
GEROS NAUJIENOS 
musu pašto reikalais

PLAČIAJAME PASAULYJE
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NAUJORKAS.

Jungtinės Tautos savo pilna
ties posėdyje priėmė savo or
ganizacijos komunistinę Kiniją 
ir išmetė iki šiol kiny tautą ats 
tovavusią Formozos respub'iką- 
Už komunistinės Kinijos priėmi 
mq balsavo 76 kraštai, prieš 
35 ir susilaikė nuo balsavimo 
17 kraštų.

Amerikos p ra laimėjimas

Siaurės Amerika per kelerą 
mėnesių viską darė, kad nebū
tų išmesta Formoža iš J. Tau 
tų. Ji būtų tik ^turėjusi užleisti 
savo vietą saugumo taryboje. 
Nepasisekė. Tas nepasiseki^ 
mas yra pirmas didelis Ameri
kos politinis pralaimėjimas Jung 
tinėse Tautose.

Kas dabar bus su Formoza?

Kai komunistų ir jų draugų 
blokui pasisekė pašalinti iš 
Jungtinių Tautų Formozą, kaip 
visos Kinijos atstovę, kas da
bar laukja tos klestinčios salos 
respublikos. Kom. Kinija visada 
viešai skelbėsi užimsiant! For
mozą prievarta, jei jos valdžia 
nepasiduos gerumu. Formoza 
esanti tik Kinijos dalis, provin
cija, sukilusi prieš teisėtą Ki
nijos valdžią. Iki jFormoza bu
vo Jungtinėse Tautose, Kom. 
Kinija nedrįso jos liesti, nes ir 
Amerika ten turėjo stiprų lai
vyną ir žadėjo remti Formozą, 
jei komunistai ją pultų. Kaip 
bus dabar, kai Jungt. Tautos 
Kom. Kinilą pripažino atstovau 
jančią visus kinus?

PARYŽIUS.

Čia atvyko Sov. Rusijos 
premjeras Brežnevas šešių die
nų oficialiam vizitui. Jį lydi di
dieji Rusijos diplomatai. Pary
žius sutiko Brežnevą iškilmin
gai, tartum kokį prezidentą. 
Bet kiek Brežnevas ir Prancū
zijos vyriausybė bijo, kad kas 
nors nepasikesintų į jo gyvy
bę, rodo tai, kad sumobilizuo 
ta net 10 tūkstančių kariuome
nės, šalia eilinės ’policijos tūks
tančių, budėtj *r saugoti visus 
Brežnevo žingsnius. Beto vy
riausybė ištremsianti iš Prancū
zijos [visus svetimšalius, kurie 
išdrįstų dalyvauti demonstraci
jose prieš Brežnevą. O tačiau 
to nepaisė bent dvi organiza
cijos: Prancūzų tautininkų orga 
nizacija «L’Action Francaise» ir 
žydai. Jie dalinos lapelius

prieš Brežnevo apsilankymą ir 
sudegino eilę Rusilos vėliavų, 
iškeltų prie kelio, kuriuo Brež
nevas iš aerodromo vyko į 
miestą.
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VATIKANAS.

Sekmadienio pamoksle šv. 
Tėvas Paulius VI apgailestavo 
kad komunistiniai kraštai per
sekioja, varžo religiją, kunigus 
ir žmones. Taip pat jis apgai
lestavo, kad gana daug kuni
gų pamiršta savo pirmutinę 
tiesioginę pareigą skelbti žmo 
nėms ^Kristaus Evangeliją, o 
griebiasi politinės ir socialinės 
veiklos, nuo ko nukenčia tikė
jimo reikalai.

VyskuPY, Sinodas

Posėdžiaujantieji pasaulio 
vyskupų atstovai vienbalsiai 
pasisakė, įog Bažnyčia ir to
liau turi laikytis savo kunigams 
celibato tradicijos, t. y. kad ir 
toliau Rymo Katalikų Bažny
čios kunigai būtų nevedę. Įdo 
mu ir tai, jog tokį patarimą da 
vė ir Rytų Apeigų sinode daly 
vaują vyskupai, kurių kunigai 
yra vedę. Jie irgi pripažįsta, 
kad nevedę kunigai yra Baž. 
nyčiai naudingesni. Kodėl? Jie 
yra gyvi, šviesūs pavyzdžiai 
visiško atsidavimo Kristaus tar 
nybai, antgamtiniam gyveni
mui, į kurį Kristus pašaukė 
žmones.

AR ŠVENTINS VEDUSIUS

VYRUS?

Kaikuriuose kraštuose jau bu 
vo įšventinti į diakonus vedę 
vyrai. Poros trejetos metų prak 
tika parodžiusi, kad jų nauda 
tikinfiesiems maža. Jie turi sa 
vo profesinius darbus, ir jiems 
maža telieka laiko skirti reli
giniams diakono darbams, 
kaip buvo pramatyta. O jei 
jau turi sunkumų diakonai, ku
rių pareigos yra mažesnės už 
kunigų, tai kas būtų su vedu
siais kunigais? Kaip jie galėtų 
suderinti daugybę kunigiškų 
darbų su savo šeimos išlaiky
mo reikalais. Todėl vyskupų 
Sinodas yra nusistatęs "nereko 
menduoti Popiežiui šventinti j 
kunigus vedusius vyrus. Vyrau
ja įsitikinimas, jog Bažnyčia, 
pagaliau reikalą vispusiškai iš 
diskutavus ir nutarus pasilikti 
prie celibato, apsiramins ir ku
nigai kurie norėjo jį panaikin
ti, apsiramins ir jaunimas ir 
vėl, su laiku, bus gana kandi 
datų j nevedusių kunigų pa
šaukimą.

AUSTRIJA.

Šiomis dienomis iš Romos 
Vienon atvyko apsigyventi Ven 
grijos kardinolas Mindszenty, 
penkioliką metų išbuvęs užsi
daręs Amerikos ambasadoje 
Budapešte. Sakoma, įog Aus
trijos valdžia nenorėjusi, kad 
jis čia apsigyventų. Bijo, mat, 
kad Vengrijos komunistinė val
džia gali už tai pykti ir dary 
ti Austrijai visokių sunkenybių.

įiEneaeim 
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MASKVA

Nors Kossiginas, Brežnevas 
ir kiti aukšti pareigūnai skel
bia pasauliui, kad Rusijoje žy
dų niekas nevaržo, kad jie tu
rį pilną laisvę, bet praėjusią 
savaitę ten, įvairiuose miestuo 
se areštuota 92 žydai, išdrįsę 
rašyti protestų laiškus savo vy 
riausybei ir komunistų partijos 
centrui, kad jiems neleidžia iš
vykti į Izraelį.
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KANADA

Beveik 7000 žydų dalyvavo 
demonstracijoje protestuodomi 
Kossiginui prieš spaudimą žydų 
Sovietų Rusijoje ir neleidimą 
išvykti Palestinon.

iikjra®caii

NEPASITIKĖJO PRANCŪZŲ

POLICIJA

Sovietų saugumo policija ne
pasitikėjo, jog Prancūzijos po
licija galės tinkamai apsaugoti 
Brežnevą nuo užpuldinėjimų ir 
demonstracijų. Todėl planuoi 
jant jo kelionę išreikalavo, 
kad Prancūzija įsileistų dešim
tį NKB rusų policijos specialis
tų Brežnevo apsaugai sutvar
kyti.

