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PLAČIAJAME PASAULYJE
VATIKANAS

ŠV. TĖVO'MIŠIOS
lietuviams

Praeitą a-atjadienį, liepos 
7 d., popiežius Paulius VI pa
šventino «Gailestingu no Moti
nos arba Lietuvių Kankinių" 
koplyčią šv.- P-etro bazilikos 
požemyje. Ta pačia proga 
šv. Tėvas pats atlaikė šv. Mi 
šias iiet iviams. Po pietų pri
ėmė nūdienei jo.e apie 5^0 lie 
tuvių, atvykusių iš įvairių pa
saulio šalių. Tai buvo didelė 
garbė lietuviams ir paguoda.

RABIKAUSKAS - DEKANAS

ROMA. Tarptautinio Popie
žiaus Grigaliaus universitete 
pokario metais istoriją dėstęs 
profesorius daktaras ai 
LIŪS RABIKAUSKAS, S.J. iš
rinktas istorijos fakulteto de
kanu. Tai pirmasis lietuvis, 
gavęs tokį paaukštinimą, šimt 
mečius veikiančio, pasaulinio 
masto universitete. Dėka >o 
pareigoms žmogui nepakanka 
gilios bei plačios mokslinės 
erudicijos, o reikia turėti aps 
čiai ir organizacinių sugebė 
Įimų.

Tame pačiame universitete 
apie 25 metus profesoriauja 
ir kitas Lietuvos Jėzuitų pro
vincijos narys daktaras Tė 
vas Antanas Liuima S.J. lis 
yra ir Lietuvių Katalikų oks 
lq Akademijos pirmininkas 
bei jos veikalų redaktorius. 
Šiuo metu jis lankosi Kana
doje ir JAV Akademijos su
važiavimo reikalais.

NORI IŠLIKTI STIPRESNIS

TEL-AVIV. Egiptiečiams, so 
vietų padedamiems, pavyko 
įsitaisyti raketų Sam 2įir Sam 
3 iššovimo bazių tarp Kairo 
ir Sueco kanalo. Izraelio lėk
tuvams skrendant pro ten 
bombardavimams, sovietų ka
riai — ar egiptiečiai sovietų 
padedami — jau pajėgė nu- 
m išti eilę žydų lėktuvų

O tik lėktuvais Izraelis yra 
stipresnis už Egiptą Jei lėk 
tuvų numušimas ir toliau vyks 
tokiu greičiu, tai Izraelis pra 
ras daug savo lėktuvų, o tuo 
pačiu ir karinę viršenybę 
prieš arabus Mat, Egiptas tu
ri prie Su-c kanalo daug sti 
presnę ar&leriją už žydų. Ta 
da egiptiečiai galėtų sausu
ma prie Sueeo kanalo šiaurės 
įsiveržti į žydų užimtą sritį.

Žydų reakcija yra keierio 
pa. irmiausia, jie atidengė 
ir naująsias raketų iššovimo 
bazes ir bando jas bombar
duodami s mulkinti, Antra, jie 
visam pas uliul garsiai skel 
bia sovietų viešą jąu įsijungi 
mą į Žydų Arabų krą jie 
vadovaują raketų bazėms ir 
apšaudą Izraelio lėktuvus. 
Trečia, tai gali iššaukti ir 
amerikiečių tiesioginį įsikiši
mą, ir, arabam prasiveržus 
pro Sueco kanalo sausumą, 
r.et naują, didelį, o gal net 
vi motiną karą. O to niekas 
nenori.

ŠALTA DRAUGYSTĖ

BUKA EŠTAS. Šiomis die 
nomis Rumunijon atvyko S©

vietų delegacija, vadovauja
ma Sovietų Rusijos ministrų 
pirmininko Kosygino, pasira
šyti «Draugiškumo Sutarties» 
20 metų. Tačiau pasitikti jos 
aerodroman neatvyko CEAU
SESCU, Rumunijos preziden
tas ir Kompartijos generali
nis sekretorius C ficiaiiai tai 
pateisino tuo. kad neatvyko, 
kaip buvo žadėjęs, Brežne
vas, Sovietų Rusijos Ko munis 
tų Partijos generalinis sekre
torius. Neatvykęs, sako, dėl 
nesveikatos.

Todėl ta rusų-rumunų drau
gystė ir oficialiai pasirodė 
labai šalta. Ir pati draugišku 
mo sutartis yra kitok o pobū
džio, negu su Čekoslovakija, 
Lenkija, ar kitomis satelitinė
mis valstybėmis, kurios prie 
mė «Brežnevo doktriną» apri 
bojaočią tų šalių nepriklauso
mybę. Ceausescu nori ir poli
tiškai bei ekonomiškai išlai
kyti Rumūniją nepriklausomą 
nuo Sovietų Rusijos bei ne 
tarnauti jos interesams.
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NAUJĄ JAV POLITIKUS 
KRYPTIS

Politiniams stebėtojams at
rodo, kad prezidentas Nikso- 
nas pradėjo sukti JAV politi 
ką naują kryptimi. Jis pasky
rė David BRUCE vadovauti 
amerikiečių delegacijai tai
kos deryboms Paryžiuje d®l 
Vietnamo. Tai labai palan
kiai priėmė Šiaurės Vietnamo 
ir Vietkongo delegacijos,

Be to, j Pietų Vietnamo sos 
tinę Saigoną atvyko William 
ROGERS. JAV Užsienių Rei
kalų sekretorius. Jis tariasi 
su Indokinijos užsienių reika

lo Em kardinolas AGNELU ROSS! atvyksta į salės 
inauguracijos iškilmes Jį lydi T. Petras Daugintis, S. J.

Jo Em. Kardinolo Žodis
PER TĖVŲ JĖZUITŲ SALĖS INAUGURACIJĄ

Jo Em. Kardinolas Agnelo Rossi atvyko pašventinti Tė
vų Jėzuitų vienuolyno ir atidaryti salę, nors buvo tik kele
tas dienų, kai grįžo iš operacijos. Aukštajam svečiui taip 
labai patiko pas mus, kad nebevažiavo kitur statybų apžiū
rėti, o pasiliko su mumis ir per visą koncęrtą ir gerą dalį 
vaišių.

Savo pamoksle Eminencija pasakė šias čia laisvai at
pasakojamas mintis.-

Pirmiausia jis priminė ir pabrėžė, kad jam esą labai 
malonu dalyvauti tose iškilmėse ir regėti šv. Kaz’miero pa- 
rapiją žengiančią antrą didesnį žingsnį pirmyn. Jis iškėlė ir 
ir išgyrė lietuvių kunigų veiklą 5 aulo arkivyskupijoje. 
Nepagailėjo šiltų pripažinimo žodžių prelatui Pijui Ragažins- 
kui už ilgų metų nepailstamą darbą Zeiinoje Pabrėžė, kad 
šv. Kazimiero parapija įkurta ne Zelinos parapijos darbui su 
niekinti, o kaip tik jį dar labiau išplėsti ir padalyti vaisin
gesnį. šgyrė ir net pastatė nesavanaudiškos uolios veikios 
pavyzdžiu čia buvusį kun Juozą Šeškevičių - Dėdę Juozą 
— kurs sunkiausioje arkivyskupijos parapijoje eilę metų 
nuoširdžiausiai darbavosi niekaua nė centavo paramos iš 
Kardinolo neprašydamas. Ir dabar jis stato naują amatų mo
kyklą.

Žinoma, Kardinolas dėkojo ir Tėvams Jėzuitams ir juos 
gyrė už jų varomą darbo vagą tarp lietuvių ir linkėjo, kad 
dabar įsigviose patalpose tas darbas būtų dar vaisingesnis 
ir platesnis.

PREL. PIJAUS RAGAŽINSKO ŽODIS

Prelatas kalbėjo po Kardinolo, lietuviškai. Ir jis pasi.

Dalis publikos per Tėvą Jėzuitų salės inaugurac’ją.

džiaugė ta nauja patalpa, nauju veiklos židiniu Jis priminė 
šio (mėnesio 7 dieną dedikuojamą lietuvių koplyčią Romoje, 
Sv. Petro Bazilikoje ir baigdamas linkėjo, kad S. Paulyjė ta 
naujoji vieta taptų tikrai šviesiu stipriu katalikiškos ir lietu
viškos veiklos židiniu.

lų ministrais dėl taikos ir 
kiro Indo kini joje,

Atrodo, kad JAV pritarė ir 
Vakarų Vokietijos pasitari
mams Jais bus priimta dabar 
tinė Vokietijos padėtis — Vo
kietijos padalinimas Oder- 
Neisse upėmis į dvi dalis 
Tai bus sudarytos sąlygos tar 
tis Sov. Rusjai su kitomis 
valstybėmis dėl Europos sau
gumo.
jjigna&Esaii 
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IR VĖL KVIEČIAMA

I.r Lietuvoj ir čia seniau 
šauniai apvaikščiodavome ne 
tik Jonines ir Petrines, bet 
taip pat ir ONINES. Tą pa
protį norim atgaivinti. Todėl

kviečiame visas Onas, nuo 
jauniausiu iki vyriausių, su 
savo šeimomis, atvykti šio 
mėnesio 26 dieną, sekrnadię 
nį 17 valandą į rengiamas 
bendras ON1NES Tėvų Jė
zuitų salėje. Pasivaišinsim 
skania arbatėle, kokios gali
ma gauti tik pas jėzuitus, ir 
kitokiais priedais; padainuo
sim, pamatysim gražių pa
ve. kslų, pasišoksiu», žodžiu 
pabendrausim, Yra ir dova
nų. Jas gaus jauniausia Onu
tė ir vyriausia ONA!

