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tuvėse. Sukamo buvo vienas 
iš didžiųjų vyrų ir kovotoji 
Indonezijos išsilaisvinimo ko 
voje iš olandų valdžios.

Jo Em. Kardinolas Agneio ;ossi pašventinu- Tėvų Jė
zuitų koplyčia, namus ir salę bei pasakys pamokslų.

VATIKANAS
4 MAUJl SVFNTIEJ

Birželio 21 d. popiežius Pau 
liūs V paskelbė šventaisiais 
4 oranciškonus: Nicolau TA- 
VOL1C (kroatų), Deodata iš 
Rodes, Petrų iš Narbone 
(prancūzus) ir Steponą iš Cu
neo (italą). Jie mėgino skelb 
ti krikščionybę mahometo
nams Palestinoje ir net jų Je 
ruza ės kalifui, Dėl lo visi 
buvo sudeginti ant laužo 1331 
metais.
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KAMBODŽA
veržiasi kitais keliais

PLAČIAJAME PASAULYJE
ATNAUJINAMI 

KARINIAI PAKTAI
ir karinių pašaipų. Dėl to jie 
net tuo pačiu laiKu viadridan 
pasikvietė rancūzijos karo

PHNOM PENH. Pagal gene
rolo Ç, Abrams, vyriausio 
amerikiečių kariuomenės va
do pranešimą, visos Šiaurės 
Vietnamu ir vietkongo karių 
aprūpinimo bazės ir tiekimo 
bei susisiekimo linijos Cam 
bodžo sausumoje sunaikintos.

Mielam bendradarbiui VYTAUTUI VOSYLIUI ir šei 
mai, liūdini dėl tragiškos brolio g

i a. a. ANTANO VOSYLIAUS i

mirties, gilią užuojautą reiškia —
«Žilvičio» ėvu Komitetas B

A. A. ANTANUI VOSYLIUI

Ll

tragiškai žuvus Lietuvoje, jo brolj /YTAUTĄ VOSY-
L U su šeima skaudaus liūdesio valandoje

' nuoširdžiai užjaučiame
vinkėmUčių ieim«

H

JO PRAK PREL. PIJUS 
RAGAŽ NSKAS

atnašaus mišių auką salės 
pašventime.

TOKIO. Japonijos vyriau
sybės ministrų pirmininkas 
Šato atnaujino neribotam lai 
kui karinį paktą su JAV.-bė 
mis. Tam labai priešinosi pro 
komunistinės grupės ir opo- 
zięija, sukeldamos didžiules 
protestė manifestacijas. Bet 
Šato nenori prarasti JAV-bių 
pagalbos, kurios dėka karo 
nualinta Japonija per trumpą 
laiką, palygint, iškylo į tre
čią iniustrinę galybę.

ministrą Michel Uebrė. Su 
juo pasirašė ispanijos ir Pran 
cūzijos karinio bendradarbia
vimo paktą, pagal kuri net 
kaikuriuos ginklus prancū
zams gamins ispanai ir kt.

Komunistai turėjo išsisklaidy
ti kitose vietovėse. Bet jie 
už tai stengiasi įsitvirtinti pa 
jūrio srityje ir prie Mekong 
upės deltos, per kur jie da-

MADRIDAS.

JAV-ių Krašto Apsaugos mi 
nistras Melvin Laird birželio 
21 d atvyko į Madridą tar
tie su Ispanijos Vyriausybe 
irgi dėl karinio paktoÀ pratęs! 
mo naujam periodui.' Ameri
kiečiai nori ir toliau palaiky
ti Ispanijoje 5 savo karines 
bazes.

Tačiau ispanai už tai nori

iiEBomeanu 
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IŠAUKŠTINTAS MIRUSI S 

PREZIDENTAS SUKARNO

JAKARTA. Praeitą sekma
dienį mirė Ahmed Sukarno, 
buvęs ilgametis Indonezijos 
prezidentas Jį 196 5 metais 
nuvertė kariškiai dėl padary
to dràug su komunistais suki 
limo. Jis buvo laikomas na
mų arešte.

bar apsirūpina ginklais ir 
maistu. Užtat komunistų ka
riai laiko aosupę provincijos 
sostinę Kompong Thorn. Ji 
yia apie 130 kilometrų į šiau
rę nuo Cambodžo sostinė» 
Phnom Penh, ir į pačią sosti
nę vedą kai kurie keliai dar 
tebėra komunistų atkirsti
ifĮ—reaio 
ÍÜBEaSâlSHÜ

fárciztlijci

jamai aukštą sportinį lygį, 
bet ir už tai kad jis yra ti
kras kavalierius ir pavyzdys 
ja nimui».

Iš Pasaulinės Olimpinės 
Spaudos Sąjungos jis gavo dj 
plomą su azteko statula ir 
sidabro kardu.

Tiek Pelė, tiek daugel kitų 
rinkimės lošikų praeitą pir
madienį turėjo net keletą va 
landų duoti autografus; para
šus savo gerbėjams. Be to» 
visi lošikai su savo vadovais 
ir šalininkais dalyvavo PADÉ 
KOS MIŠIOSE stebuklingo 
sios Guadalupes Marijos šven 
tovėje.
IIBESSEEJft 
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išsiderėti visokių ekonominių

Tačiau jam mirus ir dabar 
tinis prezidentas gen. Subar
to paskelbė 7 dienų tautos 
gedulą, davė parėdymą palai 
doti jį valstybės lėšomis su 
prezidentui pritinkama pagar 
bą ir pasakė kalbą priekapo.

šimtatūkstantinės minios da

ŠIS TAS AP E PIRMENYBIŲ 
LAIMĖTOJUS

Praeitą sekmadienį Meksi
kos Tautinė Turizmo Jaryba 
įteikė vienam iš pačių žy
miausių Braziiijo- Futbolo 
Rinktinės žaidikų ptiė rukso

ARTĖJA PRIE MILIJONO
AUTOMOBILIŲ

Birželio 22 d. Volkswagen 
autom&b Jių fabrikai Braz.lijo 
je j»a buvo pagaminę 987.390 
automobilių (nuo 1957 m.) To 
kiu tempu gaminant liepos 8 
diena bus pagaminę visą mi
lijoną automobilių.

lyvavo jo šermenyse ir laido medali «ne tik už ne iiskutuo-

TAUTOS ŪKIS, VALSTYBĖ 
IR UŽSIENIEČIAI

Pagal A DEC!P (Rio de Ja
neiro) paskelbtą studiją Bra-

infraslruktūros išplėtime (ge
ležinkeliai, autostrados, van
dentiekiai etc, 73%, užsieuie 
čiai 17,5% ir brazilai 9,68%. 
latermediarinių gėrybių garny 
boję valstybė dal vauja 52%, 
užsieniečiai 34,6%, brazilai 
13,35%. Kapitalinių gėrybių 
(didžiosios mašinos ir pau ) 
užsieniečiai 72,61%, brazilai 
27,39%. P stovįų vartojimo 
gerybių užsieniečiai 78,32%, 
brazilai 21.68%. Nepastov ų 
v irtojimo gėrybių — Valstybė 
6 37%, užsieniečiai 53,38% ir 
brazilai 46,25%. Prekyboje ir 
patarnavimuose - užsienie
čiai 7,5%, brazilai 92,40%. 
Prekybos bankuose — Vai - 
tybė 61,7, gi privatūs užsie
niečiai ir brazilai 38,3 proc.
IIEKBBgglI 
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DãR VIENA PARAPIJA
L TUVIAMS

Birželio 12 dienos numery
je trumpa žinute pranešėme 
jog Rio de Janeiro kardino
las Jo Em Dom Jaime Ca
mara, tarpininkaujant prel Ze 
nonui Ignatavičiui, įsteigė sa
vo arkivyskupijos lietuviams 
asmeninę parapiją, tokią ko 
kią turim S. Paulyje tėvų J ė 
zuitų aptarnaujamą Šv. Kazį 
miero parapiją. Tai nepapras 
tai malonus, džiūgus ir vi
siems lietuviams, kur jie be
būtų, svarbus įvykis! Ne pas 
laptis, kad visu” mūsų para
pijos sunkiai laikosi. Vienur 
greičiau, kitur lėčiau tirpsta. 
Taip pat nepaslaptis, jog vi
sur yra labai sunku gauti sa
vą, tik lietuvius aptàroaujan 
čią vyskupų pripažintą para 
piją, nes tautinės mažumų pa 
rapijos, be abejo, a sunkina 
vyskupų administraciją. O vis 
gi, kur yra šviesių lietuvių 
vadovų, sugebančių parodyti 
savo nuoširdų lojalumą kraš 
to dvasinei (ir pasaulynei) vy 
riausybei, sugebančių tinka 
mai nušviesti lietuvių dvasi
nius reikalus, ten bažnytinė 
vadovybė mielai pripažįsta 
ir leidžia turėti savas para
pijas Mums ypatingai yra roa 
lonu pabrėžti, kad tai atsitiko 

(pabaiga 6 pusi.)

