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Lietuviu Šeimos ir Švietimo Metai

Sip ML nr. GARBĖS LEIDĖJAS

PLAČIAJAME PASAULYJE
PRANCŪZIJA
•<Įi

PASIE^NKS POMPIDOU

AR POHER?

Prancūzijoje birželio 1 d.
įvykę prezidento rinkimai pa
rodė, kad George Pompidou,
buvęs ilgametis De Gaulle
ministrų pirmininkas gavo
daugiausia balsų,-būtent
9.858 824 arba 46%. Jo svar
biausias priešininkas Alan PO
HER, laikinasis Prancūzijos
prezidentas, gavo 5 22 .022
balsus arba 23,38%, Tai cen
tro partijų žmogus. Daug bal
sų gavo ir DUCLOS, komunis
tų partijos kandidatas —
4.787.665 (.21,43%). Tai rodo
tačiau, kad ir darbo žmonės
ne visi balsavo už tą komu
nistų vadą. Balsavo tik trupu
tį daugiau kaip penktadalis
Maža balsų tegavo sociahstin.ų gru >ių kandidatas DEFFERE, Marseille iesto pre
fektas Ji su savo lėmėju
Mendez-France tikėjosi su
traukti visu? De Gaude rėži
mui priešingus žmones, bent
visą kairę. Jis tegavo vos
5,5% balsų.
Kad a n gi p O M P i DO U nesu
rinko pusės visų balsa
vus.ų skaičiaus, tai bus birže
lio 15 d. kiti rinkimai Juose
prezidentu bus išrinktas, ga
vęs daugiausia balsų. Pagal
žinovų t irtinimus juose turč
ių laimėti Jompiuou. Poher
gai galėtų laimėti tik komu
nistų partijai įsakius savo ša
lininkams masiškai balsuoti
už 'oher. Bet M »skva yra
labiau linkusi į 3ompidou, ku
ris ir toliau palaikysiąs De
Gaulle vestą gerų santykių su
Sov. Rusija politiką.
Rašant šią apžvalgą, dar
nebuvo žinomas Komunistų
Centro Komisijos galutinis pa
rėuymas. stebėtojai mano,
kad nelieps balsuoti nei už
Poher, nei už Poher, nei už
Pompidou, pasiteisidami, jog
abu esą buržuazijos žmonės.
Taip ir nusprendė. Tokiu at
veju Pompidou išrinkimas pre
zidentu būtų įįgana tikras.

lių. Aukštas balsuotojų nuo
šimti® tapęs pritarimo mani
festacija Suvienytai Lenkijos
Darbininkų (Komunistui Par
tijai
iiesm—h
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SUNKIAI ĖJOSI
ROCKEFELLERIUI
JAV-bių prezidento Nikso
no įgaliotinis praeitą savaitę
lanksi Pietų Amerikos valsty
bėse — Kolumbijoje, Ekvado
re ir Bolivijoje.
Visose šiose trijose valsty
bėse Rockefeller) sutiko ir
lydėjo kairiųjų studentų gru
pių, kai kur ir darbininkų
priešiškos demonstracijos. Ypač didelės riaušės ir sąmy
šiai buvo Kolumbijos miestuo
se Bogota, Medellin, Cali, Baraiiquiiia ir Monteira. Ten
buvo suimta apie 300 ekstro
mis ų studentų, ‘ saugiausia
komunistų,
Tarp studentų beveik visur
buvo pastebėta įsimaišiusių
svetimų žmonių, kurie labiau
siai Keldavo triukšmą ir vyk
dydavo j vairius terorizmo ak
tas. i ai specidiiiii apmokyti
ir paruošti riaušių orga iiząvi
mui ir vykdymui žmonės. Dėl
tų sukeltų riaušių Bolivijos
prezidentas prašė »*ockrtelle
rį s trumpinti savu vizitą. Bo
Ii vi joje jis išou e tik 3 vaiva
das. Gi /enezuelos preziden
tas iafael Caldera partijos
vadų prašomas, paprašė > ockefellerį atidėti vizitą kitam
sykiui.
Be komunistų ir kitų kairių
jų gr pių priešiško nusistaty
mo prie Nockefellerio kelio
nės sunkumų prisidėjo darau
dalykai. Pirmas
pats jo as
muo, nes jis turi žibalo refinerijas ir kitokius biznius Pie
tų Amerikoje. Ir antras — net
konservatyvių žmonių ir val
džios partijų politikų nepasi
tenkinimas JAV-bių iki šiol
vesta politika Pietų Amerikos
kraštuose ir nesudraudunas
įvairių amerikiečių biznio
kompanijų.

HB»sa<ii

ÜSrâii

ūbkbmm

LENKIJA
BUVO «RINKIMAI» IR

LENKIJOJE.

Birželio 1 d. ir Lenkijoje
i vyko rinkimai į parlamentą
(Dieta) ir miestų tarybas. Ta
čiau buvo balsuojama tik už
vieno sąrašo žmones. Pasi
rinkti iš kito nebuvo, ka'p vi
suose komunistinių kraštų
«balsavimuose».
Balsavo šiemet net 98,1%
visų balsuoti galinčių. Balsa
vę ir daug kunigų bei vienuo

ritina
VIS DAR NERAMU

Argentinoje Generąlinė Dar
bininkų Konfederacija gegu
žio 30 d. pravedė visuotinį
streiką. Visoje šalyje daugiau
kaip milijonas darbininkų strei
kavo. Buenos Aires, Rosario,
Cordoba, Santa Fé, .Mendoza
ir Entre Rios miestuose pre
kybos ir pramonės įmonės

buvo praktiškai paraližuotos.
Buvo įvairių teroristinių ak
tų, ypač Kordobos mieste.
Ten jau seniau ypatingas riau
šes kėlė studentai. Prisidėjus
darbininkų streikui, išvi’to de
monstracijos tikrom riaušėm
ir didelio masto muštynėm
tarp demonstrantų ir polici
jos bei kariuomenės dalinių.
Demonstrantai pasislėpę šau
dė nuo terasų ir stogų į poli
cininkus ir kareivius. Tačiau
užmuštų tebuvo tik 5, bet su
žeistų virš 70. Kordoba atro
dė apnaikinta kaip po kokio
karo mūšio. Čios demonstraci
jos ir riaušės — tai bene di
džiausia® iki šiol p tsipriešini
mas generolo Ongania val
džiai.
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didelis baltgudžių kilmės lietuvių bičiulis. Šis kilnus jaunuo
lis, dalyvavęs Spaudos Buliuje, pasišovė palaikyti lietuvišką
ką spaudą. Nors tik kelius žodžius pramokęs lietuviškai, bet
su didęlįų noru pasisiūlė išleisti ne tik šį ML numerį, bet ir
ateityje,.,net kasmet po numerį. Tai gražus tautinės, lietuvis
kos spaudos vertinimo pavyzdys visiems lietuviams.

