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DALYVAUKIME BIRŽELIO 
ĮVYKIU MINĖJIMUOSE!

PLAČIAJAME PASAULYJE

Skelbia Naujas Gaires
VATIKANAS. Neseniai iš

leisto Pauliaus VI laiško pa
duodame toliau svarbesnią
sias mintis.

Norėtume paaiškinti vieną 
išsireiškimą praeitame ML nu 
meryje, kuris galėtų būti klai
dingai suprastas: <nei valsty
bė-, nei kuri politinė partija 
neturi galios uždėti visiems 
vieną pasaulėžiūrą priemonė' 
mis, vedančiomis dvasios dik- 
tatūron, blogiausion iš visų » 
tada turėtų sekti: «Teisė ske b 
ti ir plėsti pasaulėžiūrą pri
klauso tik kultūrinėms ir re
liginėms grupėms»

liberalų ideologija

Paulius VI įspėja katalikus 
stojančius už liberalizmą. Jie 
teneidealizuoja liberalizmo, 
kuris skelbiasi kovojąs už 
laisvę ir prieš vis labiau sti
prėjančias politin ų veiksnių 
totalitarines kryptis, viską už 
valdyti siekius, «Jie, trokšda 
mi jo naujoviško modelio, 
lengvai užmiršta, filosofinis 
liberalizmas yra šaknyse KLAI 
DINGXS OEIG.IMAS IND VI
DO autonomijos tiek veikloje, 
t’ek jos motyvuose, tiek lais
vės panaudojime. Praktiškai 
tai reiškia: «liberalinė ideolo
gija reikalauja iš a ų krikš
čionių didelio apdairumo ■ ..

«Mūsų dienu biu-okratinis 
socializmas, technokratinis ka 
pitalizms ir autoritarinė demo 
kratija nepajėgia išspręsti di
džiosios žmonijos prob e mos 
— gyventi drauge su kitais 
teisingume ir lygybėje», Ir iš 
tikrųjų, kaip jie išvengs egoiz 
mo, materializmo ir prievar
tos, kurie fatališkai juos lydi i?

NE PONŲ PAKEITIMAS

Katalikų Bažnyčios sociali- ’ 
‘ nio mokslo vardu Paulius V! 
reikalauja didesnio teisingu
mo tarp įvairių grupių ir vals 
tybių, pasenusių struktūrų re 
formos ir ypatingai už viską 
aukščiau statytines MEILĖS 
tarnybos ŽMOGUI.

«Tebūnie tai visiems aišku; 
jeigu ne, net labiausiai revo

Trispalvė ir stula
VILA ZELINOJE KEIČIASI KLEBONAI

Pirmą kartą dalyvavau nau 
jo klebono «ingreso» iškilmė
se maždaug prieš 10 metų. 
Tai buvo nedideliam šiauri
nės Italijos miestely.

Senelis klebonas, kuris ten 
pakrikštijo ir sutuokė dvi kar 
tas parapiečių, mirė sulaukęs 
80 metų. Buvo paskirtas nau
jas klebonas.

Miestely jautėsi šventės 

liucinės ideologijos nepasie
kia kito, kaip PONŲ PAKEI
TIMO. Valdžią paėmę, tie 
naujieji ponai, darbdaviai ap
sirūpina privilegijomis, varžo 
kitų laisves ir sutveria nau
jas neteisybių formas»...

Užtat labai svarbu kad dar 
bininkai š tikrųjų visose sri
tyse dalyvautų valdžioje, bū
tų benhavaldžiai. Nors yra 
įvaikių .'unkumų, tačiau jie 
neprivalėtų varžyti platesnio 
dalyvavimo BENDRAVALDYS 
TÊS ekonominėje, socialinėje 
ir politinėje srityse išdirbami, 
pasirinkdami ir spręsdarni. Pa 
laikyti pusiausvyrą prieš vis 
kylančią lechookratiją — tech 
nikų, specialistų valdžią — 
būtina sukurti tokias moder
nios demokratijos formas, ku
rios teikia kiekvienam žmo
gui galimybių ne tik infor- 
muotis ir išsireikšti, bet ir 
pilnai dalyvauti bendroje at
sakomybėje.

DALYVAUTI POLITIKOJE

Popiežius rašo apie politi
nės veiklos siekius ir tik«lą
— tarnauti bendrajam labui. 
«Politika yra daug reikalau
janti — nors ir ne vienintelė
— krikščioniškojo įsipareigo
jimo furma gyventi, kitiems 
tarnauti. . Tesistengia pilnai 
susipratę krikščionys eiti po 
litinėn veiklon ir, derindami^ 
si su Evangelija, asmeniniai 
bei bendrai liudyti savo tikė
jimą ir tarnybą žmonijos la
bui teisėto pluralizmo ribose

Baigdamas laišką, Paulius 
Vi KREIPIASI Į P \SAUL t- 
ČIOS KATAL KUS, kviesda
mas juos veiklon. Nors žmo 
nės papratę laukti kaitos, re 
formų iš viršaus; nors tarp 
pasauliečių katalikų ir jų gru 
pių yra pilnai pateisinama 
skirtingų nuomonių gerbūviui 
pravesti — tačiau kiekvienas 
krikščionis turi jausti atsako
mybę ir veikliai prisidėti, sa
vo bendruomenės galvosena, 
papročius, įstatymus ir struk
tūras persunkti krikščioniš
kąja dvasia.

(Pabaiga)

nuotaika: per langus ir ant 
balkonų plevėsavo gražiau
sios lovatiesės, pagrindinę 
gatvę puošė žalumynais iškai 
Syti «garbės vartai», o mies
to aikštėj stovėjo augšta es
trada oficialiam sutikimui.

Estradoj, žiūriu, jau susirin 
kusi visa miesto valdyba, pry 
šaky pats viršaitis, persijuo
sęs, pagal italų paprotį, tris

palviu kaspinu — valdžios 
ženklu.

Atūzgė keli automobiliai. 
Paskutiniajame sėiėjo pats 
klebonas. Išlipi miniai plo
jant ir užkopė ant estrados. 
Viršaitis jį pasveikino viso 
miestelio vardu-

Nepamenu dėl kokios prie
žasties buvau pašauktas ki
tur — ir nemačiau, kas teu 
dėjosi toliau, ačiau bažny
tinėj, svarbiausioj, tokio in
greso daly teko dalyvauti vos 
prieš tris mėnesius, pomoj. 
Ten nebuvo nei išp oštų bal
konų, nei «garbės vartų» — 
juk mieste gal ir nepriliktų 
Bet žmonių — visa galybei 
Pirmiausia automobiliu virti
nė, paskui aplodismentai, svei 
kiuimai, dėklam cijos

