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PLACIAJAMEÍPASAULYJE
ČIKAGOJE gegužio 25-26
dienomis palaidotas A.A.
DR. PIJUS GRIGAITIS
Jis ilgus metus buvo Ame
rikos lietuvių socialdemokra
tų uolus veikėjas ir jų dien
raščio «Naujienos» redakto
rius.
(ELTA)
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Urazllljci
ATIDARYTA JUPIÁ HID t )ELEKTRINĖ JĖGAINĖ
Respublikos prezidentas Gos
ta e Silva praėjusią savaitę
iškilmingai atidarė Jupiá hi
droelektrinės jėgainės dalį.
Stebint S. Paulo gubernatoriui
Abreu Sodré ir visai eilei pa
reigūnų, prezidentas patrau
kė rankeną — ir pradėjo veik
ti 3 pirmieji iš 14 vienetų su
milžiniškom turbinom ir gene
ratoriai*.

$i Jupiá jėgainė yra prie
Paraná ir rietė upių. Gruo
džio mėnesį pradės veikti ir
9 likusieji vi uetai. Tada ji
pagamins 1,4 milijonų Kw.
elektros jėgos. Prie tu pačių
upių pradėtoji statyti Ilha
Solteira hidroelekrinė jėgai
nė pagamins 3,2 milijonų Kw.
Tuomet Urubupungá komplek
sas gamins 4 t milijonų Kwir bus didžiausia visame Va
Karų pasaulyje
n ESM»»
ÍÍBKMMMÜ

J&AINÈS STATYBOS

IŠLAIDOK
siekia 900 milijonų dolerių,
įdedamo kapitalo 90% duoda
São Paulo valstija, likusius
duoda Elektrobras ir truputį
viena italų firma. Kasdien jos
s: .tybai išleidžiama 2 milijo
nai oęr.
Statybos pirmieji darbai pra
dėti 1960 m., tačiau pilnu tem
pu jie varomi tik nuo 1966
metų. Kai 1975 metais abi jė
gainės bus baigtos, jos paten
kins visos Brazilijos 80% elek
trinės energijos pareikala
vimo.
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PRANCŪZIJA
KOALICINIS MINISTRŲ
KABINETAS

Naujasis Prancūzijos prezi
dentas George Pompidou pas
kyrė ministrų pirmininku CHA
BA?-DELMAS. Šis drauge su
prezidentu jau sudarė naują
ministrų kabinetą, sudarytą
iš įvairių partijų žmonių.
Tačiau jame pirmauja gau-

listai; jų yra 11 nuo griež•jčiausių iki saikingiausiu; 4
respublikonai su savo vadu
Giscard Estaign, ir 3 centro
.žmonės, liberalinių partijų
atstovai Šis ministrų kabine
tą^ tiek viduje, tiek užsieny
je buvo gana palankiai sutik
t^s. visi tik klausia ir soėlipja: Kaip pa? seks preziden
tui Pompidou ir jo ministru
kabinetui suderinti p-aeities
politiką (Prancūzijos didybės,
Anglijos nepriėmimo j Euro
pos Bendrosios Rinkos ben
druomenę) su ateities reika
lavimais (tranko sutvirtinimo
suartėjimo su Europos šali
mis ir JAV-bėmis)?

URUGVAJUS
ROCKEFELLERIS
URUGVAJUJE
su savo palydovais (24 spe
cialistais ir 44 žurnalistais)
išbuvo tik vieną parą, Kad iš
vengtų didesnių priešiškų má
nifestacijų, jie buvo priimtas
ne sostinėje, Montevideo mies
te, bet Punta del Este vasar
vietėje. Ten jis tarėsi su Uru
gvajaus prezidentu Pacheco
Areco 2 valandas ir 20 minu
čių su pramonės, prekybos
ir finansų atstovais ir davė
spaudos konferenciją žurna
listams.
'IBMgBBBn
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mais. Sveikino popiežių
kardinolų kolegija.

ir

Lietuvių tėvų Boliaus ir Do
micelės Petkevičių sūnus, pui
kiai kalbąs lietuviškai, šio
mėnesio 17 dieną sulaukęs 32
metų ir per šv. Petrą švęsda
mas savo, vardadienį, išlei
džia šį birželio mėnesio pas
kutinį numerį.

Atsakydamas kardinolams į
linkėjimus popiež' s pareiš
kė, kad niekada nebuvę taip
s inkų vadovauti Bažnyčiai,
kaip daba;. Mat yra daug
maištaujančių, negerbiančių
autoriteto ir kritikų. Tačiau
jis noris nuolankiai priimti
teisi gas, konstruktyvias kri
tikas ir įgyvendinti būtinas
reformas.
hm—n
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INTELEKTUALAI

KR E P ASl 1 J U' GI . TAI TAS

Pagaliau 55 rusų intelektua
lų prašymas pasiekė Jungt.
Tautų generalinį sekretorių
U TANT. Šis prašymas jau bu
vo žinomas iš Vakarų laikraš
čių korespondentų Maskvoje.
Tie rusai intelektualai pr.šo
Jungtinių Tautų Žmogaus Tei
šių Komisiją ištirti, kaip yra
sutrypiamos pagrindinės žmo
gaus teisės Sov. Rusijoje.
Jų prašymo raštas jau anks
čiau buvo įteiktas Sov. Rusi
jos Misijii New Yorke ir
Jungt. Tautų informacijos Cen
trui Maskvoje. Bet- šios įstai
gos neperdavė jo Jung. Tau
tų generaliniam sekretoriui.
Tik Anglijos komunistų atsto
vai, grįždami iš Komunistų
Partijų Konferencijos Maskvo
je parvežė jį ir įteikė Politi
nių Kalinu mnestijai Londo
ne. Ši ji perdavė U Tant ir
paskelbė spaudoje.
HMB—fl
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PETRAS PETKEVIČIUS
keturiais veiksmais. Jis jau
aplankė 7 Centralinės merikos respublikas su 23 įvairių
rūšių specialistais ir patiekė
Niksonui savo sugestijas. Su
grąžęs iš antros kelionės, Roc
kefeileris pareiškė per televi
ziją kad Kennedy įsteigta
«Alianza para ei progresso»
nedavė lauktų vaisių. Ji per
daug prižadėjusi ir mažai nu
ve kusi. Dėl to nepasisekimo
yra kalta ir JAV, ir Pietų
Amerikos respublikos. Todėl,
Rockefellerio nuomone, buvo
visiškai natūralu, kad beveik
visur, kur tik jis sustojo, vy
ko gausios studentų demons
tracijos. Tačiau, kaip Rocke
felleris pastebėjo, vienur ir
kitur tas demonstracijas or
ganizavo iš užsienio atvykę
profesionalai.

DEMONSTRAVO

1 MILIJONAS KONCENTRA
GIJOS
STOVYKLOSE. Buvęs
Konferencijos metu sostinė
je, Montevideo mieste buvo politinis kalinys A. MARCHEN
1U0 įvairių atentatų ir demons Ku skelbia, kad Sov Rusijos
tracijų. Bet^demonstrantų, dau darbo stovyklose yra 1 milijo
gtausia studentų didesnių su nas politinių kalinių,
Žinomas sovietinių klausi
sidūrimų su policija nebuvo.
Kai Rockefelleris davė spau mų specialistas Robert CON
dos konferenciją, jos perda QUEST tvirtina, kad politinių
vimą per vieną radijo stotį kalinių esąs 10 nuošimtis. Ir
sustabdė slapta teroristinė ko dabar politinių kalinių draus
inunistinė organizacija «Los mė stovyklose palaikoma ba
tupamaros». Jos nariai taip du, uždarymu vienutėse ir
pat padegė «General Motors» sunkesniais .'priverčiamaisiais
darbais. Tuo tarpu Sov. Rusi
dirbtuves.
jos atstovai dalyvauja drauge
n——n
su kitų valstybių atstovais
ii antas ii
įvairiose komisijose kitų kraš
5-SIOŠ POPIEŽIAVIMO
tų ^politinių kaliniui teisėms
METINĖS
ginti.’
4
Pauliaus VI Romoje buvo
atžymėtos įvairiais sveikini-

Rockefellerio Misija
Norėdamas pagerinti JAV
santykius su įvairiomis Pietų
Amerikos respublikomis pre
zidentas
Niksonas paprašė
New Yorko gubernatorių Nei
šoną Rockefeller} skristi“! Pie
luR ir pasiteirauti, ko Pietų
Amerikos vyriausybės labiau
siai pageidauja. Mat, tarp vi
sokių senų nesusipratimų ir

ginčijamų objektu, neseniai
atsirado nauja problema, kai
JAV senatas paskyrė šįmet
tik 336 milijonus dolerių pa
ogalbos visai B. Amerikai. Toji pagalba yra tikrai maža, ir
Niksonas atsiaūrė nemalonio
je padėtyje.
Gubernatorius Rockefelleris nori atlikti savo uždavinį
Lietuvos nacionalinė
M.Mažvydo biblioteka

KO NORi?

