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AUSTRIJA
Perrinktas prezidentas Franz
Jonas.
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HAITI
Mirė 64 metų amžiaus «Pa
pa Doc> Duvalier. Jo vietą,
pagal perrašytą konstituciją,
perėmė jo 20 metų sūnus.
IIMĮŪB—Į!
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ČILĖ
80 kunigų pasirašė raštą,
paremdami prez. Allende vai
džią. Vyskupai pareiškė, kad
kunigų dalyvavimas’politikoje
gali suskaluyti tikinčiuosius.
tlUM—U
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INDIJA
Iš Pakistano sostinės Indi
ja atitraukė savo diplomatus,
o pakistaniečiai iš Indijos,
dėl ginčų su bengaizečių ka
ru, kuris liūčių metu pavirtęs
į partizaninę kovą.
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ŠAULYJE
paspausti sutartį
ir Izraelio.

arabų

fcpaztlijct
Finansų ministeris Delfim
Netto ragina kelti pramonės
gaminių eksportą, kad Braziiiga galėtų laikytis tarptauti
nėje rinkoje ir viduje klėst ‘tj.
if—iuan
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Brazilijos dainininkai laimė
jo ketvirtą vietą Tarptautinė
se dainų varžybose Meksiko
je. Pirmoji vieta teko pakis
taniečiams.
tl—ll
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Rio arkivyskupo pareigas
perėmė kardinolas Dom Eu
genio tales, žadėdamas ne
trukus pravesti atsinaujinimo
kursus kunigams, artimai ben
dradarbiauti su spauda ir pa
sauliečiais

namam»
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TURKIJA
Paskelbtas karo stovis svar
besnėse krašto srityse dėl
miestuose veikiančių parti
zanų.
n——n
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MASKVA
Sugrįžo trys kosmonautai
"Soyuz 10 erdvėlaivio, sujun
gę savo raketą su anksčiau
išsiųsta erdvės stoties dalimi
Saliut.

tZ lv<Washingtone 200 tūkstan
čių dalyvavo demonstracijo
se, reikalaujančiose atitrauk
ti visus karius iš \ Ietį amo.
Dalyvavo ir daug to karo ve
teranų (jų JAV-bėse esama
apie 2,5 milijonai)
11—11
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Prezidento sudaryta komi
sija pataria JAV bėms remti
raudonosios Kinijos įstojimą
į JungBines Tautas, bet su są
lyga, kad liktų' ir Taiwan©
atstovybė.
ii— »
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Užsienio reikalų ministeris
Rogers lankosi Europoje ir
vakarų Azijoje, stengdamasis

Kaip pristabdoma Lietuvos
Žmonių gerovė

ŠVENČIŲ RUOŠ A ĮKARŠTYJE
DAINŲ ŠVENTĖ ČIKAGOJE

JAV bių ir Kanados IV-jį
Dainų šventė įvyksta lienos
4 d. Čikagoje. Ruošiami tūks
tantis suaugusių choristu ir
dar tūkstantis lituanistinių mo
kyklų dainininkų, sudarančių
29 suaugusiųjų ir 16 moky
klų chorus.
Vaikų vienetai atvyksta iš
Čikagos, Grand Rapids, Philacelphijos, Los Angeles, De
troito, Cleveland©, Worctste
rio, Gary ir Cicero - penkių
tūkstančių kilometrų spindu
liu.
Suaugusiųjų chorai prisidės
dar iš kitų miestų: Toronto,
Montrealio, New Yorko, uli
zabeth, Worcester!©, Waterbu
rio, New Britaino, Rochesterio, Binghamton©, Hartfordo,
Omahos ir Waukegeno.

Mokiniams vadovaus jauni
mo stovyklose labai mėgia
mas dainų mokytojas muzi
kas Faustas Strolia ir muzi
kas Stasys Sližys.

Kanados valdžios buvo siųsta
dalyvauti šventėse Europoje
ir LB-nės lankyti tolimąsias
Kanados lietuvių bendruomes.
tautiniu šokių mokytojams
kursus šių metų liepos 5 —17
dienomis netoli Čikagos, ku
rie bus nemokami.

Jau užsiregistravo 20 tauti
nių šokių grupių, bet jų bus
ir daugiau ir manoma, kad
šokėjų šį kart bus daugiau,
negu 1968 metais.

Tautinius šokius palydės
tautinių instrumentų orkes
tras, sudarytas iš Jaunimo.
Tuo rūpinasi Zigmas Lapinas
iš Momrealio.
IIKCTUPtMIl
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ČIURLIONIS Į P ETŲ

AMERIKĄ

Sužavėję Kolumbiją ir Venecueią. Cleveland© «Grandi
nėlės* šokėjai pravėrė ke
lius ir to paties miesto gar
siajam «Čiurlionio» ansam
bliui, kuris dalyvaus Venecue
los 150 metų nepriklausomy
bės minėjime.
Kelionę ruošia Kolumbijoje
kosoulas d*.
t. Sirutis ir
Kun. S Tamoš ūnas, o Vececueloje LB pirm. inž. Vladas
Venckus ir v^iKo atstovas
J. Bieliūnas.

Numatyti 9 koncertai. Pa
tys didžiausieji bus Begotos
amfiteatre, kuriame telpa de
šimt tūk-tančių žmonių, ir Ve
necuelos sostinėje Caracase
su 20JUUG žiūrovų. Ansamblis
pakviestas giedoti mišias lie
tuviškai C racaso Katedroje.
Jį lydės lietuviškų kanklių
orkestras.
Kelionė užtruks apie 1.-14
dienų gegužės gale Kiti kon
certai vyks 'Jedeliine, Ko
lumbijoje, ir Venecuelos Maracay ir Vaieucijos mies
tuose.