RENGĖJAI

Lietuvos nacionalinė 
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ITALIJA
PAŠVENTIN A KANKINIŲ

KOPLYČIA

Praeitą antradienį, liepos 7 
d., Romoje buvo pašventinta 
Lietuvos kankinki koplyčia. 
Jos pašventinimui buvo kvies 
tas pats popiežius Paulius 
VI. Po pašventinimo tuoj lie 
tuviškos konceiebruotos Mi
šios draug su kardinolu A, 
Samorė Po Jpietų buvo au
diencija pas Šv. Tėvą.

Lietuvių koplyčia yra šv. 
Petro bazilikos pogrindžio 
viršutiniame aukšte šalia ki
tų tautų koplyčių. Oficialiai 
koplyčia vadinasi «Mater Mi- 
sericordiae» — Gailestingu
mo Motina. Jos vidau įrengi 
mas nepaprastai g ažus, iš
puoštas dailininko V. K. Jo
nynu baraijefinėmis sku ptū- 
romis.

Įėjus viiun pr.eš akis krin
tą Marijos Aušros Vartų kopi 
ja su sudabruotu rūbu, net 
aukso vainiku. Apačioje pa
veikslo altorius Mišioms lai 
kyti. Kairėje pusėje d delėje 
sienos nišoje — Rūpintojėlio 
statula, aplinkui įvairūs 
L etuvos kankinių ir šventų 
jų paveikslai. Meniškos-skulp 
tūros vaizduoja žymesnius 
Lietuvos važnyčios istorijos 
įvykius. Grindys išk’otos lie
tuviškų juostų mozaika.

Jos įrengimas lietuviams 

daug kainavo. Daugiausia ati
kų sudėjo JAV ir Kanados 
lietuviai. Taip pat ir mūsų lie 
tuviškoji Brazilijos lietuvių 
kolonija yra paatuntusi savo 
aukų. Pašventinime dalyvavo 
lietuvių delegacijas iš JAV, 
Kanados, . nglljes, Vokietijos 
ir kitur.

I PASAULIO LIETUVIŲ
KATALIKŲ SUVAŽIAVIMAS 

įvyko Romoje iepos 9 d., po 
Lietuvos Kankinių Koplyčios 
pašventinimo iškilmių. Jame 
buvo apsvarstyti įvairūs lietu 
vių katalikų bendrieji reika. 
lai, patv rtintas Pasaulio Lie 
tuvių Katalikų Tarybos statu 
tas ir išrinkta taryba
iisassaain
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LIETUVIŠKA TRANSLIACIJA
IŠ FILIPINŲ

Vliko pirmminkui dr. J. K. 
Valiūnui lankantis Maniloje, 
Filipinų sostinėje, susitarus su 
Azijos katalikų vedamos trum 
pų radMjo bangų stoties «Ve
ritas» vadovais, gauta trans
liacija ir lietuvių kalba.

Ji pradėta 1 liepos. Numa
tyta kasdien teikti programą 
25 minučių. Pirmoji progra
ma pradedama 1,30 vai, po 
pietų, ji pakartojama vakare 
8 vai. Tai galinga radijo sto-
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tis. Ją pu '■ girdės visame 
Sibire c-a lietuviai. Progra
ma bus perduodama 11,830 ir 
17.885 Mhz. bangomis.
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SVEČIAI IŠ LIETUVOS

ČIKAGA. Dabar į Čikagą 
ir kitus JAV bei Kanados 
miestus atvažiuoja daug gimi
nių iš Lietuvos. Jie pabuvę 
3—6 mėnesius grįžta Lietu
von. Jie čia jaučiasi laisvi ir 
kur nori ten važinėja.

O koks priešingas yra sve
čių priėmimas Lietuvoje! 5 Iv 
dienų sostinėje Vilniuje, vi
sur sekiojami ir net gaudo
mi, jei kas pabando be leidi
mo nuvažiuoti į gimtąjį so
džių. Nuvykusieji sako, kad 
įvairių pinklių komunistai ban 
do kiekvienam paspęsti.

Gi grįžužieji į Lietuvą slap 
tai perduoda čia giminės ži
nias, kad juos apiplėšia, ati
ma dovanas, ką čia buvo ga
vę, kontroliuojant net plikai 
nurengiami, kiti dingsta be 
žinios.

(É.L.5.V.70)
iiwHwwwin
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LIETUVOS MIESTU G Y
VENTOJU SKAIČIUS
VILNIUS. 1970 m. sausio 

15 d. įvykdyto gyventojų su
rašymo duomenys pamažu 
skelbiami okup. Lietuvos spau 
doje Dar visiškai negamti
niais duomenimis tada Lietu
voje buvo 3 129.000 gyvento
jų. Jų paskirtymas tautybė
mis nepaskelbtas.

VILNIUS PASIEKĖ 370.000

Surašymo duomenys paro
dė, kad 50 proc., t y, pusė 
visų Krašto gyventojų gyve
na* miestuose. Pažymėtina, 

kad 1939 m. miestuose gyven 
tojų skaičius siekė 23 pro
centus. Daugiausia žmonių 
dabar gyvena Vilniuje, kuria
me buvo priskaičiuota 370.000 
žmonių. Nepr. Lietuvos Centr- 
statistikos biuro duomenimis 
1939-12-31 d. Vijfiiuje buvo 
209,412 gyventojai. Šia proga 
pažymėtina, kad Vilnius vra 
be ne pats rus’ikiausias Lie
tuvos miestas. Jo gyventojų 
skaičių smarkiai pakėlė nau
jieji kolonistai rusai.

KAUNAS PADVIGUBĖJO

1939. 12. 31 & Kaune buvo 
154.109 gyv. Paskutinio sura
šymo metu gyventojų skai
čius buvo pakilę» ligi 305 000. 
1959 m. Kaune buvo 219 000 
gyventojų.

1939 m. Kaune gyventojų 
skaičių beveik pasiekė Klai
pėda, kurioje dabar yra 
140.000 gyventojų. Kaip žinia, 
Klaipėdos miestas ir visas 
Lietuvos pajūris buvo stipriai 
kolonizuotas rusišku elemen
tu.

D1DESN EJI LIETUVOS 
MIESTAI

1970 m. surašymo metu ki
tuose Lietuvos miestuose bu
vo toks gyventojų skaičius: 
Škuliuose 93 000 (1939 m. 
31 641), Panevėžyje — 74 000 
(1939 m. 26.653).

Daugiau kaip po 20,000 žmo 

nių gyvena Alytuje, Marijam’ 
polėje, Ukmergėje ir Telšiuo 
se. Po 10-20.000 gyventojų 
yra šiuose miestuose: Biržuo
se, Jonavoje, Ukmergėje, Kre 
tingoje, Mažeikiuose, Plungė
je, Utenoje, Šilutėje, Kuršė
nuose, Elektrėnuose yra 7.0Ô.0 
gyventojų.
ItMWMWn 
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KAINOS LIETUVOJE

Okupantai Lietuvos gyven
tojus skriaudžia ne vien tie
sioginiais ir netiesioginiais 
mokesčiais, bet ir vilioja pi
nigus {vairiomis valstybinė
ms loterijomis. «Tiesa* nr 
gegužės 30. d. paskelbė laimė 
jimų lentelę, «* pažymėto- 
tomis įvairių dalykų kaino 
mis. Daug yra smulkių dalu
kų. lá kiek stambesnių, kai
nos tokios.- akordeonas 149 
rubliai, šaldytuvas 275 ru
bliai, vyriškas megstinis — 
20 rublių, automobilis Zapo- 
rožec — 3.500 rublių, o Mos- 
kovič — 4841 rubl., rankinis 
laikrodis — 50 rublių, mote 
riškas megztinis — 32 rubliai.

Imant dėmesin, kad oku
puotoje Lietuvo e dabar atly
ginimai maži, tai perkant 
megztinį tenka atiduoti be
veik savaitės uždarbį ar net 
d ugiau. Daugelis televiziją 
tegali nusipirkti atidavę visą 
keturių mėnesių uždarbį...

