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PLAČIAJAME PASAULYJE

MARKIOS LIŪTYS

Praėjusio sekmadienio naktį 
ir pirmadienio rytą nepapras
tai smarkus lietus ir vėjai Belo 
Horizonte apylinkėse sugriovė 
virš 100 namų ir paliko 400 
žmonių be pastogės, vieną vai
ką užmušė, o 28 suaugusius 
sužeidė. Tai atsitiko Imbiricū 
distrįkte, Betim valsčiuje.
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BELEM, PARANA

Iškilmingai minint 50 metų 
sukaktį Nazareto ,‘Dievo Moti
nos Marijos Šventovėje Belėm 
do Parana, šv. Tėvas Paulius 
VI pasakė Jtrumpą sveikinimą, 
kurį perdavė Marajoara bei 
tíuajara televizijos stotys. Šv. 
Tėvas sakė:

«Negaliu pats dalyvauti Jū
sų iškilmėse, nors mane kvie- 
tėte. Bet' noriu kokiu nors bū
du būti su jumis, mano, to pa
ties tikėjimo ir meilės Šven 
čiausiai Motinai, tikėjimo bro
liai.

Mes džiaugiamės jūsų džiaugs 
mu ir drauge su jumis liūdime 
kai jūs, tartum upės srovė, plau 
kiate.savo miesto gatvėmis ieš
kodami Dievo, jo meilės,. mels
damiesi, giedodami ir bendrau
dami motiniškoje Nazareto Mo
tinos globoje...

Mes čia sueiname nešdami 
savo žvakes, kaip piemenėliai 
prie prakartėlės, geisdami pa
tirti, ką Viešpats nori mums 
pasakyti. O dėkinga Marija 
mums pataria: «Darykit viską 
ką iis jums nurodys». (Jo. 2,5)

O Jis mums rodo Amazonę, 
didesnę Brazilijos ’pusę, kupi
ną šaukiančių problemų, kur, 
tartum vieną tašką subesti 
žvilgsniai ir rūpesčiai, interesai 
ir pastangos. Čia (toje Amazo
nėje, Red.) yra ir Kristus, nau
joje «žmogystėje». Jis čia yra 
neturtėlis, atstumtas (marginai) 
kaip buvo ir istoriškame Bet
liejuje. Jis £čia sukelia tokius 
pat džiaugsmo jausmus savo 
Motinos širdyje, kaip anuomet, 
kai ji davė pasauliui Dievo 
Sūnų, kad jame mes visi tap
tume broliai. Ir čia yra tas 
pats motyvas: didelės daugy
bės jo vaikų neturtas ir nepa
togumai.

Būdami Bažnyčios nariai ir 
todėl jautrūs visuotinės meilės 
reikalavimams, jautrūs pakrikš
tytųjų pareigai būti misijonie- 
riais ir išgirsti minių šauksmą 
tose Amazonės platybėse: «Atei 

kite mums padėti! Ateikite 
kaip žmonės-broliai, su vei
klia meile. Mums čia visko rei
kia, o jau ypatingai reikia ta
vęs, kad mes atrastumėm viens 
kitame Įr pasijustume esą žmo 
nės, žmonės, turi asmens kil
numą. (Ateikite) pasidalyti su 
mumis kultūros, civilizacijos bej 
pažangos lobiais. Ateikit kaip 
krikščionys ir parodykit mums 
tikrą Kristų, atnaujintos žmoni
jos pavyzdį, persunktą broliš
kos meilės ir meilės ir taikos 
dvasios. Ateikit kaip misijonie- 
riai ir duokit mums šviesesnį- 
aiškesnį Dievo supratimą, to 
visų daiktų Kūrėjo ir Viešpa
ties, ir taip sustiprinkime mūsų 
religines nuotaikas.»

Mūsų mylimieji Braziliečiai, 
šitas (amazoniečių) šauksmas 
tepasiekia/ jus visus, o ypač 
jaunimą: tą tautos viltį: kad 
Brazilija taptų broliškesnė, krikš 
čioniškesnė labai reikia tai be 
galinei Amazonijai didesnio so 
lidarumo su Kristumi»...
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KOM. KINIJA

Per k eletąsavaičių pasaulio 
politikų ir spaudos dėmesį pa
traukė komunistinė Kinija. Viso 
kiausi gandai sklido apie ją 
o gal ir iš jos pačios tyčia pa 
čios tyčia paleidžiami. Kalbė
ta, jog ten vykstąs pervers
mas, jog komunistų viršūnės 
tarp savęs kovojančios, kuri 
paimsianti valdžios vadeles. 
Net ir patį diktatorių Mao-tse- 
tungą vieni skelbė sunkiai ser. 
gančiu, kiti jau net mirusiu, ir 
tt, ir tt.

Bet Mao-tsetungas pasirodė 
esąs gyvas ir priėmė besisve 
čiuojantį Etijopiįos imperatorių 
Hailė Salesiė. Ne tik pasveiki
no, bet tam imperatoriui pasi
rašė 80 milijonų dolerių pas- 
kola-paramą kraštui pagerin
ti. Vieni savo viešu pasirody
mu diktatorius vėl sumaišė vi
sus ankstyvesnius žurnalistų ir 
diplomatų spėliojimus, ir užkū
rė naujų spėliojimo įkarštį. O 
kas kom. Kinijoje iš tikrų de
das, to taip niekas tikrai ir 
nežino.
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ARGENTINA.

Argentinos pora karinių dali 
nių buvo paskelbę sukilimą ir 
norėjo nušalinti dabartinį prezi 
dentą gen. Lanussą. Sukilimas 
nepasisekė, nes jo nerėmė nei 
kiti kariniai daliniai, nei visuo
menė. Priešingai, darbininku 
sąjungos, įvairios partijos vie 
šai pasisakė norinčios, kad La 
nussas būtų prezidentu. Suki

lėliams beliko vienas kelias — 
pasiduoti. Ir pasidavė. Dabar 
prezidentas valo kariuomenės 
vadovaujančius sluoksnius ir, 
matyt, jau tiek jaučiasi esąs 
stiprus, kad šiomis dienomis 
drįsta leistis kelionėn į Čilę ir 
Peru, kur iis tarsis su tų respu 
blikų prezidentais.
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VIETNAMAS

Londono dienraščių sovieti
nis korespondentas Viktor Luis 
praneša iš Maskvos, kad arti
miausiu laiku galįs pasibaigt, 
Vietnamo karas. Anot jo, visi 
ženklai rodo, kad Sovietų Ru. 
sija ir Amerika veda labai gy
vus įtemptus pasitarimus tam 
karui baigti, o ko tie didieji 
nori, tas turės įvykti..

