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PLAČIAJAME PASAULYJE
SADAT TVIRTINASI 

EGIPTE
KAIRAS, Praeitą savaitę 

Egipto prezidentas Sadat pra
dėjęs nušalinti sąmokslininkų 
prieš jo valdžią skubiai tęsia 
šj darbą Tada pašalino gar
sųjį - Ii Sabry, kurs buvo de
šinioji ranka mirusio prezi
dento Nasser, jo valdžioje bu 
vo visa policija Paš lino taip 
pat kitus 6 ministrus, kariuo
menės vadą ir visą eilę kitų 
aukštųjų kariuomenės, admi
nistracijos ir vienintelės Egip 
te Socialistinės Arabų Vieny
bės partijos pareigūnus.

Dabar jis to ruoštojo prieš 
jį sąmokslo bendrininkus areš 
tuoja ir nušalina visoje šaly
je. Jų vieton pastato sau pa
tikimus žmones, kurie nėra 
kairieji nei Sovietų Rusijos 
šalininkai. Taip pat Sadat pra 
dėjo ir viso krašto liberaliza- 
ciją ir mažina rusų įtaką.

ANGLIJA IR BENDROJI 
EUROPOS RINKA

LONDONAS. Šiomis dieno
mis vyksta derybos tarp An
glijos ir Europos Bendrosios 
Rinkos kraštų ypač Prancū
zijos, dėl jos priėmimo į šią 
bendruomenę. Didžiausia prie 
šininkė — Prancūzija dabar 
nusileidžia Šią savaitę Angli
jos Ministrų pirmininkas Ed
ward Heath vyksta Paryžiun 
tart s su Prancūzijos prezi
dentu Pompidou galutinai už
tikrinti priėmimą.
imtmm n:------

KARIU SUMAŽINIMAS 
EUROPOJE

VVAŠINGIONAS. JAV opozi 
cijos — demokratų partijos 
vadas Mansfield įnešė įstaty
mui pataisyti projektą dėl 
pratęsimo naujokų ir atsargi
nių šaukimo dar dviem me
tam Jis siekia sumažinti jų 
kiekį. Dėl to siūlo sumažini 
per pusę JAV karių slfaičių 
(yra :»pie 300.000) Europoje. 
Prezidentas Nixonas ir respu 
bekonų partija tam labai prie 
šinasi.

Tačiau dalis atstovų ir ame 
rikiečių yra tam palankūs, 
ypač kai Sovietų Rusija pa
siūlė irgi svarstyti savo ir 
JAV karių bei ginklų Europo 
je sumažinimo klausima. Jau 
eina tuo klausimu pasitarimai 
tarp Sov. Rusijos ir JAV.

stebėtina, kad ir Sovietų 
Rusija suinteresuota ginkų 
sumažinimo Europoje klau-
bimu. nėmis. Kiti, neturėdami gy- minacijos, emigracijas, darbo

;CELAM UŽ S'JCIALINI 
TBbINGUMĄ

SAN JOSÉ {Puerto Rico). 
Gegužės 15 d. baigėsi 13-ji 
Lotynų Amerikos vyskupų de 
legatų (CELAM.) konferencija. 
Ji daugiausia svarstė savo 
administracijos ir veiklos per 
tvarkymo klausimus Tačiau 
iš naujo siūlė savo kraštų 
žmonėms so.dalinį teisingu
mą pagal Katalikų Bažnyčios 
socialinį mokslą, kaip svar
biąją premonę blogų gyveni
mo sąlygų milijonam- žmogių 
pagerinti.

PERU NEI KOMUNIST NÉ
NEI KAPITALISTíNÉ

LIMA. Praeitą savaitę Peru 
sostinėje Limoje vyko Tarp
tautinio išsivystymo Banko 
(BID) valdytojų konferencija. 
Jos atidaryme Peru preziden
tas Juan Velasco Alvarado 
tarp kitų dalykų pareiškė;

«Rūpinamės surasti kelią, 
kuris mus įgalintų sukurti ben 
druomenę e s m i n g a i skir 
tingais principais, vertybėmis

Naujos
Gegužės 14 d. popiežius 

Paulius VI parašė pasaulie
čiams katalikams laišką ir jį 
viešai paskelbė garsiosios Leo 
no XU enciklikos Rerum No 
varum» paskelbimo 80 metų 
sukakties proga. Todėl šis 
apaštalinis laiškas vadinamas 
‘Octogesimo Adveniens* (Aš
tuoniasdešimt sukaktus}.

Nors laiškas neskelbia nau
jų dalykų Katalikų Bažnyčios 
socialiniame moksle, tačiau 
ji» yra naujas Bažnyčios pa
simatymas visais opiaisiais, 
tarp katalikų dažnai dabar 
ginčijamais k’ausimais. Pagal 
tuos oficialius nurodymus, 
naujai nustatytas gaires visi 
katalikai privalo spręsti ir 
rikiuoti visą savo socialinę 
akciją, visą .savo asmenišką 
ir bendruomenišką veiklą že
miškuose dalykuose. Todėl 
norime supažindinti ir "M L» 
skaitytojus su t<- Laiško svar 
besniais nurodymais.

PASIKEITIMAI IR 
katalikai

Laiškas pirmiausia primena 
visoje žmonijoje vykstančią 
krizę, pasikeitimus, naujai iš
kilusias sunkias problemas. 
Jas kai kurie Bažnyčios na
riai norėtų )š-;pręstti violenei- 
jos ir raiikalinėmis pritmo- 

ir orientacijomis, kapitalizmo 
ar komunizmo prirašytomis»..-

«Kaip pripažįstame teisę*1 ka 
pitalui teisingos ir garantuo
tos gėrybių dalies, kurią pa
deda sukurti, taip lygiai išpa
žįstame darbininkams 
teisę, turėti tokią dalią 
savo ir savo šeimos rankose.»

«Revoliucinio Peru režimo 
siekis yra įgyvendinti tokią 
ūkinę santvarką, kurioje pa
lengva nuosavybė ir sprendi 
mų kontro ė atsirastų 
galioje visų dalyvaujančių ga 
mybos vyksme...»

MILANAS. Šitokį Peru revo 
liucijos pobūdį patvirtino ir 
italų žurnalistas Virgílio Lil
li, kuris iš urnos dabar rašo 
straipsnius dienraščiui <Cor- 
riere della 5 erra»;

«Kai kurios Peru kariškių 
vykdomos reformos išviršinai 
atrodo marksistinės Tačiau 
yra klaida spręsti, esant šian
dien Peru marksistine šali
mi. Peru režimas yra vienas 
iš daugelio karinių režimų 
Pietų Amerikoje... Tuo atžvii 
giu Peru revoliucija yra bur
žuazinė B« ubejo, sujungi
mui visų Peru gyventojų Pe
ru karinis režimas reikalin
gas antiamerikonišKus nacio
nalizmo vėliavos.

gairės
vos dabartiniu netpj ybių są
monės, stengiasi palaikyti da
bartį ę padėtį, Kiti leidžiasi 
suvedžiojami revoliuc nėmis 
ideologijomis, žadančiomis ti
krai geresnį pasaulį...»