J. Žvilb,

IŽGAHA
VAIŽGANTAS

(tęsinys)

Pečiūros sodyba buvo, lyg tyčia, jam pakliu 
vusi, kad jis buvo geras «apvaizdininkas»—žiū
rėtojas. Iš jo kiemo tenesimatė per kaimą, tan
kiai apsiželdžiusį medžiais, Į visas kitas tris šą 
lis> jis galėjo žiūrėti, kada tik norėjo ir visa ma
tyti, ar arklininkas kerdž-ius ger?i arklius gano, 
o antras kerdžius galvijus; ar piemenys į vasa
rojų žąsų nesulejdo, ar kiauliaganiai nesusnūdo 
ir kiaules paleido pievų knistų. Jei piemenys 
buvo budrius ir atsargūs, tai daugiausiai dėl tos 
Pečiūros apvaizdas; pasiruošusios tuojau čiupti 
kaltininką už apykaklės, parblokšti jį sau po ko 
jų ir tvoti tvoti negailestingai anąja žinomąja 
lazdele, kuri buvo nedrūta, bet ir ne žabas; ku
ri ne tiek kaulus laužė, kiek, lanksti būdama» 
raitės, kad geriau patiktų apvaliam kūnui, pri
liptų prie daugiau jo punktų ir labiau jį įskau
dintų.

Dėdė Pečiūra nieko nebuvo svetimo prilu
pęs. nei didelio, nei mažo. Su kaimynais jis gy
veno taikiai, niekados nesiriejo, nesikivirčijo; 
vaikščiojo į krikštynas ir pakasynas ir į save 
kviesdavos. O piemenims dažnai pasukdavo po 
gražų obuolį, ir patį didįjį pačiam siaustajam 
vaikiūkščiui, sakydamas:

— Saugokite, kad jus perkūnai kur tuoj 
(tokią negražią turėjo pertai mę, kuri jo tarenoj 
tačiau rodės labai grakšti ir įtikinama), mano so 
delį, kad kas žalos nedarytų. Jis, neišmanėlis, 
norės lik obuolį nusirėkšti, o skubotai ir bailiai 

rėkšdamas, šakelę ar net visą šaką nulauš. Jam 
nedaug gera, o sodui daug bloga: kitiemet visa 
dešimčia obuolių bus mažiau. Be to, aš viską, 
nebijokit, matau ir baudžiu kad tave perkūnas, 
taip, kad ir kit m pasakytų, kaip!

Piemenys tirpo baime. O aršiausias sodų ir 
daržų glodėtojas paslaptingai kėlė pirštą prieš 
vaikų nosis ir nejuokais grasė;

— Neikit Gėdės Pečiūros dalini
Dėdė Pečiūra nebūvu pakėlęs savo rankos 

nė ant vieno kito saviškio; o ir be to visi vai
kai jo bijojo, prie jo taikės su juo bendrai «ky- 
travojo makliavojc» didesnei savo naudai. Tas 
vienas* Peleksas buvo visos šeimos išdėlis, lyg 
kiirio aitvaro paperėtas, ne tų pačių tėvų pagim 
dytas, — na, visiškai netikęs ūkiui ir kaimo 
buičiai, i

PELEKSAS irgi buvo nebjaurus pažiūrėti 
vyriukas, tėvo nosim, tik dvylas, ne skaistus. 
Sveikas, kaip ir kiti, tik kažin koks ištekinis, 
laibas kaip tankyje augęs medžliepėlis, Juoda
plaukis ir labai gražių žydrų kaip dangus akių, 
Jų gražumo tačiau niekas nematė, nei patys tė
vai, nei broliai, ką jau besakyti apie svetimus; 
Peleksas niekados nežiūrėjo į žmogų, tik vis že
myn, sau į kojas, lyg tyčia būtų saugojęs tą sa 
vo akių brangenybę. Net drauge susisėdęsankš 
tame būryje jis atsako žodžius (pats retai tekiau 
sė) savo apynariui, liuikai, drožiniui; tam, ką 
tuo laiku laikė savo rankose, o ne tam, kas kal
bino. Ir tos kalbos buvo maža: atsakė, kaptelė
jo viršutinę lūpą kairėn, kriptelėjo dešinėn, tė
vo papratimu, patraukė nosim, tik ilgai; ne vi
siškai kaip jis; ir vėl žiūri sau j kelius:

Niekas nematė Pelekso su vaikais žaidžiant 

po šilkinę pievą su jais lakstant, kūlio virstant 
ar kitokius vaikiškus šposus krečiant. Kaimas 
Peleksą pasergėjo tik tada, kai jis pradėjo nak 

/ties joti, o tiai atsitiko kone prieš dešimtį metų, 
ir kitokio jo nebematė. Niekam kitam netikda
mas, Peleksas buvo prisiekęs Pečiūros arkliaga- 
nis, ir daugiau nieko. Turėjo tad būti didelis sa
vo amâto specialistai, o kaip reikia juo toliau, 
juo mažiau tėvas jį bevertino, net arkliaganį.

Visą pusę me ų Peleksas išbūdavo lauke, 
kur paantvalny atsisėdęs, dažniausiai ant šono 
pavirtęs. Naktimis rangės ten pat ant plikos {že
mės, su taip pačiais prakaitu perrūgusiais kaili
niais. Tokia vienoda nuobodybė Peleksą migdy
to migdė. Jis miegojo naktį, kiek tik tos nak
ties buvo, miegojo iki pusryčių ir bet kuriuo lai 
ku galėjo tuojau užmigti ir miegoti, kiek tik bu 
vo laiko, kaip letarge ar sustingimo ligoj: Mie
gojo pūtė knark® tiek rūpestingai, lyg norėda
mas atidirbti per kelias dienas sugaištą "darbą 
Ramiai miegojo būryje, kai buvo bendroj palap’ 
nė j, žinodamas, kad kiti ir jo arklius užeis nuo 
žalos. Miegojo ir pats vienas, bet Čia su ypatin
gais rezultatais. Ir pakirsdavo su pabrinkusiais 
veidais.

Ypač tino jam nuo miego viršutinė lūpa; 
Tada Peleksas darės biaurus pažiūrėti, lyg put
menimis susirgęs ar bičių sugeltas. Tada visi ki 
ti arkliaganiai džiaugės, tyčiojos, ratu aplink 
šoko, dainuodami:

Taigi lūpa, taigi lūpa, — 
Oi lūpa, lūpa, lūpa!

(Bus daugiau)
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nų. Tabakas šiame krašte auginamas net 700.000 ūkiuose, 
jo gaminiais prekiauja 1,2 milijonų prekybininkų, kurie pe
reitais metais pardavė jo už 8,4 bilijonus dolerių, kas suda 
ro apie vieną procentą visų JAV-bių ūkio bruto pajamų. 
Valstybės iždui mokesčių keliu tabakas kasmet atneša neto

siškių rūko. Tačiau rūkymą 
nedaug kas laiko didesne 
yda. Tas dar pasunkina mes
ti rūkymą. Tačiau mūsų tau
tai labai svarbu, kad kuo di-

Ii 4 bilijonų dolerių. Tabako pramonė ir .prekyba teikia dar dėsnis lietuvių skaičius butų
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bą daugybei žmonių. Rūkalus gaminančios bendrovės taba
ko reklamai kasmet išleidžia šimtus milijonų dolerių. Visa 
tai gerai, bet yra ir kita medalio pusė.

Visų kraštų ilgamečiai gydytojų ir specialių tyrimo įs
taigų moksliniai stebėjimai davė galimybės neabejotinai nu 
statyti, kad rūkymas ar kitoks tabako vartojimo būdas sukę 
lia plaučių ir kitų žmogaus organų vėžį, Tačiau ilgą laiką, 
kad ir teisingas, bet dėl tabako gamintojų užmačių nustelb 
tas mokslininkų balsas buvo silpnas ir tik nedaugelio girdi 
mas. JAV-bė°e pirmasis šiuo reikalu oficialus ir viešas vie 
nos sveikatos įstaigos pareiškimas paskelbtas tik 1964 me
tais. Ji sekė eilė kitų, dažniausiai atskirų mokslo autoritetų 
pareiškimų, 1967 metais speciali federalinė komisija atkrei
pė tabako reklamuotojų ir jo vartotojų dėmesį, kad būtų su
silaikyta nuo per didelio tabako g^pi.nių reklamavimo per 
televizijos ir radijo stotis.

Prieš mokslininkų žodį ir pastangas sumažinti tabako

sveikas ir kad mūsiškai ga
limai ilgiau gyvęntų. Tam be 
ko kita reikia, kad mūsų tau
tiečiai nebūtų kuriais nors 
nuodais. įskaitant ir nikotiną, 
žalojami.

