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Darbo planas bendrame posėdyje

nyba. Ji per [paskutinius po
ra mėnesių sušelpė 8 šeimas
(192,50 kr.) ir pasiuntė stu
dentei Leokadijai Aleknavi
čiūtei jos studijų rėmėjų bū
relio suaukotus 300 kr. Savi
tarpio pagalbos reikalams
São Paulo - Brasil - 1970 m. liepos - julho 31 d.
bus skiriama iki 40% visų
pajamų.
Pasiryžta savaitraštyje *zMū
Pirmiausia Bendruomenės
jos priešai vis vadovaus ir
pasieks visokeriopų laimė Tarybos prezidiumo pirminiu sų Lietuva» turėti oficialų
kas J. Oiuvinsfcas padėkojo Bendruomenės skyrių ir pri
jimų
Įgaliotiniams ir kitiems už sidėti pinigais prie šio vie
Rogers planas jaudina bės klausimais, pastatymu šim IIBEKE&
uolų pasidarbavimą pravedant nintelio laikraščio leidimo.
tų tūkstančių naujų būtų, ge «■Kanu
rinkimus. Paskui papasakoju Jau sudaryta ir Spaudos Ko
KAIR1S. JAV-ių Užsienių rų ligoninių, motinystės na
DIDELĖS
PASKOLOS
apie Bendruomenės ir Tary misija. Pramatyta atgaivinti
Reikalų sekretorius Rogers iš mų, gerų kelių, tiltų ir atnau
bos bendrąją padėtį, nžsimo lietuvišką radijo programą,
PIETŲ AMERIKAI
dirbtas planas įgyvendinti 3 jinimu istorinių pastatų. Iš
j.mus, finansinius sunkumus bet tam reikia nemaža pini
mėnesių kovų paliaubas tarp mintinga politika jis pasiekė,
gų, nes sunku tikėtis gauti
Per paskutinius finansinius ir kt
arabų ir Izraelio bei paruoš
kad po II Pasaulinio Karo ir
Kalbėjo jis ir apie Tarybos radiją veltui,
ti kelią, taikos sudarymui su Portugalija galėtų pasinaudo metus, kurie baigėsi 30 birže
Kaip praėjusiais metais,
kėlė daug jaudinimosi ir gin ti Maršai plano teikiamomis z lio, Pasaulinis Bankas pasko posėdžiuose svarstytą ir ga
lino
Lotynų
Amerikos
šalims
lutinai priimtą Bendruome taip ir šiais metais bus ren
čų tarp arabų šalių. Nasseris, ekonominėmis gerybėmis.
740
milijonų
dolerių.
Tai
yra
nės darbo planą pir giama Lietuvių Diena ir vai
tur būt, sovietų ir savųjų
Jis 1940 metais sudarė la rekordinis skaičius. Tai trečmaisiais naujosios Tarybos gy kams Kalėdų Eglutė bei Va
spaudžiamas, sutinka priimti
bai savotišką konkordatą su calis visų šio banko pasko
vavimo metais bei įkurtas sario 16 minėjimts.
Rogers planą; taip pat Jorda
Šv Sostu, kuriuo Bažnyčia lintą pinigų. Tuo pačiu šis Bendruomenės sekcijas. Už
nija ir Sudanas.
Po pirmininko kalbos buvo
atskiriama nuo Valstybės, nors bankas tampa svarbiausiu Lo siminė ir apie gražiai pasise
keletas
paklausimų ir pasiū
Visai jam priešingi yra Ira Katalikų Bažnyčia pripažįsta tynų Amerikos finansuotoju.
kusį
pikniką
— išvažiavimą lymų. Eilė farvbos na ių ir
kas, Sirija ir palestiniečiai ma vyraujančia religija, Taip
į Parque Municip 1, organi kandidatų pasiėmė Solidaru
partizanai. Izraelis da»* nepa jis išsprendė šimtmetį besitę
zuotą draug su latviais ir es mo mokesčių rinkimui kvitų
reiškė — bent šias eilutes ra siančią kovą tarp katalikų ir
4
tais Baltų savaitės proga bir knygeles. Tada Tarybos na
šant - savo galutinio nusis įtakingose vietose esančių an
želio mėnesyje. Jis kvietė vi riai pavaišino visus įgalioti
tatymo. Tačiau daug jo poli tiklierikalįįų, liberalų, Jis pats
sus Tarybos narius, kandida nius kandidatus ir svečius
tikų yra linkę jį priimti. Bet visą laiką buvo uolus, prakti
tus ir įgaliotinius ryžtingai gardžius. Besivaiš nant buvo
kai kai kurie yra priešingi, kuojąs katalikas, griežtų, kiek
įsijungti i darbą ir taip išpil draugiškai pabendrauta ir pa
PATIKO POLITIKAMS
bijosi, kad arabai tuos tris konservatyvių principų ir kie
dyti rinkėjų i juos sudėtus sikalbėta įvairiais klausimais,
mėnesius nepanaudotų kariš tos rankos žmogus.
Generolas Medic , kaip A- lūkesčius lietuvybės labui S.
limasaill
kam sustiprėjimui.
Jo įpėdinis — dabartinis mi RE A partijos vyriausias va Paulo lietuvių kolonijoje,
iimmimiii .
dovas
ir
Respublikos
prezi

n ■—■m
nistrų pirmininkas Marcelo
tilBHHHii
KRYŽIUOJASI VAISTAI
REIKIA BENDRUOMENĖS
CAETANO jau nebesilaiko pil dentas apsisprendė neparink
pai «salaaarizmo» ir jo pu ti pats ksi-l.idatų į Brazilijos
APYLINKIŲ
Salazaro palikimas
Tyrimai parodė, kad ' viena
senatorius
ir
atstovus,
kaip
siau valstybinio korporatyviz
rūšvs įleidžiamųjų vaistų nei
Savo gražiame žodyje Ben
LISABONA. Praeitą pirma mo-sindikalizmo. Tai ypač tai padarė su parinkimu kan
giamai paveikia sveikatą, kaį
dienį, liepos 27 d. mirė Anto liečia valdymo metodus, bū didatų į valstijų gubernato druomenės Valdybos pirmi vartojama žmogaus, kuris ima
nio Oliveira de Salazar, bu dus. Jis palengva vykdo libe rius ir vicegubernatorius, bet ninkas J. Tijūnėlis pabrėžė, bet kuri iš 20 kitų vaistų.
vęs Portugalijos valdžios gal raliza ;iją. Tačiau Salazaras palikti pačioms partijos iegio kaip svarbu lietuviams pažin Yra žmonių, kurie vartoja met
va 36 metus. Paskutinius 22 liks Portugalijos istorijoje Dalinėms valdyboms. Tai pa ti vieni kitus, išgirsti kitų keliolibą skistingų vaistų tuo
nuomones, susitarti dėl vie
savo gyvenimo mėnesius jis kaip vienas didžiausių jos tiko politikams.
pačiu metu. Gydytojai sten
praleido suparaližuotas, judo VALSTYBES VYRŲ,
Tai įgalina politikams dau nybės ir bendro, visų širdžiai giasi saugoti, kad vaistai ne
moję kėdėje, Jam mirus viso
giau pasireikšti, ypač gabes artimo darbo. Kadangi neima susikirstų vieni su kitais. Atei
je Portugalijoje buvo paskelb ÍÍBBàeãii
niesiems. Praeis tas, kuris tu noma São Paulo lietuviams tyje gali reikėti kompiuterių
tas 4 dienų gedulas. Jis lai
rėš daugiau simpatijų -ir šąli susieiti visiems i vieną vie pagalbos vaistų pasekmėms
dojamas su valstybės galvos
ninku; taip pat iškils naujų, ną vietą, pasižinti ir išsikal suderinti, kad nekenktų svei
bėti - tai Bendruomenė ryž
iškilmėmis.
jaunų jėgų.
katai,
'
tasi steigti įvairiuose bairuo
Net opozicijos partija pri se savo sekcijas — Bendruo HMgagmi
PEIKIA
ilHBŪii
pažįsta, kad valdžia nedaro menės apylinkes.
AGNEW
NAUJASIS
Dauguma pcrtugalų mirusį
jokių sunkumų ir skyrimo, pa
KLIJAI AKIŲ LIGOMS
Jis prašė, kad per Tarybos
jį savo ministrų pirmininką
VADAS
lygint su valdžios partija rin
ir diktatorių gerb;a, kiti yra
Išrasti stiprūs ir n nuodin
kimų kampanijoje. Rinkimai rinkimus buvę įgaliotiniai su
NEW
YORK.
Vienas
iš
pa

