1

šio ML Nr. GARBĖS LEIDĖJAI
STEPAS IR SALOMĖJA NARUŠIAI

Nr, 20 (1189) XXIII METAI

PLAČIAJAME PASAULYJE
Sustabdyta
Dolerio
*
Krizė
BRIUSELIS. Europos Ekono
minės Bendruomenės Finansų
Ministrai ilguose posėdžiuose
tarėsi dėl susidariusios dole
rio krizės Mat, JAV bėms dėl
karo daug perkant svetur ir
kainoms kylant,‘daug kas no
ri įsigyti stiprios Europos vals
tybių valiutos, ypač vokiškų
markių. Todėl labai daug do
lerių dabar plaukia Ekiropon.
Finansų ministrai nusprendė
leisti Vakarų Vokietijai laiky
tie laisvos svyruojančios do
lerio kainos, pagal dolerių
pasiūlos didumą Ją paseks ir
Olandija, Belgija ir Liuksem
burgas Šveicarai savo fran
ko vertę pakėlė 3 -7%.

Uz Pergale Vietname
WAŠI ''OTONAS. Draeitą sek
madienį apie 20.000 žmonių
dalyvavo manifestacijoje Wašingtono gatvėse, įreikalaudami JAV karinės pergalės Viet
name ir kituose &zijos Pietry
čių kraštuose. «Pe'galės mar
šui* vadovavo pamokslinin
kas fundamentalistas Carl Mc
Intire. Manifestaciją sveikino
P. Vietnamo viceprezidentas
Nguyen Cao Ky, Alabama ir
Georgia valstybių gubernato
riai. Dėl hipių ir pacifistų bei
mės daug kas nedrįso daly
vauti šioje manifestacijoje.
Bet vistiek tai nuvo parėmi
mas Niksono politikos
ti—in
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Paliaubos Vietname
SAIGONAS. Praeitą šešta
dienį sekmadienį Vietname ir
Laose bei Cambožėj buvo pa
liaubos. Visos kautynės tarp
komunistų ir pietų vietnamie
čių bei amerikiečių buvo sus
tabdybos, minint 2515 jį Bu
dos gimtadienį. Tai sudari
kariams progą bent dalnd
pailsėti.

L. Amerika per lėta
SANTIAGO. 29 Amerikos
valstybių atstovų konferenci
ja, sudarančių CEPAL. pas
kelbė, kad Lotynų Amerikos
valstybių pramonės ir ekono
minė pažanga yra per lėta,
palyginus su jų gyventojų
daugėjimu ir kitais <. raštais.
Per paskutinį dešimtmetį jos
užsienio prekyba (išvežimas)
net sumažėjo Konferencija
ragino labiau planuoti išsi
vystimą, daryli struktūrų re

formas ir daug labiau panau
dotu savo sričių turimas gė
rybes.»

Lotynu Amerika ir
Tarptautinis Bankas
LIMA
Praeitą pirmadienį
prasidėjo Tarptautinio Išsivys
timo Banko (BID) delegatų su
eiga. 23 valstybių Finansų mi
nistrai svarsto įvairius klau
simus ir priima veikios de
šimtmečio apyskaitą bei pla
nus ateičiai. Patvirtins ir šio
banko paskolų planą. Praei
tais metais šis bankas sutei
kė 59 Lotynų Amerikos vals
tybių įmonėms 644,4 milijo
nus dolerių paskolų. Bankas
padidino savo kapitalą atei
nančiam penkmečiui: 500 mi
lijonų įneša Lotynų Amerikos
valstybės ir 1.000 milijonų
J A V-ės.
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fârcizcltj et
Paskola Brazilijai
Tarptautinis Išsivystimo ban
kas per 1970 metus suteikė
Brazilijai 161 milijoną dole
riu. pirmame pusmetyje 66,5
milijonų
aolerių išplėtimui
elektrinio tinklo didžiausios
Vakarų pasaulyje hydroelektrinės Urubupunga stoties. Iš
viso per pirmąjį dešimtmetį
Brazilija yra gavusi iš šio
banko 875,5 milijonų dolerių
paskolos Brazilija ir čia sto
vi pirmoje vietoje.
lig—311
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Iš Lietuvos privačiai pra
nešta, kad Vytautas Simokaitis nuteistas kalėti už ^^jidymą nukreipti lėktuvą, šiuo
metu sunkiai sergąs. •. v*

JAV Atstovų rūmų užsienio
reikalų komisija išspabsdino
247 puslapių dokumentinę kny
gą pavadintą «Lietuvio jūri
ninko Simo Kudirkos bandy
mas pabėgti.» Knygoje foto
grafijos, liudininkų kalbos, su
sirašznėjimo su sovietų laivu
kopijos ir kita įdomi medžia
ga.
Amerikiečių Komitetas pa
bėgėtų reikalams, k eipdama
eis pagalbos 16 kai milijt nų
pabėgėlių visame pasaulyje,
pavyzdžiu
nurodė
Simą
Kudirką: «Simas savo žygiu
mums parodė, ką žmogus ga
li įvykdyti, siekdamas būti
laisvas — ir koiėl laisvė taip
brangintini. Nors jo žygis bu
vo nesėkminga* jis bus pri-i
dėjęs mums dar ger a u pažin
ti visų pabėgėliu likimą ir oa
tirti apie kainą, kokią jie mo
ka laisvę' pamilę.»
JAhQ.VI.JOJE

Toronto laikrašt s «Tele
gram» aorašė tris sugrąžin
tus nabėgėlius.- Kudirką, rusą
Košelev ir fiziką Tkačenko.
Košele v 33 metų am žiaus, pa
sišalino iš rusų prekinio lai
vo Japonijoje, buvo japonų
suimtas kaip neteisėtas imi
grantas, susirgo ir pafalpin
tas ligoninėje. Iš čia jis be
žinios dingęs. Rusai vis rei
kalavo, kaa būtų grąžintas,
o Košele vas ne nškiai galė
jęs su japonų t •,*mu susikai.
bėti. Kanados dienraštis pa
žymi, kad jis ga’ėjo būti so
vietų pagrobtas.
ANGLIJOJE

Gerins Žemdirbiu
Padėti
Praeitą savaitę Brazilijos
parlamento buvo plačiai svare
tomas Žemės Ūkio darbinin
kams aslstencijos programos
(-atru) įstatymo projektas' Dėl jos ėjo stiprūs ginčai
' tarp Arenos ir MDB. Buvo
pasiūlyta net kelios dešimtys
Įstatymo projekto pataisų. To
dėl projekto pranešėjas Mar
tins išdirbo jo pakaitą. Jis
atrodo, ir bus parlamento bal
suoiamas. Įstatymas jau daug
padės kaimo darbininkų gy
venimui pagerinti.
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VERŽIASI LAISVĖN

Antrasis rusas, 25 metų am
žiaus, buvo prievart. rusų
įvestas į lėktuvą bet Angli
jos slaptoji policija jį išgeibė
jo — už 2 dienų jis buvo grą
žintas be paaiškinimų, be
veik be sąmonės ir apsvai
gę*. Britai gydytojai patyrė
kad į jo gyslas buvo įleisti
nuodai, kuriuos, jiems atrodė
tik rusai gyny ojai galėtų nu
veikti ir todėl jį grąžinę so
vietams.