Reikia atsiminti, kad tas pats 
korespondentas Viktoras labai 
teisingai išpranašavo Kruščio- 
vo pašalinimą 1964 metais ir 
pirmas paskelbė jo mirtį, pra
ėjusį rugsėjo mėnesį.
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JAPONIJA ij:
Y ‘

Ne tik Ėtijopijos, bet ir Ja
ponijos imperatorius keliauja 
po pasaulį. Japonijos imperato 
rius Hiroito yra pirmasis jos 
valdovas, kurs po 2500 metų 
įskėlė koją iš savo krašto lan
kytis užsieniuose. Iki paskuti
nio karo pradžios jis buvo lai
komas dievu, ne tik imperato
rium. Gyveno labai užsidaręs 
ir retai tesirodydavo net savo 
valdiniams. Nelaimmgai pralai
mėjęs karą, pats viešai pasi
reiškė nesąs joks dievas (to rei 
kalavo karą laimėję sąjungi
ninkai). Bet japonai vistiek jį 
labai gerbia ir palaiko, nors 
dabar visus valdžios darbus 
atlieka ministras pirmininkas su 
kitais ministrais. Kokia bus nau 
da Japonijai iš tos imperato
riaus kelionės, dar neįmanoma 
nuspėti. Visur, kur imperatorius 
lankėsi, atsirado tai mažesni 
tai didesni būriai žmonių, ku
rie protestavo prieš jo atvyki
mą, švilpė, rėkė, manifestavo! 
primindami karo metu japonų 
pridarytas žiaurybes. Tiktai 
Šveicarijoje jo niekas neužka

bino ir čia jis galėjo praleisti 
ramų, malonų paskutinį sekma
dienį. Po trijų dienų vizito Va
karų Vokietijoje, imperatorius 
Hiroito su žmona skris namo.
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VATIKANAS.

Rugsėjo 30 dieną cio, kaio 
atsimename, prasidėio Katalikų 

Bažnyčios vyskupų senato an
trasis suvažiavimas. Paskutinės 
žinios sako, jog Kanados kar

BR- L BENDRUOMENĖ SVEIKINA ŠV. TĖVĄ PAULIŲ VI, 

74 METŲ AMŽIAUS SUKAKTIES PROGA.

Kaip įau buvo skelbta spaudoje, šių metų vasario 
mėn. Br. L. Bendruomenė, telegrama, kreipėsi J Apaštališ
kąjį Nuncijų prašydama jo tarpininkauti, kad Šv. Tėvas 
Paulius VI prašytų Rusijos Vyriausybės, pasigailėjimo Vy
tautui Simokaičiui, nuteistam Vilniaus teismo mirties baus
me. Šv. Tėvas netik išpildė mūsų prašymą, bet atsiuntė vi
sai Brazilijos Lietuvių Bendruomenei Apaštališkąjį palajmi- 
nimą, tuo parodydamas savo didžią meilę lietuvių tautai.

Br. L. Bendruomenė, būdama dėkinga Šv. Tėvui Pau

liui VI, š.m. rugsėjo mėn. 26 d. pasiuntė telegramą svei- 
s kindama ir linkėdama sveikatos ir ištvermės kovoje už pa- 
| šaulio taiką ir išsilaisvinimą mūsų Tėvynės ir kitų pavergtų 

tautų ir komunistų vergijos. Į tą telegramą Apaštališkasis 
Nuncijus atsakė raštu: sveikindamas Br. L. Bendruomenės 
Pirmininką Juozą Čiuvinską ir visą Br. L. Bendruomenę ir 
širdingai dėkodamas už sveikinimus Šv. Tėvo Pauliaus VI, 

j 74 metų sukakties proga, kartu pranešdamas, kad sveiki
nimo telegrama persiųsta Sv. Tėvui.

I __________ m .«i—■ I'IIII ■■■gwtarü—a

dinolas Jurgis Bernardas Fla 
niff, visų to krašto vyskupų var
du, iškėlęs klausimą, ar neatė 
jęs laikas Katalikų Bažnyčia 
priimti moteris kunigiškon far 
nybon. Jis nepasakė, ar ta «ku 
nigiška tarnyba» apimlų ir ku 
nigystės sakramento suteikimą 
moterims, arba tik kitus, kun, 
gų iki šiol atliakamus darbus. 
Tai pirmas toks viešos Katali
kų kardinolo ir dalies vyskupų 
pasisakymas Bažnyčios istorijO 
je. Kaikurios protestantų sek
tos jau turi klebonus moteris.
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VEDĘ VYR t| — KUNIGAI

Dėl šventimą į kunigus ge
rus katalikus vedusius vyrus, 
tas pats Kanados kardinolas 
pasakė: «Yra nesuprantama ir 
skandalinga neduoti kunigo 
šventimų tiems pakrikštytiems 
(vedusiems) asmenims, kai jie 
yra tinkami tokią atsakomybę 
priimti.» Yra ir daugiau vysku
pų palankiai nusistačiusių šven 
tinti vedusius į kunigus nors 
ten, kur jų labai trūksta.
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J..A. V.

Washingtonas. Prezidentas 
Niksonas pranešė, jog sugr|. 
žęs iš Pekino, antroje pusėje 
ateinančių metų, gegužės mė 
nėšio viduryje vyksiąs Mask
von. Rusiją aplankyti pakvie
tęs jį Andrei Gromiko, sovietų 
užsienių reikalų ministras, rug
sėjo 29 dieną.

Kelionės į kom. Kiniją bei 
Rusiją neturinčios nieko ben
dro tarp saves. Jis nenorįs iš. 
doti Kinijos prieš Rusiją, nei 
Rusijos prieš Kiniją. Jis norįs 
tik rimtai tartis, išsiaiškinti vi
sas kliūtis pasaulio taikai, ir pa 
daryti viską karams užbaigti,
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Washingtonas. Jau šį mene 
sį Niksono svarbiausias patarė 
jas Klssingeris vyksiąs komu- 
nistinėn Kinijon aptarti visą pre 
zidento kelicnės maršrutą.
iiasssaKugii 
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MIRĖ DEAN ACHESON,

Buvęs Amer.kos užsienio rei
kalų sekretorius (mmistrffis) ore 
zidento Trunno metu. Jis 
daug kuo prisidėjo prie Euro 
pos atstatymo po paskutinio 

karo. Jis buvo gerbiamas viso 
pasaulio valstybininkų, kaip la
bai gabus, tiesus, nuoširdus po 
litikas.
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SUSIRŪPINO.
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Amerikos laivyno vadovybė, 
kad labai smarkiai ir nuolat 
kyla Sovietų Rusiios laivyno 
galybė ir karo laivų skaičius 
visuose pasaulio vandenyse 
Prezidentas N'ksonas pasiuntė 
Maskvon laivyno atstovus tartis 
su rusais, kaip išvengti tų lai
vyno susidūrimų. O Amerikos 
politikai bijo, kad artimiausiu 
laiku Amerika gali tapti antra
eile jūrų pajėga, ir kad Sovie 
tų Rusija gali įsiviešpatauti vi
suose vandenyse. Todėl dauge 
lis balsų reikalauja, kad Ame 
rlka tuojau imtų, statyti dau-, 
giau ir geresnių laivų ir neleis 
ti Rusijai užimti pirmą vietą.

iiBagman 
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IZRAELS

Jau keletą kartų Rusiios ka
riniai lėktuvai MIG—23 skrai
dė virš Izraelio teritorijos. Juos 
valdę Jne egiptiečiai lakūnai, 
o rusai. Izraelis jų neapšcu 
dęs, nes manąs, kad jie nepa 
vojingi, o turį tik politinį tiks 
lą, parodyti Amerikai, kad so 
vietai gali, kada t i K nori, įsi
veržti j Izraelį, ir Amerika nie 
ko nepadarysicn i.
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URSS.