Labai nuoširdžiai dėkojame Jums, mielas Elijau, už kil
nią širdį ir dosnią ranką. *

Kuriems arčiau aplankykite to jaunuolio fabrikėlį «Me
talúrgica» (šriubų ir kt.), rua Agostinho Latari, 356, Vila Pru
dente, telef. 63-8858).
Dėkinga ML Administracija
o»
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Kvietimas i Minėjimą
Artėja 1941 m. 14 birželio baisiųjų įvykių sukaktis. Tos
lietuvių masinių išvežimų Sibiran sukakties minėjimą ir šiais
metais ’•uošia, lietuviai, latviai ir estai kartu birželio 15 di,
sekmadienį, šia tvarka:
18 vai. iškilmingos Šv. Mišios São Bento Koplyčioj.
19 vai., tuoj po Mišių, Sao Bento vienuolyno salėje

visoje Brazilijoje urimais
daviniais iki gegužio 30 d.
paduota jau beveik 2 milijo
nai rentos deklaracijų Iš jų
710,000 arba 39% urės mo
kėti rentos mokestį. Praeitais
u e ais jį mokėjo tik 3 53.830.
Taci u apie 20u tūKsianeių
deklaruotųjų reikalauja su
grąžinti atgal per daug išrei
kalautų ir sumokėtu mokes
čių. S. Paulo mieste paduota
jau apie 9Oo tūkstančiu ren
tos deklaracijų, Kurių 320.000
lurės mokėti rentos mokes
čius.
UBsamaii
iiissiwiíü

oficialus minėjimas, bendrai dalyvaujant lietuviams, latviams
ir estams su savo folklorinėmis programomis, pritaikintom
tai liūdnai dienai. Joje dainuos L. Ralicko Vyrų Oktetas.

Kviečiame tad visus brolius ir seses lietuvius gau
šiai dalyvauti šiame minėjime, nes tai yra mūsų tautos ir
visų mūsų gedulo diena. Todėl kiekvieno lietuvio pa
reiga yra tą dieną atsiminti savo išvežtuosius brolius ir se
seris, kankinius, už juos kartu pasimelsti, drauge minėti jų
kančias ir nelaim s.
Juk tie nekalti žmonės, vaikai ir kūdikiai, ligonys bei
nėščios moterys, nakties metu iš mieuo prikelti, smurtu ir
žiauraus enkavedisto buvo jėga plėšiami iš nuosavų namų ir
butų. Klyksmai ir šauksmas vaikų atp ėštų nuo tėvų, senelių
dejavimai, ligonių vaitojimai ir motinų ašaros skrodė vasa
ros nakties tylą.

Plėšiamai iš savo gimtinės ir savo artimųjų tarpo, tie
tautiečiai iškentė di eles f zines ir dvasios kančias Alkani,
D ONA PABRANGINS NE
be duonos kąsnio ištroškę, dange jų mirė jau kelionėje, ge
DAUGIAU 20%
ležiniuose traukinio vagonuose Užkalti. Veltui jie šaukėsi pa
SUsAB įstaiga gavo prane galbos. Vieton jos jie prisišaukdavo raudonojo žudiko smūgi
šimą iš savo centro, kad pa ar kulką
kėlus algas tik 20%, duonos
Kiti jų areštų, kalėjimo ir tardymų kamerų bei šaudy
kaina >ao Paulo valstijoje ir mo kančias iškentė. Jų vardus tepuošia garbės aureolė! Kiti
gi negali būti pakelta virė 20 gi, ištremtieji į patį Sibirą, spygliuotom tvorom aiškini nuo
nuošimčių. Guanabara valsti pasaulio, tapo vergais. Jie dirbo sunkius darbus, kentė badą
joje ji pakelta tik 18%. Šią šaltį, įvairias sunkias ligas, panieką, kankinimus. Dauguma
savaitę jau bus galutinai su jų išmirė. Ka* kurie vėliau suvargę, palaužti, be sveikatos
sitarta SUNAB ir Duonos In galėjo beteisiais grįžti Lietuvon. Nemaža dar jų ir kitų iš
dustrijos Sindikato dėl pa tremtųjų vargsta, sunkiai dirba, alksta ir kenčia Sibire, kol
prastos duonos kainos. Kitų jų vystančios jėgos ir širdys tai pakels.
rūšių duonos kaina nebus nūs
Atsiliepkime j tų mūsų žuvusių ir gyvų brolių šauksmą;
tatyta. Duonos kepyklos jau
moka 22% daugiau už miltus.
— O broliai, išsklydę pasaulio platybėj
Ar Jūs besuprasite vergo kančias?
♦♦♦
Ar šauksmą išgirsite iš Sibiro tundru
Badaujančio,
mirštančio brolio, sesers?
MDB TURES SUNKUMŲ
Kur mintį sukausto polarinis speigas,
Komplementarinis Aktas Nr.
Kur keletą metų retas gyvas ištvers?!
54, kuriuo atidaryta vėl parti
jų parlamentarinė veikla, nūs
Už ką maži kūdikiai miršta nuo bado?
tatė: partijos, norinčios turėti
Už ką ten jų motinos žūva šalty?
savo atstovus visos Brazilijos
Jūsų šaukiasi vėlės iš Azijos tundių,
parlamente, turi pravesti par
Jų širdys nutilusios speigo nakty...
tijos konvencijas bent <s vals
Jų ašaros skruostuos, jų sielvarto skundas
tijų miestuose.
Ar atgarsį randa gi Jūsų širdy?!
pagal deputavą Aurelijų
Visus tad kviečiame ateiti gausiai į šį minėjimą
Campos, vieną iš MDB vadų,
ši opozicijos partija tegalinti
Rengėjai
tuos partijų organų rinkimus
pravedi tik 6 valstijose. Lai
ko gi iki tos rinkimų dienos
— rugpjūčio 10 —- nedaug.
Lietuvos nacionalinė
M. Ma ž v y c 1 o b i b i i o t ek a
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I ETUVA

Šeštadienio vakare Liaudinio
kų Sąjunga turėjo jaukų po
būvį.

LIETUVIŲ FONDO
PAŠALPOS
Jau 7 metus JAV-se vei
kiąs Lietuvių Fondas yra su
rinkęs virš pusės milijono
(567 967) dolerių. Tikisi šiais
metais priartėti prie milijonoŠiais lietuviškojo švietimo ir
šeimos metais Fondas iš sa
vo 28.000 dolerių pelno dau
giausia paskyrė švietimui ir
lietuviškom mokyklom— 10.
150 dol., stipendijom ir litua
nistinėm stidijom — 5.800
dol., mokslo veikalų parėmi
mui ir leidimui - 6.800 doi,
periodinei ir neperiodinei span
dai — 3.050 dol. grožinei literatūrai — 2 200 dol., muzi
kaliuos kultūros ir meno puo
galėjimui — 1.800 dolerių, Vi
so per tuos 7 metus Lietuvių
Fondas yra paskyręs lietuviš
kosios kultūros rėmimui 68
tūkstančius dolerių, Štai ką
gali vienybė, organizacija ir

