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JONAS BRATKAUSKAS
«Mūsų Lietuvos» Administracija nuoširdžiai dėkoja garbės
leidėjui ir visiems skaitytojams, kurie sąžiningai užsimoka
prenumeratą ir negaiili pridėti dar auką mūsų
spaudai išlaikyti.
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Posėdžiavo lietuviai kunigai

kuris naudojamas ir São Pau
São Paulo ir Rio de Janei
lo lituanistinėse mokykit sė ro lietuviai kunigai dvi die
bei stovyklose «Lituanus» žur nas tarėsi lietuviškojo ir ka
nalui, kuris atstovauja lietu talikiškojo darbo reikalais S.
VENECUELA
. < >•
FORMO? A
vių kultūrą ir mokslą angliš Paulyje, gegužės 4 d. vila Ze
Studentų riaušės pasibaigė
Taiwano spauda kritikuoja kai skaitančiam pasauliui. linos klebonijoje, gegužės 5-.
kelių žmonių mirtimi. Užėmė JAV užsienio politiką, kuri at Lietuvių muzikologijos archy šv. Kazimiero parapijos patai
įvairus pastatus. Studentai rodo palanki raudonajai Ki vui davė 500 dol ir tiek pat pose. Pirmuose pasitarimuo
taip pat sukilo Urugvajuje, nijai.
lietuvių poezijos išeivijoje an se dalyvavo prel. Pijus RagaKolumbijoje ir Nikaragoje.
tologijai ruošti.
žinskas, prel. Z. Ignatavičius
wn
Parama suteikiama komisi ir prel. A. Arminas, kunigai
jos, kuri gauna įvairių įstai M. Gaidys, Pr, Gavėnas, St.
BOLIVIJA
gų bei asmenų prašymus. LF Šileika, dr. A. Milius, J. Šeš
parėmė ir «Dainavai» opere kevičius, P Daugintis, J. Kidy
Sudaryta "Assembléia po
tės parašymui stambią para kas ir A. Saulaitės. Prisidėjo
pular», sovietiniu pavyzdžiu.
ir dvi seselės pranciškietės
Žemesnioji mėnesinio atly
Tai esąs pirmasis kraštas Pie gi ai mo riba Sao Paulyje pa mą, parėmė Vasario 16 gim — Sesuo Kristina ir Sesuo
tų Amerikoje, kuriami be ka kelta iki Cr.$ 225,60 Kitose naziją okietijoje ir tėvų sa Joteikaitė.
ro (Kuba) ir be balsavimo krašto srityse nustatyti ir leziečių bendrabutį Italijoje.
Čikagoje esąs Jaunimo cen
BAŽNYČIA PO
(Čilė) įvesta tokia tvarka.
mažesni.
tras, tėvų jėzuitų globojamas,
SUVAŽIAVIMO
pelnė tūkstantį.
Antrasis .’pasaulio lietuvių
Pirmasis pranešimas, ben
rytų Vokietija'
P ėsdama žvejybos pramo- jaunimo kongresas įvyks 1972 dro pooūdžio, baigėsi diskusi
Ilgametis komunistų parti oę, Brazilija pradės žvejoti metais. Jo darbams paremti jomis apie tautines parapijas
jos sekretorius Ulbricht «pa tuną, kurią jau gaudo japo paskyrė tūkstantį dolerių. Vii ir Bažnyčios santykiais su ko
niaus uaiversiteto 400 metų munistų valdomais kraštais.
sitraukė» iš pareigų Jo vietą nai ir amerikiečiai.
sukakčiai paminėti ruošiamos
užėmė Erich Honecker
Prel. L Ignatavičius, ap
knygos leidimui ir Čiurlionio žvelgęs šiek tiek Bažnyčios
S
ansamblio kelionei į Venecue
Ligi šiol gaminusi ūkio ma lą bei Ko'umbiją paskyrė istorijos, pateikė eilę Vatika
ŠVEICARIJA
no 11 suvažiavimo teigiamy
šinoms variklius. S. Paulyje stambias sumas.
bių .r neigiamų aspektų. Tarp
Valdžia pasiūlė savo laivus esanti firma pradės gaminti
Aišku, liko dar daug įvai
pozityvią minėjo Bažnyčios
ir teritoriją Vietnamo karo be «Continental» lėktuvų vari rių sumanymų ir net svarbių nuolatinį veiKsmingumą ir gy
klius, pirmuosius Brazilijoje.
laisviams mainyti. Pietų Viet
darbų, kuri i liko šiais me vyhingumą, liturginę reformą
namas pasisiūlė atiduoti ne
tais nepatenkinti, bet kasmet tkuri atrodžiusi stalgi), vieti
pagydomai sužeistikosiusjšiau
augąs fondo kapitalas duoda nės kalbos įvedimą visiems
Porto Alegre sprogo iven- vilčių, kad ateityje nuolat bus arčiau pritraukti, domėtis, da
piečiams.
tioėms raketoms parakas žu stambi ir pastovi parama — vauti, kursus jaunavedžiams
vo 6 asmens. Salvadore dide pinigų šaltinis — svarbie ir prieš vaiko krikštą, Bažuy
lės liūtys užpuolė apylinkę. siems išeivijos darbams.
Žuvusiųjų virš šimto.
Lietuvių fondą remia lietdviai iš įvairių pasaulio kraš vo gimtąja kaina laikė rusų
tų, patys įsirašydami, suauko kalbĘ, o iš viso 42 milijonai
Valdžia
vis
smarkiau
rūpi

dami pinigus įnirusiems pa kitų tautybių pasisakė lais
Prezidentas Niksonas pakė
nasi
narkotikų
reikalais.
Nu

gerbti, įamžindami žymiuo vai rusiškai kaibą.
lė j admirolus erdvių lakūną
matomi
įstatymai,
varžą
pre

sius savųjų ar ugijų narius. ii—n
Alan Shephard ir pirmąjį juo
kybą
nuodai»,
o
mokyklose
1968 metais, m nint Lietuvos iinmau
dūką JAV admirolą Samuej
pravedamos
pamokos
apie
Nepriklausomybės 50 metų
Gravely.
narkotikų pavojų.
LIETUVOS GYVEN
sukaktį, fond<-. kapitalas jau
wn
HMCMMttií
siek® pusę milijono do.erių.
TOJAI

