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ŠVENTAJAM T É V Ii i PAULIU! Vi 7S METAS AMŽIAUS

Rugsėjo 26 mūsų, Šventajam Tėvui 
PAULIUI ŠEŠTAJAM sukako 75 me
tai amžiaus Jis yra 262-as popiežius, 
Kristaus Vietininkas žemėje Jam teko 
atsakommgoji našta labai sunkiais pa
saulio. ir Bažnyčios istorijos laikais, 
įkeltas i šv Petro sostą po didžių asme
nybių pirmatakų Pijaus XI. Pijaus XII 
Jono XX111-OJO jis turi stengtis praves
ti Bažnyčioje Vatikano II santarybos 
nutarimus Tie ,kaip visi žinome ir per. 
gyvename labai sukrėtė didelę Bažny
čios dali Iki pat šios dienos didelis rū
gimas. neramumas ir pasimetimas jau
čiamas daugelyje kraštų, gal labiau dva~ 
siškijoįe kaip pasauliečiuose, bet ir Šie

išgyvena geroką religinę ir moralinę 
krizę. Visa tai gyvai jaučia Paulius VI. 
sielojasi, stengiasi Bažnyčiai ir pašau 
liui padėt išbristi iš tos skaudžios kri
zės, vis nesiseka ir todėl jo tėvo-ganyto- 
jo našta tampa dar sunkesnė

Jau kuris laikas skraido gandai, esą. 
jis dabar atsisakysiąs popiežiaus vietos 
Jo artimieji bendradarbiai tai paneigia 
Kaip jo dvasiški sūnūs ir dukros,turim 
jį atjausti, remt savo, malda ir Mišių au 
komis, kad Viešpats teiktų jam labai 
gausiai Bažnyčiai ir pasauliui paveikti 
labai reikalingų malonių, o jis pats, kad 
visada butų atviras ir Šv Dvasiai, ir sa 
vo vadovaujamųjų tikinčiųjų reikalams

BS 111X1
Naujorkas Jungtinės Tautos pradė

jo svarstyti pasaulyje išplitusi politini 
terorizmą Ieškos priemonių jam kaip 
nors pažaboti Visa nelaimė yra gal ta, 
kad komunistiniai kraštai ir visi j ko
munizmą linkusieji nori terorizmu pasi
naudot savo politiniams tikslams pa
siekti. todėl nenori terorizmą pasmerk
ti

KINIJA JAPONIJA
Kinijos sostinėn Pekingan atvyko Ja

ponijos premjeras Kakuei Tanaka su 
gausia palyda Ii pasitiko komunisti
nės Kinijos premjeras Chu-en Lai. Tai 
pirmas pokario metais tų valstybių vy
rų susitikimas O juk jau apie 40 metų 
kai tie du kraštai nebeturėjo jokių dip
lomatiniu santykių.

Dabar abi pusės esančios pasiryžu- 
sios atnaujinti ir diplomatinius ryšius, 
ir pagyvintiAprekyba,ir bendradarbiaut 
abiejų kraštų gerovei pakelti,ir tuo bū
du taip pat suvaidinti svarbų vaidmenį 
pasaulio politikoje bei ekonomijoje.

Š. AMERIKA
Prezidentas Niksonas ragina 124 

kraštus sutartinai padaryti reikalingas 
pinigo reformas, kurios palengvintų vi
so pasaulio prekybą ir ekonomiją. Pa
žadėjo, kad šiomis dienomis jo finansų « 

sekretorius duosiąs keletą projektų 
apsvarsty ti

SOV. RUSIJA
Paskutiniu metu Sov Rusija gabena 

didelius kiekius moderniškų ginklų Si- 
rijon Netekusi savo bazių ir daugybės 
privežtų ginklų Egipte. Rusija nori 
bent čia įsitvirtinti ir toliau drumsti žy> 
dų arabų .santykius ir jų nesantaiką iš
naudoti komunistinės Rusijos naudai.

VIETNAMAS
Ir kiškiai panaudojami karo reikalam. 

Kur ir kiek galėdami S. Vietnamo ko
munistai supirkinėja kišk i ų<s. J ie sakosi 
naudoją jų kraują sužeistiems kariams 
gelbėti. Bet žinovai sako, jog prie kiš
kių nugarųbesą,pririšamos bombos ir 
jie paleidžiami priešo pusėn, kur tos 
bombos sprogsta. Tai jau darė rusai 
praėjusio karo mėtų.

AFRIKA
Uganda ir Tanzanija buvo pradėjusios 
kariauti. Dabar,sako,sutikusios derėtis 
dėl taikos. Jas taikyti pasišovė Somali- 
jos užsienio reikalų ministras Ghalib.

BRAZILIJA
Brazilijos užsienio reikalų ministras 

Mário Gibson Barbosa Jungtinėse Tau
tose pasakė ilgą kalbą, atidarydamas 
diskusijas dėl politinio terorizmo pa
saulyje.

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka

Brazilijos Automobilių Fabrikų 
produkcija jau siekia 600.000 veži 
mų į metus. Po dviejų ar. daugiausia 
po trijų metų vietos automobilių pro
dukcija pasieksianti milijoną vežimų i 
metus.

Šiaurės Amerikos automobilių pro 
dukcija-didžiausia pasaulyje • siekia 1 0 
milijonų vežimų į metus

Minas Gerais Estade surasti labai 
dideli klodai urano mineralo, kuris nau
dojamas atominės energijos gamyboje 
Naujai surasti urano klodai randasi ar 
ti estado sostinės Belo Horizonte

A. m e r ik ó s ir B r a z i 1 ij o s Mokslinin
kai patyrė,kad Amazonas upės vanduo 
yra vienas iš švariausių visame pasauk- 
je,dėl gausybės lietaus jos tėkmės sri
tyje.

Acre Estado Sostinėje Rio Bran
co statomas didelis tarptautinis aero
dromas, kurio statyba kainuos 5 mili
jardus (senųjų) kruzeirų. Tai bus an
trasis po Manaus aerodromas Amazo
nas srityje.

Brazilijos 150 metų Nepriklauso
mybės sukaktuvių didžiausios iškilmės 
įvyko São Paulo mieste Rugsėjo 7 die
ną, kuriose dalyvavo Respublikos Pre
zidentas Medici ir Portugalijos M miste
ris Pirmininkas Marcelo Caetano, spe
cialiai tuo tikslu atvykęs į Braziliją.
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Vilniaus paukščių ūkis Rudaminoje 
augina 600.000 vištų. Surinkti kiau
šiniai siunčiami ir i įvairius sovietų 
valdomus kraštus perykloms. Kas sa
vaite išperiama 50 tūkstančių viščiu
kų. 

a

Trakuose, Galvės ežero krante, pasta
tytas „Dinamo’ pastatas, kuriame su
dėta 300 valčių.

Kauno aerodrome naują pastatą puo
šia Dariaus ir Girėno skulptūra.

Tarptautiniame bitininkų kongrese Ar 
genimoje dalyvavo ir dr. Leipus iš 
V ilniaus.

Verkių rūmuose veikia tyrinėjimo sto
tis, kurioje studijuojamos Lietuvos u- 
pių ir ežerų plačiažnyplio tauriojo vė
žio ligos, kad karo metu apnykusių 
vėžių skaičius padidėtų. Nuo seniausių 
laiku tūkstančiai vėžių buvo vežami i 
vakarų Europą.

Druskininkų miškų ūkio vedėjas Algir
das Valavičius pastatė 200 kv. metrų 
pločio muziejų, kuriame rodoma apy
linkės' gamta ir gyvūnija. įrengta šeši 
pastatai lietuvišku stiliumi.