Prel. J. Balkūnas amerikie
čių katalikų karo veteranų sq 
jungos metiniame suvažiavime 
gavo garbės žymenį už vei
klą kovoje prieš komunizmą.

IIBIHI IMI! 
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Albany, New Yorko sostinės 
vyskupijos laikraštis plačiai ap 
rašė dail. Vytauto Jonyno me
no [darbus, atidengtus kapi
nėse.

Dr. Bronis Kasias paruošė 
400 puslapių dokumentų rinki 
nį apie Sovietų-Vokietijos su
tartis, liečiančias Lietuvą prieš 
ir per antrąjį karą, 
iiaaaraan 
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Vargiai rastume žmogų S. 
Paulyje, kurs turėtų gerą žodį 
pasakyti mūsų paštui. Žadama 
r žadama susitvarkyti ir nors 
pakenčiamai gyventojus aptar
nauti, jo pažadai, atrodo, ir 
lieka pažadais. Bet šiomis die 
nomis S. Paulo dienraštis J«Fo_ 
Iha de S. Paulo» įsidėjo ilgą 
straipsnį. Aprašo kas jau paš
to [pagerinta, kas pagreitintu 
tempu gerinama, ir kas dar 
planuojama. Užtikrina, jog ne 
be labai tolimoje ateityle visa 
me S. Paulyje į visus namus 
bus reguliariai išnešiojamas 
paštas. Štai trumpa to straips
nio santrauka:

IKI ŠIOL

K S. Paulo mieste esama 20 
tūkstančių gatvių. Laiškai išne 
šiojami tik 5 tūkstančiuose gat
vių. Iki praėjusio rugsėjo mė- 
nesip galo buvę visame mies
te tik 590 laiškanešių, 229 jų 
nešioję laiškus miesto centre 
■r artimiauose rajonuose, sui 
Juk tai tik lašas jūroje

KAIP PRADĖTA GERINTI

Pirmiausia suskaičiuotos vi
sos gatvės ir patirta, jog vi
sam miestui aptarnauti reiktų 
mažiausiai 1682 laiškanešių. 
Bet ir to negana. Reikia page 
rinti laiškų išskirštymą. Iki šiol 
visas miesto paštas turėjo atei 
ti j centrinį paštą, čia buvo 
rūšiuojamas, skirstomas ir per 
siunčiamas į pašto skyrius, 
kartais net j tą patį skyrių 
grįžo, iš kurio buvo išėjęs laiš-

Balzeko muziejuje, Čikago
je buvo suruošta margučių, 
marginimo kursai, vedami Ur
šulės Astrienės ir dukterų Al
bertos bei Marijos. 1967 me
tais, pirmaisiais, kursą lankė 
tik 40 moterų. 1970 metais 
margučių dažyti mokėsi 300, o 
šiemet 500 asmenų. Netilpę 
patalpose turėjo grįžti namo. 
Tarp studentų yra ir meno mo 
kytojų ammerikiečių. Kursai už 
trunka vieną dieną, bet 1972 
metais numatomos jau dvi gru
pės.

iiaasaaii

Maironio lituanistinės moky
klos New Yorke abiturientams 
viena NY LB apylinkių valdy
ba užsakė Pasaulio Lietuvio 
prenumeratas, kad jie pajustų, 
kad veikia lietuviai įvairiuose 
kraštuose.
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Viktorija Paukštytė, 16 metų, 
tyrinėja būdus A rūšies kraują 
atpažinti iš pupų išspaustų eks 
traktų. Gyvendama Čikagoje, 
naudojasi vietinio instituto la
boratorija. Ruošiasi studijuoti 
mediciną.

kas ar siuntinys.

Reikėjo ketverių metų sure
gistruoti visoms gatvėms, nes 
iki šiol nebuvo aiškaus viso 
miesto gatvių plano ir sąrašų. 
Suregistravus gatves, pavadi
nimus, antras žingsnis suskal
dyti miestą į zonas, arba paš
to rajonus. Jau įsteigti penki 
didieji laiškų ir siuntinių pas
kirstymo centrai arba distrik- 
tai, o pats miestas padalintas 
į zonas. Kiekviena zona gavo 
savo numerį, kuris bus įrašo
mas tos zonos svarbiausių gat 
vių pavadinimų lentelėse, kad 
žmonėms būtų galima lengvai 
sužinoti. Tą zonos numerį reiks 
užrašyti ant laiškų voko prie 
adreso. Pagal tuos numerius 
automatiškai veikiančios maš 
nos išskirstys visas pašto siun 
tas, kūrikas turi eiti. Yra tiek 
daug gatvių, kad laiškų skirs
tytojai negali jų atsiminti. Ma
šinoms nereiks nieko atsiminti 
— laiškoįvoke reikalingas nu
meris viską pasakys.

PAŠTO SKYRIAI'
?»

Iki šiol šiame milžiniškame 
mieste buvo tiktai 69 pašto 
skyriai laiškams priimti. Bet jie 
galėjo pasiųsti laiškus tik į cen 
trinį paštą. Dabar bus kitaip.

IŠSKIRSTYMO PUNKTAI

JAU PRADĖJO VEIKTI vaka
rinė naujoji pašto zona, ku 
rios paskirstymo centras yra 
Lapoję. Jis aptarnauja pačią 
Lapą, Pirituba, Perus, V. Leo- 
poldina, Pinheiros, Butanta 
kiras vilas.

Čia jau darbuojasi 333 laiš
kanešiai. Pav. pačioje Lapoję 
pirmiau buvo tik 42 laiškane
šiai, dabar lau yra 80; Pinhei 
ros turėjo 25, dabar turi 72 
ir tt... Jau po dvieių savaičių 
vakarų zonoje paštas bus pri
statomas į kiekvienus namus.

KITOS ZONOS

Lapkričio , mėn. gale pradės 
panašiai veikti šiaurinė zona, 
kurios paskirstymo centras yra 
Santanoje už kalėjimo rūmų. 
Laiškanešių čia buvo 51, da
bar bus 289.

Rytinė zona dar nebaigta 
įrengti Jos paskirstymo vieta 
baigiama įrengti prie Kennedy 
aikštės Mokoje.

APVOGTA ZELINOS 
BAŽNYČIA

Spalio 21 naktį įsilaužė za. 
kristijon vagys išvogė visus 
kilikus, monstranciją ir mikrofo 
na. Vagys jau sugauti. Kielikai 
ir monstrancija sulaužyti. Ga' 

kas norėtų užfundyti naujus.