PLAČIAJAME PASAULYJE
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Bažnyčios struktūros pakeiti
mus — vyskupų sinodai, kon
ferencijos, nauji sekretoria
tai, kurie parodė daugiau jau
trumo įvairių kraštų vysku
pams, kurių kolegiškumo dės
nis jiems duoda daugiau lanke
tumo ir tuo pačiu didesnės
atsakomybės už visą katalikų
bendruomenę.
Ekumeninis sąjūdis privedė
prie pasitarimų ir bendros
maldos įvairių krikščioniškų
jų bendruomenių tarpe, prie
dialogo su ateistais ir komu
nistais. Šv. Tėvas apkeliavęs
apie 50 tūkstančių kilometrų.
Prelatas pristatė daug įdomių
davinių apie kanonų teisės re
formą, kuriose, tarp kitko,
daigiau dėmes'o ski-mma ae
meninėms parapijoms ir imi
grantų misijoms.
Iš neigiamos pusės, esą, Va
tikanas atnešė naujų proble
mų, kurios karta.s veda į <au
todestrukciją», idėjin; pysime
timą ir griaunamąją nuotaiką.
Kalbėtojas atskyrė sekularizmą, kuris atsisako Dievo ir
rel gijos, nuo sekularizacijas,
kuri reiškia Bažnyčios pas
tangas Dievo žodį priartinti
prie šių laikų žmonių.
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Pacifistai, siekdami įtakoti
valdžią, sustabdė sostinės Wa
shingtono susisiekimą

Santo Andrė miestas Utin
gos srityje planuoja didžiulį
sporto centrą

LIETUVA KOLONIZUO
JAMA RUSAIS
i

Stambi parama veiklai
Lietuvių fondo, veikiančio
JAV bėse, komisija paskirstė
1970 metų pelną — 31 tūks
tantį dolerių. Stambiausia di
lia teko lietuvių švietimui.
Čikagos universitete litua
nistikos kursams išlaikyti ir
dr. J Girniaus «Lietuvių filo
sofijos istorijai» išleisti sky
rė $4,30C.
Švietimo taryba gavo mo
kykliniams leidinėliams išleis
ti 4 tūkstančius dolerių, mo
kyklose leidžiami laikraštė
liai pelnė virš tūkstančio, o
priešmokyklinio amžiaus lie
tuviukams paremti 800.
Vaizdinėms priemonėms iš

leisti suteikė 1 500 dol. Tai
būtų skaidiėms, žemėlapiams
ir iliustracijoms Apie tūks
tantis teko kasmet ruošiamai
mokytojų studijų sava.tėj, ku
noje aptariami svanūs išei
vijos jaunimo mokymo klau
simai,
Fordhamo universitete, New
Yorke, lituanistikos institutas
veikia jau 16 metų. Jam pa
remti mokytojams algų ir stu
dentams stipendijų suteikta
4,500.
Likusieji 13.400 paskirti 1970
lietuvių rašytojų premijai,
įvairiame knygoms išleisti,
vaikų lahkraštė iui «Eglutei»,

1970 metų Sovietų Sąjun
gos gyventojų skaičiavimo
duomens jau paskelbti. Visojesąjungoje esama 241,720 134
gyventojų, jų tarpe 19 milijo
nų daugiau moterų, negu vy
rų — tai dar antrojo pasauli
nio karo ir nuolatinių «valy
mų» audos.
Tautybėmis paskirstymas be
veik lygioms rusų ir kitų ta 1
tylių. Rusų 130 milijonų, uk
rainiečių 41, uzbekų 9. gudų
9, totorių 6 Lietuviu 2,66 mil,
žydu 2,15 mil. Iš viso yra 12
tautybių, kurios turi daugiau
kaip 2 milijonus gyventojų
Sovietų Sąjungoje.
Nuo 1959 metų surašymo
padidėjo kitų tautybių — nerusų — nuošimtis, Iš kiti s
pusės, 13 milijonų nerusų sa

Prieš 11 metų Sąjungoje bu
vo 2.326,010 lietuvių, kurių
Lietuvoje buvo 2,151,000 —
tai reikštų, kad apie 175,100
buvo Sibire ir kituose Rusi
jos plotuose. 1970 melais oku
puotoje Lietuvoje gyveno jąu
2,5(7,000 lietuvių, o už Lietuvos ribų Sąjungoje tebebuvo
dar 158,000 — beveik tiek
pat, kiek 1959 metais.
Lietuviai savo krašte suda
rė 80% visų gyventojų, rusai
8,7 proc. Per 11 metų rusų
skaičius paaugo 37,000. Len
kų nuošimtis Lietuvoje pe •
dešimtmetį sumažėjo iki 7,7
proc
Ukrainiečių Lietuvoje ligi
karo pabaidos nebuvo beveik
visai, o dabar jau yra 25,000
ukrainiečių ir 25,000 gudų.
Tad Lietuvoje slavų tau.ybių
skaičius yra 577,000 arba
18,6%. Žydų esama 24,000,
tūkstančiu mažiau negu 19*59
metais.

LIETUVA IR KOMUNISTAI

Daug klausimų pasipylė apie Vatikano dialogą su So
vietais ir kitais kraštais, apie
Bažnyčios padėtį okupuotoje
Lietuvoje. Pažymėtas reika
las Brazilijos vyskupus ir vi
suomenę informuoti apie reii
ginį gyvenimą ir sunkumus
Lietuvoje.
KELIAS 1 KUNIGYSTĘ

Kun. Pranas Gavėnas pa
reiškė eilę minčių apie pašau
kimuss į kunigystę, vienuoli
jas tiek moterų, tiek’vyrų. Se
selės pranciškietės pridėjo
idėjų iš savo patyrimo Brazi
lijos mokyklose.
Kalbėtojas pabrėžė svarbų
išeivijos vaidmenį — ruošti
misijonierius Lietuvai, nes juž
15 metų ten bus labai mažai
kunigų.
Daug laiko skyrė dalyviai
diskusijoms apie galimybę ir
reikalą studijuoti galimybes
lietuvių kilmės jaunimą, ku
ris domėtųsi dvasine tarnyba
Bažnyčioje, jungti į būrelius
ar į artimesnę bendrabutį ar
seminariją, kurioje būtų ir
katalikiška ir lietuviška dva
sia.
Lietuvių kuuigų pasitarimas
jau įvyko Pietų Amerikos lie
tuvių kongreso metu Šis yra
pirmas po tėvų saleziečių at
vykimo į São Paulį. Pirmo
sios dienos pirmininku buvo
prel. Aleksandras Armnas, o
sekretoriumi kun. Stasys Ši
leika.