tiktų būti tų Apylinkių įgalio gi klijai, kuriais galima žmo
juo susižavėję. Bet yra ir
įvyks š.m. lapkričio mėnesį,
čių didžiausių JAV dienraščių
tiniais (vėliau jie tai princi gaus akiai priklijuoti akių lė
peikiančių.
«New York Times» pripažįsta
pe ir sutiko). Pradžioje ■apy lytės ar kitas dalis, Prie akies
Jį smerkia, kam beveik 40 dabartinį JAV-bių viceprezi
linkių darbai būtų maždaug prisiūti labai sunku, užtat ti
metų sustabdęs liberalinės de dentą Eduardo Spiro Agnew
«MIRTIES ESKADRONAS»
šie: 1. rūpintis savo apylin kimasi, kad klijais bus gali
mokratijos reiškimąsi Potuga nauju Ju, charismatiniu ame
Vis daugėjant žuvusių skai kės lietuvių šeimų registraci ma išgelbėti akis, sužeistas
lijoje, nepasistengęs krašte rikiečių vada, d as miestiečių
ja, 2. talkininkauti Savišalpos auglių ar ugnies.
pašalinti analfabetizmą (ku tipo amerikietis, palygint, la čiui nuo «Mirties Eskadrono"
Tarnybai, 3. rinkti solidaru
ris siekiąs 40%) ir žmonių bai greit prasiveržė į aukš kulkų ir visuomenės protes
H—n
tams prieš šitokį sauvaliavi mo mokesti, 4. platinti bilie iÍBHBtuÜ
skurdą, žemą pragyvenimo ly čiausius JAV postus.
mą bei specialias mvestigaci- tus parengimams, 5. kviesti
gį. Užjūrio kraštuose, Portu
GYVULĖLIAI SEEELIAMS
Jo kalbos dabar vis labiau jos vadovui São Paulo mieste apylinkės lietuvių pasitarigalijos kolonijose kilusios vie
Vyresnio amžiajs žm gus
viešai paskelbus, kad aukoti hum, susirinkimus, suplanuoti
tinių ir komunistinių partiza patinka amerikiečiams ir
išvykas
ir
t.t,|
da
plataus
atgarsio.
Jo
pa

turėti
šunį namuose naudin
saugumo pareigūnai trukdo
nų kovos prieš valdžią. Dėl
tų kovų Portugalija ten turi grindinės skelbiamos idėjos tyrinėjimą, Respublikos prezi ' Po to jis supažindino su ki ga, rašo psichologas, nes gy
laikyti 130.000 vyrų kariuo yra, kad vyksta pagrindi uų dent ■.& Medici paskelbė fede tais Darbo plano punktais, vulėlį reikia ^pastoviai aprū
ra lioę intervenciją, Buvo pas kaip su solidarumo mokesčio pinti, kartu išeiti pasivaikši
menę. O tai ūkiškai silpnam amerikiečių dvasinių verty
bių smukimas, kad prieš jas k rtas S. Paulo valstijai tokiu rinkimu, Bendruomenės ku čioti, reikia sugalvoti, kuo pa
kraštui esą labai sunku,.,
vykdoma tikra agresyvių gru intervenioriijaroeuratorius He riamomis sekcijomis, kaip me šerti; pasikalba ir su kitais
pių slapta kova; tačiau «ty lio Pereira BiCŪDO.
8ALAZARO NUVEIKTI
no sekcija, kurios jau suda žmonėmis, kurie turi šunį.
lioji dauguma» gali susijungti
DARBAl.j
iš dabar paskelbtų davinių ryta tautinių šokių grupė su Lovoje galinčiam įdomia žu
į pozityvią kovą už šias r ki ir nuo «Mirties Eskadrono» 8 poromis. Ji jau pasirodė per vytės, kuriomis nereikia daug
- Tačiau visi, net nevienaša- tas brangias vertybes. Dvide
kulkų išlikusių gyvųjų pareiš Tėvų Jėzuitų salės atidary- rūpintis, bet kurias galima
liški jo priešininkai, pripažįs šimtojo ir dvidešimt, pirmojo
mąl Baigiama sudaryti tea valandomis stebėti.
kimų, atrodo, kad patys poli
ta jog Salazarasišgelbėjo Ša amžiaus žmogus turi išsiau
cininkai ar kiti saugumo agen tro ir dainos grupės. Sudary
lį nuo ūkinio bankroto so klėti labai'sudėtingam ūki
tai sudaro tą «mimes eska ta ir Kultūros bei Švietimo
cialinio chaoso ir kolonijų bei niam, kultūriniam gyvenimui,
droną». Tai daugiausia polici Sekc'ja švietimo reikalams.
kitų sričių netekimo
turi būti priaugęs spręsti jo ninkai,
stipriųjų narkotikų Gražiai jau visus metus vei
Jis labai rūpinosi nuosavy problemas. Kitaip demokrati pardavinėtojų persekiotojai. kia Savitarpio Pagalbos Tar

Praeitą šeštadienį, liepos 25
dieną, Jaunimo Namuose, Vi
la Zelinoje, įvyko Brazilijos
Lietuvių Bendruomenės’Tarybos bendrasis posėdis su Ta
rybos kandidatais, per rinki
mus buvusiais Tarybos įgalio
tiniais įvairiuose bairuose,ko
misijų nariais ir svečiais
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RENKASI EUROPOS

NAUJA ŠVENTOVĖ ŠV,

lietuviai

Kazimierui

Liepos 19 d. netoli Stuttgar
to, Vokietijoje, prasiėjo Eu
ropos lietuvių studijų savai
tė, kurioje dalyvavo lietuviai
profesoriai, mokytojai ir e tu
dentai iš Vokietijos, Anglijos,
Prancūzijos, Italijos, Švedi
jos Šveicarijos ir kitu Vaka
rų Europos kraštu. Studijų sa
vaite tapusi vienas pagrindi
nių kultūrinių įvykių Europos
lietuvių veikloje. Programoje
nu maty tos-'paskaitos iš politi
nių bei kultūrinių klausimų,
diskusijos, socialiniai Įvykiai
Kiekvienoje studijų savaitėje
dalyvauja ir lietuviai studen
tai iš Kanados bei JAV-bių,
atvykę į Europą studijuoti ar
vasarą atostogauti,

Mažą lietuviškai papuoštą
langelį su šv. Kazimiero re
likvija ruošiasi įmūryti naujo
je bažnyčioje Caracase. La
Vegos aikštėje stovėjusią baž
nyčią nugriovė žemės drebė
jimas ir statoma moderniš
ka, toje pačioje aikštėje ku
rioje yra Centro Lituano <San
Casimiro». Lietuvių kapelio
nas km. Antanas Perkamas,
SDB, šiuo metu nuvykęs į lie
tuvių koplyčios šventinimą Po
moję jau sudarė planus šiai
šventovei, kuri liktų kaip lie
tuvių atmintis, su užrašu «Lie
tuvių kolonija meldžia savo
globėją šv. Kazimierą užtar
ti persekiojamą tautą».
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STAIGIA MOKYKLĖLĘ

KELIAUJANTIS LIETUVIS
INŽINIERIUS

minklo Čikagoje atidaryta Li
thuanian Plaza, minint šimtą
metų nuo pirmųjų lietuvių at
vykimo į miestą. Iškilmėse da
lyvavo mero atstovai, Lietu
vių operos choras ir rietuvių
Bendruomenės vadai. Lietu,vos generalinis konsulas PDaužvardis trumpai peržvel
gė istoriją, kurioje iš p rmųjų 20 lietuviu išsivystė šimtai
lietuviškųjų g rganizacijų, 14
parapija lietuviškosios veik
los centrai. Lietuvai atgavus
laisvę, buvo pardavinėjami bo
nai, siunčiamos aukos Lietu
vai atstatyti. Teks laukti, koks
bus antrasis Čikagos lietuvių
šimtmetis.
iinãÊnãSSií

LAIŠKAIS MOKOS

KALBOS

Trečiosios kartos jaunuolis
Albertas Stalioraitis, gyvenąs
Michigano vai tijoje, JAV-bėse, panoro išmokti l etuviškai.
Jo motina vokiečių kilmės,
namuose lietuviškai nekalba
ma, bet, susiradęs kun. J. Ku
biliaus adresą Čikagoje, pa
prašė knygų ir pagalbos. Jau
nuolis rašo laišku?, alieka
kun Kubiliaus uždarus pa
mokas, kurios ištaisomos ir
laišku grąžinamos Po keleto
mėnesių jau rašo beveik be
klaidų.
lIMJiMESBII
iisaBsmūii