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka
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JAUNIMO SEMINARAS
ČIKAGOJE

Vyriausias Lietuvos Išlaisvi 
nimo Komitetas suruošė Čika 
goję birželio 6 7 dienomis 
Jaunimo seminarą. Jame bu
vo jaunimui išdėstyta padėtis 
okupuotoje ietuvoje, tarptau 
tinė sietuvos padėtis ir diplo 
matinė tarnyba, Lietuvos lais 
vinimo reikalai ir santykiai 
su pavergta Lietuva.

Seminaro dalyvių skaičius 
svyravo tarp 50 - 150. Pasisa
kymai, diskusijos buvo gau
sios bei gyvos po kiekvieno 
pranešimo Buvo išreikštas 
pageidavimas, kad tokie jau
nimo seminarai būtų rengia
mi dažniau įvairiose vi tose.

iiSSasnaii

KUPINUOSE RADIJO
.AuANDÉuÊ SIBIRO

LIET. vlAMS

Spaudos konferencijoje Či
kagoje, kurioje dalyvavo 25 
lietuvių spaudos, ranjo ir te 
levizijos a elo/ai, Voko pirmi 
niūkus ui, J. K. aliūnas 
smulkmeniškai papasakojo a- 
pie naująją vi ko radijo va
landėlę Filipinuose, ji bus 

transliuojama iš sostinės Ma- 
nilos lietuvių kalba kiekvieną 
dieną. Šį galingą radijo siųs 
tavą galės puikiai girdėti vi
si po platų Sibirą išblaškyti 
lietuviai.

B“ TOJE LIETUVOJE 
NUBAUSTI KUNIGAI UŽ 

RASTĄ KOSYGINUI

Nesenai gautomis žiniomis 
jau prieš Vilniaus arkivysku
pijos kunigų raštą Sovietų Ru 
sijos ministrų pirmininkui Ko
syginui panašų raš ą buvo pa 
siuntę jam Vilkaviškio vysku
pijos kunigai Jis rašytas. 1969 
metais sausio 8 uieną ir pasi
rašytas 3 ) kunigų.

NELE'S ĮLAUŽYTI SOVIETŲ 
KONSTITUCIJOS

Tame rašte rašoma:
- Mes žemiau pasirašiusio 

ji Lietuvos SR kunigai, jau
čiame pareigą Jums, Minis 
tre p rmininke, pranešti, kad 
mūsų krašte kartojasi faktai, 
pažeidžią TSRS Konstitucijos 
garantuojamą sąžinės laisvę, 
ypač liečią Kauno kunigų se- 
mmariją,.

- Kauno kunigų seminari
joje tebegalioja tokia nenor
mali kandidatų priėmimo tvar 
ka. Seminarijos rektorius kan

MUSU LIETUVA
oidatų sąrašą kasmet privalo 
nusiųsti Lietuvos TSR Religi
jų tarybos įgaliotiniui, kad 
šis nustatytų stojančių lojalu
mą tarybinei Valdžiai. įgulto 
tinis gali kiekvieną kandida
tą be jokio paaiškinime iš
braukti, nepaisant, kad 
stojantysis pilnateisis Tarybų 
Sąjungos pilietis, niekada ne 
buvo teistas ir niekuo nenu
sikaltęs tarybinei valdžiai. 
Ar tai nėra TSRS Konstituci
jos pažeidimas Ar šitaip ne
iškraipomi (Komunistų Parti
jos) Centro Komiteto nutari, 
mai? ..

— Todėl mes prašome Jus, 
Ministre Pirmininke, leisti Kau 
no kunigų seminarijai sava
rankiškai tvarkyti .vidaus rei
kalus. pačiai bažnytinei vado
vybei nustatyti stojančių pri
ėmimo skaičių ir nedaryti 
kliūčių stojantiems...

Toliau —' koks religinę lais 
vę Sovietų Rusijoje skelbian
čios valdžios atsakymas?

NUBAUSTAS IR ŠEŠT SIS
KUNIGAS

Dėl Vilkaviškio vyskupijos 
kunigų raštų Kosyginui ir Lie 
tuvos vyskupam, pagal ligšio
lines žinias, buvo nubausti 
penki kunigai: Tamkevičius, 
Zdebskis, Dumbliauskas, Ka
nevičius ir Jokubauskas Dar 
viena šeštoji auka yra Vii. 
k a v i š k i o dekanas kun. 
Konstantinas Ambrasas. Jis 
buvo MVD tardomas tuoj po 
anų kunigų ubaudimo ir kal
tinamas žinojęs apie savo de
kanato kunigų žygį ir to ne
pranešęs kulto įgaliotiniui Ru 
girniui. Po keleto tardymų jį 
pasiek© žinios, kad būsiąs iš
keliamas iš Vilkaviškio, uel 
to nuvyko į auną paskikrin 
tij ar tai ies Tuometinis 
kane eris R. Krikščiūnas pa-

1970 n birželio 26 n 
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EUCHARISTINIS KONGRESAS
J. BRŪŽIKAS, S, J.

(tęsinys)
Panašūs į Golgotos laiką ir 

mūsų laikai. Tada tas mažas 
apaštalų būrelis iššbėgiojo, 

sakė nieko nežinąs. Dekanas 
Ambrasas nuvyko pas Rugie
nių, ir šis pakartojo tą patį 
— nieko nežinąs Kovo mene 
sį dekanas gavo oficialų pra
nešimą, kad atleidžiamas iš 
dekano pareigų ir iškeliamas 
Leipalingio.

Apie tai sužinojo parapie- 
piai, surirnko 1100 parašų, 
vyko j Kauno Kuriją ir pas 
Rugienių ginti savo klebono. 
Kai žmonės nenurimo, iš Kau 
no buvo atvykę Vilkaviškin 
R. Krikščiūnas ir vysk. Labu 
kas, net du kartu, tačiau iš 
jų laikysenos buvo aišku, kad 
dalykai neis į g-era. Dekanas 
Ambrasas bu o priverstas at
sisveikinti su parapija. Sek
minėse, paskutinę gegužės 
dieną, Visa bažnyčia verkė.

Ambrasas buvo vienas uo
liausių klebonų, dar gana jau 
nas (įšv, 1945} visų mėgia
mas ir gerbiamas, išbuvęs Vii 
kaviškyje per 10 metų, atnau 
jinęs pagrindinai bažnytėlę 
(buvusią rusų cerkvę, nes ka 
tedra s .griau a ir neatstaty
ta), įvedęs centrinį šildymą, 
išliejęs takus šventoriuje, pa
statęs liaudies kryžių, priso
dinęs rožių, įrengęs (švento
riuje) kleboniją, pats daug 
dirbęs savo rankomis, net reu 
matą gavęs. Sibiro išvengęs 
ir ligšiol niekur neužkliuvęs 
sovietams, dabar buvo paže
mintas ir nub ustas už kitus 
kunigus. Jo vieton atkeltas 
Kauno vyskupijos kunigas J. 
Preikšas, dėstęs kunigų sem- 
narnoj ir dirbęs Kauno ku
rijoj.

Judas išdavė savo Mokytoją 
Petras išsigynė, o žmonės, ku 
tiems Kristus daug gera pa
darė, Jį nukankino. Panašiai 
ir dabar daug neištikimybės, 
net išdavimo ir iSsižadėj mo 
ne tik iš tikinčiųjų pusės, bet 
kas labiau apgailėtina, net 
Kristaus apaštalai ir draugai 
išsižada ir apleidžia savo Mo 
kytoją. Pašaukimų į naujus 
apaštalus trūksta. Net skelbia 
ma, kad Dievas Jmiręs. Taigi 
kartojasi su Bažnyčia Kris
taus kančios metas. Bet tas 
miręs Dievas vėl prisikėlė. 
Tik tas skirtumas, kad tada 
tie dalykai įvyko trumpu lai
ku, o su Kristaus mistiniu kū 
nu tęsiasi ilgais periodais- 
Kristus liepia nenusiminti: «Ne 
bijokite. Aš nugalėjau pasau
lį! Atrodė, kad (Kristus nuga
lėjo, bet Jis prisikėlė. Bažny
čia atrodo nugalėta. O ne! 
Ji prisikels. Bažnyčia vėl su
žydės kur kas gražiau ir ga
lingiau. O kankinių kraujas, 
anot Tertuliono, bus naujų 
krikščionių sėkla.'

Šventoji valanda baigėsi 
maldomis už šv. TėvąirŠven 
čiausiojo palaiminimu.

