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PLAČIAJAME PASAULYJE

Laisvės Baltijos Kraštams!
Beveik 490 lietuvių, latvių, 

estų ir brazilų São Bento ko
legijos salėje šeštadien., bir
želio 19, dalyvavo iškilminga
me birželio įvykių minėjime. 
Po vėliavų įnešimo, deputatė 
Dulce Salles Cunha Braga 
tarė įžanginį žodį: Kiekviena 
tauta turi teisę būti laisva 
— ir Brazilija tapo neprikiau 
soma sukilimu Šioje Laisvės 
šalyje svarbu turėti žmonių, 
kaip lietuvių, latvių ir estų, 
kurie liudytų ir vaikus moky
tų apie laisvę ir nepriklau
somybę.

Po Brazilijos himno, FP 
vicepirmininkas dr Plínio 
Corrêa savo 20 minučių kal
boje pristatė sovietų pastan 
gas vakarams išplauti smege
nis.» Psichologi į būdą žmo
gaus valiai palaužti kalėji
muose ir darbP- stovyklo e ko 
mumstai pritaiko ir masiniai, 
sekdami tuos pačius žings
nius: baimė, kuri žmogų nu
vargina, nekaltus žmones pa
naudoti įrankiais, kai jie pa-

S ó i OIbI'io V uu luio t orLlC* 
pyti savąją ideologiją netie
siogiai, vartodami žodžius, ku 
rie sovietų sistemoje reiškia 
visai ką kitą: draugystė (pa
naikinti skirtumus žmogaus 
prigimčiai esminius-internaeio 
nalizmas), taika (ne tvarka, 
ramybė, o kapinių taika), ko
lonializmas (taikomas ueso- 
vietams).

Trys Baltijos tautos per 
tiek metų kovoja prieš tą 
smegenų plovimą, psichologi
nį karą.* jų vaikai Brazilijoje 
gali padėti brazilams supras 
ti visuotinę kovą prieš komu 
nizmo domina ija.

Trys Tautos Išvykoje
Sekmadienį trys autobusai 

ir apie 40 automobilių trau
kė per lietingą orą į Centro 
Munici al díe Campismo tai
tiečių išvykon. Programai pra 
sidedant jau buvo apie 250 
asmenų, kurių didesnę dalį 
sudarė lietuviai (pustrečio au 
tobuso) ir estai.
Estijos konsulas atidarė šven 

tę, kviesdamas visus giedoti 
Brazilijos himną. Sekė trijų 
tautų himnai, stipriais balsais 
nuaidėdami Brazilijos gamtoj.

Ekumeninėse pamaldose da 
lyvavo visi. Giedojo rris gies
mes portugališkai. įžangoje 
kap. J, Ciuvinskas paskaitė 
iš šv. Rašto sveikinimą, lat
vis jaunuolis psalmę latviš
kai — «Tavo priešai Viešoa 
tie, sunaikino tavo šventyklą, 
sakydami.* «Sudeginkime vi
sas jų krašto šventas vietas,»

Trumpą žodį tarė ir turiz
mo sekretorius Machado, pa
brėždamas, Kad Brazilija pri
ima visus, siekiančius laisvai 
gyventi ir kartu kovoti už tau 
tų laisvę ir pažangą.

Latvių pastorius J. Mekšs 
<Už teisingumą Baltijos tau
toms" komiteto pirmininkas 
padėkojo dalyviams. Prie gar
bės stalo sėdėjo trijų tautų 
atstovai, iš lietuvių f. Čiu- 
vinskas ir J. Jodelis.

Meninė dalis kiekvienos tau 
tybė.3 išpildyta atskirai Estų 
jaunimo S šokėjai pašoko 4 
šokius, įskaitant vieną iš na 
čių seniausių tautinių šokių 
«T’uljak*. Estų pastorius iš 
Buenos Aires H. Lauc padai
navo dvi dainas apdainuojan 
čias Estijos grožį.

Latvių 23 asmenų choras, 
diriguojamas A. Jansono, pri
statė tris dainas ir dvi liau
dies melodijas. Šalia daiuin- 
kų stovėjo tautiniais rūbais 
sepiynios jaunos latvaitės.

r js dainavo- be akompani
mento, gražiai susidainavęs.

Lietuvių programa prasidė
jo “M. Vinkšnaitienės vado
vaujamo «Žilvičio» Sukčiumi 
ir Kalveliu. Aušros choras, di 
riguojamas Alfonso Petraičio 
su Feliksu Girdausku prie 
pianino, padainavo Vanagai
čio «Malda», Maironio ir Sas
nausko «Apsaugok Aukščiau 
sias», Prieš "Mes be laisvės 
nenurimsim» Žilvitis pašoko 
dar šokių. Brazdai pastebėjo, 
kad lietuvių šokiai buvo gra
žesni ir rūbai spalvingesni.

Programa užtruko beveik 
tris valandas.

Estų liuteronų pastorius H. 
Laur maldoje prašė, kad visi 
laikytų kitus žmones- Dievo 
vaikais.

Sekė skaitymai gimtąja kal
ba — Evangelija estiškai, iš 
šv. Povilo laiškų liettuvrškai 
JA. Steponaitis), tikėjimo išpa 
žinimas. Pamoksle pastorius 
Mekšs prilygino moderniąją 
architektūrą prie Bažnyčios, 
kurios kertiniu akmenimi yra 
Kristus, kuria stato Dievas. 
Tikinčiųjų maldą už tautas, 
už dalyvius skaitė O. Petrai
tytė, baigminę maldą kun. 
Pr. Gavėnas.

Katalikų Mišias konceiebra 
vo kun. Pr. Gavėnas ir kun 
A. Sauiaitis, paskutines mal
das ir laiminimą suteikė abu 
liuteronų pastoriai.

Po gardžių vaišių latviai 
jaunuoliai krepšinio žaidime

TURĖSIU DAUGIAU
LAIKO LIETUVOS

REIKALAMS
Prelatas Pijus Ragažinskas, 
savo 40 metų kunigystės ir 
35 metų klebonavimo pareigo 
se proga, maloniai sutiko pa
sikalbėti su «Mūsų Lietuvos» 

korespondentu

1. Kaip jaučiatės po tiek 
darbingų metų perduodamas 
Parapija?

— Nors sveikata yra susilp 
nėjusi, bet nuotaika nėra pa
laužta. Tokia pat kaip prieš 
35 metus.

2. Kokie buvo sunkiausi me 
tai parapijos Klebono parei 
gose?

— Pirmosios drenos stvy 
kus į S. Paulo ir karo metais 
Saūgumo sumt imais buvo iš 
leista eilė poanrkių, kurie 
praktiškai par< ūžavo bet ko 
kį imigrantų veikimą. Darbą 
apsunkino ir įta aplinkybė, 
kad dauguma to meto lietu 
viškos intelige ntijos pasitrau
kė iš lietuvišk gyvenimo ir

t
3. Kokie įvykiai Jūsų atmin 

tyje yp< svarbiausi iš S. Pau 
lo lietuvių gyvenimo?