1969

LIETUVIŲ RELIGINĖS
SPAUDOS DIENA ČIKAGOJE

m birželio
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laiką stipriai išaugo ir nariais
ir kapitalu. Jis dabar jau tu
ri 1.406 narius. Vien praeitais
metais įstojo 107 bariai (iš
stojo 35). Jo kapitalas siekia
jau 2 milijonus ir 441 tūkstan
čius dolerių, kurio beveik du
milijonus sudaro nariu akci
jos ir indėliai. Užtat galėjo ir
paskolinti kitiems lietuviams
virš 2 milijonų dolerių,

įvyko balandžio 27 dieną.
Tą sekmadienį įvairiose lietu
B STONO KAZIUKO MUGĖ vių parapijų bažnyčiose buvo
kalbama apie lietuvių religi
Ją surengė kovo 23 d. Bos nės spaudos reikšmę, g 11
tono skautai Lietuvių Piliefilų valandą specialios pamaldos
Draugijos salėje. Salė pasiro
Tėvų Jėzuitų koplyčioje. 12
d ė net permaža — tiek buvo vai. Jaunimo Centre buvo ati
žmonių. Mugę-kerroošių atida daryta Lietuvių Religinės span HMULUI
ré Žalgiriu tunto tuntininkas dos paroda, o 15 vai. įvyko ÍÍTF1ÍI
rinės premijos mecenatas bu
pa skaut. Ramutis Kalvaitis. iškilminga akademija. Joje pa
vo kun. Benediktas augintas,
VENEZUELA
Mugė turėjo daugybę ekspo
grindinis kalbėtojas skaitė
švenčiąs šiais metais gegu
natų pardavimui. Taip, pavyz paskaitą:
STIPRI BENDRUOMENĖ
’ IEVAS ATEI
žės mėnesį savo kunigystės
džiui, SKAUČIŲ ŽIDINIO sta TYJE LIETUVIŲ KALBA BUS
auksinį jubiliejų. Jis visiems
Nors negausu lietuvių Velas buvo apkrautas gražiai iš RAŠOMAS MAŽĄJA AR DI
São Paulo lietuviams yra ge
austom staltiesėm, rankšluos DŽIĄJA RAIDE VIS DÊL TO nezueloje — vos du tūkstan
rai pažįstamas. Premija 1000 d. ,
čiais, lietuviškom juostom,lė priklauso nuo mūsų». Akade čiai — tačiau puikiai gyvuo
Premiją laimėjusiam rašyto lėm, Vilniaus Verbom, lietu
ja įvairiuose didesniuose mies
mija turėjo ir meninę dalį ir
jui Jurgiui Gliaudai už roma viškais tautiniais drabužiais
tuose Venezuelos Lietuvių Sa
vaišes.
ną «LIEPSNOS IR APMAUDO ir kitkuo. Turėjo net visą sta
višalpos Bendruomenės sky
n
—
i
ii
ĄSOČIAI» buvo įte kta kovo lo, gintaro dalykėlių, kuriuos íinsmaíi
riai. Liepos 5 d. Šv. Kazimie
22 d. Detroite «Draugo" šven greit išpirko tautiečiai.
ro vardo Lietuvių Centro na
tėję. Ją suruošė Lietuvių Žur
muose, Venezuelos sostinėje
VILKIUKAI turėjo išsistatę ROMA
nalistų Sąjungos Centro Val
Caracas (La Vega), šaukia
savo pačių išsiaugintų įvairių
Dienraštis
«Draugas»
įsidė

dybos keturi vyrai, talkinin
mas platus visuotinis Vene
augalėlių ir narve uždarytų jo fotografiją, kurioje matyti,
kaujami visų Detroito lietu
zuelos Lietuvių Bendruome
«gyvų» liūtų. SKAUTININKÉS kaip popiežius Paulius VI kai
vių. Per premijos įteikimą kai
nės atstovi^ susirinkimas. Po
turėjo loterijos stalą su įvai basi su kun. Gediminu Kijaus
bėjo ir pats mececenatas kun.
atstovų suvažiavimo tos pa
riausias fantais. I loteriją trau ku, lietuvių jėzuitu provinci
Benediktąs Sugintas, — Kiek
čios dienos vakare ten pat
kė cirko palapinė su meški jolu. Jis, mat, dalyvavo jėzui
šventėje buvo dalybių? —Tai
kviečiamas Venezuelos lietu
nu, gražuole ir juokdariais.
tų provincijolų suvažiavime vių jaunimo subuvimas, su
galima spėti iš to, kad susi
SKAUČ Ų IR JAUNESNIŲ Romoje, kurio metu jie buvo įvairia programa ir šokiais.
pažinimo kavutei lietuvės po
JŲ SKAUČIŲ stalai irgi bu priimti popiežiaus privačioje Šito suvažiavimo ir subuvimo
nios sunešė vien tortų 30.
vo apkrauti. Turėjo baravykų audiencijoje balandžio 21 die šeimininkai yra Caracas apy
IlICKaEBIl
ir nematytai gražių plastinių ną Suvažiavimas svarstė jė linkės valdyba
iisnsraii
gėlių. SKAUTAI uždarbiavo zuitų atsinaujinimo praktiš
n—n
LIETUVIŲ VALSTIEČIŲ
turėdami savo padėjėjais pe kus klausimus Vatikano Vi ííhkhmbíí
lytę, «laukinę moterį» ir kito suotinio Bažnyčios susirinki
LIAUDIES SUVAŽ1AV MAS
įvesta lituanistika či
kias prašmatnybes. Mažųjų mo dvasioje. Vėliau T. Gedi
įvyko kovo 29-30 d. Oak žiūrovų čia netrūko.
minas Kijauskas dalyvavo vi KAGOS UNIVERSITETE. Tiek
Lawn prie Čikagos. Tai 7-sis
sų JAV jėzuitų provincijolų profesūros, tiek studentų tar
Tačiau pati gražiausia mu
Lietuvių Valstiečių Liaudinin
pe jaučiamas pagyvėjęs susi
gės dalis buvo vadinama «Gė pasitarimuose.
kų Sąjungos atstovų suvažia
domėjimas
lietuvių kalba. Li
lių Karalija», kurioje dalyva II—II
ÍÍ
ÍÍ
vimas. Pagrindinę kalbą su
tuanistika domisi ir Kalboty
vo net 28 mažieji. Buvo ir
važiavime pasakė prof. M.
ros departamento vedė as, ži
gardūs pietūs ir puikus bufe KANADA
ackevičius. Buvo simpoziu
nomas lingvistas prof. dr. E.
tas. Tai 15-ji Kaziuko mugė
Hamp. Jis gerai kalba lietu
mas VclKO veiklos temomis. Bostone. Panašią mugę euruo
«LITAS» VIS STIPRĖJA
viškai ir rašo apie lietuvių
Pranešimą apie veiklą pada
šė ir «Filadelfijos lietuviai,
Montrealio Lietusių Kredi
kalbą straipsnius. Šiais metais
rė LVL Sąjungos pirmininkas
įiMgjmnn
agronomas Juozas Daugėla- iiMHSgBSŪ
to Unija «Litas» per trumpą pradėtas liet, kalbos kursas.
MÍTH1M

KUN. SUGINTAS «DRAUGO» MECENATAS

Šiemet Čikagoje leidžiamo
dienraščio «1. raugo > literatū

Kontra - Žvalgyba Lietuvoje
JONO BUDRIO ATSIMINIMAI

(tęsinys)
— Ar gali man duoti tą pro
jektą pastudijuoti? - klausiu.