Šiam dainų šokių ir liau
dies instrumentų ansambliui
vadovauja muzikas Alfonsas
Mikulskis. Lėšas studentams
ir gimnazistams nariams 6.900
dolerių sukeis lietuvių visuo
menė, kaip ji ir sėkmingai
nusiuntė 60-ties asmenų «Grran
dinėlę».
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Į EIKT1 RAŠYTOJUI

ŠOKIAI NEATSILIEKA
Ateinančiais metais, iepos
2, apie dešimt tūkstančių žiū
rovu susirinks j ketvirtąją tau
tinių šokių šventę Čikagoje.
Vyriausioji vadovė yra «Gin
taro» ansamb io iš Humilto.
no, Kanados, vedėja Genovai
tė Breichmanienė. Jos grupė

Šiais kompartiniais suvažia
vimo metais Lietuvos spaudo
je ypač daug prirašyta apie
darbo žmonių gerbūvį. Jis vi.
sur matuojamas uždarbiais,
tiesioginiais, ir netiesioginiais
išmokėjimais. Atitinkami akai
čiai taaxsuuaro materialinio
gyvenimo tarsi stuburkaulį,
Juos verta panagrinėti ir pa
lyginti.
VISUOMENINIAI FONDAI

«Visuomeninių fondų», t. y.
nuo netiesioginių pajamų, nuo
to, ką darbo žmogus gauna iš
valdžios «dykai» ir «nemoka
mai» yra švietimas, sveikatos
apsauga, pensijos, pašalnos,
įvairūs patarnavimai. 1970 m,
vis. fondų bendrą išmokų su
mą sudarė 793,5 miln. r. —
daugiau kaip Latvijoje (770)
ir Estijoje (461 min.) Pirmą
syk absoliutine suma Lietuva
viršijo kaimynus. To senini
reikėjo = juk Lietuva gy\entojų skaičiumi už Latviją bei
Estiją didesnė.
BALTIJOS KRAŠTAI

Padai inus minėtus išmokų
skaičius iš gyventojų skai
čiaus 1970 metų pabaigoje,
rasime, kad vis. fondų išmo
kų suma žmogui per metus
sudarė - Estijoje 355 rb., Lai
vijoje 322, pagal visą sąjun
ginį viaurkį 262 rb. Lietuvo
je su 3,160,000 gyventojų tik
252 rb. per metus. Išvada ke
ha nerimą.- trisdešimtaisiais
tarybinės valdžios metais Lie
tuva pagal vis. fondų išmokas
vienam asmeniui net nepasie
kė visasąjunginio rodykiio Iš
mokų norma Latvijoje 27,7
proc. o Estijoje beveik 32
proc. aukštesnė kaip Lietu
voje.
MAŽESNĖS PAJAMOS

Lietuvos nacionaline >
M.Mažvydo biblioteka,

ATSILIEKA NUO VIDURKIO

Kultūros ir švietimo reika
lais pats A. Sniečkų.- sugrio
vė šviesias iliuzijas. teą, nors
atlikias nemažas darbas, bet
Lietuva vis dar atsilieka nuo
visasąjunginių rodyklių pagal
žmonių su viduriniu ir aukš
tesniu išsilavinimu skaičiumi
tkst. gyventojų i/okslinių ka
drų svarbą liaudies ūkiui, nu
sakė Mokslų Akad. prez Ma
tulis: Jei bendroji gamyba Ta
rybų Lietuvoje per penkmeti
išaugo 74 proc., tai mokslo
darbuotojų s aičius padidėjo
tik 29 procentais.. P«gal pla
ną 1970 m Lietuvoje turėjo
būti 59,9(10 studentų,- o buvo
tik 57,000. Kas lieč a kvalifi
kuotų darbininkų ruošimą,
Sniečkus pasakė šitaip; “Pro
fesinės technikos mokyklos
paruošia apie 15,000 jaunų
darbininkų (per metus), tačiau
jie sudaro tik penktadali rei
kiamo darbininkų skaičiaus'Ateinančiam penkmety, anot
J. Maniušio, jų bus paruošta
90,000, t.y. apie 18,000 per
metus.
MAŽ NS STUDENTŲ
SKA'ČIŲ

Oficialiais duomenimis vidų
tinis darbininkų ir tarnautojų
mėnesinis atlyginimas 197 0
m. buvo — Estijoje 135, Lat
vijoje 125, pagal visasąjungi
nį vidurkį 122, o Lietuvoje de
ja tik 119 rb. Nors skaičiai
dar ne viskas, bet ir čia pasi
tvirtina, kad Lietuvos darbo
žmonės
lyg ir «atsilieka».
Kaip su kolūkiečiais ^nežinia,
nes nepaskelbta aiškių duo
menų apie darbadienių atly
ginimą ar mėnesines paja
mas. Aiškiai težinoma, kad
1967 m. jau 57,2 proc. Lietu
vos kolchozų už darbadienius
atliktus per vieną mėnesį mo

PREMIJA

Lietuvių rašytojų draugijos
1,000 dolerių premija suteikta
poetui Kaziui Bradūnui už jo
poezijos rinkinį «Donelaičio
kapas . Tai Bradūno antroji
šios draugijos ir šeštoj premi ja už kūrybą^-kurios jis iš-

kėjo nemažiau 60 rb. — ^ga
rantuotą minim.alinį uždarbį*
— įskaitant ir atlyginimą na
tūra. Tai didelė pažanga pri
siminus kad 1P59 metais /ta
suma tesiekė 17.38 rb. nieč
kaus pranešime tačiau apie
1970 metus tesakoma tiek
kad «žmogaus narbo dienos
vertė» buvus įvertinta 4,59
rb. palyginus su 2,82 rb. 19(5
m. Buhalteris įvertinamas, ži
noma, neprilygsta fak iriam
pajamų dydžiui. NeapMriksim
įspėję fkolūkiečių mėnesines
pajamas pinigais ir natū a
esant nedaugiau 80 rb. per
mėnesį.

leido dešimt rinkinių. Bradūnas, nuo 1961 metų esąs Drau
go kultūrinio priedo redakto
riumi, parašė ir žodžius D.
Lapinsko operai «Maras» bei
B. Markaičio, S J., kantatai
«Vilniaus varpai*.