VAKARINĖS MIŠIOS

Tą pačią dieną 16,30 valan
dą vėl buvo Mišios Kongreso 
aikštėje, kurias laikė patsai 
popiežiaus delegatas Bahia 
arkivyskupas kardinolas Euge 
nijus Sales, o koncelebravo 
91 vyskupas ir 3 97 kunigai. 
Labai graudus vaizdas, kai 
tiek vyskupų ir daugybė ku
nigų drauge laiko šv. Mišias, 
Mišios buvo aukojamos už 
šv. Tėvą jo 50 metų kunigys
tės atminimui, ir aš koncele- 
bravau ir aukojau.

nukelta į 5 pusi,)
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(tęsinys)

Kitą kaną Teleksas paantvalny dirbos me
dinę formą iiuikos «arlifkai» iš alavo iš! eti. Ma
nau, j a tai bus pats sumanęs, ne kas jam pa
rodęs.. atsinešė šukę alavui tirpyti, susikūrė ug
nį i, baigia skaptuoti formą, savo liuikelės iš 
dantų nepaleisdamas. Mes visi didžiausiu įdomu
mu, aplink susėdę, sekam, kaip Peleksas meis- 
travoja ir kas iš to bus. Mes nė nepasergėjom, 
kaip čia pat vėl kaip iš žemės išdygo ’ečiūra, 
griebė pirmiausia iš Pelekso dantų tikrąją liui- 
ką, paskui iš rankų dirbamąją. Visa tai sulaužė 
ir ėmė meistrą pliekti savo lazdele, kam jis 
•liuiką kurija», šitčkk inardva ir snarglius, kad 
jį perkūnas!

Pečiūra šiuo žygiu pabaigė ge. ti mūsų aky
se. Visi mes iš tiesų ųžjautėm savo bendrą Peiek 
są ir drauge nustebom’ kad šiuosyk jis nebebu 
vo toks vikrus raitytis, kai tėvas lupo. Dabar jis 
pasiliko besėdįs vietoje, nors per pečius į tą pa 
čią vietą gavo bent penkis smūgius. Visai sus
tingusiu veidu, dabar didelėm akim, mušamas, 
įtemptai žiūrėjo į žvėriškai piktą tėvą ir nė ne 
krust., Buvo baisu jausti tą kankinamojo žvilgs
nį, ir tėvas tai pajuto. Nusispiovė, paleido per
kūną ir skubotai parėjo namo.

Nuo to atsitikimo Peleksas vėl nebežiūrėjo 
į žmones, vėl nieko nebeveikė, tik gulo, apsiklo 
damas vieną galvą, lyg susiimdamas ją, ir mie
gojo miegojo dieną ir naktį ar tik apsimetė mie 

gąs, nes j svietą žiūrėti jam neberūpėjo, Niekas 
nebemanė iš jo miego tyčiotis ir šposus krėsti.

Nėbegulėjom ir mes po vienais. Peleksas 
naktimis ėmė aikščioti aplink arklius, paskui 
visai žūti kažkur. Sumigę to nematė, tik ker
džius arkliagams paskui tai išdavė. Peleksas 
ėmė dvokti degtine, o senis Pečiūra skųstis, kad 
jam daiktai ėmę žūti. Ir visiems buvo keista, kad 
)o apvaiz a ėmė nebematyti tokių artimų daiktų. 
Taip liti rodės. Tėvas tuoj numanė elekso at
mainą, pašei.ė jį ir eu vyrais apniko žydą, kurs 
paslapčiomis laikė degtinės. Rado žuvusius aaik 
tus ir privertė pasakyti kas juos atnešė. Žydas 
išdavė Peleksą

Pečiūra ūžte parūžė namo su visais vyrais 
ir, jiems padedant, ėmė ruošti vagių inkviziciją, 
negailestingą mušimą, įsinešė vadeles, pavalkus, 
lentą, lazdų. Peleksas užkrosny sėdėjo baltas 
kaip drobė. Niekas jo neužjautė, Nė savoji mo
tutė.

— Na, imkit jį! — ryktelėjo Pečiūra, ir du 
-Vyru nusitvėrė Pelekso,

Peleksas nesitraukė, Tik baisiom akim ap
sidairęs, perspėjo kaámynus:

— Jei manote mušti, tai jau ir užmuškite. 
Kitaip aš jums nedovanosiu. Pirma tėvą jo pa
ties gryčioje iškepsiu, paskui ir jus. Tėvai, aš 
vogiau, tau keršydamas. Aš' sumaniau tau bloga 
daryti už bloga. Aš per visą amžių buvau tavo 
kankinys. O vagis,.. Jei norite, tai jūs visi va
gys — ir tu, ir tu, ir jūsų sūnūs. Pakratykit žy
dą, ten daugiau ko rasit.,. Nuo ko gi pradėsit 
jūs; žvėrys...

Tėvas pasiuto nuo tų žodžių. Pasiuto ir kai
mynai, Peleksą prilupo, bet jau be kankinimų, 

ir daugiau jo nebematė. Peleksas dingo, palikda, 
mas kaimą nematytoj baimėj.

- Sudegins galgonas... — sielojos Pečiūra. 
sielojos ir kaimynai, jausdamies kalti,

— Ir kam buvo mums kištis? Pečiūra apvo 
gė, tegul sau Pečiūr būtų tėviškai ir baudęs. 
Nei jis mums ką bloga darė nei ko.

Ir nemigo kaimas. Nuolat vaikščiojo du var 
tauninkd. Kartais jie kėlė triukšmą, bet veltui: 
Peleksas nebesirodė. Praėjo vasara. Praėjo ru
duo ir žiema. Tik pavasarį atėjo gandai, kažin- 
kur toli kaimas nutvėręs arkliavagį, jį užmušęs 
ir dabar sėdįs kalėjime O užmuštas buvęs kaž
koks Peleksas Pečiūra, valkata be jnkių doku
mentų. Pirmiau jį keliose apskrityse manydavę 
besivazojant.

Kaimas padėkojo Dievui, kad šmėkla išny- 
Pečiūra pirma vis skundęsis. * .fs?

— Tai kad buvo Dievas davęs sūnelį, kad 
jį perkūnas kur tuoj, — ūmai nutilo.

Vieų^ sekmadienj jo žmona sugrįžo,,- pada 
vusi ant mišių už Pelekso vėlę. Paduodama in
tenciją, kaip paprastai esti, priverkė kunigui, 
anot to, pilną skverną, ir visa jam kukčiodama 
apsakė. Kunigas pasiklausė ir nėmaž nepaguodė

— Melskimės, —- tarė jis: — o Peleksą bū- 
jūs, tėvai, pražudę Matėt jį nebūsiant žemės dar 
bininką, tai reikėjo jam į rankas įsprausti ama 
tą ar mokslą, ir būt buvęs kaip žmogus.

Kai anktį Pečiūros sugulė ir senis paleido 
perkūną, kam jo draugė šiandien nerami ir vis 
kruta, ši ėmė ir stačiai pasakė:

— O kunigas sako, mes, tėvai, Peleksiuką 
pražudę. — Ir išdėjo visą kalbą.

(Bus daugiau)
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Pagaliau Ėaigta
PRASIDEDA DARBAS

•ę *it -

Kas yra statęs nors nediduką namelį, tas žino, kiek daug 
sunkumų tenka patirti, iki gali ramiai atsisėsti «po savo sto
gu» Taip atsitiko ir su šv Kazimiero parapijos salės statyba. 
Buvo užsimota pasistatyti kuklią pavėsinę pašiūrę - tik trys 
sienos, stogas, grindys ir scena. Bet beplanuojant, besiteirau 
jant kainų, net darbams jau b-sivarant pirmyn, tai vienas tai 
kitas, dalykėlis prisidėjo, šis bei tas pakeista ir“oagaliau, pa 
vėsine pašiūrė virto gana simpatišKa sale. Tai parapijos kle 
bono T. Jono Bružiko ir jo dešiniosios lankos T. Petro Dau 
ginčio užsispyrimo ir darbo vaisius Šį sekmadienį atvykę ga 
lėsim na-džiaug i ir susipažinti.

Šv. Kazimiero parap jos salės pa kirtis įvairiopa, Ji pa
sitarnaus ne vien susirinkimams, koncertams, vaidinimams 
(jei bus kam juos ruošti) vestuvėms, šokiams, minėjimams 
bei šventėms, bet didesnių švenčių metu čia bus galima tu
rėti ir pamaldas, kai žmonės netilps dabartinėje Tėvų Jėzui 
tų koplyčioje. Salėje įsikurs ir lietuviškos mokyklos klasės, 
ir bus gadinama jaunimui bet kada susirinkti, pasportuoti, 
smagiai laiką praleisti. Visiems kam bus reikalinga erdves
nė patalpa galit kreiptis j jos administratorius Tėvus Jėzui
tus ir jie leis pasinaudoti -- ji statyta VISIEMS LIETUVIAMS.

los salės nebūt buvę galima pastatyti, jei nebūt prisi
dėję Š. Amerikos, Kanados, Australijos, N Zelandijos, Uru
gvajaus ir Argentinos broliai ir sesės lietuviai. Jiems už tai 
didelė pagarba ir padėka. Nemažesnė pagarba ir padėka pri 
klauso Brazilijos, ypač S. Paulo lietuviams, kurie nutraukda
mi nuo savo kasdienių reikalų prisidėjo. Jungtinėmis visų 
geros širdies ir lietuviško solidarumo jėgomis pagaliau turi
me, tegu ir ne meno šedevrą, bet tikrai praktišką, patogų, 
jaukų ir mūsų reikalams gerai pasitarnausiantį pastatą.