OLANDIJOJE
Olandijoje balandžio 14 skel
bt«, kad Eugenijus Demčen
ko, 24 metų, paliko studentų
grupę, anksčiau keliavusią ir
Pietų Amerikoje. Olandų po
icijos prieglobstyje atsisakė
su rusais kalbėti, sakydamas.
«Komunizmas jau išsisėmęs
jis trukdo krašto plėtrai. Bū
tinas perversmas krašte.*

Lietuvos nacionalinė
M.Mažvvdo bibliotek;

kasmet ir kasmet vis išleidžia ML numerį, o kartais ir du.
Šis numeris išeina p. Salomėjos gimtadienio proga (gegužės
21) Už tat esame labai dėkingi pp. Narušiams už tokį nuo
širdų spaudos palaikymą šiais sunkiais laikais. Ir bendrai,
jeigu ne leidėjai, laikraštis JOKIU BŪDU neišsilaikytų. Te
gul šis pasiaukojimas mielus ML skaitytojus paragina bent
už prenumeratą, kiek galima, laiku užsimokėti. Dabar prenu
merata 25 kr., nors paliekama ir už 20 kr., jeigu kam būtų
per brangu. Mūsų troškimas, kad visi lietuviai skaitytų «Mū
sų Lietuvą».
Narušienę jos gimta

Nuoširdžiai sveikiname Salomėją
dienio proga.

Dėkinga «MŪSŲ LIETUVOS" Administracija
4» *<*<♦**♦H**» «fc

Gauta žinia kad britų įstai
gos Hong Konge jau pradėju
sios grąžinti komunistinėn Kį
nijon iš to krašto pabėgu
siųjųl

VOK E VIJOJE

Per 10 metų žuvo 86 as
mens, bandę pabėgti į Vaka
rus. Siena su Vakarų Vokieti
ja išraižyta z milijonais mi
nų, 424 stebėjimo bokštais ir
52,500 km spygliuotų vielų.
AUSTRALIJOJE
Australijoje, vasario mėn.
du rusai pareigūnai pabėgo
iš prekinio laivo, bet vienas,
palikęs žmoną ir vaikus bei
motiną Sovietų Sąjungoje, ap
sigalvojo ir grižo.

TarptautLiis’Raudonasis Kry
žius Ženevoje yra gavęs Life
tuvių Moterų Klubų Federaui
jos pasiteiravimą apie Kudir
ką ir dės pastangų sužinoti
apie jo likimą.
II—II
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BRAZILIJOS LIETUVIU
KUNIGU KONFE
RENCIJOJE
1971 GEGUŽĖS 4 — 5

O ta**»

tautiečius.

4. SPAUDA
a. Remti «Mūsų Lietuvą»;
rinkti prenumeratas ir ben
dradarbiauti.
BUVO NUTARTA DAR;

a. Steigti Brazilijos lietuvių
kunigų sąjungą

b. Jungtis j Dasaulio Lietu
vių Katalikų Bendriją.

c. prašyti lietuvio vyskupo
Pietų Amerikos Lietuvių Baž
nyčiai.
d. Informuoti vietinę spau
dą lietuvių reikalais.
Konferencija sveikino šv.
Tėvo Nuncijų Brazi Ii joj^Rio
de Jane ro kardinolą, S. Pau
lo arkivyskupą, kardinolus Sa
morė ir Rossi, vyskupą Vin
centą Brizgi, vyskupą Anta
ną Deksnį ir prelatą Tulabą:
pasiuntė sveikinimus Pašau
lio Lietuvių Katalikų Bendri
jos valdybai, Amerikos kuni
gų vienybei, Kanados kunigų
vienybei, Italijos Lietuvių Ku
nigų Sąjungai, Pasaulio Lie
tuvių Bendrui menei ir Brazi
lijos Lietuvių Bendruomenei.
II—II
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SÃO PÃULYJE

BENDRUOMENĖS TARVBOS

buvo nutarta:
1. BAŽNYČIOS ATSINAU
JINIMAS
a. Raginti lietuvius kunigus
giliau susipažinti su Vatika
no įlojo ir vyskupų sinodų
nutarimais.
b. Tomis pačiomis temomis
supažindinti ir pasauliečius.

POSĖDIS

Primename, kad šį penkta
dienį, gegužės 14 d., 19 vai.
Vila Zelinoje, Jaunimo Na
muose bus Brazilijos Lietuvių
Bendruomenės Tarybos posė
dis
BLB Tarybos pirm.
J. Čiuvimkas

2. PAŠAUK'lMAi

a. Gyvai pristatyti lietuvių
visuomenei reikalą daugiau
rūpintis dvasiniais pašauki
mais: malda; suaugusiųjų ir
jaunimo pašnekesiais sklei
džiant pašaukiminę mintį per
spaudą.
b. Telkti lietuvių kandida
tų paruošiamajai seminarijai.

3 PASTORACIJA
BRAZILIJOJE
a. Tęsti ir plėsti šeimų lan
kymą.
b-. Pritraukti ir nemokau
čius lietuviškai.
c. Įtraukti daugiau jaunimo
lietuviškan
gyvenimam (pa
maldos, mokykla, organizaci
jo? stovyklos).
d. Žadinti sąmonę šelpti
pagalbos reikalingus mūsų

«MŪbŲ LIETUVOS» 1970 M.
APYVARTA
PAJAMOS
Likutis praeitų metų 1.428.80
Prenumeratos
6.312 20
Garbės leidėjai
1.21(0,09
Skaitytojų aukos
1.530/0
Skelbimai, pranešimai 1 694.50
V 1 S O
12.166 20

IŠLAIDOS
Spausdinimo išlaidos
Popierius
Pašto ženklai
Kitos išlaidos
V 1 SO

7.320,00
1.825.40
353,40
1 667,40
ll.lu6,20

Likutis ateinantiems
metams
1.000,00

2
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bolio, laukinės muzikos, lau
kinės muzikos ir lytinių ma
lonumų.