Aušrininko Jono šliupo sūMaracay, Venecueloje, ku
LIETUVYBĖ PARAPIJOSE
rį laiką nebuvo lietuviškos nus; inž. Vytautas šliupas
mokyklėlės, bet neužilgo bus JAV-bėsė šėjo mokslus ir dar
« usirinkome ieškota kelių,
steigiama aujai įrengtose pa bo reikalais siunčiamas į Li kokiu būdu Bažnyčia gali pa
talpose. Luiza ir Henrikas Ga beriją, Nigeriją, Pakistaną, In dėti lietuviais išsilaikyti», pa
vorskiai, statydami apartemen doneziją, Graikiją, Italiją ir reiškė mokytojų ruoštas sim
tų pastatą, numatė ir kamba kilus kraštus. Jo specialybė poziumas. Kun Geisčiūnassa
rį, kurioje jaunimas gali su — statybos inžinerija, hidrau kė, kad atsinaujinanti Bažny
sirinkti dainuoti, žaisti, moky lika, žemės nusausinimas ■ ir čia nori, kad tikintieji mels
lis lietuvių kalbos, istorijos, vandens teikimas,
tųsi sava kalba, Mokyt. Masi
papročių, meno. Maracay, Arą iiESTWgygii
lionis pabrėžė lietuvių dvasi
guos sostinė, turi apie 200.000
niūkų pastangas tautinio atgi
gyventojų, kuru 150 yra lie
NAUJA LIETUVIŲ AIKŠTE. mimo metu. Dalyviai pripaži
tuviai.
Prie Dariaus ir Girėno pa no, kad kai kurios lietuvių

Rugsėjo šeštadienis
PREMIJUOTAS ROMANAS
BIRUTĖ PŪKELEVIČIUTĖ
(tęsinys)

— Kam čia kaišioji tą laisvę ir tą Lietuvą?
— O kam tu kaišioji savo tėvą? Prisiklau
siau iki gyvo kaulo pasakojimų apie jo «eeimavimą>.
— Tu man pavydi! Tu pavydi Antanui, kad
jis savo firmą turi! Tu pavydi, tu pavydi!
— Pasiusk! Aš einu praust ?.
— Žinau, ko tu norėtum. Kad, paskendusi
virtuvėj, tau vergaučiau!
Dabar Zigmas šaukia iš vonios ir girdisi,
kaip ūžia paleistas vanduo:
— Saugok Dieve! Lipdyk savo baidykles ir
maitink vyrą žuvelėm iš dėžutės, nes pietums
pagaminti tau nėra laiko.
—- Sibire ir to negautum!
— Sibire ir tu po obelim negulėtum!

♦ > ♦
— Zigmai! — staiga sušunka apačioj Lai
ma, — neik šlapiom kojom per kilimą! Matai,
kad visur palieki pėdas.
—- Nejaugi aš oru praskrisiu į miegamąjį?
Verčiau žiūrėk pati savęs: ar ranka tail dreba,
kad laistai gėrimą ant sofos?
— Būta sofos! Apšepusi, subrizgusi. Klau
syk, prašyk tėvo paskolinti pinigų. Laikas mums
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parapijos silpnėja, bet reika atspausdino 100 tonų, lenką1
linga visų lietuvių vieningų 50, ukrainiečiai 50. Šiuo me
pastangų kad lietuvybė būtų tu išeina ir pirmasis lietuvių
išlaikoma. Simpoziume daly-, tomas, perrašytas iš senų rank
vavo apie 150 asmenų, jis raiščių, ištrupėjusio popie
riaus. Dokumentus ruošię pmf.
vyko Čikagoje.
P. Rabikauskas, SJ, prel. P.
flgągggan
Jatulis, kun. R. Krasauskas,
kun. J. Vaišnora, MIC, ir prof.
LANKĖS LIETUVOJE
Z. Ivinskis. Numatyta išleisti
Dienraštis «Draugas» ats Žemaičių vyskupijos doku
pausdino įspūdžius lietuvio, mentų du tomai, Vilniaus ir
neseniai aplankiusio Lietu-ą, Seinų vėliau, du tomai Lietu
Kadangi iš Vilniaus uždraus vos vyskupų pranešimų, Jė
ta išvažiuoti, giminės atvyko zuitų ir Pranciškonų vienuoli
į miestą. Žmogus rašo: «Visi jų is orijos keli tomai. Kny
žinom, ką tai reiškia po tiek gos vadinsis «Fontes Histometų susitikti savieji ir pa riae Lituaniae» (Lietuvos is
liesti kojomis savo tėvų že torijos Šaltiniai). Lietuvių Sie
mę Tai buvo ašaros, džiaugs lovados Centras Europoje
mas ir liūdesys, kad patekai kreipėsi į visus lietuvius šį
ten, kur tavo gimtasis kraštas darbą piniginiai ir moraliniai
outerioias
pavergtas, kur remti.
prieš tavo akis aiškus skur
das ir dabartinis vargas». Lie iiããflBüBasii
tuviai, įskaitant ir sovietinė STUDENTAI APIE LIETUVIŲ
je santvarkoje išaugusį jauni
TAUTĄ
mą, rusų nekenčia, bet byjo.
Bažnyčiose matė ir senų ir
Norėdami giliau aptarti lie
jaunų žmonių, atvykusių į sve tuviškos veikios klausimus,
timą miestą, kur jų nepažįs 50 lietuvių studentų susibūrė
ta, Karo n. e u ir po karo, ypa dviejų dienų karštoms disku
tingai partizaninio pasiprieši sijoms apie kultūrą, visuome
nimo metu, Lietuva daug nu nę, organizacijas, Dauguma
kentėjo. Kitame straipsnyje mano, kad pagrindinis lietu
vokietė, po karo 1946- 1947 viškumo veiksnys yra šeima.
metais gyvenusi Lietuvoje, pa Pageidauta daugiau žinių apie
sakoja, Kaip jai padėjo lietu lietuvių gyvenimą, politinę
viai «be išimties malonūs, nuo veiklą, pasigesta lietuvių in
širdūs, vaišingi ir geri*. Vo forma Įjos centro bei įcentri
kietė toliau rašo ap e lietu nės bibliotekos. Nors studen
vius: «Lietuviai yra pilni tau tai pasisakė prieš oficialų
tinės garbės, net iki |mažiau- bendravimą su okupanto įs
sio žmogaus. Jų tautiškumas taigomis, jie mano, kad ry
yra Jiems viskas».
šiai su kraštu, sn lietuviais,
II»SĘ8Q11
stiprintų mūsų jaunimą. Litua
nistinės mokyklos įvertintos
teigiamai, bet prašyta nauji]
išleidžiami Vatikano
vadovėlių bei studentams tin
ARCHYVAI
kamo lituanistinio lavinimo.
Vatikano ir Italijos archy Studentai norėtų mažiai «idė
vuose apstu medžiagos apie jų», o daugiau darbo. Diskusi
Lietuvą. Kitos tautos jau yra jos vyko Čikagoje, dalyvavo
išleidusios šaltinių: vokiečiai studentai iš įvairių miestų.

UBOmO

nusipirkti naujus baldus. Mačiau labai gražius.
Daniškus.
-- Iš kur tėvas paims pinigų. Gyvena iš
pensijos.
— Todėl gyvena, kad kvailas, kaip ir tu.
Juk jis turi auksines rankas, turi tokią profesi
ją! Bet ne! Tuos laikrodžius taiso pusvelčiui. Kar
tais, girdėjau, ir visai neima pinigų.
- Tai jo dalykas.
— Tai mūsų dalykas. Jei senis suvaikėjo,
tai dar mes — nepraradom proto.
—- Palik tėvą ramybėj. Pati žinai, namui dė
jo su mumis lygiomis, o gyvena ant aukšto,
kaip bažnyčios pelė.
— Ko jam ten stinga? Turi virtuvę, turi šal
dytuvą, vonią, du kambarius. Tegu tiksena «avo
laikrodžius.
— Teisingai. Tegu tiksena. Ir jį pamiršk.
Girdi? Tėvas neturi aukso kasyklos.

— Gerai mamutė sakė: tavo tėvas nevykęs,
kaip ir tu. Aš jau dabar matau, kaip tu kas die
ną vis daugiau į jį panašėji.
— Lygiai, kaip tu į mamutę. Ar žinai isto
riją apie vieną vyrą, kuris tik dėl to nevedė sa
vo merginos, kad netyčia pamatė iškreivintas
jos senelės šlepetes?
Tyla. Vėl Laimos balsas:
— Kodėl tu taip nežmoniškai greitai pase
nai? Netrukus visai nupliksi.
— Moteriške, nekirsk šakos, ant kurios pa
ti sėdi!

— Gerai mamutė sakė dar penkeri metai
ir tu, Laimueiuk, galėsi savo vyrą karšinti.