Sniečkaus pranešime kelis
kart pabrėžtas būtinumas sti
printi humanitarines discipli
nas, Tuo patvirtinamas jų lig
šiolinis atsilikimas. Toks pa
brėžimas gali turėti štai ko
kius užkulisius; naujam penk
mėty, pristabdant 1d. ūkio iš
plėtimą, kyla pavojus, kad
bus mažinamas naujai priima
mų studentų skaičius (tokia
tendencija žymi jau nuo 1968
-69 m ). Paaiškinimas papras
tas: reikės mažiau specialia
tų mažesniais tempais vysto
mam ūkiui. Tai liestu pirmoj
eilėj technines disciplinas. Ne
labai jau kam Maskvoje rūpi
kad trūksta lietuvių techni
kos specialistų. Kas kita hu
manitarinės disciplinos, Jas
reikia stiprinti kovojant su
buržuaziniu nacionalizmu, o
jo
Maskvoje visdėlto bijo
masi.
DRAUGAS
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Sovietų žurnalas «Technika kurie išvaikė žmones ii pa
ir mokslas» paskelbė davi maldų
nius apie mišrias vedybas u—n
Baltijos kraštuose. 1948 me ÜHBKBMÍÜ
tais Talinne, Estijoje, buvo
Švenčiant Lietuvos operos
21% mišrių vedybų, Rygoje auksinę sukaktį, buvo Rasų
30 Vilniuje 34. Už 20 metų, kapinėse padėtos gėlės ant
1968 metais, tie skaičiai pa Kipro Petrausko, J. Tallatkilo iki 32, 35 ir 38% tuose Kelpšos, M. Bukšos, J . Ba
miestuose. Tuokiasi baltiečiai naičio ir kitų kapų,
mišriose šeimose daugiausiai
n——n
su rusais. Lietuvoje ir Latvi
joje 7% su lenkais. Vilniuje
«Gimtajame Krašte», skirta
57 procentai lietuvių vedė
nelietuves; tai reiškia, kad ma išeivijai, cituojamas mark
pranašas
Engelsas.vyrai lietuviai dažniau veda sfzmo
«Kol
gyvybinga
tauta
yra sve
kitatauies, negu lietuves mo
teris. Mišrių šeimų vaikai pa tirošalio grobiko sukaustyta,
sisako Vilniuje sekančiai.- 52 ji neišvengiamai visas savo
procentai lietuviais ir 48 pro jėgas, visus savo siekimus,
visą savo energiją nukreipia
centai rusais. Lietuvių-lenkų
šeimose, 75 procentai vaikų prieš išorinį priešą >
sakosi lietuviais, 25 — len
kais. Stipriausiai iš trijų tau iifiCBBii
tų laikosi estai, sukurią ma
«Lietuvių kalbos tarmės»
žiau mišrių šeimų ir vaikus
- tai nauja ir labai įdomi
auklėją estiškai. Kiios tauty knyga, išleista Vilniuje, duo
bės (ne rusais miš iose šeimo
dami įva rių tarmių pavyz
se greičiau sulietuvėja.
džiai ir ypatybės.
p—
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Kun. G. Blynas parašė atvi
rą laišką Molėtų liaudie» teis
mui, pasmerkusiam kun. An
taną Šeškevičių metus kalėti
už
katekizmo
patikrinimą.
Kun. Blynas pareiškia, 'kad

teisme nebuvo visuomenės gy
nėjo, galėjusio palaikyti lygs
varą, tarp kaltintojo ir gynė
jo, Kad nebuvo kaltinamasis
kun
Šeškevičius informuo
tas apie galimus liudininkus,
kad teisėjas virto kaltintoju,
Niekdamas Įrodyti teisiamojo
kaltumą, kad liudininkams bu
vo grasinimą, nebaudė įstaty
mui nusikaltusių valdininkų,

Vilniaus saldumynų pramo
nė laimėjo bronzos medalį
socialist.nių kraštų suvažiavi
me Belgrade.
Il—ll
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Filmą apie «pažangiuosius»
JAV lietuvius Lietuvoje susu
ko pereitų metų pabaigoje,
n—n
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Keramikė Marija Šankauskaitė laimėjo aukso medalį
Frencoje, Italijoje, už parodo
je išstatytų vazų komplektą.

JFVIÈMAILAJ
DAUMANTAS ČIB^S
(tęsinys)

Po kokią lietuvišką? Už minutės mokiniai
su ta šventa istorija mokytojui Ke-leriui galvą
pramušė ir visas tas istorijas per tvorą išmetė.
Neapsigaudinėk! Lietuviai neskaitys jokių kny
gų, jei jos atmuštos rusiškomis raidėmis. Vi as
tokias mes j ugnį. Jau šimtas metų, kaip tie blusiai mus smaugia, — nirto klebonas. — Dabar ir
tu dusini lietuviukus, mokai poterių maskoliškai.
Ar dar maža, kad Mazurenko už kiekvieną lietuvišką žodį juos baudžia po valandą karcerio?
Jis eina iš proto., kad jam nesiseka mūsų Kalbos
nutildyti. Kai tą mokyklą atidarė, caras tikėjo,
kad po 25 metų visa Lietuva bus rusiška. Bet ir
po 30 metų, ačiū Dievui, mes vis dar ne masko
Šiai. Ir niekuomet tokie nebūsimi Yra žmonių,
kuriems rūpi atsilaikyti. Kad ir kun Aleksandra
vičius. Jis be baimės mokiniams aiškino tikėjimą
lietuviškai. Jis buvo mūsų, o ne rusų apaštalas.

— Caras jį už tai išvijo!
— Bet mokiniai jį gerbė, jo žodžius plačiai
išnešiojo. Visi juos iki šiol atsimena. Va, ir se
nasis mokytojas Žilinskas yra mūsų žmogus. Gu
drumo ir atsargumo pavyzdys! Jis nebijo įdavi
mo. Jis tikras garbingas mokytojas. O tu, nors
r lietuvis, nesi jo draugas. Tu mieliau eini su
tais ištvirkėliais, su tais skundikais, su girtuo
kliais rusais mokytojais. Argi nežinai, kad jie
mokinių sąsiuvinius už menkų žydpinigj parduo
da žydei Dopkei silkėms vynioti? Tai jau moky
tojai! Kristus kartą iš bažnyčios vijo visokius
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Moterų krepšinio komandų
varžybose Beris ne pirmą vie
tą laimėjo Lietuvos čempio
nes
Vilniaus
«Kibirkšties»
krepšininkės
Kauno «Žalgi
Sovietijos krepšinio varŽ-. bo e įėjo į antrąjį ratą, nugalė ama Maskvos centrinio
armijos sporto klubo žaidė
jus.
iiMoavwu
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Vilniaus Modelių namų gru
pė rodė malas pasaulinėje
EXPO-70 parodoje Japonijo
je Per 137 pasirodymus trijų
mėnesių laikotarpyje atšilau
kė virš šimto tūkstančių žiū
rovų. Jie, kaip ir kiti lietu
viai, oficialiai at.-tovavo So
vietų Sąjungą, o ne L-ietuvą.

Rusų kolonizacija vvkdoma ir toliau pramonės prie
dangoje. Atvežami iš Rusijos
ne tik nauji įrengimai, bet ir
įvairūs specialistai darbinin
kai, jų šeimų n iriai, kuriems
o ne lietuviams, užleidžiami
nauji
gyvenamieji pastatai
Pramonės gamini i dažnai iš
vežami Rusijon, Lietuvoje ne
parduodami, o įmonių išma
tos teršia upes ir ežerus, .š
Venspilio, Latvijos, į Mažei
kius atves naftos vamzdį ir
pastatyti žiba o valyklą. Iš apylinkės apie <00 sodybos iš
keltos įmonės vietai paruošti,
n iš Maskvos, Leningrado,
Charkovo ir kitų viet" atvyks

leidžia taisyt', tai matote ko
kia Lietuvoje tvarka.