Pažvelkime i Lietuvos Jaunimą
Artėjant Pasaulio Lietuvių
Jaunimo Kongresui, reikia pa
žvelgti ir j tą lietuvišką jau
nimą, kuris negalės dalyvauti
šiame kongrese. Tai yra, j
tą jaunimą, kuris dabar gyve
na okupuoto) Lietuvoj.
Iš įvairių šaltinių susidaro
įspūdis, kad dabartinis Lietu
vos jaunimas gyvena nutoli
mo (alienation) ženkle. Tas
nutolimas aiškiai matyti so
vietų ideologijos atžvilgiu.
Lietuvos jaunimas gyvenda
mas dvigubos laisvės (politi
nės ir dvasinės) praradimo še
àélyje, mato marksistinės san
tvarkos beprasmiškumą

Ideologinis nutolimas la
biausia jaučiamas jaunimo
santykiuose su komjaunimo
organizacija yra didysis apa
ratas, kuriuo sovietai seka ir
indoktrinuoja jos narius. Jau
nimui šis «aparatas» atstovau
ja komunistinei sistemai su
visom savo blogybėm. Geor
ge Sherman šitaip apibūdina
komjaunimo vaidmenį: «šita
(komjaunimo) galia leidžia or
ganizaciįai kištis į pačius as
meniškiausius jaunimo )reika
ius; Komjaunimo vadai iš^eika
lauja iš narių išpažintis, bau
džia ir prižiūri juos, kad
j ks komjaunuolis neperženg
tų "tvarkos* ribų Maištinges
nis studentas rizikuoja išmeti
mu iš komjaunimo, o tai lygu
išmetimui iš universiteto.» lai
gi jaunimas, kuris nori stuoijuoti, tuo pačiu, turi priklau
syti ir komjaummui.
Tačiau jaunimo nusivylimas

sovietine sistema iššaukia ir
nepasitenkinamą komjaunimu
Ryškiai pastebimas jaunimo
nenoras stoti j šitą organiza
ciją. Net kai kurie partijos
vadai pradėjo baimintis ma
žėjančiu narių skaičiumi kom
jaunime. Šitas reiškinys ypač
pastebimas Pabaltijo valstybė
se (respublikose). Pats, R. P.
Pavlov, centrinio komiteto
pinmasis sekretorius, prisipa
žino kad jaunimo nutolimas
nuo komjaunimo yra realus.
Ši-a pastanga kaip nors išsi
sukti ii komjaunimo yra aiš
klausias jaunimo nutolimo ar
ba komunistinės ideologijos at
metimo pavyzdys.
Jaunimo ideologinį nutoli
mą galima suskirstyta j dvi
rūšis: teigiamą ir neigiamą.
Neigiamas nutolimas tai įvyks
ta tada, kada jaunimas, at
mesdamas kurį nors marksis
tinį idealą, neužpildo tos tuš
tumos kitu idealu. Gyveni
mas tada pasidaro bergždžias
bereikšmis. Vietinė vertybė,
kuri belieka, yra savo malo
numų patenkinimas. ’ eigiamas nutolimas skiriasi nuo
neigiamo tuo, kad paneigto
idealo vietoj pastatomas daž
niausiai kitas, vertingesnis jdealas.

Lietuvos jaunimo neigiamas
nutolimas yra. vaizduojamas
rašytojo Juozo Grušo vaidini
me Meilė, džiasas ir vel
nias . Grušas šitame veikale
pristato mums jaunimą, ku
ri* yra nutolęs nuo visų ver
tybių, o pr rišęs tik prie alko

GEROJI VASARA
Česlovas grincbvičius
muzaik Nis romanas

Pernykščių metų bėgyje Lietuvių Kny
gos Klubas Čikagoje išleido Česlovu Grineevičiaus romaną Jis nepaprastai patiko
skaitančiai visuomenei. «Autorius šioje kny
goje taip žaismingai aprašo lietuvišką mies
telį, kad negali būti tikras, ar jis iš savo
personažų tik juokiasi, ar jis kartu su jais
linksminasi, išgyvendamas jų nuotykius ir
pokštus».
Grincevičius yra kilęs iš Josvainių
Studijavo literatūrą, pedagogiką ir teatro
mokslą Vėliau atsidėjo bibliografijos darbui.
«Mūsų Lietuva» duos gerą dalį jo ro
mano savo skaitytojams pasidžiaugti. Kas
norėtų pačią knygą užsisakyti, redakcija
mielai pasitarnaus.
Redakcija
I

VIDUDIENIS

Buvo vasaros pradžia, metas, kada žmo.
gaus ranka iš gamtos dar nieko nebuvo atėmu.
si. Kvepėjo pievos, bangavo rugių laukai, padan
gėse skambėjo vyturiai.
Gaidžių giedojimas skelbė vidudienį, kai
Narbutienė, laukdama šeimynos grįžtant pietums
stoviniavo prie kiemo. Niekas nevažiavo, nekėlė
dulkių. Tokia tuščia ramybė.
Vieškelis vistik ne tuščias, nuo miesto kaž
kas ateina. Toli dar, bet galima palaukti, yra lai
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LlErTTvA

Jaunimo spaudoje yra pla
čiai diskutuojama jaunimo mo
relinis pasimetimas. Taigi
neigiamasis nutolimas sovie
tui se sovietuose pagimdė sa
votiškus «hipius», kuriuos ru
sai praminė «stilingomis».
Tu «stilingų» neretai matyti
ir Lietuvos miestų gatvėse
Neigiamasis nutolimas yra ne
gatyvus iš esmės, tad ir jo
rezu'tai gali būti tik žalingi.
Lietuvoje šitai šitai matyti
taipgi iš jaunimo nusikaltimų
vis didėjančio skaičiaus.
Kaip neigiamas nutolimas
yra viską naikinantis, taip
teigiamas nutolimas yra ku
riantis. eigiamo nutolimo ku
riamosios galios pavyzdys yra
lietuvių tautiškumas. Rusų ko
munistų aiškus noras yra su
naikinti lietuvių tautos kultū
rinę individualybę, tuo pačiu
panaikinant ir lietuvių laisvės
troškimą, fa • uu 1 etuvių jau
nimas, atmesdamas peršamąjį
rusiškąjį kultūrinį pakaitalą,
kaip tik pabrėžia savo tautos
kultūrines vertybes Šitas jau
mmo tautiškumas reiškiasi ke
liose formose. Pirmiausia, yra
pabrėžiamas lietuvių kalbos»
tautosakos ir istorijos savitu
mas, tai yra visais šiais daly
kais nepriklausomumas nuo
rusų ar ap.aiuai slavų Seno
ji Lietuvos Didžioji Kunigaikš
Vija jaunimui yra tapusi tau
tinės garbės ir laisvės troški
mo simboliu.
Kitas teigiamo nutolimo pa
vyzdys yra rusiško província
lizmo atmetimas, i ietuvos jau
nimas dabar ūsą dėmesį yra
nukreipęs į Vakarus. Jie iš
Vakarų laukia naujų idėjų ir
geresnio gyvenimo. Lietuviš