— Pasižiūrėk į veidrodįi Neini jaunyn nė tu
— Aš laikysiuos! Nusidažysiu plaukus, pa
tempsiu veido odą, laikysiuos iki paskutinio.
Kaip mama.
— U-a! Kad aš turėčiau tokį gyvenimą, kaip
mano uošvė ir jos šuva! Mamutė ir Tūziukas..
Išmalė visą Ameriką lėktuvu nuo jūrų iki jūrų,
dukteris belankydama. San Francisco — Miami
—- Bostonas — Chicago... O aš plakuos nuo ryto
iki vakaro ir iki šiol lėktuvu neskridau.
— Kadangi tu esi nevykėlis!
Girdžiu, kaip trinktelėjo durys. /Matyt Zig
mas užsidarė miegamajame.

-0Taigi, to i mamutė... Man rodos, kad nuo
jos apsilankymo visos nelaimės ir prasidėjo. At
skrido jinai pas mus, prieš gimstant kauliukui.
Gyvenome ir tada visi bendrai, išsinuomavię di
delį butą Bnaitonparke...
Atvyko mamutė ir mudu netrukus sukryžia
vom kardus.
— Jūs, Gerulaiti, esate, rodos, inteligentas,,
o dėvit vis tuos pačius flanelinius marškinius,
lyg Kanados traperis.
— Senatvė, ponia. Kaulai šąla.
—- Ir barzdą, atrodo, ne kasdien nusisku
ta!. Gėda, Gerulaiti, šitaip apsileisti. Laikykitės|
laikykitės!...
.
,

■— Neturiu, brangi ponia, už ko laikytis. Ne
bent tamsta mane švelnia ranka paremtam.
—• Ką jus. Gerulaiti! Ir aš našlė, ir jūs naš
lys. Turime didvyriškai nešti savo dalią. Gyve
name dėl vaikų.
(Bus daugiau)
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Religinė Padėtis Lietuvoje
Europos lietuviai kunigai svarstė labai aktua ų klausi
mą — religijos padėtį okupuotoje Lietuvoje. Išsamų praneši
mą padarė kun. dr. J. Vaišnora, svečias iš Romos.
Sovietinis komunizmas, kovodamas prieš religiją, laikui
bėgant keičia savo kovos metodus, pasilikdamas visada prie
to paties tikslo: sunaikinti žmonių tikėjimą Dievu kaip ko
munistinės bendruomenės kenksmingiausią faktorių, ki šiol
pasireiškė du tikėjimo naikinimo būdingi etapai; fczinis ir
legalistinis.
NAIKINIMO LAIKOTARPIS

Pirmajam periode buvo stačiai uždrausta viešai išpažin
ti savo tikėjimą religinės praktikos būdu Tame laikotarpy
je visai sunaikinta katalikų unitų Bažnyčia ir įvairios protes
tautiškos bei sentikių konfesijos. O katalikų visoje Rusijoje
likusios tik trys parapinės bažnyčios ir nė vieno vyskupo.
Tačiau ne taip griežtai naikinta stačiatikių Bažnyčia, nes jos
hierarchai prisitaikė prie valdžios vedamos politikos ir tapo
jos bendradarbiais, Todėl visoje Rusijoje dar skaičiuojama
apie 50 milijonų stačiatikių narių.
Okupavus katalikiškus kraštus po antrojo pasaulinio ka
ro ir po Stalino mirties, Kremliaus valdovai, matydami, kad
sunkiau yra naikinti tas konfesijas, kurios savo centrus turi
už Rusijos ribų ir iš kurių aini nuolatiniai protestai bei pa
saulio opinijos negatyvus formavimas komunizmo atžvilgiu,
pakeitė savo taktiką kovoje su religija. Vieton fizinio naiki
nimo, tremiant tikinčiuosius bei jų sielovadininkus į sunkių
darbų stovyklas ir kalėjimus, pereita į legalistinį naikinimo
būdą. Tai yra kooperuoti su sielovadininkais ir bažnytine hie
rarchije, įjungiant juos pačius į tikėjimo naikinimo darbą.
Nuolatiniu šnipinėjimu ir dvasiniu terorizavimu priverčiami
kunigai būti lojaliais esamai valdžiai bei jos potvarkiams.
Kiekvieną komunistinės valdžios aktą, nukreiptą prieš Baž
nyčią, reikia laikyti legaliu Priešingu atveju dvasiškis yra
pakaitinamas, nusižengęs valstybės įstatymams ir atitinka
mai baudžiamas. O prieš užsienį pasiteisinama, kad visose
valstybėse piliečiai, nusikaltę įstatymams, yra baudžiami.
Kandidatai į kunigus ir aukštesnėms studijoms yra pa
renkami tokie asmenys, kurie iš anksto yra užangažuoti ben
dradarbiauti su komunistine valdžia. Baigę studijas, taikomi
j aukštas bažnytines vietas Tiek kunj ų, tiek vyskupų reika
lūs tvarko valdžios paskirta^ ateistinis religijų komisaras,
Faktiškai jis sprendžia kunigų perkėlimo ir paskyrimo reika
lus. Jis sprendžia kokios pamaldos, kada ir kokiu iškilmingu
mu gali būti laikomos, o vyskupas ar administratorius turi
teisę tik minėto komisaro potvarkiams pritarti. Taip pat ir
su užsieniu bažnytinius santykius tvarko vyriausias religijų
komisaras Maskvoj, statydamas beveik ultimatinius reikala
vimus, tik jų numatytą kandidatą kelti į bažnytinio adminis
travimo poaukščio vietas arba priešingu atveju nebus jokio
bažnytinio hierareho. Tokiu būdu ir aukščiausias Bažnyčios
autoritetas priverčiamas nusileisti reikalavimams arba rizi
kuoti netekti jokio vyskupo, kuris reikalingas būtiniesiems
gyvybiniams bažnytiniams patarnavimams atlikti. Taip pama
žų legaliu būdu įkopia be reikiamų kvalifikacijų asmenys į
atsakingas bažnytines vietas. Jų paskirtis yra apgailėtina: iš
vienos pusės jie turi atlikti bažnytinį darbą, iš kitos pusės
turi nopersistengti ir pamažu žengti komunist nės valdžios
nurodytais keliais bei netiesioginiai veikti jų naudai. Taigi
labai skaudu yra, kad pati Bažnyčia yra pajungta pačios sa
vęs susinaikinimui.
inimo būdas yra dar skaudesnis už fi-

imti

vėliau — mažiau. Geriau bal
ta mėsa — paukštiena; steng
ids nepadauginti raudonos mė
sos. Nereikia manyti, kad gau
šiai valgyti steikųs bu.sveika.
— Gydytojai kalba apie
kasmetinį sveikatos patikri
nimą. Ar nepakenks tokie
dažn> persišvietimai rentge
no spinduliais?
— Po 40 metų neblogai tai
daryti... Dabar rentgeno nuo
traukos daromos labai greit,
tad daug žalos nepadaro. Pa
galiau anksti rasti vėžį yra
daug svarbiau, negu ta maža
peršvietimo rizika.

O RŪKYMAS, GĖRIMAS?
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APIE VAISTŲ VARTOJIMĄ
— Kaip Jūs žiūrite į vais
tų vartojimą?
— Nitroglicerinas, jei dak
taro prirašytas.
sumažina
simptomus, pasireiškimus, pa
deda patogiau jaustis. Gali
ma drąsiai vartoti — Reika
le daktaro prirašytas digita
lis — naudingas. Raminantie
ji vaistui gana pavojin
gi. Nežinom, kiek žalos jie
gali pridaryti. Tačiau reika
le, daktaro priežiūroj galima
vartoti ir juos Taip kaip ir
alkoholis — priemonė pabėg
ti nuo tikrovės. Yra įdomių
vaistų sumažinti cholestero
lio procent i kraujuje, pavz..
Atromid-S. Bet ar sumažina
pavojų susilaukti širdies prie
puolio — tai klausimas. Gali
ma naudoti, bet neturiu vil
čių, kad daug padės. — Inderal sumažina anginos pecto
ris aštrumą Tačiau nėra įro
dymų, kad pakeistų ligos vys
tymąsi. Kai širdies sutrikimas
būna dėl arterijų užsikimšimo
— naujesnis gydy as yra įs
tatymas ton vieton naujos
kraujagyslės kad užsik mšimas būtų aplenkiamas. Šios
rūšies operacijos tik 3 metų
senumo ir, afcrodo, kad jos pa
dės žmogui gyventi Dabarti
niai mechaniniai įtaisai pade
da geriau nustatyti diagnozę,
tikrąją padėtį, ir galima dau
giau ligoniui padėti.
— Ar reikia žmogui imti
papildomų vitaminų?
— Vaikams ir kūdikio lau
kiančioms m tino>ms gali ;būti rekomenduotina. Šiaip ^jau
Amerikoje maistas yra įvai
rus. Jeigu normaliai valgom^
tai dar ekstra vitaminų imti
nėra reikalo. Vitaminų rekla
ma naudinga jų gamintojams
ir pardavinėtojams.
(Draugas, 19.3.70)