Virginija Marcinkevičiūtė, 17 metų, 
laimėjo Madride aukso medali šaudy
mo varžybose. Ji - Vilniuje moksleivė

Italijoje, Kortinėje, 28-tame tarptau
tiniame sporto filmų festivalyje Lie
tuvos kino studijos dokumentinė juos
ta laimėjo sidabro medalį.

Vilniuje,Vingio parke,suruoštoje mies- 
toXH-oje dainų šventėje dalyvavo virš 
4000 choristų, jų tarpe iš žinomesnių 
vienetų: V arpo, Aido,Eglės. Ąžuoliuko, 
Liepaičių.

Salia plento tarp Vilniaus ir Druskinin
kų pagal miškininko Vyto Urnevičiaus 
projektą pastatyta kavinė „Alka” ,ku
rios visas vidus ąžuolinis.

Vilniuje įvyko fotografo Henriko Lian- 
dzbergio paroda, kurioj vaizduoja, 
Rusnės apylinkėje esančio žvejų kai
mo gyvenimą. Dail. Česlovas Kongri- 
maš, pasiekęs 70 metų amžiaus, savo 
akvareles išstatė Kaune M.K Čiurlio
nio muziejuje.

Zenono Slaviūno „Sutartinės-daugia- 
balsės lietuvių liaudies dainos išleis
ta rusų kalba Leningrade.

Montevideo „Ąžuolynas” pasirodė 
to miesto 12-tame kanale ,,Tertúlia de 
los domingos” programoje rugsėjo 10 d.

Spalio 8 dieną Urugvajaus lietu
viai pagerbė kun. Joną Giedrį, SJ, prieš 
20 metų atvykusį į Urugvajų. Tuo pat 
metu sukanka buvusiam Kinijos misio
nieriui Kun. Antanui Perkumui, SDB, 
20 metų sukaktis nuo atvykimo į Vene- 
cuelos lietuvių tarpą.

Kol neišrinkta kita jaunimo valdy
ba, Urugvajaus lietuviu jaunimui vado
vaus nauja ,,Ąžuolyno valdyba' - Povi
las Mockevičius, pirm., Juozas Petruš
kevičius - sekr. Jonas Čiurkinas -ižd.

Lietuvių kalbos pamokose moko- 
Marija įneš Kamandulytė su T Jono 
Sukacko, SJ, pagalba. Vyresniesiems to- 

| kios pamokos prasidės neužilgo.I •
Muencheno operos festivali, vyku

sį kartu su pasauliniais olimpiniais žaidi
mais, pradėjo korėjiečio Isang Yun ope- 
ra „Sim Tjong”, kurios pagrindinį vaid
menį atliko sopranas Lilija Šukytė, ku
rią Šiai rolei parinko pats operos kompo
zitorius. Spauda labai teigiamai įvertino 
jos gabumus.

0À5À U V/4 i

GRANDINĖLĖS ŠOKĖJAI JAU EUROPOJE.,, Pirmasis Grandinėlės koncertas Anglijoje sutraukė 
tiek daug žmonių, kad milžiniška salė nepajėgė sutalpinti visų norinčių patekti į koncertą, Nuotrau“ 
koje dalis šokėjų užkulisyje džiaugiasi pasisekimu: Kaminskaitėj, Strimaityté0 Narbutaitisc Sakaitė ir 
Kripavičiūtė. ’ L GarloS nuotrauka

MAN GĖDA
Lietuvis studentas, studijuojantis 

viename Kanados universitete, pasa
koja: “Kai motina mane mažą mokė 
lietuviškai kalbėti, skaityti ir rašyti, 
aš nebuvau patenkintas, nes lietuvių 
kalba man buvo sunkesnė už anglų 
kalbą. O taip pat tas lietuvių kal
bos mokymasis man trukdė žaisti su 
draugais. Dabar aš esu studentas, bet 
savo tėvų kalbos gerai nemoku.

Kartą sutikau anglą studentą, ku
ris buvo taip susidraugavęs ®u lie
tuviais, kad šokdavo lietuvių tauti
nius šokius, dėvėjo lietuvių tautinį 
kaklaraištį ir išmoko lietuvių kalbos. 
Man gėda, kad jis lietuviškai kalba 
geriau už mane, už lietuvį. Jis tą kal
bą išmoko per keletą metų, o aš iš 
savo lietuvių tėvų jos negalėjau iš
mokti per 20 metų. Dabar stengiuosi 
savo klaidą atitaisyti. Kad geriau iš
mokčiau tėvų kalbą, nusprendžiau 
kasdien iš lietuviškos knygos garsiai 
perskaityti vieną puslapį ir pusę pus
lapio perrašyti. Manau, kad tuo būdu 
ir aš geriau išmoksiu lietuviškai kal
bėti, skaityti ir rašyti. O lietuvių kal
bą gerai mokėti privalau, nes aš esu 
lietuvis. j

Mielai skaitau motinos lietuviškus 
laiškus. Juos skaitau po keletą kartu 
ir suprantu, ką ji nori man pasakyti 
Tie lietuviški laiškai yra lyg priedas j 
prie mano lietuvių kalbos mokymosi. 
Lietuviai jaunuoliai ir jaunuolės! Mo
kykitės savo tėvų kalbos, kad vėliau 
nereikėtų gailėtis ir gėdintis.” J. J.
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mOlVWBAlUS ’DOBUS’ SO TiKIMIOTS
Puolimai prieš sąži

nės laisvę ok. Lietuvoje 
pasmarkėjo. Prieš kele
rius metus "kovojantieji 
bedieviai" (kuriuos rė
mė valstybė) užpuldavo 
bažnytines apeigas, sūdė 
gino keletą bažnyčių, bru 
taliai terorizavo tikin
čiuosius.

Tačiau šis religijos 
diskreditavimo metodas 
jau išsisėmė. "Religiniu, 
kų" puolimai neatnešė 
laukiamų rezultatų. Prie
šingai, tikintieji labiau 
jungėsi apie savo religi
nius vienetus. Didesnės 
religinės laisvės pavyz
dys kaimyninėje Lenkijo
je lyg ir palaikė lietu
vius, jų sunkioje kovoje 
dėl sąžinės laisvės.

Tuo tarpu bolševikams 
nieko nėra svarbesnio už 
sąžinės laisvės panaikini 
mą. Žmonės turi būti 
klusnūs tiktai partijai, 
Dievas (kuris ten rašo
mas su mažąja d) neturi 
konkuruoti, nei skelbti sa
vo amžinų įstatymų. 
Tuos įstatymus, kaip 
skelbia propagandinė 
spauda, privalo pakeisti 
"partinė etika". Šis eti
kos surogatas privalo pa
naikinti žmogaus sąžinės 
laisves. Žmogus turi 

elgtis pagal "partinės eti
kos" taisykles.

Ypač kartų pralaimėji
mo jausmą bolševikai iš 
gyvena, matydami, kacbjų 
"partinės etikos" pirši
mas sulaukė tiktai muilo 
burbulo likimo. Dievu ti
kinčiųjų skaičius nema
žėja. Jaunos kartos papil
do išmirštančiųjų skai
čių. Brutalus tikinčiųjų 
persekiojimai nepadėjo. 
Žmonės labiau įgudo 
praktikuoti religiją kata- 
kombiškai. Dėlto religinė 
praktika įgyja naujus ir 
žmonėms patrauklius as
pektus. Ypač kada kom
partija ir komjaunimas 
vis labiau tampa ne ide
ologinėmis, bet išlikimo 
ir karjeros organizaci
jomis.

Kunigų bylos ir 17000 
peticija, pasiekę laisvą
jį pasaulį, privedė bolše 
vikus iki histerijos sto
vio. Į dilemą "arba Die
vas arba partinė etika", 
priešreliginės propagan 
dos centrai atsakė nau
jais, sustiprintais puoli
mais prieš sąžinės lais
vę. Išgalvotas naujas me 
todas. Tai "individualus 
darbas su tikinčiaisiais 
artimaisiais ir bendra- 

.. darbiais".