Lydimas vyskupo delegatų, 
naujas klebonas įėjo į bažny
čią — į savo bažnyčią. Ten 
generalvikaras perskaitė vys
kupo parašytą skyrimo dekre 
tą, kuriuo klejonui pave a 
mos visos parapijos dvasinės 
teisės ir pareiį os. Gi kad vi
sa tai būtų vais lingiau išreikš 
ta, s«_-uei ai vitkd,at uzaejo Kle 
bonui ant pečių stulą — val
džios ženklą ir nuvedė pir
miausia prie krikštyklos var 
telių, paskui įvedė į kiaušy 
klą, užvedė į sakyklą, ant ai 
toriaus jam įteikė tubemaku- 
lo durelių raktą... Tartum bū
tu jam sakęs vyskupo vardu: 
Visas dvasinis parapijos gy
venimas aabar tavo rankose. 
Krikštykloje dvasiniai pagim- 
oysi naujus parapinės šeimos 
vaikus; k ausykloj nusidėjė
lius sutaikysi su Dievu ir jie 
vėl galės grįžo į parapinę 
bendruomenę; .š sakyklos 
žmonėms kalbėsi Dievo var
du ir jiems skelbsi Viešpa
ties valią bei pianus; ant au
toria s atnašausi mišias, Die
vui pristatys! tikinčiųjų mal
das. bei aukas ir juos maitin
si paties viešpaties palikt. 
□ nona. . Tu būsi šioj di le
lės i-eimos, kurią Dievas da
bar tau patiki, tėvas ir mo
kytojas

Kokia tad atsakomybė būti 
klebonu! Tai nepalyginsi su 
betkokio kad ir didžiausio 
bankininko atsakomybe, ku
riam patikėti valdžios ir pri
vačių žmonių prakaito vai
siai. Jis, klebonas, įturi atsa
kyti ir tai prieš pati Dievą 
— už tūkstaačsus sielų, kurių 
viena daug vertingesnė už vi 
su« šios žemės turtus 1

Šventasis Arso klebonas 
taip nusigando klebono parei 
gų, kad vieną naktį ėmė ir 
pabėgo iš parapijos. Ir kai 
parapiečiai jį pasivijo ir su
laikė, grįžo į Arsą vaitoda
mas: 'Jei būčiau giliau pa
galvojęs kokia atsakomybė,

ITALIJA
Sicilijoje ir Romoje rinki

muose atsiliepė balsuotojai, 
nepatenkinti kairiųjų maištais 
ir kiek kairiąja valdžia Neo- 
fašistai vietiniuose ir į atsto
vų minus balsuose pakilo iki 
16% iš 7%, o krikščionys de 
mokratai iš 40% nuslinko iki 
34% Komunistai ir kairieji 
prarado balsų beveik 8% iki 
12% regioniniame seime.
II——H 
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CTLÉ
Valdžia pareiškė, kad poli 

cija, apsupusi ir nugalėjusi 
teroristus, jų tarpe du vadus, 
surado minisuro Perez Zujo- 
vic žudikus. Prezidentas su
darė ypatingą komisiją įvy
kiui ištirti. r pėjama, kad te
roristų grupe įvykdė 27 už 
puolimus, jų tarpe 7 žudynes. 
Rasta daug ginklų, 
n—nn 
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MASKVA
Sovietų Sąjungos 15 oje «res 

publikų» balsavo 150 milijonų 
piliečių. Kaip visada, 99,9%

Visi i
Pabaltijo Tautų liaudies me 

no paroda jau čia pat; prasi
deda ateinančio trečiadienio 
vakare parodų salėje, kuri 
randasi Praça Roosevelt. Lie
tuviams teko didžiausia ir gra 
žiausia salės dalis. Tad belie 
ka visiems susirūpinti, kad 
lietuvių skyrius būtų užpiidy 
tas gražiais eksponatais. La
bai svarbu, kad patys gra
žia usi ir charakteringiausi 
daiktai nepasiliktų nepatekę 
i pa odą ir jų negalėtų pama 
tyci parodos lankytojai.

Taigi, parodai rengti komi
sijos vardu apeliuoju j vitus 
tautiečius, kurie turite tipiškų 
lietuviškų daiktų Kaip staltie
sės, lovatiesės, rankšluosčiai, 
medžio išdrožinėjimai, ginta 
ro išiirbimai, tautiniai rūbai, 
įvairios juostos, margučiai ir 
pan. pasKol nti juos keletai 
dienų įstatymui parodoje. At
veskite juos į vila Zelinos ar 
Mokos lietuvių klebonijas ar
ba pranešūte rengimo komi- 
s jos nariams. Visi ekspona- 

niekad nebūčiau sutikęs būti 
klebenu!»

Nei aš nesutikau. Betgi rei 
kia, kad kas nors šią atsako
mybę prisiimtų!

Mūsų naują kleboną drąsi
na mintis, kao atsakomybę už 
sie'as neturi nešti jis vienas, 
o visi parapiečiai. Tos atsa
komybės dalimi esi (ir Pats- 
Pati, nors už savo sielą!

Tokiu būdu klebono našta 
lengvesnė.

Kun. Pr. Gavėnas 

balsuotojų balsavo už vienin
telius kandidatus — komunis
tus. Sovietų kosmonautai iš 
erdvės pareiškė, kad jie bal
suoją už «nenugalimos» KP 
kandidatus.
—?wn 
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SOVIETAI PAKELIA 
PENSIJAS

MASKVA. Sov. Rusijos val
džia išleido dekretą kuriuo 
nuo 1 birželio pakeliamos pen 
sijos nuo 30 rublių mėnesiui 
iki 45 dirbantiems žemės ū- 
kyje nuo 12 rublių iki 25. Dir 
baniieji kolchozuose ją tegau 
na tik mm 1964 metų. Anks
čiau duodavo tik ligoninis, 
invalidams.

Pensijos pakeltos — tai Brež 
nevo pažadas, paskelbtas per 
XXIV kongresą. Senatvės ir 
kitokias pensijas gauna 40 mi 
lijonų iš 242 milijonu gyven
tojų. Apie 7 milijonai pensi
ninkų uirb» ir toliau. Jie gau
na pusę pensijos ir algą. Iš 
v so gyventojo vidutinė ren
ta yra 122 rubliai kurią penk 
mečio planu iki 1975 metų ū 
kimasi pakelti iki 146 rb., gi 
žemės ūkyje vos iki 98 rb.

naroda! t
tai turės atskirą numerį, sa
vininko pavardę, adresą. Ti
kimasi kad niekas nepražus. 
Bus nuolatinės mūsų budėto
jos ir taip pat policijos pa
reigūnai.

Šia proga noriu priminti, 
kad per eilęlmetų įvairių šven 
čių proga yra nusimaišiusių 
su jaunimo tautiniais rūbais 
apie po'-a desėtkų, lietuviškų 
juostų, kelios karūnos ir ke
lios prijuostės. Ir taip užsili
ko šeimose iki šiandien. Atro 
do, kad dabar yra gera pro
ga tuos daiktus nusiųsti į pa
roda, o ten tegul atsirenka, 
kas kam priklauso».