Maskva. Egipto prezidentui 
Sadatui, atsilankiusiam Mask
von, iškeltoje puotoje, Nikolai 
Podgornyj pasakė, kad Sovie
tų Rusija teiks visokią neribotą 
pagalbą Egiptui, kovojančiam 
su imperialistiniu Izraeliu, iki 
užpuolikas būsiąs išstumtas iš 
visų užgrobtų žemių.

Jis nusiskundė, kad kaikurie 
kraštai išvystė prieš komuniz
mą ir Sovietų Rusiją nukreiptą 
veiklą, kad varžo tenai vei
kiančius tikruosius revolicijo- 
merius.

na»aMBan 
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Prel. J. Bdlkūnas amerikiečių 
Katalikų ko.o veteranų sąjun
gos metiniame suvažiavime sa
vo garbės žymenį už veiklą 
kovoje prieš komunizmą.
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Lietuvos nacionalinė į 
M.Mažvydo bibliotekai
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ANGLIJA ARGENTINA
Vyriausias Lietuvos išlais

vinimo komitetas organizaci
jai, kuri vadinasi Amnesty In 
ternational ir rūpinasi politi 
mus kalinius gelbėti, padavė 
Bražinskų Kuddirkos ir Si- 
mokaičių bylas. ia paid įstai
ga pranešė lietuviams apie 
Algį Statkevičių, 34 metų, 
Lietuvoje parašiusį knygas 
komunistų manifesto kritika 
ir Sociologinių tyrimų Lietu 
voje rezultatai. Už tai, prane 
ša Sovietijoje einąs pogrin
džio laikraštis, prieš metus 
suimtas ir pasiųstas «gydyti» 
j psichiatrinę ligoninę.

Britų garsi leidykla savo 
metinėje rašytojų enciklope
dijoje įtraukė ir lietuvius ra
šytojus, rašančius angliškai.

Iš Kanados atvykęs jauni
mo ansamblis «Gintaras», va 
dovaujamas J. Karasiejaus, 
ir v s. S. Kairio kanklininkės 
su vaaove D. Fidleriene suža 
vėjo Londono ir apylinkių lie 
tuvius.

Birutė Padvolskytė Anglijo
je išlaikė vidurinės mokyklos 
lietuvių kalbos egzaminus, ku 
riuos nustatė švietimo minis
terija.

____________  musu nrnv*1

Argentinos «La Prensa» ir 
Venezuelos «El Universal» pla 
čiai aprašė Kudirkos įvykį ir 
Baltijos tautų padėtį bendrai.

AUSTRALIJA
Australijos senatorius G. S. 

Davidson kalbėjo baltų minė
jime Adelaidėjė, minėdamas 
kad krašto užsienio reikalų 
ministras dėkoja baltiečiams 
už jų įnašą Australijos gyve- 
niman ir Krašto ryžtą rūpin
tis, 'kad visuotinių žmogaus 
teisių deklaracija būtų išpil
doma. Šiais metais baltų ko
mitetui vadovauja lietuviai.

Sudarytas Jaunimo Kongre
so komitetas. Per ateinančių 
Velykų atostogas ruošiamas 
jaunimo atstovų simpoziumas 
kartu su LB kultūros taryba.

Pietų Australijos lietuviai 
aplankė vietos arkivyskupą, 
įteikdami jam dvi knygas a- 
pie Lietuvą, tardamiesi dėl 
lietuviams skirsimos vietos 
katalikiškame laikraštyje.

BELGIJA
Belgijoje gyvenanti poetė 

Žentą Tenisonaitė paruošė lie 
tuvių poezijos rinktinę flamų 

kalba, kurią kalba 18 milijo
nų Belgijos ir Olandijos gy
ventojų. 1 ai pirmasis verti
mas šia kalba

KANADA
Kanados LB krašto tarybos 

rinkimuose balsavo 1514 lie
tuvių - 200 daugiau, kaip 
prieš trejis metus. Iš viso yra 
51 atstovas iš 13 Kanados vie 
t vių.

Vakarų Kanados, retai ap
gyvento ploto, lietuviai susi
rinko j penktąjį savo sąskry
dį. Pirmasis įvyko 1941 me
tais, kurio visi 50 dalyviu pa
sirašė raštą Kanados valdžiai 
dėl Lietuvos okupacijos. Šia
me dalyvavo 250 tautiečių, ku 
rių kai kurie jau 40 metų ne 
girdėję lietuviškos giesmės 
Meninę programą pa’gražino 
Winnipego lietuvių choras ir 
tautinių šokių puikus ratelis. 
Tokie įsą skrydžiu i rengsimi 
kas 2-3 metus.

Rigsijo 4—0 Lėnomis įvy
ko Kanados lietuvių jaunimo 
II Kongreso stovykla ir stu
dijų dienos Romuvos stovy
klavietėje.
Haramasgn 
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PRANCŪZIJA
Tarpparlamentines’ Sąjun- 

jungos konferencija įvyko rug 
sėjo mėnesį Paryžiuje. Šį kar 
tą nedalyvavo niekas iš oku
puotos Lietuvos. Australijos 
de’egacijos pirmininkas pažy
mėjo. kad Sovietų bąjunga 
pasiryžusi s ekti įsivyravimo 
pasaulyje, o Vokietijos dele
gacija sakė, kad pasaulinė 
taika priklauso nuo’*» to, kad 
joKS kraštas nesiektų kitų 
kitų kraštų tarpe vyrauti. JAV 
delegacijos pirmininkas JAV

Kongreso atstovas E. J. Der- 
winskis lietuvei koresponden
tei pareiškė, kad nebus tai
kos pasaulyje, kol nebus iš
spręstas Rytų ir Vidurio Eu
ropos tautų likimas. ___
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ŠVEDIJA
Mirė pasaulinio masto moks 

liniukas dr. Birger Nerman, 
didelis Baltijos tautų drau 
gas, moksliškai tyrinėjęs tų 
kraštų praeitį ir nuolatos 
skelbdamas, kad Latvija, Lie
tuva ir Estija turi būti išlais
vintos.
nmrtHii
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VOKIETIJA
Kun. K. Gulbinas Vokietijo

je įsigijo naktaratą, parašyda 
mas disertaciją apie garsiąją 
lietuvę auklėtoją Mariją Peč- 
kauskaitę.

Oro pašto ženklų tarptauti
nėje parodoje V. Berly;eAme 
rik >s lietuvis J. Grigaliūnas 
laimėjo aukso medalį už Lie
tuvos ženklų rinkinį.