MUSU
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likt; kapelionu paskirtas ka
pucinas kun. dr. Konstanti
nas Gulbinas.
macaaap»!
liuasasü

Čikagos (amerikiečių) me
□įninku draugijos metinę pre
rają gavo Edvardas Valaitis
už akva ėlę «Kanados žą-ys
liną—g»
ÜHMBBSIÍ

Detroite įvyko lietuvių spor
tininkų ir sporto draugijų pa
sitiarimas. Raginti suaugusie' ji, kad dalyvautų varžytinė
se, tuo būdu ir jaunimą dau
giau sodominti.

Lietuvių Fondas 1970 me
tais paskyrė iš viso 31,000
dol. lietuviškiems reikalams.
Per visą laiką tokių pinigų
paskirta 132 000.
tlMgmūMIĮ
üãõãããrâii

Detroito «Šilainės» tautinių
šokių grupė buvo filmuota ir
nuotraukos įdėtos į pagrindi
nį dienraštį Grupės pradeda
reikalauti ir nelietuviai, norė
dami švenčių programą pa
puošti Sadute, Abrūsėliu ir ki
tais juos žavinčJįais šokiais.
? maneanan
ÜIHCTHMÍÍ
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I Vancouver, Kanadoje, iš
Los Angeles balau ž o mene
sj vyko Lietuvių Bendruome
nės tautinių šokių grupė Tai
keiių tūkstančių kilometrų
kelionė.

Septynioliktoji Kanados Lie
Dailininko J. Laurinaičio pa tuviu Diena įvyks lapkričio
rodą Detroite suruošė vieto mėnesį St. Catherines mies
te. Tuo metu bus ir Kanados
vės skautai.
lietuvių jaunimo kongresas,
kuriame ruošia II jam Pašau
Antano Škėmos raštų II sis lio Lietuvių Jaunimo Kongre
tomas jau atspausdintas. Ja sul.
me yra visos jo dramos, Re »■——B
dagavo Kostas Ostrauskas.
Kanados LB vaidyba pasky
“IfflT”*
rė $200 Vasario 16 gimnazi
Melbourne sekmadienio mo jai.
kyklą (lituanistinę mokyklą)
lanko 102 mokiniai. Buvo še iiūŪBii
ši skyriai ir du jaunimo kur
i-aiškų Lietuviams dainos
sai. Tradicinėje mokyklos eks ir poezijos \akare poeziją
kur-sijoje dalyvavo 58 moki skaitė jauna poetė Austa Pe
niai. Mokyklą pini iniai re čiūraitė iš Philadelphijos.
mia tėvų mokami mokesčiai, —n
organizacijų parama ir Lietu iicznsaii
vių Bendruomenė.
Lietuvių Jaunimo informa
cijos centras Bostone jau tu
iiššszBii
ri kelis tūkstančius laisvojo
Kanados Lietuvių Bendruo pasaulio lietuvių antrašų, ku
menė sausio mėnesį paskel riems siuntinėjami praneši
bė Lietuviškos Spaudos ir mai apie jaunimo veiklą.
knygos mėnesiu, ragindama
visus nusipirkti bent vieną
knygą ir užprenumeruoti pa
PLB Švietimo Tarybos pir
žjstamui laikraštį.
mininkas Antanas Rinkūnas
II—II
skaitė paskaitą Montrealyje
ii
ii
apie beskyrinę rm kymo siete
Lietuvių Moterų sambūris mą ir jos pritaikomumą litua
Londone išrinko naują valdy nistinėse mokyk ose.
bą. Organizacijos tikslas yra
šelpti vargstančius lietuvius,
Bostone rodyti vaizdai <Ke
n—ni!
ŪHKiraaii
lias j nepriklausomybę». Tai
Vasario 16 gimnazijos kata- skaidrės iš Lietuvos praei
įį

utį

—i

ura «gan
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Prof Juozas Mačernis Ar
gentinoje sulaukė 80 melų
amžiaus. Yra parašęs apie 20
knygų ir leidinėlių, taip pat
ispanų kalba filosofinio turi
nio knygų.

JVÉMAILAJ
DAUMANTAS ČIBaS
/

(tęsinys)

Todėl apgalvojo šimfą kartų, ko vyskupas
jį klausinės, kaip jis jam atsakinės. Numatė vi
sokius kalbos vingius.
— Ginsiuos! Nepasiduosiu I TegO vyskupas
negalvoja, kad esu juodkošis.
Pasijutęs pakankamai drąsus, išdardėjo į
kelionę.
Vyskupo kanceliari oj jį sutiko sekretorius
kun. Laukaitis. Vikriai viską sutvarkė.
— Prašau eiti. Ekscelencija laukia, — tarė
jam, grįžęs iš vyskupo kambarių.
— Kapelionas, kaip Kubilas, pasinešė durų
link.
— Padėk tuos vilkus! Vyskupą išgąsdinsi!
— O kun. kapelionas atšovė;
— Ar nori kad įeičiau plikšnis?
Skubiai griebė už rankenos, ūmai atplėšė
duris.
Nustebo. Sumišo,
Čia pat prie durų stovėjo pats vyskupas
Antanas Baranauskas. Aukštas, stambių kaulų,
rūstoko veido, perveriančių akių. Toks išnašus
ir kartu galingas. Dešinę ranką, tartum ką slėp
damas, laikė užbrukęs už nugaros.
— Nusivilk! Pas mane nešalta, — tarė jts
apstulbusiam svečiui.
Kapelionas všenu mostu nusiautė nuo pečių

IIBIWB—II

1 >71 m. gegužės 7 d

r.m’T •
ties, paiuoštus šešių lietuvių
jaunuolių.
üsEistmü

Kanados Lietuvių Kataliku
centras oficialiai atstovauja
20.000 to krašto lietuvių ka
talikų.

kelionę po JAV-bes ir Kana-’
dą. Kelionė truks apie 80 die
iių. Aplankys jaunimo stovy
klas, susitiks su įvairių vie
tovių jaunimu Keliaus auto
busu ir stovyklauti pritaiky
tais «Kombi.» KeJonės ilgis
-- apie 12,000 km
»iH3ng—ii
UBÍSQÜÜ
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Čikagoje sėkmingai praėjo
šešioliktej«i Kaziuko mugė, ku
rioje parduodami skautų, skau
čių ir jų draugų padarytį
rankdarbiai. Pelnas eina sto
vykių fondams.