— Gal patys svarbiausi įvy 
klai buvo dar prieš mano at 
vykimą. Pavyzdžiui 1927 me 
tais kun Jeronimo Valaičio 
savanoriškas ir savo sutaupo 
mis, su nestipria sveikata bet 
su pasiryžėno dvas a. atvyki
mas į Brazilija, LL-tuvos kon
sulato įsteigimas, mokyklų, 
bažnyčios statymas V. Želi- 
noj, kuriai lėšas kun, B Su
gintas rinko Lietuvoje ir Š. 
Amerikoje. Svarbūs įvykiai 
lietuviškų organizacijų, cho
rų steigimai laikraščių lemi 
mai. Prisiminttina, kad anais 
metais lietuviškos išeivijos 
ekonominis pajėgumas buvo 
nedidelis. Tai buvo naujaku 
rystės metai.

nugalėjo lietuvius 35x16 Vy
resniųjų tautinių šokių grupė 
pašoko visą eilę tautinių šo
kių, gale įtraukdama bendra- 
mečius estus bei latvius į ko
ne valanda užtrukusį ratelį.

Pabuvę kartu beveik 9 va 
landas, dalyviii išsiskirstė, 
nešini loterijose laimėtomis 
dovanomis, atgaivinę savo 
dvasią bendrose pama'dose, 
jaukiuose šokiuose, o ypatin
gai - su pasidiižiavimu savo 
jaunimu, kuris sudarė pusę 
visų dalyvių skaičiaus

Estų, kurių Sao Paulyje yra 
vos 1G00, išvykoje buvo veik 
tiek pat, kiek lietuvių, kurių 
esama keliasdėšimt kartų 
daugiau.

TSrazlllJa
STIPRĖJA BRAZILIJOS 

KREDITAS

Brazilijos firmos vis dau
giau eksportuoja įvairių ga
minių užsienin. 1971 metais 
sausio — balandžio mėnesiais 
eksportuota vien batų už 8 
milijonus dolerių. Balandžio 
30 diena užsienio valiuta Bra
zilijos bankuose siekė 1.378 
milijonus dolerių. Visa tai ro 
do Brazilijos vis stiprėjantį 
kreditą užsienyje ir viduje. 
ii——n 
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IEŠKO PASKOLŲ

Pietų Amerikos valstybėms 
Finansų ministras prof. Del
fim Neito. Ši speciali misija 
jam buvo pavesta Farptauti 
nio Išsivysimo Banko (BID) 
dėl didelio jo pasisekimo Bra 
zilijos finansinėje politikoje. 
Jau buvo Anglijos, Prancūzi
jos ir Italijos sostinėse, 
■—II 
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PETROBRAS įstatymu pa 
keitimu, priimtu praeitą sa

Seseles pranciškietės atvy
kusios 1938 metais iš Šiaurės 
Amerikos įnešė didelį kuitūri 
nį įnašą jaunimo švietimo ir 
auklėjimo srityje, ypač kai 
j ipfnvą nknnpvng, č'-i va Vįj 

eios lietuviškos mokyklos del 
ekonominių sunkumų, buvo 
priverstos sustabdyti darbą.

I lietuvišką veikimą naujos 
gyvybės atnešė karo tremti
niai, pokariniais metais atvy
kę iš Europos.

Religinį gyvenimą pajvairi 
no ir sustiprino pokariniais 
metai Tėvų Jėzuitų misijos, 
o vėliau jų čia įsikūrimas.

4. Kokie Jūsų ateities pia 
nai. kelionės, poilsis, religi 
niai ir visuomeniniai darbai? 
Ar ilgą laiką dėl klebono der 
bo turėjote atidėti kokius mė 
giamus užsiėmimus, kuriuos 
cbabar ga ėsite atlikti?

Kai del kelionių, dar nore 
čiau Lietuvą aplankyti, i asi 
traukęs iš parapijom admini-a 
travimo turėsiu daugiau laiko 
skirti lietuviškiems ir Lietu 
vos reikalams Lietuva mane 
parengė gyvenimui ir jaučiu 
pareigos likusius gyvenimo ir 
darbo metus jai skirti.

5 Kokios priežastys Jus pa 
veikė, kad tapote kunigu ir 
atvykote į Braziliją?

- idealistinės anuo metu 
lietuviškose mokyklose vieš 
patavusios nuotaikos, kurias 
ypač kėlė ateitininkų, skautų 
organizacijos. Nemažos įta 
kos turėjo apsisprendimui pro 
feiesorių: St. Šalkausko, M. 
Krupavičiaus bei K. Pakšto 
raštai bei paskaitos įvairino 
se suvažiavimuose, kuriuose 
būdavo svarstomi religinio są 
moningumo, tautinio susiprati 
mo, didesnio kultūrinio veiki 
mo planai. Prof, K. Pakištas 
labai vykusiai momento uždą 

vaitę Brazilijos parlamento, 
įgalintas jau veikti ir užsie
nyje. Jau galės, draug su ‘ki
tom firmom, ^dalyvauti naf
tos ištraukimo, vaiymo ir pre 
kiavimo veiksmuose užsieny 
je. Tai labai palankiai atsi
lieps Brazilijos ūkiniams re 
kalame.

Praeitą savaitę jau buvo,at 
vykęs Ekvatoriaus Užsienio 
Reikalų ministras tartis su Pe 
trobras dėl eksploatavimo Ek 
vatoriaus žibalo šaltinių, 
n—fl ÍHBBÍÍ

PAGRINDINIAM PARTIJŲ 
ĮSTATYMUI, kuris dabar na 
grinėjamas par amento komi 
sijose, yra priešinga ojjozici 
jos partija MDB ypač kad oe 
paniikins ma sublegenios (<ia 
lyvavimo rinkimuose mažes
nių partijų, kaip narių di ižio 
sios partijos rėmuose) ir ne 
leisima dalyvauti [artimame 
politiniame gyvenime tų, ku 
riem« buvo suspenduotos po 
litinės teisės net suspeodavi 
mo laikui pasibaigus Šiam 
įstatymo projektui pa< agrinė- 
ti yra jau pateikti net pora 
šimtų paskui ų.

Tai jau buvo galima snėti, 
kad MDB tam bus priešinga.

vinius suformulavo šūkyje: 
Lietuvos kultūrinio gyvenimo 
laikrodį šimtu metų pirmyn 
pasukti. Kai del Pietų Ame 
rikon vykimo. Lietuvių išei
vių dvasinių reikalų aptarna 
vimu rūpinosi Kauno kurija 
bendradarbiaujant su Užsie
nio Lietuviams Remti Draugi 
ja, Apie 1934 metus Kauno 
kurija per spaudą pranešė, 
kad yra reikalingi lietuviai 
kunigai pastoracijos darbui 
Urugvajaus ir Brazilijos lie 
tuvių išeivių tarpe. Tarp kitų 
buvo ir manofKandidatūra. Vii 
kaviškio ir Kauno vyskupi
joms susitarus išvykau tre
jiems ar penkeriems metams. 
Nenumatyti pasauliniai įvy
kiai kitaip lėmė.