«Dėl Katalikų gyvenamų 
krašių padėčii į air uno sun 
ku nurodyti visoms galiojan
tį jų išsprendimų Bet tai ir 
hėr mūsų misija. Krikščio
niu bendruomenių galioje yra 
— vienybėje su vyskupais — 
nagrinėti sa<o krašto proble. 
mas ir nustatyti veikiai nor
mas nesikeiėiančios E vangeli 
jos šviesoje pagal Bažnyčios 
socialinį mokslą. Krikščionys 
tu*ri t keti ir • atnaujinti savo 
pasitikėjimą EVANGlLIJOS 
JĖGA, jos suvyturau ir nuro 
dūmais, kurie dėl savo amži
numo niekada . epasei e a».

Gyves ė Evangelijos reika 
lavinau sąmonė įpareigoja Eaž 
nyčią stoti žmonijos tarny
bon. kad padėtų žmonėm? pa 
justi šias problem is visoje 
platumoje. įtikintų juos soli* 
darios veiklos būtinumu s ei 
giame žmonijos ;s ori jos \ m 
gyję.*

Paskui popiežius aprašo 
kai kuriuos pasikeitimus, kaip 
miestų išaugimo (urbanizaci 
jos), moters vietos visuome
nėje, darbininkų sindikatu gd 
lios, rasių ir kitokios diskri-

TRYS BROLIAI GARBĖS LEIDĖJAI
Mūsų lietuviška daina vis apie du broliukus dainuoja, 

O čia 3 broliai Jonas, Leonas ir Bolys susitarę visi trys iš
leidžia šį ML numerį. Širdingai dėkojame mieliems Broliams 
Auamavičiams už tokią gražią sutarti.

Turime pasakyti ir pasidžiaugti, kad šie 3 broliukai įs
teigė 1928 metais «TRANSPORTE VETERANO» São Paulo— 
Rio firmą, kuri net iki šių dienų išsilaikė. Tai didelė reteny 
bė ir gal vienintelė tarp lietuvių. O dabar jie pridės prie tos 
firmos žodį "LITUANO». J uomet skambės: «TRANSPORTE 
VETERANO LITUANO».

Jie taip pat transportuoja tarp Jundiai, Mogi Guaęu ir 
kitur. Boliaus Adamavičiaus adresas; rua 'lamuanas, 36, São 
Paulo, telefonai 63-6611 ir 274 1615, Jono: Rio, rua Guaicu- 
rus, 44, telefonas 228 0344, Leono. Rio, llba do Governador, 
rua Barbara de Castiitios 447, telefonas 396 0307. Jeigu kam 
reiktų, prašome kreipt s čia paminėtais a resais ir telefo» 
nais. Dar kartą ačiū Broliams Adamavičiams ir kad daugiau 
atsirastų tokių pavyzdžių.

Dėkinga «MŪSŲ LIETUVOS" Administracija

Atstovai lankė nuncijų
o ’ i

§v. Sosto nuncijų Brazilijai 
gegužės 12 lankė lietuvių ku 
nigų ir pasauliečių grupė, no 
rėdama pranešti apie kątik 
įvykusį BrazLijos lietuvių ku
nigų susirinkimą, apie lietu
vius Brazilijoje ir prašyti lie
tuvio vyskupo lietuviams Bra 
žili joje Susitikimas įvyko nūn 
cijatūroje, Rio de Janeiro

Delegacija buvo šiltai priim 
ta. Ji pristatė savo nuomonę- 
kad, nesant Lietuvos atstovy
bės, reikalinga įtakingo as
mens, kuris g-lėtų lietuvius 
acstuvauti, apjungti, pravesitį 
Bažnyčios atsinaujinimo po
tvarkius.

Arkivyskupas, kuris yra; ita 
lų kilmės argentinietis, parai 
nėjo, kad šiuo metu Brazili
jos ar kitų lietuvių apgyven
tų kraštų bažnyt.nės vyriau
sybės gali būti palankesnės 
tautiniu atžvilgiu, negu se
niau, nors toks prašymas ga 
Ii užtrukti ilgiau. Jį reikią 
pristatyti vysKopų konferenci 
jai. Pats nuncijus paklausė» 
a» jo prašoma Brazilijai ar Vj 
sai Pietų Amerikai.

Lietuviai kunigai jau yra 
kalbėję su <i. Agmelo Rossi ir 
a.a. Jaime Camara šiuo klau 
simu, kurie buvę palankūs. 
Jau prieš keletą metų, pasky 
rus vysk. Brazį ir vysk. Deks 
nj Europos lietuviams, buvo 
tikėtasi ir vyskupo lietuviams 
Pietų Amerikos žemynui.

Delegacijos nariai, pristatę 
ir raštu memorandumą, buvo 
prelatai Aleksandras Arminas 
Zenonas Ignatavičius, Pijus 
Ragadnskas, kunigai Pranas 
vmvėnas, J. Janilionis, V. Ša
tas ir A. Saulaitis, Rio lietu
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trūkumo, spaudos ir televizi 
jos išaugusios spaudos ga
lios. .

Tada Pauliaus VI kalba apie 
iš šių pasikeitimų kilusius 
svarbiausiusjžmonių, ypač dar 
bininku ir atsilikusių, netu - 
tingų tautų siekius, būtent: 
didesnio teisingumo ir sti
priau garantu tos taikos, ir 
ypač siekimą lygybės bei da
lyvavimo juos apsprendžian
čiuose veiksniuose arba t»ip 
vadinamosiosibendravalttystės.

(Bus daugiau) 

vių veikėjas Kazimieras Gau- 
lia. Nuncijui paprašiu?, paža
dėta suteikti daugiau statist! 
kos apie lietuvius Brazilijoje.

Nuncijus pastebėjo, kad pa
dėtis būtų lengvesnė, jeigu 
būtų rito (apeigų) skirtumas, 
kaip yra su ukrainiečiais Vie 
na galimybė būtų, kad kuris 
nors Brazilijos vyskupas ie- 
tuvi paskirtų savo padėjėju 
ir jam būtų ai p pat pavesti 
lietuvių reikalai.
!!■«— II 
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MOKYSIS ŠCKIŲ

Liepos 5—17 netoli Čikagos 
ruošiami tautinių šokiu moky 
tojų kursai, naujam mokytojų 
prieaugliui skatinti. Kadangi 
kursai yra nemokami, daly 
viams teuka pasirūpinti tik 
kelione

Iš São Paulo ruošiasi va 
žinoti Jonas Lukoševičius ir 
Regina Bagdžiūtė, kurie daly 
vauja tautinių šokių grupėje, 
susibūrusiai po Urugvajaus 
«Ąžuolyno» apsilankymo.

Brazilijos Lietuvių BendrUo 
menės taryba paskyrė šimtą 
dolerių sumą paremti kelio 
nę visų kurie ryžtųsi kursuo 
se oalyvauti. Bus kreipiamasi 
ir į įvairias lietuvių organiza 
cijas.