Paroda — tai svarbus ir re 
tas Kultūrinis reiškinys mūsų 
kolonijoje. Tam reikalinga 
įdėti daug darbo ir visų nuo
širdaus bendra arbiavimo. b 
niekas nežino, ar bus Įmano
ma ateity dar kada nors to
kią parodą organizuoti. Todėl 
labai svarbu, kad šią mūsų 
parodą aplankytų kuo dau
giau lietuvių iš arti ir toli, 
nuo mažiausio iki seniausio 
— kam tik sveikata ir sąly
gos leis. Paroda veiks nuo 13 
iki 22 vai.

Ypač gera proga mūsų jau 
nimui ir vaikams pažinti pa
rodoje mūsų tautos meną, 
svarbesnius mūsų istorinius 
įvykius, Lietuvos valstybės 
ženklus ir visa tai, kuo mes 
skiriamės nuo kitų tautų.

Kiekvienas lietuvis, senas 
ar jaunas, atvykęs į parodą, 
galės pasigrožėti ir pasi- 
žiaugti tuo, kas mums visiems 
taip miela ir širdžiai artima 

(pabaiga 4 pusi.)



misi

Kanadiečių kultūros komisi 
ja išstudijavo svetimų kalbų 
dėstymą ir studijų sritis Ka 
nalos universitetuose Ji nu
tarė siūlyti, kad daugiau dė
mesio būtų skiriama Kanado
je gyvenančių tautinių grupių 
kalboms ir jų gyvenimo stu
dijoms.

iiOMuíí

Toronte birželio 24 — lie
pos 1 ruošiama Tautinių gru 
pių savaitė. Pernai dalyvavo 
25 tautybės ir lankėsi pusė 
milijono žmonių. 
hm gagai! iimnadi

Toronto ajkivyskupas vie
šoje spaudoje paskelbė savo 
laišką Simokaičių reika.u, o 
Pennsilvanijos metodistų vys
kupas kreipėsi į Pasaulio Baž 
nyčių Tarybą Ženevoje užtar 
ti Simokaičius. 
ii—n 
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Pasaulio Lietuvių Archyvas 
veikiąs JAV LB žinioje, jau 
veikia 25 metus. Jam vado
vauja V Liulevičius.

UBOBŪ

Frof. Zenonas Ivinskis jau 
baigė rašyti pirmąjį Lietuvos 
istorijos tomą 
u—in 
«■HMM»

V ajai Kanados ir JAV Dai 

nų šventei diriguos P. Armo- 
nas, Br, Eudriūnas, Br J nu- 
šas, A Kačanauskas, /. Na
maitis ir V. Verikaitis.
n—MĮĮ
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Vakarų Berlyno katalikų sa 
vaitraštis skyrė platų straips
nį religinei būklei Lietuvoje 
aprašyti.

Kun. Benediktui Sugintui, 
dirbusiam ir Brazilijoje, su
kako 76 metai amžiaus, Jis 
ir toliau sėkmingai veiki», 
telkdamas lėšas Vasario 16, 
Punsko ir lietuvių saleziečių 
gimnazijoms.

Kryžiuočių ordinas, šimtme 
’čius kovojęs su lietuvių gen
timis, tebėra gyvas. Šeši lik 
tame šimtmetyje didesnė vie
nuolijos dalis tapo protestan
tais, o katalikiškoji šaka te 
begyvuoja Vienoje Austrijo
je, Neseniai atsisakė vyriau
sias ordino vadas prelatas 
Tumleris.

Adelaidės, Australijoje lie
tuvių parapija turi naują šv. 
Kazimiero Koplyčioje altorių. 
Tai vienintelė bažnyčia kraš
te, kuri priklauso lietuviams. 
Kitose kolonijose lie.aviai pa 
sinaudoja vietinėmis parapi
jomis

VfTirr- ĮjrTt' *

Vokiečių savaitraštis Kana
doje aprašė lietuvių skyrių 
valstybiniame Kanados mnzie 
j jje ir įdėjo didelę nuotrauką.

V:IKo pirmininkas dr. J. 
K. Valiūnas painformavo lie
tuvių visuomenę, kati nors 
Vakarų Vokietija pasirašė su
la-tj su Maskva, ji nepripa 
. jstanti neteisėtos Baltijos 
\alstybių okupacijos. 
<—n ÍT—Ü

Europos Tarybos Pataria
majame Seime, Neatstovauja
mų Valstybių skyriuje daly
vaus ir Baltijos valstybių ats
tovas V Sidzikauskas.
g*——n 
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Kolumbijoje širdies smūgis 
ištiko kun. Vaclovą Vaičiūną, 
dirbantį vietinėje parapijoje.

t ■ •
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Vidurio Europos išeivių ka
talikų jaunini'» biuras Vokie
tijoje surengė studijų savai
tę, kurioje dalyvavo lenkai, 
rumunai, vengrai, čekai, slo
vakai ūki ainiečiai, jugosla
vai, latviai, vokiečiai ir lie
tuviai.

JAV Illinois valstybes res
publikonų partijos kongrese 
15 kos tautyb ų atstovai pa 
rėmė Siūlymą "Vigilant» lai
vo, aiidavusio Simą Kudirką 
sovietam?, pakeisti Kudirkos 
vardu.

Kanados ministeris pirmi
ninkas Trudeau, buvusio mi
nistério pirmininko Diefenba- 
ker paprašytas, I nkydamasis 
Maskvoje iškeikiąs ir Balti

jos bei kitų valstybių laisvo 
apsisprendimo klausimą.

JAV LB delegacija, gegu 
žės 21 buvo priimta Baltuo
se Rūmuose, kalbėta su Pre
zidento Nixono patarėju apie 
Lietuvos diplomatinę tarnybą» 
VLlKą, ALTą, Simo Kudirkos, 
Jung inėse Tautose keltino 
Baltijos valstybių klausimus.
I—O 
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Toronto Prisikėlimo parapi
jos kooperatyvas (bankelis) 
iš metinio pelno 3000 dolerių 
paskyrė lietuviškiems reika
lams — stovykloms, parapi
jai, šeštadieninei mokyklai, 
sporto klubams, tautinių šo' 
kių grupei.

Montrealio Aušros Vartų pa 
rapija mini savo 20 ties metų 
suk ktį. šiuo metu klebonu 
yra kun. L. Zaremba, SJ.Cho 
ras tą dieną pasirodė televi 
acijoje.

Melbourne, Australijoje, Ka 
riu Ramovė Lietuvių Namų 
salėje įrengė paminklą žuvu 
siems už Lietuvos laisvę.

"Australijos dienos* iškil
mėse Geelongo miesto prefei 
tas vėliavą iškelti pakvietė 
lietuvę tautiniais rūbais. Daly 
vavo lietuvių choras, gitaris 
tai ir daininkai, tautinių šo 
kių grupė.