Pranas Dovydaitis, buvęs S. Paulo, o aabar Los Ange
les miesto gyventojas, šiomis dienomis ats untė savo auką

Prieš keletą mėnesių (ko
vo 9) Vakarų Vokietijos Dar
bo ministras Walter Arendt 
suruošė, savo ministerijoje pri 
ėmimą jėzuitų kunigui prof. 
Oswald NELL-BREUnING jo 
80 metų gimimo proga. Pats 
Federalinės Vokietijos kanc
leris Willy Brandt pasakė pa 
negirinę kalbą. Kuo šis kuni
gas nusipelnė tokios aukštos 
pagarbos?!

T. Nell-Breuning yra vie
nas iš pačių žymiausių mūsų 
dienų socialinės filosofijos ir 
ūkinės moralės žinovų bei ka 
talikų sociologų Jie yra vi
sos eilės profesinių ir sindi
katinių organizacijų patarė
jas ir Vakarų Vokietijos Vy 
riausyoės patariamosios Ūkio 
Tarybos narys Šio žymiojo 
katalikų sociologo §0 metų 
proga norėtume pristatyti skaj 
tyto^ams keletą jo plačiau iš
vystytų katalikų cocialinio 
mokslo dalykų

NE KOMUNIZMAS IR
NE KAPITALIZMAS.

Tėvas Nell-Breuniag iš nau
jo stipriai pastato žmogų vi
sokio ūkinio ir kitokio ben
druomeninio darbo bei socia
linės santvarkos aukščiausiu 
tikslu. Dėl to jis atmeta 
komunizmą. Komunizmas nu
vertina žmogų į kolektyvo ar 
ba bendruomenės p r i e m o 
n ę , įrankį, nors tai ir pri
dengia liaudies gerovės akrais 
te. ir iš viso, pagal jį komu
nizmas žmonijai nieko naujo 
nėra davęs.

ir pridėjo; «Malonu patirti, kad baigėte įsikurti naujoje vie
toje. Atrodo, kad Mokos Tėvų Jėzuitų namai, su laiku, pasi
darys kultūros centru visiems lietuviams, gyvenantiems Bra
zilijoje». Didelis, gražus pageidavimas ir linkėjimas, ir labai 
sunkus įvykdyti. Tėvai Jėzuitai galėtų nuoširdžiai džiaugtis, 
jei ta salė, drauge su vie uolynu, su laiku pasidarytų bent 
Šv. Kazimiero lietuvių parapijos religiniu, tautiniu kultūros 
žid niu, kurs šalia kitų čia esamų židinių, veiksmingai prisi
dėtų prie lietuviško gyvenimo, lietuviško susipratimo be1 
kultūros palaikymo. Tam, ne kuriam kitam tikslui visa čia 
pastatyta ir įrengta. Belieka lietuviams ko dažniau įrengi
mais naudotis.

T. Nell-Breuning puikiai pa 
žįsta Vakarų valstybių ūkini 
ir socialinį gyvenimą, rikiuo 
jantį NEOL BERALIZMĄ bei 
jo įvestus kapitalizmo pageri
nimus. Jis nėra prieš pelną ir 
laisvą konkurenciją rinkoje.

Bet rinkos konkurencija da 
bar tvarkosi ne pagal d o - 
rovė s. įstatymus, o pagal 
turimos prekių pasiūlos ir esa
mos paklausos dėsnius. Gi 
prekių kiekis — ir net pa
klausa — gali (ir yra) dirbti
nai ir net klastingai sudaro
mas. Todėl jis atmeta ir pa
taisytą, neoliberalistinį kapi
talizmą. Šis pelną, o ne 
žmogų laiko ūkiškos veiklos 
tikslu su visomis iš to plau
kiančiomis skaudžiomis pasė
komis.

VISŲ ATSAKOMYBĖ

T. Nell-Breuning išplėtojo 
ir naują, aktualų turinį davė 
katalikų jau nuo viduramžių 
skelbiamam solidarizmui, ku
rio šūkis yra: visi už vieną 
ir vienas už visus! Juk visi 
žmonės yra priklausomi vie
ni nuo kitų, naudojas vieni 
kitų darbo ir t lentų vaisi is. 
Dėl tokios žmogaus sociali
nės prigimties visas ūkiais ir 
kitoks bendruomeninis darbas 
turi siekti ne paskiro žmo
gaus ar akcionistų grupės 
pelno (kaip nori neolibeia 
linis kapitalizmas) ir ne oar- 
bininkų klasės (anot komu
nizmo, įvairiaspalvio socializ 
mo, sindikaiizmo) ar tautos 
gerovės (kaip daro įvairiau- 

šių formų nacionalizmas), bet 
kiekvieno žmogaus gero 
vės ir bendruomenės labo.

Tam reikia bendro planavi 
mo, bendrai priimtų sutari
mų. bendradarbiavimo ir tvir-_ 
ta ranka vykdomo derinimo. 
Pamažu net liberalinis kapi
talizmas pradeda steigti pla
navimo ministerijas, sudaryti 
valdžios ūkines programas 
ir taip toliau.

• I

Bet ūkinis planavimas, ga
myba, prekyba nėra tikroji 
valstybės valdžios sritis ir 
paskirtis Tai veda į (ūkinę 
priespaudą, asmens pavergi
mą ir kitokį totalitarizmą. Iš 
tikrųjų — tai pačių ūkinių 
vienetų, grupių ir profesinių 
sambūrių ._ bei bendruomenių 
uždavinyėf «Jie ir jos tai daro, 
už tai solidariai atsakingi — 
jie turi teisę ir pareigą tai 
tvarkyti.

ÚKINÉ DEMOKRATIJA IR 
BENDRAVALDYSTÊ.

Užtat Nell B euning savo 
raštuose plačiai išvysta papie 
žiaus socialinėse enciklikose 
trumpai pristatomų korporaci 
jų sąrangą ir pritaiko jas mo
derniems laikams, visi tos pa 
čios ūkio šukos ar profesijos 
žmonės — darbda iai, darbi
ninkai, kapitalo savininkai, 
prekybininkai — turi jungtis 
į vieną vienetą, kūną (o cor
po). jie turi jaustis atsako- 
mingi vieni už kitui, už sa
vo darOo bendruomenę ir vi
są visuomenę Korporacijų 
vaio^ybės ir atstovybė visa 
planuoja, koordinuoja, palik, 
(lamus paskir ems asmenims 
ir jų grupėms ūkiškąjį ar pro 
fesinį vykdymą. Tai būtų ūki
nė savivaldybė, ÚKIaE DE* 
MOKR /PIJA. Todėl jis siūlo 
pradėti įgyvendinti tokią kor- 
poratyvinę santvarką.

Dabar ta! vykdo tfk pra
einamai ir netobulai — vals
tybės politinė valdžia, spau
džiama tai ūkiškai galingų 
darbdavių sąjungų, tai didžių
jų sindikatų, tai juos suves- 
dama ar pasikviesdama tartis.

(pabaiga 5 pusi.)

Valančiaus Tipo Vadas
STASYS YLA

(tęsinys)

Imkime kad ir katalikų spau 
dą, trijuose to meto Lietuvos 
židiniuose — Vilniuje, Kaune 
ir Seinuosse, katalikų moterų 
sąjūdį, krikščionių darbininkų 
ir tarnaičių, ūkininkų, moks
lus einančio jaunimo ateitinin 
kų, kaimo jaunimo — pavasa 
rininkų; imkime katalikų švie 
timo organizacijas, drąsias ir 
taiklias socialines bei politi
nes idėjas, vienuolijų atgaivi 
nimą, knygų leidyklų steigi
mą. Visa tai buvo padaryta 
trumpame 1907-1910 metų lai 
kotarpyje. Net nepriklausomy 
bės laikais mes ta prasme 
daug ko naujo nebekūrėme, 
tik tęsėme, tobulinome, plėtė 
me, kas buvo pradėta anuo 
metu.

Tas ypatingas šuolis Lietu

vos katalikų gyvenime gali
mas aiškinti įvairiomis prie
žastimis Viena, Rusijos moky 
klų ir galvojimo atsilikimas 
nuo Vakarų bent 50 metų, bu 
vo pastebėtas lietuvių, ypač 
tų dvasiškių, kurių žvilgsnis 
buvo nukreiptas į Vakarus, į 
jų universitetus, vakarų uni
versitetai davė pranašesniems 
lietuviams naują impulsą ap
šokti rusų nešamą alsi ikimą 
savajame krašte. Antra ver
tus, socialinio veikimo užuo
mazgos, ypač tarp katalikų 
Vakaruose, pasirodė taip pat 
nepakankamos, akivaizdoje re 
voliucinės rusų bangos, ku
riai lietuviams reikėjo atsis 
pirti. Bręstanti revoliucija lie 
tuvius dinamino, aktyvino, ver 
tė veikti skabiai, atkakliai ir 
taikliai.