— Žinoma. Ką man su tuo
projektu daryti? — klausia
Merkys.
— Rytoj jį grąžinsiu. Ma
nau, geriausia būtų tuo tarpu
padėti į seifą (nedegama spin
ta), o įgulos viršininkui ir ko
mendantui pavesti išdirbti sa
vo planą, kuris Kleščinskiui
nebūtų žinomas, ir, aišku, ten
ka atsižvelgti į «patarėjo» su
gestijas, kurios gali būti klas
tingos. Ar esi tikras, kad
Kleščius nepastebėjo nepasi
tikėjimo ar permainos jūsų
elgesyje?
— Nemanau. Jis mane už
klupo skubinant į posėdį, jau
buvau su apsiaustu, kad tik
priėmiau projektą, padėkojau
ir žadėjau kitą dieną pasikal
bėti. Ar jau turi ką nors
naujo? —

Bet aš dar nieko neturėjau.
KAS VALDO MINISTRUS?
Nuo saugumo darbo nuoša
liai stovintiems gali sudaryti

įspūdis, lyg ministrai gauna
pamokas iš saugumo diiektoriaus. tie abejo, taip nėra.
Žinoma, vidaus saugumas yra
lygiai tiek svarbus, kaip ir
išorinis. Todėl ir direktorius
turėjo ypatingas teises, ir san
tykiavimo formas, tegul ir su
ministrais, buvo atitinkamos.
Su A. Merkiu, kaip jau minė
jau, santykiai buvo kitokį. Ir
pati Kleščinskio byla tiesiog
lietė ne jį, krašto apsaugos
ministrą, bet vidaus reikalų.
Jei A. Merkys klausė patari
mo, o aš sakydavau sugesti
jas, tai ministras žiūrėjo tei
singai; tu vadovauji sekimui
— tu turi žinoti, kas darytina
bylai tinkamai užbaigti.
ŽUVIS LENDA BUÕÍN

Naktis buvo nepaprastai šal
ta. Sniegas girgždėjo po ko
jom. Nuskubėjau į įstaigą pa
imti savo automobilio. įstai
goje 12 vai nakties išorinio
sekimo vedėjas priiminėjo,
seklių pranešimus. Regulia
riai tų raportų santrauką jis
pranešdavo iš ryto. Šį kartą
jis jau buvo jieškojęs manęs
— reiškia, įvyko kas svar

baus.
Dežuruo jautis
jam patelefonavo,
atskubėjo gerokai
su popierib lapais

valdininkas
ir A. N-a
sujaudintas
rankose. .

— Atsargus... — pradėjo aiš
kinti valdininkas.

Paprastai sekliai nemini ti
kros sekamojo pavardės. Pir
mą kartą sekamasis neturi
pavadinimo, o kai kada jo pa
varde ir nežino. Iš jo išvaiz
dos, elgesio, apsirengimo, ima
mas charakteringiausias krin
tantis į akis bruožas, ir iš
seklių ir sekcijos vedėjo jis
gauna vardą, kuriuo jis jau
iki bylos galo vadinamas.
— «Atsargus» turėjo ypatin
gą susitikimą, — jau susival
dęs sako vedėjas.
Tas čia normalus nervingu
mas charakterizavo mažai
man dar žinomą valdininką,
kaip tikrą medžiotoją. Ir aš>
neklausinėdamas, laukiau toli
mesnio jo pranešimo.

Žiūrėdamas į raporto lapą,
N-a tęsė

— 20 vai. «Atsargus» išėjo
iš savo buto ir neskubėda
mas nusileido į Laisvės Alė
ją, ties įgulos bažnyčia pasu
ko Vytauto kalno link. Pasto
vėjęs kiek tiek parko varte
liais, pradarė juos ir apsnig

ta alėja kopė toliau į restora
ną (žiemos metu ne tik ne
veikiantį, bet ir lentoms už
kaltą).

Pusiaukelyje jis staiga ap
sisuko, sustojo ir klausėsi.
Ėjęs iš paskos agentas ne
galėjo naudotis alėja, nes vi
sam parke nebuvo nė vieno
žmogaus, tad jis perbėgdavo
giliu sniegu iš šono nuo krū
mo iki krūmo. Agentas buvo
patyręs ir tvirtina, kad «At
sargus» negalėjo jo nei maty
ti, nei girdėti. Tad teko spė
ti, kad toks generolo elgesys
buvo tik jo didžiausio atsar
gumo priemonė. Gal jis ėjo į
sutartą pasimatymą su savo
ryšininku, bet gal tik norėjo
tokiu būdu patikrinti ar nėia
sekamas.

Drausmė tarp agentų buvo
palaikoma labai griežta. Jų
retkarčiais pasitaikančios klai
dos buvo priimamos kaip ne
išvengiamus, bet nebuvo pákenčiamas melas: tai niekuo
met nepraeidavo be didesnės
bausmės. Dažniausia būdavo
už tai atleidžiamas iš tarny
bos, kad kiti pasimokytų.
Grįžtant prie generolo: pri
tyręs agentas, pastebėjęs tok’
jo atsargumą, nutarė nerizi
kuoti eiti toliau ir atsigulė už

didelio krūmo. «Atsargus» nus raminęs, ar tik dėdamasis
nusiraminęs, nuėjo j kalną to
liau. Agentas net nepajudėjo
Paėjęs kokį dešimt žingsnių,,
generolas ir vėl atsisuko, ap
sidairė ir ėję toliau. Daugiau
nesidairė. Agentas pastebėjo,
kad iš restorano pusės, nuo
verandos nusileido , vyras ir
neskubėdamas ėjo pasitikti
generolo. Abu pasisveikino ir
stovėdami kalbėjosi. Po ko
kių 10 minučių abu atsisvei
kino. Agendas nusprendė, kad
«Atsargus» grįš tuo pačiu ke
liu, ir kol jie dar šnekučiavo
pakrūmiais paskubėjo toliau į
parko gilumą, kur ir vėl atsi
gulė. Žinodamas, kad netoli
už vartelių yra kitas seklys
nutarė likti vietoje ir nerizi
kuoti, ypač, kad ir generolo
bendrininkas liko stovėti vie
toje. Kai generolas prapuolė
iš akių, nežinomasis irgi nu
ėjo, bet ne žemyn, o kitu ke
liu į šoną. Seklys matė, kaip
nežinomasis priėjo prie tvo
ros, atstūmė dvi lentas į šo
ną, pasilenkė ir pralindo —
jis buvo smulkios sudėties.
(B. D.)
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REDATOR: JONAS KIDYKAS

PRENUMERATOS KAINA METAMS: N Cr.$ 15,00 visoje P'
Amerikoje. GARBĖS PRENUMERATA NCr.S 50 00. GARBĖS
Atskiro numer.išleidimas NCr.$75.0G’Paskiro Nr. Kaina Cr,$© 30
SKELBIMAI; pirmame puslapyje NCr. $ 20,00 paskutiniajame
NCr$ 15,00. viduriniuose puslapiuose NCr.10,00
Hlgalaikiams skelbimams daroma nuolaida
Straipsnius ir korespondencijas redakcija taiso savo
nuožiūra. Nenaudoti straipsniai grąžinami tik autoriui pra
šant. Pavarde pasirašyti straipsniai nebūtinai išreiškia redak
cijos nuomonę. Už skelbimų turinį ir kalbą redakcija neatsako.