VIENYBĖS SAVAITĖ
Gegužės 23—29 Brazilijoje 

bus Krikščionių Vienybės ;Sa 
vaite, kurios metu mal orais 
ir apeigomis bei seminarais 
plėsimą krikščionių vienybės 
mintis ir reikalas.
HM—III 
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ALFNDE ir-ČILĖS KUNIGAI
Buvo apklausinėti 704 Čilės 

kunigai, ką jie mano apie ben 
dradarbiavimą su marksistine 
Čilės valdžia?

Iš jų virš pusės - 52,8% 
pasisaKė už bendradarbiavimą 
vykdyti konkrečius valdžios 
projektus, tačiau vis priminti 
pasaulėžiūrų skirtumą, 36.8% 
atmetą marksizmą, tačiau lie 
ka atviri dialogui su juo, 5,13 
proc. -yra už kovą prieš mark 
sizmą. Gi 3,1% mano, kad da 
bartinėje Čilės padėtyje kata 
likai turi dirbti draug su 
marksistinėmis partijomis.

Lietuvos nacionalinė ! 
M.Mažvydo bihi iotol- »t
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Mušu Kultūriniame
Gyvenime

NAUJOS KNYGOS

«DMLININKO ŽMKDNA* ra
šyta klasiko ir humanisto 
Juozo Tinimo, palieka arba 
įspaudžia j skaitytojo sielą 
daug gražesnius vaizdus ne
gu kartais ir įspūdingiauti pie 
šiniai.

Čia kiekvienas puslapis ne 
teptuku išpaišytas, bet įvai
riaspalvių minčių rašalu pa
rašytas. Nurodyta, kokia slap 
tinga, apgaulinga ir nesupran 
tama žmonių gyvenime eroti
nė meilė, ypač. įsiraylėju. 
siemi- ir rengiantiems tuoktis. 
Ši knyga naudinga pasiskai
tyti, kad neapsigautų,

J. B.

Romano istorija paprasta: 
dailininkas Algis Vilmanta^po 
praeito karo atvyksta Austra
lijon, įsimyli australietę, ją 
veda, bet šeimyninio gyveni
mo laimę greitai sugri u na 
asmuo, besąs ir vaiko tėvu. 
Po skirybų Vilmantas išvyks, 
ta j Texas, kur numatyta jo 
meno paroda ir kur turi pra
dėti naują gyvenimą.

Vilmantas besąs principų 
žmogus bet iš kitos pusės, 
jis silpnas meilėj, nebepalie- 
ka vietos kritiškam žvilgs
niui, nebepaiso tikėjimo skir 
tumo.

Autoriui bus rūpėję paro
dyti, kokia tragedija gali iš
tikti lietuvį bet autorius nė
ra moralistas.

(Darbininkas)

Knygą išleido Lietuvių Kny 

gos Klubas. 218 pusiepių. Kai
na — 5 dol. Gaunama Drau
ge (ML patarpininkaus norin 
tiems įsigyti).

iičššššiššij

«GEROJ VASARA’, prade 
ta spausdinti ML pereitą sa
vaitę, susilaukė gražių pasta 
bų išeivijos ir Lietuvos spaų 
doje.

Lietuvoje rašoma.- ^Autorius 
pasakoja apie realų prieškari 
nį užkampio miestelio gyveni 
roą jų žmones, nuotykius. 
Grincevičius sutelkia dėmesį 
į žmogų, į jo buities įdomią 
sias, kasdienybę praskaidri
nančias puses. Jis savo mo
zaikinius apsakymus, buities, 
laiko ir žmonių jungiamus į 
novelių romaną, nuskaidrina 
jaukia, draugiška šypsena ir 
gausiais papročiais, kuriuo
se daug liaudiškų prietarų, 
nau» geraširdiškos galvose
nos naivumo, tautosakos, bur
tų, "fantazijos/»

Liuda Rugienienė «Drauge» 
pastebi, kad «nuostabūs ir vai 
kiški yra «Gerosios vasaros» 
vaikai, kuriuos autorius apra
šo su nepaprastai dideliu pa
sitenkinimu ir labai vykusiai 
Autorius nušviečia miestelio 
nusistovėjusį gyvenimą, kur 
žmonės turi su įtupėjusias sa 
vo tradicijas, savo tvarkymo, 
si būdus ir, atrodo, turėtų bū 
ti patenkmti, tačiau nėra, ir 
jie nori miestelį suskirstyti į 
vienkiemius.»

cats autorius apie knygą 
sako, «Mano kūrinys — paša* 

ka suaugusiems, palaida sau
ja spinduliu, sugautų man pa 
žįstamame fone. Mano kny
gai šūkis turėtų būti.- "Eime, 
mintimis aš nulydėsiu i pas
laptingą šalį, tai Lietuva, kur 
dangus turi visą senųjų am. 
žiu pu1 šoumą.»

Išleido Lietuviu Knygos Klu 
bas. 264 psi, 5 dol.
IIHSW3E1I 
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KITATAUČIŲ KNYGOSE

«0ONUM BALTIC! M» (Bal 
tų dovana' išleista Švedijoje 
apie liftai tų kalbu ir kitus klau 
simus pagerbti garsiajam nor 
vegų kalbininkui d . Chris
tian S. Stang. Knyga turi 612 
psl.. ją redagavo latvė prof- 
Velia i ūke-D; aviną, yra 75 
moksliniai et ;*i įsniai iš įvai
riausi pasaulio kraštų moks 
liniukų. A tonų tarpe yra 11 
lietuvių, latvių 12 ir estų 4 
mokslininkų 
ii&angjsaii ÍÍMÕBSHÍÍ

kitataučių Enciklope
dijose lietuvių literatūra li
gi šiol nebuvo gerai aprašo
ma, kadangi trūksta šalimų 
anglų, vokiečių ir prancūzų 
kalbomis Lietuvių spauda iš
kelia lietuvių literatūros isto
rijos leidinių svarbą. Vokie
čių dvitomėje Kleines litera- 
rische- Lexikon minimi tik 
trys klasikai ir septyni šio 
šimtmečio kūrėjai, aprašyti 
paviršutiniškai. Prancūzų tri
jų tomų Dictionai-e dės litte- 
ratures skiria du puslapiu-, 
lietuvių literatūrai, bet jame 
trūksta žinių apie daugelį 
svarbių liefm-iu rašytojų ir 
poetų, Grance Larousse £n 
cyctopedique mini 11 autorių, 
ir ne pačius fvarbiausius.