Gamtos apsauga ne visur
sėkmingai vykdoma. Švėkš
nos apylinkėse Vilkenų dvaro
parkas, kuriame aušo daugy
bė retų medžių ir kitų auga
lų, apleistas. To paties liki
mo sulaukė buvusio Burbiš
kio dvaro, Anykščių apylinkė
se parkas, paverstas į bando
muosius
sklypus.
Buvusio
irepų dvaro sodas, netoli
Tauragės, virtęs karvėms ga
nyti brūzgynu

Valstybiniam archyvui bu
vo perduoti kompozitoriaus
Juozo Strolios sąsiuviniai ir
rankraščiai. Juos ligi šiol glo
bojo
giminės. Gyvendamas
I ietuvoje, Vokietijoje ir JAV*
bėse. kompozitorius sukūrį
daugiau kaip 300 muzikinių
kūrinių,
u■■■*■■ u
Lietuvoje 1966 metais buvo
apie 60 000 asmenų, baigusių
jų aukštąjį mokslą. 1968 me
tais .į baigė 5,600. Mokslinin
kų skaičius siekia 7 tūkstan
čius, daugiausia technikoje,
fizikoje Jir matematikoje,
š
aukštąjį
mokslą baigusiųjų
27 nuošimčiai partijos nariai,
o tuo tarpu studentijos 43
nuošimčiai komjaunuoliai. Lie
tuvoje, propoicingai studijuo
ja daugiau, negu J -V bėse ar
bovietų Sąjungoje bendrai.

nenaudėlius. Su tavimi šiandien jis nenorėjo pats
terliotis, tai pasiuntė basą moterėlę. Džiaukis,
kad ne Ingavangio Pijų! Iš po jo geležinės ran

kos vargu ar būtum atsikėlęs. Matai, kokio at
pildo sulaukei! Ar ne gėda? Aš jau seniai gir
džiu, kaip žmonės iš tavęs šaiposi ir švėmalu va
dina Iš tikrųjų, švėmalas esi, švėmalas amžiais
paliksi, jei taip toliau svetimiesiems šunuodegiausi! Vis daugiau lietuviams akys atsiveria, vis
daugiau žmonės aukojasi, tik tu neini su jais, tu
Jiems tyčia viską gadini. Švėmalas, paskutinis
švėmalas!
nesupranti,

Prancūzijoje kyla lietuvių
kilmės amerikietis aktorius
Charles Bronsonas- Brušinskis.
Jis yra 50 ties metų amžiaus
ir vaidina 21-ame prancūziš
kame filme.

Suerzintas, įraudęs klebonas nuo durų

Lietuvos vokiečių «Tėviš
kės pirkioje» laikraštis, ėjęs
daugelį metų, nustojo eiti dėl
lėšų stokos. Lietuvos vokie
čiai savo žuvusiems paminė
ti įrengė paminklini kampeli
Neheim Huestene, Įrašydami
knygoje žuvusiųjų vardus, gi
mimo vietą bei datą ir žuvi
mo duomenis.
n—ii

19 metų torontietė Violeta
Nešukaitytė penktą kartą ta
po Kanados moterų stalo te
niso meistere. Ji dalyvauja ir
lietuvių sport© klube «Vytis.»
u—n
SSl

Kun. A. Bernatonis, lankę
sis JAV-bėse, sugrįžo Vasa

rio 16 g’mnazijon Vokietijoje.
Jis rinko aukas naujojo ben
drabučio statybai. Suorganiza

vo ir pastovių komitetų para

mai telkti.

Tegu dabar kas mėgina tokį drūtulį užpulti,
— nei just nėjusiu! — juokėsi pats sau.
— O ki iems sakė.— Kažko liegstu. Taip man daktaras liepė
nešioti.
ir slankiojo jis, kaip koks drėblus ponas
apsivilkęs tais vilkais, per visą šiltą pavasarį.
Ką tik sutikdamas vis kalbino, klausėsi, ar neiš
girs reikiamo balso. Kur tik ėjo, vis murmėjo,
kalbėjo pats su savimi, skėsčiojo rankomis, grū

mojo. O vakarais, iš viso, nedrįso nei per slenk
etį iš klebonijos žengti.
x

—

— Seniai žinau: esi kurčias, aklas ir kvai
las, — atsiduso klebonas. — Jei šiandien mote
riška ranka tavęs nepagydė, gal kitą kartą ge
riau pagydys vyriška. Didelė nelaimė mums,
kai tarp mūsų atsiranda tokių švėmalų. Gerai,
kad žmonės dabar nekvaili. Pasiskaito slaptų
knygelių, žino, kaip atskirti ištikimus kunigus
nuo valdžiai pasidavusių. Ar nepastebėjai, kaip
nuo tavok laužyklos žmonės bėga? Jie gerai ži
no, koks esi.
dar

kartą atsigręžė, bet jau nuolaidesnių balsu tarė:
— Pasakysiu bernui, kad pašauktų
Gali būti atkrėsti inkstai..

«■MBM
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ia specialistai, kuriems staty
simi nauji pastatai. Jau Ven
tos mokykloje mokosi 350 vai.
ku, dauguma rusų. Tuo tarpu ggs?
IIM»I
netoli Mažeikių esančiuose Pi
keliuose iš buvusių 2000 gy LIETUVIAI ASAULYJE
ventojų dabar liko tik 180.
įtakingas JAV savaitraštis
nes namų neleidžiama taisyti
«U, S. News and World Raar statyti. Ukrinų bažnytkai
mio kleboniją pavertė parei port» įdėjo vedamąjį apie Bal
gūnų raštine o bažnyčios ne tijos kraštų padėtį, kuriame

— Klebone, tamsta manęs
mėgino teisintis kapelionas.

rašoma, kad pasaulio sąžinė
užmiršo apie Lietuvos Latvi
jos ir Estijos apsisprendimo
teisę. Rašoma, kad po h-ojo
karo jokia kita valstybė, o
tik Rusija, užsigrobė savo im
perijai
žemių, pavergdama
tautas Tai esą priešinga Jung
tinių Tautų Chartai ir gresia
pasaulio taikai.

felčerį.

— Tegu nešaukia! — purkštelėjo kapelio
nas. — Nenoriu jo! Tuoj po pusryčių važiuosiu
į Kauną. Ten geresni daktarai.
Iš Kauno kapelionas grįžo apsisiautus kai
linukais Ne bet kokiais! Vilko kailis buvo tirš
tas, verstas į lauko pusę, pasipūtęs, storai pa
muštas.