— O ką Jūs manote apįe
rūkymą?
— Visiškai aišku, kad ciga
retė
daug žalos sukelia. Dėl
■— Sakykite, daktare, ko
kias klaiuas daro lietuviai to nėra didelių ginčų. Pagrei
tina plaučių vėžį ir širdies
širdies sveikatos srityje?
sutrikimus.. Geriau pypkė,
— Perdaug gerai mai negu cigaretės, o geriausia iš
tinasi ir permažai juda.
viso nesakyti.
— Dabar gydytojai ima
— O kaip su gėrimu?
patarinėti bėgioti, kad susti
— Gert iki pasigeriant, aiš
prėtų širdies raumenys. Ko
ku,
pavojinga. Apskritai gėri
kia Jūsų nuomonė apie tai?
mas uetaip labai nuo skiriasi
— Tai sveika, jeigu tik nuo raminančių vaistų varto
su saiku atliekama. š jimo. Vynas turi įtakos šir
pats stengiuosi į savaitę bent dies ligose. Po širdies prie
10 mylių (apie 16 km.) nutėg puoli® naudojam jį, kaip ra
ti. Tik reikalingas atsargu mintoją — pacientas geriau
mas, laipsniškas prisipratini- jaučiasi, geriau miega.
mas. Iš pradžių reikia pabėg
— Jeigu maitinimasis tu
ti truputį paeiti, vėl pabėgti.
ri didelės reikšmės širdies
— Saugant širdį ir krau
sveikatai, tai nuo kiek me
jagysles, kokių valgių pa
tų amžiaus reikia jau kai
tartina vengti?
kurių valgių vengti?
— Tų, kurie turi gyvulinių
— Nuo kūdikystės dienų,
riebalų, kaip pienas, sviestas, ypač berniukams. Svarbu ne
kiaušiniai, riebi mėsa; veng
kišti vaikams riebalų, kiauši
ti ir vadinamų šrimpsų, nes
nių. Apskritai, širdies ligos
jie perdaug turi cholestero
iki 40 — 45 metų yra daugiau KAS DAROSI PASAULYJE?
lio.
sia vyrų ligos. Vėliau ir vy
— Tai kiek mėsos ruose ir vyruose ir moteryse
Prancūzijos valdžia nori agalima valgyti?
tostogautojams
parduoti Ma
susirgimai širdies ligomis m&ž
ginot linijos tvirtoves saky
— Jauniems galima daugiau daug vienodai įvyksta,
dama, kad yra gražių vaizdų
»
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per Rheino upę. Anglijoje
drambliams uždėjo ausines,
zinį persekiojimą, nes, pastarajam esant kyla žmonėse re
zistencijos dvasia, o, veikiant legalistinio įsijungimo būdu, kad neišsigąstų, kai praskren
tikintieji supainiojami nesiorientavimu, nepaisymu ir lėtu nu da sprausminiai lėktuvai. Ame
rikoje profesorius gavo sti
religėjjmu. Fiziškai naikinant, religinė praktika suvaroma j
pogrindį, ir dėl to sunku yra valdžios pareigūnams tikėjimo pendiją studijuoti, ar kiauši
apraiškas sekti ir kontroliuoti. Tuo tarpu, naikinant infiltra- niai savo tarpe kalbasi prieš
vimo būdu, suskaldomi ir tarpusavy supiudomi patys tikintie išsirisdami Miami mieste Koji, paskleidžiama disorientacija, nuvertinamas pats tikėjimas šer restorane galima nusipirk
ti kinietiško maisto. Indijoje
ir galutinai pasiekiami komunistų norėti rezultatai.
studentai protestuoją, reika
Šį naują religijos naikinimo būdą išgyvename ir mes laudami teisės per egzami
patys lietuviai tiek Lietuvoje, tiek užsienyje, Visur vyksta nas apgaudinėti.
infiltracija tarp pasauliečių. Visur pastatomas lietuvis prieš IIBBMilI
lietuvį, žmogus prieš žmogų. Visur jaučiame dvilypumą: iš ii—z—aii
vienos pusės norime ginti savo religinius ir tautinius princi ORO BALIONAI SAUGUMUI
pus, iš antros pusės turime tarpusavy sugyventi, mylėtis ir
pasitikėti vieni kitais. Visiems mums yra užmestas sovietinis
Išrasti balionai, automobilv
nematomas sunaikinimo tinklas, bet to nematomo tinklo įran je prieš vairuotoją įmontuo
kiai turime būti mes patys. Tai yra tikras demoniškas religi ti, kurie, mašinai dėl nelai
jos ir tėvynės ’meilės naikinimo būdas. Teisingai pasakė mės sudrebėjus, tuoj patgišsiKristus savo mokiniams: »Nes šio pasaulio vaikai gudresni pučia, kad žmogus neateisu sau lygiais už šviesos vaikus* (Luk. 16,8).
muštų į langą, vairą ar rė
Perėmus religijos naikinimo «misiją* patiems religijos mus. Amerikoje tokias apsau
reiškėjams, išblėsta ir pats sovietinio komunizmo ateistinis gos priemones manoma pri
įspūdis. Todėl važinėdami vakariečiai žurnalistai po Rusiją verstinai įvesti prieš. 1972
ir Lietuvą nepastebi religijos persekiojimo ženklų ir viešai metus.
skelbia, kad Rusijoje vra religijos laisvė. Vakarai pradeda
II——UI
jau nebetikėti Religijos persekiojimu Rusijoje.
iisa— irii

KOKIAS KLAIDAS DARO
LIETUVAI?
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kai jų čia norima ir kad jie
čia tinka.
Pakeitimai liturgijoje ir ki
tose srityse jauniems žmo
nėms savaime supantamb
nors jie gal ir nėra skaitę
Vatikano !l dokumentų.- asme
mokumas, didesnė asmeninė
atsakomybė, ualyvavimas, pa
prastumas. Daug kur refor
mos sutampa su jų pačių per
gyveniniais, o senų laikų jie
nė^a patyrę.
Toliau tektų pažvelgti, kaip
jaunuoliai įsivaizduoja Kata
likų Bažnyčią.
ii—n
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augę nevisada klausosi.
Nežiūrint karų ir visų blogybių, daug kas
pasireiškia, kad Dievą mato žmonėse, ypatingai
tuo atveju, kai yra jauku, šeimyniška, k i ištie
siama pagalbos ranka, džiaugiamasi, atleidžiama
kitiems. Jaunimui patinka kartu būti, kalbėtis,
dalintis įspūdžiais. Taip ir pajun a, kad jie "nėra
vieni, kad yra jų būryje daugiau, negu jie patys.
Matydami tik šį pasaulį, kuriame gyvena,
mano, kad pasaulis yra Dievo rankoje, ir Dievas
yra arti pasauli© ar pasaulyje, o ne toli atski
rai ant debesų.
x

•JAUNIMO NUOTYKIAI
Vasario 16 gimnazijoje, Vokietijoje, šiuo
metu vyksta trijų savaičių vaikų stovykla, per
kurią vaikai patraukiami ir į gimnaziją. Pernai
dalyvavo ir dešimties metų Marytė, kurios tėve
lis lietuvis, o motina vokietė. Tėvai nutarę, kad
berniukas bus lietuvis, o mergaitė vokietaitė.
Stovykla buvo mergaitei labai įdomi, ir ji pra
dėjo išmokti kasdien daagiau lietuviškų žodžių,
atidžiai sekdama žaidimus, dainas, stovyklos va
dovų kalbą. Ir stovyklos pabaigoje jau ruošėsi
prašyti tėvelių, kad leistų į lietuvišką gimnaziją.