kasis jaunimas savo aprango
je ir muzikoje imituoja Vaka
rų valstybių jaunimą. Dabar
Lietuva yra tiek panaši į Va
karas, kati rusai veržiasi į
Lietuvą bent paatostogauti,
nes ten jiiems po slogios ru
siškos aplinkos atrodo yra
jau užsienis.
Nors jaunimo susidomėji
mas Vakara s yra labai svar
bus veiksnys, tačiau kur kas
gilesnis yra jaunimo nutoli
mas nuo materialistinio ateiz
mo. Jaunimo atmętimas mark
sistinio ateizmo ir ieškojimas
senų ir ?naujų religinių bei
moralinių vertybių yra aiš
kus teigiamo nutolimo pavyz.
dys. Yra ne, manoma šiandien
pasakyti, kiek jaunimo atsi
laikė prieš ateistinę tenykštę
propagandą. Nors negalima
nustatyti tikslaus skaičiaus
kiek jaunimo tiki, bet nėra
abejonės, kad dabar vyksta
įvairiom formom grįžimas re
ligijon. Pavyzdžiui, viename
laikraš yje jaunuolė skundžia
si, kad dabar per daug dė
mesio yra skiriama materijai,
o mažai kas rūpinasi dvasi
nėm vertybėm. Kitas įdomus
okupuotoje Lietuvoje reiški
nys yra kryželių nešiojimo
mados paplitimas jaunimo tar
pe. Žurnale «Jaunimo Gretos»
vienas dramaturgas pasisako,
kad nors jis pats mano, jog
Dievas yra i’iuzija, vis dėlto
jis prisipažįsta kad daug kam
pasaulis be Dievo yra be
prasmis.
Nuo marksistinio ateizmo
nutolusį Lietuvos jaunimą ga
Įima suskirstyti j tris grupes.
Pirmieji yra tokie, kurie nuo
širdžiai tiki Dievo buvimuAntrieji yra tie, kurie randa
prasmės bažnyčios tradicijo
se ir papročiuose Pagaliau

ko. Ne vietinis, kitaip apsirengęs. Vienoj rankoj
lagaminėlis, kitoj lietpaltis. Ponas koks nors. Jei
gu ir ponas tai ne labai didelis. Dideli ponai
pėsti nevaikšto, karietomis važinėj». Matyti iš ei
senos, kad jaunas žmogus. Greičiausiai studen
tas. Kaip keičiasi laikai: jau ir iš vietinių atsi
randa daugiau studentu. Visi jie tokie gražūs,
mandagūs, išm ntingi. Gali su jais pakalbėti, jų
pasiklausti, jie pataria, pajuokauja.
Mud^nta-s priartėja. Matytas veidas. Kažin,
ar ji nesuklydo?
— Labas, tetule!
Ačiū, ačiū už labą. Tai ar nebūsi tik ponas
Vaitkevičia? Andrius?
— Tas pats.
— Oje, iš tolo nepažinau, būsi bagotas Juk
daug metų nemačiau. Išaugęs, pagražėjęs, tikras
ponaičiukas. Ar iš miesto?
—- Einu iš stoties.

— Pėsčias?
— Tokią dieną pėsčiam tikras malonumas.
Seniai jau bevaikščiojau jaunystėje bėgiotais ta
kais. Gimnazijos laikais kas savaitę šiuo keliu
grįždavau namo.

— Tai gal, kad locka, minučiukei užeisi
pas mus? Atsipūsti, šalto pieno stiklą išgerti.
— Ačiū. Mielai.
— Bus džiaugsmo Laburdienei, sulaukus anū
ką po tiek metų. Ar pas ją apsistosi?

— Pabūsiu kiek ir pas ją.
— Ar mokslus visus jau baigei?
— Dar ne visai.
Po valandėlius Andrius traukia tuščiu vieš

tretieji, kurie patys netiki į
Dievą, bet supranta kad daug
kam Dievo idėja yra gana
svarbi jų gyvenimo dalis. Ši
tie pastarieji taipgi pasisako
už religinę laisvę ir toleran
ciją,
Turint galvoj Lietuvos atei
tį, neigiamas nutolimas taip
gi d»ug kam kenkia ir naiki
na tautos laisvės troškimą.
Tačiau teigiamas nutolimas
yra kaip tik tas gyvybinis
veiksnys, kuris įgalins nau
ją nepriklausomos Lietuvos
ateitį, iš teigiamai nutolusių
jaunuolių, kils nauji Vasario
16 dienos akto signatarai.
(DRAUGAS, S. K.)
I1SH—H
ÜRBBEMlii

Vilniuje veikia 170 maisto
krautuvių.
II—III
iiBanBMaii

Klaipėdoje veikia esperan
to (tarptautinės dirbtinės kal
bos) kursai. Šiemet 74 Klai
pėdos jaunimo gavo diplomus,
n—n
ŪRSOZKEaii

Karaliaučiuje įrengtas nau
jas kombinatas ir kasykla.
Pernai iškasė ir sunaudojo
458 tonas gintaro.
įmmbmii
iinunii

Vilniaus «Lietuvos» ansam
blis gastroliavo Sibire ir Mas
kvoje Filharmonijos orkes
tras buvo Ukrainoję, grojo ir
Čiurlionio veikalų, dainavo žy
mios lietuvės solistės.
II—II
iin—Mlii

Išleistas V. Gudelio geogra
fijos vadovėlis «Kuršių Ne
rija».