Pietų Amerikos reikalų lita
nija yra labai ilga, ir neįma
noma čia vilko išskaičiuoti.
Suglaustai galima sakyti, kad
Pietų Amerikos respublikos
pageidąuja daugiau JAV fi
nansinės pagalbos be jokių
pol t nių sąlygų, užtikrintą sa
vo prekėms rinką ir geres
nes kainas už produktus, dau
giau žaliavų ir fabrikų kon
trolės, kurie dabar yra JAV
bepdrovių rankose, ir kaip
buvo pabrėžta Kolumbijoje,
jos nori, kad JAV biznieriai
įsileistų i savo bendroves ir
Pietij Amerikos piliečius. Pe
ru, Venecuela ir Čilė papra
šė Rockefellerio neatvažiuoti.
Glaudesni ir saikingesni JAV
ir Pietų Amerikos respubli
kų bendradarbiavimą trukdo
ir kaikurie JAV įstatymai.
Nelsonas Rockefelleris išska*
čiavG du pavyzdžius. Vienoje
Pietų Amerikos respublikoje
prieš 6 meais JAV prižadėjo
pagalbą kelių statybai, jei to
ji respublika apmokės JAV in
žinierius. Kadangi JAV inži
nieriai ima po 3.000 dolerių
mėnesiu, tas kelias ir šian
dien dar nėra pradėtas. Sa
viesiems inžin>eriams užtektų
po 150 dolerių mėnesin. Kito

Jis gyvena Vila Belą, Rua
Cobeas, 339, verčiasi pomido
rų prekyba, važinėdamas po
turgus ar vadinamas feiras
-įvairiuose S. Paulo rajonuose.
Prekyba jam gana gerai se
kasi Senei s tėvas irgi d; r
dirba fabrike Administracija
širdingai dėkoja, kad šis jau
nuolis ąpmoka šį ML nume
ri. Geros kloties i
toliau,
Petrai!

je respublikoje JAV prižadė
jo pastatyti elektros jėgainę,
jei toji respublika pirks iš
JĄV vieloms stulpus. Kadan
gi toji respublika pati gali pa
sigaminti plieno stulpus, ji at
sisakė priimti JAV pagalbą,
nes tikrumoje vieta ranka
atiduotų, ką kita ranka būtų
gavusi.
LANKYMOSI NAUDA
Nepaisant tų ir kitų kliūčių,
Rockefelleris sako, kad iki
šiol jo kelionės buvo sėkmin
gos. Jau pats faktas, kad Pie
tų Amerikos reikalai buvo ap
rašyti ne paskutiniame, bet
pirmame laikraščių puslapy
je, yra labai reikšmingas. Tu
rėdamas tiek daug problem”,
prezidentas Niksonas buvo
Pietų Amerikos reikalus atidė
jęs šalin. Dąbar jis ski s jiems
daugiau laiko ir dėmesio. Ta
kiau glaudus ekonominis ben
dradarbiavimas bus galimas
lik tada ir ten, kus bus abi
pusis pasitikėjimas. Kur nėra
politinio pastovumo, kur dik
tatoriai valdo kraštą pagal sa
vo ūpą, ten niekas nerizikuos
investuoti savo kapitalo.

Nelaukdamos Rockefellerio*
vizito, penkios Pietų Ameri
kos respublikos — Kolumbi
ja, Ekvadoras, Peru, Bolivija
ir Čilė — neseniai įsteigė
Ekonominę Bendruomenę ir
žada per 11 metų panaikinti
visus muitus. Panaši Ekono
minė Bendruomenė jau vei
kia Centralinėje Amerikoje ir
davė neblogų rezultatų. Ta
čiau jei Rockefelleriui ir Nik
šonui pasisektų sujungti JAV
kapitalą su gausiom P. Ame
rikos darbo pajėgom ir žalia
vom, tuokart ekonominis Pie
tų Amerikos gyvenimas tik
rai suklestėtų, Nuo jų ir Pie
tų Amerikos prezidentų išmin
lies priklausys, ar Rockefelle
rio misija bus sėkminga.
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KANADA
MONTREAL S. JAUNIMO
ANSAMBLIO KRIKŠTYNOS
įvyko balandžio 26 d. Aušros
Vartų Vartų parapijos salėje,
je. Ansamblį sudaro tautinių
šokių grupė, mergaičių kvar
tetas ir lietuviškų instrumen
tų — kanklių, skudučių, bir
bynių — orkestras su 20 ma
žųjų muzikantų.

žosiis i ietuvos Mylėtoji drau
gijos». Ji paruošta Vilniaus
aktorių kolektyvo pagal vys
kupo Valančiaus parašytą la
bai įdomią apysaką < Palangos
Juzė». įrašytos puikiai suvai
dintos labai budi gos anų lai
kų Lietuvai gyvenimo scenos*

KLEBONO T. LEONO P.
ZAREMBOS VARDINES

Aušros Vartų parapijiečiai
atšventė su bendra vakarie
ne ir gražia menine programa/
SPAUDOS BALIUS

parėmimui savaitraščio «Nepriklau-oma Lietuva» pavyko
puikiai, turėjo labai turtingą
loteriją, premijas už geriau
sius šokius ir bufetą.

KONCERTAS-VAKARAS
kitos Montrealio Lietuvių pa
rapijos — šv. Kazimiero para
pijos choro įvyko gegužės 3
dieną. Tu ėjo ir gausią loteri
ją ir turtingą bufetą. Gautas
pelnas paskirtas bažnyčios ua
žymo fondui.

PLOKŠTELĖ "PALANGOS
JUZĖ»

ČIKAGA. NAUJAS BALETAS

«JŪRATĖ IR KASTYTIS»
buvo sušoktas pirma kartą ge
gūžės 17-18 d Čikagoje, ža
rijos aukštesniosios Mokyklos
audit -rijoje. Tai pirmas toks
modernus baletas pagal poe
to Maironio poemos «Jūratė
ir Kastytis» žodžius. Muz ką
baletui paruošė Darius La
pinskas. Baletas labai patiko
lietuviškajai publikai. Mergai
tės partijas dainavo ir mums,
Sanpauliečiams pažįstama so
listė Aldona Stempužienė.
Tie trys menininkai (su ak
torium l eonu Barausku) išpil
dė ir graną menišką 'progra
mą Ročesteryje «Motinos die
nos» išvakarėse, pakviesti Ro
česterio ateitininkų.

naujai išiei&ta Montrealio «Ma

Kontra - Žvalgyba Lietuvoje
JONO BUDRIO ATSIMINIMAI
(tęsinys)

— Na, aš jūsų vietoje kiek
susirūpinčiau, — ir pats, pa
sisukęs, žvilgterėjo į mane
su šypsniu, kuris sakė; «štai
kaip aš moku suintriguoti» —
ir taip, kaip buvo atėjęs, sku
biai perėjo per salę prie ki
tos grupės.
Tokios rūšies humoro, ma
no supratimu, negalima priskaityti prie gero skonio, ir
jis netiko diplomatų tarpe.
Žinoma ministras B. galėjo
tokiu put tonu atsakyti: «Ma
no žiniomis, lygiai tokį pat
susirūpinimą vertėtų parody
ti Vladivostoku!». Bet minis
tras B. susinervinęs man
sakė;
«Ką jis tuo norėjo pasaky
ti, gal jis žino ką nors apie
Lenkijos norus?»

Atsakiau, kad čia buvo tik
nevykęs juokas ir neverta
skirti jam reikšmės. Deja,
ministro B. nuotaika buvo su
gadinta, ir jis greitai išėjo.
MASINAME, KAIP ŽUVĮ
SLIEKU

Ilgai nesulaukdamas Kleš-

činskio susitinkant su nepa
žįstamuoju, ou ariau tą sushi
kimą suprovokuoti arba pa
greitinti. Iš Vokietijos atsto
vo priėmimo nuvykau tiesiai
pas ministrą Merkį. Norėjau
išdėstyti jam savo planą.
— Pas tave dažnai būva va
karienės apie 10-12 žmonių.
Šiam mano reikalui užtektų
ir pusės, bet būtinai turi da
lyvauti tu, Kieščius ir aš. Mū
sų pašnekesys turi duoti Kleš
čiui kokią nors sensaciją ir
pakankamai medžiagos, kad
jis skuoėtų tą viską pranešti.

— Aš tau paskambinsiu, —
atsakė A. Merkys.
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3 METAI LIETUVIŲ TELE nematyti. Prieš vakarienę klu
PARDUODA KARŪNĄ
bo
pirmininkas
pristato
nau

VIZIJOS programai Čikagoje.
Londono arkivyskupas ir
Sukaktie buvo aprašyta lai jus svečius, atvykusius iš ki
kraščiuose. Jos steigėjas T- tur, ir prašo a'likti kokią Anglijos primas kardinolas
Siutas ir bendradarbiai, ją nors meninę programą, Ir iš- John Carmel Hennan paskel
pradėdami,
nesitikėjo, kad pi’dytojų paprastai netrūksta. bė, kad iš varžytinių bus par
duodama brangiakmeniaie iš
tiek ilgai galės išlaikyti ja.
puošta karūna, esanti ant gal
Programa vyksta sekmadie
vos vienos statulos garsiojo
niais 8 vai. 30 min. ir kiek
MAIRONIS JUNGTINĖSE
je Westmeisterio katedroje.
vienu jos laida kainOoja 500
TAUTOSE
Gauti pinigai - apie 40.000
dolerių Nors programa ir tu
ncr. — būsią atiduoti sušelp
ri sunkumų bet tikisi išsilaiJungtinių Tautų tarptauti ti Čilės ir Peru neturtingie
kyti ir toliau. Jos vedėjas tu nės Dag Hammarskjoldo bi
siems. Ragino ir kitus dvasiš.
ri nuf.Imavęs oaug įdomių mo bliotekos salėje buvo sureng
kiu8 bei tikinčiuosiu» padary
mentų iš latviškos veiklos.
tas pagerbimas l ietuvos dai ti panašiai.
niui Maironiui. Jj atidarė jo
II—MII
ÜTWÍI
rengėjas — Jungtinių Tautų
KULTŪRINIS SAVAITGALIS Rusų Knygos Klubo pirminiu
PAGERĖS VATIKANO IR
kas rusas Dr. Vladim. Soko
BOSTONE
lovas. Paskaitą apie Maironį
PRAGOS SANTYKIAI?
Buvo surengtas Tautinės Są anglų kalba skaitė šios bi
Į mirusio buvusio Pragos
jungos Namuose neolituanų bliotekos direktorius rusas Le
arkivyskupo
kardinolo Beran
ir santariečių-šviesiečių jau vas Vladimirovas Dėmesio
laidotuves Romon buvo nuvy
nimo. Programoje — literatū centre būro trumputis filmas
kę šeši Čekoslovakijos vys
ros vakaras,
aidinimas Ad. «Poetas» apie Maironio gyve
kupai. Jiems išvykti nebuvo
Mickevičiaus veikalo «Vėli nimą. Poezijos programą pra
daroma jokių sunkumų.!
nės» vienos ištraukos, daili nešinėjo ir. lietuviškai Mairo
Ta proga apaštališkasis ad
ninkų grafikos darbų paroda nio eilėraščius deklamavo JAV
kino
menininkas
Adolfas
Me