Netrukusnuo Šilavoto pusės pašnibždomis
aišvapeno nuostabios kalbos apie tą Veiverių a
sitikimą. Žmonės pradėjo dar labiau kapeliono
vengti, skubėjo trauktis iš kel o, dėjosi labai nž
imti, kad tik jis neužkalbiatų ir kad, neduok Die
ve kvailai neprisikabintų! O jo paties mokiniai,
seminaristai, už pečių akiplėšiškai moterišku bal
su tyčiojosi, sakydami: «Se, tau ruski! Še, tau
ruski!» Kapelionas vos galėjo susilaikyti, negrie
bęs ko nors už gerklės.
Bet labiausiai tos kalbos nepatiko mokyto
jų seminarijos direktoriui. Jis susisiekė su švie
timo ministsterijos įgaliotiniu ir pranešė kapelio
nui, kad programoje tikybos pamokų daugiau
nebebus. Jis esąs atleistas.
Tada kapelionas gavo žinią važiuoti į bokštuotus Seinus.
Daug visko jis bu po girdėjęs apie naująjį
Seinų vyskupą: kad jis nekenčia rusams patai
kaujančių kunigų ir skaudžiai tuos laiženius pa
šiepia; kad jis daug išmano apie lietuvių kalbą
ir reikalauja, kad žmonės bažnyčioje giedotų
giesmes. Baisus vyskupas!
(Bus daugiau)
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Pagalbos ranka

Ne viename krašte Lietuvių Bendruomenė užsiima tau
tiečių šalpa. Kitur (pvz., Venesueloje) valdžios įstatymai rei
kalauja, kad bendruomenė būtų registruota kaip šalpos įs
taiga.
Šalpa Lietuvai ėjo ir eina savo kebu. Nepriklausomy
bės pradžioje užsienio lietuviai sudėjo milijonu? < o.lerių sa
vo kraštui atstatyti. Po karo užsienio lietuviai šelpė pabėgę
liūs Europoje ir didelį skaičių atsikvieiė į įvairius laisvojo
pasaulio kraštus. Beveik kiekviena šeimyna, turinti giminių
Lietuvoje, siuntė ir siunčia siuntinius Sutelktiniai sudėti pi
nigai Vasario 16 gimnazijai
Lietuvių centrui Venecueloje,
lietuvių parapijai Urugvajuje ir kitur.

nn

Apie palinkusias Sakas ir
«intelektualus»
Nevėluodamas ir kas mene
sį išeidamas lietuvių katali
kiškojo jaunimo žurnalas «Atei
tis», pastaraisiais metais pa
tekęs į tvirtos redakcijos ran
kas (vyriaus, red. Jonas Šoliūnas), bn šakočiausių temų,
dažnai užgriebia savo pusla
piuos ir mūsų kultūrinio gy
venimo šviesesnes ir tamsės
nes aktualijas, kartais patai
kydamas laoai tiksliai, kar
tais ir kiek prašaudamas pro
šalį tačiau kiekvienu atveju
judindamas beapsamanojančią
lietuviškojo gyvenimo kasdie
nybę.

Štai ir naujaisiais 1971 me
tų s lūšio mėnesio numeris
pradedamas
tokiomis, šiuy,
tarpu kaip tik aktualiomis,
mintimis;

• Lietuviškas

piiežodis

ša

bus dirbti tenka rankomis,
dažnai ir pieną kas rytas pa
tiems nešti j surinkimo užpir
kimo punktus. Pagaliau šim
tams tūkstančių daržų sklypų
viso labo ter.ka vos penki
procentai žemes Bet ir tai
"privatininkų» ūkis kelerio
pai našesnis už kolektyvini!

Koks būtų šio sektoriaus
našumas, jeigu jam būtu leis
Yra ir lietuvių reikalingų šalpos kiekvieno lietuvių kaita naudotis technika lygio
minystėje. Ji suteikiama niekam nežinant.
mis teisėmis su socialistiniu
Bet labai svarbus uždavinys yra Lietuvių Bendruome sektoriumi9 Klausimas keliai-»
nės šalpos fondas Per kunigus ir kitus asmenis kas mėnesį atvejais teorinis: privatinio
gamybos
priemonių
šelpiami vieniši ir sergą. Ištikimai kas mėnesį fondui moka kams
visa eilė Sao Paulo ir Santo Andrė lietuvių. Pinigai rūpes retų net skolinti oficialiai ne
tingai pakvituojami ir įteikiami tai našlei su maža pensija, leidžiama O Jeigu leistų —
tai kurčiam ir n» byliai lietuviui, tai iš lovos negalinčiai iš-- gramėzdiška. sunki kolūkių
technika daržams netinkama.
lipti senelei. Išdalijami ir sunešti drabužiai, ha ai.
Daržų ūkiui tinkamą techniką
Nereikia aukoti daug — užtenka po 5 ' kruzeirus per
reikėtų pirma pagaminti.
mėnesį, bet ši ta ka, kaip lašas po lašo, pratašo, netaip to
bulai įsitaisiusiųjų vargą ir nerimą dėl duonos kąsnio, nuo
«•MIN » TRAKTORIUKAI
mos ar vaistų,
Vis tiek kai kur apie tai
Užtenka tik kreiptis į LB šalpos atstovus: J. Jodelj, J
jau galvojama. Nerusiškieji
Dimšą, kun. P. Dauginti ir kitus, Ištieskime pagalbos ranką
socialistai nesnaudžia. Tylo
dosniai, lietuviškai, krikščioniškai.
mis, nesigiriant, Lenkijoje ir
A. S. ,
Čekoslovakijoje prade.a ga

Ok. Lietuva išmaitina sklypininkai
Nors dfâugiau kaip trečda
lis turimų darbo r nkų Sovie
tų Sąjungoje dirba žemės ūkio darbus (Vakaruose dešimt
procentų ir mažiau), kr š as
taip pat neišbrenda iš maisto
produktų trūkumo
Pastarai
siais metais jau išskirtos di
delės subvenciuės sumos že
mės ūkiui, t. y vad. 'socialia
tin .em-, «visuomeniniam» ar
«kolektyviniam» sektoriui. Bet
rezultatai, deja, gana menki,
ypač jei socialistini sektorių
kuriam priklauso žemė , ten
ka visos mašinos, visi įrengi
mai, cheminės pramonės, pa
lyginsi su «asmeniniais sklÁpais», kolūkiečių daržų ūkio
našumu.