keliu toliau. Iš kaimo išėjus, gerai matyti Virgainių bažnyčios smailūs bokštai, drąsiai iškilę virš
sodų. Iš abiejų pusių vieškelio pievos. Tokios
vešlios, žiedais išmargintos. Už jų dar vis tyvu
liuoja bal06 Iki pat miško. Pempių, ančiai ir dar
kažkokių paukščių karalija.
Prieš akis praslenka vaikystės laikų prisi
minimai. Atpažįstami keliukai, neišnykę takai
veda į neištirtų, paslaptingų bekraščių miškų
platybes. Ko tik širdis tiroško, ką anų dienų vaiz
duotė sukūrė, viską galėjai rasti Singalių miškuo
se.- smėlio kalneliai, juodi eglynai, neparbrendami liūnai, barsukų tvarkomi upeliai, sausi uogie
nojai. Ko dar bereikėjo laimingai vaikystei?
Prie vieškelio telefono stulpai groja. Visai
taip, kaip anaãs laikais. Žmonės sako, kad gro
ja prieš oro atmainą. Taip būdavo jauku ir ge
ra tamsėjančiais vaKarais šiltoj troboj prie lan
go sėjėti ir monotoniško grojimo klausytis.
Pirmosios, soduose paskendusios miestelio
trobos. Visur ramu, tylu, langai ir durys atda
ros Atrodo, lyg būtų visi išbėgioję. Tik mieste
lio centre jau šioks toks judėjimas. Prie savo
krautuvėlės užsimerkęs prieš salę sėdi ir snaus
džia tas pats barzdotas Jakutkė. Nepasikeitęnei jis, nei jo kreivom raidėm išrašyta iškaba:
smulkiu prekių pardoutuve
J. Kacenelembogeno.
«>■
Duryse stoviniavo ir jo žmona. Palyginus su
anais llaikais, daug apkūnesnė, platesnė, į platu
mą padvigubėjusi. buvo apsirengusi raudona suk
nia, tai atrodė kaip obuolys ant dviejų šiaudelių
(Bus daugiau
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žiūra. Nenaudoti raštai grąžinami tikTautoriui prašant. Pavarde pasira
šyti straipsniai nebūtinai išreiškia redakcijos ir leidėjų nuomonę. Už skel
bimų turinį redakcija neatsako, j

Talka Rytojui
Pereitą savaitę keturiolika asmenų — dvylika São Pau
Io ir Rio kunigų bei dvi seierys pranciškietės — dvi dienas
po septynias valandas svarstė Brazilijos lietuvių religinę ir
tautinę padėtį.
Bet kuri konferencija ar posėdis gali svarstyti klausi
mus be galo ir jos gali išeiti tik gražiai skambančios rezo
liucijos. Šis pasitarimas, ir ateitis tai įrodys, artimiau surišo
lietuviams tarnybos, patarnavimo tinklą.

Kad Braziilijos dvasiškija turi tiek jėgų ir gyvastingumo
jungtis į Brazilijos lietuvių kunigų vienybę su atskiromis da
limis rūpintis svarbiais klausimais, yra dėka tų kunigų, gy
vųjų ir mirusiųjų, kurie per beveik 50 metų dirba savo bro
lių lietuvių tarpe.

Apie pasitarimo nutarimus ir svarstymus rašyta pereita
me ir šiame «Mūsų Lietuvos» numeryje: Bažnyčios atsinauji
nimas, spauda, pašaukimai, apaštalavimas, šalpa, spauda, Lie
tuvos vardo iškėlimas vietiniame gyvenime jaunimas.
Už trijų mėnesių vėl rinksis tie patys kunigai ir sese
lės, patikrinti tai, kas buvo atlikta, kiek toli nueita, ir kas
darytina ateityje.

Linkėtina, kad Brazilijos kunigai ir vienu» lės į pasita
rimus įtrauktų ir kitus veiklius lietuvius, kurie nuolat dirba
abiejų miestų veikto,e, kad ir šie įneštų savo nuomones,
mintis, sprendimus.

Pasitarimų nuotaika buvo nuoširdi ir darbinga, apiman
ti esenuosius» darbuotoju- ir neseniai į Braziliją atvykusius.
Mūsų tokia bendra talka, tiek ''prie krikščioniško-lietuviško
vežimo pridėtos rankos, tiek širdys, kurios tas rankas stu
mia, atgyvina kiekvieno lietuvio viltį.
Turime dar ir kuo pasididžiuoti kitų
kraštų lietuvių tarpe!

laisvojo

pasaulio

Brazilijos Kunigu Pasitarime
Lietuviai kunigai antrąja
konferencijos dienų posėdžia
vo šv Kazimiero parapijos
patalpose, skirdami dilesnę
dalį laiko pastoracijai, šalpai
ir spaudai t pžvelgti

Tėvas Jonas Bružikas, jau
prieš 20 metų pradėję- dirbti
Brazilijoje. Vaizdžiai atpasa
kojo skirtumą tarp kunigo
darbo lietuvių tarpe seoia ir
dabar. Jam būnant JAVbėse
Kadangi ^So Paulo arkivys 1931-1937 metais, Vokietijoje
kupas Dom Paulo E-ansto pabėgėlių tarpe, Anglijoje
Arns parodė susidomėjimą su misijose Argentinoje, Urugv
sirinkimu, jam buvo nusiųs juje ir Brazilijoje po kai o
daug lietuvių dalyvaudavo re
tas sveikinimas. Taip pat
kolekcijose, misijose, pamal
sveikinimai siųsti Rio arki
dose. Dabar yra kitaip - sen
vyskupui Dom Eugênio, Bra
kiau lietuvius suburti, sudo
zilijos vyskupų konferencijai minti, pritraukti. Paminėjo,
per Dom Aloisio, nuncijui, Ro kadukai kuriuose São Paulo
moję esantiems kard. Samore bakuose lietuviškose pamal
kard. Rossi ir prel. Tulabai, dose lankosi tik maža dabs
kuris yra nuolatinėje išeivių tautiečių.
komisijoje. uasveikinti abu
Norėdamas pabrėžti teigia
išeivijos lietuviai vyskupai — mą pusę, nurodė įvairių pa
V. Brizgys ir A Deksnys.
vyzdžių. Choras ir teatras, nu
PASTORACIJA BRAZILIJOJE

Pirmąjį pranešimą

pristatė

vykęs į Vila. Guilherme ir
jundiai sutraukė ^ek visas
lietuvius. Yra lietuvių Curit.-

boję, Rio Grande do Sul ir
Santa Catarinoje, kurie pre
numeruoja «Mūsų Lietuvą»,
kurie kasmet aplankomi. Rio
lietuviai, palyginus su São
Paulo, daugiau skaito «Mūsų
Lietuvą». Žmonėms patinka,
kad lietuvis kunigas Mišias
atlaiko prie mirusiojo kūno,
prieš išvežant laidoti. Lietu
viai skambina į parapiją,
kviesdami pas ligonį, krikštų
ar moterysčių. Lituanistinių
mokyklėlių mokinių skaičius
auga,

ŠALPA IR SENELIAI

Diskusijose ilgai kalbėta
apie lietuvius senelius, kurie
neturėdami kas juos globotų,
norėtų įstoti į prieglaudą/bet
vietos surasti sunku. Nagrinė
tos galimybės įsteigti lietu
viams seneliams poilsio ' na
mus. Teikiama ir tiesioginė
pašalpa pinigais ar drabu
žiais, bet ji dar neapima vi
sų lietuvių senelių, kuriems
ta pagalba reikalinga. Taip
pat pageidautina, kad visi
lietuviai pastoviai aukotų ša1pos fondui. Tuo reikalu co.iau
rūpinsis ir jį svarstys prel.
Pijus Ragažinskas, kun S asys Šileika ir T. Petras Dau
gintis .
LIETUVIAMb /YSKUP.AS