Taigi ar nebūtų gerai kad 
mūsų organizacijos ir kiek
vienas lietuvis individualiai 
paremtų šioje srityje moksli
ninkų. JAv senato, vyriausy’ 
bės, prezidento ir višų geros 
valios žmonių kilnias pastan
gas. Mūsų tautos narių ne 
tik dvasinė, bet ir fizinė svei 
kata turi būti tausojama, nes 
ji reikalinga ir aukštesniems 
tikslams — kovai adėl Lietu 
vos laisvės.

ŽMONIŲ SĄMONINGUMAS IR

Tabako Rūkymas
Nuo pat Amerikos atradimo laikų, taigi jau 400—500 me 

tų, tabakas nuodija Europos, pačios Amerikos ir viso pasau
lio žmones. Vistiek kuriuo būdu jis vartojamas, rūkant ciga
retes, papirosus, cigarus ar iš pypkės, sutrintas jo dulkes 
įtraukiant nosimi j plaučius ar burnoje kramtant per seiles, 
jis, patekęs į žmogaus kraują ir visą organizmą, yra dau
giau ar mažiau pavojingas žmogaus sveikatai. Tabake esan
tieji nikotino nuodai, kaip ir visos kitos nuodingos medžia
gos, atneša tik laikinį malonumą bei nervų apraminimą Iš 
tiesų tabako dūmai ir nikotinas, ilgesnį laiką tabaką varto
jant, žmogaus organizme sukelia eilę skilvio, vid irių, kvėpa 
vimo organų ir kitokių ligų sumažina apetitą, iššaukia gal
vos skausmus akių ligas padidina nervingumą, iššaukia ga. 
lūnių virpėjimą ir eilę kitokių negalavimų.

Tabakas gerai žinomas ir lietuviams. Yra žinių, kad 
Lietuvą jis pasiekė per Turkiją ir buvo žinomas jau 1590 me 
tais. 1659 metais Lietuvoje, kaip ir Lenkijoje, buvo paskelb 
tas tabako monopolis, bet tik 1776 melais įgyvendintas. Il
gainiui rūkymas išplito visame pasaulyje.

Iš pradžių rūkė tik vyrai, oet įastaruoju metu JAV-se 
moterys sudaro 40 procentų visų rūkančiųjų skaičiaus. 
1969 metais Amerikos tabako produkcija pasiekė 815.000 to

vartojimą stojo pinigingi tabako gamintojai, dažniausiai veik 
darni per nesąžiningus liudininkus. Tačiau tikrojo mokslo
žodžio jie neįstengė sugriauti. Kasmet didėjant vėžio liga 
mirštančių asmenų skaičiui, prieš tabako reklamavimą stojo 
visa eilė organizacijų, geros valios valstybin nkų, visuome
nės veikėjų Kova prieš tabaką, vedama šūkiu «cigaretės 
yra žudikas», pasiekė krašto valožios viršūnes ir patį JAV 
senatą, kuris pereitą mėnesį šį klausimą diskutavo ir nutarė 
uždrausti rūkalų garsinimą per televizijos ir radijo stotis. Iš 
84 posėdyje dalyvavusių senatorių prieš įstatymą balsavo 
tik 8. Pažymėtina kad jie buvo iš pietinių valstijų, kuriose 
daugiausiai auginama tabako.

Senatorius Frank Moss iš Utah valstijos, daugiausia ko 
vojęs už šio įstatymo pravedimą ir kovą laimėjęs preziden
tui K. Nixonui pasirašius pasirašius įstatymą, pasakė; «Šiuo 
parašu Marlboro kraštas nuskęsta pasaulio istorijoje».

Įstatymas įsigalioja ateinančių meių sausio 2 dieną. Ta
čiau tai dar nereiškia, kad žmonių nuodijimasis tabako dū
mais ir nikotinu bus sustabdytas.^Reikės dar daugelio metų, 
kol žmogus bus tiek sąmoningas, kad šių nuodų nebevartos, 
Ši ndien dar sunku pasakyti, kiek prie šios negeri.vės sus
tabdymo prisidės valstybės įstatymai, tačiau jau aišku, kad 
vis taniau plintanti plaučių vėžio liga ir kitos jos formos pa 
dės tabako vartotojams apsispręsti ir pasidaryti labiau są- 
moningesniais.

Kiek yra tabaką rūkančių lietuvių, tokios statistikos 
niekas nėra surinkęs, bet galima numanyti, kad gal pusė mū

b. kv.
n—n 
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Washingtone «Biogenetics 
Research Laboratorijos» da
vė žiurkėais mažą dozę che 
mikalų, kuriuos vartoja Viet 
name me-ižiams nutapiusi. 39 
procentai tų žiurkių vaikų 
gimė nenormalūs, su s'am 
biais trūkumais. O kai tų che 
mikalų davinius žiurkėms <pa 
didino, tai visi jų vaikai gi 
mė normalūs.

Valančiaus Tipo Vadas
STASYS YLA

(tęsinys),

VID NÈ DINAMIKA

IŠORINĖJ RAMYBĖJ

Matulaičio kompleksija pri
minė flegmatiką, o ramus vei 
das su giliam akim — misti
ką. Jis bato neatpažįstamas 
dinamikas, kaip ir Valančius 
savo šaltame išoriniame ra 
mums. Stade mūtų hierarchai 
turi panašumą ne vienu at
žvilgiu., Vėtančius pusę savo 
vys kūpa vitae baro rusų gu 
bernatorlų kalinys, uždarytas 
Kauno kūrijoj Jis pats nega
lėjo niekur pajudėti, bet ju
dino visą religinę, kultūrinę, 
net politinę rezistenciją per 
savo patikėtinius.

Matulaičta judrumą gerokai 
paraližav.o tarytum kalinio 
grandinė, kurią jis metų me
tais nešiojosi ant savo suža 
lotos (kaulų džiova) kojos. 
Kliudė jam tiesiogiai viską 
diriguoti ar veikdinti ir ta 
pati rusų sekhų priežiūra. 
Matulaitis veikė, kaip ir Va

lančius, daugiausia per kitus.
Artimiausias Matulaičio ben 

dradarbis vysk Pr. Būčys. 
jau savo senatvėje, ryškinda
mas savo ir kitų vaidmenį 
Lietuvis gyvenime, nelauktai 
sustoja ties Valančiumi ir Ma 
tulaičiu. «Ne tik katalikiškos 
Lietuvos, bet visos mūsų tau 
tos patriarchu buvo ir yra 
vyskupas Motiejus Valančius; 
deja, mūsų visuomenė mažai 
ar pernelyg retai apie tai 
mintija ir š.ąeka... Dvidešimto 
jo amžiaus tikybiniame Lietu 
vos gyvenime ne tiek raš
tais, kiek veiklos nepaprastu 
naudingumu iškilo arkiv. Jur 
gis Matulevičius. Kažin ar 
jam neteks XX amžiuj gar
bingiausioj! vieta, kaip teko 
Valančiui pereitame šimtme
tyje. (Vysk. P. dūčsio atsimi
nimai II, Chicago, 19 66, 187, 
189).

Kai Valančius turėjo pergy 
venti Lietuvos mokyklų, bi
bliotekų spaustuvių, vienuo
lijų sunaikinimą, tai Matulai 

tis mojosi atgaivinti vienuoli 
jas, kurios kurtų mokyklas, 
spaustuves, bibliotekas. (Be 
kitko. Marijonų biblioteka, jo 
dėka, tapo didžiausia po VD 
universiteto). Vienuolijos jam 
buvo ne uždari, asmeniniam 
tobulumui ar ramybei skirti 
židiniai, bet socialinio ir kul
tūrinio darbo branduoliai. Ta 
kryptimi jis reformavo kelio
lika dar užsilikusių vienuoli 
jų likučių Lietuvoj ir Lenki
joj, perredaguodamas nau
jais pagrindais jų konstituci 
jas. Kurdam s 1918 metais 
naują Marijos Nekalto Prasi 
dėjimo seserų vienuoliją, jis 
buvo laisvesnis joms duoti 
naują programą, ir ji pasiro
dė taip toli pramatanti, tokia 
moderni ir ‘'lanksti, kad net 
dabar, po 50 metų, jai nerei 
kia, kaip kitoms vh nuolijoms 
reformuotis. Ką jis paliko m« 
rijonams ir Marijos Nekalto' 
Prasidėjimo seserims kaip gai 
res, yra būdinga visai jo d va 
sinei krypčiai, kurią kvėpė 
ir kitoms Lietuvoj įsikūru
sioms organizacijoms. Tai ma 
tyti iš jo paruo-tų šioms vie 
nuolijoms <vedamųjų minčių» 
ir iš jo «Užrašų išleistų Lon

dcne b. m. «Vedamose minty 
se> jis pabrėžia vertybių de
rinimą, kurį vėliau filosofinėj 
ir pedagoginėj plotmėj vystė 
St. Šalkauskis. Matulaitis rei
kalavo derinti principų tvir
tumą su priemonių lauksi
mu, dvasinį brandumą su ak
tyvumu — ėjimu į visuome
nę, asmenų atranka su jų pa
rengimu atskiriems uždavi
niams, žiūrint gabumų bei pa 