ministratorius
arkivyskupas
ir pokalbis dailės temomis.
Kultūrinis Savaitgalis apėmė kas o rusiškai Anast. Titova, Frantisek Tomasek pareiškė,
angliškai — Demie Jonaitis. kad ateityje susitvarkius Va
‘ris dienas.
Buvo ir įvairiomis kalbomis tikano ir Pragos santykiams,
imrggnn
,
išleistų Maironio raštų paro tikimasi jog būsią paskirti 8
iirwii
dėlė.
nauji vyskupai trūkstamoms
MIAMI LIETUVIAI
vyskupystėms.
,
Nors tai ir labai puiki vie
Šiame šilto klimato Flori ta išgarsinti Lietuvai ir Mai
dos pus'asalio didmiestyje gy roniui, bet iš -ąmoningų lietu
vena apie i.t-OO lietuvių. Jie vių mažai kas tedalyvavo.
KONGRESAS LOURDE
jau nuo 1946 metų yra susi Mat. ir Maironio pagerbimas
J
Gegužio mėnesį Lourdeįvy
spietę į «Miami Lithuanian- tarnavo rusų tikslams.
ko Tautinis Prancūzijos Lais
Americain Citizen Club». Šio
vųjų Profesijų Katalikų Akci
klubo pirmininkas dabar yra
jos
kongresas. Pagrindinė
V. Valaitis. Kiekvieną sekma
kongreso paskaita buvo tema;
dienį klubas ruošia savo patai AUSTRALIJA
< Jėzus, laisvųjų profesijų žmo
pose vakarienę su šokiaisLIETUVIŲ MUZIEJUS
nių viltis». Popiežius Paulius
Jon suJrenka apie 200-300
ADELAIDĖJE
VI atsiųstame laiške skatino
lietuvių. Lietuviai yra dau
giausia senosios imigracijos
Jau įrengtas Lietuvių Na juos nešti Kristaus uvasią į
ir tarpusavyje daugiau kalba muose. Turi tiek eksponatų, laisvųjų profesijų žmonių dar
angliškai. Vis dėlto jie išlai kad turimos patalpos jų netal bą ir aplinką.
kė savo tautybę ir tradicijas. pina. Muziejų veda J. Yana n—n
iinsBsii
Tik jaunimo tarp jų beveik
s' f- Kuo jis motyvavo savo
atėjimą ir prašymą? Ar jį kas
siuntė?
— Ne, jis sakė, kad jis yra
pensininkas, bet turi pakan
kamai energijos, nori užsi
dirbti, nenori eiti į valdines
įstaigas, tad atėjo į bendro
vę, gal jie duos jam kokį
darbą
Aš paprašiau direktorių, jei
gali, kad priimtų, bet ne į
kontorą, o kad pasiūlytų ge
nerolui dirbti pardavime, už
procentus, garantuojant jam
minimumą.

Direktorius atsakė, jog ge
nerolui jis negali pasiūlyti po
ros šimtų litų, nent penkis
šimtus turi jam duoti.
— Rizikuojate penkiais šim
tais litų, tad nesusiriškite,- —
pasakiau; jei generolas nesu
gebės pakankamai parduoti,
po mėnesio pasakysite, kad
bandymas nepavyko, ir atsi
sveikinsite, o šiaip jums bus
gera reklama, — ne bet kas,
— o generolas — siūlo jūsų
prekę.

Grįžau namo, j Lietuvos
viešbutį, kur tuo metu gyve
nau. Savo kambary jau turė
jau atskirą telefoną. Po kiek
laiko skambutis. Skambino di
rektorius Z. (mano nurodytas
generolui tariamasis Lenkijos
šnipas), pranešdamas, man,
kad pas jį dienos metu atėjo
generolas Kleščinskis, prašy
damas duoti jam kokią nors
tarnybą.

Z. žadėjo pagalvoti, o kitą
ry.ą man paskambino, kad
pasiūlė, kaip buvo kalbėta, ir
generolas sutiko.

— Ką aš turiu daryti? —
klausė direktorius.

Jau tą patį vakarą minis
tras Merkys pakvietė pas sa

ve 6-7 žmones. Susitarėm,
kur mes su Merkiu sėdėsime
ir kur Kieščius, kad aš galė
čiau jį stebėti iŠ šalies. Pats
Merkys norėjo tą reikalą pa
skubinti, greičiau baigti ir
man padėti. Vakare jau ir
jam patiko tas žaidimas. Tik
tai mudu du žinojome žaidi
mo prasmę. Visi kiti buvo tik
statistai.

padėjėjas Br. V-s dirbo. Buvo
ir A. N-a. Prašiau dabar ypa
tingai sekti generolą, įtraukti
darban darban daugiau žmo
nių, pažadėdamas pats nuo
17 vai. duoti dežuruojančiam
tarnautojui savo telefoną iš
kiekvienos vietos, kur tik bū
siu. Perspėjau, kad reikalas
eina prie galo ir kad visi bū
tų pasirengę, kaip į mūšį.

Bevakarieniaujant, Merkys
pradėjo kalbėti apie tariamai
planuojamas reformas kariuo
menėje ir apskritai krašte.
Tai turėjo duo i Kleščiui aps
čiai medžiagos greit susitikti
su nepažįstamuoju. Aš irgi
savo pridėjau. Papasakcjau
Merkiui savo įspūdžius iš va
karykščio priėmimo, ypač ne
gailėdamas komplimentų so
vietų pasiuntiniui, kad jis
taip gudriai suintrigavo latvių
ministrą. Kleščinskis mažai
kalbėjo, bet buvo galima pas
tebėti jo nervingą įsitempimą.
Po vakarienės atsiprašiau ir
nuskubėjau į įstaigą. Genero
las, suradęs momentą, pasakė
man pusbalsiu: «Aš buvau to
je bendrovėje, ir, man rodos,
jūsų įtarimas teisingas». Vė
liau žadėjo daugiau pranešti

Ir tą vakarą generolo pasi
matymas neįvyko. Supratome
kad jam buvo per vėlu per
spėti kitą pusę. Bet iki Šiol
nežinome, kokiu būdu genero
las įspėdavo tą kitą pusę. Tai
ne taip jau ir svarbu. Visi bu
voro įsitikinę, kad ta diena
bus lemiama.

IMA LABAI ATSARGIAI
įstaigoje mano

darbštusis

Paprastai mano diena nie
kuomet nebuvo reguliari. Ne
galėdavau iš anksto pasaky
ti, kada ir kur Valgysiu, kada
namo grįšiu. Tekdavo kartais
nė nespėjus nusirengti, vėl
griebtis drabužių ir šokti į sto
vintį gatvėje |automobilį.
(Bus daugiau)
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Straipsnius ir korespondencijas redakcija taiso savo
nuožiūra. Nenaudoti straipsniai grąžinami tik autoriui pra
i ant. Pavarde pasirašyti straipsniai nebūtinai išreiškiu redak
cijos nuomonę. Už skelbimų turinj ir kalbą redakcija neatsako.