Kun. Janilionis. negalėjęs
dalyvauti, aavo laiške siūlė
vėl rūpinus, kad Brazilijos
(ar ir Pietų Amerikos) lietu
viams butų pa.-Kirias vyS&u
pas, kaip vytsk. a. Deksnys
paskirtas Europos lietuviams
(nors jų ten mažiam negu P.
Amerikoje) ir kaip vysk. V.
Brizgys dirba su lietuviais už
uuro os ribų >um nėr »s įvai
rios galimybės, Brazilijos ir
kitų kraštų vyskupų ausistaty
mai, buvę pasitarimai su kar
dino u Rossi ir a.a. kardinolu
Jaime Camara. Lietuvio vys
kupo bjviina^ apjungtų lietu
vius ir duoių stipresnį ba.są
visuomenėje. Tuo reikalu to
liau rūpinsis septyni kunigai.
SPAUDOS ATEIT.S

«Mūsų Lietuvos» tdministra
torius Tėvas Bružikas išuiški
no Lnansinę laikraščio padė
tį. Per septynis jo darbo me
tus nebuvo skolų nors ir ne
visi skaitytojai mokėdavo pre
numeratą, kadangi atsirandi
dosnių garbės leidėjų. Prenu
meratos renkamos iš šeimos
į šeimą, Let ir nemažai sk i
tytojų patys atneša ar atsiun
čia mokestį

Apie laikraščio išvaizdą bu
vo daug pastabų — popierio
kokybė, iliustracijos. Dėl tu
rinio pareikšta, kad būtų nau
dingas sveikatos ir kiti sky
riai, kurie domintų skaitymo
jus.
Redaktorius T. Jonas Kidy
kas pristatė sąrašą 40 asine
nų, kurių prašė bendradarbiauti'spaudoje, bet tik laoai
maža dads tebetaikina. susi
tarta su Tėvais Saleziečiais
kad jie rūpinsis teikti dan
giau žinių iš Vila Zelinos, ku
ri visada rašoma pirmoje vie
toje, ir padės straipsniais.

RADIJO VALANDĖLĖ
Šiuo metu «Mūsų

Lietuva»

yra vienintelis pastovus ry
šys, nutilus radijo valandė
lėms. Prelatas Ignatavičius
minėjo, kaip Rio lietuviai įsi
taisė valandėle ir kaip per
duoda lietuviams žinias.
JAUNIMAS IR KALBA
Pasipylė nuomonės apie por
tugalų ir lietuvių kalbos var
tojimą pamaldose. Bendroji
nuomonė buvo, kad reikia
skatinti lietuvių kalbą, remti
tuos, kurie ją jau moka, ra
ginti kitus mokytis, bet neat
mesti tų lietuvių vaikų ir vai
kaičių, kurie kalbos nemoka.
Jie yra palankūs lietuviš
kiems reikalams ir jųj neref:
ketų atstumti, o visais bū
dais pritraukti.

Jaunimo skyrius «Mūsų Lie
tuvoje» iškrtto, kai sumažėjo
puslapių skaičius, bet vėl bus
atgaivintas. Šv. Kazimiero li
tuanistinė mokyklėlė ruošia
mokinių laikraštėlį, Kuris pra
tintų juos prie spaudos. Buvo
ir stovykloje vaikų prirašy
tas laikraštėlis.
Rodyta skaidrių iš jaunimo
stovyklos, lituanistinės moky
klos, vaikų ir jaunimo pieši
nių, Velykų tautų eisenos.
BUS MI PASITARIMAI

Prel, Aleksandras Arminas,
kun, Pranas Gavėnas ir Anta
nas Saulaitis sudaro komisiją,
kuri rūpinsis Brazilijos lietuvių kunigų vienybės steigia
maisiais reikalais ir numatys
sekančio kunigų pasitarimo
pobūdį. Nutarta susirinkti ki*turis kartus per metus.
Pasitarimas baigėsi koųcelebruotomis Mišiomis, dalyvau
jant ir seselėms, kurių skaity
mai ir maldos buvo nukreip
tos į lietuvių tautą, į kunigų
ir visų krikščionių užduotį, į
lietuvių veiklą ir Brazilijos
gerovę.
itirâãããíi
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Drąsus

Zygis

Lietuvoje

ti sau liudininkus. Jūs davė
te kaltinamajam suprasti, kad
jis kaltas, nepasirūpinęs ad
vokatu — o jam buvo už
drausta išvvkti iš namų.

Ne tik prokuroras, bet ir
pirmininkaujantis teisėjas, ir
jo kairėje sėdintis tarėjas el
gėsi kaip kaltintojai, siekią
įrodyti teisinamojo kaltumą.
Jūsų, teisėjau, visa liudinin
kų apklausa nukreipta į tai
kaip patvirtinti parengtinio
tardymo protokolus.

Paaiškėjo kad tų tardymų
metu galėjo būti neteisėtumų:
mokyklos direktorė grasino
elgesio pažymio sumažinimu,
jei mergaitė liudininkė nepa
sirašysianti tardymo protoko
lo. Jūs nereikalavote, lr gy
nėjas nereikalavo, kad liudy
tojų pasisakymai būtų įtrauk
ti į teismo protokolą.
Kad ir švelniai, apklausinė
jimo metu jūs visą laiką el
gėtės, kaip pritiktų kaltinto
jui, o ne teismo pirmininkui.
Kai kuriuos vaikus jūs spau
dėte, kad jie pasakytų, kas
juos piikalbėjo taip sakyti, o
buvo aišku, kad tai direktorė.
Iš tardymo teksiu paaiškėjo,
kad juos surašė juristai, o
ne va kai.

Jus pasijuokėte iš mažamoKslės liudininkės ir grasi
note iš salės išmesti stebėto
ją, sakiusį »iš pilieė o tyčio
tis negalima . Kodėl jūs nesu
draudėte tų civiliai apsiren
gusių pareigūnų, kurie bal
siai darė pastabas byios ei
gos metu?

Paaiškėjo, kad trys pareigu
nai išvaikė vaikus ir suaugu
sius, susirinkusius pamaldoms
nusikaldami Baudžiamojo Ko
dekso 143 ir 145 str. Kodėl
nežiūrėta pažeidimo iš val
džios tarnautojų pusės?
Prokuroras lietė dalykus,
kurie neįeina jo kompetencijon — apie valdžios liniją re
ligijos atžvilgiu, apie Kris
taus mokslo naivumą.