DERLIUS
Iš bendro ž. B. derliaus Lie
tuvoje, oficialiais duomenimis
1965 metais gauta iš «asmenį
nių sklypų» — 73,2% bulvių
derliaus, 82,7% v.t-ų pagamin
tų daržovių. 7 7,2% kiaušinių,

81.7%'vilnos. Šitas «privati
nis sektorius» dar davė 51,2%
vijos mėsos, 50,7% pieno ga
mybos. Teisybė, pastaraisiais
metais šis įnašas kiek suma
žėjo (kiek pagerėjo socialis
tinio sektoriaus gamyba, o
kolchozininkai. gaudami mažą
atlygin u ą už kolūkio darba
dienius mažiau pluša savo
sklypuose) Vis tiek, visoje
sukolchozintoje Rytų Europo
je «privatininkai* pernai pa
gamino maždaug ketvirtadali
ar trečdalį bendros žemės
ūkio produkcijos.
DIRBA TIK RANKOMIS
Asmeniškų sklypų lankyto
jams draudžiama turėti «ga
mybos priemonių» t.' iie
turi teisės nei j mašinas ar
įrenginius, ar dilbi. trąšas,
neniri traukiamos jėgos (nei
arklio) Gerai jau, jei kolcho
zų gremėzdiški traktoriai išrm
ties keliu išaria daržiuko že
mę. Derlių nuimti, kilus dar-

______ 1971 m. balandžio 30 ą
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minti daržinio tipo «mini» trak
toriai! vakaruose visi žino ma
žiukus vienos ašies, dvira
čius, visokiems daržų dar
bams pritaikytus, kelių ar ke
liolikos arki ų jėgų motoriu
ku varomus traktorėlius. Dau
giausia jų naudojama Japoni
joje (kur beveik visas žemės
ūkis — daržinis) ir JAV Rei
kia manyti, kad toki trakto
riukai idealiai prigyg Rytų
Ejropos kolūk ų asmeniniu©
se» daržuose — te giamai at
silieps bendrai gamybai, ir
galime eiti tlažybų; nepraeis
nei dešimt ’metų, gamins ir
naudos juos pačioje Rusijoje,
v h

ko, kad ant palinkusios ša
kos — visos ožkos lipa. Tas
priežodis akivaizdžiai prisi
mena, pagalvojus apie mūsų
Lietuvių Ben iruomenės va
dus. Va, neseniai buvo iškep
ta nauja jAV-bių Lietuvių
Bendruomenės centro valdy
ba. Jos pirmininkas — rašy
tojas ir žurnalistas. Gaiia.
Nesakome, kad gaila, jog jis
yra kultūrini .kas, bet todėl,
kad tapo bendruomenės orga
nizaciniu
pirmininku. Nėra
abejonės, kad jo kūryba nuo
tų pareigų nukentės. Tačiau
jau tokia mūsų išeivijos - kū
rėjų dilia. Idant kūrybai pasišventus jie tun administra
cinius darbus atlikinėti.
J

Kažkas, kažkur yra netvar
koje. Arba mū«ų kūrėjai ver
žiasi tuosna darbuosna, arba
kažkokia dalis tautus aunu
liuoja Greičiausiai, kad an
troji prielaida yra teisi. Tik
pasvarstykime: laisvos ir ne
priklausomos Lietuvos laikų
valstybinio gyvenimo vairuo
tojai dabar naugiausia vairuo
ja naujus automobilius. Ypač
tai galima pastebėti, žvilgte.
rėjus į mūsų buvusią kariuiakiją.»

Karininkai
Čia skirsnelio citatą turime
nutraukti nu-istebėjimu; negi
mūsų jaunimas norėtų, kad
šiame krašte, kur automobilis
yra tokia v,šuolinio ir kasdie
mško vartojimo prekė, jog
vyresnio amžiaus lietuviai jos
atsisakytų vien dėl to, kad
jie nepriklausomoje Lietuvo
je buvo valstybininkai ar ka
rimukai? r tolimesnis šaipy
masis iš lietuvių ka ininkų
p.ofesijos vargu ar turi g.les
nj pagrindą visose profesijo
se visokių yra. Gi mūsų bu
vusioj karininkijoj, gyvenan
čioj čia kartu su mumis, ne
trūksta taipgi žmonių, nuošir
džiai ir kantriai dirbančių vi
suomeninį ar kultūrinį darbą.
Ir čia
nevertėtų šaipytis
kaip tik jaunajai ateitininkų
kartai, kurių amžiaus anks
tesnieji idėjos broliai nepri
klausomybės kovose sudarė
pačią didžiąją dalį mūsų jau
nųjų karininkų.
artėtų čionyKščiams jauniesiems ateiti
ninkams neužmiršti, jog 1919
metais pirmosios karo moky
klos laidos 90 procentų buvo
ateitininkai. Nemaža jų nepri
klausomyhės kovose ir žuvo.

Išlikę gyvi, dabar yra per 70
metų amžiaus. Argi reikėtų
iš jų dar reikalauti, kad jie
būtų šiandien -kone veiklesni
už patį čionykštį mūsų jauni-

Stasys Lapiems
naujose patalpose parduoda

įvairias

statybos medžiagas bei visokius

namų reikmenis.
Naujasis adresas:

DfePOSiTO PARATODOS
Avenida Saoopemba, 5761. V. Guarani

mą. Savuotėje ar linksmoj0
vakaronėje galima, ūpo pa
gautam iš visko pasišaipyti.
Bet tai dar nereiškia, kad rei
kia tuoj pat visa tai užrašyt]
ir skelbti spaudoje. Šypsena
jauno žmogaus veide yra be
galo mielas ir gražus daly
kas. Tačiau ne vietoje, nepa
grįstas ir neapvaldytas nusikvatojimas ir jauno žmogaus
veidą tik pagadina.

Peršokdama į kitas profesi
jas ir į pačią ateitininkiją,
«Ateities»
redakcija aname
straipsnyje toliau rašo:
AKADEMIKAI

«Visuomeninio darbo baruo
se pasigendame ir mūsų griež
tųjų mokslų akademinės dau
gumos. Tiesa, vienur kitur
kilsteli inžinierinė galva, bet
tai ir viskas. Gaila, kad tie
gerai uždirbantieji profesio
nalai kratosi visuomeninio dar
bo pareigų. O būtų ta p gera
ir naudiuja, kad mūsų kūrė
jus-visuomenininkus pakeistų
visokių sričių griežtųjų moks
lų atstovai deja dažniausiai
aukšta alga, «atsakingos pa
reigos» šio krašto įmonėse
būna pasiteis nimas dėl neda
lyvavimo lietuviš-koj veikloj.
IR INŽINIERIAI