Tikinčiųjų Lietuvoje Klausimu
Pasibaigus Gavėnios rekolekcijoms Toronte, katalikės
moterys suruošė jaukų pobūvį. Jam baigiantis buvo paprašy
tas papasakoti įspūdžių iš lankymosi Lietuvoje pats rekolek
cijų vedėjas Kun dr. F. Jucevičius, Prisikėlimo parapijos
klebonas.
Savo įspūdžių iš lankymosi Tėvynėje kun. F. Jucevičius
nedaug pasakojo, nes jie esą aprašyti «Tėviškės Žiburiuose».
Tačiau jis dar kartą pabrėžė, kad bolševikinėje priespaudo
je gal labiausiai kenčią tikintieji. Jis siūlė
melstis už juos, kad Aukščiausias jiems padėtų tą priespau
dą ištverti. Be galo apleistos Vilniaus gražiosios bažnyčios.
Lankymosi metu pamaldas jis laikęs Aušros Vartų koplyčio
je, kuri, nors nėra didelė, būdavusi pilna besimeldžiančių.
Jie ryžtingai giedoję giesmę «Marija, Marija».
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jis gautų t i k ė j i ūi- o laisvę.
Laike pasikalbėjimo ir diskusijų kitų pasisakyta už moralinę ir materialinę paramą žygio organizatoriams, iškeltas'reikalas sujungti visas jėgas šio žygio vykdymui, tiksliai pri '
statyti Sv. Tėvui tikrąją tikėjimo būklę Lietuvoje, prašant jį
atkreipti tikinčiųjų dėmesį visame pasaulyje, skelbiant mal
dos dienas už persekiojamus tikinčiuosius Lietuvoje ir kt.
VERBŲ SEKMADIENIS PAVERGTAME VILNIUJE

Rašo laikraštis «Gimtasis Kraštas» (balandžio 3), kad
šiemet Verbų sekmadienį Vilniuje daugel žmonių gatvėse bu
vę su verbų šakelėmis rankose; «Kas nešasi paprastą kadu
gio šakelę, o kas daugeliu spalvų mirgančių, garsiųjų ir puoš
niųjų Vilniaus Verbų puokštę Prieš pora dienų jų buvo jau
galima įsigyti turguje, o Verbų sekmadienį — prie bažnyčių».
«Senesni žmonės nusipirkę keletą verbų, pasuka į greta
esančią bažnyčią. Šiandie jos gausiau lankomos, negu eilinį
sekmadienį...» Taip nuolaidžiai suleidęs tik senesniuosius į
bažnyčią - nors pridedamoje nuotraukoje matyti įvairiamžė
žmonių minia prie Aušros Vartų — korespondentas skuba
pabrėžti:
«Vilniaus verbos sutraukė ir nemaža liaudies meno mė
gėjų, daugiausia jaunų žmonių. Jie vaikštinėja nuo vienos
pintinės prie kitos, perka po kelioliką verbų. Jomis papuoš
savo kambarius. O tų verbų, verbų: skirtingų raštų, spalvų ..
žiedai dar paryškinti, nudažyti žaliai, raudonai, violetiniai,
geltonai, kiti palikti balti... Daugiausia jų atvežta iš Buivydiš
kių, bet ir nuo Gilaitės, kitų kaimų... Jos net Lenkijoje išsi
platino po II Pas. Karo, kai Vilniaus apylinkių moterys nu
sikėlė ten gyventi. Jos ir ten vadinamos Vilniaus verbom
(palmy wilenskie).
--------

■

—fg. ♦

Kaip Tampama laimingais Žmonėmis?

Kaip jau rašėme poroje ML
numerių, laimingais bosijan
čią žmonės yra savęs realizuotojai. Jau aprašėme tris
JAUNIMAS UŽ TIKĖJIMO LAISVE
būdingus nusiteiKimms: didelį
Mums džiugu, kad tuo metu, kai ok. Lietuvoje žmonės atsidavimą darbui, buvimą rea
persekiojami už tikėjimo praktikavimą ir okupantai bando listais ir savimi patenkintais
atimti tikėjimo jausmus iš priaugančios kartos, tai šiame kraš žmonėmis. Šiandie apie du li
te brendęs mūsų jaunimas pakelia ranką prieš šią raudonų kusius jų nusiteikimus.
jų priespaudą, lai įrodė kovo mėnesio gale Čikagoje Jauni
PAJĖGUMAS GĖRĖTIS
mo Namuose sušauktas Jaunimo Žygio už tikėjimo laisvę
reikalu simpoziumas — pokalbis. Jame buvo 100 dalyvių.
Tie savęs realizuotojai turi
Iš Clevelndo atvykęs Rimas Laniauskas, centrinio ko
nuostabų pajėgumą gėrėtis ir
miteto pirmininkas, supažindino dalyvius su žygio organiza
cija, kuriamais pagalbiniais komitetais atskirose liet, koloni dažnai pasitaikančiais daly
jose, peticijos teksto ruošimu, delegacijos sudarymu ir tiks kais, tarsi tai būtu nauji per
lu — šiuo žygiu padėti kenčiančiam Lietuvos jaunimui, kad gyvenimai. Kitiem jie tampa