6. Kokia Jums atrodo lietu 
vių kolonijos ateitis S. Pauly.

— Keik turėti dėmesy, kad 
esame ne namie Tautų tirp 
dym ■ Katilas dirba visu tmar 
kurnu. Bet kaip kiekvienas m 
dividas, taip ir tautiuės gru 
pės veda natūralią kovą už 
savo gyvybę

S. Paulo lietuviai turi sąly 
gas ir galimybes, jei pavyktų 
užmiršti buvusius nesKlandu 
mus, pajudinti žemę, prikelti 
iš abejingumo lietuvius. Be 
gerų ir praktiškų planų reika 
lingas yra nuovargio nežinau 
tis darbas

7. Ar brazilai (nelietuviai) 
daug talkino lietuviškuose 
reikaluose.

— Taip. 2 ai rodo prof. Car 
rato pavyzdys, ištisa eile bra 
ziliško jaunimo, žurnalistų, 
talkinusių Pietų Amerikos Lie 
tuvių kongreso metu S. tiuly 
je, kurių dėka apie lietuvius 
ir Lietuvą kongreso metu tai 
pino straipsnius visa didžioji 
Brazilijos spauda, nuo Porto 
Alegre ligi iManaus. Visa eilė 

(pabaiga 4 pusi.)
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Trispalvė ir Stula
VILA 7ELIN0J KEIČIASI KLEBONAI

(pabaiga)

IR BEDIEVIAI TAI ŽINO

Anksčiau priminiau viršai
tį, kuris yra valsčiaus galva. 
Kaip viršaitis valsčiuje yra 
valstyoės, prezridento atsto
vas, taip klebonas parapijoj 
yra Bažnyčios ir jos galvos 
— Popiežiaus atstovas.*

Kad parapijoj kunigas ats
tovauja visai Bažnyčiai, tatai 
gerai-supranta ne tik tikintie 
ji, o ir bedieviai. Šie, saky
čiau, praktiškai gal net ge
riau, negu patys tikintieji. 
Kur tik, pavyzdžiui, įsigali 
komunistai, ten, geisdami su
naikinti tikėjimą ir sugriauti 
Bažnyčią tuoj žudo kunigus 
Jie žino, kad Bažnyčia ir ku
nigai — viena.

Ir jie supranta, kad jei pa
rapija per ilgesnį laiką liktų 
be kunigo, tikėjimas ir doro
vinis gyvenimas visiškai su
nyktų. «* ik palikit parapiją 
be kunigo kokią 20 metų, pa
matysit — žmonės ten ims 
gyvulius garbinti'», prieš ši,m 
tą metų sakydavo pa s Arso 
klebonas. Ką jis besakytų 
šiandien, kai tikėjimui, be 
dvasinėsįkunigo paramos, veik 
neįmanoma išlikti ir pasi
reikšti!

Betgi jei taip svarbus kle
bonas, nemažiau svarbi ir pa 
rapija.

Parapija tai maža bažny 
čia didelėj visuotinėj Bažny
čioj. Tai šeima pakrikštytų

jų, susijungusių tarpusavy ir 
su Viešpačiu, šeima, kuri tu 
ri tą patį tikėjimą, leidžiasi 
tos pačios vilties gaivina, gy
vena ta pačia meile Dievui 
ir kitam «žmogui. Šeima, kuri 
meldžiasi už savo ligonius, 
pagelbsti daugiau reikalin 
giems savo nariams, džiaugia 
si vieni kitų laimėjimais, su 
liūdesiu ir ilgesiu žvelgia į 
nuo Dievo nutolusius savo 
narius.

«PARAPIJA — ESU AŠ!»

Tai atsitiko Oklahamoj, Š. 
Amerikoj «Aš tau pavedu mi 
i’usią parapiją», tarė vysku
pas jaunam kunigui, skirda
mas jį tos parapijos klebonu 
Iš tiesų, niekas ten nebekėlė 
kojos bažnyčion, niekas nea
tėjo nei klebono aplankyti.

«Gerai», mąstė sau klebo
nas; «jei mirusi, tai reikia ir 
palaidoti». Ir štai ką sugalvo 
jo: mieste paskleidė ir prilip
dė ant namų sienų skelbimą.- 
«Sekmadienį parapijos laido
tuvės — visi kviečiami daly
vauti.. Žmonės sugūžėjo į 
bažnyčią pažiūrėti, kaip tas 
klebonas «laidos parapiją».

Bažnyčios vidury stovėjo 
juodas katafalkas (maždaug 
kaip tas mūsų «kataíélis»), o 
ant jo atviras karstas. «Da
bar eikit paskutinį kartų pa
žvelgti į savo mirusią para
piją», tarė klebonas.

Prasidėjo eisena pro kata
falką. Kiekvienas su smalsu-

[Ji 'i T»'-s

mu žvelgė j karstą Bet pa
žvelgę* į vidų Krūptelėdavo, 
nusigandęs ir nustebęs, ir im 
davo rausti iš gėdos Mat vi 
duj buvo veidrodis, ir karste 
kiekvienas matė savo atvaiz
dą. matė save, ir suprato: pa 
rapija yra mirusi, kadangi aš 
esu dvasiniai miręs, esu 
kt rate.

Naujam mūsų klebonui, dė
kui Dievui ir prelato Pijaus 
ilgamečiui pasišventimui, šv. 
Juozapo parapijos nereikės 
«laidoti». Priešingai jam tik 
teks džiaugtis parapiečių ge
ra valia ir dvasiniu nusitei
kimu.

Tačiau ją pagyvinti tai ti
krai reikės. Prie to pri idės 
ir kiti kunigai. Bet prie to pri 
aidėti turėsim visi — kiekvie 
na-e ir kiekviena.

Kad parapija būtų gyva - 
kad alsuotų paties Kristaus 
dvasia, reikia kad Pats- Pati 
būtum gyvas-gyva. Tad pri
klauso nuo 1 avęs I

Bus ne tik klebono, o ir Ta 
vo nuopelnus, jei parapija 
taps ŠEIMA, kurioj vieni ki
tus myli, vieni kitus užjau
čia, vieni kiliems pagelbsti 
— ir visi kartu žygiuoja Die
vo mums nurodytu keliu.

«Parapija — t su ašį» turi 
sakvti Pats-Pati sau.

Jei kiekvienas-kiekviena 
taip gaivosim ir taip gausim» 
parapija sužydės!

Manau, kad tai kiekvieno 
ir visų mūsų didžiausias troš
kimas. /

KUN. PĖ. GAVĖNAS

PRANCIŠKONU 
LAIMĖJIMAS

Lie uviai pranciškonai lais
vajame pasaulyje šiemet įgy- 
jo pilnesnes savo vienuolijos 
teises. Iš komisariato, arba 
nepilnateisio vieneto, jų vado 
vybė Romoje padarė naują 
provinciją «Lietuvos Šven o 
Kazimiero» Provinciją, kurios 
tikslas yra dirbti tik lietu
viams ir ruošti kunigus kada 
nors prisikelsiančiai Lietuvai- 
Jai priklauso visi lietuviai 
pranciškonai pasaulyje. Čia 
Roma turėjo padaryti tam ti
krą išimtį, nes provincijos 
teritorija užima u visą veik
lą už Lietuvos ribų.