Godas ir Pavydas
Jonas Aistis, iškilusis mūsų poetas parašė, o Nidos Kny
gų Klubas Londone išleido dviejų šimtų puslapių knygelę
pavadinta MILFORDO GATVĖS ELEGIJOS. Šešiuose jos sky
riuose poetas nepaprastai šviesiu ir gardžiu humoru, kar
tais ir ironiškai nupiešia daugybę buvusių ir dabartinių lie
tuviškojo gyvenimo silpnybių. Aštria akimi stebįs tą gyveni
mą, jis jį išmąsto, išnagrinėja, iškedena ir vis jieško atsaky
mų, kodėl kas nors taip, o ne kitaip susiklosto. Autorius yra
nuodugniai susipažinęs ir su kitų tautų gyvenimu, jų būdais,
jų literatūra, istorija. Todėl knygoje mirgėte mirga palygininimai, užuominos, posakiai ir visada jie šmaikščiai teisingi.
Galima su viena kita jo mintimi ir nesutikti. Visgi reikia
pripažinti, kad savo Elegijose Jonas Aistis pažėrė mums,
lietuviams, labai įsidėmėtinu ir gerai apsvarstytinų dalykų.
Štai, kaip meistriškai jis aprašo didelę lietuvių ydą pavydą:
«Pavydas taip pat savas, tautiškas — destruktyvus, jei
ne man, tai nė būt nebūna. Beskaitydamas Hesiodą, užtikau
man, lietuviui, sunkiai perprantamą posakį: "Kur šiandien
būtų žmonija, jei ne šventas pavydas, kuris akino žmogų sa
vo kaimyną pavyti ir pralenkti. Kokie naivūs buvo t e seno
vės graikai, kurie nežinojo kito kelio, daug lengvesnio! Kai
myną gainiotis vaikiška. Daug rimčiau ir lengviau pakišti
koją taip, kad kaimynas stačia galva parkristų ir sprandą
nusisuktų. Va, kur tikroji gyvenimo išmintis.
Bet klausykite, ką lietuvių liaudies pasaka byloja:
• Kitą kartą nesutarė Dievas su velniu: kas blogiau —
godas (godumas) ar pavydas? Dievas tarė godą blogesnį
esant, o velnias pavyrą- Taip besiginčydami juodu ėmė ii
užvijo gobšą ir pavyduolį tuo pačiu keliu beeinančiu. Vel
nias, norėdamas įrodyti savo tiesą, paėmė pinigų maišą ir
supylė tris krūvas ir tarė:
Kas pirmas paprašys, tas gaus vieną pinigų krūvą, kas
antras — dvi. Na ir prasidėjo ydų varžytinės: godas nesiryž
ta prašyti, nes nori daugiau, pavvdas nesiryžta, nes godui
gali daugiau tekti. Ir taip juodu stovi tylėdami ties tuo auksu
kokį mėnesį, žinoma, nei gėrę, nei valgę. Pavydas taip nu
silpo, kad jau visai baigėsi, o godas dar kiek stipriau laikė
si, tai pavydą apėmė baimė, kad ko gero, jam nuleipus, ga
li godui visos trys aukso krūvos tekti. Lėl to tarė velniui,
ar šis negalėtų auksą kuo kitu pakeis.i. Velnias mielai suti
kęs tai paiaryti. Tada pavydas taręs: «Išlupk, prašau, man
vieną akį, o godui abi». Velnias, matydamas viršų savo pu
sėje, pavydo prašymą išpildė.
«Išvada tokia: pasaka lietuviška, girdėta iš mano tikro
brolio lūpų, tai ir pavydo tautiškumu vargu betektų abejoti,
nors man šiukštu būtų tvirtinti, kad šios rūšies pavydo lie
tuviai turėtų kažkokokį išimtinį monopolį, bet jo yra mūsų
būde, mūsų istorijoje, mūsų buityje, ir itin mūsų bendruo
menėje...
Pagal lietuvio šven iausius įsitikinimus viena saulė dan
guje, ir vienas aš žemėje, ir kitam AŠ, jei jis, žinoma, lie
tuvis, šiame pasaulyje vietcs nėra ir negali būti...
Tarė kartą prūsai kryžiuočiams: «mes rikyai (viešpa
čiai) esmen», o Adomas Bremenietis apie lietuvius prieš 900
metų parašė, jog jie «nieko savo tarpe viešpačiu pakęsti ne
gali.. Kur visi viešpačiai, pranašesniam vietos nėra, nes į
jo luomą kėsinamasi». Tiek iš Aisčio Elegijų šį kartą.
Trumputė išvadėlė: kuriame tik lietuvių apgyventame
krašte bepasi Jairysim ir stebėsim jų veiklą, visur kris į akį
ta vešliausiai klestinti pavydo yda. Kiek nesantaiko , kiek
rietenų, kiek kojų kaišiojimų, kiek gerų užmojų sužlugdo
ma, kiek kartėlio pripilama ir vis dėl to pavydo (prie kurio.

PETRAS PAKALNIS

Amerikiečiai yra tokio bū
do žmonės, kad dirbdami rim
čiausią darbą, turi būtinai pa
sijuokti. Žmogus be humoro
laikomas JAV kaip sriuba be
druskos, o žymūs televizijos
komikai uždirba milijonus.
Juokai yra mėgiami todėl,
kad jie atleidžia įtemptus
nervus, sukuria giedrią dar
bo ir poilsio nuotaiką ir įne
ša šilumos j žmonių santy
kius. Todėl kiekvienas didės
nis JAV laikraštis turi juokų
skyrių, kuris 8” iliustracijo
mis užima kartais net 8 pus
lapius. Net ir kunigai sakyda
mi pamokslus pasakoja įvai
rius anekdotus ir juokina pa
maldžius klausytojus.
Laikydamiesi tos senos tra
dicijos ir skrisdami į mėnulį
36.0Ü0 kilometrų į vaiandą,
trys Apolono Dešimtojo astro
nautai taip pat pradėjo juo
kauti. Jie tuojaus užkariavo
amerikiečių, ypač jaunųjų,
širdis, kai savo raketą pava
dino Charlie Brown, o mėnu
lio kapsulę, panašią į vorą,
Snoopy. ( harlie Brown nėra
koks istorinis didvyri-, bet
vieno komiko fantazijos su
kurtas berniukas, kuris su sa
vo šuneliu Snoopy pergyvena
įvairius nuotykius. Maždaug
kas savo laiku ispanams bu
vo Don Kichotas, tas šių die
nų amerikiečiams yra Char
lie Brown.
Nuskridę nuo žemės 236
tūkstančius mylių, astronautai
pateko į mėnulio gravitacijos
lauką ir pradėjo atgauti pa
keliui prarastą greitį. Gegu
žės 21 dieną astronautas Staf
ford pasakė skridimo kontro
lės centrui; «Galite pranešti
pasauliui, kad mes jau atvy
kome. «Prisiartinę pre mėnu
lio 69 mylias, du astronautai
įlindo j mėnulio kapsulę, at
sipalaidavo nuo raketos ir
pradėjo leistis žemyn. Priar
tėjus prie mėnulio maždaug
16 kilometrų, tuos du astro
nautus vos neištyko avarija:
mėnulio kapsulė prarado lyg
svarą ir pradėjo suktis apie
savo ašį, panašiai kaip šuo,
gaudydamas savo uodegą Ta
č au astronautai buvo paruoš
tj ir tam atvejui. Nors vieno
astronauto širdis plakė 120
kartų į minutę, bet jam pavy
ko atstatyti lygsvara, ir kap
sulė skrido toliau, lyg nieKO
nebūtų įvykę. Tyrinėjant to
sukimosi priežastis, pasirodė,
kad vienas mygtukas buvo ne
tyčiomis pasuktas į šalį.
Apskrudę mėnulį ke ioliką

kartų, astronautai turėjo su
jungti mėnulio kapsulę su ra
keta, įlįsti atgal į raketą ir
atpąlaiduoti mėnulio kapsulę.
Tu0% svarbiausius uždavinius
astronautai atliko puikiausiaiKai kapsulė prisijungė prie
raketos, astronautas Cernan
taip pranešė skridimo kontro
lės centrui; «Charlie Brown
apkabino savo šunelį». Tada
visi amerikiečiai atsiduso leng
vai^£)abar jie žinojo, kad ra■keta grįš į žemę sklandžiai
Praėjus kelioms minutėms, as
troąaytai taip apibu lino savo
padėtį: «Mes esame pavargę,
išalkę, išalkę,, ištroškę, laimiu
gi ir sustingę į ragą». Valgy
ti jie turėjo apsčiai, bet van
duo buvo visiškai neskanus.
Jame buvo perdaug įpilta chlo
rino. Ištuštinę tanką į erdvę,
astronautai prisipylė vandens
iš kito šaltinio, būtent iš de
guonies ir hydrogeno jungi
nio, gaminančio eletros sro
vę raketoje. Bet ir šis buvo
netikęs, nes turėjo perdaug
d ijų. Raugydami dujas ir ap
skridę apie menulį 31 kartą,
astronautai uždegė raketą ir
pradėjo atsipalaiduoti nuo mė
nulio. Tai buvo paskutinis ir
lemiamas jų aktas. Praėjus 3
dienoms, jie sklandžiai nusi.
leido Ramiajame Vandenyne
3 kilometrus nuo laukiančio
laivo.
Nepaisant visokių inciden
tų, ekspertai pripažįsta, kad
Apolono Dešimtojo kelionė pa
sisekė 100%. Nusiuntę į mė
nulį 7 taip vadinamas «Žval
gybos» raketas tarp 1963 ir
1968 metų, amerikiečiai suži"
nojo, ;kad žmogus gali tikrai
ten nusileisti. Mėnulio pavir
šių dengia smulki žemė, pana
ši į šbpią smėlį. Taip vadina
ma «Ramyher Jūra», kurią
paskutinieji asironautai smul
kiai apžiūrėjo, yra patogi nu
sileidimo vieta. Liepos mėne
sį čia galės išlipti pirmas
žmogus. Tai bus vienas svar
biausių pasaulio įvykių.
Pavydėdami amerikiečiams,
rusai pareiškė, kad ši kelio
nė yra politikų ir stambių ka
pitalistų pramoga. Ne! Apolo
no kelionės yra tikra mokslo
pažanga. Ji bus naudinga ir
rusų mokslininkams.