' linkimo. Ypatingai jis pabrė
žė autoriteto reikšmę, tačiau 
ragino paisyti ir asmeninės 
atskirų Iwofiíiu laisvės Išori
nė tvarka net vienuolynuose 
jam atrodė negalėtų turėti 
prasmės, J^J^ų ji nebūtų deri 
narna su atskiro asmens sąži
nės balsu. Net organizuotoji 
visuomeninė veikla, kūną jis 
pats akstino ir nepaprastai 
vertino, jo įsitikinimu, nebū 
tų pilna, jei nustelbtų asme- 
ninio veikimo apaštalavi 
mo iniciatyvą. Jo žodžiais, 
veikiant patiems, niekada ne
užmirštamas dalykas — trauk 
ti ir kitus į veiklą, ruošti žmo 
nes įvairiems uždaviniams. 
MATULAIČIO K/?IPTY6 EKU

MENINIŲ LAIKŲ ŠVIES J 
Matulaiti' dažnai kartojo šū 

kį jausti su Bažnyčia». Ir 
ii-i galima aiškinti, kaip jo 
reikalavimą pirmon etiėn jaus 
ti aukščiau minėtą, krikščio 
nybėje slypintį vertybių deri
nį. «Jausti su Bažnyčia» r eikš 
tų jausti ir jos misiją gyveni
me, šiame taikė, šiose sąly
gose, niekad nepametant iš 
akių minėto derinio, tokia 
buvo ir Matulaičio sociologė 
ja — eiti į žmones imtis bū
tinų uždariąją nepaisant sun
kumų, ypač eiti ten, kur la 
blausiai reikia, kur kiti nei
na, kur sttttfciausãa. Einant i 
liaudį, į dirbo žmones ar ap* 
kritai j visuomenę, nesibijoti 
reforminių fr-iemonių. atsisa
kyti net vienuoliško ar kuni 
giško rūi>o (jei tai patarnau
tų geriau prieiti prie žmo 
nių). Tai buvo anais laikais ' 
tiesiog neįtikėtinai drąsi min
tis, kuri rado i-latesnį atgar 
sį tik labar, po H Vatikano 
susirinkimo.

Būdamas didelių gabumų 
žmogus, Maiulaitis liko ku
klus, paprastas, lab i pakan 
tus, tolerantiškas visiems, di
delis humanistas, pasiryžęs.

(Bus daugiau,
ijflo—n 
iiSSKiū
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vienos generacijos nepakan
ka

egul nesistebi patyrusieji 
veikėjai mūsų jauna nepatir 
tirai — niekas su patirtimi 
dar iki šiol nėra gimęs. Te 
gul nekritikuoja piktai, nes 
mums,reikia taktiško patnoky 
mo, patarimo, bet kažin ar 
esame užsipelnę pikto bari
mo, Negilinkime prarajos tarp 
dviejų lietuviškų generacijų, 
ktd lietuvybės išlikimas ne
atsidurtų mirties pavojuje. Ne 
teikime siaurai dabarties, 
kad ateityje netektų mus teis
ti už praeitį. Ir nejuokauki
me asmeniškais ginčais 
vybės išlaikymo darbe, ,1|M

Yra, yra!!!
Buvusieji &v.. Kazimier salės atidarycmo iš

kilmėse regėjo gražų būrį Zelinos jaunimėlio šo 
kant, dalyvaujant pamaldose. Vargiai būtumėm 
tai matę, jei ne p Magdalenos Vinkšnaitienės 
magiška ranka! Tas pats jaunimėlis praėjusį sek 
madienį iškylavo p. Petro Šimonio vasarvietėje. 
Jaunimo bičiuliai šešiomis mašinomis nugabeno 
jį per tirštus rūkus, kurie betgi apie 10 vai in
dą išsisklaidė ir visą dienelę saulutė šelmiškai 
ir karštai glamonėjo jaunus ir senus. Mamytės 
ir šeimininkai pp. Šimoniai bei pp. Bendoraicių 
privirė prikepė gardžių valgių. T. J. Kidykas, 
S. J. aukojo šv. mišių apie idealizmą. Pavaka
riais pasitarta dėl tolimesnės to jaunimo būrelio 
veiklos. Jis pasiryžo nebenutraukti savo repeti
cijų, c gerai pasidarbuoti, kad S. ^aulo lietu
viai vėl galėtų didžiuotis savo šokėjais ir ki
tiems ju s parodyti. Yra, yra jaunimėlio, tik rei 
kia jiems sumanių nuoši džių globėjų!

Antanas Saulaitis, S. J.
Šiomis dienomis Įsijungia Tėvų Jėzuitų dar 

buotėn S Pa lyje jautus kunigas Antanas Sau
laitis, S J. Gimė jis skautų šeimoje ir «nuo pat 
lopšio» iki šiai dienai tebėra veiklus skautas. 
Jis buvo >r yra jaunimo labai mėgiamas Šiaurės 
Amerikoje Kanadoje. Pernai vasarą apkeliavo 
Europą, dalyvavo ten jaunimo stovyklose ir vi
sur visi gėrėjosi jo sumania, jaunimą patraukiau 
čia veikla. Turim, todėl, rimto pagrindo tikėtis, 
kad jam ir S. Paulyje pasiseks laimėti jaunimo 
širdis.

Tiesa, jis atvyks a pirmon eilėn ne veikti, 
o mokykis. Turi išmokti portugališkai, ir paskui 
dar vienerius metus studijuoti. Bet, besimokyda
mas kalbos, jis tikrai ras laiko su jaunimėliu 
bendrauti ir su juo susidraugauti.

Nors T. Antanas ir apsigimęs skautas, b-t 
jis mielai ir ne kartą talkininkavo ateitininkams 
ir tie jį pamilo nemažiau už skautus.

Šio mėnesio 12 dieną, ateinantį sekmadienį 
17 valandą bus kuklios T. Antano priimtuvės. 
Jis paaukos šv. Mišių auką, o po mišių toje pat 
salėje bus arbatėlė su užkandžiais, ir jis papa^ 
sakos savo kelionių įspūdžius, planus ir t.t. 
čiame ko gausiau susirinkti mūsų jaunimą iš vi
sų bairų, ir taip pat visus, kurie dar turi jau
nas širdis ir norį jaunimui padėti.

Veikli Lietuvaitė
JURGIS JANUŠAITIS

I i:
«Mūsų Lietuva» jau porą kartų pasidžiaugė, 

kad Bendruomenės Tarybon ir Valdybon pateko 
jaunų asmenų. Šiaurės Amerikoje Bendruome- 
nės Tarybon irgi kandidatavo jaunosios kartos 
žmonių. Štai kaip aprašoma viena tokia kandi
datė panelė

VITALIJA RUIBYTÉ
Kandidatų j LB tarybos sąraše randame ir 

Vitaliją Ruibytę, kandidatuojančią Cbicagos apy
gardoje.

Šią 19 metų lietuvaitę Cbicagos lietuvių vi- 

süomttaé gerai pažįsta iš jos veiklos skautų Or
ganizacijoje.

>itaiija Ruibytė, malonaus būdo, taktiška, 
talenticga ir visa širdim jaugusi į lietuvišką 
vei 1968 metais pavasarį baigė Marijos aukšt. 
mokyklą. Šioje mokykloje būdama visą laiką bu 
vo garbės sąraše ir vienerius metus pirmininka
vo «Rūtos» rateliui.

1968 metais rudenį pradėjo studijuoti Illi
nois universitete odontologiją, o dabar, sėkmin
gai išlaikiusi su aukščiausiais pažymiais konkur 
sinius egzaminus, odontoh gijos studijas tęsia 
taip pat illinoiso universitete.

Nuo pat vaikystės įsijungė į skautiškąjį gy
venimą Kernavės skaučių tunte. Skautų stovy
klose ėjo vadovės pareigas ir šiuo metu vado 
vauja Kernavės tunto «Mi-gos» draugovei. Pri
klauso Akademiniam skautų sąjūdžiu ir yra Aka 
demikių skaučių draugovės valdybos narė. Bai
gusi Cbicagos Aukštosios lituanistikos mokyklą 
pirmąja mokine ir išklausiusi Pedagogo io Litua 
nistikos instituto trijų meių kursą.

LB c. valdybos ruoštame aktyviųjų studen 

«Žilvyčio» tautiniu šokių šokėjai, kurie šoko er Tėvų Jėzuitų sales atioaiymo iškilmes.

tų simpoziume gegužės 2 3 d. Chicagoje Vitali
ja Ruibyte buvo viena iš .-impoziumo rengimo 
narių.