Lietuvos nacionaline 
M.Mažvydo biblioteka

1



2 pusi. MÜSU LIEUJv* _____________ Arf71 g’, spalio 29 d.

Pavergtoj (li ét uva
PRAMONE IR ŪKIS
Per Lietuvą eina visa eilė 

oro linijų. Palangos aerodro
mas aerodromas padidintas, 
kad galėtu nusileisti didesni 
lėktuvai. Galima skristi: Mask 
va Palanga, Palanga-Kaunas- 
Vilnius-Kievas-Charkovas, Vii 
nius-Leningradas-Murmanskas 
Palanga-Leningradas-Murman 
skas, Vilnius-Simferopelis-So- 
čis

Kauno elektros jmonės ga
minti varikliai pramonei ir 
mūs ūkiui eksportuojami į 25 
užsienio kraštui.

Pernai Palangoje vasarojo 
nuolat apie 60-70 tūkstančių 
žmonių, o šventojoje 35 tūks 
taačiai.

Londono «The Times» apra
šo, kad Lietuva ne tiek nei
nama, kaip Estija ir Latvija, 
nes dėl mažo pajūrio neturi 
tokios Karinės reikšmės. Lie
tuvoje dažnai pradedami so
cialiniai ar ūkiniai eksperi
mentai, kurie praktiškai to- 
cializmą sužmogina, «Gero 
skonio ir modernaus gyveni 
mo srityse Baltijos kraštai tei 
kia pavyzdį visai Sąjungai», 
rąšo anglai.

Naujasis penkmetis, supla
nuotas Lietuvoje, numato šias 
įmones statyti: alaus darykla 
Utenoje, duonos gamykla Vii 
niuje, namų apyvokos — Va
rėnoje, siuvimo fabrikas Šven 
čionyse, plunksnų bei pūkų 
gaminių Šalčininkuose, suve
nyrų Panevėžyje.

1971 metų pradžioje buvo 
1,800 tūkstančiai raguočių, ku 
rių trečdaLs asmeninė žmo

nių nuosavybė. Pusė melžia
mų karvių asmeninė nuosavy 
bė. Kiaulių būta 2,300 tūkstan 
čių, kurių trečdalis privati 
nuosavybė. Beveik visos avys 
ir ožkos 1161 tukst.jf’privačiai 
laikomos.

Šiuo metu yra Lietuvoje 
30.000 privačių automobilių ir 
penkis kart tiek motociklų ar 
dviračių. Per penkeris metus 
privatūs asmens įsigijo 13.060 
automobilių, tik trečda'į pa
gal planą, o likusius kombi
nuodami. Išeina, kad tūkstan
čiui gyventojų yra 10 automo 
bilių, o sovietinis vidurkis 
yra 6, nors Estijos — 23, Lat
vijos — 14.

Per metus išauga apie 15 
tūkstančių tonų mėlynių ir 
tiek pat kitų uogų miškuose.

Vaisių pernai Lietuvoje 
užaugo 130 000 tonų, bet ne
tvarkinga supirkimo sistema 
panaudojo tik pusę.

Lietuvos komunistų parti
jos centro komitetas, susirū
pinęs pašarų ir gyvulininkys
tės produktų gamyba, nusta
tė naujus siekius.

Mažeikių naftos ir perdirbi
mo valykla užims 9) hektarų 
plotą. Statysimas milžiniškas 
bakas ir šuliniai žibalui lai 
kyti.

Lietuvoje veikia 194 saugo
jami parkai.
n—n 
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GYVENIMAS
Gen. P. Petronis «Komunis

to* žurnale rašo, kad per an
trąjį karą rusai į savo kariuo 

menę įtraukė 108.000 Lietu
vos piliečių (kurių ne visi 
lietuviai).

Rygos ir Vilniaus žydai pa
siuntė protesto raštą Jungti
nių Tautų Žmogaus teisių ko
misijai. 33 jų vykdė streiką 
Maskvos pašte, o 50 dar Ry
goje protestavo.

Lenkijos vyriausybė pripa
žino Bažnyčiai 7000 bažnyti
nių pastatų nuosavybę vaka
rinėje krašto dalyje, priklau
sančiai vokiečiams.

™ MENAI

Vilniuje paskirtos 1971 me
tų premijos Mokslo srityje 
teko J. Kazlauskui, pernai 
paslaptingai žuvusiam, už Lie 
tuvių kalbos istorinę grama
tiką; redakciniam kolektyvui 
už Lietuvos bibliografiją 
1547-1861 broliams A. ir V. 
Nasvyčiams už architektūros 
projektus. Literatūros ir me
no srityje apdovanoti: J. Avi 
žius už romaną Sodybų tuštė
jimo metais, ' . Dautartas už 
vaikų literatūrą, solistė E. 
Čiudakova, muzikas S. Son 
deckis, skulptoriūs N. Petru 
lis ir kiti.

Lietuvoje ruošiama visa ei 
lė žodynų — papildytas Da
bartinės lietuvių kainos žody
nais, pirmą kartą išėjęs 1954 
metais, anghų-lietuvių, vokie
čių ir prancūzų žodynai Nu 
matoma išleisti ir latvių bei 
lenkų žodynus.

Mikalina Glemžaitė atšven
tė 80 metų amžių. Ji surinku 
ei ir paruošusi knygų apie 
lietuvių liaudies meną.

1975 metais sueis 100 metų 
nuo dailininko ir muziko M. 
K. Čiurlionio gimini’. Lietu
voje rūpinamasi jo paveiks

lus apsaugoti, nors krašte ir 
nėra šios srities specialistų.

Vytautas Palaima minėjo 
60 sias gimimo metines. Jis 
apipavidalino virš i)0 spektak 
lių dekoracijas.

Maskvoje dainininkų varžy
bose, kuriose bus renkami So 
vietų Sąjungos atstovai tarp 
tautiniam vokalistų konkursui 
Prancūzijoje, pasižymėjo so
listas Vadovas Daunoras.

11—11
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MOKSLAS ir KULTŪRA
Išleista žuvus o poeto Ka

zio |Jakubėno knyga Šimtas 
vyturėlių, 30,0(0 egz. tiražu. 
Tai knyga vaikams.

Maskvoje tarptautiniame čhi 
rurgų draugijos kongrese ir 
širdies specialistų kongrese 
paskaitas skaitė 5 gydytojai 
iš Lietuvos.

Elena Eimaitytė-Kačinskie
nė, JAV kongreso bibliotekos 
tarnautoja, lankėsi Vilniuje ir 
susipažino su universiteto 
moksline biblioteka.

Dr. Kazimieras Bieliukas, 
Lietuvos ežerų žinovas, šven
tė 70 metų sukaktį. Trumpai 
buvo ir Vilniaus universiteto 
rektoriumi.

Šią vasarą Lietuvos Moks
lų .kademijos tautosakinin
kai lankėsi Gudijos ir Latvi
jos srityse, kuriose gyvena 
lietuvių, užrašinėdama virš 
3000 dainų, pasakų, sakmių, 
smulkiosios tautosakos,

Kun. Juozas Pranka. iš Lie
tuvos nuvykęo Romon studi
juoti, prof. P. Rabikausko, SJ, 
žinioje paruošė disertaciją 
apie katekizačiją Lietuvoje 
XVI XV I amžiais.