BAŽNYČIA IR KR’STUS
r—

Koks jaunimo Dievas?
Kokį nupieštų Dievą jauni žmonės tarp 15
ir 18 metų? Niekas nėra Dievo matęs, bet kiek
vienas jį įsivaizduoja savaip: vie i balta barz
da seneliu ant debesų, kiti griežtu ir piktu teisė
ju, kuris pasiruošęs kiekvieną tuojau bausti. Se
niau knygose Dievas buvo vadinamas «aukščiau
šioji būtybė, kuri visa sutvėrė», o dabar vai
kams jis dažniau pristatomas kaip «mūsų Tėvas,
kuris mus labai myli», Būtybę sunku vaiko pro
tui apčiuopti, bet lengviau įsivaizduoti Tėvą,
kaip ir Kristus Dievą apreiškė.
Žinoma, kaip atrodo Dievas, taip atrodo ir
Bažnyčia, malda ir religija bendrai. Jeigu Die
vas vaizduojamas kaip įstatymų davėjas, tai Baž
nyčia yra įstatymus perduooąs vienetas, malda
yra pareiga, ir religija sukasi apie tai. kas lei
džiama ir kas uždrausta, iš kitos pusės, jeigu
vaikai įsivaizduoja Dievą kaip Tėvą, tada Baž
nyčia yra šeima, malda yra ryšys arba pokalbis
su mylimu asmeninu, o religija yra visas gyve
nimas, o ne maža dalis, nuo gyvenimo atskirta.
KAIP PASIEKIA DIEVĄ

Kaip Kristus kalbėjo apie pievą apčiuopia
mais žodžiais, o ne filosofų kalba, taip jauniems '
žmonėms daro įspūdį Kristus kaip žmogus, su
jausmais, pergyvenimais panašiais į jų pačių gy
venimą.' gailestį, paslankumą, rūpestį, džiaugs
mą. Tą ryši su Kristumi nori matyti dabar, o ne
tik prieš 2000 metų istorijoje. Todėl labai svar
bi yra liturgija, šventos Mišios, kuriose jis ypa
tingu būdu sutinkamas.
Jaunimui Mišios stovykloje ar rekolekcijo
se būna kuo paprasčiausios, paprastais žodžiais
ir simboliais, nes didelis formalumas jiems dar
nėra suprantamas. Vienas 17 metų vyrukas po
Mišių kartą pareiškė.- «Tos Mišios buvo dinami
tas", nes taip jį paveikė.
Ypatingai nori dalyvauti: skaityti, sustatyti
maldas, giedoti (dažnai ir su jiems suprantames
ne muzika). Lietuvių vaiKų mėgiamiausios gies
mės yra: "O Kristau, pasaulio valdove» su gy
va, ritminga melodija, ir «Kristaus siela», labai
melodinga giesmė.
Šventąją Dvasią vaikai suriša su laisvės ir
džiaugsmo jausmais, ir vaizduoja taip pat kaip
langą, per kurį kitaip žiūrima į gyvenimą, arba
«radarą», kuris rodo kelią žmoguj ir Bažnyčiai.
RELIGIJA IR TIKĖJIMAS

Kur to amžiaus jaunimas pajunta arba ran
da Dievą? Jeigu jaukiai jaučiasi, jie nebijo pa
pasakoti apie savo religinius pergyvenimus. Kaip
tik baigdami gimnaziją ir sparčiai bręsdami, skir
damiesi nuo šeimos, padeda šalin vaikiškus įsi
tikinimus apie Dievą ir stengiasi iš naujo susi
griebti. Todėl vienas pagrindinių klausimų — ar
galiu kaip nors Dievą pajusti, pasiekti?
Tą kelionę į Dievą vaizduoja laiptais ar tu
neliu į šviesą, ar aukštą sieną, ar kalnus, už ku
rių yra Dievas. Tik maža jaunimo dalis abejotų,
kad Dievas jų nori ar ieško. Didesnė problema
yra, ar jie patys pajėgia iš savo pusės prie jo
prieiti: būtinai nori su Dievu turėti asmeninį ir
nuosavą ryšį, nebūti Dievo akyse tik skaičius;
kaip kokiame registracijos sąraše.

Vaikai, kaip ir primityvūs žmonės, įskaitant
ir Senojo Testamento Izraelio tautą, neatskiria
religijos arba tikėjimo nuo gyvenimo. Seniau
knygose tikėjimas buvo aprašomas šitaip; «Tikė
ti reiškia pripažinti Dievo apreikštas tiesas dėl
to, kad jis jas apreiškia, būdamas tiesus". Dabar
vaikai mokomi, kad «tikėjimas yra atsakomybė
už kitus žmones Dievo akyvaizdoje». Tai jau ne
tik proto, bet viso žmogaus tikėjimas.
Jeigu jaunimo paklausi. Kas jų gyvenime
svarbiausia, atsako; tėvai, šeima, mokykla, drau
gai, žmonės, sportas, gamta ir t.t Beveik visi
prirašo ir «Dievas» arba «Kristus» (jaunesni
«Bažnyčia»). Kai kurie neįrašo visai religinio da
lyko. Kai jų paklausi kodėl, gal yra bedieviai,
jie atsako, kad visas gyvenimas yra surištas su
Dievu, o ne tik atskira dalis.

KADA JAUČIASI ARČIAUSIĄ!?

AR VAIKAI MELDŽIASI?

Jeigu su Dievu ryšys turi būti asmeninis,
tai kiekvieno kelionė į Dievą skiriasi. Jaunų
žmonių kelias, kaip patys pareiškia, yra per
gamtą, per žmones, ir pro pasaulį.
Gamta įspūdinga savo grožiu, per kurį Die
vas kalba. Tai aišku ir Šventame Rašte, ypatin
gai psalmėse ir iš Kristaus prilyginimų. Vaikams,
jaunimui, gamta reiškia ir vienumą, nes vaikš
čiodami pajūryje ar miške, sau svajoja, galvoja
savas mintis kurios jiems svarbios ir. kurių su

Dauguma neparagintai pasakytų, kad mels
tis nereikia vien tik mintinai išmoktais žodžiais.
Kaip tik, norėdama išvystyti savitą, asmeninį ry
šį su Dievu, meldžiasi savais žodžiais ir patys
vieni. Ir nebūtinai bažnyčioje, o savo kambary
je ar gamtoje.
Bet jaunimo religija nėra individualistinė,
atsiskyrusi nuo kitų. Ji yra asmeninė, Tuo pa
čiu ieškoma tos krikščioniškosios bendruome
nės, kurioje jie gali priklausyti, jaustis nariais,

ą
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Beveik niekas neatsimena savo krikšto, to
dėl Neringoje, Nekalto Prasidėjimo seserų globo
jamoje mergaičių stovykloje, kun. Jonas Šulcas
salezietis iš Vasario 16 gimnazijos, pravedė
«krikšto atnaujinimą», Pašventintas vanduo to
mis pačiomis maldomis, kaip būna per krikštą,
perskaityti skaitymai iš švento Rašto, sukalbė
tos maldos. Tada kiekviena stovyklautoja, norin
ti dalyvauti, priėjo prie kunigo, kuris paklausė;
«(Vardas), ar tiki į Dievą Tėvą ir Sūnų ir Šven
tąją Dvasią?». Po atsakymo «Taip, tikiu», persi
žegnoja švęstu vandeniu. Kunigas ir patepė kiek
vieną aliejumi ant kaktos, sakydamas; «iTegul
šis aliejus tau primena, kad šventoji Dvasia sti
prina tave». Po to visi kartu išpažįsta savo ben
drą tikėjimą kalbėdami: «Mes tikime į vieną
Dievą...», kaip Mišiose.

Kiek moka lietuvių jaunimas kalbų? Pašau
lio lietuvių jaunimo stovykloje 1966 metais pra
vestas apskaičiavimas Kiekvienas iš 450 daly
vių (maždaug 18-19 metų amžiaus) mokėjo bent
dvi kalbas; kas antras mokėjo tris. Iš svetimų
kalbų, neįskaitant lietuvių bei gyvenamojo kraš
to, daugiausiai mokama anglų, ispanų, prancūzų,
vokiečių. Buvo ir tokių, kurie mokėjo rusiškai,
lenkiškai.
Kalbant apie kalbas, lietuvių vaikai, lanką
kitataučių mokyklas Kolumbijoje bei Venecueloje, neretai moka tris ar net keturias kalbas.
Ten yra vokiečių, šveicarų, italų, amerikiečių
mokyklos, Dažnai įvairūs dalykai mokomi sveti
ma kalba, pavyzdžiui, tikyba prancūziškai, mate
matika vokiškai.