Adelaidėje rodyti filmai ir 
skaidrės iš Lietuvos, surink
tos kelionės metu. Gražiai pa 
rodyki gamta, gerai išsilaikę 
ar nauji pastatai. •* ■
Iii—II 
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Lietuviai kiekviename kraš 
te vis kraustosi į kitas vie
tas JAV bėse susidarė nauja

_____  1^71 ■ . birželio Ig d 
Sietuvų ko ouija Hot Spring®, 
Arkansas, vasarvietėje, suba
rusioje apie 300 lietuvių — 
pensininkų, verslininkų, ku
rie iš karto įsteigė Lietuvių 
Bendruomenės apylinkę, su
ruošė Genocido paroda, mini 
tautines šventes. Jau eilę me 
tų vaikai keliauja 3000 kilo- 
meferų dalyvauti lietuvių jau 
nimo stovyklose.
t—n 
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Vokietijoje jau treji metai 
veikia šalpos draugija "Lab
dara», turinti 64 narius ir 
1970 metais sušelpusi savo 
tautiečius 3.000 markių — apie 
4.000 hruzeirų.

Angliškai jau išleista ir pla
tinama kun. A. Šeškevičiaus 
gynimosi kalba sovietiniame 
teisme (ištisai atspausdinta 
«Mūsų Lietuvoje») Spausdina 
Tėvai Pranciškonai.
. Brazilijos lietuvių kunigų 
sąjunga ruošiasi išversti šį 
dokumentą bei kitus liečian
čius religinę padėtį Lietuvoje 
portugalų kalnon.
HM8EE—II 
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PAUKŠČIŲ SKRIDIMAS

Paukštis, skrendąs vienas, 
beveik tik pusę tiek nuskren 
da, kaip paukščiai, skrendą 
«V» raidės forma. Trys paukš 
čiai, kartu skrenuą, sutaupo 
jau 40% energijos,o 25 paukš 
čiai beveik 70% energijos. 
Skrisdami tokioje eilėje, pau
kščiai tarp gretimų sparnų 
palieka Ketvirtadalį sparnų 
pločio atstumu Kartu skris- , 
darni, lėčiau skrenda.

Paskui kai užeina perkūnija, jei bus kur 
anas ant aukšto pasislėpęs, kai trenks, sudegins 
namus. Kai sėdžiu aukščiau ir supu kojas, irgi 
negerai — velnią supu, gaunu mušti. Pasiraižau 
— dar blogiau, velnią kutenu. Tas paskui supy
kęs į namus orileidžia pelių Ir taip per dienas. 
Aš net nežinau, kas namuose galima ir kas ne. 
Noriu iš čia kuo toliausia. Čia reikia visų bijoti, 
ne vien tik Dievo. Bijok velnio ž.vdų (kad ne
pagautų Velykų macoms), čigonų, klebono, poli
cijos, o labiau nei visų kartu — bobutės.
• Bet nesėdėkime čia ant tvoros, ba kai pa
matys, vėl bus negerai Sako, jei ant kieno tvo
ros kas sėdi, to kiemo vištą vanagas pagaus. 
Eikim j vidų. Tik tu, jeigu nori nors kiek jai 
įtikti, nesiginčyk dėl pasaulio pabaigos ir kitų 
šventų dalykų. Ji žino daugiau ne tik už vargo
nininką ir kleboną, bet ir už pačius angelus.

Senelės troba buvo nedidelė, beveik visa 
paskendus peraugusiose gėlėse ir krūmuose, o 
sodelis atrodė kaip neperžengiamas miškas. Krū 
muose ir šakose čežėjo mažyčiai paukščiai, po 
žiedus rausėsi, lyg ką pasidėjusios, ieškojo bi
tės, virš daržo lysvių kadrilius šoko plaštakės.

Gal ji negirdėjo beldimo, nes niekas iš vi
daus neatsiliepė. Andrius pravėrė duris.

Laburdienė tuo metu triūsė apie žibalinę 

lempą. Lempos stik'ą laikė rankoj ir jo išpūsta, 
sunkiai pasiekiamą vidų valė sudžiūvusios katės 
koja.

— O kad tave kur, ką aš matau! Mano anū 
kas. Koks didelis išaugęs. Tik kodėl toks plo
nas ir išdžiūvęs? Ar neturi ko valgyti? Rankytės 
baltos, pirštai dahkatni kaip ponaičiuko, Žinoma 
būsi ponas, sunkiai nedirbsi O mes čia dirbam, 
procevojam, vargstam ir nieko gero neturim.

Kad bus svečių, nujautimas neapgavo. Vis 
sako burtai, netikėk, o šarka ant stogo rėkė: 
«čia, čia.» Ir ausį niežėjo, ir katė prausės.

Vis mokinies ir mokinies? Kunigu tai ma
tau, kad nebūsi, mes tos garbės nesulauksim, 
bažnyčioj už grotelių nesėdėsim Tai gal dakta
ru ar advokatu? Tada ir giminėm padėsi. Girdė
jau, kad ir po Germaniją važinėjai, gal dar ir 
Ryme buvai, popiežių matei, daug atlaidų atsive 
žei? Tai kuo būsi, kai baigsi moks’us?

— Romoj nebuvau, popiežiaus nemačiau, at 
laidų neatvežiau. Būsiu tuo, kuo geriausiai gali
ma padėti žmonėms neseniai atsikūrusioj valsty
bėj. Mėginsiu mokyti vaikus, rašysiu į laikraš
čius, spausdinsiu knygas.

— Mums iš to naudos bus nedaug. Žiūrėk 
pirmiausia, kaip galima daugiau pinigo uždirbti 
arba daugiau būtų garbės Dievui

Andrius nežinojo, ką toliau kalbėti, ir dai
rėsi į pageltusius šventųjų paveikslus.

- Ir kas iš to didelio mokslo? — tęsė to
liau Laburdienė, — paskui tokie tik visokias 
svietiškas knygas rašo, sėdėdami už stalų gazie 
tas pecentavoja ir pinigus iš biedno žmogaus 
lupa. Žmoneliai visko prisiskaito ir ima revoliu-. 
cijas, bumus keiti, kraujų lieti. Ir carą tokie pa 
korė. Aš dar pusmergė buvau, kai visi sukilo 

prieš valdžią, net ir mūsų klebonas Ulba, toks 
šventas žmogus, o metežnlnkais išėjo. Ir ką gi 
— vienus kazokai užkapojo, kitus į Siberiją iš
varė Namams kiek ašarų! O kas tą padarė? 
Mokyti žmonės, studentai. Na kad ir dabar mano 
kaip ir giminė, žinai Pustapečkį š Graužų, mo
kė sūnų, sako, norėjo iš jo padaryti ne tik ku
nigą. bet aniolą. Nei vienu, nei kitu neišėjo, tik 
labai gudrus pasiaarė užsimanė valdžią versti, 
bet nežinojo kaip, tai dabar ir sėdi turmoj.