Vaikų stovykloje Vasario 16 
gimnazijoje dalyvavo šią va
sarą apie 60 Vokietijos lietu
viukų. Stovykla tęsėsi 3 sa
vaites.

Rytų Vokietijos valstybinė 
biblioteka surengė savo ar
chyvuose saugojamų K. Do
nelaičio rinkinių parodą.
iiBgresamui
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PLB VEIKLA
Rugsėjo 18 — 19 įvyko PLB 

diena Tabor ūkyje, JAV-se. 
Čia pasitarė bendruomeninin- 
kai, kukūrininkai ir spaudos 
darbuotojai.

Išleista buvusio Pasaulio

_________ 1971 m. spalio 15 d 

Lietuvių Bendruomenės vai" 
dybos pirmininko a.a. Juozo 
Bačiūno plokštelė, su ištrau
komis iš jo pasakytų kalbų 
Bendruomenės ir kitų iškil
mių proga.

PLB Kultūros Taryba ragi 
na visų kraštų LB valdybas 
studijuoti būdus priemones li
tuanistinei medžiagai ({kny
gos, dokumentai, kūrybos da
lykai, nuotraukos, laiškai) 
įvairiuose kraštuose, kad ši 
istorinė medžiaga būtų tvar
kingai užlaikoma ir saugo
jama, 
iinsaatgaii 
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Dr. Juozas Pajaujis jau pa

ruošė genocido knygos pir
mąją dalį, apimančią 1940 41 
metus — pirmąją sovietų oku 
paciją. Lietuvos Tyrimo insti
tutas rūpinasi knygą išleisti.

Pavergtųjų Europos Tautų 
seimas savo posėdžius pradė
jo tuo pačiu metu, kaip Jmng 
tinės Tautos. New Yorko pa
talpose išrinkti nauji pareigū
nai — seimo vicepirmininku 
Lietuvos delegacijos pirminin 
kas V. Sidzikauskas. Kalbėjo 
atidarymo posėdyje JAV Kon 
greso atstovas Ray J. Mad
den, vadovavęs JAV komisi
jai, tyrinėjusiai sovietų įvyk
dytas Katyno žudynes 1940 
metais.

JAV valdžia numato priimti 
naujas taisykles azilio teisės 
reikalu. Klausimas ypač pa
aštrėjo po Kudirkos įvykio- 
Taisyklė steigia, kad JAV pa
reigūnai negali vienašališkai 
nesuteikti globos teisės kitų 
kraštų piliečiams.

Anapilio Papėdėje
KAROLĖ PAŽĖRAITĖ

(tęsinys)^

— Iš vienos pusės Dusia bangas įniršusiai 
mėto, iš kitos pusės rugiai vilnis ridena, o mu
du tarp gamtos galybių, kaip šapeliai vandeny
ne, Gal stabteltume?^)

Jane atsigrįžo.
— Mačiau jūsų eilėraštį «Ūžkit vėtros, — 

tarė jis rimtai. — Rašykit, neužleiskit kūrybos.
Vėl liepsnos užliejo merginos veidą. Vaiki

nas žiūrėjo į ją šypsodamasis.
— O dabar aš sugalvojau parašyti poemą 

apie Dusią, — prisipažino Jonė, nudžiugusi ga
linti žvilgsnį nukreipti į ežerą.

— Įdomu būtų sužinoti turinį, jei galima.
— Aš nemoku pasakoti, — prisipažino.
— Tai niekis. Taip tik jum atrodo. Aš su

prasiu, — ragino ją.
— Tikrai, tikrai nemoku. Tiesa, savo bro

liams moku pasakoti. Gal pasiseks >ir jum. Pa
bandysiu. Turinys toks. Gyveno pily graži jauna 
bajoraitė. Taip, jauna. Čia pat, ant Dusios kran
to. Jos bernelis išėjo į karą. Ji laukė jo ant kuo 
ro nuo aušros ligi sutemų Taip kasdien O jis 
negrįžta ir negrįžta. Visas ilgesio dainas išdaina 
vo, galybę linų kuodelių suverpė ir spalvingais 
siūlais rankdarbių privarstė, ir vis jo nėr ir nėr. 
Bet vieną rudens pavakarę pasigirdo žirgo žven 
girnas prie pilies vartų. Ji nudžiugo, tikėdamasi 
pamatyti savo bernelį iš svečių šalių su dovano-

.1 '

mis. Bet ten, prie vartų laukė liūdnas karo lau
ko pasiuntinys. Jis pranešė mergelei, kad jo8 
berinelis kovoje žuvęs, Mergaitė pradėjo raudo
ti. blaškėsi, kaip žuvis, išmesta į krantą...

— Bus graži poema, => pritarė Tauras, žvelg 
damas į vilnijantį sidabro purslomis ežerą. — 
O kaip toliau?

— Besiblaškydama, ji pažvelgė šniokš 
čiaatį ežerą ir.. metėsi nuo kuoro žemyn. Eže 
ran.

—- Ir paskendo?
— Taip, paskendo.
— Tikrai? = erzinančiai šypsojos Tauras.
— Tikrai. Kodėl klausiat? — susirūpino 

mergina.
— Todėl, kad čia negilu.
— Tai kaip dabar bus? = susijaudino Jo. 

nė. — Bet gal anais laikais čia buvo gilu? —• ra
do ūmai išeitį.

= Gal, — sutiko vaikinas. = Tema lyg ir 
nenauja, —- pridūrė, — mūsų tautosakoje gir
dėtą.

— O, tai negerai. Bus plagijatas, — nusimi
nė pretenduojanti į poetes mergaitė.

— Tai nieko nereiškia. Svarbu, kaip šią te
mą išrutuliuosit, — nuramino ją vaikinas. — Juk 
apie Faustą daugelis rašytojų rašė, o tik Goete 
teliko žinomas.

— Ką veiksit rudenį? — pasiteiravo Jonė, 
nurimusi.

— Vyksiu Naumiestin mokytojo pareigoms 
gimnazijoje. O panelė ką veiks? Ar toliau moky 
sis? — susidomėjo.

«

«Jo nebematysiu, jo nebematysiu», suspau
dė jai širdį.< ■ i

— Ne, nebegaliu toliau mokytis dabar. Ga
vau tarnybą savivaldybėje. Turėsiu brolius leis
ti į mokslą.

Jis žvilgterėjo į ją su užuojauta. Kažką il
gai galvojo. Bet, nerasdamas tinkamo, raminan
čiai veikiančio merginą, žodžio tarė:

— Nenorėčiau ilgai mokyti kitus. Norėčiau 
toliau studijuoti. Man rūpi tolimas kelias. Ilgas 
studijų kelias

— Suskambo varpai.
Tolimas kelias, tolimi kraštai, — pakartojo 

mintimis mergaitė.
— Grįžkim atgal. Tūoj prasidės Šventos Mi 

šios, — tarė jis.
Juodu atsisveikino prie aptrūnijusių šven

toriaus vartelių.
— Toks trumpas rankos spustelėjimas, — 

apgailestavo Jonė. — Ir kodėl jis nusigręžė, su 
ja atsisveikindamas, lyg nebenorėdamas į ją žiū 
rėti?