1971 meteis lietuviai pran 
ciškoaai, Lietuvoje įsisteigė 
13-tame šimtmetyjet, turėję 
net 53 vienuolynus, caro nu
slopinti, 1931 metais turėjo 
jau tiek narių, kad įsteigta 
pilnateisė provincija, kurią 
karas vėl suardė. Tai yra 40 
metų atkūrimo sukaktis, ir 
kartu 25 metai nuo pirmųjų 
pranciškonų įsikūrimo nauja
me židinyje JAV-bėse.

Jie turi parapijas Toronte, 
St. Catherines ir kitur Kana
doje, Pittsburghe ir kitur 
JAV oėse, kultūros židinius 
New Yorke ir Kennebunk 
Port, JAV-bėse, veikia ir ki 
tuose kraštuose. Jų leidžia
mas Darbininkas, Aidai ir ki
ti leidiniai. 14 metų vedė lie
tuvišką šv. Antano gimnazi
ją su 100 mokinių, bet 1969 
metais turėjo ją uždą yti dėl 
lėšų ir mokinių stokos.

iinuoBii

BENDRAUJA BALTIEČ1AI
BATUNas, organizacija sie

kiami Baltijos valstj bių klau
simą kelti Jungtinėse Tauto
se mini penkerių metų su

1971 m. birželio 25 d

kaktį. Pirmininkas dr. H. Ain- 
*0, estas, pranešė apie vei
klą, o pirmininkavo prel. J. 
Falkūnas. I naują tarybą iš
rinkta po tris atstovus iš 
kiekvienos tautos, naujuoju 
pirmininku tapo lietuvis K. 
Miklas,

Pirmoji baltlečių organiza 
cija, įsikūrusi išeivijoje, yra 
Pabaltijo Moterų Taryba, at
kurta Vokietijoje 1947 me
tais. Pirmininkauja kasmet ki 
tos tautybės atstovė, 1970 me
tais Galia Žilionienė. Taryba 
veikia politinėse, kultūrinėse 
.«r socialinėse srityse. Centras 
New Yorke.

Per du mėnesius Estija ne
teko dviejų laisvosios Estijos 
diplomatų Londone: atstovavo 
Aug. Torma ir po jo mirties 
paskirto charge d'affaires 
Ernst Sarapera. Atstovas Tor
ma buvo pasiuntiniu ir Lietu
voje nepriklausomybės pra
džioje.
nBĖBin 
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ŽVAIGŽDYNŲ PLOTIS

Šiame šimtmetyje atrasti 
du pagrindiniai dalykai apio 
visatą. Pirma, kad žvaigždy
nuose energija atsiranda' iš 
branduolinių sprogimų (kaip 
atominė bomba ar vandenilio 
bomba). Tokio sprogimo me
tu atsirado ir mūsų žemė. An 
tra, visatos amžius, kuris nūs 
tatytas maždaug apie 10 mili
jardų metų. Tai reiškia, kad 
nuo vieno galo iki kito visų 
žvaigždynų yra tiek atstumo, 
kiek šviesa nukeliauja per / 
tą visą 10 milijardų metų O 
per sekundę šviesa nueina- 
300 tūkstančių kilometrų.
11—11 
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DOKTARATAI». 1969 metais 
JAV bėse tiksliųjų mokslo sri 
tyse doktaratus gavo 3.780 
studentų.

Riogla toks. Tikra Dievo koronė. Kat tai 
I ūtų mergica, būtų lengviau auginti. Išbėga į 
kiemą ir su zerkolu pro langą man šviečia j a- 
kis, siunčia bingutj. Atsiimė už tai.

Andrius tik tylėjo ir žvilgčiojo pro langą, 
kaip ten krūmuose bitės karstėsi po žiedus.

— Tai gal, kad locka, su manim pusryčių 
prie stalo prisėsi?

— Ačiū, jau pavalgęs.
— Gal pas mus apsistosi, jei ilgam parva

žiavai?
— Kol kas pabūsiu pas dėdę, o paskui 

ežinau.
— Ar pas Mykolą?
— Pas Mykolą.
— Tegul būna Dievui ant garbės, bet aš 

ten nei kojos nekeliu. Tenai kaip pačta — du- 
rys neužsidaro. Kas Ką žino — eina pasakyti, o 
jei kas nieko nežino arba durnas — eina pa
klausti.

Išeiti kaip ir nederėjo, tai Andrius vis dar 
ti įėjo klausyti komentarų, dabar apie kaimynus:

— Atsimeni senį Smigelskį, kurį Putiuku va 
d na? Greit mirs: kai valgo, į lūpą kanda. Prasi» 
dėjo taip: žmogus nedėlioj per sumą ne j bažny

čią bet į laukus išėjo. Kaip nekrikštas, kaip ne
žmogus. Žiūri — eina keliuku nematyta moteriš 
kė. Vasara, šilta, o ji ilga geltona skara iki pat 
žemės. Smigelskis ją pavijo, užkalbino ir norėjo 
pralenkti. Ji ar neprigirdi, ar ką. kad vis tyli ir 
j žemę žiūri. Norėjo taip ją palikti, ūmai sustin 
go iš baimės: saulė šviečia, o nuo jos jokio še
šėlio, lyg būtų stiklinė. to strioko pasileido 
žmogus bėgčiu į namus. Ką manai, ir tu taip pa 
darytum. Tik nečyeta dūšia ar pati smertis ne
turi šešėlio ir eina žeme kaip debesys koks. Par 
bėgo namo, gvoltu šaukdamas, ir dabar guli, 
serga, klajoja Ot tau sumos metu gaglinėti ne
šventintuose laukuose. Ryt ar poryt to diedo dū
šia ir tupės kaip apuokas medyje.

Paskui pasiskundė, kad kenčia reumatizmą 
ir dėl to jos niekas nepagai i, kad turi gerą ka
tę, nieko sau. ne smaližę, bet škadą padarė — 
jos dar pasoginį poliruotą polivoną sudaužė. No 
rėjo už tai jai ūsus nukirpti, bet persigalvojo, 
juk katei ūsai - gudrumo‘ženklas.

—• Matau, atsibodo tiu pas mane, kad nori 
išeiti. Aš vis viena ir vieia. Liucija vasarą išei
na pas žmones dirdrti, o vaikėzas nenusėdi 
mie. Jei nėra kur, tai nors per gatvę pas Kalinu 
vaikus. Anų vaikai kaip žirniai, mūsų dičkis, tai 
kai sueina krūvon, atrodė 
tais. Ateik dažniau.

Lauke buvo malomi
Andrius pakluoniais patraukė toliau į laukus.

VAKARONĖ
Į vakarą ėmė daugiai debesuoti, 

driaus ir Mykolo vakarojimas su lakštingalomis 
buvo neilgas. Ruošėsi guli, kai kažkas pasibel
dė į duris

Mykolas buvo atsargia.
— Kas čia?

na-

kaip samtis su šaukš

vasaros ryto vėsuma.

tai An-

— Kasčiuks su pačia, — atsakė minkštu, 
plonu balseliu.