Manoma, kad lietuvių lite
ratūros af rašyną neturėtų 
būt sunku išleisti, kadangi 
vokiečiai jau išleido Lietuvos 
istoriją, amerikiečiai M Gim
butienės -Baitai»

Lietuvių muzikų k muziko- 
1( gų atstovavimas kitataučių 
enciklopedijose daug geres
nis. kadangi tuo nuolat rūpi
nasi Lietuvių Muzikologijos 
archyvo vedėjas prof. Žilevi
čius, Daug žinių suteikia ir 
Lietuvių Enciklopedija anglų 
kalba, kurios pirmasis tomas 
jau pasiekė svarbiausius pa
saulio knygynus.
II——II 
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PRE M JA LAIKRAŠTININKUI

Lietuvių Katalikų Mokslo 
Akademija s eigia kasmetinę 
premiją lietuviui laikraštinin
kui tais merais periodikoje la 
blausiai pasitarnavusiam lie
tuvių krikščioniškajai kuitū 
rai. Komisija, kuri skirs pre
miją, kas kart bus sudaryta 
kitoje vietoje, iškaitant netik 
Šiaurės Ameriką, bet ir Pietų 
Ameriką, Australi ą ir Euro 
pą. Bus atsižvelgiama ir į są
lygas, kuriose laikraštininkas 
dirba, bei į jo pasiaukojimą 
lietuviškai spaudai.

1972 metais LKMA skirs ir 
1 000 dolerių premiją už moks 
lo darbą. Abiejų premijų ini
ciatorius ir mecenatas yra 
kun. dr. J. Prunskis
IIBagESSSiĮI 
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RELIGINĖ MUZIKA

Bostone šv. Petro parapijos 
choras, amerikiečių orkestras 
ir lietuviai solistai dalyvavo 
religinės muzikos koncerte, 
Pirmąją dalį išpildė Zenonas

1 »71 i . gegužės 21 d

Nomeika gerai žinomas var
gonininką*, antrąją dalį užė
mė Dvoržako Te Deum, So- 
Instai.- Daiva Mongirdaitė ir 
Benediktas Povilavičius. Kon
certą suruošė Jeronimas Ku
činskas.
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LAIMĖJO SKULPTORIUS

Ramojus Mozoliauskas lai
mėjo konkupsą įrengti milži
nišką skulptūrą Čikagos arki 
vyskupijos mauzoliejuje. Da
lyvavo ir žinomi kitataučiai 
skulptoriai, bet lietuviui teko 
net abi numatomos skulptū 
ros, -Prisikėlimas» ir «Nukry 
žiavimas», susidedančios iš 
12 gabalų, iš viso turi 12 me
trų aukščio Vien tiktai gaba
las apimąs Kristaus krūtinę 
sveria 14 tonų, darbas užtru
ko dvejis metus.

n
Hamiltono, Kanados, «Auku 

ras* Toronto Prisikėlimo pa
rapijoje suvaidino «Dobilėlį 
penkialapį*. Grupei vadovau
ja p. Kubadienė.

J V-bėse mirė čelistas My 
kolas Saulius, baigęs Kauno 
konservatoriją, i aryžiaus Eco 
le Normaie de Musique Po 
karo įvairių grupių koncert
meisteris ir solistas. Vladas 
Jakubėnas ji skaito puikų če- 
listą, muzikinių instrumentų 
vertintoją, pasišventusį ir 
gr ežtą muziką. Mirė tą pa
čią dieną kaip ir Igor Stra- 
vinskis. Denverio orkestras, 
kuriam Saulius priklausė tą 
vakarą ji išskirtinai pagerbė.
11—11 
iinaasali

Prieš bažnyčią aikštelėj buvo ir naujų na 
mų, įkyriai blizganč os skardos stogais. Neto
liese ir Andriaus dėdės. Nieku nepasikeitė. Tik 
langinės žaliai nudažytos. Jazminų žydėjimas 
dar išsilaikęs, ir jie kvepia iš tolo.

Lyg pristigęs drąsos, stūmė vartelius ir dai
rėsi, ar kas išeis pasitikti.
' — Andriu-, Andrius!

— Sveika, mano sesule.
— Gerai, kad atvykai, labai gerai, — sku

bėjo sveikutis dėdė Mykolas, — laukėm visą 
savaitę.

— Reikėjo aiškiai parašyti, kada atvažiuo
si, — užpuolė Jane, — būčiau į stotį nuvažia
vus. Kai-žemę dirba pusininkas, tai net nežinom 
kam arklį laikom be darbo.

— Oras gražus tai ir norėjau pasivaikščio 
ti. Vaikščioti sveika.

— Gerai padarei, kad atvykai, įsiterpė My
kolas. — gerai, kad pas mus gyvensi. Pasimau
dysi, pailsėsi. Gerai padarei, kad pas mus atvy
kai. Gerai, gerai. Padėsi man atkalbėti mieste
lio ūkininkus nuo vienkiemių. Jau jie sutarė išei 
ti į kolonijas. Reikia tik pasirašyti. Tas .liečia ir 
mus, mes irgi šitokie tokie ūkininkai.

— Tėte, leisk jam pirma pailsėti, nusipraus 
ti, pavalgyti. Paskui galėsi su savo bėdom.

— Gerai, viskas gerai. Nepavargau. Bet tu, 

senule, lyg paaugai ir išgražėja!. Ar daug pirš
lių atsakei?

— Juokies. Piršlių?
— Dabar ir be jų apsieinama. Pagyvensi, 

pamatysi mano bernelius. Greitomis visko neiš
pasakosiu.

Grįžo dėdienė Veronika. Prasidėjo klausinė
jimas, pietų ruošimas, Andriui įrengto kambario 
apžiūrėjimas. Dėdė nei žingsnio neatstoja nuo 
Andriaus. Jam taip rūpi išakyti savo bėdas.

— Gerai padarei, kad atvykai. Taip lau
kiau Sakau, mokytas žmogus, padės, patars man. 
įsivaizduok sau, kas mūsų laukia: miestelis bus 
išdraskytas! Nors ir ūkininkai sudaro pusę mies 
teiio, bet visvien čia ne kaimas. Tie berazumiai 
nubalsavo, nori eiti į vienkiemius, į kolonijas. 
Kai išdalins, tada amen, po visam. Iškels tave 
kur į plynias, nei medelio, nei upelio. Gali mirti 
iš nuobouumo Kaimas, tai nesakau, taip ir rei
kia, bet čia miestelis. Padėsi man juos perkalbs 
ti, kol nevėlu atšaukti nutarimą, arba nors atidė 
ti kokiai dešimčiai metų. Tik aš ir dar toks ma 
žu balseliu Miniarskutis p iešinamės, o kiti devy 
niasdešimts du už kolonijas. Ką mes galim pa
daryti? Dar mane nors gerbia, nesiginčija. Bet 
visvien daro savo. Mat, kai reikia ką parašyti 
ar pasitarti, ateina pas mane, bet iš Miniarekio 
tiesiog juokiasi, jį durnium laiko. Įsivaizduok 
sau: miestelį draskyti, į vienkiemius eiti,

— Gerai, gerai, bus laiko, mes apie tai pa
kalbėsim. Dar aš pats pilnas naujų įspūdžių ir 
negaliu viso to suvokti, nesu kurse.

— Čia skubus reikalas, Reikia greitą! veik
ti, kol neatėjo atsakymas iš valdžios.