BIRŽELIS
Prieš trisdešimt metų So
vietų Sąjunga susitarė su na
cių Vokietija pasidalinti Rytų
Europos valstybių teritorijo
mis, ir Raudonoji Armija ne
trukus okupavo Lietuvą, o
Kremlius čia tuojau pat pas
tatė savo okupacinę valdžią.
Tai ryški agresija, kurios so
vietai negali paneigti ir nus
lėpti nuo pasaulio akių: ji
juodžiausiai įrašyta į pasau
lio istoriją.
Sovietų Sąjunga, nusavinda
ma ūkius namus, įmones, san
taupas, religinių bendruome
nių maldos namus ir jų tur
tus, paneigdama pagrindines
laisves ir teises, tuojau grie
bėsi persekioti ir naikinti Lie
tuvos gyventojus. Nekalti žmo
nes buvo suiminėjami, kalina
mi, žiauriai taruomi, tremia
mi ir žudomi.
Lietuvių tautos naikinimas
truko ištisus metus, kol tarp
abiejų santarvininkų prasidė
jo karas. Vien tik 1941 metais
birželio 14-15 dienomis Luvo
suimta daugiau kaip 34.0(j0
gyventojų ir ištremta į Sibirą.
Rusiškojo bolševizmo siautė
jimas, jo žiaurybės, įvykdytos
Lietuvoje, buvo vienos žiau
riausių žtnonijos istorijoje, So
vietų Sąjunga, 1944 m. vėl
okupavusi Lietuvą, dar su di
dės ..iū įnirtimu sunaikino apie
400 tūkstančių nekaltų tautos
aukų.
MIELIEJI LIETUVIAI! Su
didele širdgėla ir giliu liūde
siu prisimindami okupanto
žiaurumus, labai pagarbiai mi
nime 1941 metų tautos sukili
mą, nors ir trumpam atstačiu
sį Lietuvos nepriklausomybę
ir trumpam atstačiusį Lietu
vos nepriklausomybę, ir 19441952 m. visuotinį ginkluotą
pasipriešinimą, siekusį vėl
atstatyti Lietuvos nepriklau
somybę.
Todėl, lenkdami galvas so
vietinio genocido aukoms ir
žuvusiems kovoje už tautos
laisvę pagerbti, visi kaip vie
nas ryžkimės kovai su oku
pantu, kad veikiau lietuvių
tauta atstatytų valstybinę ne
priklausomybę.
Siekimas tautos laisvės ir .
kova dėl jos tejuagia mus vi
sus bendran Lietuvos laisvini
mo darban!
VYRIAUSIAS LIETUVOS
IŠLA ŠVININIO KOMITETAS
New Yorkas, 1969
metų gegužės 28 d.
Il—MBgll
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aišku, neprisipažįstamą!) Jei šą ne aš sumaniau jei kam ne
aš vadovauju, tai nega'i būti gera. Jei kitam lietuviui gerai
sekasi, o gal net geriau neg lan, — kokia nelaimė! Miegot ramiai negalima. Kaip sunk i lietuviui nuoširdžiai pasigė
rėti kito lietuvio sumanumu, jo darbo pranašumu praturtimu, kitos organizacijos gyvesne našesue veikla, kito menininko ar meno vieneto iškilimu, būtinai reikia sudirbti, suniekinti, sužlugdyti — kaip toje pasakoje, abi akis išlupti,
nors dėl to pačiam tektų vieną paaukoti velniui
Ar šita šlykšti gėlė nežydi ir Brazilijos lietuvių dur
želyje?’

k/li

N1A1S. Santiago do Chile mies
te įvyko tarptautinis semina
ras Lot. Amerikos Kaliniais
Rūpinimosi Sąjūdž o. Sis sąjū
dis siekia, kad su kaliniais
būtų elgiamasi pagal psicbolo
gijos taisykles. Seminaro re.
zoliucijos raginama siekti, kad
kiekvienas kalinys jaustųsi pri
klausą; «kuriai šeimai, ben
druomenei, tautai ir Bažny
čiai». Taip norima pykdyti
K istaus žodis: «Aš buvau ka
iinys, ir jūs mane aplankėtę>.
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Ar ne jaunimo darbas?
Pažadėjo paramą lietuviškam jaunimui aukš
tuosius mokslus eiti. Kas pažadėjo? Lietuvių Ben
druomenės Savitarpio Paramos Tarnyba. Iš Hur
ji ims tam reikalingus šimtus ir tūkstančius kru
zeirų? Stengsis gauti iš pačių lietuvių ir iš nelie
tuvių. Pinigai patys neateis. Kas juos rinks? Ar
tik Tarnybos valdyba? Jokiu būdu, Pinigus rink
ti reikia įtraukti ko daugiau talkininkų. Bet jei
mes, jaunimas irgi galėsim gauti paramos, tai
ar nebūtų visai teisinga, kad ir mes visa širdimi
talkininkau'umėm pinigų rinkimo vajuose? Paty
riau, kad jau yra atspaudintos kvitų knygutės
aukų rinkėjams. Todėl siūlau visiems ateitinin
kams, tiek moksleiviams, tiek studentams ir žilvitiečiams savanoriškai pasisiūlyti, Tarnybai tal
kon pinigus rinkti. Mes jaunieji mokame netįky
riai tol lysti, prašyti, maldauti, kai norim ko nors
iš savo tėvelių gauti, kol jie, nebeapsiklausydami, mums pagaliau duoda Imkim panašiai prašy
ti aukų Paramos Tarnybai. Prašykim savo tėve
lių, dėdžių, tetų; prašykim per vestuves, per gim
tadienius, per parengimus. Prašykim užeidami
pas kaimynus. Prašykim mandagiai, linksmai, pa
aiškindami, kokį gerą darbą padarys aukotojas,
kaip jam bus malonu žinoti, kad jis savo auka
prisideda prie jauno žmogaus laimingesnės atei
ties. MES IŠPRAŠYSIMI O gal net mums pa
tiems teks tokios paramos iš Tarnybos prašyti?
O gal mūsų draugas ar draugė?
Jaunime, tuojau eikim talkon rinkti pinigų
Paramos Tarnybai! Tai mūsų šventas darbas!
Juk mes nenorim būti parazitais, tik kitų sudė
tais, tik kilų surinktais pinigais naudotis I Jei ne
turim savo pinigų pridėti, tai galim jų iš kitų pa
prašyti.Ū
Aukoms rinkti knygučių-pt kvitavimų galime
gauti pas p. Juozą Baužį Zelinoje.
MARYTĖ K.

Eikite ir Jus i Mano Vynuogyną
NEĮPRASTOS mintys kunigo
PAŠAUKi MO TtfMA

Pranas Razminas
(pabaiga)
PAŠAUKIMAS IR PROFESIJA

Profesija nėra kliūtis pašauki i ui, o pašau
kimas — profesijai. Kiekvienas žmogus turi sa
vo misiją Viešpaties planuose. Pašaukimas nėra
kalnynas, nuo kurio ironiškai žvelgiama į žmo
nių skruzdėlyną žemės slėniuose. Tai romantinė
ankstesnių generacijų pažiūra. Ar pašaukti nėra
ir kūrėjai, išradę ai, gydytojai, inžinieriai, poli
tikai, laikraštininkai, visuomenininkai ir kiti?
Profesija negali būti kliūtis pašaukimui, ta
čiau pašaukimas nėra profesija. Pašauktasis šian
dien jau beveik nieko neateižada ir nieko nepra
randa. Atrodo, kad ateityje ir šeima nebus kliū
tis. Pašaukimas šiandieną įgauna jau profesinį
charakteiį, t y. jis gali būti ke čiamas. Ir patys
pašauktieji kai kada linkę save laoiau laikyti
profesionalais negu pakauktaisiais. Jau esama
stiprios tendencijos nebeišskirti iš pašaukimo tu
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rinio nei šeimos, nei turto, nei kitų malonumų.
Ir nieko čia nebūtų nekrikščion Ško, tik ar nenu
tolstamą truputį nuo evangelijos dvasios: «Palik
viską ir sek mane». Taigi apaštalo kelias atsi
dūrė kryžkelėje. Tik ekumeninė dvasia galės su
rasti tinkamą sprendimą.
Geras pasaulietis ar blogas apaštalas. Ge
riau būti geru pasauliečiu, negu blogu kunigu.,.
Šis mėgstamas pasauliečių. Tačiau primirštama,
kad vargu ar šios dvi sritys gali būti lygintinos.
Kaip kad ir geras pasaulietis negali eiti kad ir
blogo kunigo pareigų, taip vargu ar ir blog»as ku
nigas įstengtų eiti gero krikščionio pasauliečio
pareigas. Neištesėti gali abu luomai. Ar pabūgęs
sunkių kunigo pareigų bus jau geras ir parėk
gingas pasaulyje? Abejose pusėse yra sunkeny
bių.