Tie žmonės, kurie tada at
sistojo naujų darbų priekyje, 
išskyrus A. Jakštą, P. Januše 
vičių, J. Tumą-Vaižgantą, bu
vo dar labai jauni ir neigti 
dę. Pats Jakštas buvo intelek 
tualinis, ne praktinis vacas. 
Kas nors tą naująją veiklą tu 
rėjo planuoti, diriguoti, kvėp
ti, o ypač pramatyti jai ilga
laikius uždavinius.

Kas buvo toji dinaminė as
menybė kuri išjudino katali 
kus, kas performavo kunigų 
sąmonę, kad jie, ligšioliniai 
vadovai, ėmė ruošti pasaulie 
čius ir paganau jiems perlei 
do plačios, šakotos katalikų 
veikios niciatyvą bei vado
vybę?

Š| klausimą iškėlė praėju
siais metais prof J. Eretas, 
ruošdamas KauuLui mokslo 
akademijos suvažiavimui sa 
vo paskaitą apie katalikų 
vaidmenį kultūrinėje Lietuvos 
pažangoje. Savo laiškais jis 

užklupo visą eilę asmenų 
klausdamas kokia viena as
menybė turėjo baugiausia 
reikšmės povalanč nėję kata
likų kartoje. Kiek žinau, at
sakiusiųjų dauguma Matulai
čio neįrašė tarp r škesniųjų 
tos kartos asmenybių, Dėl to 
prof. Eretas savo paskaitoje 
paminėjo M tulaitį šalia Jakš 
to, Dovydaičio, Šalkauskio- 
Pastarieji du vargiai laikytini 
povalančinės kartos atstovai, 
be to, jie buvo Jakšto inte
lektualiniai mokiniai, o pašau 
lietinės katalikų veiklos va
dais juos padarė kažkieno ki

lto tiesioginė ar netiesioginė 
įtaka. Tą įtaką savotiškai at
skleidžia Achilles Kaiti, bu
vęs J. Matulaičio rekolektan- 
tas prieš vyskupystės šven
timus ir labai artimas jam as
muo Kai jis, tapęs popiežių 
mi Pijum XI paskelbė pirmą
ją b v o encikliką Ūbi arcano 
Dei, iškeldamas pasaulietinės 
Katalikų veiklos naują link

mę, pačioj pradžio prisimena 
Vilniaus Aušros Vartus. uo 
jis lyg parodė, kad minties 
pagrindinį įkvėpimą jis gavo 
iš tuometinio Vilniaus vyskupo.

PRIP ŽINTAŠ AUTORITE
TAS IR VADA

Kad Matulai is buvo ypatin
gas vadas, pasigirdo mūsų vi 
suomenėje baisai tik po jo 
mirties. A. Smetonos žodžiais 
«jis buvo' didelis visuomenės 
organizatorius. Visuomenės 
organizavimas, jos tvarkymas, 
rikiavimas — štai kokia veda 
moji mintis žymėjo ark. Jur
gio gyvenimą^įA M. 65). «Lie 
tuvių Tautos Vada» rasė; «Ke 
ta vado asmenybė buvo a. a. 
Jurgis (Matulevičius)» Arkiv. 
Jurgis buvo tas žmogus, ku
ris seniai primate gresiantį 
mūsų tautai pavojų ir • ciaug 
yri padaręs jam pašalinti... 
Jis ouvo pripažintas autorite
tus dėl as liens ypatybių».

(Bus daugiau)
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Jaunas Jaanimélis Nerimsta
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APIE KURSUS DAINAVOJE

Nesvarbu, kad kiek pavėluota, Paštas buvo 
nerangus ir tik dabar atnešė medžiagą. Bet čia 
aprašomi ateitininkų kursai prieš paskutiniuosius 
Naujus Metus buvo tikrai įdomūs. Pravartu mū
sų jaunimui susipažinti, ką ir kaip daro kitų 
kraštų jaunimas. Gal ir mes susigundysim ką 
nors panašaus "pasigaminti».

Red.

KELIONĖ I KURSUS
ALEKSANDRAS PAKALNIŠKIS, JR

Štai ir atvykome. ? Dainavą. Taigi. į šalį 
apie kurią Krėvė parašė savo padavimus. I šalį 
kurion kasmet, iš tiesų, kas mėnesį, suplaukia 
ateitininkiško jaunimo būriai I šalį kurion su 
džiaugsmu atvažiuoji ir su liūdesiu išvažiuoji. 
Bet gal apie tą liūdesį terašysiu vėliau. Visvien 
dabar visi linksmi, net negalvoja į namus grei
tai grįžti.

i Atvykimas — kelionė, tai įprasta ateitinin
ko gyvenime rutina. Jau net pakelėje atpažįsta 
me karves, džiaugiamės pamatę ju veršiukus 
etc. Gal ir perdedu. Bet kelias ir kelionė labai 
gerai pažįstami. Nesinori vėl apie jas rašyti. Tai 
gi, siūlau jums asiskaityti iš praeitų metų Arei 
ties kokį kelionės aprašymą, ir susidarys jums 
bendras tos kelionės vaizdas

Dainava taip pat nepasikeitusi. Išskyrus kad 
ji baltu apsiaustu apsivilkusi — ir čia mat žie
ma. Spyglys užšalęs, nors čiuožti dar niektas ne 
drįta? Bet kam čia ir čiuožti reikia? Tuo sniegu 
pakanka automobiliu paslidinėti, kaip kad dabar 
tie atvažiuojantieji automobiliai daro.

O tų automobilių begalės - matau, kad bus 
daug kursantų.

Bet nenoriu leistis viską kronologiškai ap
rašinėti. Nukeliaukime j Dainavos Baltuosius Rū
mus. Teisingiau pasakius, nuslyskime ten. Ir 
tuose Baltuosiuose Rūmuose pasišildykime prie 
židinio, išgerkime šiltos kakavos, pasižmonėki
me. Ir tuo tarpu užbaigsiu rašęs — gal vėliau 
tęsiu...

Tiesa, leiskite pridėti, kad šiandien penkta
dienis, gruodžio mėnesio 27-ta diena. Ir Daina
voje prasid da moksleivių ateitininkų kursai.

Po vakarienės prasidėjo pusiau oficiali kur 
sų programa. Pusiau oficiali, nes dar iškilmingas 
atidarymas neįvyko. Merginos buvo nusiųst >s 
vienan kambarin, berniukai pasiliko salėje.

mus įvykius Reikia pasakyti, kad net iš< pat 
pirmos nakties bendia kursų nuotaika buvo ne
bloga — buvo visai gera.

ŽIEMOS KURSUOSE DAINAVOJE
DAINA KOJELYT--
APIE ŽIEMĄ ir sniegą Californijoje svajoja

ma kaip šiaurėje apie amžinos vasaros kraštus. 
Tikrą žiemą ir sniegą ir natūralų ledą ant Spy 
glio pirmą kartą teko pamatyti šių žodžių auto
rei moksleivių ateitininkų žiemos kursų metu 
Dainavoje. Kursai p asidėjo gruodžio 26 ir bai
gėsi Naujuju Metų dieną.

Suvažiavome iš Kanados ir Amerikos mies
tų ir daugumas vieni kitus pažinome, nes vos 
prieš Kelerą mėnesių iš čia išsiskirstėme, užbai
gę moksleivių ateitininkų vasaros stovyklos 
dienas.

Pirmą dieną niekas mūsų paskaitomis ne
vargino, nes ir taip buvome gerokai išvarginti 
kelionių. Tik įvyko neoficialus stovyklos atidary
mas, linksmavakaris (linksmintis ir išvargę pajė
gia!) ir kursų vadovybės pristatymas.- kun. G. Ki 
jauskas, SJ — kapelionas,- Algis Puteris - ko
mendantas; Gabija Juozapavičiūtė — mergaičių 
vadovė; Rimas etrauskas - berniukų vadovas; 
Regina Kryžanauskaitė sporo vadovė; Gitą 
Merkevičiū+ė (mergaičių vadovės padėjėja; 
Kazys Pazgaitis ber inkų vadovo oaiėjėjas 
ir fotografas; Vytas Kliorys'- vakariniu progra
mų vedėjas.

Buvo ir kitų pareigūnu.- Laima Gustainytė 
— kursų sekretorė; Algis Juzukonis - ūkvedys, 
Paulius Alšėuas SAS atstovas, Aleksandras Pa 
kalniškis, Jr. - teities» atstovas p.Razgaitie- 
nė - šeimininkė; seselė vi. Igne — koordina
torė.

Išklausę šv. Mišių, buvome suskirstyti į bū
relius, kurie tuoj pat turėjo sukurti vaidinimus 
pagal duotą temą Daug juoko sukėlė sirpinu ba
ladė, keistas Jonuko ir Gretutės susitikimas su 
Dracula, Beieškos aiškinimas apie prarastą pele 
nines prasmę ir kiti Paskui puošėme Kalėdų eg 
lutę ir turėjome progos susipažinti su jau pažįs
tamu inž. A. Sabaliu, kursų paskaitininku.