Tokiai niekšybei vado- 
vauja Vilniaus Valstybi
nio universiteto autori
tetas, vienas iš aktyviau
siųjų sąžinės laisvės nie
kintojų, profesorius Jo
nas Kubilius. Greta jo 
šliejasi to universiteto 
dėstytojas Petras Pe- 
čįūra.

Šio veikimo gradaci
jos nusileidžia iki vidu
rinių ir pradžios mokyk
lų mokytojų. Tai rodo, 
kad ir mokyklinio am
žiaus vaikai traukiami į 
"individualaus darbo" liū
nus.

Įtariamas asmuo paten
ka į tam tikrą kartoteką, 
iš kurios jam jau niekad 
neišsiveržti. Tokį nelai
mingąjį lietuvį ima ata
kuoti "švietėjai". Nelai
mingasis verčiamas lan
kyti "ateistinius semina
rus", suprasti, kad jo el
gesį normuos tiktai "par
tinė etika", ne kokie nors 
ten religiniai nuostatai... 
Toks asmuo tampa nuolat 
stebimu objektu, priešu 
ir bolševikinės sistemos 
išdaviku.

• Žmogaus įsitikinimų 
suniekinimas ir baugini
mas vadinama "ideologi
nio darbo" vardu. Gi ate

istinio seminaro darbuo
toją pastato akistaton su 
žmogumi, kuris "šviečia
mas". Taip susidaro 
santykis, panašus Ame
rikoje tarp valdžios pa
reigūno ir probacijos pe
riodui išleisto nusikaltė
lio. Skirtumas yra toks: 
Amerikoje probacijoje 
gyvena iš kalėjimo paleis 
tas kriminalistas, bolše
vikų sistemoje amžinoje 
probacijoje gyvena žmo
gus, kuris nenorėtų, kaip 
rašytojas Solženicinas, 
rašyti Dievą su mažąja d.

Šitos niekšybės darbuo
tojai vadina save "ideolo 
ginio darbo" kadrais, įsi 
žada valstybei išnaikinti 
tikybinius prietarus ir vi
sus atvesti į "bolševikinę 
vierą".

Taip, tačiau, niekadne~ 
bus, "Partinės etikos-" 
sausra per penktus de
šimtmečius nedavė pla
čiai Rusijai apčiuopiamų 
rezultatų. O Lietuvoje?

17000 peticija atsako į.
J. Kubiliaus ir jo kompa
nijos užmačias "Indivi
dualus darbas su tikin
čiaisiais" yra mūsų am
žiaus didžiausia gėda ir 
žmogaus sąžinės išnie
kinimas. ' )Dirva

mi nn.ia—iwiiT'ir~~   n-nr---..-.--.-—i i   i-ur-rt^rmi

Petras Pakalnis

POLITINIS TERORAS
Nejmanoma pasakyti, kada prasidėjo poli

tinis teioras Senu senovėje maža Romos se
natorių grupė padarė sąmokslą ir nudūrė Ka
jų Juliju Cezari Nepatenkinti Lietuvos didi
kai nužudė Mindaugą, vienas Jugoslavijos te
roristas nušovė kunigaikšti Fe r din an dąC Aus
trijos sosto įpėdini. Rusijos anarchistai nužu
dė keletą caru, o nuo JAV teroristų žuvo 4 
Amerikos prezidentai, ir. tarp kitų žymesniu 
vyrų, senatorius Robertas Kennedy ir negrų 
lyderis Dr M. L. King. Neseniai vienas vokie
čiu kilmės amerikietis, vardu Bremer, norėjo 
nužudyti prezidentą Niksoną, tuo pačiu tiks
lu sekiojo senatorių Humphrey ir sunkiai su
žeidė gubernatorių H. Wallace, kandidatą 
i JAV prezidentus.Šiomis dienomis pagarsėjo 
4 teroristų gaujos, kurių darbai nuskambėjo 
per visą pasaulį.

Airijoje
Jau buvo rašyta apie Ulsterio katalikus 

partizanus, kurie siekdami politinių ir ekono

minių tikslų, naudojasi teroro priemonėmis. 
Vienas JAV žurnalas rašo, kad per paskuti
niuosius 3 metus Ulsteryje žuvo 378 žmonės 
ir 7 258 buvo sužeisti. Šaudydami iš pasalų, 
kartais i nekaltus žmones, tie partizanai pra
rado kataliku daugumos simpatiją ir panoro 
derėtis su Anglijos atstovu, ieškančiu priemo
nes sutaikyti katalikų mažumą su protestan
tų daugumu. Neseniai jam pasisekė sudaryti 
ginklu paliaubas, nepaisant tiek protestantų, 
tiek katalikų nepasitikėjimo. Nors vėl buvo 
nušauti keli žmonės, bet paliaubos oficialiai 
tebegalioja.

Žymiai garsesni yra arabų partizanai. Iš
varyti iš Jordano karalystės, jie susimetė Si
rijoje ir Libane ir iš ten užpuldinėja Izraelio 
pasienio gyventojus. Bet dabar ir tu valsty
bių vyriausybės sustabdė jų žygius, nes pabū
go izraelitų- keršto. Negalėdami patys kenkti 
žydams, arabų partizanai pasamdė 3 japonus 
teroristus, kurie neseniai Lydos erodrome 
nušovė 26 ir sužeidė 75 visiškai nekaltus 
žmones. Užmuštųjų tarpe buvo 14 Porto Ri
co maldininkų, atvykusių aplankyti Šventąją 
Žemę. Japonai teroristai priklausė taip vadi
namai ‘’Jungtinei Raudonajai Armijai1’, ku
ri ilgą laiką organizavo teroro aktus Japoni

joje. Tas nekaltu žmonių žudymas visut pa 
sipiktimmą sukėlė n dar karta parode akla 
arabu partizanu fanatizmu Praeitis vienai *,i 
landai po Lydos erodromo skerdvnm. vienas 
arabu partizanas pasakė "Mūsų tikslas buvo 
nužudyti kiek galima daugiau žinomu" Ne 
priešų, bet žmonių' Šiurpu’

Italija
Italijoje įvairiu sroviu leioristai per pusan 

iru metu nušovė 26 policninkus. apiplėšė 
keletą banku n norėjo susprogdinu 4 J \\ 
įmonių įstaigas
Garsiausias Italijos teroristų buvo G l-eiiu 
nelli. Jis buvo milijonierius, vieno laikiašcio 
leidėjas ir didelis teroristu rėmėjas Stiklas 
totais pasais ir kitais dokumentais įis išvaži 
nėjo beveik visa Europa n organizavo bei >e 
mė vietines teroristu grupes Norėdamas dm- 
ti "gera" pavyzdi, jis bandė susprogdini 
elektros laidu mazgą ir netyčiomis pats sav 
susprogdino.

Nukelta i 4 p s I
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OOLITINIS TERORAS Skautai ir skautas stovyklauja Romuvoje...
Iš 3 pusi

Vokietija
Garsus buvo ir Vokietijos teroristų būrys, 

apėmęs pradžioje apie 50 jaunuolių.
Laikui bėgant jų skaičius nukrito iki 23. Jam 
vadovavo Andreas Baader ir tflrike Meinhof, 
pasimetęs jaunuolis ir jaunuolė, kurie pasi
žymėjo didele drąsa, bet siauru akiračiu. 
Plėsdami bankus^progdindami valdžios ištai
gas ir kovodami prieš esamą santvarką, jie 
sudarė daug rūpesčių Vokietijos valdžiai, y- 
pač policijai, kuri galų gale išgaudė beveik 
visus tos grupės narius. Paskutiniomis žinio
mis dar tebesislapsto tik viena BaaderMein 
hof grupei priklausanti jaunuolė.