Palangoje, buvusiame Tiš* 
kevičiaus parke, įrengtas gin 
taro muziejus.
IĮ—IĮ

“ SPORTAS

'Lengvosios atletikos rung
tynėse Maskvoje P. Šimonė- 
lis laimėjo 10.000 metrų bėgi
me antrąją vietą ir naują Lie 
tuvos rekordą.

Tarptautinėje baidarių re
gatoje Čekoslovakijoje vilnie 
tis V Česiūnas laimėjo pir
mąją vietą 100 metrų lenkty
nėse.
n—n
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DAINA ir MUZIKA
Baltimorės vyrų choras *Dai 

na> suruošė koncertą, kuris 
sutapo su klebono prel. L* 
Menddio 73 metų amžiaus so 
kaktimi. Dainavo 18 kūrinių* 
Sambūrio įkūrėjas yra kun. 
A. Dranginis.

Kanados valstybinis kultū
ros muziejus išleido kanadie 
člo K Peacock knygą apie 
lietuvių liaudies dainas.

Cambridge operoje, Bosto
ne, du kart dainavo sopranas 
Violeta Balčiūnienė.

Melborne vienu geriausių 
dailininkų modernaus meno 
draugijos parodoje pasireiš
kė Aoomas Vingis.

Bosas Vaclovas Daunoras 
išsikovojo teisę dalyvauti 
tarptautiniame daininkų kon
kurse Tolūzoje, Prancūzijo
je, spalio mėnesį.

Lietuvos muzikas klarnetis 
tas Algirdas Budrys atliko 
devynių mėnesių stažą Pary
žiuje.
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Anapilio Papėdėje
KAROLÉ PAŽĖRAITĖ

(tęsinys)

— įdomu.. — susimąstė mergina. — Ačiū 
jum, tetule, už gražų pasakojimą. Su Dievu!

Jis iš lėto leidosi taku į vieškelį.
= Palauk, rūtela, — išgirdo iš paskos.
Gi Pankūnienė, šlepu, šlepu, besivejanti.
Baimingai apsidairiusi, ji sušnibždėjo mer

gaitei į ausį;
— Nežinau, ar tai tiesa, ar prasimanymas. 

Ale žmonės porina, jog apie ją buvęs negeras 
gandas. Jaunumėje sunkią nuodėmę buvo papil
džiusi, vargdienėlė. Todėl ir maldų reikalinga... 
Amžiną atilsį cuok tai Zujaus Onai, Viešpatie!

Parėjusi namo, Jonė papasakojo ką girdė
jusi namiškiams.

Senelis tik numojo ranka.
— Nė tu galvok apie tokius prajovus, nė 

ką. Mum, seniam, kas kita. Gal ir reiktų susi
mąstyti. O tu esi jauna, žydinti gėlė. Žydėk, ir 
tuo nesinūpink. Dar tau prieš akis tolimas, nuo
tykių ir linksmybių nusėtas, kelias... Sakai, tau 
papasakojo savo sapną Pankūnienė. Tai aš tau 
papasakosiu nuotykį apie jos vyrą Tai buvo 
prieš karą, gerokai prieš šį paskutinį karą. Tu
rėjo susirinkti rekrūtai valsčiaus raštinėm Atsi- 
rioglino toks išpūstžandis ruskis žandaras, re
krūtų verbuotojas, ir šaukia iš eilė Pankūniukui. 
= Tavo vardas ir pavardė? — paklausė žanda
ras. «Jonas Pankūnas», atsakė. — Kakoj tam 

pan? Piši jego van Kunevič (Koks ten ponas? 
Rašyk Ivan Kunevič — įsakė jis raštininkui Pri 
jo eilė Pandėliui. = Opiat pan (vėl ponas?) — 
nustebo ruskis — Rašyk Delio. — O kai priėjo 
prie stalo Puntukas, tai žandaras piktai suriko; 
Čto, u vas vsio pany i pany? (Ką pas mus visi 
ponai ir ponai?)' Piši jego Tukevič! - Ir taip 
caro valdininkai sudarkė mūsų gražias lietuviš
kas pavardes. Kad ir tavo pavardė.. Juk esi Vin 
gėlaitė. O tie rusintojai tave pavertė Vingelio* 
Pasiutimas ima žmogų, kai pagalvoji. Kad tie 
ruskiai niekad negrįžtų mūsų šalip...

XXX NENORIU JOKIŲ CVtLlKŲ

Juoze atidarė vartelius atvykėlei, širdingai 
šypsodamasi. Jos rankose baltų lelijų puokštė. 
Ju darželyje gausybė.

— Pas tave tikras lietuvaitės darželis. Ir 
rūtos, ir mėtos, kaip toj dainoj. Bijūnai tebežydi 
ir devyniašarviai tebekrauna kraitį, o kvapios 
lelijos stiebiasi į dangų kilnia malda — pastebė
jo Jonė, gėrėdamasi gėlėmis,

— O jurginai pražydės rudenį: Pamatysi, 
koks bus gražumėlis, — džiaugėsi Juoze. — Ir 
Kaziui patiko mano gėlės = atsiduso. — Jis sa
kydavo; «Tu-pasislėpk tarp gėlių tai tarp rožių 
neatskirsiu tavęs.

— Ar tarp šių rausvų rožių? — žvilgterėjo 
viešnia į darželio augintoją. — Tikrai, tikrai, tu 
primeni tą gėlę, nes tavo veidai skaistūs, švel
nūs, kaip šių rausvaveidžių rožių.

— Oi, tu pataikūne, — nusijuokė Juoze. — 
Nuvys mano lelijos ir nuleipsi tu bestovėdama. 
Tad eikiva i vidų. Kaip gers bus mudviem tą 
mėnesį. Eisiva drauge tarnybon, išsikalbėsiva 
apie viską, — kalbėjo ji, įsivesdama draugę į se 

no medinio namo priekambarj. — Štai mano lo
va bus tau. Aš e siu seserų kambarin miegoti. 
Jos dabar atostogauja. Dovanok, kad tave apgy
vendinsiu prieškambaryje. Nenoriu gadinti sve
tainės vaizdo, — atsiprašinėjo, žvolgdama į Jo
nę rūpestingomis akimis.

— Ne tu, o aš turiu tave atsiprašyti, kad 
taip akiplėšiškai įlindau į tavo lizdelį Tik dabar 
supratau negražiai, egoistiškai pasielgusi, skver- 
damos pas tave.

— Tai dabar ir gana! — sušuko pasipiktinu 
si Juoze. — Būsi miela viešnia ir man bus 
linksmiau.