Kun. Antano Šeškevičiaus
teisme Lietuvoje, Molėtuose,
dalyvavo ir kun. G. Blynas,
parašęs atvirą laišką, smer
kiantį teismo neteisingumą.
(Kun. Šeškevičius nuteistas
metame kalėti už tikybos mo
kymą vaikams). Atvirojo laiš
ko teismui pagrinoinės dalys
šios:

Advokatas buvo labai san
tūrus. Jis pareikalavo pirma
apklausinėti liudininkus, kaip
ir turėtų būti, beteisėjus pri
ėmė prokuroro prašymą pir
mą apklausinėii kaltinamąjį.
Advokatas nurodė, kad kalti
namasis straipsnis visada su
kėlė daug teisinių problemų,
kad nėra aišku, kuo kaltina
mas Kun. Šeškevičius.

«Dabar, kai jau po teismo,
noriu Jums parašyti kai ką
iš-savo įspūdžių, patirtų per
tas dvi dienas.

(Čia kun. Blynas prideda
kun. Šeškevičiaus teisinimesi
kalbą, kuri jau buvo «Mūsų
Lietuvoje ištisai atspausta).

Dar gerokai prieš teismą,
kalbėdami apie teismo sąly
gas, priėjome išvados, kad
reikalingas visuomeninis gy
nėjas, kurs padėtų palaikyti
pusiausvyrą tarp kaltinimo ir
gynimo, kadangi samdytas gy
nėjas negali pakankamai įsi
gilinti į smulkmenas. Mes,
kunigai, neturėdami savo prof
sąjungos, kūną leistų įstaty
mai, negalėjome visuomenės
gynėjo pagal įstatymą prista
tyti, ir jūs tai atmetėte.

Teismo eiga patvbrtino, kad
gynėjas reikalingas. Kaltina
masis, nedavęs iš jūsų paaiš
kinimo praleido progą įrašy

iíbbmhÜ

ŽUVO KONSULO
SŪNUS
Lietuvos generalinio konsu
io Čikagoje ar. Petro Dauž
vardžio sūnus Fabijonas, 41
metų amžiaus, Jav karo avi
jacijos pulkininkas, Sniego
pūgoje sudužo transporto lėk
tavas, Liko žmona ir 3 vai
kai,
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lionies duknoms, anūkams
proanūkėms.

MOTINOS
DIENA
t
Sekmadienį šv. Kazimiero
parapijos salėje švęsta Moti
nos Diena. Mišių metu giedo
jo «Aušros choras, Mišias lai
kė Tėvas Petras Daugintis.
Programoje choro dainos ir
lituanistinės mokyklos moki
nių pasirodymas.

ir

ML PRENUMERATOS

Petras Šimonis 50 kr., Juo
zas Lisauskas 30 kr., Ana Ser
benta 25 kr., Albinas Bu^tovičius 25 kr., Jonas Sulūnas,
Augustinas Gogelis ir Ana
Šablevičius irgi po 25 Kr.
ihwànBiii

«Aušros» choras» padaina
vo Šimkaus «Oi močiut, moti
nėle», «Ko liūdi, sesele». «Mo
čiut, širdiele" ir «Mergele le
lijėle * irutė Petraitytė pajvai
rino armonika penkias deklamicijas i Vera Locija Karašauskaitė, Paulius Dovidausk«s, Stasys, Maristela ir So
fija Žutautai) ir pati dar pas
kaitė Motinos dienai eilėraš
tį «Aušros» choro pirminio'
kas Jonas Bajorinas p.įskaitė
svarbią paskaitą Kun A. Sau
la tis kvietė dalyvius padėt’
šeimoms tautiniai ir materia
liniai, kad motinų išsaugotos
vertybės ir toliau gyvuotų.
T Kidykas įteikė iovanas jau
niausiai ir seniausiai motinai
bei ypatingai motinai Onai
Petraitieuel, kuri būdama ta
lė, moka lietuviškai, ir savo
abi luKreles • lietuviškai au
klėja ir mėgsta lietuvišką vei
klą, neapleisdama ir savo tau
tybės.

Minėjimas baigėsi giesme
«Marija, Marija* ir jaukiomis
vaišėmis.
ii—a—nii
ÜKH3KKAÜ

MIRĖ

Praeitą ketvirtadienį, gegu
žės 6 d. mirė ONA JOOlNIe.NÉ, sulaukusi 75 metų am
žiaus. Kilimo ji buvo iš Zara
sų apskrities Palaidota Lapos
kapuose. Paskutiniu laiku gy
veno ji pas savo dukrą Gai
galienę, Vila Santa Isabai.
Mūsų širdinga užuojauta ve-

REDAKCIJOJE

ML redaktorius T. Jonas Ki
dykas gegužės 10 išskrido j
JA V-bes atlikti įvairių reika
lų dalyvauti Kanados ir JAV
lietuvių dainų šventėje ir pa
atostogauti
«Aušros» chorą
perėmė p. Girdauskas, o re
dakcijos reikalais kreipkitės
j Antaną Sau aitį, SJ.
n—gaanii
iiffisuemii

IEŠKOMAS
Vladas Morkūnas, sūnus Be
neaikto Morkūno, gyvenąs
JAV, ieško savo dėdės ir
krikšto tėvo Broniaus Grybo,
kilusio iš Žemaitkiemio vals
čiaus netoli Ukmergės, išvykusio iš Lietuvos apie 19^830, Pranešti redakcijai.
II—HĮ
tii—õã

* 1971 METŲ STOVYKLA
Galutina sausio mėn. buvu
sios vaikų ir jaunimo stovy
klos apyskaita suvesta. Paja
mų iš viso būta 6.883,00 kruzeirų išlaidų 6 317,28. Tuo bū
du sekančiai stovyklai ruošti
jau iš anksto turima 565,72
kr. Pilna apyskaita jau buvo
Ml atspausta.
Il—ll
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Brazilijos Raudonasis Kry
žius ieško sekančių asmenų.Stanislovas Jankauskas, Anta
nas Jankauskas, Valerija Mia-Č
kauskieaė, Nik. Skruoais.

JONAS JAKUTIS
RUA

COSTA BARROS, 352

TEL. 63-3285 — VILA ALPINA
Turi įvairiausių statybos medžiagų. geležinių~daikų, indų bei darbo įrankių.