Toms ir panašioms politinio teroro gru
pėms yra bendraĮtai, kad jos nori pakeisti esa
mą santvarką arba sukelti revoliuciją. Tačiau 
revoliucijos pasiseka tik toms politinėms sro
vėms, kurios turi aiškią programą ir platų 
visuomenės ar kariuomenės užnugarį. Kar
tais pasitaiko, kad ir mažas kupstas išverčia 
didelį vežimą. Bet tai yra retos išimtys.

Valstybės, turinčios kariuomenę ir gerai 
organizuotą policiją anksčiau ar vėliau susi
doroja su teroristais, nes joms padeda tie 
piliečiai, kurie vertina tvarką. Šių dienų po
litinių teroristu šėlimas yra liga, kuria serga 
daugelis valstybių. Bet ji yra išgydoma.

Romuvos stovyklavietėj Kanadoje įvyko stovyklavusių skautų ir skaučių paradas. Nuotraukoje para
dą priėmę, skautų vadovai. Iš dešinės: vs A. Saulaitis, SJ„ j<s. V. Rušas, s. K, Batura, I.SS pirmijos 
pirm, vs, Ao Saulaitis, kun, S. S. Kulbis, s. B . Butėnas, L SS vyr. skautininkė L Milukienė, skau 
čių pastovyklės viršininkė s. D. Gurauskienė, tunų s. P. Saplinė ir kt. V. Bacevičiaus nuotrauka

L I E T U V I U JĖZUITŲ 
NAUJI PASKYRIMAI

Lietuvių jėzuitų atskira pro- 
jVincija laisvajame pasauly vei
kia jau beveik 25 metai. Šalia 
JAV, jie savo namus turi Bra
zilijoj, Kanadoj ir Urugvajuj. 
Pagrindiniai lietuvių jėzuitų į- 
sipareigojimai, o drauge ir dalis 
naujų paskyrimų, kūne įsigalio
ja nuo š. m. rugsėjo mėnesio.

Chicago». T. Jonas Borevičius 
— vyresniuoju. T. Kazimieras 
Raudeliunas ir t. Anicetas Ta
mošaitis įsijungia į lietuvių jė
zuitų darbuotę.

Jaunimo centras. T. Gedimi
nas Kijauskas, eidamas lietuvių 
jėzuitų provinciolo pareigas, 
taip pat perima J. C, direkto
riaus pareigas.

Montevideo, Urugvajus. T. 
Jonas Giedrys — misijos vyres
nysis ir Nekalčiausios Marijos 
Širdies liet, parap., klebonas.

Montrealfe, Kanada. T. Jonas 
Kubilius — misijos vyresnysis 
ir Aušros Vartų parap. klebo
nas. T. Juozas Aranauskas — 
parap. asistentas.

Sm Paulo, Brazilija. T. Jonas 
Bružikas — asmeninės lietuvių 
Šv. Kazimiero parapijos klebo
nas ir misijos vyresnysis. T. 
Antanas Saulaitis — parap. 
asistentas.

Lietuvių Skaučių Seserijos vyr. skautininkė L . Milukienė, lydima skaučių 
Gurauskienės, lanko Romuvoje -Stovyklavus’as seses.

SMIAU.MIA LIETWAITE
Dabartinėje Lietuvoje dar vis yra 

daug nekaltų žmonių, kuriuos dabar
tinis režimas laiko nusikaltėliais. 
Pvz. kolchozo raštinės tarnautoja G. 
per ištisus 4 metus korespondenci- 
mu būdu studijavo agronomiją atlie
kamu laiku nuo kolchozo darbų.

Po 4 metų sunkaus darbo šiemet 
pavasarį išlaikė baigiamuosius egza
minus ir gavo agronomės diplomą 
be teisės gauti darbą. Laiške rašo
ma: “Skaudu iki ašarų, kad leido

pastovyklės '•ršunnkės
v, Bacevičiaus nuotrauic

nan mokytis ir davė diplomą, bet i
darbo gauti neturiu teisės, nes kaž
kada vaikystėje su tėveliais buvau i1išvežta . .. Matyti aš jau visam gyve
nimui esu kryžium paženklinta NT 
galiu tikėtis nė turėto darbo, nes jis

jau užimtas. Gal čia įstatymą- bus' 
taikomas ir turėsiu eiti dirbti i lau 
kus su eiliniais darbininkais. Aš jo
kio darbo nebijau, mokiausi ne tam.
kad “ponaučiau”, o tik kad galėčiau | 
daugiau uždirbti”. K. A.
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Toronto tautinių šokilĮ. grupė " Gintaras 
vaujamas Įeitos ir .luozo Karasiejų.
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PASAULIO LIETUVIS - TORONTO

O encerramento do Congresso Mundial 
da juventude lituana realizou-se em Toronto 
de 15 a 16 de julho Chegamos lá do acam
pamento (250 km. ao norte) de ônibus duran
te uma chuva, mas a alegria voltou durante 
o baile naquela noite. No domingo houve uma 
Missa com os dois bispos lituanos (Brizgys dos 
EUA e Deksnys da Europa), o programa ofi
cial e artístico O banquete era enorme, o bai
le mcluiui também o samba, que os nossos in 
troduziram entre os lituanos de lá.

O centro das atividades lituanas e o 
Prisikėlimo parapija (Paróquia da Resurreição) 
A comunidade ajudou os Padres franciscanos 
na construção de um edifício para festas come 
moraçóes. reuniões há poucos anos. Fica per
to de outra paróquia (São João), nà qual pu
blica-se o semanal „Tėviškės Žiburiai” (As lu
zes da Pátria), um dos melhores jornais litua
nos. Também há um clube para estudantes. 
A segunda paróquia vai mudar para os subúr
bios no oeste da cidade, pois muitas famílias 
foram para lá. Interessante no sentido artísti
co é o cemitério lituano enfre Toronto e Ha
milton. com monumentos e uma capela feita 
no estilo lituano

A cidade, construída perto do lago On
tario (o nome da província- estado), tem mui
tos edifícios da tradição inglesa, mas também 
grandes edifícios modernos. Vimos o Science 
Center (adivinhe o que é) com exposições de 
todos os ramos da ciência e técnica moderna,

' , vado-

Romuvos stovyklautojus džiugino Detroito skautę orkestras "Miš
ko broliai"„ vadovaujami se A. Vaitiekaičio»

escritórios municipais, do prefeito e da câma
ra municipal - ainda com um cavalheiro mon
tado num cavalo preto, com uniforme antigo, 
para atrair os fotógrafos turistas. De noite fo
mos ao Ontario Place, uma Disneylândia cana
dense realmente em cima do lago, com todo 
o tipo de diversões.

A maior escola lituana,que , como as 
nossas ,funciona aos sábados, tem 600 alunos 
e para êste fim alugam uma escola do governo 
o seu orçamento anual supera 10.000 dólares. 
Há vários grupos culturais, é certo: a Birbynė 
(orquestra folclórica), o coral „Varpas”, um 
grupo de teatro, vários grupos de danças (en
tre êles o Gintaras).

V„ Bacevičiaus nuotrauka

escoteiros, bandeirantes, ateitininkai, clube de 
pesca e caça-realmente tudo, assim como em 
Chicago, clubes de esporte, festivais, congres
sos...

Os lituanos mantêm três acampamentos 
próprios; a Romuva (espere até que a visite), 
a Wasaga (dos Padres franciscanos) I 10 km 
ao norte, o de Bom Pastor (da paróquia de 
São João) perto do lago Huron também 
Acampam todo ano cêrca de 800 crianças e 
jovens.