Jaunimo vadovai nenukrenta iš dangaus,
todėl kiekviena jaunimo grupė stengiasi ruošti
jauniesiems vadovams ir vadovėms kursus. Rug
piūčio 1—8 už Montrealio, Kanadoje, vyksta
skautų ir skaučių vadovų stovykla. Dalyviai tarp
15 ir 20 metų amžiaus. Mokosi žaidimų, įdomių
užsiėmimų, plaukinėja Lac Sylvere ežere, iš
moksta naujų dainų ir vakarinėms programoms
pasirodymų. Šiais metais dalyvaus apie 55, šuva
žiavę iš įvairių JAV ir Kanados miestų. Panašio
je stovykloje prie Čikagos 1967 metais dalis iš
kyloje pasimetė, ir negalėdami rasti tankiame
miške kelio, nusivilko ko ne visus drabužius,
užsidėjo ant galvos ir dainuodami žygiavo, Pere
Marquette upe, kol surado savo draugus.
■
A. Saulaitis
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kyklos, kuriose dėstomi ir Ii
tuanistiniai dalykai, Yra 10
pradžios mokyklų ir keletas
vaikų darželių, kurių vienas
DINAMIŠKAI AUGĄS MIESTAS
buvo įsteigtas žymios pedago
ZENONAS BAČELIS
gės M. Varnienės, Montessori
metodais. Gražiai veikia pe(tęsinys!)
kavinė, o vėliau bus ir erdvi goginis lituanistikos institutas
sporto salė. Iki išdygs Lietu
Kalbant apie Jaunimo Cen vių Tautos Namai, Jaunimo kurs rengia liet, mokytojus.
trą Čikagoje, tenka priminti, Centras yra ir liks pats didy
3. TAUTINĖ KULTŪRA
kad tų lietuvybei klestėti su sis Čikagoje lietuvių judėji
Čikagoje yra virš 500 lietu
darytų patogumų bent dalis mo csentras. Čikaga paliko
nuopelnų tenka dabartiniam man įspūdį ne kaip abstrakti vių universiteto bei aukštųjų
«Mūsų Lietuvos» redaktoriui nė sostinė, o kaip lietuvių mokyklų paruoštų įvairių pro
Tėvui Jonui Kidykui, S. J. tautos atplaiša ar satelitas, fesijų specialistų, kurių dau
Jam savo laiku teko pareiga kuriame nors ir siauresniu gelis dar yra aiškūs lietuviai,
suburti Amerikoje lietuvius mastu vyksta buvusios Nepri o kaikurie savo sugebėjimais
jėzuitus bei mesti tokio cen klausomos Lietuvos adminis yra pasiekę aukštų postų.
tro mintį., kuri jau kitų buvo tracinis, kultūrinis ir ekono Jie visi ir dar šimtai kitų papaversta tikrove! Didelis Jau minis gyvenimas. Čia taip pat sižymėjuosių moksluose ir
nimo Centras dabar jau per- ruošiami planai padėti tautos administracijoje reprezentuo
mažas, nebeįstengia sutalpin kamėnui tvarkytis tėvynėje, ja lietuvius kaip kultūringus
žmones.
ti visų norinčių jame prįsi- kai išmuš laisvės valanda.
glausti. Pav. prof. Juozas Ži
Čikaga buvo ir tebėra ma
TRUMPAI SUGLAUDUS
levičius lietuvių muzikologi
sinio knygų spaudinimo r pla
jos arkyvo kūrėjas, rinkėjas,
Čikagos didžįausioji lietu tinimo centras. Ji užima pir
tvarkytojas ir visa jo siela,
mą vietą ir laikraščių bei kj
tiek yra apsivertęs surink vių išeivijos laisvajame pa tos periodinės spaudos leidi
tais mūsų muzikos lobiais, saulyje kolonija pirmauja tau mo požiūriu.
kad vos oėra vietos kur apsi tiniame gyvenime:
Prie Seserų Kazimieriečių
sukti-' Apie patogų turimos
1. TIKYBA
vienuolyno
yra pasaulio lietu
medžiagos išdėstymą nėr nė
kalbos. O juk tas arkyvas
Tikybinis kultas tvarkomas vių kultūrinio pasireiškimo
nuolat auga. Muzikui Bertu tautinėmis tradicijomis. Lietu dokumentacijos archyvas, mu
liui mirus jo visos gaidos te viai turi pačiame mieste 9 ziejus ir turtinga biblioteka,
ko muzikologijos arkyvui ir parapijas su vyskupu V. Briz o prie Jėzuitų vienuolyno yra
vos tik vieną kitą dėžę iki giu priešakyje, trie vienuolių kita virš 30 tūkstančių knygų
turinti biblioteka ir Pasaulio
š oi tebuvo galima atidarysi.
kongregacijas.
Lietuvių Bendruomenės ar
Tėvas A. Kezys, S. J, savo
Liuteronai turi vieną para chyvas.,
kambaryje susikrovęs laiko piją su besikeičiančiais iški
Čikagoje veikia keletas tau
;asaūlio lietuvių foto arkyvą, liais kunigais, ir evangelikai
fotografijas, filmus, skaidres turi savo kunigą superinten tinių šokių ratelių. «Dainavos»
ir kitą medžiagą. Trūksta vie dentą. Visos parapijos turi ansamblis ir dainuoja ir šo
tos ir vis augančiai bibliote chorus, mokyklas ir parapi ka, ir turi lietuviškų muzikos
kai, kuri jau dabar turi virš jiečius subūrė į įvairias or instrumentų orkestrėlį.
30 tūkstančių knygų, Laimė, ganizacijas.
Čikagoje dažnos didžiulės
kad jau praėjusį rudenį iškas
dainų šventės pritaikomojo
ti ir išlieti pamatai aunimo
2. ŠVIETIMAS
liaudies meno paro os, moks
Centro priestatui, kuris bus
lo bei literatūros simpoziu
Čikagos universitete nuo mai, įvairūs seimai ir suvažia
bene didesnis už dabartinį
centrą, ir viduryje net pen šio rudens Įvedama lietuvių viūtai.
literatūros katekių ankštų! Čia tilps visi ar kalbos bei
I
DAILIEJI MENAI'
ky vai, knygynai, dar eilė kla dra. Čia veikia ir dvi aukštes
sių, susirinkimams kambarių, niosios lietuvių tvarkomos mo
Be jokio abejo, Čikaga yra

Pasaulio Lietuviu Sostinė

lietuviškų dailiųjų menų cen
tras. Čia ruošiamos nuolati
nės mi-ro parodos, kuriose
rodomi ne tik Čikagos, bet ir
kitų kolonijų meainkų kūri
niai. Jaunimo centre yra nuo
latinė meno galerija «Čiurlio
nis>, sutelkusi daugybę ge
riausių paveikslų, Plačiai reiš
kiasi dainos, muzikos, vaidy
bos bei scenos ir balem me

Stasys Lapiems
naujose patalpose parduoda įvairias
statybos medžiagas bei visokius

namų reikmenis.

Naujasis adresas:

DEPOSiTO PARATODOS

nai. Čikagoje jau virš dešimt
mečio veikia lietuviškoji ope
ra, užkariavusi ir amerikie
čių muzikos žinovų bei kriti
kų simpatijas. Čikagon at
vyksta dainininkai bei muzi
kai ir iš kitų kolonijų. f Retas
sekmadienis, kad nebūtų ko
kių nors kultūrinių paren
gimų.

(Bus daugiau)

LIETUVIŲ SIELOVAŲOS
CENTRE
Kun. dr. P. Celiešius, gyve
nęs JAV-bėse išvyko į Lietu
vių Sielovados Centrą Euro
poje, Vokietijoje, ruošti leidi
nėlių religiniais klausimaisNeužilgo išeis jo «Ar Bažny
čia gali klisti?» ir «Ar žmo
gus įstatymui, ar įstatymas
žmogui.»
iį^^įį

iSLEiSxAS 409 METŲ
KATEKIZMAS

Baltramiejaus Vilento 1579
metų katekizmas lietuvių kal
ba moksliniai paruoštas ir iš
leistas amerikiečio profeso
riaus G B. Ford, Jr. Katekiz
mas laikomas istoriniu lietu
vių kalbos moksio paminklu.
Profesorius yra studijavęs se
nąją lietuvių, prūsų ir dabar
tinę lietuvių kalbą.

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

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

Trečią:
Agua Rasa 8,30 vai.,
Moinho Velho 11,30 vai.,
Lapa 16,30 vai.,

ii—

SVEIKI DANTYS
Dantims kenkia permatoma
bakterijų plėvelė, kurią nau
jai išrastais vaistais galima
nudažyti, o tada pačiam dan
tų šepetuku nuvalyt’, tuo bū
du net be dantų gydytojo pa
galbos išlaikyti dantis sveikus.