Vitalija Ruibytė nors jauna amžiumi, jau 
eilę metų p-alelio jaunimo veikloje, ji gerai pa 
žiįsta, žino jaunimo problemas. Jos atėjimas į 
Lietuvių bendruome ės tarybą būtų svarbus.

Ji savo patirtimi mokės jaunąją kartą pa
kreipti Lietuvių bendruomenės veik.os keliu. 
Balsuodami LB tarybos rinkimuose birželio 6 ir 
7 dienomis pasisakykime ir už jauniaus-jus kan
didatus, o šiuo atveju už ryžtingą Vitaliją Rui
bytę.

Štai, jos atviras žodis apie bendruomeninę 
veiklą ir jaunesniuosius bendruomeninkus.-

«LB tarybos rinkimai yra lietuviško visuo
meniškumo ir naudingos veiklos egzaminas. 
Koks bus mūsų tiems rinkimams dėmesys, to
kios bus mūsų lietuviškojo veikimo ir lietuvy
bės išlaikymo išdavos. Šių metų LB tarybos rin
kiminiuose sąrašuose naudame, be jau žinomų 
veikėjų pavardžių, keletą pačios jaunosios kar
tos kandidatų. Mūsų mėginimas patekti į ben
druomenės aktyviųjų narių eiles yra pagrįstas 
noru dirbti lietuvybės išlaikymo darbą. Tas dar
bas yra ilgametis ir neturįs pabaigos bent arti
moje istorinio laiko perspektyvoje. Šitam darbui 

ateinančiose kartose
tuméaa juoko. Netaškykime vienas kito spąfiM- 
mi*ą kad nenusidažyturoėme lietuvis lietuviuitne 
beankiriama spalva. Veikime taip, kad tikrątis 
lietuvių tautos priešas negalėtų triumfuoti alsų 
vieiJte kito naikinimo ir skaldymo laimėjimu 
Dirbkime vieningai Lietuvos išlaisvinimo darbą 
o tą padarysime tik vieningos, visus apjungian
čios Lietuvių bendruomenės ribose».

LABAI PATENKINTA
Petraityte Onutė (Alfonso ir Onos Petraičių 

duktė) laimingai išlaikiusi reik tingus anglų kal
bos egzaminus laimėjo pusmečio studijas Š. Ame 
rikoje. Ten lankė aukštesniąja mokyklą, gyveno 
šviesių amerikiečių šeim je Michigano valstijo
je, netoliausiai nuo lietuviškosios «Dainavos» sto 
vykios. Mokslas jai tenai labai gerai sekėsi. O 
kadangi ir los elgesys buvo pavyzdingas, tai 
globėjai leido jai pabūti porą savaičių mokslei
vių ateitininkų stovykloje A NAVOJE, iš ten 
parašė tėveliams laišką — taip labai patiK >s sto

\yida ir lietuviškasis Amerikos jaunimas, Onutė 
grįžta i S Paulį liepos m

PATENKiNTA IR P. LEOKADIJA!

Portugalijoje studijuojanti Leokadija Ąlek- 
navičtūtė irgi patenkinta tiek..savo mokslu uni
versitete, tek ta šeima, kurtoje ji „.gyvena. La
bai sėkmingai išlaikė savo metinius egzaminus. 
Laikė šimtas studentų ir studenčių^.Vįenus egza 
mintfsiš to šimto išlaikė, tik trys Įr mūsų Leo
kadija buvo viena iš tų trijų! Ji dėkoja visiems 
geraširdžiams savo rėmėjams!

JAU PRADĖJO GROTI! À
Paskutinį šeštadienį susirinko būrelis šv. 

Kazimiero mokyklėlės mokinių pažaisti ir įkurti 
mokinių orkestrėlį (conjunto). Pirmoje repeticijo 
je dalyvavo sesutės Vosyliūtės su akordeonais, 
kitos su kažkokiomis dūdomis ir viso orkestro 
sumanytojas ir širdis p Alfonsas Petraitis.

Valandėlę pasidarbavus visai darniai orkes
trėlis ėmė griežti «Kabelį» ir palydėt pora liet 
dainelių. Yra pasižadėję orkestrėlyje dalyvauti 
dar trys akordeonistai. Už pamokas mokėti ne
reiks. Tas orkestras turės progų viešai pasirody 
ti, palydėti. «Aušros» choro koncertus, solo pa
groti, Tegu išeina mūsų gabusis jaunimas vie
šumom!
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Lietuviai Detroite
ZENONAS BAČELIS

(tęsinys)

TARP DRAUGŲ

Detroite viešnagėn laukė 
dukters krikštatėvis, buvęs 
Kėdainių policijos Jvadas Jo
nas Šostakas, pirmą bolševik
metį «ilsėjęsis» Ukmergės ka 
Įėjime ir, vokiečiams puolus 
rusus, drauge su kitais iš jo 
išsilaužęs. Detroitan atvykęs 
valė didingame GENERAL M O 
TORS name «zimsus» ir taip 
įsteigė išmokslinti vaikus bei 
įsigyti.4 butų namą. Dabar 
gyvena iš pensijos ir /gauna
mos nuomos už butus.

Greta Šostako, tokiame pat 
užpirktame name, gyvena sū- 
nusK;šu šeima. Bevakarieniau 
jant įspėjo, jog teks čia pasi
likti ilgesnį laiką. Atsirado 
daug draugų, kuriuos turėjau 
aplankyti, o šeimininkas pasi
rodė šaunus kulinaras-virė
jas, mėgstąs susikviesti sve
čių ir juos gerui pavaišinti. 
(Žmona tuo metu lankė Kana 
doje gyvenančią dukterį, dan 
tų gydytoją).

Kitą dieną pakviestas dide- 
is prietelis agronomas, visuo

menininkas Alpas Gilvydis, su 
kuriuo tekdavo bencradar- 
biauti Lietuvoje įkainuojant 
žemes ir tvarkant žemės ūkio 
reikalus. Jis irgi jau pensi
ninkas, bet pajamoms padidin 
ti tarnauja vienoje firmoje 
nakties sargu. Gal ir be rei
kalo. Juk yra jau išmoksli
nęs vaikus. Vieną jų, inžinie 
rių, teko aplankyti įsikūręs 
gražiame «palacete* ir ištai
gingai gyvena.

Po poros dienų pakviestas 
vakarienei buvęs mano ben. 
dradarbis kultūrteknikas vė
liau apskričio mokesčių ins
pektorius Petras svylas. Jis 

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 darbus1, kaip įvairių 
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis, doku
mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darban

irgi gyvena gyvanašliu, rem
damas Lietuvoje likusią Šei
mą. Turi savus namus, kur 
susirinkome trys «gyvanašliai» 
prisiminti «j alina s dieneles".

Sužinojęs maine esant De
troite, Gilvydžio žentas mati
ninkas Burnys atskuitė savo 
mašina ir visas trejetukas 
lankėme miestą, o vakare pas 
Burnį, prie skanios vakarie
nės gyvenome Lietuvos pri
siminimais

P. Burnys pranešė Detroite 
gyvenančiam matininkui Ud- 
riui ir sutarė,, jog mes sutik
sim ties Šv. Antano bažnyčia. 
Čia teko susitikti ir su dau
giau lietuvių, kurie mane ge
riau atsiminė :iš Lietuvos lai
kų,

Šv. Antano bažnyčia baro
kinio stiliaus, didoka, žmonių 
per pamaldas buvo daug.
7: Po bažnyčios pietavome pas 
Udrius bei jų sūnų šeimoje. 
Matininkas primine daug įvy
kių iš mū ų darbų Lietuvoje, 
o jo jaunesnysis sūnus inži
nierius įdomiai apsakė ameri
kiečių politinį, kultūrinį, eko 
nominį bei administraty vinį 
gyvenimą.

Priešpaskntinę Detroite sve 
čiavimosi dieną susitarėm pa 
pramogauti buvusio bendra
darbio kultūrtekniko, vėliau 
hidraulikos inžinieriaus ir Dr. 
Leono Bajorūno šeimoje. Be 
mūsų trijų (Šostako, Svylo ir 
manęs) pakviestas irgi buvęs 
bendradarbis kultūrteknikas 
S. Leonavičius, Nuo gero pus 
dienio iki vėlyvos nakties šne 
kučiavomės, dalindamies įspū 
džiais, prisiminimais, prie sti
klelių ir skanėsių stalo. Lai
kas prašvilpė tarsi akimirka. 
Bajorūnas gyvena atokiau 
nuo miesto centro, labai grs-

MŪSŲ LIETUVA

žiame prienPestyje ir sava
me name; sanpauliškai kaT- 
bant jis gyvena «palacete». 
Tačiau pasigėrėti tenka ne 
jo namu, bet labiau jo tarny
bine karjera. Didžiulėje Šiau
rės Amerikos valstybėje, tas 
ateivis prasimušė į žymias pa 
reigas. Jis yra didžiųjų eže
rų tyrimo centro direktorius, 
jūrų inžinerijos tarnybos tary 
bos nariu ir kitų tarnybų hi
draulikos ekspertas bei tarp 
tautinių konferencijų atsto
vas. Linkėtina, kad jis prasi
skverbtų ir į politiką, kurioje 
galėtų pasitarnauti tėvynės 
laisvei.