A viagem à Hamilton não precisa de 
avião. Vamos de carro na rodovia ..Quenn 
Elizabeth Way”, ou geralmente QEW

com modelos operacionais, filmes, demonstra
ções, o City Hall, com uma grande praça e os

Toronto era a séde do comitê central da 
Comunidade Lituana Mundial 1953-1958, há

LIETUVOS UPIŲ KRYŽIAŽODIS

It šio kryžiažodžio nuo 4 iki 12 langelių eilutes 
reikia įrašyti atitinkamus Lietuvos upių vardus:

4 7
Jūra Nemunas
Mūša 6 Nevėžis
5 Merkys Žeimena
Neris Dubysa fy> Šešuvis
V enta Šešupė Bartuva
Gauja Minija V i rvytė

Sušvis Varduva
Ašmena Apaščia
Mituva

8
Šventoji
Širvinta
9
Nemunėlis
12
Juodoji Ančia

5
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Mirtis nėra pabaiga.

Diena apsiniaukus, miglota, niūri. 
Peleninė pilkuma kybo ties Kernave. 
Dar maža kiek,ir jau - jau, rodos, pra
dės dulksnoti.

- Žirgas be Replio parsirado, - 
karaliui praneša nusigandus ašvininkas

JUOZAS KRALIKAÜSKAS

Mimo om
(Tęsinys)

Daugijotas.
- Be Replio? - suurzgia Mindau

gas prikimusiu, storu balsu.
- Be, viešpatie.
- 0 kurgi jis išjojo?

Nepasakė. Nežinau.
- Gal pasibaidęs numetė.

Kadgi žirgas kruvinas.
- Kruvinas9 - karalius susyk pasi- 

neša eiti.
Tesugrįžo žirgas, ir dargi kruvinas.

Mindaugas palinkęs sparčiai žengia 
per kiemo grindinį. Iš paskui seka su
sirūpinęs Daugijotas ir milžinas Jundi- 
las.

Nenusėdi Replys pilyje, ir gana. 0 
daugiausia - del tos Vygrės. Žinia , 
jaunas, tai kaipgi. Traukia jį ta juod
bruvė didelėm juodom akim. Gal būt, 
ir šiandie bus vijęs žirgą šuoliais, kad 
ją pamatytų. Ar gal kur girion,kur dar 
nėra buvęs. Neramu Repliui. Prašėsi 
žygin, norėjo ir jis Brianskan joti. Jei 
Daumantas nebūtų toks įtartinas, gal 
ir būtų buvę geriau sūnų karan išleisti..

Apie Replio žirgą puslankiu sustoję 
vyrai. Susijaudinę reiškia nuomones 
dėl įvykio, aiškinasi ir spėlioja, kaip 
galėjo būti

Karaliui prieinant, visi nutyla. Su
sirūpinę lūkestingai žiūri į jo veidą.

Mindaugas apžvelgia Replio žirgą. 
Ne, tai nėra tik-tiek, kad nusibaldė ir 
numetė. Žirgas po prakaitu ir labai įsi
bauginęs. Pasturgalis kruvinas.

- Po uodega buvo pabrukta erškėt- 
šakė. Va, šita.

Mindaugo plonos lūpos kietai su
čiauptos. Erškėčiu šaka sausa: spygliai 
kieti ir aštrūs. DygliaŠakė kruvina, 

spygliai buvo susmigę: vargšas žirgas 
iš skausmo tik dar labiau juos stimbu. 
riu spaudė. Tai labai žiaurių rankų 
piktadarystė

Giltinei ne naujiena, kad riešutai ir 
gilės - net visiškai vėjui nuščiuvus - 
vis nepali-auja bumbsėję žemėn...

Žirgas atgal bus skutęs triumpiau 
siu keliu. Rudens žemėje turėjo išlikti 
švieži pėdsakai... Dėl skausmo žirgas 
turėjo lėkti, kiek tik iškerta.

- Mantigirdai. Surgaila. Vyrai už 
ginklų! Ir lėkit pėdsakais.’ - karalius 
griežtai įsako - Ko greičiausiai išvyki
te. Kur Eiginas? Gyvai žvalgykiteJKur 
gi Eginas pradingęs nuo pat ryto?

Mindaugą krečia drebulys. Tai ne 
tik šiaip sau sunegalavęs.Šįryt net buvo 
suabejojęs, ar besikelti. To negana, nū
nai dar ši nelemtoji žinia...

Pakeliui į savo kambarius silpste- 
lėjęs, Mindaugas prisėda merįje prie sko
bnio. ,

Kas užpuolė Replį? Treiniota ir
gi susirgęs. Ir ne Daumantas;! Brianską 
su visais pulke išjojo. Žyniai? Jų gi šir
dyse tebeverda juoda derva..

Tuo tarpu žynys Žadvylas su savo 
broliais padega Kernavės priepilį. Ima 
verstis didžiulai dūmų volai ir šokinėt 
liepsnos.

Kernavė ūmai užverda visa: rėkavi 
mai, lakstymas, šauksmai, triukšmas, 
skuba, šūkavimai, sąmyšis...

Iš pilies pro vartus jie bėga žemyn 
gaisro gesinti.

O į pilį šuoliais lekia raitelių bū
rys...

Pilies vartai atdari. Sargybiniai gi 
mato: būrio prieky parjoja savi didžiu • 
nai Daumantas ir medžioklis Eiginas. 
O jeigu jie šuoliais parlekia, tai, matyt 
parneša didžiajam viešpačiui Mindau
gui labai svarbias ir skubias žinias...

Pilies kieme dundesys, triukšmas, 
riksmas...

Gi atsiveria durys...
Pakniopstom įgriūva Jundilas, 

kruvinu veidu...
- Viešpatie, Dauman..- saugu- 

nas kniūbcčias žnekteli ant grindų.
Ir įsiveržia Daumantas, Treniota, 

Eiginas, ir Žemaičių didikai. Irgi Suksė 
iš Nalšios.

Sąmokslininkai apspinta skobnį 
pusračiu. Jų rankose kalavijai ir durk
lai. Jie visi čia prieš jį vieną. Pritvinkę- 
neapykantos ir keršto. Užkietėję i r 
nuožmiom akim.

- Tai ko gi tu čia? paklausia 
išblyškęs Mindaugas, žiūrėdamas į Tre
niotą.

- Gelbėti Lietuvą. Aukaimio n 
Vilnios krivės nuskyrė tau pabaiga 
Treniota atbamba mirties ištarmę.

- Man pabaigą? - Mindaugas 
Šupteli su išdidžia panieka. - Krivės9 
Tos rudeninės musės neilgai bemul- 
kins.Lietuva jau pasukta naujam ke
liam

- Lietuva pasukta? - šūkteli Pelu- 
zė.

- Mn- pšš. Stumandas pasipik
tinęs prunkšteli nukrypusią nosim.

- Tas pats, Min—dy,jei būtum Ne
rį sukęs Trakuosna, - Daumanto įžū
lios akys tik spirga mėlynom žiežirbom

- Tavo naujovės išnyks, lyg dū
mai, - žengteli arčiau Suksė.

- IŠnykstuojau su tavim, Min-d\
vos už poros žingsnių piktai džiūgėja 
Daumantas. . ( Galas 8 ps|)

VINCAS PIETARIS

JEKJZIJKAJNTJl. S
DIENA JAU ĮPUSĖJO. PASILIKTIC
VIETOJE BUVO NEĮMANOMA.

BASAS PASIŪLĖ PRIE

GLAUDA^ SKILANDŽIUOSE.

C! A ATVYKĘ VISI GAMI

NO SĖTRAS IR RUOŠĖS/ 

NAKTIES POILSIUI.