GRUODŽIO 27, ŠEŠTADIENIS

Pirmoji kursų diena. Iškilmingo kursų atida 
rymo posėdžio prezidiume matėme tėvą G. Ki- 
jauską, seselę Ignę, A. Sabalį, A. Puterį, G. Juo
zapavičiūtę R. Petrauską ir P. Ąlšėną. š pa
teiktos informacijos sužinojome, kad pagrindinė 
žiemos kursų tema yra «Ateitininkų veiklumo di

______ 1970 m birželio 26 d 

namika» ir, kad diskutuosime 
tokius klausimus: ko siekia 
žmogaus veiklumas, veiklos 
kryptys, ar ateitininkai tini 
misiją ir kodėl jie angažuoja 
si ateičiai. Pasirodo, kad prof. 
St. Šalkauskis pradžioje buvo 
manęs veiklumą padaryki šeš 
tuoju ateitininkų principu, tik 
vėliau jis iš principų sąrašo 
buvo išleistas, nes jis turi ei
ti būtinu komponentu kitiems 
penkiems principams.

Mums taip pat buvo praneš 
ta, kad kursus suorganizavo 
ir programą nustatė kun. 
Stasys Yla, kurį Šiuo metu 
sniego pūgos sulaikė kažkur 
pakelyje iš Rytų.

AUGIMAS I ASMENYBĘ

l»ž. A, Sabalis, pirmasis paskaitininkas, kai 
bėjo apie žmogaus asme ybės augimo dinamiką 
Iš neorganizuoto organizmo į koordinuotą asme 
nybę žmogus vystosi laipsniškai, pagal tam tik
rą tvarką Vystymosi procese labiausiai pasireiš
kia veiklumas Veiklumas gili būti aktyvus arba 
reaktyvus, motyvuotas egoizmo ar altruizmo. Vi 
suomeoiškos ateitininkų ve-iklos motyvacija yra 
yra krikščioniškas idealizmas Idealizmai žmo
gų angažuoja.

Iš a. Sabalio paskaitos susidarė medžiagos 
vakarinėms būrelių diskusijoms alienacijos te
ma. Mat, paskaitininkas teigė, kad ateitininkas 
a -gali pasinešti j išsiskynmą-svetimumą. Tiesa, 
žmogui reikia pabūti ir vienam, bet tik trumpą 
laiką. Jis vėl turi grįžti į visuomenę ir jon įsi
jungti.

Iš sniego pusnių išsikapstęs, stovykloje pa
sirodė ir kursų organizatorius kun. prof. Stasys 
Yla. Profesorius, pats parodęs asmeniškos rizi
kos okupuotoje Lietuvoje ir herojikos nacių kon 
centracijos stovyklose, mums kalbėjo apie he
roiką ir riziką. Žmogus turi turėti gyvenimo 
prasmę ir jos siekti veikloje. Be gyvenimo pras
mės žmogus gali psichologiškai palūžti. Pras
mės kla simas atsiskleidžia laipsniškai su pasi
ryžimu, heroika ir rizika, Gyvenimo prasme iš
šaukia žmogaus herojiškus nusiteikimus ir pasi 
ryžimą veikti rizikoje.

VYTAS ĄPGAVc LAIMĄ

Vakare linksminomės dainomis. Kad nekil
tų išsiskyrimo (alienacijos) tarp įvairių vietovių 
vadovas Vvtas Kliorys įspėjo visus nesėdėti ša
lia savo miesto kursanto. Jei taip atsit ktų, pore 
lės turėsiančios padainuoti duetą. Laima Gustai 
nytė tuoj pastebėjo clevelandiškes Onytę Kliory- 
tę ir Marytę Idzelytę sėdinčias kartu. Jos pasi
rinko dainuoti «Pučia vėjas». Joms dainuojant, 
Vytas Laimai nurodė atsisėsti šalia seselės Ig- 
nės. Netrukus išaiškėjo Vyto suktumas. Mat, se 
selė Igne ir Laima iš to paties Toronto. Jos dai 
navo «Stypu, stypu»,

Buvo labai smagu, tik vėlyva naktis outran 
kė dainas ir nusiuntė poilsiui sekančios dienos 
triūsams.

(Bus daugiau)

Ir prasidėjo «neapkenčiamų» taisyklių, Įsa
kymų paskelbimas. įdomu, kad šalia įprasto al
koholio bei cigarečių griežto uždraud.mo, buvo 
taip pat paminėta, kad narkotikai nepageidauja
mi. Argi jau taip yra, norisi paklaus, kad net ir 
moksleiviai, ir dar ateitininkai moksleiviai, ban
do narkotikus? Nieko; čia tik perdėta vadovy
bės baimė buvo, Taip pat berniukam buvo už
drausta į mergaičių kambarius nueiti, ir manau, 
kad buvo mergaitėm uždrausta berniukų kamba 
riuosna eiti. Bet nepaisant to įsakymo, mokslei
vių meilės komedijų buvo. Bet čia jau gyve
nimas.

Išsiskirstę, tai vieni dainavo, kiti kitką da
rė, treti dar kažką. Ar susigaudysi žmogus? Ir 
kas čia taip svarbu, argi viską reikia suminėti? 
Svarbiau yra užfiksuoti nuotaiką ar svarbes- <Aušro8» choras giedos per salėsginauguracijos mišias ir pa kutinio koncertu
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(atkelta iš 2 pusi.)

Labai pagrįstą ir gerai pa
ruoštą pamokslą pasakė Be- 
lėm arkivyskupas Alberto Gau 
dencio Ramos. Aiškiai išdės
tė, kad Popiežius užima pa
ties Kristaus vietą čia žemė
je ir yra regima Bažnyčios 
galva, bet ir jos uola, kaip 
aiškus Kristaus palikimas Pe 
krui: «Tu esi uola ir ant tos 
uolos aš pastatysiu savo Baž
nyčią, kurios ir pragaro jė
gos nenugalės». Toji šv. Pe
trui duotoji galybė ir valdžia 
nuolat perduodama v. Petro 
įpėdiniams, o šiuo laiku gar
bingai valdančiam Kristaus 
Bažnyčią šv. Tėvui Povilui VI.

Vakare 20,30 vai. popie
žiaus 50 metų kunigystės at
minimai, Kongreso aikštėje, 
įvyko koncertas. Tuo ir bai
gėsi trečioji Eucharistinio 
Kongreso diena.

GEGUŽĖS 30 D VAIKUČIŲ 
ŠV. KOMUNIJA

Prieš 8 30 vai, jau buvau 
Kongreso aikštėje ir klausiau 
vaikučių išpažinčių. Vi ni ėjo 
pirmosios šv K munijos, kiti 
jau kelintą karią, bet vjs dar 
nedideli ir Kristaus Širdžiai 
labai malonūs Paulo kar
dinolas kgneio Rossi atlaikė 
šv. Mišias. Dešimtys, kunigų 
Mišių gale išėjo dalinti šv. 
Komuniją, o tanaus atsivys 
kūpa- iuão d- Souza Lima 
pasak- tėvam* ir vaikams gra 
žų m mês keikia pastebė
ti, kad šv. Komuniją Kongre
so metu dalijo kongrso aikš
tėje, Tam tyčia buvo parūpin 
tos komuninės su pasukamu 
antvožu. Visa komuninė už
dengta, tik viena viršelio pu
sė atsukama kad kunigo pirš 
tai tilptų paimti ostiją. Tokiu 
būdu apsaugota, kad vėjas 
nenupūstų šv, Komunikantų. 
Gerai sugalvota.

O 16,30 vai. buvo laikomos

šv. Mišios rytų apeigomis, bet 
portugalų kalba, tik konse
kracijai vartojo graikų kalbą.

14,30 vai, Fatimos Marijos 
šventovėje vienuolės turėjo 
adoracijos valandą. Goiania 
arkivyskupas Fernando Go
mes dos Santos seserims aiš
kino, kai labai reikalinga te- 
liginiame gyvenime Eucharis
tija.

risiartino ir vyrams skir
tos šv. Mišios su šv. Komuni 
ja. Didelis vyrų būrys susirin 
ko Kongreso aikštėje. 22 vai- 
vyrai atydžiai išklausė jiems 
pritaikinto pamokslo, kurį pa 
sakė Uberabos arkivyskupas 
José Pedro Coosta. Visiems 
taip patiko, patiko pamokslas, 
kad nors nepriimta laike Mi
šių ploti, bet vyrai audringai 
plojo. Prie šv. Komunijos ėjo, 
bet ne per daugiausia Kada 
kalbėtojas per garsiakalbį pa 
klausė; «Pakelkite rankas, ku 
rie dar negavote Komunijos, 
Pakilo didžiausias rankų miš 
kas. Kalbė ojas ir nustebo ir 
išsigando. Kur tiek Komunijų 
gauti? Bet šalia jo kitas ku
nigas suprato kiasdą ir pa
ir ause: «Kurie norėjote ir -ne 
gavote?». Pakilo ar dvi ran
kos, nes šv Komunija j'u bu 
vo padalinta. V sur vyrai tie 
patys. >aip juos Dievas išga
nys sunku suprasti ir išaiš
kinti.