— Sakyk aiškiai, koks toks būsi?
— Tai aš.
— Kas tas aš?
— Nepažįst’ jau, ir gana.
— Nesu burtininkas ir pro lentas neįžiūriu.
— Nugi Virvulis, Laurynas VirvuliS;
— Tai tai ir sakyk iš. karto.
Įleii o be didelio džiaugsmo. Kaimynas ta

čiau neatrodė, kad dėl to jaudintųsi arba . tai 
nors pastebėtų

įėjęs pirmiausia visiems apdalino savo ran
ką ir atsisėdo. Kad yra seniai nebuvęs Andrius 
to lyg ir nepastebėjo. Lyg būtų jį vakar matęs.

— Bėgau pro šalį, matau, kad r ©miegate, 
tai ir įsiritau. Na, kaip čia pasakyti, visvien ne 
suprantu ir gana. Ot yra žmonių. O jiems kas? 
Taigi, matote.

— Kada galų gale pradėsi šnekėti?
— O Pilypą, tą Šešiakojį iš Prakapių, žino

te? Visi sako, jog gyvas eis į peklą. Amen su 
juo. Rodos, toks biednas žmogelis, kad ir tabo
kinėj, kad tabakas nesudrėgtų, laiko ne obuolį, 
o žalią bulvę, degtinei turi net perdaug. Nedė
lioj visi eina į bažnyčią, o jis biesai kur žino. 
Temstant už kapinių -žmonės mato švieselę, kaž
kas dega griovy, kyla liepsnelė. Gal, sako, pie
menys čirškina bulves su nuvogtais lašiniukais? 
Prieina arčiau — gi Pilypas!

— Sušalo ir šildosi, ar ne?
— Taigi, kad ne sušalo o peršilo. Žmogutis 

guli griovy aukštielninkas, o liepsna eina iš bur
nos kaip iš kamino.

— Kaip gyvas tokio atsitikimo nesu regėjęs 
— nusistebėjo Mykolas.

(Bus daugiau)
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Iškilmės Zelinoje
Kas tik pavartys lietuviškų laikraščių puslapius, matys, 

kaip per 35 metus prel. Pijai s Ragažinsko pavardė dažnai 
minima religinėje ir tautinėje São Paulo lietuvių veikloje: sa 
vo parapiečių ir tautiečių visuotinai gerbiamas. Klebonavimo 
metai siekia dar Nepriklausomos Lietuvos laikus. Brazilijos 
lietuvių išeivijos veiklos įkarštį prieš karą ir po karo, sun
kiais pasaulinio sąmyšio metais, ilgame išeivijos gyvenime.

Daugybė žymių žmonių savo gyvenimo užsiėmimą pa 
keitė būdami jau vyresnio amžiaus, pradėjo naujus ir sėk
mingus darbus. Po tiek metų perleisti taip mylimą parapiją 
nelengva, bet prityrusios ir tvirtos rankos, lietuviška kunigo 
širdis suranda, kuo rūpintis, ką dirbti, kuo toliau veikti.

Vila Zelinos parapija pereina į naujas rankas. Visi 
džiaugiasi, kad lietuviai saleziečiai įsikūrė São Paulyje, kad 
jie kartu su ilgus metus gyvenusiais, čia gimusiais ir užau
gusiais, su ateinančiomis kartomis kurs mūsų ateitį

Lietuviams taip pažįstamas artojas pasikviesdavo visus 
talkon, kai užeidavo dideli darbai. Taip ir tėvai saleziečiai 
kreipiasi į visus, pabrėždami kiekvieno atsakomybę už para
piją, kurios darbams atlikti ir atsakomybei nešti reikia kiek- 
'vieno talkos.

Saleziečiai visame pasaulyje žinomi kaip spaudos dar
buotojai — tiek rašydami, tiek spausdindami, i ietuviška kny
ga, paveikslas, leidinys ir laikraštis yra mūsų susižinojimo, 
pramogos ir švietimo įrankiai. Jau atvykdami, jie atsivežė 
didelį kiekį gražių knygų jaunimui ir šeimoms.

Kas lietuviška — neapsieina be dainos, be giesmės, be 
šokių, be puošmenų ir meno nes būti lietuviu išeivijoje ne
reiškia tik auką ir sunkų darbą, bet džiaugsmą lietuviškoje 
šeimoje, malonią draugystę, skambią dainą, miklų šokį, mal
dingą giesmą. Neveltui klebonijoje akordionas.

Birželio 27 dienos iškilmės kiekvienam Sao Paulo lietu 
viui matančiam prel. Ragažinsko darbingą garbę, saleziečių 
kun. M. Gaidžio, Pr. Gavėno ir St. Šileikos bei kitų atvyks
tančiųjų viltingą ateitį, birželio 27 dienos iškilmės taria; «Pa 
imkime arklą, knygą ir lyrą, ir eikime Tėvynės keliu!»

ZENONAS

Žmonijos istorijoje, kaip bu 
▼o pirmoje dalyje rašyta, įvai 
rios pasaulinės jėgos stengė
si tautas naikinti — vykdyti 
genocidą. Lietuvių tautą ypa 
tingai liečia jau praėjęs ca 
rištinis genocidas ir dabarti
nės sovietų pastangos naikiu 
ti tautybes.

CARISTINÉ RUSIJA

Rusai austrų monarchiją va 
dindavo -skudurine», nes 6 
milijonai austrų buvo pajun
gę apie 10 ištisų tautų, suda
rydami 30 milijonų gyventojų 
valstybę. Bet iš «šventosios 
Rusijos» monarchijos 150 mi- 
jonų gyventojų didžiarusiai

MŪSŲ LIETUVA

BAČEL1S

tesudarė apie 60 milijonų —- 
ji buvo sukurta iš apie 2(10 
tautų, nuo suomių iki mongo 
lų kliūčių.

Didžiarusių tauta savo isto
rijos pradžioje buvo susida
riusi iš keliolikos slavų tau
tų. Tame kraujo mišinyje di
džiarusiai paveldėjo bei pa
sekė įvairių tautų būdus bei 
palinkimus. Sakoma, kad bruo 
žai svyruoja tam šventumo 
ir barbariškumo. Per 300 me 
tų Romanovo dinastijos jų po 
litika atsižymėjo ekspansija

Vadovaudamasis šūkiu <vie 
nas caras, viena kalba ir vie 
na tikyba», Jonas II paskelbė 
Maskvos kunigaikštiją nepri

klausoma valstybe, o vedęs 
paskutiniojo Bizantijos impe
ratoriaus giminaitę, laikė sa
ve Bizantijos imperijos sosto 
įpėdiniu ir stačiatikių bei grai 
kų ortodoksų galva. Jo politi
kos esmė buvo užkariauti kuo 
daugiau tautų, laikyti jas ir 
jų žemes didžiarusių dalimi, 
grobti jų turtą, tremti į kitas 
sritis, kolonizuoti jų žemes, 
įvesti rusų kalbą, stačiati- 
kybą

Mikalojaus I laikais sukur
ta panslavizmo idėja, išaugi
nusi š( vinizmą ir vėliau tapu 
si rusofilizmu. Šiai minčiai, 
kurią palaikė ir Dostojevskis 
paskatą davė, kad Maskva, 
Konstantinopoliui patekus tur 
kame, virto trečiąja Roma/ 
Laikydami savo tikyba vieniu 
tėle ir tikrąja krikščionybės 
forma, laikė ir savo kultūrą 
aukštesnę už Vakarų Euro
pos kultūrą Panslavizmui pa
tikėjo Balkanuose, tikėdamie
si rusų pagalba išsivaduoti iš 
turkų, bet jų globos pradėjo 
vengti, kai patyrė, kad Mask
va kultūriniai bei ekon« mi
niai atsilikusi.