Jonei prasidėjo kitas gyvenimas. Darbas sa 
vivaldybės raštinėje, po darbo bendravimas su 
Juoze, pasivaikščiojimai su ja pašešupiais, po 
Raudonkalnį, sekmadieniais lankymasis jos tėviš 
kėje. O kalbų, papasakojimų begalės. Abi viena 
kita pasitikėjo. Jonė klausės draugės pasakoji
mų apie jos žuvusį mylimąjį ir pati, kalbėdama, 
narpliojo savo neaiškius išgyvenimus ryšium su 
Tauru. Ir abįem mergaitėm buvo gera. Pasidalin
tas skausmas netenka savo aštrumo.

— Jei atsiras kentėjimo draugų, daug siel- 
varto gali pakelt, anot Šekspyro, ar taip Juo- 
zyt? — tarė vieną vakarą Jonė savo draugei, jie 
dviem besidalinant savo išgyvenimais.

= Taip, Šekspyras buvo teisus, — patvirti
no ji. — “Kaip gera, kad tu čia su manim.

Juoze prorečiais pati viena nueidavo savo 
tėviškėn, iš kur parsinešdavo įvairių maisto ga
minių. Jonei nereikėjo rūpintis prasimaitinimu. 
Juoze jai paruošdavo ir pagamindavo maistą. 
Marcelė vasarą dirbdavo ūkyje.

(Bus daugiau(
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JEI NEBUS PARAMOS
Paskutiniame ML numeryje rašiau, kaip Montrealio Ha 

miltono ir Klevelando jaunimo ansambliai klesti todėl, kad 
ten y'-a po porą tam reikalui visa širdim ir visom jėgom at
sidavusių žmonių Tačiau tai dar ne viskas Jei tų pasišven
tėlių neremtų platesnio ji lietuvių visuomenė, jų visos pastan
gos būtų bergždžios, Tie miestai yra laimingi, kad juose yra 
dar gana daug susipratusių ir lietuviais išlikti norinčių lie
tuvių. Jie, matydami pp. Lapinų, Breichmanų, Mikulskių ir 
Sagių nesavanaudišką, stačiai heroišką pasiaukojimą, šimtu 
procentų remia jų pastangas. Ta parama yra dvejopa:

Pirmiausia, jaunimo tėvai labai palankiai veriina, kai 
ba, apie savo ansamblius, juos brangina, jais didžiuojasi. 
Tai girdi jų vaikai nuo pat mažens, ir jie persiima ta pagar 
ba ansambliams. Tėvai, kolonijos veikėjai, nepraleidžia pro
gų paraginti savo jaunimą įsijungti į ansamblius. O ir pats 
ansambliuose šokąs, dainuojąs jaunimas netyli, bet savo 
draugų taipe kalba ir traukia kitus prisidėti. Ansamblių Lai
mėjimai žinomi jau pradžios mokyklos lietuvių vaikams ir 
gimnazistams. Be “šitokios palankios nuotaikos ir geriausi 
vadovai ne ką tepadarytų. Galvojant apie atgaivinimą São 
Paulo lietuviškų ansamblių reiktų nuo to ir pradėti; tėvai, 
motinos, visi vyresnieji, ypač veikėjai, turėtų parodyti savo 
jaunimui, kaip labai jie tokių ansamblių nori, ilgisi, kaip 
jais džiaugtųsi, paragint savo jaunimą dėtis prie tautinių šo
kių ratel ų, į chorus, mokytis kankliuoti ir tt, ir tt... Sudary 
kim tautiniam menui palankią nuotaiką!

Antra, minėtų miestu lietuviai sudeda gerus pinigus sa 
vo ansamblių reikalams. Šokėjams ir choristams juk reikia 
tautinių rūbų, reikia kanklių, ir kelionės kainuoja! Juk 
«Grandinėlė» ir «Čiurlionis» patys apsimokėjo savo kelionių 
išlaidas net Kolumbijon ir Venecuelon. Ne visi nariai taip 
galėjo padaryti. Tėvai, giminės, visi lietuviai atidarė savo 
pinigines ir sumetė gausių aukų kelionių reikalams. Ar ne
nudžiunga ansamblių narių širdys, kai scenos uždangai paki 
lūs pamato prieš save pilnutėles sales klausytojų? Tada už
mirštamas ir tas šimtų valandų vargas per repeticijas, kai 
žmonės taip gausiai suplaukia jų pasiklausyti. Tai ne tik pi
niginė parama (išpirkti visi bilietai) bet drauge ir moralinė 
parama, nes mato, kad lietuviai tėvai, giminės, visi, juos 
brangina, visi jų laukia, visi jų klausosi ir ploja, kad net 
delnai kaista!

Šitokia lietuvių visuomenės parama yra būtina, norint 
kad mūsų chorai, šokių rateliai ir scenos i arbininkai nenus
totų noro aukotis Niekas taip nenumuša dirbančių nuotai
kos, kaip tai, kai po kelių mėnesių nuobodaus ir nuoširdaus 
darbo, jo pažiūrėti ateina tik saujelė žmonių. . Kam tada ir 
bevargti, jei mes, jei mūsų daina, mūsų šokis, net patiems 
mūsų tėvams ir giminėms neberūpi?

Dažnai, labai dažnai tos dvigubos paramos mūsų koloni 
jos jaunimas ir jo judintojai pasigenda.

J. Kidykas.

Didžiai pareiginio valstybės vyro^ netekus
ATSISVEIKINANT SU DR. PETRU DAUŽVARDŽ U

LEONARDAS ŠIMUTIS

laikė iki pat savo mirties). 
Reikėjo pasukti į kitą darbo 
sritį. Pakviečiamas dirbti 
«Darbininko» redakcijoje. Vė 
liau išrenkamas Lietuvių Dar
bininkų sąjungos centro se
kretorium. Būdamas tose pa
reigose aplankė daug lietu
vių kolonijų su pranešimais 
apie spaudos reikalus ir apie 
darbininkų organizavimą. Ne
apsiėjo be jo nei Lietuvių Ka 
talikų federacija, nei Lietu
vos vyčiai, Visur buvo kvie
čiamas, visur laukiamas, nes 
buvo darbštus, pareigingas ir 
jau gerai pasiruošęs visuome 
nihiam darbui.