Paskutinį aplankyti teko tai 
agronomą A. Musteikį, su ku
riuo susitikdavom Lietuvoje 
ągronomų pasitarimuose. Jis 
buvo Šostako namo bendri
ninkas, vėliau įsigijo didesni 
butą netoliese. Aplankėme jį 
drauge su Šostaku. Staigme
na ištiko susipažindioant 
jo žmona. 'Ji pasigyrė, kad 
savo buvusį viršininką paži
nojus uar prieš ištekėdama, 
ir jo dar nepamiršusi. Dar 
pridūrė, kad nors kiti laikė 
jį griežtų reikalavimų asme
nybe, bet ji patyrusi tik prie 
tankumo. Kad galėtų studi
juoti bei veikti jaunime, ji

V. tem ioterêss© 
em saber tudo 

.. sôbre o Volkswagen 
deóOHP?

Procure* nos.

R. 

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 išeimokėjimui 

teikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

aprašiusi laisvo etato, raš
tininkės vietos, o viršininkas 
pasiūlęs jai ir davęs aukštes
nės kategorijos vietą — brai
žytojos.

Gaila buvo palikti malonius 
draugus, bet reikėjo grįžti į 
São Paulį, be vilties dar nors 
kartą susitiktojo dėl apėmė 
bkga nuotaika. Bik prisimi
nęs buvusios braižytojos kom 
plimentą pakiliu ūpu skridau 
į Čikagą.

(bus daugiau)
Įt—aait
iiBBKOaii

Žmogelis, matydamas ban« 
ką pirmą kartą gyvenime, ir 
klahsia vaikiną* kas čia per 
įstaiga. Vaikinas, norėdamas 
iš.-j.o. pasityčioti, jam sako;

-r Čia krautuvė.
— O ką čia parduoda? — 

vėl teiraujasi žmogelis.
— Asilus, - atsako išdidus 

jaunuolis.
— Matyt, kad darote gerą 

biznį, jei tik vienas asilas te
likęs — sako žmogelis,

Po egzam nų sūnus telegra 
fuoja motinai;

«Egzaminų neišlaikiau, pa
ruošk tėvą". Ir gauna tokį at 
sakymą; «Tėvas paruoštas* 
pasiruošk tu».

ESTAMEL - Estanislau Meliunas Jr.
Ibitirama, 1235-1269 Fone 63 2387, V. Prudante

REVENDrDOa 
AUTOH1ZAÍX)

pusi «

ĮSIDĖMĖTINA ADRESAI 
LIETUVOS ATSTOVYBES 
URUGUAY, MONTEVIDEO

p. Ana tol. Grišonas, Ciudad 
de Paris 5836, Tel. 50-2180 
Veikia kasdien prieš piet.

LIETUVIŲ BAŽNYČIA VILA 
ZELINA; Rua * Inacio ir A v 
Zelina, Mons. Pio Ragažins 
kas, Tel. 63-5975.
Liet. Bendruomenė, Valdybos 
pirminink. p. Juozas Tijūnėli* 
Rua latai, 150 — Casa Ver 
de, Tel. 266-0346.

TĖVAI JĖZUITAI: RuaJua 
tindiba, 20 Parque da Mooks 
— Tel. 273-0338.

LIETUVIŲ KALBOS 
PAMOKOS Š. PAULY:

MOOCA, Rua Juatindiba, 20 
šeštadieniais 14 vai.

LIETUVIAMS PAMALDOS 
laikomos

V. Zelina parapijoje kasdh 
ną ir kiekvieną sekmadienį 
kaip iki šiol

Šv. Kazimiero parapijoje : 
Parque da Mooca Rua Juatin 
diba, 20.

Sekmadieniais ir šventadh 
uiais 8, 10 ir 17,00 vai. Darbi 
dienomis 7 >r 7,30 vai., arb? 
atskirai susitarus dėl laiko 
kai turimos metinės ar 7 c 
mišios

Išpažintys čia kląusomoi 
kasdieną prieš mišias.

Pirmą mėnesio sekmadienį 
Parque das Nações 19 vai 
V. Carolina 15 vai.;
Casa Verde, 17,15 vai;
Antrą :

Jaçana klierikų kopi, 8,30 vai 
Bom Retire, 10,15 vai 
Htinga 16,30 vai.,
Trečią:
Agua Rasa 8,30 vai;, 
Moinho Velho 11,30 vai., 
Lapa 16,30 vai.,
P a s k u t i nį:
Vila Anastacio 8,00 vai.. 
Vila Bonilha 10 30 vai. 
V. Prudente 18 vai.

«MŪSŲ LIETUVOS» RE 
□AKCIJAI IR ADMINISTRA
CIJAI, TAIP PAT IR SÃO 
PAULO LIETUVIAMS JĖZUI
TAMS GALITE SIŲSTI LAIŠ 
KUS ŠIUO ADRESU

CAIXA POSTAL 4421,
S. PAUL®, BRASIL.

Rezidencija:
R. jM<uim Piza, 204 

Tel. 31-2548

Raštinė:
. 15 de Novembro, 244 

4.o - Sala 19- Tel. 37-0324 
no 14,00 iki 18,00 tq1.

JONAS JAKUTIS
RUA COSTA BARROS, 352

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

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

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDOYA

ICMACf CAKKIER8 ™
Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas 
Kurio puikų veiMins 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 Postai 3967 A O F A U L Ò
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LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTE

c

SÃO PAULO,jp3ÍUA JUATĮNDiBA, 20 — P. DA MOÓCA

ATSKIRO K U

KAINA 0,40

Praėjusį sekmadienį išvyko 
je į p,p. Šimonių ūkį Santa 
Izabel apylinkėse dalyvavo 
49 asmenys; 15 jaūnuolių, 18 
vaikų ir 16 tėvi^ Oras buvo 
maloniai ši ta s k gražioje ap
linkoje diena sutirpo nejučio
mis. jaunimas ir vaikai mė
tė sviedinį, maudėsi upelyje, 
bėgiojo krykšti. Vyresnieji 
vaikštinėjo eukaliptų ar pu
šų pavėsyje, šnekučiavosi, už
kandžiavo, o gurkšnodami alų 
tį ir vieną kitą dainelę prisi
minė..

Bet svarbiausia yra tai, kad 
tenai vila Zelinos jaunimas 
nutarė rengti šiais metais 
(kartu su Žilvitiečiais) Jauni
mo šventę. Ateinantį šeštadie 
nj jau pradės repeticijas. Žil 
vitiečiai ruošiasi programai 
susirinkdami š| mėnesį 
dien 4 vai. po pie ų

Tiktai dėka visų nuošir 
daus bendradarbiavimo išvy
ka buvo jauki ir labai malo
ni. Ačiū!

Mg. Vinkšnaitiene.

DVIGUBU IŠKILMIŲ
PROGA

ZSNONĄS BAČELIS

PADÉKA

kas-

Sąryšyje su liepos mėn. 5 
dienos išvyka, kuo nuošir
džiausią psdėką reiškiu, p, p. 
P. ir O. Šimoniams ir p.p L. 
ir E Bendoraičiams už leidi
mą naudotis jų ūkio įrengi- 
mais bei visokeriopa globa» 
tėv. Jonui Kidykui, h. J 
ten atnašautas šv. mišias 
už pavežinimą jaunimo, 
siems kitiems automobilių
viainkams už pavežinimą vai
kų, o visoms ponioms už ska 
niai paruoštus užkandžius.

už 
ir 

vi
sa

Birželio 28 dieną S. Paulo 
lietuviu jėzuitą patalpose įvy- 
ko dvigubas lietuviams reikš
mingas parengimas; pašven
tinta šv. Kazimiero parapijos 
centrinis būstas ir atidaryta 
naujai pastatytoji salė. Lyg 
tyčia, tos iškilmės atsirado tik 
todėl, kad nebuvo galima su
sitarti dėl Mokos įtalpų pa 
naudojimo lietuviškiems ir re 
Ilginiams reikalams. Šiuo at
veju dar kartą pasitvirtino 
pasakymas, jog «Nėra to blo 
go kurs neišeitų į gerą». Ne
malonios padėties metu atsi
kūrė Brazilijos Lietuvių Ben
druomenė, kuri jau pradeda 
išsiju Jinti rimtesniems dar
bams; gama iš Kardinolo Ag 
neto Koasi asmeninė šv, Ka
zimiero parapija, apjungianti 
bent teisiškai, visus arkivys
kupijos lietuvius, n ,, ir atsi
rado prie šv Kazimiero para 
pijos nauja salė lietuvybės 
reikalams. Tai naujai pastaty
ta salė, kukliai pavadinta tik 
pavėsine, yra graži salė, ir 
prie esamų kitų bendruome
nės patalpų atrodo ištaiginga 
nors jos statyba ir buvo pri
verstinė. Vertė būtinas reika 
las turėti savas patalpas ir 
pamaldoms ir kultūriniams

l

DK. VICTOR PETRAS SAULYTIS 
Dentistas-Chirurgas, 

diplomuotas São Paulo Universitete.
Klinika — Chirurgija — Protežė — RX 

Priima didelius ir mažus.
nuo pirmadienio iki penktadienio: 

šeštadieniais nuo 14 iki 18 vai.
Consultoriėj Rua França Carválíio, 121, Mooca.