KATALIKAI PASAULY

WASHINGTONAS - Ameri
kos katalikų vyskupų konfe
rencijos generalinis sekreto
rius Washingtone paskelbė,
kad pirmą kartą Amerikos ka
talikų Bažnyčios istorijoje 47
milijonai Amerikos katalikų
Baltiečių slidinėjimo pirme tik vieno sekmadienio bažny
nybėse Kanadoje pasižymėjo tinėse rinkliavose suaukojo
estai ir latviai. Lietuvius ats 7 milijonus dolerių kovai
tovavo sportininkai (nuo 12 prieš skurdą ir neturtą pašau
metų amžiaus) iš Clevelando, lyje Ši rinkliava buvo pas
Detroito ir Toronto Edas Anų kelbta Amerikos vyskupų vi
žis iš Detroito laimėjo geriau soje Amerikoje tikslu surink
šio lietuvių slidinėtojo perei ti Õ0 milijonų dolerių kovai
prieš neturtą tiek Amerikoje
namąją taurę.
tiek kituose kraštuose.
juKSMEnani
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Paryžiaus lietuviams pamal
ORTODOKSŲ ŠVENTIEJI
dos laikomos mėnesio pirmai
siais sekmadieniais, po pa
ISTANBUL^ S. — Konstanti
maldų bendri pietūs ir susi
rinkimas. Dalyvauja 40 50 nopolio ortodoksų patriarkas
žmonių, net iš tolimesnių apy Atenagoras, Graikijos ortodok
linkių. Veikia ir tautinių šu sų Bažnyčios prašymu, viso
je ortodoksų Bažnyčioje pas
kių grupė.
kelbė keturis naujus šventuo
sius, kurie iki šiol tebuvo gar
binami tik Graikijos ortodok
Muncheno, Vokietijoje, LB sų Bažnyčioje. Naujieji orto
apylinkė turi knygynėlį, litua dossų šventieji yra šv. Pela
nistinę mokyklą, tautinių šo gija iš Tino Salos ir Rapolas,
kių grupę, kuri pasirodo tarp Mykolas bei Irena iš Lesbos
tautinėse šventėse, platina salos.
spaudą ir ruošia jaunimo li
fj
lI
tuanistinį seminarą.
iiõnSm
.
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Lietuviu Jaunimo Informa
cijos Centras, veikiąs Bosto
ne, ruošia lietuvių jaunimo

kailinukus. Sekundytę gaikštelėjo, tada, lyg Šven
tosios Dvasios stumtelėtas, puolė ant kelių, pasi
lenkė prie vyskupo kojų ir, užgniaužęs visą Vei
veriuose sukauptą narsumą, virpančiu balsu iš
kvėpė;
— Mea culpa.
Dabar jam atrodė vis tiek, kaip jį vysku
pas bars. Jis viską nuolankiai išklausys, su vis
kuo sutiks, jo autoritetui pasiduos.
O vyskupas tylėjo. Tik su kaire ranka brau
kė po kapeliono nugarą, gnaibarojo, tarytum ieš
kojo surandėjusių rimbių.
Kapelionai juto, kaip per jį visą bėga šil
tos bangelės. Prie tėviškų kojų išnyko bet ko
kia baimė. Net^nuostabu, tartum visas priešišku
mas liko nublokštas su tais vilkinniais kailiniais.
Ir dabar jis .tarė jau garsiau:
— Mea eulpa.
— Pax tibi, — atsiduso Baranauskas.
Tuo pačiu metu kažkas šlamštelėjo per vys
kupo drabužius. ,
Pakėlęs antakius, kapelionas ant grindų iš
vydo pažįstamą virvę.
— Tai matai, kas pirma manęs atskubėjo!
— pagalvojo pats sau.
Ir buvo jis patenkintas, kad nusižeminimu
atitolino perkūnišką Baranausko rūstybę.
Dabar vyskupas uždėjo antrą ranką ant
knhibsinčio kunigo pečių.
— Atėjo tamsūs laikai, — prabilo jis liūdnu
balsu. — Kunigai pradėjo į savo aveles kalbėti
svetimu liežuviu, lokių daug yra Vilniaus vysku
pi joj, bet gų nemažai atsirado ir Seinuose. Man