Vėl atsisveikinimas. Ir nuotolis vis didėja. 
Ji liks vietoje. Ją pareiga prirakins prie įstai
gos stalo, o jis prieš save mato ilgą kelią, vilio
jantį naujais dvasiniais laimėjimais. O gal... ir, 
naujomis pažintimis.

Motina-žiūrėjo sustingusiu žvilgsniu į tylią 
sue i mąsčiusią dukrą. O Jonė sau iimetinėjo, ko
dėl ji Tauro nepasikvietė pas save? Kodėl* kiek, 
vienas jų pasimatymas lieka be vilties vėl susi
tikti? Kleopą ją mokė, kad kiekvieną kartą pas i 
mačius su patinkamu vaikinu, reikia pačiai už. 
mesti kokį kabliuką. (įBus daugiau)
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du neparodo tikrojo Liet. Ben 
druomenės narių skaičius, pa
našiai aaip Amerikos prezi
dento rinkimuose kai daly
vauja gal tik 60 procentų 
kraštų gyventojų; neįrodo, jog 
tik tiek tėra tame krašte gy
ventojų amerikiečių. Liet. Ben 
druomenės rinkimuose daly
vaujantieji tik visiems regi
mai parodo, kiek dar yra ti
krai lietuviškai galvojančių 
ir veikiančių tautiečių. Jie 
yra tie veiklieji žmonės, ku 
tiems lietuviški reikalai ir 
lietuvių išsilaikymas stovi pir 
moję vietoje.

I ,

NEPATINKA BENDRUO
MENĖS FORMA

Straipsnius ir korespondencijas redakcija taiso pertvarko savo nuo
žiūra. Nenaudoti raštai grąžinami tik autoriui prašant. Pavarde pasira
šyti straipsniai nebūtinai išreiškia redakcijos ir leidėjų nuomonę. Už skel
bimų turinį redakcija neatsako.

---- A ---- -------------- 

Lietuviu Bendruomenė - 
visuotinis junginys

Ar ji tinka visiems lietuviams sujungti
J. KUPRIONIS

Kituose lietuvių gyvenamuose kraštuose dažnai ir ne
mažai kalbama ir rašoma apie Pasaulio bietuvių Bendruome 
nę. Oaž naikalbos nuslysta į šunkelius, ginčijamasi dėl ne 
esminių dalykų ieškoma visokių priekabių Bendruomenei su
niekinti. Amerikos spaudoje gerai žinomas J. Kuprionis, rug 
sėjo 23 d. Draugo dienraštyje iškelia ir nagrinėja visą eilę 
tokių ginčų, priekaištų, Ir pas mus, Brazilijoje, Bendruome
nė turi savų bėdų Jos yra panašios į kitų kraštų bėdas. To
dėl duodame J. Kuprionio išdėstytų minčių santrauką. Tarp 
kitko jis rašo:

«Yra tautiečių bendrai neigiamai nusistačiusių prieš Lie 
tuvių Bendruomenę, rasdami joje visokių trūkumų ir negem 
vių. Dar kiti, anųjų skleidžiamos neigiamos nuotaikos pa 
gauti, jau nė nebesigilindami į dalyką, iš anksto numoja 
ranka.

Visi šie nesklandumai ar priešingumai kyla svarbiausia 
iš to, sad išleidžiama iš galvos pati Bendruomenės esmė. O 
visa jos esmė telpa klausime: AR MES LAIKOME RE KA
LINGA, KAD VIS! IŠEIVIJOS LIETUVIAI SUSIJUNGIU Į 
VIENĄ, SOLlDNŲ, ST'PRŲ JUNGINI, ARBA AK MUMS VIS- 
TIEK - BŪKIME IŠSIBARSIU PAVIENIAI AR GRUPILĖMIŠ 
IR ŠIMTAIS KLUBŲ, KLUBEL1Ų BEi ORGANIZAC JŲ NĖ 
RYŠIO TARP SAVĘ > NETUR NČ1Ų. Jei į šį klausimą atsa
kysime. kad mums svarbu ir reikalinga visiems jungtis, tai 
Lietuvių Bendruomenės, kaip institucijos klausi uas, atsistoja 
visai aiškioje šviesoje

Sunku įsivaizduoti, kad būtų galvojančių, jog lietuvi ims 
nereikia būti pajėgesniems ir gerai organizuotiems. O jeigu 
jeigu taip, tai belieka mums visiems stengtis šitaip visuoti
nai apsijungti.

AR L. B. NEGERA R JOS FOtfMA 
N TiNKA VISIEMS SUTILPTI?

Iki šiol n’ekas kitos, geresnės susiorganizavimo formos 
nėra pasiūlęs. Tai kodėl vis dėlto tiek daug tautiečių yra ne 
ne tik LB nesidominčių, bet net jai priešingu, norinčių ją 
suniekinti? Argi neturėtų būti atvirkščiai: visiems prie jos 
dėtis, ją populiarinti ir kelti jos prestižą. Tas sužadintų mū
sų entuziazmą, Juk esame tarsi našlaičiai — vienaip ar ki
taip išblokšti iš savo tėvynės. Visuotinis lietuvių apsijungi- 
mas labai sustipriatų mūsų dvasią Tiesiog nesuprantama, iš 
ku pas mus atsiranda žmonių, kurie dėl to, kad jiems tas 
ar kitas dalykas nepatinka, visą B-nės idėja paniekina.

kaívTyba Bendruomene?

L. B. sukurta tuo tikslu ir tokia forma; kad ji apima 
visus išeivijoj esančius tautiečius. Kiekvienas lietu is jei tik 
jis nesidda su tautos arešais, siekiančiais ją sunaikinti, yra 
automatiškai laikomas LB nariu. (Jam nereikia jokių įstoji
mo prašymų pareiškimų kam nors įteikti. Bd.) Nei pasaulė 
žiūrinės, nei politinės pažiūros, nei priklausymas bet kuriai 
kitai grupei ar organizacijai nekliudo priklausyti Lietuvių 
Bendruomenei. Net ir tie, kurie nepritaria, ar veikia prieš 
ją, yra laikomi Bendruomenės nariais vien dėl to, kad jie 
yra lietuviai, Rinkinmuose dalyvaujančių skaičius jokiu bū-

Ateiranda Bendruomenei ne 
pritariančių, kadi jiems nepa
tinka organizaicinė jos forma 
Tačiau Be idruomenė yra 
taip susiorganizavusi, kad • ji 
visada yra atvira kiekvieno 
lietuvio nuomonei ir pozity
viems pasiū'ymams ją gerin
ti ir tobulinti, Net ir šie me
tai bjvo skirti iš pat pagrin
dų perž.ūrėti, patikrinti Ben
druomenės organizacijos naos 
tatus ir pakeisti visa tai, kas 
per eilę metų pasirodė ne
praktiška, nenaudinga.