TIKTAI BASAS SU BROLIAIS
ILGAI NEMIGO ,TARbAM/£SI 
IKI GILIAI NAKČIAI.

7
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SPAUDOS BALIUS,M-L. IR B.L.B.

Savaitraščiui M. Lietuvai paremt 
Vyru Brolijos rengiami spaudos baliai 
tapo metine tradicija. Šiemet jis ivyko 
rugs. 17 d.. Per 200 svečiu, sėdo prie sta
lų, šeimininkių paruoštų pietų. Svečiam 
besivaišinant, pirmas tarė žodi prel. P. 
Ragažinskas, vienas iš 4 M. L. steigėjų, 
ir buvęs ilgametis jos redaktorius. Jis 
papasakojo M.L. steigimo ir išlaikymo 
sunkumus, padėkojo buvusiems bendra
darbiams irvisiems rėmėjams. Jis iškė
lė minti rūpintis ne vien M.L. fondu, 
bet jį praplėsti, kad galėtų leisti ir kitą 
spaudą.

Prof. Carrato, M. Lietuvos savinin
kas bei atsakomingasis direktorius, pasi
džiaugė, kad šis subuvimas yra ir jo 25 
metų ,santuokos‘su S.P.lietuvių koloni
ja jubiliejus. Jis pareiškė pernelyg dide
lę pagarbą mūsų tautos būdo kilnumui, 
religingumui, savo papročių gerbi- 
mui,tėvynės meilei, kovai už savo lais
vę su galingu barbarišku okupantu. Bai
gė primindamas Kalanto susideginimą' 
ir lietuvius statė pavyzdžiu savajai bra
zilų tautai, kaip reikia mylėti savo tėvy
ne.

T J Kidykas, dabartinis M.L. re
daktorius painformavo, kad laikraščio 
spaudinama 750. kad užimokėjusių i- 
ki šios dienos esama tik 165. kad p r e 
numeratu nepakanka jam išlaikyti. 
Papasakojo ii apie redaktoriaus sunku
mus įtikti įvairiausių sluoksnių ir pa
geidavimų skaitytojams. Baigė dėkoda
mas visiems bendradarbiams, garbės lei 
dėjams, ypač Vyru Brolijai, šeiminin
kėms ir svečiams.
ML IR BR. LIET. BENDRUOMENĖ

B.L. Bendruomenė yra dėkinga 
M. Lietuvai už didelį pasitarnavimą at
sikuriant ir už iki šiol tebesit 
sikuriant ir už iki šiol tebesitęsiančias

• pastangas skleisti Bendruomenės mintį 
Bendruomenė solidarizuoja su redakto
riaus mintimis ir ta proga reiškia pagei
davimą, kad visi kolonijos lietuviai grįz 
tų į prof. Carrato taip gražiai apibūdin
tą lietuvišką susipratimą kurs mus ska
tintų remti ne tik M.L.,bet ir kitą spau
dą bei visas lietuvybės veiklos sritis,t.y. 
švietimą, tautinę kultūrą, ir tėvynės ko
vą už laisvę. Daina, tautiniai šokiai, me
nas, paskaitos, kongresai ir bendradar
biavimas su kitomis tautybėmis bei su 
vietinėmis įstaigomis, tai turėtų būti 
mūsų kelias ir įnašas į šio krašto kultū
rą. Prel. Ragažinsko mesta mintis iš
plėsti M.L. fondą į spaudos fondą, to 
visko neapima. Visoms tautinės veik
los šakoms reikalingas platesnis fondas 
Tokį sudaryti iki šio per visą pokario 
metą nebandėme. Tenkinomės tik rink
liavomis atsiradusioms spragoms užpil 
dyti.

Prieš porą savaičių mesta mintis 
TAUTINIO BENDRUOMENĖS SA - 
JŪDŽIO. Bendruomenės yra platusis 
vieškelis, kuriuo galėtų riedėti visų or-

\

M Ū B IĮ LIETUVA _ 

ganizacijų vežimėliai nekliudydami vie 
nas kito. Bendruomenės tikslas, be kit
ko, yra dirbdinti talpesnius vežimus, 
kuriuose galėtų tilpti esamų'kolektyvų 
dalyviai ir nepajudintos lietuvių masės.

Tautinis sąjūdis gali būt išvysty 
tas talkininkaujant visoms organizaci
joms, o jų vauovams bei veiklesniems 
visuomenininkams ryžtantis tapti misi
ninkais skleisti bendruomenės idėją 
kiekviena proga dar nepajudintoje lie
tuvių masėje. Jei to nedarysim, o ten - 
kinsimės siaurais rateliais ir draugijėlė
mis, mes palaidosim tautinės sąmonės 
netenkančius lietuvius ir, pagaliau, ne
teksim, kas mus palaidotų. Tat vienin
gai ruoškimės BLB siūlomam tautiniam 
sąjūdžiui.

S.P. 1972.IX.20. Zenonas Bačelis
BLB Tarybos pirminink.

C2SSCK

LIETUVIAI TARPTAUTINĖJ 
ŠVENTĖJ

São Paulo miestas į Brazilijos 150 
metų nepriklausomybės minėjimą įtrau 
kė ir japonų kolonijos suruoštą vienuo
likos tautų šokių ir dainų vakarą kurio 
programa du kart kartota - rugsėjo 16 
ir 17. japonų salėje Liberdade apylinkė
je-

Virš keturių valandų tęsėsi 25 tauti
niai šokiai ir 19 dainų, kurias išpildė 
130 šokėjų, 19 muzikantų ir 91 cho
ristas. Kiekvienam kraštui buvo duota 
apie 15-20 minučių, kurias užpildė sa
vaip, kaip ir sau skirtą atspaustos pro
gramos puslapį su grupių nuotraukomis 
ir kraštų herbais.

Lietuvius šeštadienį atstovavo Vila 
Zelinos Liet.Kat. Bendruomenės cho
ras, vadovaujamas V. Tatarūno, ir Ne
muno šokėjai su vadovu Jonu Lukoševi
čium, kurie atliko visą lietuvių dalį 
sekmadienį ,kadangi choras turėjo pa
sirodyti kitoje vietoje”, paaiškino japo
nas vedėjas. Chorui gražiai pasisekė pa
dainuoti ,,Oi tu Joneli” ir kiek lėtesnę 
dainą ,,Sveiki, broliai dainininkai”.

Nemuną pristatė kaip ,,tarptautinio 
masto grupė”, kuri liepos mėnesį buvo 
JAV-se lietuvių tautinių šokiu šventėje, 
bet, kaip ir visi kiti dalyviai, jie esą mė
gėjai, o ne profisionalai. Šokėjai išėjo 
nešini užrašu „Nemunas'- Brazilija”, 
kurį įnešė ir Čikagoje. Akordeonistas 
Reinaldas Putvinskis, atidžiai sekdamas 
šokėjus, padėjo jiems labai sklandžiai 
pereiti iš vieno šokio į kitą. Šoko du 
kart po tris šokius - Gyvatarą, Rugu
čius, Ketvirtaini ir Čigonėlį, Šustą, Ma
lūną.

Panašiausia muzika buvo ukrainie
čių, bet choreografija lietuvių buvo 
sudėtingiausia, nors teatro šviesos ne- 
visada galėjo gerai apimti plačiai erdvio
je scenoje šokančią grupę. Tautiniai rū
bai (mergaičių austi Urugvajuje) labai 
gražiai matėsi ir buvo šventės patys 
spalvingiausi.