Lietuviai pirkim pas lietuvius l

BIRUTE IR JONAS BAGDZIAI
ŠVENČIA VEDYB N?O GYVENIMO SIDABRINĮ JUBIL1Ų

ŠI sekmadienį gegužės 16 diena Jonas ir Birutė Bagdžiai
minės sidabrinį vedybinio gyvenimo jubiliejų. 11 vai. jubi^atų intencija bus Mišios Vila Zelinoj, Po mišių Jaunimo Ra
muose ruošiamos giminėms ir draugams vaišės. Jonas Bagdžius, kilęs iš Prienų, dar vaikas su šeima, atvyko Brazili
jon. Buvo pi- mas lietuviškos mokyklos São Paulyje mokinys,
gavęs pradžios mokyklos baigimo diplomą 1932 metais Jau
iš, jaunų dienų, dar berniukas, sekdamas motinos Monikos
Kleizienės pavyzdžiu įsijungė lietuviškan veikiman, lietuviš
kų laikraščiu išnešiojimu po namus, vėliau soortą. Yra vie
nas iš pirmųjų Lietuvių Katalikų Bendruomenės choro cho
ristų, keletą Kartų buvęs choro pirmininku. Ir dabar jame
dalyvauja. Turėdamas inicjatyvos, darbštumo, atsistojo ant
stipresnių ekonominių pagrindų, turi metalurgijos industriją
«So neima».
Jubiliatas yra gabus ir didelio pasiaukojimo organizato
rus, turi lietuv škos visuomenės pasitikėjimą, Tai parodė va
dovaudamas keletos minėjimų surengimui. Jis yra pavyzdys
kitiems veikėjams, taip pat gabiems, deja, nerandantiems lei
ko visuomeniniam bei kultūriniam darbui dėl asmeninių pa
togumų ar išvykų.
Prieš 25 kietus sukūrė lietuviškos šeimos židinį su Bi
rutė Mockutė buvusia L. K. Bendruomenės choriste. Pavyz
dingai išauklėjo ir tebeauklėja šeimos atžalyną. Vyriausia du
krehé Cecilija, ištekėjus už Į. Ratkevičiaus, augina du anū
kus. Regina lunko São Paulo universitetą, studijuoja istori
ją. Nelsonas yra gimnazistas, o Juozas Rikardas dar tik po
ros metukų.
Jonoi Bagdžiaus gyvenimo draugė Birutė Mockutė yra
stiprus ramsds šeimyniniame gyvenime ir vie. veikime.
JubiliatamsUinkime sulaukti auksinio jubiliejaus ir visuo
met aktyviau dalyvauti lietuviškame veikime, nes darbo lau
kai platūs, o darbininkų maža.
P. R.

LK Šv. Juozapo Vyrų Brolija dėkoja svečiams, ku
rie taip gausiai dalyvavo pamaldose bei vaišėse 30 me
tų jubiliejaus proga. Taip pat dėkoja TT Jėzuitams, Pa
rapijos Tarybai, Bendruomenės Chorui, Aušros Chorui,
PLB Brazilijos krašto skyriui Ypatinga padėka klebo
nui prel. P. Ragažinskui, prel. Al. Arminui ir salezie
čiams. kurie visi pagražino mūsų šventę.
J. Bagdžius
LK Šv. Juozapo Vyrų Brolijos p-kas

Mirus mūsų choristo Longino Gaigalo senelei

[

ON-I JODiNlENEl
«Aušros» Choras liūdesio valandoj reiškia jam ir jo
šeimai giliausią užuojautą

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

I

i

SIUVYKLOJE LAURO
Ruá do Orfanato, 686, — V. Prutiente — Fone 63-5294
São Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui
teikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

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 — Molezas de Senhoras
Partos — Operações

Horário; Das 12 as 14 e das 19 as 21 horas
Joneultorio e Residência RUA DOS
TRILHOs, 1576
Mooca, Fone 92-3991

Aleksas Kalinauskas
Advokatas
•v f<
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
Tei. 31-2548

Raštinės
. 15 de Novembro, 244
4.0 -Sala 19- Tel. 37-0324
no 14,00 iki 18,00 vai.

«Baisųjį Birželi* šiais me
tais paminės kartu visos trys
Pabaltijo tautos — lietuviai,
latviai ir estai.
Birželio mėn. 13 d. bus pa*
maldos už Sibiro kankinius ir
partizanus.
Birželio 19 d. 19 vai. cão
Bento gimnazijos salėje įvyks
oficialioji dalis ir po jos visu
triių tautų meninė programa:
Birželi'" 20 d. beadra išvy
ką (ekskursija) į Clube de Cam
pismo (ten pat kur pernai.)
Birželio 23 d. miesto centre
bus atidaryta Pabaltijo» tautų
liaudies meno darbų paroua
kuri tęsis iki birželio 29 d.
n ■b—su
ilHHBBii

VYRŲ BROLIJOS JUBILIE
JAUS ŠVENTE
Gegužės 9 dieną vila Želi
noj nepaprasta šven ė - Šv.
Juozapo Vyrų Brolijos jubilie
jus, 30 metų veikios sukaktis-

Išvakarėse Brolijos nariai
prisiminė jau amžinybėn -švy
kusius brolius šv. Mišiomis,
kurias atnašavo klebonas pre
latas Pijus Ragažinskas, ir nė
vienas šventa komunija.
Sekmadienį, 11 valanda iš
kilminga eisena vyrai įžygia
vo bažnyčion jubiliejinėm pa
maldom. Uniformuoti broliai
su žibintais vedė procesija:
juos sekė celeorantai — prel,
Aleksandras Arminas su ku
nigu Pr&nu Gavėnu ir kunigu
Stasiu Šileika, o iš paskos mi
nia, giedodama «Linksma die
na* Bažnyčioj juos sutiko
choras ir žmonės.
Prelatas Arminas karšiais
žodžiais
nušvietė
Brolijo»
prieš 30 metų įsikūrimą, jos
tikslus, jos svarbą parapijos
gyvenime, nuveiktus darbus,
nenuilstančius ir jau mirusius
veikėjus, linkėdamas ir mels
damas Brolijai Augščiausiojo
palaimos re»iginej ir tautinėj
parapijos sargyboj.

Vaišių salėj, kur viena sie
na buvo išpuošta 30 metų
veiKlos prisiminimų vaizdais
ir kurioj dalyviai buvo apdo
vanoti puikiu jubiliejiniu žen
kleliu visos vietas tuoj buvo
užimtos, o stalai apkrauti aka
niais valgiais. Klebonui jalai
minus stalą, užkandę ir jĮužgė
rę, tiek broliai kiek svečiai
vieni po kitų stojos kalbėti.
Brolius sveikino klebonas pre
latas Pijus Ragažinskas ir Bro
lijos kūrėjai — prel. A«. Ar
minas, Jonas Paukštys ir5Liud
vikas Jermalavičius, paskui
Jėzuitų vardu t, P, Daugintis»
Aušros choro vardu jonas Ba
jorynas, Bendruomenės cho
ro ir parapijos vardu Petras
Šimonis bei kiti.
Brolijos pirmininkas Jonas
Bagdžius sumaniai taip v»sa
pravedė, kad susidarė šeimy
niška aplinka, kur buvo malo
nu ir vaišinus, ir dalintis min
timis, ir linksmai traukai lie
tuviškas dainas.