PROGA «KLAIDŽIOJANTIEMS»

Jaunuolių ieškojimas seminarijoms jau da
bar yra problema. Jie, kad ir krikščioniškų pa
žiūrų į gyvenimą, tiki labiau į tą patį gyvenimą,
negu į vyresniųjų išmintingus žodžius. Iš kitos
pusės, jų gyvenimo patyrimas dar abejotinos ver
tės. Jiems dar vos prasideda atsiverti akys, ir
jie, kaip ir kūdikiai veržiasi į viliojančią |ugnį.
Pavėluotieji pašaukimai primena Kristaus
laikus; kas buvo pašauktas nuo tinklo, kas nuo
arklo ar kitokio darbo. Buvo ir jaunų pašauktų.
Juk Dievo akyse žmogaus metai nėra reikšmin
gi. Svarbu dvasinis nusiteikimas. Iki šiol jaunas
amž us pašaukimui buvo taisyklė, o vyresnis —
išimtis. Ši taisyklė slysta iš gyvenimo, 30—60 me
tų vyras Dievo tarnybai yra pajėgiausias. Diako
nato atgaivinimas, atrodo yra žingsnis į vyresnio
jo amžiaus pašaukimų iešsojimą. Kunigais šven
tinti jau subrendusius inteligentus vyrus po rei
kalingų teologinių studijų galės būti kasdieninis
bažnytinio gyvenimo reiškinys, o turima Seimą
nebebus kliūtis.
Jei kitos katalikiškosios tautos ta kryptimi
pirmuosius žingsnius žengia, tai ir lietuviai nebe
galės atsilikti. Kitaip pašaukimų problema sun
kiai bus sprendžiama,
Pagal šio meto visas gyvenimo teigiamybes
ir neigiamybes vyras turėtų gauti kunigo šven
timus apie trisdešimtuosius savo gyvenimo me
tus. Tik nuo tada būtų su pagrindu lauktina jo
btsakomybė, kaip apaštalo, prieš Dievą ir pėrieš
žmones. Tai jau amžius, kada žmogus turėtų su
gebėti apsispręsti. Kalbėti jaunuoliui, dar tik ei
nančiam 14-16 metus, apie kunigystės pašauki
mo didingumą yra labiau panašu į hipnotizavimą
negu į sąmoningą apsisprendimą. Hipnotizmas
praeis, o gyventi reikės.
Nėra paslaptis, kad didelis nukunigėjimo
priešas yra ir celibatas Apie tai pakankamai nu
sivokia ne tik dvasininkai, bet ir pasauliečiai.
Kad taip yra, parodo ir pačių kunigų stiprus do
mėjircasis šia problema. Ar pagal šio meto nuo
taikąs pašaukimų ieškojimas parengiamosioms
seminarijoms nėra eunuchų ieškojimas kad ir pa
čia teigiamiausia evangelijos prasme? Ar nebū
tų laikas, nugręžt! žvilgį į klaidžiojančius pašau
kimus, į lūkuriuojančius darbininkus prie Vieš
paties vynuogyno vartų? Ir jeigu jie išgirs Šei
mininko balsą: «Eikite ir jūs į mano vynuogyną».

TARP LIETUVIŲ
Argi mes elgtumės kilniai, jeigu, palikę sa
vo apleistus namus, eitume kitų namų puošti?
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Tai ir pašaukimų rūpestis —
pirmiausia savųjų krikščio
niškųjų ’namų rūpestis. Tai
nėra egoizmo ar nacionaliz
mo reiškinys, apie kurį net
kai kurie krikščionių vadai
turi keistoką supratimą. jJaunieji lietuviai kunigai nenu
kreipiami apaštalauti savo
tautos broliams, o mūsų toks
noras laikomas net naciona
lizmo apraiška ir jau drąsiai
prikišama: jūs statote tautyoę
aukščiau už religiją... \
Mūsų jaunimui reikia dva
sios vadų, mūsų vegetuojan
čioms dar lietuviškoms para
pijoms reikia apaštalų, nepa
vargusių nuo gyvenimo naš
tos. Be jų mūsų dvasinis atgimimas jau pažymė
tas iš anksto mirties ženklu. Jauni, iš mūsų tar
po kilę apaštalai, nustumiami į svetimus dirvo
nus, pasiremiant valdytojo teise ir mažųjų etni
nių grupių nepakanta.
Vyresniesiems kunigams trukdo amžius ar
timiau bendradarbiauti su jaunimu, o jaunųjų ku
nigų lietuviškose parapijose beveik ir ^neturime.
Pašaukimai ugdomi per asmeninį kontaktą, per
kilnų pavyzdį. Kiekvienas žmogus yra šiokiu ar
tokiu būdu atsigręžęs į kitą žmogų, Žmogus per
žmogų myli Dievą. Šventajame rašte pasakyta,
kad žmogus negali mylėti Dievo, neapkęsdamas
savo brolio.
Lietuviškų parapijų netikrumas bei jų vado
vų menkas domėjimasis ekumenine dvasia nei
giamai veikia į pašaukimus. Teisinga yra arabų
patarlė, kad kiekviena pušis savo šilui ošia. Juk
ir jaunas apaštalas yra kurios nors tautos sūnus
o jo darbas saviesiems gali būti sėkmingiausias.
Bent dvidešimt mums apaštalaujančių jau
nų kunigų lietuviškose parapijose būtų neįkai
nuojama vertybė. Kokios didelės įtakos jie ture
tų į kryžkelėje atsidūrusį mūsų jaunimą! Ir pa
šaukimų problema, būtų lengviau sprendžiama.

LISSSMAJ'
aš einu tuo keliu
vienumoj tuo vienu
tylumoj tao savo
aš einu

aš einu be šviesos
aš emu be tamsos
tik einu
tuo keliu
ir girdžiu tolumoj
paukštės balsą skaidriai
tyrą balsą skambiai tolumoj
be dienos be nakties,
nežinau nei linkmės
tik einu
kur jaučiu
paukštės balsas aidės

ir praeis ir praeis
mano laikas praeis
ėjimu nežinion
tuo kelių
gal be paukštės
gal be galo
vienu

Teresė Pautieniutė
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MÜòU LIETUVA.

Ulsterio Katalikai
Šiomis dienomis keistai at
rodo kruvinos protestantų ir
katalikų peštynės Š. Airijoje
Mat, kai 1921 m sukilimo Ai
rija tapo nepriklausoma vals
tybė, šiaurinės Airijos dalis,
vadinama Ulsteriu, apsispren
dė pasilikti prie Anglijos. Toks
apsisprendimas savyje nebu
vo blogas, nes dauguma Ulsterio gyventojų laiko save an
glais. Bet nenormali Ulsterio
padėtis yra ta, kad protestan
tų dauguma elgiasi su katali
kais airiais lyg jie būtų an
tros rūšies piliečiai. Daugelis
katalikų dar negali balsuoti,
nes balsavimo teisę turi tik
pasiturintys ir turtingi žmo
nės, o katalikai daugumoje
yra neturtingi. Katalikai ai
riai negali gauti geresnės vie
tos ar darbo ir nejsileidžiami
gyventi goresniuose miestų
kvartaluose. Ulsterio katalikai
diskriminuojami panašiai, kaip
JAV negrai,

testo maršą, žygiuodami apie
100 kilometrų iš Belfasto į
Londonderio miestą. Bet pro
testantai fanatikai kuriuos nuo
latos kursto pastorius Jan Pa
isley, užklupo iš pasalų tai
kiai žygiuojančius studentus
ir 81 iš jų sužeidė. Panašios
riaušės pasikartoje! dar porą
kartų.

VALDŽIOS GALVOS
Per paskutiniuosius 6 me
tus Ulsterio min. pirmininkas
buvo kapitonas O’Neill, kuris
norėjo sulyginti protestantų
ir katalikų teises. Bet jam vis
priešinosi Ulsterio parlamen
tas. Dabar Š. Airijoje įvyko
rinkimai ir kapitonas O’Neill
buvo priverstas atsistatydinti,
Naujasis ministeris pirminin
kas, majoras Chichister-Clark
yra bespalvis žmogus, ir kata
likai mano, kad jis nekovos
už jų pilietines teises. Kelis
šimtmečius užsitęsusi panie
ka katalikams taip greitai ne
KRUVINOS KOVOS
išgaruos, ir kiekvienas naujas
Katalikų vadai nekartą at incidentas gali vėl sukelti kru
kreipė valdančiųjų dėmesį į vinas riaušes ar teroro aktus.
tą nenormalią padėtį ir reika
MERGAITĖ PARLAMENTE!
lavo sau lygių teisių su pro
testantais. Bet kiekvieną kar
Per paskutiniuosius Ulsterio
tą tie teisėti reikalavimai bu rinkimus iškilo nauja katali
vo atmesti arba Ulsterio par kų žvaigždė Bernadetė Dev
lamente, arba Ang ijoje. Pra lin Ji buvo išrinkta j Angli
radę kantrybę, Ulsterio kata jos parlamentą. Tai yra vie
likai sumošė demonstracijasnintelis toks atsitikimas, ji
Kai šios nieko nepadėjo, ka
talikai studentai suruošė pro tuojau atkreipė į save visos
Incorporações — Condomínios — Loteamentos —
Administração — Compra e Venda de Imóveis.

Administràdora e Imobiliária

Bernardes Ltda.

sócio responsável Gil Prestes Bernardes

Praça Antonio Prado, 33, — 4o andar
Conjunto 401
Telefone 33-1443 — São Paulo

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

DEPOSITO PARATODOS
Avenida Sapopemba, 5761, V. Guarani

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

Rezidencija:
R. Joaquim Piza, 204
Tel. 31-2548

I

Anglijos dėmesį. Paprastai
naujas tokios institucijos na.
rys klausosi keletą mėnesių
senųjų parlamento narių kal
nų, kol išdrįsta tarti savo žo
dį. Bet Bernadeta Devlin tuo
jau išdėstė katalikams daro
mas skr andas. Ji buvo ir yra
priešinga teroro aktams, bet
savo kalboje viešai pagrąsė
visų Anglijoje gyvenančių ai
rių streiku, jei Ulsterio kataikams nebus suteiktos lygios
teisės. Daugelis išgyrė ne tik
jos drąsą, bet ir kalbos turi
nį. Tačiau katalikams palan
kaus sprendimo dar neprieita.
Iš tiesų, skaitant Airijos is
tori ją, šiaušiasi plaukai, kaip
airiai katalikai savame krašte
tapo antros rūšies piliečiais.
Todėl jie masėmis emigravo į
JAV. Padedami JAV airių, jie
palengva atgavo savo nepri
klausomybę. Didžiausias jų
triumfas buvo 1960 metais,
kai J. F. Kennedy buvo išrink
tas JAV prezidentu ir už po
ros metų aplankėįbočių kraš
tą. Dabar Ulsterio airiai ne
beturi jokio užtarėjo, bet ko
voja už savo įgimtas teises,
iškeldami viešumon jiems da
romas skriaudas jų pačių kraš
te. Anksčiau ar vėliau jie ti
krai laimės.