Visos tautybės pasirodė labai gerai. 
Vienintelė Korėjos šokėja išpildė pui
kų „Būgnų šokį”, mušdama penkis 
stačius būgnus neklaidingu ritmu. Por- 
tugalai, pradėję programą, parinko 
1870 metų šokius ir rūbus. Vokietiją 
atstovavo aštuonių asmenų choras, ku
rių tobuli balsai gerai girdėjosi. Lenkų 
grupė buvo tiek skaitlinga, kiek lietuvių 
bet atsivedė 16 mažų vaikų grupę, ku
riai publika labai plojo; pianino ir akor
deono muzikinė palyda nebuvo stipri; 
choras parinko nepriklausomybės kovų 
dainas. Tarp ukrainiečių orkestrėlio ins
trumentų buvo ir mušamos kanklės, o 
Šokiai rodė daug, miklumo, kurį publi
ka įvertino gausiai plo-dama. For- 
mozoš, čiabuvių mergaičių ir berniukų, 
šokis, išlaikydamas skambučių ritmą 
(jie prikabinti prie kojų ir riešų), kai 
kur buvo panašūs į Lietuvių „Maluna”, 
nors tempas visai kitoks. Jų tautiniai 
rūbai spalvingi ir švelniai suderinti, tik 
trumpi - iš grupinių šokių, lietuviai tu
rėjo ilgiausius rūbus. Japonų septyni vy 
rai, turi virš 60 metų amžiaus, grakš
čiai atliko „Velnio kardo šokį”, užsidė
ję fnaskes ir puošnius drabužius. Veng
rai padainavo švelnių dainų, bet Šokiai 
buvo labai judrūs ■ ypatingai vyrai 
taikliai išlaikė šokių greitą ritmą, muš
dami į aukštus batus. Programą užbai
gė bražilų Condomblė grupė, iškvietusi 
visą eilę „dievaičių”.

MINDAUGO NUŽUDYMAS
Iš 7 puslapio

- Nepagązdinsi, išdavike.. pake
lia balsą valdovas. - Mirties nėra galas. 
Mindaugas mirs Mindaugu, šunes šuni
mis.

Sulig tuo Daumantas sudaro druk- 
lą svainio krūtinėn, ir Suksė iš visos 
jėgos pečiuosna.

Treniota nė krust: motinos brolis 
vis dėlto...

Mindaugas parkritęs. Bet dar ke
lia prasižiojęs galvą.

Jo weikdas

Jo veidas išblyškęs, net mėlynas 
įtemptas. Išmuštas prakaitu. Tarytum 
stengtųsi į kažką įsiklausyti Išplėstos ’ 
akys lyg lauktų ypatingai svarbaus žen
klo...

Bet jį vėl sukrečia siaubūs pervėri- 
mai. Vienas įbruka geleži po kairiąja 
pažastim, o antrasis viduriuosna..

Traukia, plečia iš krūtinės vienas 
Išneria lupa iš pilvo antras...

Karalius staiga paplūsta savo 
kraujuje. Suinkia, prasižioja, atsidus 
ta...

Ir staigai nuleipsta galva...

Galas
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INWSTRIA E COMEMO DE PAM-
FICAÇÃO

PRAÇA LTBÂ

5. PA L Kongreso Finansų komitetas 
rengia

POPIETI-VAKARĄ
kuriame bus išrinkta ir pristatyta KON
GRESO LIETUVAITĖ. '

Programoj: šokiai
bufetas 

žaidimai
Laukiama, kad kiekviena liet, organi

zacija.lietuvių grupė ar regionas (bairro) 
statytų savo kandidates.

Tikslas, kaip žinoma, yra: išgarsinti) 
kongreso mintį,

darban įjungti daugiau tautiečiu, ypač 
jaunesniu.

Išplatinti ,,Kongreso talkininkų’’ bi
lietus.

VAKÃRAS BUS SEKM ADIENI

spalio 22 dieną 15 valandą ZELINOJE , 
Seserų Pranciškiečių gimnazijos salėje.

DALYVAUKI K.O GAUSIAUSIAI.

PAL KONGRESO RĖMĖJAI
Kaip visų taip ir 5-o PAL Kongreso 

surengimas reikalauja daug lėšų. Joms 
nukelti yra numatyti GARBĖS RĖMĖ
JAI. Jais gali būti visi įmokėję nema
žiau kaip 300 kruzeirų. (mokėt galima 
ir iš karto, ir dalimis. Štai pirmieji Kon 
ir iš kartoji dalimis. Štai pirmieji Kon
greso garbės rėmėjai, inesę po 300 kr.:

1. Stasys ir Marija Remenčiai
2. Prel. Pijus Ragažinskas
3. Tėvai Jėzuitai
4. Vytautas Tumas
5. Jonas Valavičius

Pirmieji pirkę Kongreso Talkininkų 
loterijos bilietus:

1. Edvardas Pažėra 5 bil. - 50 kr.
2. Liuda Majienė 5 bil. - 50 kr..

O KADA JŪS Pl RKSITE? ? ?

A mais otiga d© baįro
Praça São José dos Campes Noaeio 5 

Fobs: 273-6613

VILA ZELINA ' SÃO PAULO

Piasa todas as noites.

Pão queate a Coda hora

AUTO ACESSÓRIOS
«mrf J.-: TIM —JUWQPK :r. «V WIMT CTVJB1W

\ i

P A L K -ui REIKIA TALKININKU

P A L K Finansų komisija kreipias į visus geros valios tautiečius, kurie galėtų 
prisidėti PLATINTI PAL KONGRESO TALKININKU BILIETUS. Reikia 30 

j talkininkwteie parduotų tik po vieną PALK TALKININKŲ KNYGELĘ

K O N G R E S O LI E T U V A I T É

Spalio mėnesio viduryje pramatom i rinkimai ir pristatymas

PAL KONGRESO LIETUVAITĖS
Juo daugiau kandidaSų, juo įdomesnės

I VARŽYBOS

Visos lietuvių organizacijos kviečiamos statyti savo kandidates. Tokiu 
I būdu j KONGRESO LIETUVAITĖS TITULO VARŽYBAS įsijuns ne vien mer- 
8 gaitės-kandidatės, bet ir pačios organizacijos.

PALK-oT ALKlNlNKlI LOTERIJA 
PAL Ko TALKI NINKU LOTERIJA

UŽEIS PER PIRMĄJA 1973 METU VALSTYBINĘ LOTERIJĄ. PRAMATYTI TOKIE FAN-1 
!TAL ■ I

i • ma premija: NEŠIOJAMAS TELEVIZORIUS • TV PORTÁTIL
II- ra „ BATEDEIRA

III- čia „ . STALO SERVIZAS • FAQUEIRA
IV- ta „ , ARBATOS SERIVZAS-JOGO DE CHA
V-ta „ JOGO DE CANETAS

REIKIA TIK IŠPARDUOT! VISUS „TALKOS BILIETUS“. TODĖL VISI EIKIM TALKON j

TEBELIEKA NÉ VIENO LIETUVIO BE PALK-o „TALKOS BILIETO" ... •

**3ZE:::3saE2E5^^‘ii!:ra:cri^I2XB35SS^K;z^
k - •'

PALiVANAS LIŪiTADA

Radios - Toca-Fitas
AUTO - CAPAS

Acessórios em geral

MATRIZ: Av. Goias,.2540
Telefone: 42-1315

Filiai: Av.Goias. 3324x

SÃO CAETANO DO SUL. ESP.

SUPER MERCADO

VILA B E LÁ LTOA

Sempre servindo melhor.
Tudo ao seu alcance.

Cereais em Gerai das Melho
res Procedências.

Latarias,. Laticínios e Frios -
BEBIDAS NACIONAIS Ê

■ ESTRANGEIRAS

Completo Sortimento de Artigos 
para Festas.