apie 6 sv arussūdyto sviesto
ir apie 10 svarų taukų.
Praėjus pusvalandžiui, bu
IŠTRAUKA IŠ AL. NASVYÕ1O PARAŠYTOS SIBIRO TREM.
vome
susodinti vežiman ir
TINES BARB. ARMONIENÈS PERGYVENIMŲ KNYGOS
griežtoje apsaugcje vežami į
«PALIK AŠARAS MA KVOJE»
Suostų bažnytkaimį. Ten mes
Pavasario ankstų rytą apie susidėti reikalingiausius daik ir kiti buvome suvaryti į LVaigino daržinę. Pats Vaidi
4 valandą išgirdau beldžian tus ilgai kelionei...
Puoliau
su
visu
įnirtimu
nas
su visa šeima taip pat bu
tis. Kaimynas Jonas Vaiginas
ruoštis.
Buvo
pasakyta,
kad
vo tremiamųjų tarpe ir laukė
prašė, kad atidaryčiau duris
negalima
nieko
dėtis
į
lagami
mūsų, uždarytas savo daržinė
— jis turįs man kažką labai
nūs,
o
tik
į
bulvamaišius.
Duo
je.
Išlaikė mus ten apie 3 va
svarbaus pasakyti. Pravėrus
nos
dar
nebuvau
išsikepusi,
landas, kol surinko apie 25
duris, apstulbau iš išgąsčio:
tad
šaukiausi
pro
duris
kaimy
šeimas. Po to gurguolėmis bu
už durų ginkluotų kareivių bū
rysi Kieme — pastatytas kul nų, kad padėtų man ruoštis ir vome vežami į Medeikius, a.
kosvaidis. Būrio karininkas, atneštų nors pora riekių duo pie 5 kilometrus nuo Sostų.
Pasidairius pastebėjau, kad
pastūmęs mane į šoną, įsiver nos.
visi
keliai buvo užpildyti pa
žė vidun ir pareikalavo paso
Bet kaimynai prisibijojo pa
ir pieno pristatymo kortelės. tys eiti ir atsiuntė atvykusią našiomis, stiprios apsaugos ly
Peržiūrėjęs dokumentus, išsi siuvėją — 17 metų merginą dimomis gurgulėmis. Mea<itraukė raštą ir monotonišku — pagalbon. Pradžioje mergi kiuose vėl teko išbūti apie 4
balsu perskaitė, kad vyriausy na labai bijojo, kad nebūtų valandas daržinėje.
bė yra nutarusi ištremti ma kartu su manim ištremta. Ta
VEŽA PRO GIMTUOSIUS
ne iš Lietuvos į kitas SSSR čiau karininkui patikrinus jos
NAMUS
antis už kenkimą Sovietų Są pasą ir jo turimą sąrašą, ji
jungai. Paklausus, kuomgi aš vėliau buvo paleista. Rusų ka
Šeimos būrėsi apie savo
galėjau pakenkti, atsakė, jog rininką lydėjo du lietuviai — bulvamaišius. Buvo tylu. Nie
į tai bus vėliau atsakyta.
vyras su moterimi — kurie kas nekalbėjo. Ateities nie
Po oficialaus pareiškimo turėjo sudaryti mano paliktų kas nežinojo, tik buvo aišku,
liepė man paskubėti, nes esąs daiktų sąrašą...
kad laukia kančios ir neda
tik pusvalandis leistas pasi
Suskubau prikrauti j mai lia; Naujai tremtinių šeimai
ruošimui į kelionę. Triukšmo šus visa, kas man atrodė tuo pasirodžius, visų akys krypo
pažadinias sūnus pradėjo verk metu būtiniausia. Tik vėliau į ją, vieni kitiem linktelėjo,
ti. Raminau jį ir raginau sku paaiškėjo, kad užmiršau būti jei būta pažjstamų. Kai ku
biau rengtis, nes man pačiai nų ir naudingų daiktų, pavyz rios moterys pradžioje gar
reikėjo per trumpiausią laiką džiūt, laikrodį. Bet įsidėjau siai veikė, bet vėliau ir jos

Taip Juos Išvežė Sibiran

pilka kaeuiena... Šie vis su pa
sitenkinimu gėrisi atbundan
čiu rytu, dienraščio skaity
mu, ėjimu į darbą, susitikimu
su įvairiais žmonėmis, mato
mais tyliais medžiais, žydin
čiom gėlėm, vakaro žarom.
Nuolatinis jų pasigėrėjimo šai
tinis yra jų pačių ar kitų ge
rai dirbamas darbas, atlieka
ma pareiga
Profesoriui Maslow lankant
vieną žymų ekonomistą, šis
pastebėjęs darbininką, netoli
jų kasantį šėmės, sakė;
— Pažiūrėk į aną darbinin
ką. Tai tikras menininkas. Ste
aptilo.

Nustebau pamačiusi atei
nant kaimynę Obeliūnienę. Ko
kiu tai būdu jai pasisekė įkal
bėti sargibinius, kad ją pra
leistų į daržinę manęs susi
rasti ir įteikti man 200 rublių.
Aš kaip tik savo pinigus bu
vau išleidžiusi kelionei į Ry
gą ir nieko neturėjau. Labai
apsidžiaugiau, gavusi tiek pi
nigų. Tačiau Uar labiau su
jaudino mane jos žygis. Atsi
sveikinant su ja, pradėjau
verkti.
Surinkę apie 200 šeimų, 4
vai. po pietų mus suvarė į
sunkvežimius. Kiekvieną jų
saugojo 4 gink uoti kareiviai,
visi suaKvežimal ou»o ame
rikonų gamybos. Alus vežė j
Panevėžį. Pakeliui trumpai bu
vome sustoję Pasvaly, kur gy
veno mano sesuo. Sustojome
kaip ūk netoli jos namų. Pa
mačiau ją, ir ji mane paste
bėjo. Jį kažką padavė savo
10 metų sūnui, kad atneštų
man. Bet sukvežimiams paju
dėjus, jis mūsų nebepasiekė.
Palikus Pasvalį, kelias ve
dė pro mano gimtąjį kaimą.
Žiūrint į mielą seną n«mą,
kur praleidau laimingą jau
nystę, vė 1 apsiašarojau. Gal
vojau, ar beteks vėl kada pa

biuosi, kaip jo iškasta meta
ma žemė lekia oru viename
gomulyje ir krenta ten, kur
šis norėjo.
Ir ekonomistas, prisiartinęs
prie darbininko, paklausė,
kaip kasti, taip vykusiai mes
ti žemę. Ir pate paėmė kasti,
mesti, kol išmoko.
NEBlJOJrMAS NEŽINIOS

Su pirmaisias 4 laimingųjų
nusiteikimais yra artimai su
sijęs ir penktas — jų nesibijojimas nežinomumo, nesibaidymas dėl ateities ir rizikos.
Kadangi tie realistai priima
save ir gyvenimą tokį, koks
jis yra — jie nesibaimina dėl
nežinomos ateities, nesijauč a
grasomi kokių pavojų, galimų
nelaimių ir jų aplinkoje iškilančių naujų žmonių. Jie jau
čiasi saugūs, tikrai pajėgsią
atlikti savo pareigą, būti įvy
kio aukštumoje, ištverti sun
kenybėje, reikale gauti kitų
pagalbos...
Jiems net patinka sudaryti
naujas pažintis, sueiti draugys
tėn su nepažįstamais asmeni
mis, įvykiais, net ieškoti, išaiš
kinti, rizikuoti, kad patamautų kitiems... Taip kartais jie
susipaž sta su labai įuomiais
tipais, inteligentiškais, gabiais
žmonėmis, būsimais, savo di
deliais draugais. Tai vedė
mokslininkus, tyrinėtojus at
verti žmonėms naujas galimy
bes, net eilinius žmones pada
ryti vis naujus patobulinimus,
net nuostabius išradimus. Tai
įgalino Kristupą Kolumbą iš
vykti į nežinomas marias ir
taip atrasti Ameriką.
Taigi, laimingais žmonės
tampa dėka anų penkių, nuo
lat praktikuojamų nusistaty
mų
visiškai atsiduoti dar
bui, būt realistais, savimi pa
tenkintais, sugebančiais gėrėipabaiga 4 pusi.)