Turi įvairiausių statybos medžiagų, geležinių daikų, indų bei darbo įrankių.
Lietuviai pirkim pas lietuvius I

LIETUVIŲ BAŽNYČIA VILA
ZELINA.- Rua Inacio ir Av
Zelina, Mons. Pio Ragažinskas, Tel. 63-5975.

Šv. Juozapo Vyrų Brolijos
Pirmininkas p. Juozas Mate<
lionis, Rua latai, 150 — Cas«
Verde, Tel. 256-0346.
TĖVAI JĖZUI TAI: Ria Juatindiba, 20 Parque da Mooka
— Tel. 273-0338
LIETUVIŲ SĄJUNGA BRA
ŽILI JO J — Pirmininkas p
Aleksandras Bumblis, Rut
Gen. Fonseca Teles, 606
Tel. 81-6423.
Iždininkas p, J URGE GARI?
KA, Rua Oratorio, 3093,
Alto da Mooca.

LIETUVIŲ KALBOS
PAMOKOS S. PAULY:
MOOCA, Rua Juatindiba, 20
šeštadieniais 14 vai.

Česlovas Jakiunas

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

RIO DE JANEIRO
Lietuvių radio valandėh
<A voz da Lituania» yra tram
liuojama KETVIRTADIENIAI! ,
18 vai. 40 min.

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDOYA

no 14,00 iki 18,00 vai.

TEL. 63-3285 — VILA ALPINA

ISIDÉMÉTIN J ADRESAI
LIETUVOS ATSTOVYBES
URUGUAY, MONTEVIDEO;
p. Anatol. Grišonas, Ciudad
de Paris 5836, Tel. 50-2180.
Veikia kasdien prieš piet.

«MUSŲ LIETUVOS» RE
LIETUVIAMS PAMALDOS
DAKCIJAI IR ADMINISTRA
LAIKOMOS
CIJAI, TAIP PAT IR SÃO
iissBaaasii
V. Zelina parapijoje kasdit
PAULO LIETUVIAMS JĖZUI
TAMS GALITE SIŲSTI LAIŠ ną ir kiekvieną sekmadienį
Padėkos Žodis
kaip iki šiol
KUS ŠiUO ADRESU
Š.m. birželio mėn. 15'd. skau
Šv. Kazimiero parapijoje:
CAIXA POSTAL 4421,
džių ir tragiškų 1941 m. įvy
Parque da Mooca Rua Juatin
S. PAULO, BRASIL.
kių minėjimas praėjo su dide
diba, 20.
Sekmadieniais ir šventadk
liu pasisekimu, kaip tai pri
niais 8, 10 ir 17,00 vai. Darbi
tinka flifldnajai mūsų tautos
S
K
a l f Y K 1 T t
i
I
dienomis 7 ir 7.30 vai., arbt
šventei.
Minėjimas buvo kultūringas PLATINKITE VIE atskirai susitarus dėl laiko
ir įspūdingas, kaip tai išsireiš
kai turimos metinės ar 7 ė
kė «Mūsų Lietuvos» korespon NiNTt.il PIETŲ AMERIKOS mišios;
dentas, ne tik dėka rengėjų
SAVAITRAŠTI «MÚSU
Išpažintys čia klausomo»
pastangų, bet visų bet kokiu
kasdieną prieš mišias,
LIETUVA»
būdu prisidėjusių prie šios
Pirmą mėnesio sekmadienĮ.
šventės iškilmingumo, todė|
Parque das Nações 10 vai
V. Carolina 15 vai.,
Casa
Verde, 17,15 vaL
PIGI IR GERA KOKYBĖ!
Antrą :
Jaçana klierikų kopi. 8,30 va)
Bom Retire, 10 vai
Utinga 16,30 vai.,
Parduoda ilgam išsimokėjimui raštinėms, krautuvėms
ir kitiems tikslams rašomas, skaičiavimo, kasos
Trečią:
registravimo mašinas (registradoras), su fabriko
Agua Rasa 8,30 valų
garantija vieniems metams.
Moinho Velho 11,30 vai.,
Raštinė: Rua Newton Prado, 686, Tel. 52-2289, S. Paulo
Lapa If ,30 vai.,
Tautiečiams didelė nuolaida.
Paskutinį:
~
Vila Anastacio 8,30 vai,,
Vila Bonilha 11,15 vai.
Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas^
V. Prudente 18 vai.
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

Raštinė:
. 15 de Novembro, 244
4.o-Sala 19- Tel. 37-0324

RUA COSTA BARROS, 352

padėka priklauso visiems.
Dėkojame visiems už atsi
lankymą. Džiugu buvo matyti
tokį gausų būrį brolių ir se
sių, kurių širdyse tebeplaka
kenčiančios Tėvynės meilė.
Garbingas žmogus kuris dar
gali ^atsisakyti sekmadienio
malonumų ir dalyvauti ben
drose pamaldose, minint pa
vergtos Tėvynės gyvuosius ir
mirusius kankinius.
Dėkojame mielajam prela
tui A. Arminui, Mauá parapi
jos klebonui, kuris neboda
mas savo silpnos sveikatos
ir tolimos kelionės, atvyko,
atlaikė iškilmingas šventas mi
šias ir pasiliko su visuomene
iki programos galo.
Ačiū Tėvui Kidykui už jaus
mingą ir turiningą pamokslą
ir vadovavimą «Aušros» cho
rui, įspūdingai sugiedojusiam
šv. Mišias.
Labai ačiū vyrų oktetui
«Spindulys», kuris turėjo pir
mąjį «krikšėą».|Nors dar jau
nas, tik bepradedąs spindėti,
bet. stiprus dvasia ir pasiryžt
mu garbingai atliko savo už(pabaiga 6 pusi?

Lindoya vanduo yra dnaai žinomas gėrimas
Kurio puikų vein..am į žmogaus sveikatą jau
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite,
sitikinkite ir visados naudokite!
Rua Dino Bueno, 643
Telefones: 220-1748, 220-1751 e 220-1752
Caixa Postal 3967
« Si »
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LIETUVOS NACIONALINĖ

MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTE
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SVEIKINAM VISUS SAVO BRO
LIUS PETRUS ir POVILUS VAR
DINIU PROGA!

ATSKIRO

KAINA 0,30

Sv. Juozapo Vyru Brolija
UA JUATINDIBA, 20

— P. 0A MOÓCA

TARYBOS POSÊDS

Liepos 12 dieną, šeštadie
nį, 19 vai yra šaukiamas Bęn
druomenės Tarybos posėiis
Tėvų "Jėzuitų namuose, rua
Juatindiba, 20, Parque da Mo
óca
Kun. J. Šeškevičius
Prezidiumo pirmininkas

Sekmadienį, birželio 2.9 d.,
yra ruošiamos vardinės šv.
Kazimiero parapijos klebono
gerb. Tėvo Jono Bružiko, bei
kitų šios parapijos Jonų ir Jo
nių. Taip pat pagerbsime var
dines švenčiančius Petrus,
Petres, Povilus bei Paulius.
Uos įvyks tuoj po 17 valan
dos Mišių Tėvų Jėzuitų na
mų saliukėje ir sodely, rua
Juatindiba, 20, Parque da Mo
oca. Seimininkės yra prašo
mos atsinešti užkandžių, o vi
si varduvininkai ir kiti daly
vauti.
H—
■»
L.
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LIETUVI I KATALIKAI

Neužmirškite, kad São Pau
lo arkivyskupijos ir Santo An
drė vyskupijos lietuviai ir jų
vaikai priklauso prie šv, Ka
zimiero asmeninės parapijos’
Asmeninė parapija tuomi ski
riasi nuo kitų, kad asmeninė
neturi ribų. Ji apima visų pa
rapijų lietuvius katalikus tose
vyskupijose, ir tie lietuviai
turi pareigą ir teisę visais pa
rapijos reikalais kreiptis į sa
vo lietuviškos parapijos kuni
gus. Vietiniai klebonai negali
nei uždrausti nei stabdyti. Dėl
to šliūbai, krikštai, laidotuvės
ligonių aptarnavimai ir kiti
panašūs dalykai daromi pir
moj v etoj per šv. Kazimiero
parapijos kunigus, Jie gyve
na Parque da Mooca, Rua
Juatindiba, 20, tel. 273-0338.