RUSOFJLIZMO TVIRTOVĖ

Kraštutinis rusofilizmas ati
darė akis ir saviesiems švie
suoliams, jų tarpe Tolstojui 
ir Berdiajevui, bet jie buvo 
bejėgiai pakreipti politiką bei 
valdžią žmoniškumui. Auto
kratinės valožios šalininkai 
buvo užkrėcę tautą, nuo caro 
ir jo dvarų iki didžiosios tau 
tos masės. Žmoniškumo ir 
kultūringumo prošvaistės ma
tėsi Petro I ir Kotrynos II lai 
kais, pasižymėjusiais vakarie
tiška kultūra aristokratijoje, 
bet vis vien tęsusiais impe
rialistinę politiką.

Apie pora šimtų tautų tau
telių Romanovų dinastijos, pa 
jungiamos į 165 milijonų vals
tybę. Iš jų 65 milijonai di
džiarusių ir jau 100 visai ru
sifikuotų tautų Tik dalis liko 
su tautinėmis žymėmis, sąmo
ne, o tik keliolika liko su pil
nu tautiniu ryžtu Kovoti už 
tautos laisvę.

Carų genocidą pavaizduoja 
jų elgesys Lietuvoje per 123 
metus okupacijos, prieš ku
ria tauta buvo du kart sukilu 
81 (1831, 1863). Tai buvo trė
mimu, Kražių skerdynių ir 
spaudos draudimo metai.

VIDAUS GENOCIDAI

Savo tautiečiams ir pilie 
čiams nepasižymėjo žmoniš
kumu Petras I, Jonas IV Žiau 
rusis, Mikalojus I, Ki t yna 
r, Aleksandras Ii ir Aleksan 
dras 1 I. kuris pajungė Lietu
vą-Lenkiją. Jie laikė visuo
menę skurde ir tamsoje, o 
šviesuomenę persekiojo už 
liberalias idėjas. Pačioje Ru
sijoje sukilimų svarbesnieji 
įvyko 1607, 1660-1671, 1773- 
1775, 1825 ir 1905 metais. Tjk 
1917 demokratinė revoliucija 
buvo nekruvinoji. Petrapilio 
ir Maskvos statyba pareikala 
vo po vieną milijoną gyvybes 
aukų.

BOLŠEVISTINIS IMPERIA
LIZMAS

Bolševikai didina caristinės

m. birželio 25 d

Lietuviu Seimu Klausimais
Didelės reikšmės lietuvių 

šeimų darniam sugyvenimui 
turi psichologinių, dvasinių 
negalių žinojimas ir mokėji
mas nugalėti jas.

NEGALIŲ APRAIŠKOS.

Paminėsime keletą psicho
loginių negalių apraiškų.

1. NERYŽTINGUMAS vesti, 
baimė daryti galutinį žingsnį, 
perdėtas atsargumas ir kritiš 
kūmas yra dažni reiškiniai 
mūsų jaunimo vedybinėse pro 
blemose. Juo vedybos toliau 
atidedamos, juo labiau atsar
gumas ir kritiškumas didėja 
Taip žmogus praleidžia tinke 
miausią vedybinio amžiaus ri 
bų ir jam lieka vis mažiau 
galimybių pasirinkti tinkamą 
prieeiegą

2. NESUGYVEN MAS VE- 
D S, dvasinis neišsibalansavi 
mas, perdėtas jautrumas vie
nas antro skirtybėms — taip 
pat dažni reiškiniai mūsų šei
mose. Tokių nesutgyvedančių
jų pavyzdys didina besiruo
šiančių vesti netikrumą ir 
baimę

3. VENGIMAS lytinio ryšio 
ir net šeimos prieauglio ne 
oėl lytinio nepajėgumo, bet 
dėt psichologinio nesusideri 
nimo, dėl dvasinių užlūžimų, 
perdėtų įsiskundimų, nepa
grįstų, nuolatinių įtarinėjimų. 
Visa tai padaro praktiškai šei 
mas nevalingas. Dar labiau 
dvasiškai jos būna nevaisin
gos, neugdančios žmogaus 
priešingai — jį laužančios.

4. IŠSISKYRIMAI arba pa
simetimai, kartais po ilges
nio gyvenimo šeimoje, rodo 
pirmiausiai nepajėgumą apga

Rusijos palikimą, kurios ver
žimosi į kitus kraštus nespė
jama sulaikyti, o raudonieji 
dar žiauresni už baltuosius. 
Leninas skelbė revoliucijai 
teisę naikinti priešus be teis
mo, nes jis laikė žmonišku
mą, moralę ir asmens teises 
tik buožių seniena Per šeše- 
ris metus jis suskubo sunai 
kinti šešias kultūringas tau
tas jau apsisprendžiusias ne
priklausomai gyventi.

Stačiatikybė pakeista ateiz
mu, rusofilizmas marksizmu- 
leninizma, liko tik rusų kal
ba. Sovietai suskubo pajungti 
18 svetimų tautų ir išlaikyti 
dar iš caro likusias 100 gyvų 
tautų — žmonijos trečdalį. 
Apie 70 tų tautų tyliai palai
dojamas, kai nėra demokrati
nių sąlygų ir neužtaria vaka
rų pasaulis.

Likusios 30 tautų sudaro so 
v etams rūpesčių. 15 jų vadi
nasi respublikomis (jų tarpe 
Lietuva, Latvija, Estijai, bu 
120 milijonų gyventojų, kitos 
15 yra «autonominės respubli 
kos» su 17 milijonų Nors jos 
ir turėtų atstovus Jungtinėse 
Tautose, jos yra sovietų visiš 
kai dominuojamos.

Visur vykdoma rusų kolo
nizacija; jie sudaro 80% gy
ventojų Baškirijoje, Mardvo- 
je 66, ! iazakstane 63, Lietu
voje4 9 Latvijoje 30, Estijoje

3Z1

lėti psichologinių sunkumų, 
ypač pervartų amžiuje.

NEGALIŲ PRIEŽASTYS

Žinoma, labai daug įtakos 
turi aplinkybės. Tačiau ir jos 
šiuo atveju priklauso nuo žmo 
gaus dvasios, būtent — kaip 
tos aplinkybės imamos. Pami
nėsime kelias labiau dėme
sin imtinas psichologines prie 
žastis.