— Gerai, gerai, užmirškim, kas seniai buvo
— O aš sakau, jei kas neina į kunigus ar 

daktarus, tai ir nereikia mokyti, ba pasileidžia, 
Užtenka iš maldaknygės išmokti poterius. Ir ma . 
ne taip išmokė.

Andrius buvo mandagus ir kantrus klausyti 
tolimesniųjų pamokymų.

— Va, neduok tu Pone Dieve, kas darosi: 
valdžia pr.sakė j mokslus leisti visus vaikus, net 
ir mergicas Kas iš jų bus, kai išaugs? Moky
kloj išmoks rašyti ir paskui rašys kavalieriams 
gramatas. Sodoma Gomoral Buvo ir anais lai
kais, kad Marma leido sūnų į didelius mokslus, 
Būdavo, kai po vakacijų išvažiuoja, tai tėvas 
apmuša, kad geras būtų.

— Apmušdavo iš anksto? Ar tas ka padėjo?
— Kur tau padės. Visvien vėjais išėjo.
— Aha.
— O tu čia nesiklausyk, hą vyresnieji kal

ba ir nesišaipyk. Eik vėl į daržą. — kreipėsi į 
Juliuką. — Toks netikęs bernas auga Eina Į mo 
kyklą ir visokių zbitkų išmoksta, plunksnom gra 
jina, svietiška» dainas traukia, futbolą spardo. 
Priešgina, tinginys, nenusėdi vienoj vietoj. Kaip 
ir jo tėvas, amžiną atilsį. Pamokyk ką, tai bėga 
skųstis visam miesteliui.

(Bus daugiau)
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Bendras darbas, bendra malda
Liaudies daina mini «tris liepeles» ar «tris berželius», 

kurie tarpu savęs kalbasi
Istorija ir geografinė padėtis suvedė estus latvius ir 

lietuvius krūvon į «Baltijos valstybes.» tuo vardu neatskiria
mas pasaulio sąžinėje. Bendra nepriklausomybė tą pačią 
dieną prarasta.

Laisvajame pasaulyje tos trys bendruomenės buriasi 
Toronte. Bostone New Yorke, Čikagoje... ir São Paule. Ben
dras darbas iškelti savo tautų vardą ir rūpestį savoje išei
vijos aplinkoje.

Birželio 20 jungiasi ir bendra malda ekumeninėse pa
maldose — gal pirmą kartą išeivijoje Pasikeisdami, trijų 
tautų atstovai, jauni ir vyresni, tars maldą, skabys Dievo 
Žodį, laimins ir užtars. Trys bendruomenės jungsis bendron 
maldon ir bendromis giesmėmis, nauja būdu kartodami savo 

nuolatinę maldą; «Mums vienybės, mūsiškiams — viltingo ti
kėjimo, mūsų tautoms — laisvės.»

Sveikatos Klausimai
IŠSIPLĖTUSIOS KOJŲ VENOS (VARIZE^) 

Pagal «Būkite sveiki»)

Venos yra kraujagyslės, ku 
riomis kraujas grįžta atgal 
širdin. Kai paviršutinės venos 
yra sveikos, tai įjų nematyti, 
net apčiuopti negalima. Kai 
jos ištysta išsiplečia — Jų 
apimtis pasidaro didesnė, sie
nelės plonėja, visaip vingiuo 
jasi po oda. Jos tada lengvai 
užčiuopiamos, lyg būtų ko
kios virvelės. Tokios venos 
vadinamos išsiplėtusiomis, va 
rizėmis. Varizės pradžioje yra 
mažutės, vos žymios, tačiau 
ilgainiui pamažėle jos didėja.

Išsiplėtusios venos nustoja 
pajėgumo varyti kraują, ku 
ris jose telkiasi ir savo svo
riu vis labiau tas venas Jų 
nuolatinis spaudimas oną tiek 
suplonina, nelyginant ji būtų 
plonutis popierius Tai suda
ro rimtą pavojų, nes menkas 
užgavima* ar įdrėskimas ga 
Ii pavirsti pavojingu kraujo
plūdžiu.

Kraujo apytakai su blogus, 
koja dažnai patinsta, o atsigu 
Ins vėl atsileidžia. Ta koja 
esti sunkesnė ir visada greit 
pavargsta. Kojos atsparumas, 
pajėgumas darosi menkas. 
Kad ir lengvai užgavus, atsi
veria šiurpios žaizdos, kurias 
labai sunku išgydyti Žaizdo
je kartais įvykus apsikrėti- 
mui, gali išsivystyti kūno, ap
sinuodijimas, gangrena.

Venos išsiplečia dėl ilgo ir 
nuolatinio stovėjimo ant ko
jų, peustipraus užveržimo 
(raišžiais, juostom, gorsetais), 
spaudimo viduriuose, kai ka
da dėl nėštumo, silpnų venų 
iš prigimties, nešvaraus krau
jo', silpnos kraujotakos...

VARIZIŲ GYDYMAS.

Juo anksčiau gydoma, tuo 
lengviau ir pigiau pavjk-ta 
išgydyti Kai tik pastebimi ve 
nų išsiplėtimo ženklai — ne
atidėliojant skubiai gydyti 
Elastinės kojinės padeda. Ta
čiau jos ligos nepagydo. Jos 
nepatogios, ypač kai karšta.

Reikia operacijos, kai va
rizės labai didelės. Tačiau jos 
brangios, atima daug laiko ir 
kartais sukelia komplikacijų. 
Be to, nepašalina ligos prie
žasties. Šiais laikais labiau 
gyaoma vaistais, kartais juos 
įšvirkščiant į išsiplėtusia ve 
nas.

Taip pat labai svarbu 
kiek tik galima — pašalinti 
ligos priežastis. Todėl rė kia 
valgyti lengvus vt Igius, geru 
virškinamus, greit ištuština 
mus Išvengti sėslumo, judin
ti kojas, vaikščioti, gimnasti
kuoti. Vis kvėpuoti grynu 
oru. Dažnai maudyta ir mau
dantis stipriai, ilgai išprakai
tuoti, ypač kas iš prigimties

MŪSŲ LIETUVA—
Halina Didžiulytė Mošinskienė

Kruvinos Aguonos
*.

Pilkos sermėgos, 
kelnės — galifė!
Kazirkuotos kepurės raudonai mėlynais raiščiais 
Raudona penkiakampė žvaigždė 
NKVD-e! — Eakavedėl

Burzgiantis, benzinu smirdąs, 
kaip jautis piktas, įšėlęs, 
smėlio kupstus suvė ęs, 
juodų padangų nagais besispardąs 
sustoja sunkvežimis ties mano namais. —

Mirtina tyla —-----
girdžiu kaip skrieja musė juoda.
girdžiu, kaip voras kamputyje nesnaudžia.
voratinklį audžia...
ir laikrodis muša. — Šešta valanda! —

Kažkas veria namų duris, 
koriooriuje tik šnarėjimas .. — ak, 
ustos, tuoj sustos plakusi mano širdis, 

kai pažadins kūdikį, vyrą — 
skambučio čerškėjimas.. —

Nepažadino, neišgąsdino... — rankos nuleipo, 
nurimo širdis, bet nėr mas liko.
— Kodėl sustojo jis? — 
tas sunkvežimis prie kiemo vartų
Ir koridoriuje šnerėjo žingsniai guminių padų..