matyti savo gimtuosius namus
kaip iš viso ilgai beteks gy
venti, kokia sūnaus ateitis, ir
eilė panašių minčių neaplei
do manęs visą kelionę.
Gyvenome ir anksčiau de
portacijų siaubo ūkanose, ma
tydami ištremiant gerus bičių
liūs ir pažįstamus, bet kas ki
ta pačiam tai patirti.
Pravažiuojant kapines, Vaiginienė pradėjo garsiai verk
ti. Ten palaidotas jos sūnuspartizanas. Žinojau jos susi
jaudinimo priežastį. Kitiems
pradėjus klausinėti, kas atsi
tiko, ji bijojo pasakyti.
Pradžioje susidarė vaizdas,
jog ištremiami visi lietuviai.
Mūsų gana pasiturinčioje apy
linkėję kas aštunta šeima bu
vo ištremta. Gi už 3 kilome
trų esąs Aukštuolių kaimas
buvo paliktas visai tuščias.
Panevėžiu stotyje suvarė
mus į gyvulinius vagonus, po
40 iki 60 žmonių į vagoną. Va
gonuose buvo sukalta po dvi
eiles narų, aišku, be čiuži
nių. Žmonės su maišais užė
mė tiek vietos, kad sunku bu
vo ir pasisukti, nekalbant jau
apie vietą miegoti — buvome
kaip silkės statinėje. Net da
bar drebu pagalvojus, kaip
žiauriai elgėsi su mumis.
(Bus daugiau)
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KAS NORI PIGIAI PIRKTI GERŲ DAIKTŲ?

Kreipkitės į p. VINCĄ ZARAKAUSKĄ
Avenida Miriam, 385, Carapicuiba, Ėst. S. Paulo.
Jis turi parduoti 25 avilius, naujus ir vartotus. Tu
ri dar 5 aviliams paruošta medžiagą, bereikia tik sukalti.
Parduoda 13 kg. gryno bičių vaško, vieną aparatą
viščiukams perinti («šokadeira») ir vieną nedidelį plūgą.
savo laiške iškeltų klausimų
išsikalbėsite su kunigu klau
«Mūsų Lietuvos» paskirų sykloje. Jei lietuvis kunigas
numerių galima vis gauti nu niekada neatvažiuoja Jūsų
sipirkti kioske. įeinant į Cen- apylinkėn, tai nuvykite į Jums
tralinį Paš.ą kairėje pusėje. artimiausią bažnyčią, kur lai
komos Mišios lietuviams «Mū
sų Lietuvoje» skelbiamomis
dienomis
ir valandomis. Nėra
VĖL PABRANGO ML
ko bijotis pasikalbėti su ku
SPAUSDINIMAS.
nigu, kaip parašėte laiške.
——an
Nuo gegužio r ėnesio pra niinraEMŪ
džios pakėlus algas, pabran
go ir laikraščio «Mūsų Lietu
UŽSIMOKĖJO UŽ ML
vos» spausdinimas Tuo tarpu
Stasys Saldys 20 ncr., Juo
ML prenumeratos kaina pa
zas
Jankauskas 15 ncr.
liekama dar ta pati — 15
ncr. metams. Tačiau prašo II—B—III
me visų skaitytojų kuo grei ÜI—KM ii
čiausiai atsilyginti už prenu
APIS SAVITARPIO
meratą. Kam per sunku —
PAGALBOS TARNYBĄ
prašome tartis su administra
Prie Brazilijos Lietuvių Ben
toriumi. Iš tolimesnių vietų
prenumeratą galima atsiųsti druomenės sudarytoji Savitar
pašto perlaida ar čekiu kun. pio agalbos Tarnyba paleng
va įsitraukia į darbu, i turė
J. Bružiko vardu.
jo keletą posėdžių, aptarė
ML Administratorius
Svarbesnius reikalus, sudarė
tuziną pagalbos reikalingų lie
tuvių šeimų sąrašą. įsitaisė
NEBU- PAMALDŲ LAPOJĘ
ir reikiamas knygas bei su
Trečią birželio mėnesio sek teikė pašalpą vienai šeimai.
Savitarpio Pagalbai ĮTEIKĖ
madienį Lapoję ietu iškų pa
SAVO
AUKAS ar mėnesinius
maldų nebus. Mat, tą dieną
bus visiems lietuviams iškil rėmėjo įnašus šie tautiečiai
mingos šv. Mišios São Bento (įteikimo eile):
po 10 ncr.: kun. J. Šeškevi
koplyčioje 18 valandą, minint
čius,
J. Sliesoraitis, A. Slieso
tragiškąjį birželį, mūsų tautie
raitis, P. Šimonis, J. Baužys,
čių trėmimą į Sibirą.
kuris savo pinigais nupirko
BbskmÍí
ir visas sąskaitybai reikalin
gas knygas, kvitų knygeles,
ATITAISOME
bei N. N., nors pats būdamas
Pasku iniame ML numeryje snukiai sergąs ligonis. Po 15
Įsibrovė nemaloni klaida; p. ncr. aukojo: kun. P, Daugin
Jurgis Sliesoraitis nėra inžŲ tis, Ignas Labuckas, Silva
nierius, bet ekonomistas. At Rukšėnas ir Elena Binduošienė, gi 25 ncr. aukojo Kostas
siprašome jo.
Šia proga p. Sliesoraičiai Meškauskas
Pagalbos arnybos Valdyba
pasi? audoja proga padėkoti
«Aušros» chorui už apsilan reiškia jiems visiems nuošir
kymą jų vasarnamyje Bertio- dų lietuvišką ačiū!
AUKŲ IR RŪBŲ RINKĖ
goje, o Tėvui J. BružiKui už
atnašautą šv. Mišių auką jų JAIS vila Beloje yra Ieva ir
Vincas Kutkos (rua das Ver
namuose.g
benas, 80); Vila Zelinoje rū
bus galima palikti pas Šimo
nius (rua Barão do Pirai, 67,
REDAKTORIUS ATSAKO
teief. 63-4938), Lapoję rinkė
«Nusiraminsite tik tada, kai jai yra Konstancija ir Alfon-

Pasinaudokite gera progai

ML PR^E PAŠTO
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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 —\Molestias de Senhoras
Partos — Operações
Horário; Das 12 as 14 e das 19 as 21 horas
Jonsultorio e Residência RUA DOS TRILHOS, 1576
Mooca, Fone 92-3991

Atende-se com hora marcada
DR-JONAS NICIPORCIUKAS
Cirurgião Dentista
p/ Universidade de São Paulo
RAIOS X
Consultorlo: Rua Cap" Pacheco Chaves, 1206,
Vila Prudente, Tel. 63-5352

sąa Vidžiūnai, o Casa Verde
—- Marija Stankūnienė ir Ma
tapomai; (rua latai, 150, tel.
266-C 34 ); M c okoje juos gali
ma įteikti Tėvams Jėzuitams.
Galima įteikti ir kitiems Tar
nybos nariams, paimant iš jų
ar jiems tarpininkaujant ir.pi
nigų įteikimo gavimo kvitą
na—u
ÜMWI—niii