7ÕERA TINKA VÈTDÃT

Kai kam nepatinka vado
vaujančių asmenų veidai Bet 
jie yra žmonių išrinkti. Per 
kitus rinkimus

bus galimt rinkti 
kitus, įskaitant ir tuos kurie 
šiandien yra nepatenkinti

Žinoma, pasauly nėra to
kios tobulos santvarkos ar as
menų, kurie visiems patiktų. 
Bet kuome išimtinai visi esa
me platesnio išsilavinimo, ir 
tai mus įpareigoja geriau su
prasti natį reikalą ir pajėgti 
prisiderinti pne daugumos 
nuomonės.

Tiesa, turime daug kitų ma 
žesnių ir stambesnių o gani 
zacijų, klubu, susivienijimų, 
apimančių net grupes kitų or 
ganizacijų... Tačiau jos visos 
yra skirtingo kaiakterio, su
darytos daugiau vienam ku
riam ypatingam reikalui. Jų 
visai nereikia maišyti nė ly 
ginti su Liet. Bendruomene. 
Tai liudija ir tai, kad visų tų 
kitų organizacijų nariai yra 
drauge ir LB nariais, Jeigu 
veikloje ir tarpusavio santy 
kiuose atsiranda nesklandu
mų ar net savotiška konku 
rencija dėl užėmimo vienos 
ar kitos veiklos srities, tai 
grynas nesusipratimas, kylan
tis dėl vadovybėn patekusių 
asmenų charakterio savitumų 
ar nesugebėjimo orientuotis 
bendroje padėtyje. Lietuviški 
reikalai yra tiek gausūs ir 
platūs. O mūsų pajėgos taip 
ribotos, kad tiesiog visus er
zina kai spaudoj paskaitai, 
jog kurios organizacijos ar 
institucijos vadovybėje esą 
veikėjai «bylinėjasi» ir kovo
ja dėl darbo srities, kurioj 
jau dirba kiti.

l’Tendkuomene TURĖTŲ 
b UJUNGTI VISUS LIETUVIU S

Dabar iniam Bendruomenės 

susiorganizavimui atbaigti rei 
kia padaryti ją tikrai visuoti
ne, kad ji apimtų ne vien pa
vienius asmenis, bet ir gru
pes, klubus, organizacijas. 
Jau dabar pati LB turi suor
ganizavusi lituanistines moky 
klas, šokių grupes. Toliau tu
rėtų prisidėti prie organizavi
mo, ar perimti globoti jau 
esamus sporto klubus, įvai
rius socialinius1 klubus ir net 
organizacijas, kaip skautus ir 
kitus. Bet tai yra jau plates
nės apimties. Šiuo kartu tik 
norėčiau pabrėžti;

1. Visi, ar beveik visi prL 
pažįstam, kad lietuviams yra 
svarbu visiems lietuviams sti
priai susijungti.

2. L, B. tam yra įkurta ir 
pagal savo santvarką atvira 
visiems priklausyti ir daly
vauti jos tobulinimą

3. Reikia baigti ieškoti prie 
kabių, ir prieštaravimais ją 
niekinti ir nuvertinti.

4. Visi turime dėtis prie šio 
lietuvių apsijungimo, ją rem 
ti tiek žodžiais, tiek darbais 
— ar tiesiog patys įveikdami, 
ar bent savo pinigu Bendruo
menės reikalus paremdami.

Būdami visuotinai apsijun 
gę, visi mes jaustumės daug 
stipresni, vieni kitiems arti
mesni, daugiau vieni kitiems 
padėtume tiek paskiriems tau 
tiečiams, tiek mūsų orgauiza-
O -O*»—«-C»--«8-». «

SU A, Ai DAUŽVARDŽIU
ATSISVEIKINANT

Paskut.nin atsisveikiniman 
su a.a. gen. kone. dr. P. Dauž 
vardžiu trečiadienio vakarą į 
Svč. M, Marijos Gimimo baž
nyčią prisirinko tokia žmo 
mų gausybė kad pripildė vi
sų suolus ir buvo pilna sto
vinčių.

Kun. V. Zakarauskas vado
vavo visų susirinkusių kalba
mam rožiniai.

Pirmas atsisveikinimo žodį 
tarė teisininkų dr-jos pirm, 
prof. M. Mackevičius, pabrėž 
damas velionio nuostabų pasi 
šventimą Lietuvos reikalams 
Jis lietuvių laisvės sutemose 
buvo kovos už laisvę šviesus 
švyturys. Prof. Mackevičius 
vadovavo tolimesnei kalbėto
jų eilei.

Lietuvos atstovas J. Rajec
kas, atvykęs iš Washington©, 
savo žodyje pažymėjo, kad 
velionis degė Lietuvos meile 
ir buvo pavyzdingas patrio
tas. Jis buvo ryžtingas kovo
tojas dėl Lietuvos laisvės. Jis 
nenuilstamai ragino lietuvius 
nenukišti rankų, kol bus at
gauta Lietuvos nepriklauso
mybė. Jis buvo nenuilstamas 
Lietuvos ambasadorius, lietu
vių vienytojas.

Mirtis nėra gyvenimo pabai 
ga Tik mirdami m^s užgims- 
tame amžinam gyvenimui, sa
ko Šv. Pranciškus Asyžietis. 
Tariame velioniui ne sudie, 
o iki paoimatymo.

Altos pirm. dr. K. Bobelis 
priminė, kad mirtis be jokio 
pasigailėjimo kerta savo au
kas. Mirtis priverčia mus su

1971 m. spalio 15 į
cijoms bei spaudai.»

"baiglamosI S IŠVaDOS*

Šitaip samprotauja J. Ku
prionis. Tie samprotavimai at 
rodo visiškai teisingi. Kas lie
čia Brazilijos lietuvius, tai 
mes savo organizacijų, klubų, 
sambūrių gausumu nebegali
me girtis. Seniau čia buvo 
visko daugiau. Bet kai nebu
vo kam visus jungiti, kai klek 
viena organizacija bei žmo
gus ėjo tik savo keliu, daug 
jų tiek toli nuėjo, kad lietu
viškojo gyvenimo bei veiklos 
lauke jų nė pėdsako negali
ma užuosti, O ir likusios or
ganizacijos neturi jokio pa
grindo didžiuotis savo narių 
gausumu, ar savo veiklos 
klestėjimu. Kaip begalvotu
me, Brazilijos Lietuvių Ben
druomenė nors paskutiniuose 
rinkimuose pasirodė dar pati 
gaus ausia, nors nemanau sta 
#yti jos visiems kitiems orga
nizacinės ar veiklos pavyz
džiu. Yra tikra, kad Bendruo
menė ir pas ir pas mus yra 
vienintėlė institucija, kuri ga
lėtų apjungti visus lietuvius, 
kurie dar nori būti lietuviais, 
nepanaikindama esamų < rga- 
nizacijų, o tik pagyvindama 
visų mūsų veiklą. Ar taip 
bus, ar nebus, tai priklauso 
nuo kiekvieno paskiro Brazi
lijos lietuvio apsisprendimo.