užsieninėje Lietuvos 
TARNYBOJE

Šiuos žodžius rašantis šiek 
tiek prisidėjo įtraukti jauną 
teisininką į Lietuvos užsieni. 
1 ę tarnybą. Mano draugas ir 
artimas bendradarbis Ameri
kos lietuvių visuomeninėje 
veikloje ir Lietuvos išlaisvi
nimo darbo baruose dr Jn- 
lius J. Bielskis, Lietuvos kon
sulato steigėjas New Yorke 
ir pirmasis Lietuvos valsty
bės konsu'as Jungtinėse Ąme 
rikos Valstybėse, 1925 m. pas 
karabino man į «Garso" re
dakciją ir paklausė, ar aš ne 
žinau jauno akademiko, lietu
vio ir Lietuvos piliečio, kuris 
būtų kvalifikuotas ir norėtų 
eiti j Lietuvos valstybės už
sieninę tarnybą Kalbėjomės 
apie keletą kandidatų, bet su
stojome ties teis. Petru Dauž- 
vardžiu, kurį aš stipriai reko
mendavau. Bet apie jį ir pats 
dr Bielskis jau gerai žinojo, 
kaip apie jauną visuomeniniu 
ką, laikraštininką ir jau dir
busi Lietuvos pasiuntinybėje 
Wasbingtone Šiuo mudviejų 
pasikalbėjimo pasekmės bu
vo tokios, kad dr. Bielskis 
pakvietė Daužvferdį šion tar
nybon. Užsienio reikalų mi
nisteriją. kurios užsienio rei
kalų ministeriu tuomet buvo 
kun. prof. Mečislovas Reinys 
(vėliau vyskupas, arkivysku
pas), pakvietė pusmečiui į 
Kauną padi bėti užsienio rei 
kalų ministerijoje ir susipa
žinti su pagrindiniais jos už_ 
daviniais, jos sistema krei
piant daugiau dėmesio į kon- 
sularinę tarnybą Tarnybą pra 
dėjo 1925 m. rugsėjo mėn. 
Po šešių mėnesių buvo grą
žintas atgal Amerikon prade 
ti savo tiesiogines pareigas 
Lietuvos konsulą e New Yor 
ke, kur velionis (konsulato se 
kretorius, viceko įsulo ir kon
sulo poste) išbuvo iki 1937 
metų. Šiame konsulate jam 
teko talkinti šiems konsu
lams; dr. J. Bielskiui iki 
1927 metų, Henrikui Rabina- 
vičiui ir Povilui Žadeikiui. 
Yra ekę kalbėtis su visais 
čia minimais konsulais ir vi
si yra išreiškę pasigėrėjimą 
Petro Daužvardžin darbštumu 
tvarkingumu, pareigingumu 
ir taktingumu tiek su koneu 
lato pareigūnais, tiek su atsi
lankiusiais į konsulatą.

PERKELIAMAS Į CHICAGĄ

(Pabaiga) advokatūros negalėjo prakti-
Universitetą baigė, gauda- kuoti, nes nebuvo Amerikos 

mas bakalauro laipsnį. Bet pilietis. (Lietuvos ilietybę iš-

Staiga mirus konsului Chi- 
cagoje dr. Mikui Bagdonui. 
1937 metais P. Daužvardis bu 
vo atkeltas jo postui perimti. 

Jis čia buvo šiltai priimtas 
visos vidur va karių ir pačios 
Chicagos lietuvių visuome
nės, nes jo vardas, kaip labai 
pareigingo valstybės tarnau
tojo, jau buvo gerai žinomas. 
Konsulo ir vėliau generalinio 
konsulo pareigose velionis iš 
tarnavo iki pat savo mirties 
- trisdešimt ketverius me
tus, o iš viso konsularinėje 
tarnyboje — 46 metus.

Chicagos lietuviai iš karto 
velionį pamilo, nes pajuto jo 
ištikimybę ne tik Lietuvos 
valstybei ir Bažnyčiai savo 
atsakomingoms pareigoms, 
bet ir lietuvių visuomenei, 
kurioje jis buvo išaugęs, su
brendęs ir taip nuoširdžiai 
darbavęsis, Jis buvo laiko
mas savo žmogumi pilna ta 
žodžio prasme. Todėl jis sa
vo įstaigoje visais laikais tu
rėdavo daug interesantų ir 
šiaip lankytojų bei svečių, 
nes miela buvo su juo pasi
kalbėti ir pasitarti įvairiomis 
dienos aktualijomis, susijusio 
mis su Lietuva ir jos reika
lais. Be to, velionis turėdavo 
daugybę pakvietimų dalyvau
ti įvairiuose pobūviuose, pa
rengimuose, suvažiavimuose, 
susirinkimuose ir kt. Visur 
buvo mielai laukiamas, visur 
kviečiamas tarti žodį. O jo 
žodis visada buvo rimtas, sva 
rus: aktualus ir patriotiškas: 
Neapsėjo be jo nė vienas di 
dėsnis minėjimas, šventė ir 
taip pat nė vienas kad ir ma 
žesnis parengimas, jei tik jis 
buvo lietuviškas, nešąs lietu
vių tautai didesnę ar mažes
nę naudą. Tod.ėl šeštadieniais 
ir sekmadieniais ne po vieną 
bet dažniausiai po keletą vie 
tų reikėdavo aplankyti ir kal
bėti. Nepaisant visų tų dar
bų, velionis vis dar surado 
laiko gilintis teisės moksle 
John Marshall Law School 
Chicagoj, kur įgijo magistro 
ir daktaro laipsnius.

LIETUVĄ OK PA VU

Daug darbo ir rūpesčiu tu
rėjo po Lietuvos okupacijos 
1940 m. Pirmiausia pažymėti
na, kad jis nuo pat okupaci
jos pradžios visą laiką iki 
pat savo mirties Lietuvos oku 
panto atžvilgiu laikėsi kietai, 
niekuomet nepanūsdamas į 
bet kokį, nors ir mažiausią 
bendravimą su okupantu — 
Sovietų Rusija ir su tais lie
tuviais, kurie vykdė okupan
to užgaidas, steng amiesi pa
laužti Lietuvos žmonių valią 
atkovoti savo teises į 1 ievą 
gyvenimą.

Išeidamas iš savo gilaus 
patriotizmo ir savo svarbių 
pareigų supratimo ir tvirto 
nusistatymo, stovint už pilną 
Lietuvos laisvę ir nepriklau
so nybę, generalinis konsulas 
Chicagnje gynė Lietuvos ir 
lietuvių teises visomis gali 
momis priemonėmis visą lai

1971 m. spalio 29

ką, gynė jas iki pat savo mir 
ties. Jo straipsniai ir laiškai 
angliškuose dienraščiuose ir 
kitokiuose leidiniuose, jo įsi
gytos pažintys politiniuose 
sluoksniuose, spaudoje ir kul
tūrinėse institucijose nešė 
naudą Lietuvai, padėjo lietu
viams kurie dirbo ir kovojo 
dėl Lietuvos nepriklausomy
bės. Šiuo atžvilgiu vėlionies 
nuopelnai mūsų tautai yra 
neįkainuojami.