Tai dar nebuvo pagal įsaką Enkavedė, 
išvežti vyrą ir mane.
Išvežė namų šeimininką, «buržujų», komersantą — 
žmogų tyių, niekuo nekaltą, 
palikdami žmona naėle!

•
...Ir susiūbavo Panemunės šilai daina.
«Lietuva. Lietuvėle, Lietuva! —
Tavo laisvė raudona vėliava užgožta,
Tavo žemė našlių ir motinų ašaromis persunkta, 
Tavo dirvonuos
siūbuos tik kruvinos aguonos!»

turi silpnus inkstus ir mažai 
prakaituoja.

(Garsusis natūralistas Ma 
nuel Lazaeta pataria kasdien 
daryti «kraujo išplovimą»: ga
rais ar karštu dušu sušilus», 
visą kūną nutrinti šaltu, šla
piu skuduru ir vėl gerai ar 
karštas dušą», trinimasis š a- 
piu rankšluosčiu; taip 5—7 
kartus. Kraujotakai ypač 
į kojas — sustiprinti; tik iš- 
budus, visą kūną nusitrinti 
šlapiu, šalių skuduru ir pabū 
voti lovoje 3< 60 minučių 
Dienos metu daiyti vis «sėdi
mąją vonią». Stipresniems pa 
taria dienos m u paimti trum 
pą šalto vandens dušą ar net 
švedišką dušą — aplieti su 
žarna palengva visą kūną sti
pria šalto varniena srove. — 
Dėti šalt» moiio kompresu* 
bent ant skaudamos vietos. 
Nakčiai įvynioti kojas į mo 
lio kompresą ar zoiių vande
ny sumirkytą drobulę).

P. D.

estai šiandien

Estai savo nepriklausomy
bę paskelbė 1918 vasario 24 
ir buvo nepriklausomi, iki kol 
visus tris Baltijos kraštus už<? 
mė sovietai. 1941 metų išve
žimuose nukentėjo 61.000 iš 
1.133 970 gyventojų. Būdami 
mažiausia iš trijų valstybių, 
daugiausiai ir nukentėjusi, 
daugiausiai kolonizuojama ru
sais Iš dabartinių 1.294.600 
gyventojų, manoma, 45% >ra 
rusai Rusų karių yra apie 
140 tūkstančių.( Net ir dabar 

estai tremiami — Sibire ir 
Rusijoje yra 150 tūkstančių 
— beveik tiek, kiek iš du 
kart didesnės lietuvių tautos.

estai laisvajame pasaulyje 
turi apie šešis šimtus organi
zacijų, pusė Europoje, pusė 
Šiaurės Amerikoje. Estų tau. 
tinė taryba, vyriausias politi
nis centras, yra Švedijoje. 
1944 metais kraštą apleido 25 
tūkstančiai Švedijon ir 40 
tūkstančių Vokietijon. Dabar 
J a V yra 14 tūkstančių estų, 
Kanadoje 13 tūietančių Aus
tralijoje 6 tūkstančiai, Vokie. 
tijoje ir a ngiijoje po 3,5 tūkst 
São Paulyje yra apie sūkstan 
tis estų, kurie turi ir savo 
konsulą. Estų f ndas. įsteig
tas 1946 metais, kasmet fi
nansuoja apie 150 knygų bei 
brošiūrų. Laisvajame pasau
lyje yra apie tūkstantis estų 
stu lentų.

SVARSTO SĄMATAS

Baltiečių draugija BAlU- 
Nas, šių metų reprezentacijos 
reikalams sąmatą sudarė — 
15 tūkstančių dolerių.

VLIKas šiais metais numa
to išleisti 57,480 dol., kurių 
stambiausia dalis eina Bra
žinskų bylai remti.

Lietuvių Fondas, tebesiek
damas sudėti milijoną dolerių 
kapitalo kurio palūkanos ei
na lietuvos reikalams (ligi 
šiol paskirta 132 tūkstančiai 
dolerių), jau turi 2.800 narių 
ir 165 organizacijas,- kurios 
yra įnešusios aukas. Daugiau
siai sudėjo lietuviai gylyte-

1^71 m. birželio 18 d 
jai — net virš šimto tūkstan 
čių. Pagal profesijas seka ku
nigai, inžinieriai ir arebitek 
tai. iš viso jau turima 675 
tūkstančiai dolerių, pernai pa 
skirstyta 31 tūkstantis, nors 
prašymų iš viso buvo 100 
tūkstančių vertės. Kai bus pa 
siektas piniginis tikslas, kas
met bus skiriama 50 tūkstan
čių lietuviškiems reikalams.

IV tosios Tautinių Šokių 
šventės komitetas, ruošiąs 
1972 liepos 2 pasirodymą, nu
mato dalinai paremti 2000 šo 
kėjų keliones, kurių dalis ti
kisi atvykti ir iš Pietų Ame
rikos Apie 10 tūkstančių žiū 
rovų dalyvauja Čikagoje 
vykstančioje šventėje.

SKAIČIUOJAMI 
GYVENTOJAI

Vakarus pasiekia vis dau
giau žinių apie 1970 metų 
skaičiavimais Sovietų Sąjun 
goję. Lietuvoje sausio 15 bu
vo 3,128 236 gyventojai, kurių 
1,46*,950 vyrų ir 1,660,286 mo 
terys. Miestuose dabar gyve
na lygiai >us.ė gyventojų — 
per 11 metų pusė milijono 
priaugo miestuose kurių ne
žinoma dais yra iš Rusijos 
plotų atvežtieji.

8,6 procentai yra tarp 0-4 
metų, tarp lO — 19 metų 16 5 
proc. arp 60 ir 69 — 8,9 
procentai visų gyventojų. Dar 
bmgų žmonių (vyrų 16 -59 ir 
moterų 16—54 me ų) buvo be 
veik 54 procentai visų.

Vyrai Lietuvoje sudaro 47 
procentus gyventojų — jų ypa 
tingai trūksta 45— 49 an žiats 
ribose — tai žuvę karo metu 
ir po karo. Neraštingų asme
nų <9 49 metų amžiaus) bū
ta 5 tūkstančiai, o aukštąjį ir 
vidurinį mokslą baigusiųjų be
veik milijonas.

Pagal tautybes lietuviai 
8D,1 proc., rusai 8,6, lenkai 
7,7, gudai 0,8, žydai 0 8 pro 
cento o latviai 0.2 procento: 
Mažiau totorių; čigonų. 
Lietuvių pasisakė gimtąją kai 
ba laiką savo tautybe» • kalbą 
99,5 proc., o laisvai rusų kal
bą moka 35%.