labai skauda, labai, labai. Jei gerų kunig nestig
tų, tai aš... Nes kas iš jų, kai jie žmonėms ne
benaudingi? Jie larnauja ne saviesiems, o mūsų
tikėjimo nedraugams Begėdžiai! Išdvasos! Vieš
paties Jėzaus Kristaus skelbėjas turi eiti garbin
gu savo švento pašaukimo keliu, kartu su savo
parapija, su tos parapijos kalba. Kitokie keliai
negeri.
Kiek atsikvėpęs, vėl bylojo:
— Kokią mums kalbą gerasis Dievas davė,
tik tokios jis nori klausytis. Jei jis būtų norėjęs,
tai iš karto būtų mus sutvėręs rusais. Bet ne!
Jis to nenorėjo*! Todėl lietuviškai sakykim ačiū
Jam už tai. Kai aš lankiau savo vyskupiją, aiš
kiai mačiau: kur parapijos lietuviškos, ten tikė
jimas ir žmonių dora stovi aukštai, o kur klebo
nai, susidėję su ponukš&iais, čiauška mozūriškai
ten viskas iškrikę, — bažnyčios pustuštės, o
smuklės pil os. Vargsta vyskupija, nyksta Lietu
va. Kas bus? Kiek mūsų išliks? Ar pavirsim vi
si lenkais ir gudais, at kas dar giedos lietuviš
kai per kitą Šventųjų Metų jubiliejų? Aš visą
amžių klierikus mokiau šventosios iškalbos, kad
jie mokėtų sakyti gerus pamokslus. Aš parašiau
daug lietuviškų giesmių, kad žmonės turėtų, ką
giedoti. Tegu jie niekuomet neužmiršta savo kai
belės. Ji tokia graži, — ta angelų kalba...
Susimąstė, Bet greit vėl gyvai paklausė.
— Ką atsakysi į tai, mano sūnau?
— Ekscelencija! Nuo šios dienos visus mo
kysiu lietuviškai I — ryžtingai sušuko kun. ka
pelionas.
— Ne! Lietuvius mokyk lietuviškai, saracė
nus saracėniškai. O dabar klausyk, ką pasaky(pabaiga 3 pusi.)
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Kas valdys pasauli?
Nėra pagrindo abejoti, kad pasaulį valdo vyrai. Yra
garsių moterų politikoje — Indira Gandhi, Goldą Meir ir ki
tos; moksle — Madame Curie,- literatūroje, mene. Katalikų
Bažnyčioje tik paskutiniu metu moterys pradėjo kalbėti, ir
pradėta jų klausytis. Feministinis sąjūdis kaip tik ir nori tą
lygsvarą atsverti lygybės pusėn.
Tarp daugybės Bažnyčios daktarų — žymiųjų mokyto
jų, paskelbtų šventaisiais — yra dvi ar trys moterys (Tere
sė Avilietė, Kotryna Sienietė) kurių pastaroji pakartotinai
barė popiežių, kad jis susitvarkytų.
Bet ar iš tikrųjų Bažnyčią valdo vyrai? Kaž kas paste
bėjo, kad vyskupas valdo vyskupiją, o vyskupą «vaido» jo
motinos vaikystėje ir jaunystėje įdiegtas pamaldumas ir
krikščionybės samprata. Panašiai būna ir su eiliniu krikš
čionimi, kuris, nors ir būdama? suaugęs vyras, rytą ir vaka
rą kartoja paprastas ir gal vaikiškai skambančias maldas,
prie motinos rankų išmoktas — jos jam meilesnės, savesnės,
artimesnės. Suaugę dažnai kartoja motinos minėtus gilaus
tikėjimo patarles ar priežodžius: «Dievas davė dantis, duos
ir duonos», «Dievas laikys ir maitys».
Ligi šiolei pasaulio ir kiekvieno krašto — įskaitant Lie
tuvos — istorija atpasakojama daugiausia karais: kas laimė
jo, kas pralaimėjo, kur kovojo. Didesnės šventės surištos su
mūšiais — Sa dės mūšis, Žalgirio mūšis, 1863 metų sukili
mas, Kariuomenės šventė, Nepriklausomybės kovos, laisvės
kovotojai. Prie kiekvieno mūšio ir karo reikia pridėti ir dai
nose ir tikrovėje matomą motiną, suspausta širdimi laukian
čią prie vartelių.
Jeigu politikai ir karvedžiai paklausytų moteriškos šir
die» balso, ar nekryptų pasaulio kraštų politika ir gyveni
mas daugiau į taiką, šeiminiškumą, šalpą, švietimą (mokyto
jų dauguma moterys), sveikatą (dauguma gailestingų seserų
darbą dirbančių yra moterys, vis daugiau moterų gydytojų),
vietoj kad į karą, ginklus, neteisingą prekybą, tuščias amoieijas?
Tada galėtumėme metinę Motinos Dienos šventę pava
dinti ir taikos bei šeimos diena.
A S.

Gegužės Tryliktoji I ’Ų
Lietuviai vyskupai laisvaja
me pasaulyje 1951 metų ge
gužės 13-tą dieną šv. Kazi

(pabaiga iš 2 pusi.)

miero Kolegijoje, Romoje, iš
kilmingai paskelbė tą dieną
metine Marijai maldos diena

ežero drėgmės, — jiems iabai reikia šilto rūbo. O virvė
siu. Esi jaunas, — suklydai, pasiliks čia. Rodysiu ją klie
supratai, pasitaisysi. Noriu, rikams. Tegu žino, kas jų lau
kad atgailojęs pasidarytum kia. Nepakenčiu klaidoje už
rinktinis kunigas. Dėl to aš sispyrusių, Kai grįši, aš tave
tave dabar siunčiu į Vygriu“. paskirsiu į parapiją už miškų
Ten rasi senelius, suvežtus iš už Augustavo ežerų Ten tu
uždarytų vienuolynų. Gyvenk nieko nebijosi ir niekas į t, tatarp jų visą mėnesį, klausy vęs švėmalu nevadins.
Vyskupas kunigą palaimi
kis tų šventų vienuoliu, mo
kykis patvaros, mąstyk. Išva no, apskabinęs pabučiavo ir
žiuodamas palik jiems tuos tėviškai tarė:
kailiniusl Žinai, gyvena jie
— Keliauk ramybėje Vieš
saloje, jų kaulai kenčia nuo paties taku.

’

MOTINA
O Motina, dėl mano laimės tu į ugnį puolanti plaštakė,
Ir dieną ir tamsioj nakty manoj širdy gyva
Tu sidahriniam rytmety, kaip žydinti alyvų kekė,
Ir vakaro tyloj manoji tremtinio malda.
O Motina! Palikus saugoti šventosios žemės saujos,
Mažučio žiburio gimtajam židiny.
Tu amžinai gyva manam lašely kraujo,
Tu amž nai gyva mažytėje širdy.
O Motina! Skausmingų sūkurių verpetuos
Atvėrus laimėn sklidinas duris.
Tavam raukšlėtame veide pati tėvynė šneka,
Tavam pilkam veide — sustingusi širdis...
O Motinai O Motina! Ant didžio vargo tako