Velionis buvo didelis talki
ninkas ir patarėjas tiems, ku
rie organizavo Amerikos lie
tuvių kovos sąjūdžius už Lie
tuvos išlaisvinimą. Jis talkino 
sukurti ALT, jis sielojosi, 
kad lietuviai įsteigtų bendrą 
Lietuvai ir lietuviams šelpti 
organizaciją -r Balfą! jam 
rūpėjo, kad Lietuvių Bendruo 
menė susikurtų su platesniais 
užsimojimais ugdytų lietuviš 
ką kultūrą kad lietuvių Švie 
timas ir lietuvybės išlaiky
mas būtų dirbamas pastoviai 
ir efektingai. Jam rūpėjo pa 
laikyti ir vietines lietuvių or
ganizacijas ir sąjūdžius (seną 
sias ir senuosius), nes supra
to jų reikalingumą Lietuvai 
gelbėti ir lietuvybei palaiky
ti-

Daug energijos ir sveika
tos dr. Daužvardis aukojo ko 
vai su Sovietų Rusijos agen
tais, kurie siekė pasisavinti 
mirusiųjų lietuvių palikimus 
(užrašytus Lietuvoje gyvenau 
tiems). Jis, kaip ir daugelis, 
turėjo duomenų, kad tie pali
kimai nepasiekia tų, kuriems 
jie buvo skirti, bet nueina 
okupantui. Todėl jam rūpėjo, 
kad tokie palikimai pasiliktų 
Amerikoje atitinkamų vai 
džius institucijų globoje, kol 
susidarys sąlygos juos per. 
teikti tiems, kuriems mirusie 
ji jų artimieji buvo paskyrę.

Reikia atsiminti, kad kon
sulai turėjo ir turi tiesiogi
nių konsularinių pareigų: Lie
tuvos pasų reikalas, doku
mentų tvirtinimas ir vertimas 
anglų kalbon ir eilė kitų dar
bų. Tai puikiai vaizduoj, kad 
velionis tikrai daug ir sun 
kiai dirbo. Užtat nenuostabu, 
kad jis niekuomet nėra pasi
ėmęs atostogų, kurių metu 
galėtų pasilsėti. Ir tai reiškia 
nepaprastai didelį pareigingu 
mą. O kur daugybė telefoni
nių ? pasikalbėjimų, per ku
riuos perteikta įvairios infor
macijos apie Lietuvą, jos oku 
paciją, apie išlaisvinimo pas 
tangas, apie Amerikos lietu
vių gyvenimą ir net apie mū 
sų tautos praeitį ir tt. Ne
trūkdavo telefoninių pasikal 
bėjimų ir su lietuviais, kai 
kada po keletą dešimčių per 
dieną. Tą viską reikėjo atlik 
ti jam pačiam, žmonai Juze
fai pagelbstini Jis ir ji tuos 
visus darbus dirbo kantriai 
atsidavę.

(Bus daugiau)
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siai . paminėti savo 
sius mirusius.

Ar kas buvot ar dar nebuvot, skubėkit gerą pramogą! 
Kermošiuje rasit įvairiausių gražiausių fantų, skaniausių vai 
yių ir gėrimų, linksmą kompaniją! Atsiminkite.- šitą šešta
dienį ir sekmadienį — fasi traukini į Zelinos parapijos ker
mošių, O kai jis gerai pasieks, tai visi pasididžiuosim savo 
gražiai išpuoštu bažnyčios vidumi, ir Jums bus malonu «ant 
širdies», kad ir Jūs savo vienu kitu kruzeiru kermošiuje iš
leistu, ne tik malonumo turėjote, bet ir prie bažnyčios pa
gražinimo prisidėjote

V.Zelina
Sužeistas visų mūsų gerai 

pažįstamas šio laikraščio spau 
dėntojas p. Bronius Šukevi- 
čius ir guli Santa Cruz ligo
ninėje 340 kambaryje. Jam 
spalio 22 d. einančiam po d>ar 
bo namo, užlėkęs taksis net 
dviejose vietose sulaužė koją.

Jį jau ligoninėje ištiko ir 
kitas smūgis. Mirė jo myli
ma motina Teofilė Šukevičie 
nė ir spalio 26 palaidota nau
josiose kapinėse prie Zeli
nos.

Ligonis sūnus negalėjo sa
vo motinos palydėti į kapi
nes. Broniui Šukevičiui ir oėl 
jo sužeidimo ir dėl motinos 
mirties visai giminei reiškia
me nuoširdžiausią užuojautą 
ir aukosim savo maldas, kad 
greičiau pasveiktų, o velio
nei prašysim amžinosios lai
mės.

DR E. DRAUGELIO ateiti
ninkų kuopos valdyba, susi
rinkusi rugsėjo 4 d-., pas glo 
bėją p. M. Vinkšnaitienę 
svarstė tolimesnio veikimo 

JONAS JAKUTIS
RUA COSTA BARROS, 352

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

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

- _____________ " - . . 

DR. ANTONIO S I A U LYS
C. R. M. 10.647

Cirurgião da Santa Casa de São Paulo 
Medico da Cruzada Pro Infancia

Especialista em Obstetrícia pela Maternidade de S. Paulo
Clinica de Adultos e Crianças — Molėtas de Senhoras 

Partos — Operações
Horário; Das 12 as 14 e das 19 as 21 horas

Jonsultorio e Residência RUA DOS TRILHOS, 1576
Moocaj Fone 92-3991

planus Šalia mėnesinių susi 
rinkimų nutarta rengti prieš 
pat Kalėdas kuopos metinę 
šventę su religine dalimi 
agape ir menine programa.

Lapkričio 15 dienai prama 
tyta organizuotai aplankyti 
buvusį S. Paulo ateitininkų 
vadovą kun Dėdę Juozą.

PARDUODAMAS GERAS 
SKLYPAS!

Taip, Vila Beloje, rua Cle- 
mates, prie 77 numerio, ga
lit gerom sąlygom nusipirkti 
10 ant 50 metrų didumo skly
pą žemės. Teiraukitės R. Ba 
rão do Pirai,67, Vila Zelina, 
arba telefonu 63-4938. (SkA

SPAUDOS BALIUS
Šv. Juozapo Brolija skel

bia, jog metinį spaudos balių 
rengia šių metų lapkričio 21 
dieną Zelinos Jaunimo namų 
patalpose. Balius prasdės tuo
jau po 11 vai mišių. Prašo
me visus, kuriems dar rūpi 
mūsų lietuviško laikraščio rei 
kalai, niekur tą dieną neišva 
žiuoti, bet tą sekmadienį skir 
ti spaudos baliui! Jūsų para
ma labai reikalinga!

SV, KAZIMIERAS
VĖLINIŲ PAMALDOS ŠV.

Kazimiepo parapijoje bus an 
tradienĮ, lapkričio 2 dieną, 
19 valandą. Susirinkime gau
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brangino-

PENKIOL’KTOS T. VLADO . 
M'KALAUSKO mirties meti
nės bus paminėtos sekmadie 
nį, lapkričio 28 d. 17 valan
dą Sv, Kazimiero salėje Kvie 
čiu ko gausiau dalyvauti to 
uolaus ir pamilto misijonie 
riaus paminėjime.

Šv. Kazimiero parapjos 
Klebonas

iisaBsaaHB»
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MIRĖ:

Spalio 1 mirė a.a. TEODO
RA GUTAUSKIENÊ, gyvenusi 
Tautų Parke. Ji susilaukė be 
veik 83 m. amžiaus, Palaidota 
Vila Assunção, Santo Andrė 
ka inėse, Liko 2 r ūnūs, dūk 
tė, 8 anūkai ir proanukai. Ki 
limo ji buvo iš Šiaulių aps
krities. P. D.