VZelina
SUTEIKTAS SUTVIRTINIMO
SAKRAMENTAS

kaip sekmadieniais VLa Ze
linos bažnyčioje. Taip pat ir
Mookoje Dievo Kūno proce
sija prasidės nuo Katedros
15 valandą.
iiwEgaaaaii
iiiiwwimrii
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Birželio 4 d. mirė ANDRIUS
JAKŠTYS, gyvenęs Moinho
Velho, Ipiranga. Velionis jau
turėjo 62 metus amžiaus. Mū
sų užuojauta velionies arti
miesiems ir giminėms!
lt——IĮ
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ATSKIRO NUMERIO
KAINA 0,30

MINTYS DEVINTINĖMS

Kristaus visagalio Dievo sū
naus žodis; «Mano kūnas tik
rai yra valgis, ir mano krau
jas tikrai yra gėrimas. Kas
valgo mano kūną ir geria ma
no kraują pasilieka manyje ir
aš jame. Kaip mane siuntė
gyvasis Tėvas ir aš esu gy
vas Tėvo galia, taip ir tas,
kuris mane valgo, bus gyvas
mano galia... tas turi amži
noji gyvenimą ir aš jį pakel
siu paskutiniąją dieną».
Kunigo ir tikinčiųjų atnašau
jamą duoną ir vyną per Mi
šias pats Kristus Vyriausias
Kunigas, paverčia savo Kūnu
ir Krauju, žmogyste ir dievys
te, sakramentaliniu, ženkliniu
būdu atnaujinama Kalvarijos
Kryžiaus auka, aukojama už
mus ir visus žmones. Tada šv
Komunijoje mesįvalgome Kris
taus kūną - tą dieviškąjį val
gį. Taip susijungiame su Kris
tumi, Dievo Sūnumi ir esame
gyvi bei veikiame jo galia.
Mes gyvename Jo dieviškai
žmogiškuoju gyvenimu, panašiai, kaip šakelė» vynmedžio
sultimis ir įskiepitąja veisle.
Mūsų bažnyčių tubernakuliuo
se Jėzus, Dievo Sūnus tuo sa
krameataiimu būau yra visa
da su mumis, jeigu ti&nueina
me pas Jį. Devintinėse su
džiaugsmu minime to Svč. Sa
kramento įstatymą Paskutinės
Vakarienės metu. Joje reiškia
me ypa.ingą padėką ir garbę
Krislui už šį nuostabų Meilės
sakramentą Dievo Kūno pro
cesijoje viešai išpažįstame eu
charuunį Kristų savo Kara
liumi. Kviečiame Jį, kitaaos
perėjusi žemę gera darant,
praeinant laiminti mūsų na
mus, gydyti ligonis, pažerti
gėrį ir meilę, kur neapykan
ta ii blogis.

ŠV. JUOZAPO VYRŲ BRO
LIJOS
pirmininkas p. Juo
Praeitą sekmadienį, birže
zas Matelionis turi naują te
lio 1 d., Vila Zelinoje, Šv. lefono numerį 268-0346.
Juozapo bažnyčioje Jo Eksce
—MII
lencija vyskupas Bruno šutei ltN—
—Ü
kė Sutvirtiuimo Sakramentą
keliems šimtams vaikų ir pa Liet. Kat. Šv. Juozapo Vyrų
augusių. Tiek sutvirtinimo Sa
Brolijos
kramento apeigose, tiek šv.
VEIKLOS KALENDORIUS.
Mišiose dalyvavo labai daug
žmonių,
Birželio 22 d. šventkelionė
į
Aparecida
do Norte pasi
II—«BH
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melsti už Tėvynę Lietuvą ir
žuvusius brolius,
SVEIKINAME JAUNAVE
Rugpjūčio 9 d. Tradicinis
DŽIUS
Spaudos Balius — «Mūsų Lie
Albiną Selioką ir Eleną Pra tuvos» bičiulių sueiga.
nuškevičiutę, kūne praeitą
Spalių 19 d. piknikas į Jušeštadienį, gegužio 31 d., pri rubatuba.
ėmė Moterystės Sakramentą
L pkričio 16 d. Piknikas į
Vila Zelinos bažnyčioje. Jiedu Piaia Grande, Santos.
turėjo paskui šaunias vestu
n—ag—n
vių vaišes Jaunimo Namuose
su daugel artimųjų, giminių,
draugų, draugų ir ^pažįstamų. laiškas iš australuos
Mūsų «linkėjimai gražiausio
Yra «Mūsų Lietuvos» redak
šeimimško gyvenimo ir lai cijoje p. J. Sabaliauskui, gy
mės tiems jaunuoliams, suda venusiam rua Frederico Ab- anų nusiteikimus ir mes esa
riusiems lietuvišką šeimos ži. ranehes, 198. Bet jo paties me pajėgūs prakti
dinį!
nesuranda. Kas žinote, kur jis kuoti ir taip įsigyti tvir
Sveikiname ir Vitalių Bal- gyvena, prašome pranešti jam tais įpročiais tapusius nusista
tymus Tų laimingųjų savęs
voėių su žmona, praeitą sek ar redakcijai. Ačiū.
realizuotojų net įspūdingiausi
madienį sukūrusius naują šei
11—11
laimės pergyvenimai nepramą!
ua—iBsii
šoksta mūsų jėgų. Viena jau
imuuMii
(pabaiga iš 3 pusi.)
ŪK—ii
na motina — kaip rašė pro
DIEVO KŪNO ŠVENTĖjE, tie įprastiniais dalykais ir ne- fesoriui Maslow — tai pergy
ketvirtadienį, šv. Mišios bus bijančiaiais ateities. Visus tuos veno virtuvėje;
— Aš buvau virtuvėje ir
ruošiau pusryčius savo vyrui
ir mūsų trims vaikams. Ryt
ADVOKATĖ IRENA GRITÉNaS — SPINA
mečio spinduliai veržėsi u mū
sų butą. Kepamos kiaušinie
praneša tautiečiams, kad daro inventarus, iškraustymus,
nės su lašinukais čirškimas
skyrybas, nejudomo turto administravimą,
jungėsi su patenkintais mano
Priima Klientus savo raštinėje, esančioje Largo
vyro ir vaikų balsais. Žiūrė
Sete de Setembro, 52, 6.0 andar, sala 607
dama į juos, tapau taip per
(priešais Forum) nuo 16 iki 18 valandos.
imta pasitenkinimo, kad net
ašaros pradėjo veržtis iš
akių. Aš tapau tartum pačia
■ linksmybe...
Tokiais gražiais darbo vaiDr. Victor Pedro Saulytis
' siais žmogaus dvasią užlieja
Cirurgião dentista pela Universidade S. Paulo
• stiprūs džiaugsmingi jausmai
C. R. O. S. P. Nr. 727
. ir gyva didelio laimingumo są
Clinica de adultos e crianças Fluor — RX —
monė. Tikintysis tada kalba
Alta rotação.
su Psaimistu: «Viešpatie, mū
Endodontia e ortodontia movei (ortopedia),
sų Viešpatie, kai nuostabus
Taisomi kanalai ir kreivi dantys.
Tavo vardas visoje žemėje!
Rua França Carvalho, 121, Moóca,
Kas yra žmogus, kad juo taip
Arti Dr. Vinco Kudirkos {mokyklos rūmų.
rūpiniesi?!»
paruošė P. Daugintis
ŪKS—KH