Tu židininio brangiausiojo negęstančio liepsna,
Tau sidabriniam rytmety, kaip žydinti alyvų kekė,
Ir vakaro tyloj manoji tremtinio malda...
Petras Stelingis

už Lietuvos laisvę ir pasau
lio taiką.
Bostono naujas* arkivysku
pas Humberto S. Medeiros pa
rašė lietuviams laišką, ragin
damas juos šią dieną skirti
maldai:
«Šiuo metu rusų okupuota
Lietuva yra kankinių tauta.
Daug jūsų vyskupų, kunigu
ir pasauliečių yra paaukoję
gyvybę, liudydami savo tikė
jimą. Visi vienuolynai uždary
ti, religinė spauda nutildyta,
daug bažnyčių išniekinta.
Nežiūrint tokios priespau
dos, tikintieji liko ištikimi
Kristui ir jo Bažnyčiai. Jie te
begarbiua Dievo Motiną savo
šventovėse, ypatingai garsio
joje Šiluvoje ’odėl teisingai
popiežius Pijus XI jūsų šalį
pavadino «Terra Mariana» —•
Marijos kraštu.
Pasaulyje negalės būti tik
ros taikos, kol Lietuvai ir ki
toms tautoms būna atimta lais
vė ir teisingumas. Popiežius
Paulius VI kviečia malda ir
darbu aukotis tikrajai taikai,
teisingai ir nuolatinei taikai,
kurioje nuoširdžiai pripažįsta
mos žmogaus asmeninės tei
sės ir laisvė kiekvienai tau
tai.
Todėl aš kviečiu visus lie
tuvius, esančius visose pašau
lio šalyse, paminėti gegužės
13-tą dieną. Jungdamasis su
jumis maldoje, aš prašau dan
giškąjį Tėvą, kad jis laimin
tų jūsų tėvynę Lietuvą, visus
lietuvius, o> yoatingai ištrem
tuosius į Sibirą. Teišprašo
dangiškoji Motina iš savo Sū
naus jums Kristaus ramybę ir
Lietuvai laisvę.»
Gegužės 13 mini Marijos
Fatimoje šventę, šį laišką at
siuntė Mėlynosios Armijos Lie
tuvių sąjūdžio dvasios vadas
kun. Albertas Kontautas ir
dr. Petras Kaladė.

Sis tas

apie mus

Ne paslaptis, kad Čikagoje
gyvena daugiausiai lietuvių:
tai yra laisvojo pasaulio lie
tuvių «sostinė» Kuris mies
tas užima antrą vietą lietu
vių skaičiumi? New Yorkas.
Detroitas, Torontas? Ne. An
troji vieta lietuvių gyventojų
skaičiumi tenka S. Pauliui.
Jeigu surašysi visus lietu
vius kunigus pasaulyje, už ge
ležinės uždangos ir vakaruo
se, pradedant skaitlingiausio
mis vietovėmis, išeis šis sąra
šas.- Čikaga 91, Kaunas 38,
New Yorkas 29 Vilnius 27.
Roma 22, São Paulo 17. Sąra
še dar seka 86 Lietuvos ir
kitų kraštų miestai, kuriuose
yra trys ar daug au lietuvių
kunigų, jau neskaitant ma
žesnių.
Dažnai São Paulo lietuviai
skundžiasi, kad lietuvių ne
daug Girdi, čia mūsų nedaug,
nėra jaunimo. Bet lietuvių su
skaičiavimas rodo kitaip. Iš
šimto lietuvių — įskaitant se
nelius, vaikus, vaikaičius ir
mišrių šeimų narius — iš šim
to lietuvių 45 dar nepasiekė
35 metų amžiaus (tai skaito
ma «jaunimo» riba) Jeigu ku
riame nors baire yra 206 lie
tuvių arba, kitais žodžiais,
40 lietuvių šeimų, tai turėtų
būti maždaug 22, kurių am
žius būtų tarp 8 ir 18 metų
— to amžiaus, kuris daly vau
«ja lituanistinėse mokyklose,
«Žilvityje» tautinių šokių gru
pėje, stovykloje. Atsakymas
į pastabą, kad «čia mūsų ne
daug, nėra jaunimo” yra šis:
yra daug, yra ir jaunimo.
Gal ‘Mūsų Lietuvos» skai
tytojams būtų įaomu sužino
ti, kiek maždaug lietuvių gy
vena jų apylinkėje. Kad tas
žinias sužinoti, reikia kreip
tis į Tėvą Bružiką. kuris yra

Stasys Lapiems
naujose patalpose parduoda įvairias
statybos medžiagas bei visokius
namų reikmenis.

Naujasis adresas:

DEPOSITO PARATODOS
Avenida Sapopemba, 5761, V. Guarani

išvaikščiojęs visas São Pau
lo gatves ir išvažinėjęs visus
autobusus ^lapkričio mėnesį
kalėdodamas autobusams iš
leido beveik pusę «salario
minimo.»)
Pagal šiuos davinius, ku
riuose surašyti tiatai žinomi
lietuviai, kurie kas met ap
lankomi, yra šie skaičiai:

Miesto vakarinėje dalyje
šie bairai turi apie šimtą lie
tuvių (tai yra, apie 20 šeimų); "
São Miguel, Vila Matilde, Itaquera, Ermelindo Matarazzo,
Tatuapé, Penha, Bras. Apie
200 lietuvių gyvena Agua Razoje, Vila California, už Agua
Razos. Apie 700 tautiečių ran
dasi Moocoje, Vila Prudente
ir Vila Ema, o Parque São
Lucas ir Vila Betoje po 400.
Vila Zelinoje, sfcįalčluojant
trečdalį gyven ojų lietuviais,
galėtų būti net 5.000
Arti centro skaitlingiausias
yra Bom Reliro su virš 400
lietuvių. Centre, Liberdade ir
Consolação yra iš viso apie
450. Belą Vista, Perdizes ir
Pmheiros apie trys šimtai. Po
150 gyvena Barra Funda, lnoiauopolis, Ipiranga ir Bro
oklyn. Moinho Velho priskai
čiuojama apie 300, Saule 250
o Morumbi 65.
Mies o šiaurėje ir vakaruo
se turimi šie duomenys;
Lapa 465, Vila Auastacio
560, aplink São Domingos ir
Jaragua tiek pat, kiek Vkia
Bonilha - 15b, Vila Caroli
nes apylinkės ir Vila Guilher
me apylinkės turi po 225.
Apie septyni šimtai gyvena
Casa Verde ir tiek pat Tucuruvi ir Jaçanã srityje, o S al
tanoje 340.
Iš tolimesnių sričių; Osasco 60 São Bernardo 110, São
Caetano, Utiaga ir Parque
das Nações turi apie 400 lie
tuvių gyventojų, kitur Santo
Andrė 125, Mauá 45, Santos
ir Guarujá 150.
Taigi, pirmoje vietoje lietu
vių gyventojų skaičiumi sto
vi Vila Zelina, kaip visi ži
no. São Paulo Vila Pruden
tes «subdistriktas» neskaitant
Vila Zelinos, turėtų apie 2000
lietuvių. Ir maždaug vienodai
stovi Bom Retiro, Ipiranga,
Lapa, Vila Anastacio, už juos
daugiau lietuvių gyvena Ca
sa Verde ir Moocoje.
Čia, aišku, surašyti tik tie
lietuviai, apie kuriuos žino
ma — kurie ateina į paren
gimus, lietuviškas pamaldas,
skaito «Mūsų Lietuvą», pa
kviečia kunigą pas ligonį, k-rikšto, vestuvių ar laidotu
vių, ar nors kartą per metus
sutinka lietuvį kunigą. Yra ir
dar daug lietuvių ir jų vai
kių, kurie sąrašuose dar ne
užrašyti.
JAV-bėse lituanistinėse mo
kyklose dalyvauja apie 15%
lietuvių, kurie yra sąrašuose.
Pas mus iš visų žinomų mo
kyklinio amžiaus vaikų Vila
Zelinos ir šv. Kazimiero iitua
nistiaėse mokyklose daly vau
ja beveik 3%. Bet, iš kitos
pusės, kaip ir kituose kraš
tuose, beveik visi vaikai, ku
rie lanko liet, pamokas, daly
vavo vaikų stovykloje.
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«Musų Lietuva* reiškia gilią užuojautą savo ii-

ATSKIR

gameč o rėmėjo a a. STASIO LAPiENIO šeimai.

Nuoširdžią užuojautą A. A. STASIO LAPIENIO
*UA JUArINDIBÂt 20 — P. DA MOÓCA
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PAULO, 1?

'~w’’ tuviškai auklėja savo mergai
B B
—B tęs ir jas punktualiai siunčia
i kiekvieną lietuvišką pagi
reiškimą, p. li Aleknavičienė,
taip pat auginanti savo
TA R ° <ŽILVIČIO» ATŽALŲ
vaikus, kad jie yra jgyje vaNors ruduo, bet «Žilvitis* dovaujamos reikšmės «Žilvi
keroja; trečiąjį sekmadienį čio» gyvenime. Rateliu «Žir
po Velykų, išogdė gražiai su niukas ir pupytė” pasibaigė
organizuotą ir visai sklan pirmoji dalis. Protarpyje ma
džiai pavykusią ekskursiją į žieji muzikantai paskambint*
Magilų ūkį Caucaia, netoli ant pianinino, Klaudijus :ButCotia. Dalyvavo apie 60 asine kus pagrojo akordeoną. An
nų, per pusę tarp jaunimo ir troje dalyje sušokta du tauti
suaugusiųjų. Kun. S. Šileika niai šokiai; «Kubilas» ir «Ma
atlaikė ekskursantams šv. Mi lūoėlis», akordeonu pritariant
šias po atviru dangumi, inau A. Aleknavičiui.
guruodamas neseniai iš Ro
mos atvežtą nešiojamąjį alto
rių. Autobuse dainavo — čiul
PREL, P JŲ RAGAŽINSKĄ
bėjo jaunučiai, vasarvietėj —
vyrai. S. Paulyje žmonės dan jo vardadienio ir gimtadienio
timis kaleno, o tenai vaikai progomis nuoširdžiai sveiki
maudėsi, p. Albertas su savo na «Mūsų Lietuvos* redakcipagelbinii kėm
vaišino, p ja, linkėdama sveikatos ir
Vinkinaitienė žaidino vaikus ilgo darbingumo São Paulo
sukosi įmantriai įtaisyies ka lietuvių tarpe,
rosėlis, netoli degė kaitri ply e—n
tinė, iš kurios kai kas juokė uawu
si, bet tokiam kampelyje, tai
Viešpaties palaimos ir il
visai padori «industria*
giausių metų prelatui PIJUI
Visiems prisidėjusiems prie R^GaZiNSKUI linki
jaunimo pasmaginimo — dide
Tėvai Jėzuitai ir
lis nuopelnas ir drūtas ačiū
šv. Kazimiero parapija
iš «Žilvičio* vadovybės.

šeimai reiškia
Juzė Taleikienė ir dukterys
Olga bei Birutė

_ _ ——

ŠV. JUOZAPO VYRŲ BROL’JA nuoširdžiai kviečia vi
sus narius su šeimomis dalyvauti Mišiose už mirusius
narius šeštadienį, gegužės 8 d., 19,30 vai.
BROLIJOS VAKARIENĖ

mininti 30 metų sukaktį po 11 vai. Mišių .'Jaunimo Na
muose sekmadienį gegužės 9 d. Kviečiami visi nariai,
draugai ir pažįstami dalyvauti.

mišios gegužės 10, 20 vai. Vi
la Zelinoje.