Spalio 25 d. mirė a.a. TEO
DORA ŠIMONIENĖ. Ji gyve
no Jabaquaroje. Klebonas J- 
Bružikas namuose prie kars
to atlaikė šv. Mišias ir nuly
dėjo j Jardim Tremembė Ka
pines, Velionė 57 metų am
žiaus labai sirgo ir skaudžiai 
kentėjo. Buvo paraližuota tr 
vos ištardavo vieną kitą žo
dį Liko ištekėjusios dukterys 
Žanetė su Vilma ir sūnus Vol 
teris. Nuoširdi užuojauta vai 
kams ir giminėms.
įiEžAaaasii
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PASKUBĖKITE!!

Kas tuojau pat užsisakys 
«Mūsų Lietuvą ateinantiems 
metams, prisiųsdami pinigus 
iš anksto, tiems prenumerata 
bus sena — tik 25 kruzeirai 
Po Naujų metų nieko neži
nom. kas įvyks su kaina. Siųs 
ti galima arba pašto perlai
dą^ arba asmetinius čekius 
šiuo vardu: <JUAN BRUŽI
KAS, Caixa Postai 4421,01000 
S. Paulo, ESP.

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

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

São Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui 

teikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

ALEKSAS KALINAUSKAS
Advokatas

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių 
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis, doku
mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbais

. Rezidencija:
R. Joaquim Piza, 204 

Tel. 31-2548

padėka

Širdingai dėkojame visiems 
pareiškusiems mums užuojau
tą ir palydėjusiems a.a. STE 
FANIJĄ RUTKAUSKIENE į 
kapines, ypač Tė ams Sale 
ziečiams už atlaikytas Mi
šias, Moterų Draugijai bei 
Maldos Apaštalavimui už jų 
gilų nuoširdumą.

39 dienos mišios įvyko spa
lio 25 dieną, 7,30 vai. rvto 
Zelinos bažnyčioje.

Dėkingi: Antanas Rutkaus
kas, Julius, Ona ir Romual
das Guigai.

Redakcija atsiprašo pp, Gui 
gų, kad šita padėka ir mišių 
skelbimas per neapsižiūrėji
mą netilpo savaitę anksčiau, 
kaip buvo atsiųstas.

Ü—HHIÍI

IEŠKOMA

Aš, Jančiauskaitė Janina Ge 
raltauskienė, Stasio duktė, 
iškau savo giminių: Rauličkie 
nes Bronės, dukters Andriaus 
arba Juozo Rauličkio ( Plie
kio) sūnaus Antano, gyvenu
sių S. Paulo mieste. Jei dar 
esate gyvi, malonėkite atsi
liepti. Būsiu labai dėkinga. 
Jūsų giminaitė

Janina Geraltauskienė. 
Adresas: LAZDIJŲ RAJONAS

Seirijų miestas ir paštas
Kas žinote, kur ieškomieji 

asmenys gyvena, malonėkite 
jiems pranešti, arba painfor
muoti ML redakciją.

Red

IEŠKO:

Gustav Radtke, Vokietijoje 
ieško savo brolio Carlos 
Radtke gyvenusios Rua To- 
biao Barreto, 238, S. Paulo,

/
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Brazilijos Lietuvių Kunigų 
Vienybė pasiuntė telegramą į 
Vyskupų Sinodą Paranos (Ar
gentinoj) arkivyskupui Adol
fui Tortolo:

Brazilijos kunigai lietuviai, 
susibūrę Vienybėn, sveikina

Raštinė:
. 15 de Novembro, 244 

4;O - Sala 19- Tel. 37-0324 
no 14,00 iki 18,00 vai.

atskiro numerio 
KAINA 0,40

Jūsų Ekscelenciją, kuris pa
laužėte tylos sieną bedievio 
komunizmo pavergtų tautų at 
žvilgiu ir, dėkodami, linki 
drąsiai ginti krikščioniškas 
pavergtų tautų teises.

Gavėnas, pirmininkas

SKUBIAI REIKALINGA

Dora, patikima ir paprasta, 
vidurinio amžiaus moteris, 
mokanti šiek tiek virti, pajė
gi apšvarinti namus, kalbanti 
lietuviškai ir kuri norėtų kiek 
ilgiau pagyventi Šiaurės Ame 
rikoje, Naujorko priemiesty
je. D rbai ne per sunkūs; na 
mų ruoša ir paglobojimas 2 
mokyklon einančių vaikų. Ge 
ras atlyginimas, kambarys su 
pilnu išlaikymu ir apmokama 
kelione į Naujorką, Atvykti 
tuo au pat su vizitatoriaus-tu 
risto viza. Kreiptis j «Mūsų 
Lietuvos» redakciją raštu, ar 
telefonu 27 3-0338. Õia galima 
gauti daugiau informacijų.
II——II
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KAM REIKALINGAS NE
MOKAMAS BUTAS, kreipki
tės j «Mūsų Lietuvos» redak 
ciją. Viena šeima, išsikelda
ma gyventi j kitus namus, no 
ri priimti į senuosius namus 
nemokai gyventi juos prižiū 
rėti apie tai sužinoti galima 
redakcijoje.

RIO DE JANEIRO KVIEČIA 

ko daugiau lietuvių dalyvauti 
religinėj kultūrinėj šventėj šį 
sekmad.enį, spalio 31 dieną. 
Programa; 11 vai. mišios, lai 
komos prel. Pijaus Ragažins 
ko, parapijos bažnyčioje prie 
Metrop. Katedros. 18 vai. Lie 
tuvių tautiniai šokiai ir dai
nos. Diriguos ponia Magdale
na Vinkšnaitienė iš S. Paulo 
ir šoks bei dainuos jos vado
vaujami Žilvitiečiai. Kitą šo. 
kių dalį atliks Rio de Janeiro 
Instituto de Educação mergai 
tės, vadovaujamos panelės Ja 
nės Žaidytės. Pelnas skiria
mas lietuvių tautinės parapi 
jos išlaikymui.

Lietuvių Parapijos 
Komitetas.

RIO; spalio 31 diena mišios 
buš už a.a. Telksnį.

II—BIM1I 
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AUŠROS CHORAS spalio 
23 diena pagerbė Uršulę Lau 
cienę, jos gimtadienio proga. 
Uršulė ir Domtninkas Lau
čiai, gyvenę Mokioje,gįyra nuo 
latiniai ir ištikimiausi choro 
bičiuliai rėmėjai. Sudainuotail 
giausių metų ir daug kitų dai 
nų besivaišinant.

ūa—uiii
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A ARTE FOLCLÓRICA (3)

Nesta semana vemos desenhos de cores suaves, 
pintadas em tabuas de madeira, em sua grande 
parte temas religiosos e ligados bem de perto com 
o espírito ÜtuanOo Os temas também sâo deriva
dos da natureza.

A escultura popular: na sua maioria sao
imagens santas entalhadas durante as longas noites
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