D ą. 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

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

Visiems pareiškusiems užuojautą mano brolio
ANTANO VOSYLIAUS

tragiškos mirties proga, o ypač «Žilvičio» Tėvų Komi
tetui ir ponų Vinkšnaičių šeimai, širdingas ačiū.

Vytautas Vosylius

ir kultūriniams parapijos pa
rengimams. Be abejo, to»s pa 
talpos bus atviros ir Kitų ko
lektyvų-organizacijų parengi
mams, pobūviam*5,

Kardinolas jautriame pa 
moksle prasi arė, kad kiek
vieną kartą kai susieinąs su 
lietuviais, jaučiąs širdyje ne
rimą dėl jų pavergtos tėvy
nės. Laimino visus lietuvius, 
linkėdamas ištvermės kovoje 
dėl tėvynės laisvės. Jis prisi
minė visas tris Pabalčio tau 
tas, bendrai kovojančias už 
savo kraštų išlaisvinimą, ri
minė, kaip svarbi yra vieny
bė, jog S. Paulo bendruose 
ncę sudaro 78 tautos ir jei ne 
būtų vienybės mie tas vnstų 
Babeliu. Pasidžiaugė kad ta
me bendruomenės mišinyje 
40 tautų meldžiasi savo gim
tąja kalba. Tad, tikrai, lietu
viams tenka džiaugtis jo di
deliu palankumu tautinėms 
mažumoms supratimo jų rei
kalų ir draugiškumu

Prelatas Ragažinskas savo 
pamoksle pasisakė esąs labai 
patenkintas iškilmigo įvykio 
šventiška nuo aika, pabrėžda
mas, kad jėzuitai, praplėtę pa 
talpas, tampa lietuvybės ži. 
diniu

iškilmė e dalyvavusių vei
duose irgi spin įėjo džiaugs
mas, kad jos vi to vienybės 
demo stracij ir akstinu. Ka 
dangi salei dar neduotas joks

vardas, tai peršasi mintis pa 
vadinti ją gal «Lietuvių vie
nybės centru , ar kitu pras
mingu vardu.įį

«Aušros» choras pakuteno 
ausis ir užbaigė koncertą tė 
vynės meilę jž ebiančia dai
na, parafrazuodamas Vilniaus 
himną; «Ei, pasauli, mes be 
laisvės nenurimsim!"

Dalyvių akims pasigrožėti 
jaunimas baigė programą su 
šokdamas seniai bematytą Suk 
vinį ir kitus tautinius šokius.

Vaiše, kaip jau įprasta pas 
jėzuitus panašiomis progomis 
nesiekė iškratyti kišenes, o 
tik širdingai visus ^pavaišinti. 
Vaišiu išlaidoms žmonės pa
tys sumetė laisva valia, kiek 
kas norėjo ir galėjo, Ir tiKrai 
vaišinosi visi.

Gaila tik, kad garbės sve
čias J. E. Kardinolas išvyko 
iš salės nė nepastebėtas ir 
nebedalyvavo iškilmių torto 
pjaustymo ceremonijose.

Dalyviai dar ilgai svečiavo 
si ir nenorėjo skirstytis. Lie 
tuviškas G ALLUP, turbūt, ras 
tų, kad tokios iškilmės ir su 
buvimai žmonių yra pagei
daujami, kad būtų dažniau.

~ JĖZUITU PADĖKA
(pabaiga)

Lain pat širdinga padėka 
hiviėio ir BLB ės Meno

KELIAS PAS TĖVUS JĖZUITUS

PAES DE BARROSAVENIDA
J s M£$To-t 1500

1,30 vai

ZELINOJE VISI GALI UŽSIMOKĖTI UŽ «M. LIETUVĄ

■Te:1:275-05-^

p. Juozui Baužiui. Jis daug metų ištikimai patarnauja 
skaitytojams ir Administracijai, patarnaus ir dábar. Jo 
adresas yra Rua Manaias, 363. Visai arti prie bažnyčios 
aikštės. Pasinaudokite!

Sekcijos tautinių šokių šokė
jams su jų vadove Magdale
na Vinkšnaitiene ir akordeo 
niste Asta Vinkšnaityte. Ačiū 
ir jų tėvams.

Dėkojame Jonui Šepetaus- 
kui už dažymą (150 kr.) (vel
tui ir Petrui Šimoniui už sce
nos dekoracijų dovanai pada
rymą (300 kr.).

Naudodamiesi šia proga no 
rime padėkoti dar atskirai au 
Rojusiems šios salės grindų 
parkėMl ar šiaip statybai, bfi 
tent: p» 5-10 kr.; J. Lisauskas 
J. Galvão, Sim. Kuzmickis, 
Po 15-20 kr.; Marija Šiaulie
nė, M. Tamaliūnas, J, Čiužina 
kas, J. Dimša, F. Černiauskie 
nė, Iz. Saulytis, Narušiai, Vi 
la Bonilha lietuvių grupelė, 
E. Lašinskienė. Po 25-35 kr.: 
Ant. Serbentą, 0. Baltaduonie 
nė, NN., pp Kutkai ir Jaęa- 
na lietuvių grupelė. Po 50-60 
kr.; Ant. Petkevičius, Em. 
'’ustelninkienė, pp, Bratkaus 
kai, Onutė Joteikaifcė Maldos 
Apaštalavimas (Mooka1), Mal
dos Apaštalavimas (Zelina)’ 
J. Baužys ir M. Paškatkienės 
atminčiai N.N, Aukojo 80-100 
kr.; J. Gavėnas, Z- Baôelis, 
J. Dimša, O. Stankevičienė, 
M. Paleckis, A. Valavičiūtė. 
Be to, N.N; paskolino be nuo
šimčių 500 kr

Džiaugsmas užlieja sielą, 
kai pamatai, kiek daug žmo
nių skuba tau į pagalbą, kai 
ką gero sugalvoji. Kad ir šią 
salę. Bijojom, svyravom, vi
saip apgalvojom ar ištesėsim 
tokį didelį darbą užsimoję at
likti. Štai tik keletas mėnesių 
ir jau turime gražią ir didelę 
salę. Set vėl galvojam, kas ją 
tokią pripildys? Pasirodė — 
jau per maža. V sos kėdės 
arti 300 užim'os, didetfe plo - 
tas pasieny perpildytas, vidų 
rinis salės platus takas pilnas 
ir antras pasienis.pristoję žmo 
nių, o pas duris didžiulis bū
rys ir gatvėje prieš salės du
ris žiūrovų kupeta. Ačiū Die
vui. ačiū Jums visiems. Da
bar tik naudokitės sale. Čia 
vyks koncertai, vaidinimai, 
šokiai, na ir gardūs pietūs prie 
apkrautų valgiais stalų. Čia 
sutiksim naują darbininką jau 
nutį kunigėlį Antaną Saulaitį 
jis liepos Ič d. 17 vai., Po to 
Onų balius liepos 26 d. 15 vai 
o rugšėjo 13 d. 15 vai. bus 
linksmftitis spaudos balius.

'Atsiprašome, kam užmiršo
me padėkoti už aukas, dova
nas, ar kurio per klaida ne
paminėjome. Kita proga pade 
kosime.

Dėkingi TT. Jėzuijai

VYRŲ BROLIJOS VEIKLOS 
KALENDORIUS

Atende-se com hora marcada
DR, JONAS NICIPORCIUKAS

Cirurgjão Dentista 
p/ Universidade de São Paulo 

RAIOS X
Conenltorio: Rua Cap, Pacheco ChaveSį 1206, 

Vila Prudente, Tel. 63-5352

ADVOKATĖ IRENA GRITÉNAS — SPINA 

praneša tautiečiams, kád daro invęntarus, 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.

Rugsėjo 13 d. spaudos bi
čiulių subuvimas^balius.

Spalio 11 žaidimai Juruba- 
tubos parke pas p. Vladą Ja- 
siulionį.

Lapkričio 8 ar 15 piknikas 
Praia Grande.

Juozas Baužys, pirm.
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