Vilniuje gyventojų ž72 lūks 
tančiai, kurių 4_>% lietuviai, 
Kaune 3C5 tūkstančiai Su 84,3 
pioe. lietuvių, Klaipėdoj 61% 
lietuvių iš 140 tūkštančių gy
ventojų. Lenkai suuaro 18% 
Vilniaus gyventojų, rusai — 
24,5%.

Pensininkų Lietuvoje yra 
530 tūkstančiai, o išlaikyti
nių (vaikų, vyresnio amžiaus, 
ligonių) 1 1.6 tūkst. Darbinin
kų 1,540 tūKsi., arba pusė gy 
ventojų ir 91% darbingojo am 
žiaus gyventojų.

MiESTĖJiMAS LIETUVOJE

1790 metais Lietuvos mies
tuose gyveno 12,4% gyvento
jų. Po 125 carinės okupacijos 
metų tai pakilo tik iki 14upro 
centų, o gi iki j.y39 metų jau 
buvo 23% miestiečių. Dabartį 
niais duomenimis 5C% gyven 
tojų yra miestuose, bet «mies 
tas» ir «kaimas» nevisada ge
rai atskiriami. Kiti kraštai ar 
sritys (Danija, Vak. Vokietija) 

jpabaiga 4 pusi.)



*UA JUATIND1BÂ, 20 — P. DA MOÓÒA — SÃO PAULO, 13

Sveikiname Vjsus JONUS Ju Vardiniu Proga
BIRŽELIO ĮVYKIU MINĖJIMAS

PROGRAMA:

Mūsų broliai ir Tėvynė rei
kalingi pagalbos ir maldų. 
Kaip praeityje, taip ir šiais 
metais šv. Juozapo Vyrų Bro
lija ruošia tradicinę Šventke- 
lionę į Dievo Motinos N. S. 
Aparecida do Norte šventovę.

Giedos lietuvių choras Visi 
kviečiami dalyvauti, draugi
jos su savo vėliavomis. Tai 
bus lieoos 11 dieną, sekmadie 
aj. Autobusai išvyks iš Vila 
Zelinos, Casa Verde ir Vila 
Prudente Laikas nurodytas 
bilietuose.

Bilietai gaunami Casa Ver 
de pas Mateūonius ir brolius 
Stankūnus, V. Prudentėje pas 
M. Tamaiiūną (telef. 274-0784) 
Vila Zelinoje pas visus Broli
jos narius. Daugiau informa
cijų pas pirmnunką Joną Bag 
džių tel. 273 1865.

Šventkeiionės rengėjai
Šv. Juozapo vyrų Brolija

itmwm 
ÍÍBMEEMÉÍÍ

TAUTOS KANČIOS
MINĖJIMAS

Mūsų tautai liūdni birželio 
įvykiai buvo paminėti sekma
dienį bažnyčioj ir jaunimo na 
muose. 11 vai pamaldas laikė 
kun Pr. Gavėnas ir visi 
meldėmės už Tėvynę ir už 
žuvusius bei kenčiančius tau
tiečius. O popiet dr. EI. Drau 
gelio kuopos ateiciuinkasi. p. 
M. Viakš aitienės globojami, 
pravedė Lietuvos kankinių 
paminėjimą jaunimuinamu se. 
Pasipuošę tautiniais i ūbais, da 
lyvaujaut tėvam* bei kitiems 
tautiečiams, skaitiniais, daina 
simboliais reiškė pagarbą už 
Tėvynę buvusiems broiiams- 
sesesémtó. Kuopos p-kė Veru
tė Aleknavičiūtė su giliu įsi
jautimu pristatė birželio įvy
kius, kun. St. Siieika nušvie
tė partizanų veiksmą ir jų 

RUA COSTA BARROS, 352

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

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

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 — Mole^’as 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

reikšmę, mergaitės ir berniu
kai įsiterpė su dainom s. «Lie 
tuva brangi» giesmei aidint 
buvo atidengtas ir pagerbtas 
«partizano kapas».
II—III

«ŽILVITIS» yra pakviestas 
pašokti tautinių šokių Pabal 
tijo Tautų ruošiamame minė
jime ateinantį šeštadienį São 
Bento gimnazijos salėje, o 
taip pat ateinantį trečiadienį 
Pabaltijo Tautų Liaudies Me
no Parodos atidarymo proga 
Salão «Portinari», Praça Ko- 
sevelt. Tačiau ši data šokė
jams yra labai nepatogi, nes 
dauguma jaunimo vakarais 
lanko mokyklas.

Birželio 27 d. visos trys žil 
vitiecių grupės p šoks tauti
nių šokių Vila Zelinoje, Se
selių Pranciškiečių gimnazi
jos salėje prel. P. Ragažins- 
kui ruošiamame pagerbime.

"Žilvitis» savo repertuare 
turi 14 tautinių šokių, neekai 
tant tautinių žaidimų.

Liepos mėn. «Žilvičio» jau
nimas ruošiasi vykti vienai 
savaitei j stovyklą, 
ii——n 
ii——iii

V. BELĄ

Lietuvių Sąjungą Brazilijo
je — Aliança ieško lietuvių 
šeimos, kuri sutiktų apsigy
venti Vila Belos mokyklos rū 
muose ir juos prižiūrėti. Kreip 
tis telefonu 92 3132 (Sr. Ale
xandre).
n—a—nii—di

‘ IEŠKOMAS

Edvardas Zaborskas iš JAV 
ieško savo pusbrolio Juozo 
Zaborskio. gyvenančio São 
Paulyje. Yra svarbus praneši
mas iš Lietuvos. Kreiptis į 
<Mūsų Lie .u va».
IIBB—III 
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AGUA RAZA Mišias šį sek
madieni laikys vienas Tėvų

I
BIRŽELIO 19 D. 19 vai.: Iškilmingas minėjimas São 

Bento kolegijos salėje — Largo de São Bento dalyvau
jant lietuviams, latviams ir estams, Vyriausybės, spau
dos ir televizijos atstovams, su plačia menine programa. 
Savo aut< mobiliais atvykstantieji juos gaii pastatyti ko
legijos kieme.

II
20 D. BIRŽELIO, 8 VAL. RYTO: išvažiavimas ■= Pik

nikas; Centro Municipal de Campismo, pakelėje į São 
Roque — Rodovia R&poso Tavares iõkilometie.

Bilietų kainos: vyrams 5 kruzeirai. moterims 3 ir 
moksleiviams 2, vaikai iki dešimties metų, sėdį ant tė
vų kelių, nemoka. ■‘•'UTOBUSAigišeis 8 vai. ryto iš vila 
Zelinos, Mookoje, iš Tėvų jėzuitų iš Largo São Bento 
ir iš Casa Verde, Praça Quarto Centenario (jei susi 
rinks vienam autobusui).