Vienu metu buvo net juo
kaujama (ar tai re tragiška?)
jog daugumas inžinierių iške
liavo lolmon Catifornijon Ir
iš tikro ana valsr-Ja, savo pa
togiu ir prabangiu pragyveni
mu, nužudė daug lietuvių vi.
suomenininkų
Dabar turėių būti jau pats
laikas mūsų bendrui mtnės
vadams susirūpinti ateities vi
suomenininkais. Tiesa, var
gaiš negalais šeštadieninės
mokyklos bent minimaliai au
gina ateities kultūrininkus.
Tačiau visuomenini i- vado
vais tesirūpina daugiau tik
ateitininkija. Ir pastaroji rodo
nuovargio žymių. Vis daugiau
ir dažniau visuomeninio dar
bo paruošiamieji darbai per
leidžiami mokykloms Ateitininkijai traukiantis iš visuo
meninio darbo auklėtojo dar
bų, praraja tarp liaudies ir su
pratlyvų visuomenininkų dar
buotojų paruošimo didėja. Lai
kas rūpintis dalykais, kurie
yra degančiai aktualūs.»
«INTELEKTUALĄ »
• Užuominų» puslapyje nauja
sis «Ateities» numeris be ki
ta ko, užsimena ir apie šiuo
metu mūsuose beveik visai
nuvertintą intelektualo sąvo
ką. Žurnalo vedamasis šia te
ma pasisako taip:
«Ponai, nustokite niekus
pliauškę! K< ktu, kai skaitome
mūsų spaudoje apie «lietuvių
iüielektualus». Tos kalbos įgri
so ligi gyvo kaulo, Anava,
jaunuolis, ištupėjęs ketvertą
metų universiteto suole ir var
gaiš negalais išspaudęs diplo
mą, mūsuose intelektualu pra
deuamas pravardžiuoti. Geres
nio proto jaunuolis tikrai tu
rėtų užsigauti. Ypač jei jis
daugiau nusimanolapie tai, ką
reiškia tas pats žodis.
Nėra abejonės, kad mūsų
jaunimui "intelektualizmo» li(pabaiga 4 puslj
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dovanų Įteikimas, pasižmonėjimas su savo atsineštais už
kandžiais,

Liet. Kat. Moterų Draugija
Įteikė šimtą kruzeirų Šv. Juo
zapo Parapijos Komitetui, baž
nyčios
remonto reikalamsDraugijai ir jos valdybai nuo
širižiausia padėka.
Šv. Juozapo Parapijos
Komiteto Valdyba
n—h
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MOTINOS DIENOS minėji
mą Vila Zelinoje visoms lie
tuvėms mamytėms pagerbsi
rengia «Žilvitis» gegužės 2 d.
4 vai. po pietų Jaunimo Na
muose.

Brolijos valdyba prjšo tu
rinčių įdomesnių fotografijų
iš Brolijos veikimo, paskolin
ti ruošiama; fotografijų paro
dai, kuri s po šventės bus su
gražintos. Fotografijas gali
ma Įteikti prel. P. Ragažinskui, arba Motiejui Tamaliūaui kurie yra sutikę numaty
tą fotografijų parodą tvarkyli.
Brolijos- švenrė Įvyks 9 ge
gūžės
PAKVIEHMUS j Vyrų Bro
lijos šventę galima gauti Ze
linoje pas visus Brolijos na
rius, Uasa Verdėje pas Jurgį
Matelioo , Jrudentėje pas Mo
tiejų Tamaliūoą.

•lotinos Diena bus paminė
ta gegužio 9 dieną. Progra
ma; 17 vai indą šv. Mišios,
giedjos «Aušros» choras. Po
raišių motinų pagerbimo ak
tas: choro dainos, mokyklos
mokinių deklamacijos, T.'An
tano Saulaičio, b. J. žodis,

III—itl
iiMFTMli

Balandžio 8 d. Nov» Caeho
eira kapinėse palaidota Nata
lija Janulevičienė Laikauskaitė, sulaukusi 71 metų am
žiaus. Liko 2 dukterys, 2 se
serys,
n—n
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Balandžio 17 mirė A. A.
JUOZAS VAIČIŪNAS, gyve
nęs Parque da Moóca. Liko
žmona, sūnūs, dukros ir anū
kai. T. Jonas Kidykas aukojo
mišių auką, prieš išvežant ve
lionį Į Quarta Parada kapines
ir jį ten nulydėjo.

Balandžio 21 dieną palaido
tas a.a, JUOZAS KAMINS
KAS, gyvenęs Alto da Lapa
Velionis apie 1928 metus bu
vo Lietuvoje pagarsėjęs bok
sininkas, net čempionas. Kili
mo iš Šiaulių miesto. Mirė
sulaukęs 63 metų amžiaus. Į
La Paz kapines jį nulydėjo
kun re ras Daugintis, S JUžuojauta ve ionio žmonai»
dviems dukterims, žentams»
vaikaičiams ir giminėms,
MBBWh
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ML PRENUMERATOS
Ad. Mickevičius iš Rio 50
kr., Juozas Dobrovolskis -50
kr , Prel. Z. Ignatavičius 30
kr. Iš Terezopolis: bt. Kum
pis 50 kr.
Po 30 kr.: p. Katilienė Pe
tronėlė ir Step. Urbietis. 25
kr. S. Balvočius, Adelė Lince
vičius, *un. Pr. Gavėnas, K.
b'ipavičius.
Po 100 kr Jonas Bratkauskas, Mečislovas Paleckis ir
iš Amerikos, Los Angeles
miesto p. Jonas Sakalauskas.
Jie yra M. L. garbės leidėjai.
Administracija

MOTINOS DIENOS minėji
mo programa, kurią ruošia
«Žilvitis», bus Įvairi ir įdomi:
liet, muzika, dainos, deklama
cijos, žaidimai ir tautiniai šo
kiai Lietuves mamytes orga
nizuotai pagerbs jų maži ir
dideli vaikai. Taip pat jas pa
sveikins nesenai iš Italijos at
vykę kunigai saleziečiai.
Visuomenė kviečiama minė
jitne gausiai dalyvauti ir tuo
kiekvienas prisiminti savo mo
tinėlę.
uanan
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VILA BELĄ
Silvija Bendoraitytė irMau
rytis Benderaris vėl pasižy
mėjo tarpklutinėse plaukimo
varžybose, laimėdami meda
lius.

Šį šeštadienį, gegužės 1 d.,
Šv. Kazimiero parapijos litua
nistinės mokyklos pamokų ne
bus,
n—n
MMUBÍÍ
Didelėje mokiniu parodo e»
plačiai aprašytoje laikraštyje,
bu v <> ir Renaldo Povjiavičiaus paruoštas žemėlapis.
Paroda tęsėsi visą savaitę rua
da Mooca pata p se.