— Aš suprantu; dėde, bet manau, kad sulai 
kyti nebus galima. Tai tokia ūkinė politika visoj 
Lietuvoj. Visur eina į vienkiemius. Trilaukė sis

tema ir žemės ruožai atgyveno. Žemė visur bus 
vienoj vietoj, vienam sklype. Tai daug pažan 
giau, Mūsų krašto ūkis pakils, suklestės, bus vi 
siems bus geriau gyventi Visi to nori. Nebent 
tik labai konservatyvus ūkininkas. Dėde, juk 
esi irgi mokęsis, buvai valdininku, tai už juos 
visus supranti geriau Kiekvienu atveju, anks
čiau ar vėliau reikės išskirstyti vienkiemiais ir 
Virgainių laukus.

— Bet čia miestelis, ne kaimas. Kas beliks 
kai ūkininkai išsikels? Bažnyčia, žydai ir bobe- 
liai, grytelninkai. Bus sunaikinti iškirsti sodai. 
Liks dykioė.

— Kiek aš žinau, valdžia kaip tik neleis di 
dėsnių miestelių ardyti. Buvo atsitikimų tik su 
mažais miestukais, bažnytkaimiais, virgainiai y- 
ra tikras miestelis, lik žemė bus vienoj vietoj 
Kas norės keltis j savo ūkį, turės naujus trobe 
sius statytis. Iš miestelio trobų gabenti neleis.

— Aš ir tarnybą palikau, iš miesto grįžau, 
kad nors į senatvę galėčiau atsidžiaugti laukų 
platumu. Kai visas miestelis vienoj vietoj sėja 
rugius paskui jie suauga, kokia tai neapsakoma 
grožybė. Papučia lengvas vėjelis, perbėga varpų 
viršūnėmis, jas perbraukia, tik sumirguliuoja ban 
gos kaip jūroj. Vos vos girdimai sušiurena. Ro
dos tik parpulk ant kėlių ir melskis, melskis. 
Tokia laimė! Arba eini skersai rėžių, atpažįsti 
savo. Dievuli, kaip smagu pasakyti, kad čia ma
no, tikrai mano. Tam dideliam, gražiam Dievo 
pasauly yra tam tikras plotelis, kurio viešpats 
aš esu.

Kai šituo metų laiku išeinu į rugių platy
bes ir akis pakeliu į tyrą, vieversių giesme ai
dinti dangų, savo laimės nemainyčiau į didžiau
sio karaliaus vainiką.

(Bus daugiau)
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Mums lietuvis vyskupas
Viena pirmųjų Brazilijos lietuvių kunigų konferencijos 

pasėkų buvo aplankyti šv. Tėvo delegatą Rio de Janeiro. Ma 
loom, kad prie septynių kunigų prisidėjo ir pasaulietis.

Ne tik Brazilijoje, bet ir visuose laisvojo pasaulio kraš
tuose tautinių bendruomenių padėt's yra jautri, ne visur 
kraštų vyskupai sugebėjo sėkmingai Šiaurės Amerikoje apie 
pusė milijono rytų apeigų katalikų (dauguma ukrainiečiai) 
perėjo i stačiatikius arba visai atsitraukė, kadangi tų kraš
tų iotynų apeigų vyskupai nesutiko jiems suteikti ganytojų. 
Tuo tarpu jų brokai Brazilijoje susilaukė penkių savo apei
gų vyskupijų. Sėkmingai pavyko sprendimas skirti Europos 
lietuviams vyskupą, pirma a, a. Pr. Brazį, dabar A. Deksuį.

1 JAV-bes katalikiškoji vyriausybė, daugiausia kard. 
Spelimaoo įtakojama darė sunkumų įleisti kraštan rytų apei 
gų katalikų kunigus, kadangi jų-dalis, kaip leidžia jų papro
čiai, yra vedę — o tai «papiktintų» visus «gerus» lotynų apei 
gų katalikus. Šiuo atvėju lietuviai buvo laimingesni, nes kar 
tu su visa emigracija iš Lietuvos i užsieni vykdavo jų 
kunigai.

Jau seniai kalbama apie lietuvi vyskupą Pietų Ameri
kai, buvo daryti įvairūs žygiai tiek Romoje, tiek Pietų Ame
rikos kraštuose. Dabar tas reikalas delegacijos memorandu
mu ir pastabomis pasidarė vėl gyvet-ms.

Pasibaigė laikai, kada Roma viską nustatė: tai pasunki
na ir vyskupo paskyrimo klausimą, nes reikia atsiklausti 
daugiau ir vyskupų konferencijų. Iš kitos pusės, daugiau bal 
so turi kunigai ir pasauliečiai, kurių nuomonės atsiklaustų 
tiek vyskupai, tiek Roma.

Sekantis ž'ngsnis būtų, kad kiti Pietų Amerikos kraštu 
lietuviai kunigai darytų žygius, jų sąlygoms pritaikytus, ši 
seną reikalą spausti. Neturėtų atsilikti pasauliečiai, pavie
niai ir per organizuotus vienetus, savo liudijimu išeivių lie
tuvių padėtį aiškinti, išdėstyti, savo norus pareikšti, kad kuo 
stipresnis balsas pasiektų Bažnyčios vyriausybę.

Nuncijus, palankiai delegaciją ir prašymą priėmęs, sa
kė; «Kartais užtrunka ilgai, kol vaisius prinoksta». Prel. Ar
minas pridėjo; «Ilgiau noksiąs vaisius būna ir skanesnis » 
Tad, turime daugiau laiko sumanyti įtakingesnių būdų mums 
skirto vyskupo reikalą brandinti.
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Tautybių 

is Ten Atvyk

Sov. Rusijos

Pagal

Šio pasakojimo autorė yra 
ALLA RUSINĖK, išvykusi iš 
Sovietų Rusijos 1970 metais 
lapkrčio mėnesį. Šis pasako
jimas (laiškas) yra liudinin
kas, kaip visas vadinamasis 
Lenino-Staiino tautybių lygy
bės mokslas gyvenimo prak
tikoje yra ciniška mantija ap 
gaubtas melas.

Alia gimė Maskvoje 1949 
metais ir buvo tipiška sovie
tinė mergaitė, Gerai mokino 
si ir buvo pionierė. Jos šei
ma buvo lauai neturtinga, 
nors motina buvo inžinierė. . *

Mokslas* ir Praktika

usid Žydaite

Turėjo ir seserį dar.
«Visas mano laikas buvo 

ski 'tas — rašo ji viename laiš 
ke - mokyklai, pionierių or
ganizacijai, o vėliau - kom- 
jaunimui. Labai daug dirbau, 
bet jaučiausi laiminga vaka 
re namo sugrįžusi . *aš myie 
jau savo kraštą, savo sovie
tinius žmones»...

Tačiau jos identifikacijos 
kortelėje buvo įrašyta; jevrei 
ka (žydė). Jos klasės draugai 
rusai vieni kitus tuo užgau 
liocbavo. Aš mačiau tą žodį 
kreida ant sienų užrašytą.. 

Kiekvienų mokslo metų pra
džioje mokytojas klausdavo 
vardo, pavardės, tautybės. Aš 
atsakydavau pašnibždomis*.