MUSŲ MIRUSIEJI

Gegužės 4 mirė Pranas Kaz
lauskas iš Vila Alpinos.
IlBHtUMHI
'tHãfiKHU

ŠAUKIAMAS BENDRUOME
NĖS TARYBOS POSĖDIS

A, A. ONA T.JUNÉLIENÉ

Balandžio 30 mirė íOnp Tjū
nė bene, ilgai sirgusi ligoninė
je. Reiškiame užuojautą vy
rui Vytui, sūnums Rikardui ir
Fernandui.
■■—«III
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Nuoširdžiai savo ilgametę
narę, MONIKĄ M EŽELlENE,
jos gimtadienio proga, svei
kina
Vila Zelinos Maldos
Apaštalavimas

Br. Lietuvių Bendruomenės

Tarybos Pirmininkas
Juozą- Čiuvinskas

JONAS JAKUTIS

Penktadieni, gegužės 14 die
ną, 19 valandą Vila Zelinoje,
Jaunimo namuose.
Bi_B Tarybos pirm
J. Čiuvinskas
limpami

ŪMI—H

PRANAS ŠUKYS ir SATKÜ
NŲ ŠEIMA maloniai kviečia
visus pažįstamus ir draugu8
dalyvauti metinėse miėiose už
automobilio nelaimėje žuvu
siųjų vėles.
Mišių auka bus atnašauja
ma ateinantį pirmadienį, ge
gužio 10 dieną, 19,30 valan
dą Zelinos bažnyčioje.
n—aan
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A. A. STASYS LAPIENIS

Br. L Bendruomenės Tary
ba sveikina Liet. Kat. Šv. Juo
zapo Vyrų Broliją, švenčian
čią 30-ties metų gyvavimo su
kaktį ir nuoširdžiai linki ir
toliau nenuilstamai dirbti Baė
nyčios ir lietuvybės naudai.

10 vai. ryte ir 3 vai. po pie
tų, o sekmadieniais 10 vai.
jaunimui.
H—I
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«Žilvičio* Tėvų Komiteto po
gėdis bus šį sekmadienį 5
vai. po pietų.

W. X B I I Bl 3

Praeitą sekmadienį, Vila Ze
linos jaunimo namu .se «Žil
vičio* mažieji išpildė dailią
programėlę savo mamytėms
pagerbti Angelo pasveikini
mu kreipėsi į visų prakilniau
siąją Mamytę M riją, sugie
dojo «ilgiausių metų* savo ma
mytėms ir nunešė joms po
Dievo Motinos paveikslėlį ir
po gėlę. Sekė trumpos dekla
macijos ir rateli, «Pagalvė
lė*. Dvi mergytės pašaukė į
ratelio vidurį dvi ypatingo pa
gerbimo nusipelnustas mamy
tes, pasodino jas ant pagalvė
lių ir įteikė po gėlių puokš
tę. Tos mamytės buvo p. Ba
nienė, kuri, nors brazilė, lie

KAI

São Caetano kapinėse pa
laidotas Stasys Lapienis, mi
ręs gegužės 3 d., Lieka nuliu
dime jo žmona Dom<eelė,duk
lė Joana Pranskevičienė ir
trys anūkės. Septintos dienos

Or. EI. Draugelio ateitinin
kų kuopos susirinkimas šau
kiamas šį sekmadienį po 9
vai. šv. mišių.
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Lietuvių kalbos pamokos V,
Zelinoje vyksta šeštadieniais

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

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

Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui
/ teikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina
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Lietuviu Bendruomene
Paskutiniame Tarybos posė
dyje balam žio 17 d. buvo
svarstomas ir priimtas darbų
planas šiems metams ir se
kančių metų pradžiai. Numa
tyta:
1. «BAISIOJO BIRŽELIO*
paminėjimas, kuriaįm skiria
ma ištisa savaitė; nuo birže
lio 13 d., iki 20 d. Tuo metu
turėtų įvykti pamaldos, oficia
Ii dalis ir Pabaltijo Tautų pa
rodėlė S. Paulo miesto centre.
2 Liepos mėn. 17 d. vieno
kiu ar kitokiu būdu paminėti
IŠEIVIŲ DIENĄ, juoba, kad
šiemet sueina 45 metai nuo
masinės lietuvių imigracijos į
Braziliją.
3. Rugpiūčio ar spalio mė
nesį surengti KULTŪRINE PO
Pl ETE.
Rugsėjo mėn. 12 d. yra
skelbiama «LIETUVIŲ DIE
NA su išvyka į kurią nors
vietą užmiestyje.
5 Gruodžio 26 d KALĖDŲ
EGLlTĖ lietuvių vaikams.!
Koordinuoti VASAROS ŠE
ŠIOLIKTOSIOS minėjimą 1972
metais.
7. Kovo mėn. pradžioje pra
vesti naujos TARYBOS RIN
KIMUS.

Be to, buvo nutarta pasis
kirstyti vietovėmis, kuriose
Tarybos nariai suras Bendruo
menės atstovus -ryšininkus
sekančiai;
Kazimieras Rimkevičius —
Vila Zelinoje; Vincas Kutka
— Vila Beloje ir Vila Alpinoje, Juozas Čiuvinskas — Mo
koje, Vila Ana tacio ir Par
que das NAçóes, Jonas Jode118 — Lapoję ir Bom Retire,
Ona Matelionytė — Casa Ver
de ir Jaęanoje, inž. Zenonas
Bačelis — Utingoje ir Moinho
Velho.

RUA COSTA BARROS, 352
TEL. 63-3285 - VILA ALPINA
Turi įvairiausių statybos medžiagų, geležinių^daikų, indų bei darbo įrankių.
Lietuviai pirkim pas lietuvius I

DR.

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

Cirurgião da Santa Casa de São Paulo
Medico da Cruzada Pro-lnfancia
Especialista em Obstetrícia pela Maternidade de S. Paulo
Clinica de Adultos e Crianças — Moltü ms de Senhoras
Partos — Operações
Horário; Das 12 as 14 e das 19 as 21 horas
Jonaultorio e Residência RUA DOS TRILHOs, 1576
Moocaj Fone 92-3991

ML PRENUMERATOS

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:
. 15 de Novembro, 244
4.o-Sala 19- Tel. 37-0324
no 14,00 iki 18,00 vai.

St. Gimbutis 20 kr., Albinas
25 kr., Iš Rio Leonas Adama
vičius ir «Lonas Adamavičius
po 25, iš SP Bolys Adamavi
čius 50 kr. Jonas Kazlauskas
Adelė Misiūnienė, seserys
Pranciškietės po 25 2kr. Kun.
Juozas Šeškevičius klišėms
aukojo 20,
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IEŠKOMAS
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 Manguas, 363. Visai arti prie bažnyčios
aikštės. Pasinaudokite!

iš Lietuvos ieško Kazimie
ro Pievišklo, gyvenusio rua
Domingos de Moraes, Vila Ma
riana. Kas turėtų žinių apie
ieškomąjį, paskambinkite re
dakcijai: 273-0338.