Vyram* šv.. Mišias atlaikė 
Popiežiaus delegatas kardino 
las Eugenijus Sales Č>a man 
buvo gera proga susipažinti 
su šv. Tėvo delegatu ir pasi
melstų už mūsų pavergtą /ie 
tuvą. Jis maloniai priėmė ma 
no prašymą ir prižadėjo atlai 
kyti šv. Mišias. Taigi dabar 
šiame baisiame birželyje, kai 
mes minėsime lietuvių depor 
taciją į Sibirą, kartu s i mu
mis melsis Eucharistinio Kon 
greso šv Tėvo legatas kard 
Eugenijus Sales.

Gegužės 31 d. skiriama nau

jos moderniškos katedros kon 
sekracijai ir Eucharistinio 
Kongreso užbaigimui.

Popiežiaus legatas kard. Eu 
genijus Sales atliko abu da
lykus. Nors katedra labai di
delė, turinti apie 1000 kv.me 
trų, bet negalėtų talpinti nė 
dešimtos dalies maldininkų ir 
be to reikia palikti daug vie
tos šventinimo apeigoms. Dėl 
šios priežasties buvo leidžia 
mas tik mažas būrys, gal 5- 
600 žmonių, o dešimtys tūks
tančių turėjo likti už kate
dros ribų. Buvo įleidžiama tik 
siauru taku ir prie to įžan
gos tako stovėjo tvarkdaria’ 
ir su specialiais geltonais 
gautais kvietimais lei o mal
dininkus. Be bilieto galėjo 
įeiti visi vyskupai, valdžios 
viršūnės bei choristai. Vieti
nių vienuolynų tik po du žmo 
nes. Man ir svajoti nebuvo 
galima gauti bilietą. Vis tiek 
neiškenčiau ir nuvykau. Pasi 
ėmiiu kamžą ir stulą. Priė
jau prie virvės Sakau: «bei
kite įeiti». O ką veiksi? Klau
sysiu išpažinčių. Atsakymas; 
«Mums įsakyta nė vieno ne
keisti be geltono bilieto».

Štai ateina vienas trumpais 
rubais kunigas. Kai pradės 
jis bartis ir kolioti» su tais 
pareigūnais. Girdi, aš turiu

koncelebruoti. Jus žinote, ką 
reišk’a koncelebruoti? Matyt, 
kad jus apie tai nieko neiš
manote. Vis tiek ji neleido, 
nors nesuprasdami žodžio Kon 
celebruoti! O aš tyliu, kaip 
žemė ir nieko jiems nesakau. 
Jaa rengiuosi prasišalinti. Ką 
gi neleidžia, jiems taip įsaky 
ta, nejaugi tu su jais mu
šiesi.

(Bus daugiau)

(pabaiga iš 3 pusi.)

Tėvo NelI-Breuning raštai 
ir konferen i jos turėjo daug 
įtakos' įvedimui įstatymų 1950 
metais Vakarų Vokietijos sun
kiosios pramonės didžiosiose 
įmonėse (turinčiose bent 10 
000 darbininkų, trnautojų) dar 
bininkų bendravaldystė. Tų 
įmonių aukščiausią valdžią tu 
rinčiose administracijos tary
bose darbininkų sindikatai tu
ri pusę narių ir personalinio 
skyriaus direktorius turi ture 
ti sindikatų pasitikėjimą. Ir 
tos įmonės gyvuoja visai ge
rai! Tolei dabar yra ruošia
mas įstatymas išplėsti tą dar
bininkų bendravaldystės teisę 
i visas vakarų Vokietijos imo 
nes ir kitas institucijas. Tai 
palengva keičia ir pačias ak
cines bendroves

V. tem mtwêsse 
em saber tudo 

sobre ©Volkswagen 
de 60 HP?

Stasys Lapiems
naujose patalpose parduoda įvairias 

statybos medžiagas bei visokius 

namų reikmenis.

Naujasis adresas:

DEPOSITO PARATODOS
Avenida Sapopemba, 5761, V. Guarani

aleksas Kalinauskas
Advokatas

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių 
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitiSj doku- 

atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbaii 

Rezidencija: Raštinė:
R. Joaquim Piza, 204 . 15 de Novembro, 244

Tfeh 31-2548 4.o - Sala 19- Tel. 37-0324
no 14,00 iki 18,00 vai.

mentuį

RUA COSTA BARROS, 352

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

ų, Indų bei darbo įrankių.
Lietuviai pirkim pas lietuvius I

Procuremos®
ESTAMEL * Estanislau Melionas Jr.

R. Ibitiransa , 1235-1269 Fone 63 2387, V. Prudente

ĮSIDĖMĖTINr ADRESAI 
LIETUVOS ATSTOVYBES 
URUGUAY, MONTEVIDEO.

p. Anatol. Grišonas, Ciudad 
de Paris 5836, Tel. 50-2189 
Veikia kasdien prieš piet.

LIETUVIŲ BAŽNYČIA VILA 
ZELINA; Rua Inacio ir Av 
Zelina, Mons. Pio Ragažifls 
kas, Tel. 63-5975.

Liet. Bendruomenė, Valdybos 
pirminink. p. Juozas Tijūnėlis 
Rua latai, 150 — Casa Ver 
de, Tel. 266-0346.

TĖVAI JĖZUITAI: RuaJua- 
tindiba, č0 Parque da Mooka 
- Tel. 273-0338.

LIETUVIŲ KALBOS
PAMOKOS S. PAULY:

MOOCA, Rua Juatindiba, 20 
šeštadieniais 14 vai.

LIETUVIAM» PAMALDOS
...AlKO CS

V. Zelina parapijoje kasdit 
ną ir kiekvieną sekmadienį, 
kaip iki šiol

Šv. Kazimiero parapijoje : 
Parque da Mooca Rua Juatin 
diba, 20.

Sekmadieniais ir šventadh 
niais 8, 10 ir 17,00 vai Darb< 
dienomis 7 r 7.30 vai arbf 
atskirai susitarus dėl laiko 
kai turimos metinės ar 7 č 
mišios

išpažintys čia klausomo* 
kasdieną prieš missiu»,

r’irmą mėnesio sekmadienį 
t'arque das Nações vai 
v. Carolina 15 vai., 
Casa Verde, 17 15 vai;
Antrą :

Jaęana klierikų kopi. 8,30 va) 
Bom Retire 10,15 vai 
Utinga 16.30 vai.,

Trečią:
Agua Rasa 8,30 vai.,
Moinho Velho 11,30 vai,
Lapa lí ,30 vai.,

Paskutinį:
Vila Anastacio 8,00 vai..
Vila Bonilha 10 30 vai.
V Prudente 18 vai.

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

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

São Paule
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimųi 

teikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

«MŪSŲ LIETUVOS» RE
DAKCIJAI IR ADMINISTRA
CIJAI, TAIP PAT IR SÃO 
PAULO LIETUVIAMS JĖZUI
TAMS GALITE SIŲSTI LAIŠ 
KUS ŠIUO ADRESU

CAIXA POSTAL 4421,
S. PAULO, BRASIL.

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDOYA

Lindoya vanduo yra óenai žinomas gėrimas 
Kurio puikų veiąįąua į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
sitikinkite ir visados naudokite!

Rua Dino Bueno, 643
Telefones: 220-1748, 220-1751 e 220-1752

« » • 6 H....... a ... .... ;; . .• 9
Caixa Postal 3967 S A O P A U l. O
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RUA JUA7INDIBÂ, 20 — P. DA MOÓCA — SÃ© PAULO, 13

DAR KARTA
ir jau paskutinį kviečiame Jus su visa šeima at 

vykti į šv. Kazimiero salės ir Tėvų Jėzuitų koplyčios 
pašventinimo iškilmes. Jos bus šį sekmadienį birželio 
28 dieną 15 valandą

Atvykti malonėkit kiek anksčiau - Jo Em. Kardi
nolą pasitikti. Organizacijos prašomos atsinešti vė
liavas.

Moterys, mergaitės, kurios turite, pasipuoškite tau 
tiniais drabužiais.

IŠKILMIŲ PROGRAMA

1. Kardinolo sutikimas.
2. Koplyčios — namų pašventimas.
3. Procesija į salę ir jos pašventimas.
4. Šv. Mišios.
5. Po mišių Koncertas.
6. Tautiniai šokiai;

«Žilvitiečiai» ir Zelinos jaunimo ratelis, 
vadovaujamas p. M. Vinkšnaitieoės.