VY UKÊS

Prie automobilio lango pri
klijuojami lietuviški zenkai
— yytukės»
jau yraatv<ž
ti iš Ja v Juos gaiima gauti
redakcijoje ir lietuvių pamal
du proga įvairiuose bairuose
Kai ta 1,5b kr.

KUNI ?TJ

S. Pau'o ir Rio lietuviai ku
nigai reukasi pasitarimui ge
gužės 4 ir 5 oienomis. DaLs
posėdžių įvyks Vila Zeliaos
klebonijoje, dalis šv. Kazimie
ro parapijos patalpose. Prel.
Z. Ignatavičius buvo atvykęs
į São Pauig pasitarimo su
kviesti. Tarp įvairių praneši
mų Pus šie. pašaukimų į ku
nigus klausimas — kun. Pr.
Gavėnas; lietuvių g-pauda —
T. Jonax Kidykas; pastoracija
São Paulyje - T Jonas Bru
žikas. P.-sitarimas baigsis kon
celebruotomis Mišioms.

V'NECUELA

Venecuelos laikraštyje vi
sas puslapis buvo skirtas ap
rašyti Jurgiui Gavorskiui, siu
dijuojančiam Munchene pulite bu kos mokykloje. įdėtos
penkios nuotraukos su busi
muoju inžinieriumi dirbtuvė
se ir laisvalaikį praleidžian
čiu prie mašinų. Rašoma, kad
jam Vokietija patinka ir kad
ten turįs daug draugų Jo tė
vai yra veiklūs lietuviai ir li
tuanistinės mokyklos globė
jai, turį prekybą Maracay
mieste.
Valeucijos laikraštis apra
šė Venecuelos antrąjį viso
krašto vilkiukų (jaunesniųjų
skautų) vadovių ir vadovų su
važiavimą, kuriame vieną pa
grindinių pranešimų padarė
skautininke Aurelija ŽainieriPnas Ji raip pat yra tauti
nių šokių mokytoja ir daly
vauja lietuvių veikloje.

KATALIKAI PASAULY
-

IEŠK MAS

;š Lietuvos ieško Kazimie
ro Pievišklo, gyvenusio rua
Domingos de Moraes. Vila Ma
riana. Kas turėtų žinių apie
ieškomąjį, paskambinkite re
dakcijai 273-0338.
ĮĮĮCTęcsaiĮ
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PAS TAR MAS

JĖZAUS PĖDSAKAIS

TEL AVIV. — Visame Izra
elyje ir užsienio kraštuose
didelio dėmesio susilaukė Or
paz knygų leidykloje i ei Avi
ve išleista knyga, pavadinta
«Jėzaus pėdsakais». Knygos
autorius yra Jeruzalės Bibli
nių Instituto direktorius pro
fesorius Wolfgangas Pax. Kny

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų
SIUVYKLOJE LAURO

Rua do Orfanato, 686, — V. Prudente — Fone 63-5294
São Paulo

JONAS JAKUTIS

Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui
teikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

RUA COSTA BARROS, 352

KAINA 0,40

(pabaiga iš 3 pusi.)

gą galvon įkalė mūsų spau
da. Per daug jau ji didžiuo
jasi univers tetus baigusiais
Būtų gera palaukti ir pamaty
ti kągi taip jau protingo tas
naujai iškeptas diplomatas su
raitys lietuviškame pasauly.
Argi nėra juokingai skau
du, kai mūsų s įaudoje išgar
bintas universitetą baigės jau
nuolis. dar nė rašalui nuo
garbintojo plunksnos nenudžiuvus, išplaukia į tarptauti
nius vandenis ir ten amžinai
žūva savo bendruomt nei.
Ar nėia koktu, kai mūsų
išgarbintas «intelektualas» vos
pravėręs kur nors burną pa
sirodo paprastu šaltkalviu be
sąs. Ta i čia ir vertėtų pers
pėti: liaukimės liaupsinę pa
prastus amatininkus ir bugrą
žinkime intelektualo žodžiui
jojo tiktąją vertę »
(DRACGAS)

ga išleista keturiomis Raibo
mis daugiau negu 50,000 egz.
iiuaDBH

ATEIZMO PRIEŽASTYS

JERUZALĖ — Popiežiaus
iniciatyva Jeruzalėje kuria
mas tarptautinis ir bar konfe
sinis institutas krikščioniško
sios tradicijos tyrimui. Tarp
kitko studijų programoje numaiyta pagrindiniai nagrinėti
ateizmo priežastis ir kilmę.
Šeši Ispanijos benediktinų vie
nuoliai jau p adėjo tvarkyti
Innituto biblioteką, kuri api
ma apie 100,000 knygų ir įvai
nu mikrofilmuotų dokumentų.
!
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KATALIKŲ UNIVERSITETAS

P. VIE NAME
SAIGONAS. — Pietų Viet
namo katalikai šalia pirmojo
katalikų universiteto, veikian
čio Dalat mieste, netoli Saigono, šiemet susilaus antro
jo Domininkonų vienuolijos
iniciatyva jau įsigyta atinkamo8 patalpos ir greit pradės
veikti devyni fakultetai, ,’tarp
jų ir filosofijos bei teologi
jos fakultetai.
HM—ii
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TEL. 63-3285 - VILA ALPINA
Turi įvairiausių statybos medžiagų, geležinių’^daikų, indų bei darbo įrankių.

Lietuviai pirkim pas lietuvius I

DR.

ANTONIO SIAULYS
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 — Moléstias de Senhoras
Partos — Operações
Horário; Das 12 as 14 e das 19 as 21 horas
Jonauitorlo e Residência RUA DOS TRILHOS, 1576
Moocaį Fone 92-3991

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

Rezidencija:
R. Joaquim Piza, 204
Tel. 31-2548

Raštinė:
. 1õ de Novembro, 244
4.0-Sala 19- Tel. 37-0324
no 14,00 iki 18,00 vai.

I

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!

SOLŽENICINO MALDA

VATIKANAS. — Vatikano
savaitraštis
«L’Osservatore
della Domenica" viename iš
paskutinių numerių paskelbė
sovietų rašytojo Nobelio pre
mijos laureato Solženicino
maldą, kurioje j.s išreiškia
savo tikėjimą ^aukščiausiomis
dvasinėmis vertybėmis. Lai
kraštis Solženiciną laiko rea
lizmo ir skausmo poetu, ku
ris kaip kilnus humanistas su
teikė rusų literatūrai didelės
garbės, gi viso pasaulio skai
tytojams pasigėrėjimo ir pa
guodos.
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