Jos dėl žydų tautybės ne
priėmė 1961 meiais į angliš
ką vidurinę mokyklą, o 1966 
metais į Svetimų Kalbų Insti 
tūtą. Nuo to laiko ji pradeda 
pajusti, kad Rusija jai sveti
ma, kad būti žyde reiškia pri 
klausyti žydų tautai, su visa 
jos istorija, kultūra ir religi
ja. Ji pradeda lankytis vieniu 
telėj'e Maskvoje žydų sinago
goje, mokytis hebraiškai.

«Mes dainavome žydiškas 
dainas, šokome Izraelio šo
kius. Tai labai jaudino, bet 
tai buvo labai pavojinga. Da
bar mano gyvenime atsirado 
slaptoji policija Aš buvau iš
mesta iš komsomolo, neilgai 
trukus ir iš darbo. Buvau Be
klojama, Kratoma ir vis kuo 
nors grasinama. Dvejus me
tus prašiau leidimo išvažiuo 
ti, bet negavau Motina jau 
buvo mirusi po ilges, sunkios 
ligos.»

«Set toje kovoje aš nebu
vau viena. Rusijoje mūsų bu
vo tūkstančiai, kurie ėjo į si
nagogą. Jų tarpe buvo ir tas, 
kuris šiandien yra mano vy
ras. Susitikom?. Chanukah 
šventėje ir po metų apsive 
dėme. Skubėjome, nes 1970 
metais buvo daug progų būti 
areštuoto. Po savaitės gavau 
žinią, kad per 6 dienas turiu 
apleisti Rusiją Neklauskit, 
kaip aš tada jaučiausi. Aš 
nieko neatsimenu, tik žinau, 
kad neverkiau.. Vyro šeima 
apmokėjo rusams 900 rublių 
už «leidimą atsisakyti Sovie
tų pilietybės». Jei būčiau anks 
čiau žinojusi, kokį brangų 
daiktą turiu, būčiau j) parda
vusi ir ką nors geresnio už 
tuos pinigus nusipirkusi ., Vy 
rui nebuvo le sta važiuoti kar 
tu, todėl išvažiavau viena».

Vėliau, kai ji lankėsi Siau
rės Amerikoje, ir jos vy'ras 
gavo leidimą išvykti izcaeBn.
ĮiMgasaami 
ilMMUMii

KNYGŲ BADAS SOVIE UOSE

Jei ko Sovietų Sąjungoje 
ir jų valdomuose kraštuose 
trūksta — tai tikrai netrūksta 
knygų: 1919 metais ten išle s 
ta 74 tūkstančiai skirtingų 
knygų, uu kart daugiau, negu 
JAV-oėse Penktadalis knygų 
išleistas 30 čia ten kalbamų 
k,itų kalbų.

Dienrašio «Pravda» išeina 
7,7 milijonai didesnius tu 
ri tik Japonija. Yra daug kla
sinės ru&ų ir vertimų iš k!a. 
sinės Vakaru literatūros. Ypa 
tingai mėgiama poezija.

Lietuvoje spausdinama Jirgi 
daug knygų. Bet grožinės Ii 
teratūros knygos ribojamos 
puslapių skaičiumi. Nors Lie
tuvoje yra popieriaus fa- n- 
kų, didesnė popieriaus dalis 
išvedama į Rusiją. Lietuvoje 
gamintas popieris yra aukš 
tos kokybės, o so vi-tai mai
nais gražina daug prastesni».

Lietuvių kalbos didžiojo žo
dyno VIII tomas smarkiai pa 
vėlavo, kadangi popierius bu 
vo reikalingas Lenino sukak 
tį mi .intiems lei iiniame spaus

Sveikatos Kiaušiniai
AUKŠTAS KRAUJO SPAUDIMAS 

(pagal ur. St. Bježio knygą «Būkite sveiki»)

Kūrėjas taip sklandžiai su
tvarkė kraujetakos sistemą, 
kad kraujas pasiekia visas 
reikiamas kūno dalis. Širdies 
pompavimo jėga kaip tik pa
gamina kraujo spaudimą arte 
rijų viduje, o arterijų elastiš- 
kos sienelės leidžia kraują 
cirkuliuoti reguliariomis ban 
gomis,

Kraujo spaudimas normalio 
se sąlygose nėra vienodas. 
Jis keičiasi — ir tai žymiu 
laipsniu — pagal žmogaus am 
žiu, jo nuotaiką, darbą ir po
ilsį. Visa tai yra pilnai norma 
lu ir nesudaro jokio 
jaus.

Jauno žmogaus kraujo span 
dimas yra visada žemas, v y 
rų sulaukusių 40 metų ir dau
giau, apie pusė turi pakilusi 
kraujo spaudimą, moterų — 
net 60 nuošimčių. Senstant 
tas nuošimtis dar labiau didė 
ja. Širdis del aukšto spaudi
mo kraujo, turi daugiau dirb 
ti. Todėl pradeda pavargti, 
išsisemia, o žmogaus amžius 
trumpėja.

Nors kraujo aukštas spau
dimas yra sena liga ir’piaciai 
paplitüài, bet medicinos moks 
las dar ne viską žino apie ją 
ir jos priežastis.

Yra žinoma, kad kai kuriais 
atsitikimais ši liga pareina nuo 
tam tikro inkstų pakitimo ir 
pakitėjusių arterijų (arterios- 
klerozės) Tačiau tai paaiški
na tik dalį atsitikimų

Yra aiškiai pastebėta, kad 
nutukėliai turi žymiai aukš
tesnį kraujo spaudimą, negu 
žmonės normalaus svorio. (Na 
tur.listai dar prideda Kitas 
dvi priežastis — kraujo ne- 
šva ūmą ir susilpnėjusi jo 
švarinimą per odą ir inks
tus).

Be to, kaltas ir mūsų mo
derniškas gyvenimas, pasižy 
mįs skubotumu. Dėi to, daž
nai nemiegama, jaudinasi ir 
nebesirūpinama pakankamai 
savo sveikata.

Aukšto sraujo spaudimo li
ga prasideda visiškai nejučio 
mis; Ji trunka ne mėnesiais, 
bet metais, iki pasirodo tam 
tikri ženklai, Dažniausiai pa
sireiškia gaivos svaigu iai, ma 
žesnis ar didesnis pridusimas 
b gant ar sunkesnį darbą dir
bant, padidėja širdies plaki
mo greitis. Ir šiaip pradeda
ma jausti bendras pavargi
mas. Neretai veidas pradeda 
raudonuoti, kojos dienai bai
giantis patinsta, gi rytmetį, 
po gero poilsio, vėl atslūgs- 

dinti.
Užtat trūksta Lietuvoje li

tuanistikos, istorijos, krašto
tyros, geografijos ir archeolo 
gijos knygų koygų leidimas 
vilkinamas, tiražas mažas. Ge 
ra lietuviška knyga išperka
ma per savaitę, o kartais per 
2—3 dienas.