7. Vaišės — Bendros dainos.
Tėvai Jėzuitai

ŠAUKIAMAS BENDRUOMENĖS TARYBOS POSĖDIS

Šeštadienį, birželio 27 dieną 15 valandą, Žolinoje, Jau
nimo Namuose.

Tarybos Pirmininkas
Juozas Čiuvinskas

Sveikinam Vardiniu Proga Visus Petrus, 
Petronėlės, Povilus ir Paulės

UŽSIMOKĖJO UŽ M. L.

Petras Gedzevičlus 35 nor.
Danielė Ruzgaitė 25 ncr.
Po 20 ncr.; Julius Pieper’ 

Jonas Pranaitis, Stasys Ger 
vetauskas,

PALAIDOTAS. Birže i o 20 
d. Vila Paulistea (S. Bernar 

DR. VICTOR PETRAS SAU LYTIS 
Dentistas-Chirurgas, 

diplomuotas São Paulo Universitete.
Klinika — Chirurgija — Protežė — RX 

Priima didelius ir mažus. 
Pirmadieniais-penktadieniais: nuo 8 iki 11,30 vai, 

šeštadieniais nuo 14 iki 18 vai.
Consultorio: Rua França < arvalbo, 121 Mooca.

D R AN T O NI O S I A U L Y S
C. R. M. 10.647 t 

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 — Moléstias de Senhoras 

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

Jonsultorio e Residência RUA DOS TRILHOÍ 1576
Moocaj Fone 92-3991

ZELINOJE VISI GALI UŽSIMOKĖTI UŽ <M. LIETUVĄ» 

p. Juozui Baužiui. Jis daug metų ištikimai patarnauja 
skaitytojams ir Administracijai, patarnaus ir dabar. Jo 
adresas yra Rua Manaias, 363. Visai arti prie bažnyčios 
aikštės. Pasinaudokite!

Atende-se com hora marcada

DR.JONAS NICIPORCIUKAS
Cirurgião Dentista 

p/ Universidade de São Paulo 
RAIOS X

Consultorio: Rua CapT Pacheco Chaves, 1206
Vila Prudente, Tel. 63-5352

ADVOKATĖ IRENA GRITĖNaS — SPINĄ 

praneša tautiečiams, kad daro inventarus, iškraustymus, 
skyrybas, ntjudomo turto administravimą, 

Priima klientus savo raštinėje, esančioje Largo 
Sete de Setembro, 52, 6.o andar, sala 607 
(priešais Forum) nuo 16 iki 18 valandos.

do) palaidojome sulaukusį 61 
metų Vincą Petrauską. Plau 
Čių uždegimas staiga pakirto 
jo jėgas. Liūdesy paliko žmo 
ną vaškelytę, vaikus: Danu 
tę, Otiliją ir Robertą, savo se 
nutę motiną Antaniną Petraus 
ki 'nę. einančią 92 metus ir 
seserį Vila Zelinoje. Septin
tos dienos Mišios atlaikytos 

birželio 25 dieną Vila Zelina 
ir antros bus Ola Paulistta 
N. S. Aparecida koplyčioje 
birželio 27 dieną 8 valandą 
ryto. Gili užuojauta ši imai ir 
giminėms. Teilsisi ramybėje!

KAS IEŠKOJO?

Per ««ūsų Lietuvą» ieško- 
toji Ona Dobelytė-Budrikienė 
gyvena Casa Verde, Rua Ma 
rambaia, 755.
iimmbshii 
ÍÍbmhmÜ

OPERUOTA

São Paulo ligoninėje guli 
26 metų Angelina Puodžiūnai- 
tė iš Mauá. Padaryta pūslės 
operacija. Jau daug daug k r 
tų toji m laiminga mergaitė 
operuota, bet negali vaikščio
ti, kadangi paliesta nuo pat 
mažens vaikų paralyžiaus. 
Sunku gauti vežiojamą kė
dę, nes Antarktikos duotoji 
sulūžo, o antros nebeduoda. 
Tėvai varge paskendę Tėvas 
psichiatrinėj ligoninėj, vienas 
sūnus irgi beveik invalidas, 
tik jauniausias sūnus Antanu
kas 20 metų gavo darbą tech 
nikų, bet, kai ‘ visus apmoka 
mokesčius, maistui visai šei
mai belieka 150 ncr. Visi su
dėkime ir įtaisykime mergai
tei vežiojamą kėdę. Ji kai 
nuo ja 500 cr.

SERGA. Povilas Petkevi
čius einąs 83 metus, buvę 

KELIAS PAS TĖVUS JĖZUITUS

a irūpintae ligonio Sakramen
tais Vila Santa Teresinha, 
Santo Andrė Trečią valandą 
nakties turėjo vežti į ligoni
nę, bet ten būdamas krito iš 
auwš os lovos ir labai susimu 
šė šoną. Vėl pavežtas namo 
Vila Sant J eresinha, rua Pau 
io Sembai, 138. Būtų gerai, 
jei kas aplankytų;

s^si
IIBSfiBOail

LENDAM I SKOLAS

Netikėtai daug kainavo sa 
lės pastatymas, n ypač jos 
įrengimas. Trūksta lėšų. Bū
tų malonu, jei ktlris iš mielų 
lietuvių lietuvių atsirastų ir 
mums paskolintų nors 2 tūks 
tančius kruzeirų.

Jonas Bružikas, S. J,
ĮiigasHBsanH 
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VILA FuRMOŠA

Einąs 82 metus metus mirė 
Kazimieras Šakalis ir birže
lio pradžioj palaidotas Vila 
Formoza kapinėse. Gili užuo^- 
jauta namiškiams ir gimi
nėms. (

PAMALDŲ NEBUS

Birželio 28 diena visi pra
šomi vykti 15 valanda į pa
maldas ir salės atidarymą 
pas tėvus jėzuitus Parque da 
Mooca, Rua Juatindiba, 20 
Del tos priežasties atskirų lie 
tuviškų pamaldų nebus prie

ATSKIRO NUMERIO

KAINA 0,40

Orfanato šv. Karotinus bažny 
čioje V. Prudehte 18 vai.
g—in
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(pabaiga iš 1 pu*l ) 

visame pasaulyje paskutiniu 
metu labai šmeižiamoje Bra 
zilijoje. Didelė pndėka Jo 
Eminencijai Kardinolui Dom 
Jaime Camarai!

Bet taip pat didelė padėka 
mūsų tautos ir gerb. prelatui 
Ignatavičiui, sugebėjusiam lai 
mėti dvasinės vyriausybės sim 
patijas ir lietuviams asmeni
nę parapiją.

Ta pačia proga negalima 
nutėtiiėti ilgus metus Rio de 
Janeire nuoširdžiai veikusio, 
lietuviams ištikimai tarnavu
sio kun. Juozo Janilionio. Jei 
ne jo tylus, ištvermingas, 
kruopštus darbas, tai vargiai 
bebūt buvę kam £tą parapiją 
dabar steigti. Visai užtarnau 
tai jis paskirtas pirmuoju tos 
parapijos klebonu. Tai jo il
go amžiaus ir darbo gražūs 
apvainikavimas! Geros klo
ties ir darbingų metų Jūsų 
naujose pareigose.

O Rio de Janeiro lietuviams 
galim palinkėti tik vieno.«Da
bar, gavę savo parapiją, dar 
labiau susijunkite, suglaudin 
kime savo edes ir nuošir
džiai bendradarbiaudami su 
savo vadais, padarykit savo 
parapiją lietuvių katalikų Baž 
nyčios pažiba ir pavyzdžiu! 
ligara» 
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vila anastacio. dėmesio.
Nuo sekančios savaitės 25 

numerio «Mūsų Lietuvą» anas 
taziečiai skaitytojai malonė
kit pasiimti naujoje vietoje 
pas p. Mažeiką,drabužių krau 
tuvėje (Bazar), Rua Camacan 
nr. 514, Atsiimti galima iki 
šeštadienio 13 valandos, Vė
liau krautuvė uždaroma.

Ats’imdami laikraštį malo
nėkit paduoti savo vardą ir 
pavardę užregistruoti. Kam 
sunku išsimokėti 20 kr., pa
duokit pareiškimą krautuvei 
raštu, galėsite gauti laikraštį 
papigintai. Tas pat galioje ir 
kituose «bairuose».

ML Administratorius.
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VYRŲ. BROLIJOS VEIKLOS 
KALENDORIUS

Rugsėjo 13 d. spaudos bi
čiulių subuvimas balius.

Spalio 11 žaidimai Juruba- 
tubos parke pas p. Vladą Ja- 
siulionį.

Lapkričio 8 ar 15 piknikas 
Praia Grande.

Juozas Baužys,A pirm.

6


	1972-07-08-nr27-MUSU-LIETUVA-00083
	1972-07-08-nr27-MUSU-LIETUVA-00084
	1972-07-08-nr27-MUSU-LIETUVA-00085
	1972-07-08-nr27-MUSU-LIETUVA-00086
	1972-07-08-nr27-MUSU-LIETUVA-00087
	1972-07-08-nr27-MUSU-LIETUVA-00088