J. K.

simąstyti ir persvarstyti sa
vo asmeninį ir visuomenių, 
gyvenimą, atnaujinant pasi y- 
žimus

Su gen. kons. Daužvardž o 
mirtimi lietuvių tauta neteko 
ne tik gabaus diplomato, bet 
ir aukštų principų humaniš
kos asmenybės: Jis gyveno 
ne savo o Lietuvos laisvės 
rūpesčiais. Prie jo karsto tu
rime padaryti pasižadėjimą 
tęsti tas laisvinimo pastan
gas, kurioms jis skyrė savo 
gyvenimą - <>aip .vėlią uis sa
kė, Lietuva laukia mūsų pasi
šventimo. Dieve mums padėk.

Lietuvių Bendruomenės var 
du J, Jasaitis skatino prisi
minti velionio testamentą — 
dirbti, kovoti dėl Lietuvos 
laisvės tiek, kiek tik jėgos 
leidžia.

Visi kalbėjusieji reiškė gi
lią užuojautą »elionio našlei 
Juzei ir visai šeimai.

Atsisveikinimo vakare be 
minėtųjų kalbėtojų daly va vo 
vysk. V. Brizgys, gen. konsu
las A. Simutis, kone. Žmuidzi 
nas, atvežęs -Kanados Liet. 
Bendruomenės užuojautą P. 
L>et. Bendruomenės pirminin
kas St. Barzdukas, par. kle 
bonas kun. A. Zakarauskas ir 
didelė daugybė lietuvių iš vi
sų visuomenės sluoksnių.

Ypatingai jautriai skambė
jo lietuviškosios choro ir so
listų išpildomos giesmės su 
vargonų palyda. Parinktos pa 
ėios tinkamiausios melodijos; 
Dambrausko Ma'da už tėvy
nę, Vanagaičio Nuliūdo kapais 
apsiklojus tėvynė, Sasnausko 

(pabaiga 4 pusi.)

3



AR JAU BUVOT KERMOŠIUJE ?

*UA JUATINDIBÂ, 20 — P. OA MOÓCA — SÃO PAULO,43

ĄKIStlz*

Nepamiškit! Kiekvieną šio mėnesio šeštadienį ir sekma
dienį Zelinos šventoriuje vyksta dovanomis ir vaišėmis tur
tingas kermošius' Jo pelnas skiriamas bažnyčios vidui iš 
puošti. Dalyvaukit visi, atsiveskit savo draugus ir pažįsta
mus!

ŠAUKIAMAS VISUOTINIS SUSIRINKIMAS

«Diário Nacional» ir kiti S. Paulo dienraščiai įsidėjo 
skelbimą, kurį čia pakartojame lietuviškai:

Šiuo pranešimu kviečiu visus Romos Katalikų Šv. Juo
zapo Lietuvių Bendruomenės Sanpauie (Comunidade Roma
na Católica de São José? dos Lituanos em São Paulo) narius

NEPAPRASTAI VISUOTINAM SUS RINKIMUI.
Susirinkimas būs šio, spalio mėn. 21 d. 19,30 valandą, 

Rua Indcio 671, Vila Zelina.
Posėdis bus praverstas praėjus pusvalandžiui su 

kokiu susirinkusių narių skaičiumi. Susirinkimo tikslas.*
1. reformuoti ir patvirtinti nuostatus,
2. išrinkti naują valdybą, ir
3. aptarti kitus reikalus.
Statumose numatytu įgaliojimu,

Mons. Pijus Ragažinskae, Pirmininkas.

bet

TĖVŲ KOMITETAS ir visi tėvai, kurių vaikai lanko Ze
linos lietuvišką mokyklą kviečiami pasitarti sekmadienį, spa 
lio 17 d. 16 vai. Jaunimo namuose.

lėvų komiteto pirmininkas ir
Saleziečiai.

PADĖKA landą šv. Juozapo bažnyčio
je, Zelinoje.

Šį sekmadienį, spalio 17 c.

Lankantis Amerikoje bei 
Kanadoje mūsų pirmininkui 
p. Petrui Šimoniui, tenykščiai 
lietuviai suaukojo 236 dole
rius šv. Juozapo parapijos rei 11 vai. Mišių auka bus auko- 
kslams. Už tai esame jiems 
labai dėkingi!

Šv. Juozapo parapijos 
komitetas.

MIŠIOS UŽ ONĄ TIJŪNĖ
LIS bus’įspalio 29 dieną 20 va

jama Zelinos bažnyčioje, pa
minint a a.

JURGIO SLIESORAIÕIO 
mirties metines. Jis buvo bran 
gus kolonijai asmuo, todėl da 
lyvaukim ko gausiausiai pa
simelsti už velionio vėlę.

JONAS JAKUTIS
RUA COSTA BARROS, 352

TEL. 63-3285 - VILA ALPINA
Tari įvairiausių statybos medžiagų, geležinių daik- 

tų, indų bei darbo įrankių.
Lietuviai pirkim pas lietuvius I

DK. ANTONIO SIAULYS
C. R. M. 10.647

Cirurgião da Santa Casa de São Paul©
Medico da Cruzada Pro-Iniancia

Especialista em Obstetrícia pela Maternidade de S. Paulo
Clinica de Adultos e Crianças — Mole»*’as de Senhoras

Partos — Operações -
Horário.’ Das 12 as 14 e das 1® as 21 horas

Jtm»ult©rio e Residência RUA DOS TRILHOS, 157®
Mooca; Fone 92-3991

METINĖ MIRTIE^ SUKAKTIS tų stalų šimtmetinių medžių 
pavėsyje, ir linksmoje nuotai
koje tęsė 2-ją šventės dalį.

Pietums baigiantis svečiai 
turėjo progos apžiūrėti visą

Š. m. spalio mėn. 17 d. 11 
vai Vila Zelinos bažnyčioje, 
kaip jau paskelbta, bus auko- 
mos mišios už a a. Jurgį sodybą ir pasigėrėti įvariau 
Sliesoraitį, buvusį Br L. Ben- šiomis gamtos grožybėmis.

Vėlai vakare svečiai, pade 
koję šventės kaltininkams lln 
kėjo laimingai sulaukti dei
mantinių sukaktuvių ir paten 
kini skirstėsi namo, 
__  Dalyvavęs

druomenės Tarybos narį ir 
Valdybos Pirmininką, todėl 
prašau visus Tarybos narius 
daly/auti mirties metinio mi
nėjimo mišių aukoje, atliekant 
savo k.ikšcionišką pareigą ir 
pagerbiant šio didžio patr o- 
to ir kilnaus mūsų Tėvynės 
sūnaus šviesią atmintį

BLB Tarybos Pirmininkas 
Juozas Ciuvinskas

iisasaii

SAULĖTA AUK3 NÉ 
t UKAKT1S.

Š. m. spalio 9 diena išaušo 
šiitą ir saulėta, atrodė jog 
Aukščiausias apdovanojo dar 
ir gamtos grožybėmis bešven 
čiančią savo auksinių vedybų 
sukakti Simono ir Uršulės Čiu 
vinskaites Balvočių šeimą.