Visi norintieji dalyvauti išvažiavime privalo agsiru 
pinti bilietais ir vėliavėlėmis iš anksto, nes gali pritruk 
ti vietų, pas M. Viakšnaitieae — Zelinoje, Viaeą Kutką 
— V. Beloje, Tėvus Jėzuitus ir Joną Dimšą, Mookoje.

Maisto visi privalo atsivežti, gėrimai vietoje.
Vykstantieji savais automobiliais apsirūpina vėlia

vėlėmis iš anksto arba vietoje už tą pačią kaina.
JauD.taas moksleiviai prašomi! pasiimti sviedinius 

nes latvių mergaitės kviečia rungtis su lietuvaitėmis 
mis tinklinį ir lietuviai berniukai kviečia lošti krepšinį 
su latvių arba estų jaunimu. Abiem rungtinėm Pabalti o 
Komitetas paskyrė premijas,

III
BIRŽELIO 23, 18 VAL.: Atidarymas meno ir kultu 

ros parodos, dooseveito Aikštėje — Rua Consolação. 
Salão « ’ortinari». Atidaryme valdžios, spaudos ir cele 
vizijos atstovai, grieš Kariškas orkestras, dalyvaus tau
tinių šokių ansamblis. Paroda tęsis nuo 23 iki 30 dienom, 

Praça Roosevelt turi vietos automobiliams pa
statyti

LABA! DÉKCJU visiems lietuviams, kurie taip gau 
šiai atsilankė į mano žmonos šermenis ir laidotuves, o 
T. Petrui Daųginčiui, S. J., širdingai dėkoju už atlaiky
tas šv. Mišias prie žmonos karsto Trečios dienos Mi
šios buvo šv, Kazimiero koplyčioje. Birželio 19, 16 vai- 
Šv. dono Evangelisto bažnyčioje, Casa Verde, bus Mi
šios. Būsiu dėkingas, jei ateisite pasimelsti

Motiejus i-ejūnas

saleziečių. Mišios užprašytos 
Burbų šeimos intencija.
ĮĮ^EOtĮ! 
iiuiüwmanii

TARĖSI DVASIŠKIAI
Ruošdamiesi baltiečių išvy

kai šį sekmadienį, Estijos kon 
sulate tarėsi latvių pastorius 
Jakabs Mekks, iš Argentinos 
atvykęs estų pastorius Hend
riks Laup ir kun. A. i'aulaitis. 
Ekumeninėse pamaldose daly 
vaus ir kun. Pr. Gavėnas.

iinaemaS

MUSŲ MliWSlEJI

Bežiūrėdama televizijos bir
želio 11 širdies smūgiu mirė 
Elena Sejūnienė. Palaidota 
Nova Cachoerinha kapinėse. 
Kilusi iš Šiaulėnų parapijos- 
Dideliame liūdesyje paliko vy 
rą Motiejų, sūnų Antaną ir 
kitus gimines.

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.

Gyvenęs už Lapos Viloje 
S. Domingos eidamas 69-tus 
metus, birželio 13 mirė Juo- 
aas Adulis, palikdamas liūdė
ti savo žmoną, sūnų Albertą, 
dukterį Ksaverą Putvinskienę 
ir vaikaičius. Palaidotas La
pos kapinėse. Šv. Mišios Vi
la Anastácio bažnyčioj© bir 
želio 18, 18,30 vai.

Birželio 14 Vila Anastacio 
mirė Antanas Verbiejus, 39* 
metų amžiaus . Paliko tėvus, 
brolį, žmoną su dukre e 14 
m amžiaus. Palaidotas Lapos 
kapinėse.

Taip pat Vila Anastácio 
birželio 4 mirė Alne Pieviš- 
kaitė, vos 22 metų amžiaus, 
ir kiek anksčiau Vincentas 
Vyšniauskas, 73 metų am
žiaus, gi Lapoję gegužio 22 
mirė POVILAS VAITIEKUS, 
73 m. amžiaus.

ATSKIRO NUMERO

KAINA 0,40

(pabaiga iš 1 pusi.)

— mūsų tauto» turtingu ir 
originaliu liaudies menu. Tai 
mūsų kultūros dalis!

Tikimės, kad Lietuvių sky
rius parodoje bus vertas ne 
vien lietuvių, bet ir kitatau
čių lankytojų dėmesio. Todėl 
kviečiame j parodą atvykti 
su savo bičiuliais brazilais, 
kaimynais, mokslo draugais 
ir. t.t. Te :ul ir jie susipažįsta 
nors kiek su mūsų kultūra.

Tad visi, visi į parodą!
Mg. V-nė.

(pabaiga iš 3 pusi.)

turinčios panašias gamtos są
lygas, teturi apie trečdalį gy« 
ventojų didesniuose miestuo
se, o žemės ūkis stovi ne ant 
milžiniškų, bei ant mažų ūkių 
pagrindo — ir tos valstybės 
nėra atsilikusios, nes ir kai
muose yra visi miesto pato
gumai. Netikslus sovietinis 
miesto gyventojų skaičiavi
mas ir priverst nė ko^ektivi- 
zacija parodo kad* L etuvos 
industrializacija Ir modernu
mas tebėra sulaikomi.

Nenorėdami, kad Lietuvos 
miesto gyventojų skaičius per 
žengtų 400 tūkstančių, planuo 
tojai pramonės didesniuose 
miestuose nebeplėčia, o ją 
steigia Alytuje, Kapsuke (Ma
rijampolėje), Utenoje, Plungė 
je ir Jurbai ke.

VYRŲ BROLIJOS Ž NIOS

Šventkeiionei j Aparecidą 
jau pasamdyti trys autobusai, 
ir auga norinčių važiuoti skai 
čius, Kas dar norėtų prisidė
ti, kreiptis į Brolijos nacius. 
Norime, kad ši mūsų jubilie
jinių metų kelionė būtų gau
si ir įspūdinga.

Birželio 13 posėdyje nutar
ta įteikti prel. Pijui Ragažins 
kui ir prel. Aleksandrui Ar
minui mūsų jubiliejinės šven
tės fotografijas.

Nutarta parapijos tarybai 
(conselho) paskolinti 500 kr. 
Vila Zelinos bažnyčios pagra 
žinimo darbams.

Brolijos sekantis susirinki
mas šį sekmadienį.
rnaaMsamaii 
iiraanmu

AUŠROS choras praeitą 
sekmadienį ^turėjo išvyką į 
kalnų vietovę Monte Alegre, 
Minas Gerais. Išvykoje daly
vavo 36 asmenys. Važiuojant 
autobusu matėsi pro langus 
vis nauji gražūs ’kalnų regi
niai, Galia, kad keliui dėl lie
taus pablogėjus autobusas 
negalėjo užvežti pačion kal
nų viršūnėn. Pakelėje kun. 
P. Daugintis atlaikė šv. Mi
šias, per kurias choristai gie
dojo ir meldėsi už Sibiran iš
vežtuosius, sergantį ^choristą 
Antaną Ralicką ir k tus Anta
nus, kurių tą dieną buvo var 
adienis.

[imwiign
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