—

SÃO

LEISTA NAMUOSE
LAIKYTI ŠV. MIŠIAS

Laidotuvių, moterysčių, mi
rusių atminimų progomis, taip
pat ligoniams, kurie negali
išeiti iš namų, sidabrinių, auk
spniųjjungtuvių atvejais ir šiaip
sušaukiant būrelį lietuviškų
šeimų, kurioje nors apylinkė
je galima laikyti šv. Mišias.
Pasinaudokime šia privilagija.
Šio šeštadienio vakare 19 vai
bus laikomos šv. Mišios Jono
Bajorino namuose, Rua Piaba
nha, 185, Barcelona, Vila Sta.
Maria.
n magam
iiasssaaii

LIGONIAI
Jonas Vitkauskas randasi
Santa Helena ligoninėje 108
kambary. Ten pat 701 kamry sunkiai serga Juozas Karužauskas. Santa Izabel klini
koj gydosi Ona Stankevičie
nė. Linkime mūsų ligoniams
kuo greičiausiai pasveikti ir
grįžti prie savo darbų.
11—11
iinnasH

PRASIDĖS LANKYMAS

Ietis stovėtų dvi žvakės ir
kryželis. Būtų padėta stiklinė
su vandeniu ir vatos gabalė
lis, jeigu ligoniui bus duoda
mas abejais patepimas.
n—pain
ÜMHBOÜ

UŽSIMOKĖJO UŽ ML
Algimantas Šlepetys 40 ncr.
:im—
ÜK3BDU

ŠVENTKELIONĖ

Malonus uras, judrūs šv.
Juozapo vyrai ir tėvynės mei
lė pripildė keturis autobusus
tautiečių, nunešusius juos į
Dievo Motinos šventovę Aparecidon birželio 22 d. Prie jų
prisidėjo dar atkeliavusieji
savomis mašinomis ir naujoji
Moksleivių Ate tininkų kuopa
•GINTARAS». Jaunimas norė
jo prisidėti prie vyresniųjų
pasimelsti ir ypač susijungti
dvasia su Lietuvos jaunimu,
kurs nepaisant visų kliūčių
įr persekiojimų, lieka ištiki
mas Kristui ir Marijai
Lygiai 12 valandą keturios
vėliavos ir gražus būris lietu
vių atžingsniavo statomosios
bazilikos priešakio prie alto
riau s kur užtraukė mūsų tra
dicinę mišių pradžios giesmę
«Pulkim ant kelių». Kadangi
šventkelipnės dalyvių tarpe
buvo balsingų vyrų ir mote
rų ir eilė «Aušros» choro na
rių, tai ir kitos giesmės skam
bėjo gražiai, darniai ir įspū
dingai. Tiek žmonės, tiek bra
žilai kunigai po mišių sveiki
no lietuvius ir dėkojo už gra
žias pamaldas.

Kad lengviau aplankytume
visus savo parapijiečius, įšiemet anksčiau prasidės kelio
nė po plačiąją šv. Kazimiero
asmeninę parapiją. Pradėsi
Mišių auką atnašavo tėvas
me nuo tolimiausių pakraščių
ir pamažu artinsimos į cen Jonas Kidykas, S. J. ir ją au
trą. Taigi Carapicuiba, Osas- kojo už Lietuvos laisvę bei
co ir kitos toli esančios vie visokį vargą kenčiančius mū
tovės bus lankomos jau lie sų tautiečius tiek pačioje tė
vynėje, tiek tremtyje. Savo
pos mėnesį.
trumpame pamoksle jis nuro
dė, jog Dievo Tėvo gerumas
ypatingai apsireiškia Marijoje
KAI KUNIGAS ATVYKSTA
— Išganytojo Motinoje. Kaip
ir geriausioje šeimoje, pasi
PAS LIGONĮ
taiko vaikams akimirkų, jog
Švenčiausią pagerbti reika bijo pasirodyt savo mylimam
linga, kadSbūtų užtiestas sta-

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 — Moléstias de Senhoras
Partos — Operações
Horário; Das 12 as 14 e das 19 as 21 horas
Jonsultorio e Residência RUA DOS TRILHOS, 1576
Mooca, Fone 92-3991

tėvui, nors žino jį esant labai
gerą; tačiau jų perdidelės iš
daigos au net nusikaitimai ati
ma drąsa. Taip ir tikintieji
žmones neretai nebedrįsta
kreip’is į Dievą savo gerąTė
vą, nes jaučiasi nebeverti jo
malonaus žvilgsnio ir atlaidu
mo. Bet į Mariją kreiptis vi
suomet galima. Tai ir kreipia
masi j jos motinišką širdį. Tai
liuddija Aušros Vartai, Šiluva
Žem. Kalvarija; tai liudija Fa
tima, Liurdae; tai liud ja ir ši
Brazilijos tautinė šventovė
Marijos garbei, kur patys re
gime čia sus rinkusias tūks
tantines minias senų ir jaunų,
vyrų ir moterų, Jei tikintieji
čia nepatirtų Marijos šiltos
širdies, jos paguodos, surami
nimo ir įvairiopos pagalbos,
tai tikrai nesilankytų tokio
mis miniomis. Atėjome čia ir
mes lietuviai, kadangi nega
lim nukakti nei Šiluvon, nei
į kitas savar ^šventoves. Bet
Marija mums ir čia ta pati
mieloji Motina. Jei pasivedam
patys, jei pavedam savo tau
tą, tvirtai tikėdami kad jos
globojama Tėvynė kurią nors
dieną vėl atgaus savo laisvę.
Ragino lietuvius palaikyti sa
vo šeimos papročiuose pagar
bą ir meilę Marijai, kuri mus
išlaikys dorus, susiklausan
čius, ištikimus Dievui ir tau
tai.
M šių metu sugiedota: Prieš
tavo altorių, Šventas, šven
tas, Jėzau pas mane ateiki ir
prieš atsisveikinant su šven
tove — «Marija Marija».
Po mišių maldininkų dalis
vaikščiojo kryžiaus kelius, o
kita dalis tuojau skirstėsi
namo.
Ačiū Šv. Juozapo, vyrams
už suorganizavimą tos švent
kelionės.
Buvęs Matęs
II ■888508111

ML PRlE PAŠTO

«Mūsų Lietuvos» paskirų
numerių galima vis gauti nu
sipirkti kioske, įeinant į Centraliuį Paštą kairėje pusėje.

ADVOKATĖ IRENA GRITĖNAŠ — SPIN A

praneša tautiečiams, kad daro inventarus, iškraustymus,
skyrybas, ntjudomo turto administravimą,
Priima klientus savo raštinėje, esančioje Largo
Sete de Setembro, 52, 6.o andar, sala 607
(priešais Forum) nuo 16 iki 18 valandos.

Dr. Victor Pedro Saulytis
Atende se com hora marcada
DR, JONAS NICIFORCIUKAS
Cirurgião Dentista
p/ Universidade de São Paulo
RAIOS X
Consultorio: Rua CapT Pacheco Chaves, 1206*
Vila Prudente, Tel. 63-5352

(pabaiga iš 5 pusi.)

PAULO, 13

Važiuojant išlipti Av. paes de
Barros 1500 ir leistis žemyn
vieną kvadrą geležinkelio pu
sėn
Klebonas J. Bružikas, S.Jnümmmmü
ggggjj

Cirurgião dentista pela Universidade S. Paulo
C. R. O. S. P. Nr. 727
Clinica de adultos e crianças Fluor — RX —■
Alta rotação.
Endodontia e ortodontia movel ’Įortopedia),
Taisomi kanalai ir kreivi dantys.
Rua França Carvalho, 121, Moóca,
Arti Dr. Vinco Kudirkos?mokyklos rūmų.

NUMERIO

davinį. Už tai ir publika nepa
sigailėjo jiems katučių
Ačiū p.p. Inžinieriui Petrai
čiui ir mokytojui Girdauskui
už akompanavimą bažnyčioje
ir salėje.
Ačiū panelei Rymantei Ste
ponaitytei už puikų pranešinė
jimą programos.
Dėkojame visoms lietuvai
tėm» atvykusioms tautiniuose
rūbuose, kurios kaip gėlės
puošė salę, pamaldas ir kėlė
nuotaiką.
Atsižvelgiant į gražiai, vie
ningai ir darniai praėjusį mi
nėjimą, Pabaltijos Komitetas
yra nutaręs suruošti trijų tau
tų kolonijų susipažinimo vaka
rą su programą ir pasilinks
minimu. Programą sudaryti
bus kviečiamas visų estų, lat
vių ir lietuvių jaunimas, kuria
turės galimybės parodyti sa
vo menišką subrendimą. Apie
tai smulkesnių žinių suteiksi
me netolimoje ateityje.
P. L. Bendruomenės Brazi
lijos krašto atstovai:
Kapit. Juozas Õiuvinskas
Pabaltijo Kom. Pirmininkas
Jonas Jodelis
Kom. Iždininkas
Petras Šimonis
Kom. narys.

Liet. Kat Šv. Juozapo Vyrų
Brolijos
VEIKLOS KALENDORIUS.

Rugpiūčio 9 d. Tradicinis
Spaudos Balius — «Mūsų Lie
tuvos» bičiulių sueiga.
Spalių 19 d. piknikas į Jurubatuba.
Lapkričio 16 d. Piknikus į
Praia Grande, Santos.
II—II
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DĖMESIO! DĖMESIO!

Naujas visiems lietuviams
žinotinas adresas! Vienintelės
Brazilijoje asmeninės Šv. Ka
zimiero parapijos, Tėvų Jė
zuitų, laikraščio «Mūsų Lie
tuva» ir lituanistinės moky
' klos adresas dabar yra toks:
RUA JUATINDIBA, 20
Parque da Moóca.
Telefonas lieka tas pats;
273-0338.Laiškus siųsti geriau
per Caixa Postai 4421, S. Paulo

LAIVAS JUROS GELMĖMS
TIRTI
Japonija pasistatė nedideli
savotišką laivelį jurų gelmėms
tyrinėti. Juos vadina «batisko
pais. Jame tūpsią keturi vy
rai, moksliniai instrumentai
ir galėsiąs nusileisti iki 1980
pėdų gilumo.