Taip ir jaučiamas gerų kny 
gų badas visuose sovietų val
domuose kraštuose, įskaitant 
ir L etuvą

(b kv. Draugas) 

ta. Neretai toks asmuo prade
da lengvai ir sausai kosėti, 
ir jam esti sunkiau alsuoti be 
jokios įtartinos priežasties.

Bet ne būtinai šie ženklai 
rodo aukštą kraujo spaudimą. 
Jie gali būti ir kitų Todėl 
yra praktiška dažnai pasiti
krinti kraujo spaudimą. Jei 
aukštas — būtinai eiti pas 
gydytoją.

Aukšto kraujo spaudimo li
gos gydymas ne dažnai pil
nai pavyksta. Šiaip jau norint 
išvengti galimų komplikacijų 
(visiško nusilpimo?, mažesnio 

pavo- ar didesnio kraujagyslių užsi
kimšimo, jų sprogimo raume
nyse, «galvos smegenyse ir
širdyje ar širdies smūgio) ir 
prailginti savo amžių — kiek 
vienas toks ligonis būtinai 
privalo žinoti tikrąją aukšto 
kraujo spaudimo reikšmę. 
Toks asmuo turi būti savos 
rūšies gydytojas pat» sau.

Pirmiau&ia jis turi žinoti, 
kad kuo aukštesnis kraujo 
spaudimas, -tuo laoiau širdis 
tolygiai dirba sunkiau. Tai iš
naudoja širdį, trumpina jus 
amžių .

Yra gerų vaistų, kurie kar
tais net žymiai numuša krau
jo spaudimą. Bet tai yra lai
kinas daiykas. Tie vaistai 
yra gana pavojingi Todėl jie 
be gydytojo žinios, jo pnežiū 
ros ir nur< dyoių nesaugūs 
vartoti.

toks asmuo turi vengti di
delių pastangų — sunkaus 
darbo, skubaus ėjimo, bėgi
mo, jaudinimosi, susinervini
mų, pykčių ir perdėtų iūpc.-s- 
čių. Jis turi soeilaikyu nuo 
arbatos, kavos ir visokių Ki
tų akstinančių gėrimų, kais
tas turi būti lengvas ir nie,<a 
da jo neperdaug. Patartina 
druskos kuo mažiausiai var
toti.

Asmuo, turįs vidutiniškai 
aukštą kraujo spaudimą, ne
turi nusiminti, kristi tie perą- 
cijun, lyg viskas jau būių be
viltiškai baigia.

Ne - jis turi žinoti, kok o 
gyvenimo būdo jam laikytis 
Jis niekada neapsiriks, jei ne 
skubės, jei naudosis poilsiu 
kiek jam įmanoma — privalo 
miegoti 8-9 valandas per 
parą. Taip pat-* reikia jam va
landą kitą dienos metu pail
sėti. Tada širdis atsigauna 
Jis turi dažnokai pasitarti su 
gydytoju ir kas tris taė sėslus 
patikrinti savo sveikatą.

(Natūralistai pataria išven^■ 
ii arterijų skierorozes, su. al- 
kėjimo ir palaikyti kraujo 
švarumą dėka kvėpavimo gry 
nu oru, lengvų valgių ir ge
ro virškinimo, pilnu kraujo 
švarinimu oda, viduriais ir 
inkstais. Čia, São Paulyje ga 
Ii daug padėti, prot ..g i nau
dojant vadinamieji institutos 
fisioterapicos (pirtys) ir mini- 
saųna aparatėliai — vu imti 
garo pirtį namuose. Be to, 
yra net prityręs gydytojas na 
turalistas: Dr. Emmerich Ka 
nio Benedek. Rua Oávio Nė- 
bias, 97, telefonas 2d8-2807, 
Pa aiso, S. P.)

P. D.

3



íUA JUATJNDIBÂ, 20 — P. DA MOÓCA — SÃO PAULO, 13

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

Sekmadienį, gegužės 23 d., 
«Aušros» choras ruošia šeimy 
nišką šventę klebono T, Jono 
Bružiko gimtadienio proga, 
kviesdama visus dalyvauti 5 
vai. popiet Mišiose ir po to 
vaišėse, kurioms prašoma at
sinešti savus užkandžius ir 
skanėstus, o gėrimai atsiras 
patys:

S ietimas

Kaip buvo anksčiau rašy
ta, São Paulyje yra ruošia
mos skaidrės («slides») lietu
viu kalbą mokyti nemokan
tiems Jau gauta 100 dolerių 
parama iš Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Švietimo Tary 
bos. Prie reikalingų lėšų pri
sidėjo ir Adomas Mickevi
čius iš Rio.

Šv. Kazimiero lituanistinė 
mokykla dėkoja Ksaverai Mus 
nickienei, kuri padovanojo 2 
palakų Knygas.

IEŠKOMAS

Vladas Morkūnas, sūnus Be 
neuikto Morkūno, gyvenąs 
JAV, ieško savo dėdės ir 
krikšto tėvo Broniaus Grybo- 
kilusio iš Žemaitkiemio vals« 
čiaus netoli Ukmergės, iš vy
kusio iš Lietuvos apie 1928- 
30 Pranešti redakcijai.

ML PAŠTU

ML administracijos pastan
gomis pereitą savaitę gautas 
leidimas papiginta kaina lai
kraštį siuntinėti paštu. “Admi
nistracija ypatingai dėkoja 
Onai Matelionytei, kuri parū 
pino vieno ML numerio ištisi

JONAS JAKUTIS
RUA COSTA BARROS, 352

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

ų, indų bei darbo įrankių.
Lietuviai pirkim pas lietuvius 1

D R. ANTONIO SI A U LYS
C. R. M. 10.647

Cirurgião da Santa Casa de São Paulo 
Medico da Cruzada Pro-Infancia

Especialista em Obstetrícia pela Maternidade de S. Paulo 
Clinica de Adultos e Crianças — Moleo ’as de Senhoras 

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

Jomsultorio e Residência RUA DOS TRILHOS, 1576 
Mooca, Fone 92-3991

nį vertimą portugalų kalba i 
apėjo įstaigas.
IIB—lt 
ÜBBÜMHÜ

ML PRENUMERATOS

Henrikas Valavičius 50 kr., 
A. Zvinakevičius'"20 kr,, Mari 
ja Kalvaitienė 25 kr.

Šaunus vestuvių sukakties 
balius — tai Jono ir Birutės 
Bagdžių šventė. Bažnyčioje 
prel. P. Ragažinskas pravedė 
gražias apeigas, o po to sve
čių virtinė rinkosi Jaunimo Na 
moose vaišėms, ligai ir ska
niai valgė, dainuodami ir links 
mindamiesi, kol atėjo laikas 
praplauti 25-rių metų sukak
ties didelį pyragą. «Ilgiausių 
metų», sveikinimai ir vaišės 
lietuviškai dar tęsėsi ilgiau.