1. LĖTESNIS BRENDIMAS 
Mes esame šiauriečiai, del to 
dvasiškai ir fiziškai bręstame 
su tam tikru pavėlavimu. 
Mums, kaip visiems šiaurie
čiams, būdinga, ne tiek kū
niškų, kiek dvasinių-humaniš
kųjų interesų persvara. Lyti
nio br nuimo metu, tiesa, pas 
mūsų jaunuolius-les yra daug 
gyvumo ir savotiško ryžtingu 
mo. Tačiau dvasiniu subrendi 
mo atžvilgiu jie dar būna ti
kri vaikai.

Be to, vyrų brendimas nu
sitęsia dar porą trejetą metų 
vėliau. O kaip tik vyrui palik 
ta ini'Ciatyva spręsti vedybų 
reikalą. Kitų tautų mergaitės 
pačios rodo daugiau iniciaty
vos. T<d pastebima net pas 
lenkes, vokietes, itales, brazi 
les. Mūsiškės kuklios ir san- / 
tūrios. Jas turi laimėli vyras, 
o šis dar nelaimėtojas bet 
s vajotojas.

2 PERDĖTAS ATSAKGU- 
M S 'lai net svetimieji pas
tebi Santurumas yra girtinas, 
bet perdėtas atsargumas — 
ne. Pasirenkant gyvenimo 
draugą-ę — kiek čia svarsty
mų, dvejojimų, nagrinėjimo 
Iš gerų renkamasi geriausios, 

(pabaiga 4 pusi.)

25%. Sunkiau duodasi genoci
dui kultūringesnės tautos, ypa 
tingai buvusios nepriklauso 
momis valstybėmis, kurios tu
ri laisvajame pasaulyje išei
vius, vykdančius propagandi 
nę kovą.

Šalia šių, dar 8 respublikos 
buvo susoviefcintos po karo 
nore jos vadinamos socialisti
nėmis, bet laisva i s pasaulis 
jas laiko sovietų satelitais: 
jos nėra kolonizuojamos, bet 
jas saugo stiprios karinės 
jėgos.

Vartodami senas genocido 
priemones, sovietai kaltina 
marksizmu-lemnizmu patikė
jusius kiniečių priverstinių 
darbų stovyklose. Tuo tarpu, 
proįorcingfei pagal Sovietų Są 
jungos dydį, tebūtų 38 tūks
tančiai kalinių — o yra 4 mi 
lijonai iš 240 milijonų gyven 
tojų. Per visą laiką žuvo apie 
33 milijonai Sibiro šalčiuo-e, 
sovietų ištremtieji. Bado me
tais mirė 11 milijonu. Pridė
jus mažesnių žudynių aukas
— iš viso žuvo 56 milijonai 
Sovietų Sąjungos gyventojų
— arba beveik ketvirtadalis, 
neskaitant antrojo pssaulinio 
karo su 40 milijonų nukentė
jusių.

Lietuvos laukų būta apie 
1.160.000 per antrąjį karą ir 
po jo — laisvės kovotojų, iš
tremtų, pabėgėlių, nužudytų.
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ATSKIRO NUMERIO

KAINA 0.40I
PREL. PIJAUS RAGAŽINSKO pagerbtuvių komite 
tas kviečia visas organizacijas, Vila Zelinos parapie- 
čius ir bendrai viso S Paulo lietuvius dalyvauti ilgame- 
či) garbaus Klebono pagerbimo šventėje birželio 27;

11 vai. - iškilmingose Mišiose parapijos bažnyčioje
17 vai — pagerbtuvių akademijoje Seselių Pranciš 

kiečių mokyklos salėje.

(pabaiga iš 1 pusi.)

lė politikų bei valstybininkų, 
profesorių gerai pažįsta da-

ŠVENTKELIONE

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.

Šventkelionei į Aparecidą 
jau pasamdyti trys autobusai, 
ir augi norinčių važiuoti akai 
čius, Kas dar norėtų prisidė
ti, kreiptis j Brolijos narius. 
Norime, kad ši mūsų jubilie
jinių metų kelionė butų gau
si ir įspūdinga.

impsnii 
ii—iii

PARTISAN minėjimą (bir
želio 13 d.) surengė V. Zeli- 
noje Dr. E. Draugelio at-kų 
kuopelė

Apie partizanų veikimą Lie 
tuvoje papasakojo kun. St. 
Šileika. Gi V. Aleknavičiūtė 
pasnai’ė apie Baisiojo Birže
lio įvykius

Partizanų dainas padainavo 
mergaitės at kės. Be to, jos 
paskaitė ap.e partizanus iš 
mūsų poetų kūrybos

Programoje pasiroTė ir 3 
jaunulės at kės: B. Bacevičiū
tė skambino gitara ir daina
vo 'Milžinų šairs>, o sesutės 
S. ir L. Banytės prie piano 
padainavo «Pasėjau Žilvitį.» 

Ant simbolinio Partizano 
Kapo mergaitės atkėš uždė
jo liet, gėlių vainiką — ir vi 
si Lietuvos pa*rtizanai buvo 
pagerbti tylos minute

I minėjimą atsilankė negau 
sus tautiečių br'rys, bet jų 
tarpe matėsi kilo. Dėdė Juo 
zas, visi kunigai saleziečiai, 
L. B. iarybos pirm. J. Čiu- 
viuskas ir kiti jos nariai. Tai 
buvo moralinė pa-ama minėji 
mo rengėjams.

Minėjim s užbaigtas Mairo
nio «Lietuva brangi.»

JONAS JAKUTIS
RUA COSTA BARROS, 352

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

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

DR. ANTONIO SIAULYS
C. R. M. 10.647

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

Especialista em Obstetrícia pela Maternidade de S. Paulo
Clinica de Adultos e Crianças — Moko ;as de Senboras 

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

Jonsultorio e Residência RUA DOS TRILHOS. 1576 
. Moocaj Fone 92-3991

ANSDLMAS ČERNIAUSKAS 
mirė birželio 19 ligoninėje 
širdies smūgio ištiktas, 63 me 
tų amžiaus. Gimė Trakuose, 
atvyko į Braziliją 1927 me
tais. Paliko žmoną Julijaną 
sūnus Valterį ir Anselmą, bro
lį Vacių, tris seseris. Palaido
tas São Caetane. Mišios Vi'a 
Zelinoje birželio 25 d 19,30 
valanda.

n—m—n 
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IEŠKOMAS

Edvardas Zaborskas iš JAV 
ieško savo pusbrolio Juozo 
Zaborskio, gyvenančio São 
Paulyje. Yra svarbus praneša
mas iš Lietuvos. Kreiptis j 
«Mūsų Lietuva».

H—II 
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ADMINISTRAC1JA PRANEŠA

Už ML užsimokėjo Klem. 
Dragūnas 40. Ant. Za ubą ir 
Motiejus Sejūnas po 30 kr. 
kua. J, Šeškevičius 25 kr

Nei Rio de Janeiro, nei Por 
to Alegre, nei Curitibos dėl Ii 
gos dar negaliu aplankyti, 
Dėl to, mieli skaitytojai, pa
lengvinkite man tą naštą ir 
patys atsiųskite po 25 kr už 
prenumeratą. Kas gali, malo
nėkite pridėti auką ar tapti 
vieno numerio Garbės Leidė
ju (100 kr.) Būsiu labai dė
kingas. Galite siųsti papras
tu čekiu užrašydami vardą 
«Juau Bružikas».’