ENTREGAS A
DOMICILIO

Rua das Giestas ,923
Fone: 274-0035 São Paulo

9



Nr 39 ( 1261 ) XXIV. 1972.IX.28 
K- .. — f—■■—,:o-IILm ,J >riW>1 ,3, <Wr.-T ,~r r i-r—■ -t- r—-—rr—r .rnrr

M ŪS U, 
PADANGĖJ

JAU ČIA PAT ZELINOS

KERMOŠIUS

Kuris prasidės rugsėjo 30 d. vaka
rą ir tęsis visą spalio mėnesi šeštadienio 
ir sekmadienio vakarais.

Užkandžiai, gurkšnelis, premijos, 
muzika, žaidimai, susitikimas su drau
gais sveika, linksma ir gražu.

Tad visi i KERMOŠIŲ’!

r/

ATGAIVINTA ŠV. JUOZAPO BEN
DRUOMENĖ

Po daugelio daugelio metu sušauk
ta šv luozapo Liet R.Kataliku Ben - 
druomenes susirinkimas Zelinos Jauni- 
mp" namuose, rugs. 24 dieną. Šaukė 
pre! A Arminas. Bendruomenės vice
pirmininkas ir sekretorius Jermalavi- 
čius.

Žmonių prisirinko gal virš šimtinės. 
prel Armfnas atidarė ir pravedė susi
rinkimą Išrinkta nauja 16 asmenų val
dyba. kurion, kiek teko patirti,įeina 
tas pats prel Arminas naujuoju pirmi

ninku sekretorių Jonas Antanaitis ir t. 
t Kįtu pavardžių gauti neteko

Taip pat perskaityti ir po ilgokų gin
ču patvirtinti nauji statutai, kuriuos 
dar peržiūrėjus teks registruoti. Malo
nu. kad po keletos dešimčių metu at
sigavo pati pirmoji S Paulo lietuviu ka
taliku organizacija.

Koresp..
B. L BENDRUOMENĖS TARYBOS

c POSĖDIS KVIEČIAMAS ŠIO PENKTA-
DIENIO VAKARU? RUGS. 29 D.20 
VALANDAI ŠV KAZIMIERO PARA
PIJOS PAT A LPOSE*MOKO JE.

TARYBOS PIRM. Z BAČEL1S

PADĖKA PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame S. Paulo lietu

viams, kurie per p. J ak iū nu s ir ponus 
Lukavičius paaukojo Urugvajaus Lietu
viu, atostogų namu, statybai 2398 cr.n.

A U KO J O .Ant. Kučinskas 5 kr.

Po 10 kr.. Izabelė
Po 10 kr.. P. Šimonis, Victor N., ir V.
C. Po 20 kr. Izabelė Aglinskienė, Ve
ronika Kojis, Euddįja Polišaitienė, EI. 
Povilonienė, Vaclovas Putvinskas, Vikt. 
Tatarūnas ir Justinas Žvingila.

Po 30 kr.: Juozas Karpavičius, Ar
mando Oliveira, A If. Petraitis, Povilas 
Pipiras, Ona Polikaitienė, Antanas Šim- 
belis ir Alf. Vidžiūnas.

Zenonas Babelis 25 kr..
Po 50 kr.: Albertas Adulis, Myk. Bu- 

drevičius, St. Korolkevičius, Romaldas 
Kulikauskas, Viktoras Lukavičius. E m .

__ _____ MUSU LIETUVA___ _

Misiukienė, Jonas Rimša. Juozas Valu 
t is ir ST Vancevičius.

Jadvyga Lasaso - 68 kr..

Po 100 kr. Marcelė Adulienė, A lėks.
Bum b lis, Jonas Tamoševičius, Juozasv
Vasiliauskas ir Petras Zarkauskas.

Jadvyga ir Julius Lukav ibiai 150 kr..
Kostas Meškauskas 200 kr..
Marija ir Česlovas Jakiūnai 250 kr..
JOsė Manoel Alvarez Ganga 340 kr..

Urugvajaus Lietuviu, vardu,
dėkingas.

Jonas Giedrys, S.J

SPAUDOS BALIAUS PROGA PASIŽA
DĖJO BŪTI GARBĖS LEIDĖJAIS’

1 Juozas Kemėza
2. Vincas Kutka
3. Robertas Vancevičius
4. Jonas Dimša
5 Sra B
6. N.N.
7. Kaz. Rinkevičius
8. Bratkauskai
9 Carlos Paskosimas
1 0. A runas Steponaitis
1 1 .Pranas Šukys
12-Inž.Z Bačelis
1 3.Petras Šimonis
14.Kaz. Avdzejus
1 5. Vyt.Butkevičius
16.Elena ir Ant.Kučinskai
1 7.Vincas Banys.

Džiugu, kad būsimųju, Garbės leidėju, 
tarpe yra 3 iš jaunosios kartos.

X UŽSIMOKĖJO UŽ M L
Po 50,00 kr. Juozas Dobravolskis (už 
2 metus).
J.W.A. Gineikos (iš Venezuelos)-] 34,00
Po-67,00 iš JAV-biu - Ona Pakalnienė 
ir Antanas Vosylius.
Po 20,00 kr. Magd. Wüd.

MIRĖ
18 rugsėjo, MARIJONA JUŠKEVIČIŪ- 
TÉ-AUGUSTAITIENÉ, 82 metų am
žiaus, kilusi iš Marijampolės
Palaidota Morumbi naujosiose Getsema- 
ai kapinėse. Jos seserims, 3 sūnums, 4 
dukterims, 12 anūkų ir 5 proanūkėms 
mūsų širdinga užuojauta.

RIO DE JANEIRO

Rugsėjo 10 RIO lietuviai atsisvei
kino su prel. ZENONU IGNATAVI
ČIUM, kuris išvyko 16 rugsėjo Romon, 
Mišias koncelebravo 5 kunigai, po to 
vaišės ir atsisveikinimo žodis Katedros 
patalpose. Liet, kunigų vienybė savo susirinki 

me Mookoje,rugs.22 aptarė pąsiūly 
mus V.PALK religinei ir bendrajai pro 
gramai. Kitas susirinkimas bus spalio 
19 dieną.

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

išrinkta ,,Miss Simpatia"

Prieš savaite São Caetano Colegial 
olimpiadų konkurse lietuvaite laimėjo 
trečią vietą, pavadintą ..Miss Simpatia" 
Iš viso dalyvavo trylika savųjų mokyklų 
išrinktos. Arlete Dilytė, gyvenanti V 
Zelinoje. buvo spaudoje apraš\ ta kaip 
,,švelni’ . gerai išauklėta, budri n verta 
jai suteikto titulo". Jos fotografija bu 
vo keliose S. Caetano laikraščiu laidose, 
buvo susitikusi su SP. gubernatoriumi 
ir kartu su kitomis pasirodė II tame 
televizijos kanale.

Arlete prikbauso ..Žilvičiui" ateiti 
ninkams ir buvo antrojo Pasaulio lietu
viu jaunimo kongreso dalyvė 9

KSWSSSasgggjgg®

Baltu paroda įvyks Galeria Picsies 
Maia, prie Praça Patriarca. Npaiio | 4 24 
dienomis. Kas norėtu paskolinti iai eks 
ponatu,malonėkit atnešt i klebonijas 
Reikia daug talkos, kad paroda gražiai 
atrodytų. I ruošos darbus jau įšiltume 
visa eilė jaunimo, buvusio Jaunimo 
kongrese.

,,NEMUNO" tautiniu št>kiu 
atstovai dalyvavo japonu d
karienėje. Jos metu įteikti 'i>u l 
ru simbolinio atlyginimu musu L a 
jams už dvieju vakaru, pasirodymu !itr 
nu,-brazilu draugijos tarpt mUneu i,/ 
kloro šventėje, rugs. 1~ ir i' dicn<>»;
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