Neapsiriko jie pasirinkca* 
mi šiai šventei švęsti gamtos 
prieglobstį, jauniautios duk
ters Msrylės vasarvietę «Vi
la America» rajone: Parque 
Bristol.

Svečių prisirinko apie 30 su 
virš asmenų; Vilos šeiminin
kai duktė Marytė ir jos vy
ras Universiteto profesorius 
Vilson Tavares de Oliveira su 
Šeima, Duktė Danutė ir jos 
vyras Mečys Paleckis su šei
ma (Industrijos «Atma» Direk 
torius) sūnus Vitalis Balvo 
čius su žmona Aštrida ir bū 
dus Rikardas ir daugybė drau 
gų bei pažįstamų su šeimomis.

Šv. miš as aukavo Tėvas J* 
Bružikas, laike mišių jis paša 
kė labai turiningą pamokslą, 
ypatingai pabrėždamas mote
rystės reikšmę ir jos svarbu 
mą šeimos gyvenime ištisų 
50 metų laikotarpy, nes retai 
tepasitaiko tokios šventės kam 
susilaukti.

Per mišias sugiedota: Pul. 
kim ant kelių ir Marija, Ma
rija... Labai gražiai skambėjo 
lietuviškos giesmės šioje va 
sarvietės gamtoje.

SĄJUNGA ALIANÇA 
KVOČIA. . .

įdomiai in linksmai praleisti 
sekmadienio popietę spalio 
24 dieną, 13 vai., R Lituania» 
67 ruošiamuose tradiciniuose 
pienuose pietuose. Dalyvau
siantieji malonėkit užsirašyti 
telefonu: 93 5470 ar -273 5851 
arba S-gos būstinėje.

PERKĖLĖ! KÚNUS. Spalio 
9 T. J. Bružikui, S.J. atlaikius 
šv. Mišias S. Caetano kapinė
se perkelti į savą koplyčią 
a a. Marcelės (motinos ir 
sūnaus Viktoro Ausenkų kū’ 
nai. Per šv. Mišias išdalinta 
apie 50 komunijų. Dalyvavo 
daug žmonių. Ausenkų šei
mos ir giminės dalyvavusiems 
dėkoja.

PALAIDOTA IV PARADOJE 
A. A. KATARINA SAKAVIČ.E

NĖ RAZAlEVIČIENĖ
Kilu J iš Jiezno, 81 metų 

amžiaus, palaidota spalio 10. 
Liko liūdį 2 sūnūs, 6 dukterys 
būrys vaikaičių ir provaikai
čių su žentais ir marčiomis- 
Gausi minia žmonių nulydėjo 
į kapines. Septintos dienos mi 
šios bus Zelinoje spalio 15 d. 
20 valandą. Užuojauta šeimai 
ir giminėms!

PARDUODAMAS SKLYPAS 
Ūla Beloje, Kua Ciemates, ša 
lia 77 numerio, parduodamas 
gražus žemės sklypas 10 ant 
50 metrų didumo. Teirautis R.

įpabaiga iš 3 pusi.)

Apsaugok Auščiausias, Gruol 
džio Tėve mūsų. Atliso jai 
jungtinis operos, Dainavos it 
parapijos choras, diriguoja-! 
mas muziko P. Armono. Vyrų 
čhorą dirigavo mūz. Gečasj 
vargonais palydėjo A. Vasai- 
tis solistė D. Stankaitytė su 
ęhoru pagiedojo Verdi Šv 
Dievo Motina.

Prie Dievo stalo buvo išri
kiuota apie 20 vėliavų, repre
zentuojančių jaunimo ir kitas 
patriotines organiząčijas.

Apeigoms pasibaigus, eilės 
lietuvių susikaupime praėjo 
pro atvirą karstą, kur, didžiu 
įe trispalve pridengtai, buvo 
garbingasis velionis. Jo gaivu 
galy buvo ryšulėlis Lietuvos 
žemės, paimtos nuo G edimi- 
no kalno Vilniuje,

Be lietuvių, dalyvavo ukrai 
niečių, lenkų ir kituvių tautų 
atstovr. įvairių kraštų konsu- 
larinės tarnybos žmonės gau
siai lankėsi jkaip koplyčioje 
taip buvo atvykę ir į bažny- 
čiią. Užsienio valstybių konsu 
lų vardu prie pašarvoto velio 
nio buvo padėtas ypatingai 
gražus orchidėjų vainikas.

J. Daugailis

Užsibąigus apeigoms, visi 
susirinko prie puikiai paruoš

ttarão do Pirai, 67, V. Zelina 
arba telėfonu 63-4938. Bk)

URUGVAJUS

GRAŽAUS DARBO - GRA
ŽI SUKAKTLV NĖ ŠVEN. Ê. 
Urugvajaus lietuvių Choras 
♦AIDAS» rųgp. 21 šauniai at
šventė savo garbino amžiaus 
20-ti es m e tųįsu kaktų ves. Švea 
tė įvyko Urugvajaus Lietuvių 
Kultūros Draugijos salėje. 
Šventės programa šiek tiek 
suvė ino, bet kantrus dalyvis 
galėjo pasidžiaugti gražia pro 
grama. Tų dalyvių buvo pilna 
salė, daug kam teko stovėti.

Scena buvo papuošta gra
žiais, meniškais, lietuviškais 
juostų raštais bet ją dar la
biau putšė tautiniais rūbais 
pasipuošusios choristės. Viso 
buvo 24 choristai.

I dainų koncertą įvedė Odon 
tologas Alfredas Stanevičius 
savo prasmingą įžanginę kai.

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

SIUVYKLOJE LAURO
Rua do Orfanato, 686, — V. Prudente — Fone 63-5294 

' São Paule ‘ v ' ■'
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui 

teikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

Aleksas kalinaüskâs
Advokatas

atlieka visus teisini® pobūdžio darbus, kaip įvairių 
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis, doku
mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai»

Rezidencija:
R. Joaquim Piza, 204 

Tel. 31-2548

Raštinė ?
. 15 de Novembro, 244 

4.0-Sala 19- TeL 37-0324 
no 14,00 iiž 38,00 vai.

bą apie dainą — lietuvio dai
nas. Pristatė Chorvedį maes
trą Vytautą Dorelį ir čhoro 
pianistę ptof. Mariją Teresą
Drobniewski de Modzelewski.
Bendrai, jis pravedė visą dai
nų koncertu programą, tinka
mai apibūdindamas kiekvieną 
dainuojamą dainą ir perskai
tę damas tarp atskirų dainų 
įvairių asmenų bei organiza
cijų atsiųstus sveikinimus.

Choras «Aidas» pradėjo sa-
vo koncertą «O man© tėvynė» 
Vaclovo Rymavičiaus daina. 
Ir taip plaukė viena daina 
po kitos; ’’Tau, sesute, pui
kios gėlės», «Kai aš grėbiau 
lankoj šieną», «Augo Kieme 
klevelis».

(Bus daugiau)
! / - ' .. .
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