ML Administratorius

MANO PRAŠYMAS-

Kadangi gali mažėti ML 
skaitytojų skaičius, būkite to 
k e geri, prikalbinkite ką 
nors iš savo pažįstamų ar 
kaimynų kad užsirašytų. Bet 
kai paštais nenešioja prie

SV. JUOZAPO VYHŲ BROLIJA nuoširdžiai sveiki
na prelatą Pijų Ragažinską, linkėdama jam Dievo pa
laimos, sveikatos ir ilgiausių metų Dievo ir tautos tar
nyboje.

Brolijos nariai

Baltijos kraštų savaitės nuoga Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos liaudies meno ir kultūros paroda vyksta birže 
lio 23—29 J-alão Porlinari, Praça Roosevelt, ^kampas 
Av. Ipiranga ir Rua Consolação) nuo 13 iki 22 valann- 
dos kasdien

Prie aikštės yra vietos automobiliams pastatyti.

PIRMASIS PASIRODYMAS
/

Vyresniųjų tautinių šokių grupė, pradėjusi gyvuo
ti asario mėnesį, ruošia savo pirmąjį viešą patirody 
mą sekma i.enį liepos 4}d. 16 vai. Seselių Gimn. Salėje.

Programoje šeši tautiniai šokiai. Ją papildys «Aud
ros» choras. Kvietimus galima gauti pas ratelio narius.

miesčiuose, tai tegul suranda 
žmogų, kuris dirba mieste ir 
tuo antrašu siusime. Tada t>as 
žmogus parneš ir įteiks skai
tytojui Labai prašau, nes be 
skaitytojų neišsilaikys laikraš 
tis Labai prašau, padarykite 
tai.

ML Administratorius

r/riDABYVA PARODA

Trečiadienį, birželio 23, po
licijos orkestras ir miesto tu
rizmo sekretorius atidarė bal 
tiečių paroda, (Plačiau kita
me nr.)

Lietuvių skyrius papuoštas 
gausiais liaudies meno pa
vyzdžiais, skoningai suderiu 
tais p. M. Všukšnaitienės. Yra 
ir trumpas lietuvių kultūros 
ir S. Paulo lietuvių gyvenimo 
apžvalgos.

Lankytojams dalinamas <Tei 
šingumo Baltijos valstybėms 
komiteto» atspaustas lapelis 
apie trijų kraštų politinę pa
dėtį. istoriją ir geografiją.

RIO DE JANEIRO
KREIPIAMASI TALKOS. R.

de Janeiro lietuvių generalvi 

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

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

São Paulo

Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui
i 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.

kariatas prašo visus mielus 
tautiečius d. g kun. J. Jani- 
lionj, kleboną, ilgus metus su 
pasišventimu dirbusi lietu
viams. atėjus jo garbingai se 
natvei, mūsų vislų pareiga jo 
neužmiršti. Pinigine parama 
galite Reikti jam tiesiugfRev. 
Pe, José .anilionis, rūa Cate- 
te 274, ap. 605, 20.000 Rio de 
Janeiro, ZC 00) arba per p. 
Uršulę Gaulienę (r. bant‘Aąa 
178, ap. 806, 20.000 Rio de 
Janeiro, GB).

PRENUMERATOS

Kadangi ML administrato
rius T. J. Bružikas negali 
šiuo metu nuvykti į Rio, įga
liota p. Uršulė Gaulienė pri
imti Rio de Janeiro ir apylin 
kės lietuvių ML prenumera
tos pinigus. MIL administraci 
ja nuoširdžiai p Gauiienei dė 
koja už jos pasišventimą.

II—■!» \
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KOLONIJOS MOTINA

Šiemet Rio lietuvių koloni 
jos 1971 metų Motina išrink 
ta Elena Gaulienė.

bartinę Lietuvos padėtį.
8 Ko Jūs linkėtumėt ilga

mečiams parapijiečiams ir ku 
nigams perimant parapiją?

— Su tokiu pat nuoširdu
mu remti lietuviškus ir kata
likiškus darbus kaip lig šiol. 
O naujiems parapijos vadams
— sėkmės nelengvoje misijo
je Esu tikras, kad Kunigai 
saleziečiai savo ideelizmu pa 
teisins viltis, lietuviškos vi
suomenės į juo» nukreiptas.

j pabaiga iš 3 pusi.) 

iš geriausių vyrų vis atrodo 
dar ne patR geriausias!

Antras mūsų tautoje būdin
gas bruožas — tai pasiueši- 
mas MELANCHULIN1O JAU
TRUMO link. Dėl to mes grei 
ti įsiskaudinti, užsidaryti sa
vyje, nepasitikėti, įtarti. Visa 
tai sukelia nereikalingų nesu 
sipratimų tarp bedraugaujan- 
čių, dažnai be pagrindo nusi- 
vyl nčių ir pasimetančių. To 
dėl reiktų laužti mūsų būdą 
— turėti vis galvoje, kad dėl 
to būdo savybių vis atidėlio
jamos suplanuotos vedybos, 
norima pakeisti partneriai pri 
daromi nereikalingi sunku
mai.

3. INDIVIDUALIZMAS. Mes 
lietuviai esame perdideli in
dividualistai Tuo tarpu kad 
ir mažutėje bendruomenėje — 
šeimoje žmonių interesai turi 
būti suderinami, subendrina
mi, išlyginami, Lietuviui la
bai sunku atsisakyti šios am
bicijos: «Taip aš galvoju, 
taip noriu — ir tai yra tei
sybė!".

Bet ar tai ambicija? Grei
čiau protinis neraogumas pa
studijuoti, pasitikrinti, supras
ti, kas yra šeimos gyvenimo 
principai, kito žmogaus mo 
ty vai...

4. NEPAŽINIMAS LYČ Ų 
PSiCHOLOGi JOS, skirtumų. 
Neužtenka bendro pažinimo. 
Reikia gilesnio moteriškos ir 
vyriškos psichologijos, dva- 
s os skirtumų pažinimo.

5. NEPAŽINIMAS ETNINIŲ 
SKIRTYBIŲ. Mat, kitų tautų 
mergaitės ir vaikinai, vyrai 
turi gana skirtingą jiems bū
dingą psichologiją. Bet apie 
tuos dvasinius skirtumus rašy 
sime kitą kartą,

(Pagal St. Ylą, LL )

RAUDONASIS KRYŽIUS ieš 
ko sekančių asmenų ;£

Vladas Būga, gimęs 1902 
m., Kuâliuose, Lietuvoje, sū
nus Martyno ir Marijonos, at 
vykusio į Braziliją 1958 m.

Kazimieras Barauskas, gi
męs 1885 Lietuvoje.

Ignas Banis, gimęs 1906 me 
tais, gyvenęs Bom Retire.

Juozas Domeika, gimęs 1919 
metais Lietuvoje.

Kreiptis į Av. Moreira Gui
marães, 699, Tel. 267 4311.
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