ML korespondentui teko nu 
girsti, kad «jaunieji» niekad 
neberuoš f ei pados, kadangi 
tai reiškia labai daug darbo. 
Bet svečiai, linksmai ir so
čiai pasisvečiavę, tikisi, kad 
iki 50 ties metų sukakties vei 
klūs ir malonūs Bagdžiai tą 
mintį pamirš, ir vėl visi ga
lės susirinkti juos pagerbti ir 
kartu švęsti.
nwnaaBtan 
iiOMHHMMii

Šv. Juozapo Vyrų Brolijos 
valdybos posėdis šaukiamas 
trečiadienį, gegužės 26 d., 20 
vai Jaunimo Namuose.

J. Bagdžius, pirmininkas
ilia—ui 
:iaassuu

Lietuvių liaudies meno dar
bų PARODA yra rengiama 
ateinančio mėnesio 23 —29 die 
nomis garsioje parodų salėje 
«Salfio Port.nari», kuri randa
si Praça Roosevelt.

AMAZONĖ

Skaitydama» «Mūsų Lietuva» paskutinį numeri, buvau nu 
stebintas straipsniu «Nelaimė Amazonėje». Tai Jūsų gerumo 
faktas, kuris atspėjo mūsų pageidavimus. Už tai neriu Jums 
pasakyti dideli aCiO. Ta pačia proga dėkoju taipogi ūž «MÜ 
SŲ LIETUVA., maloni prievolė kurią jau senai ruošiuos gy 
vu žodžiu aiiiktt. Iki šiol, vis dar neturėjau galimybes SAO 
PAUL N nuvažiuoti.

G d jau žinote, kad esu vienintelis gydytojas šioje Gua 
pore srityje Maždaug 100 ligonių kasdiena pereina per ma
no rankas. Šiame darbe man padeda seselė lietuvaitė Marija 
Ksavera, kuri iau 7 metai kaip dirba su manim šiose mis)jo 
se. Statau mažytę lig. ninę mūsų indėnams ir kitiems varguo 
liams Iki,ši'1 dirbome labai sunkiose sąlygose, neturime ne1 
vietos ligoniams patalpinti Jie guli ant grindų arba visai 
ant plikos žemės Šiuo metu parama mums be galo reikalin
ga. Jeigu kiekvienas tautietis atsilieptų į Jūsų straipsnį «Ne 
laimė Amazonėje* tada mūsų 1 goninė už kokių metų gal jr 
būtų pasta y ta.

Parašykite truputį apie save, ar geriau atvažiuokite 
mus aplankyti Mums būtų nepaprastas džiaugsmas susilav- 
kus lietuviškų svečių. Linkėdamas Jums visokeriopos palai
mos pasilieku

Jūsų Misijonierius Gydytojas
Kūn. Dr. F. A. Bendoraids

Širaingai sveikiname sidabrinio vestuvių Jubiliatus 
JONĄ ir B.KŪTĘ BAGDŽIUS

Linkime s^ekatos ir daug laimingų metų mūsų Brolijos 
Garbingame pirmininkavimo darbe,

Šv. Juozapo Vyrų Brolijos nariai 
ir valdyba

Lietuvių Brazilijoje Sąjunga-Aliança ruošia ir kviečia 
visus dalyvauti
PIETUOSE

šių metų gegužės 3'0 d., sekmadienį, 13 vai. Sąjungos 
rūmuose, rua Lituania, 67, Mooca.

Tenai kartu vyks ir kitų 
Pabaltijo tautų — latvių ir es 
tu — tokios pat parodos bet 
didžiausia ir gražiausia salės 
dalis teko lietuviams.

Platesnių tuo reikalu infor 
macijų bus sekančiame «.»1Ū 
sų Lietuvos* numeryje.

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

SIUVYKLOJE LAURO
■;; įi

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

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

Aleksas Kalinauskas
Advokatas

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

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

Tel. 31-2548 4.0 - Sala 19 - Tel. 37-0324
no 14,00 iki 18,00 vai.

URUGVAJUS
MIELI BRAZ LIJOS 

LIETUVIAI

Kaip kiekvienas žmogus tu 
ri savo rūpesčių, tar pat jų 
turi ir kiekviena lietuvių ko
lonija. Didžiausias mūsų Uru
gvajaus lietuvių rūpestis — pa

kaina 0,40

statyti vasarnamį tinkamą jau 
nimo stovykloms ir suaugu
sių poilsiui,

Urugvajaus lietuvis Edvar
das Jusys, duo«nus vi suome 
nės darbo rėmėjas, pa ovana 
jo (lietuvių jėzuitų vardu) 
sklypą žemės arti sostinės 
(20 klm.) gražioje Shangrilá 
vasarvietėje, norėdamas, kad
ten būtų pastatytas atostogų 
namas, kuriuo galėtų pasinau 
doti visi lietuviai - taip pat 
atvykę iš kitų valstybių.

Òia ir yra visas vargas. 
Toks namas kainuotų apie 
8(000 dolerių. Tas mūsų kolo 
nijai, kuri yra gal neturtin 
giausia visame pasauly, yra 
didelė suma.

Nežiūrint visų sunkenybių 
tikimės tokį namą pastatyti 
Pasitikime Urugvajaus lietu
vių talka ir taip pat pasąuiio 
lietuvių gerąja širdimi, remti 
kas yra naudinga lietuvybės 
išlaikymui ir padėti tiems, ku 
rie reikalingi pagalbos.
Urugvajaus lietuvių v:rdu

Kun. Jonas Giedrys, S J.
Urugvajaus Liet Klebonas

II—II 
jin—ii

Margučių šventėje pasiro
dė dainininkės Graciela Gele 
žauskaitė ir Silvina Šapokai 
tė, akomnanu-odamos dainas 
gitara.

Vaikų laikraštėlis «Eglutė», 
leidžiamas JAV-bėse, pasiekia 
ir Urugvajų Ieškoma naujų 
prenumeratorių, kad vaikai 
priprastų lietuviškai skaityti.
HMB—MIII

balandžio 25 diena lietuvių 
parapijos salėje įvyko margu
čių ntinimo šventė, vaišės ir 
buvo rody as filmas apie 
«Ąžuolyno» kelionę Brazilijoj.
U—III
UQ—Ü

Motinos pagerbimas Lietu
vių Kultūros Draugijos rengia 
mas, įvyko gegužės 9 diena.
11—11
ÜÍ—Ü

«Ąžuolynas», São Pauio Ir 
Rio parodęs net 18 tautinių 
šokių savo kelionės metu, aa 
bar mokosi naujų šokių, ne
užmiršdamas ir mėgiamiausių 
iš «senų*.
n—ct—n 
ilBBOHa ii

RAŠO APIE MUS J

Susivienijimo Lietuvių Ame 
rikoje laikraštis «Tėvynė* pa
talpino žinutę apie gruodžio 
mėnesį įvykusią stovyklos va 
karienę, PLB leidžiamas «Pa
saulio Lietuvis” aprašė Uru
gvajaus «Ąžuolyno kelionę 
Brazilijoje ir apie stovyklą, 
panašios žinutės ir buvo To
ronto «Tėviškės Žiburiuose.» 
«Draugas* įdėjo nuotrauką ir 
aprašymą apie Aleksandrą Va 
lavičių, kuris mokosi JAV.

_bėse tarpt, mainų būdu,
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