Paskutinį:
Vila Anastacio 8,0Gvar,
Vila Bonilha 10 30 vai.
V. Prudente 18 vai.

iiBaareaiii
iÍSbSkíÍ

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

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitie, dcku
menių atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai;

LIETUVIAMb 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 šventadi'*
niais 8, 10 ir 17,00 vai.. Darb<
dienomis 7 ir 7,30 vai., arbi
atskirai susitarus dėl laiko
kai turimos metinės ar 7 c
mišios;
špažintys čia klausomo»
kasdieną prieš mišias,
Pirmą mėnesio sekmadienį
Parque das Nações 1ô vai
V. Carolina 15 vai.,
Casa Verde, 17,15 vaL
Antrą :
Jaçana klierikų kopi. 8,30 vai
Bom Retire, 10,15 vai
Utinga 16,30 vai.,

iiauaftgHii

SIUVYKLOJE LAURO

Advokatas

LIETUVIŲ BAŽNYČIA VIL/
ZELINA; Rua Inacio ir Av
Zelina, Mons. Pio Ragažins
kas, Tel. 63-5975.

Liet. Bendruomenė, Valdybos
pirminink. p. Juozas Tijūnėli*
K. VAZNELIO MENO
Rua latai, 150 —- Casa Ver
de, Tel. 266-0346.
PARODA
TĖVAI JĖZUITAI: RuaJua
Dabarties dailės muziejuje
Čikagoje vyko dailiniko Ka tindiba, 20 Parque da Mooks
zio Vaznelio paroda, k be. i — Tel. 273-0338.
teigiamai įvertinta miesto LIETUVIŲ KALBOS
spaudos Paveikslai abstrak PAMOKOS S. PAULY:
taus pobūdžio,
MOOCA, Rua Juatindiba, 20
šeštadieniais 14 vai.
,
iiūūmii

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

Kalinauskas

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

iÍIUsíi

Avenida Sapopemba, 5761, V. Guarani

aleksas

ĮSIDĖMĖTINI ADRESAI
LIETUVOS ATSTOVYBES
URUGUAY, MONTEVIDEO

«MŪSŲ LIETUVOS» RE
DAKCIJAI IR ADMINISTRA
GIJAI, TAIP PAT IR SÃO
PAULO LIETUVIAMS JĖZUI
TAMS GALITE SIŲSTI LAIŠ
KUS ŠIUO ADRESU:
CAIXA POSTAL 4421,
S. PAULO, BRASIL.

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDOYA

no 14,00 iki 18,00 vai.

CaWKIíO
JONAS JAKUTIS
RUA COSTA BARROS, 352
TEL. 63-3285 - VILA ALPINA

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

i

Lindoya vanduo yra jonai žinomas gėrimas
Kurio puikų veikius į žmogaus sveikatą jau
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite,
«įtikinkite ir visados naudokite!
Rua Dino Bueno, 643
Telefones: 220-1748, 220-1751 e 220-1752
Caixa Postal 3967
■t re t* a
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LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTI
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PALAIDOJOME VINCĄ
BARTKŲ

UA JUAT1NDIBÂ, 20 — P. DA MOÓCA

O N I N Ê S

Atrodo, kad jau atprasta
švęsti Onines! Praėjusį sek
madienį Šv. Kazimiero para
pijos salėje susirinko lygiai
50 suaugusių ir penketas vai
kų. Onų buvo aštuonios, T.
A. Saulaitis mišių metu pasa
kė gražų kasdieniam gyvenim'’i labai praktišką pamoks
lą, nu odyd&mas šv. Onos gy
vą pavyzdį. Po pamaldų pa
rodytas filmas iš Amerikos
jaunimo skautų veiklos, o pas
kui vaišintas) gardžiais su
muštiniais, pyragais, tortais
ir arbatėle. Vyriausiai ir jau
niausiai skirtas premijas lai
mėjo p Ona Šimonienė ir p.
Ona Šlepetienė.
iizasassii

IŠSIKĖLĖ
Inž. A. Šlepetys trečiadie
nį (liepos 29) persikraustė gy
venti į savo naująją gražią
rezidenciją Morumbi bairre.
Jis ilgą laiką gyveno 8. Che.
manta, V. Prudente, ponia Šie
petienė dainavo sopranu "Auš
ros» chore, o sūnus ir duktė
trejetą metų lankė lietuviš
kąją mokyklą.

«ŽILVITIS» KVIEČIA.

Baigiantis žiemos atosto
goms, liet, kultūrinis sambū
ris «ŽILVITIS», kurį dabar

—

SÃO

PAULO, 13

jau sudaro jaunimas, viduti
niai ir mažieji, šiemet vėl
rengia šventę.
Šventė prasidės šį šeštadle
nį, rugpjūčio 1 d. 17,15 vai.
šv. mišiomis, kurias žilvitie
čių intencija aukos T. A. Sau
laitis, SJ Vila Zeliaos bažny
čioje. Šv. mišių metu yra kvie
čiami visi priimti Šv. Komu
niją. Po to Ateitininkų Ramo
vėje bus žilvitiečių agapė —
arbatėlė kartu su jų tėveliais.
Sekmadienį 16 vai. Jauni
mo Namuose pasirodys visos
žilvitiečių grupės meninėje
programoje, ^Ji bus linksma
ir įvairi; tautiniai šokiai, dai
nos, žaidimai ir kt.
Ši «Žilvičio» šventė yra lyg
tęsinys buvusių Jaunimo Šven
čių, kurias rengdavo pirmą
rugpjūčio mėn. sekmadieni,
ateitiršnkai, vadovauja t Dė
dei Juozui. Todėl šioje tradi
cinėje datoje žada į Šventę
atvykti visa eilė ankstesniųjų
Kubilo ir Malūno šokėjų. Bus
gera proga po eilės metų su
sitikti Ramovėje, pasišneku
čiuoti ir prisiminti praėjusius
laikus.
Kviečiami visi tautiečiai —
iš arti ir toli — atvykti su
šeimomis ir kartu pasidžiaug
ti organizuotu mūsų jaunime
liu! įėjimas nemokamas. Šven
tę globoja «Žilvičio» tėvų ko
mitetas. Programą rengia M.
Vinkšnąjtienė.
Taigi visus, kas brangina
lietuvišką žodį, kas myli liet.
d<ainas ir šokius nuoširdžiai
kviečia ir laukia —
«Žilvitis».

DR. VICTOR PETRAS SAULYT1S
Dentistas- Chirurgas,
diplomuotas São Paulo Universitete.
Klinika — Chirurgija — Protežė — RX
Priima didelius ir mažus.
nuo pirmadienio iki penktadienio; nuo 8 iki 11,30 vai.
šeštadieniais nuo 14 iki 18 vai.
Consultorio: Rua França Carvalho, 121, Mooca.

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 Í2 as 14 e das 19 as 21 horas
Jonaultorio e Residência RUA DOS TRILHOS? 1576
Moocaj Fone 92-3991

mis kovojusio už lietuvybės
išlaikymą svečioje Brazilijos
žemėje.
■
Liko liūdintis sūnus Vitas,
duktė Stasė, žentas ir keturi
anūkai.
S. K.
iiEgtCTmii
iinumi

SUSITUOKĖ
p-lé i Ona Gelenža įskaitė,
duktė Onos Gelenžauskienės
(Sto Amaro) liepos 25 dieną
busituokė su Enrique de Sou
za Caiazar. Sutuoktuvės buvo
S. Petro e Paulo koplyčioje,
Dar vienas lietuviškame gy Murumbi. per šv. Mišias. Lai
venime judrus žmogus iške mingo gyvenimo!
liavo amžinybėn. Tai a. a
-VINCAS BARTKUS.
Gyveno jis Lapoję. Buvo gi
męs 1889 m kovo 20 d. Pil
viškiuose. Mirė liepos 23 ir
palaidotas Parque da Ląpa
kapinėse,
Velionis Brazilijon atkelia- '
vo 1927 metais kartu su sa
vo tėvais. Sukūręs šeimą ap
sigyveno Vila Anastacio ir čia
ilgai gyvendamas, tapo akty
viu lietuvių kolonijos nariu.
Dėl nesveikatos išėjės penai
jon dar daugiau skyrė laiko
lietuviškiems reikalams ir bu
A. A. ONA KULIEŠIENĖ
vo nuolatiniu Dr. J, Basana
vičiaus mokyklot globėjų vai
Čikagoje mirė a.a. Ona Ku
dybos nariu. Savo gyva Kal
ba ir prielankumu sugebėda liemenė, kurią “keletą mėne
vo įjungti būrelio virš šimto sių ligin^ p. Onutė Joteikaitė.
Velionė Ona buvo tauri lie
narių. Nuolat dalyvaudamas
parengimuose, paminėjimuo tuvė, geros širdies žmogus.
se ir susirinkimuose, prikal Laidotuvių koplyčioje pašar
bindavo tautiečius stoti na votą velionę lankė ‘daugybė
riais ir savo laiku tas moky žmonių ir J. E. vysk. Brizgys
klos globėjų būrelis buvo di kan. A. Zakarauskas, T. G.
džiausią orga izacija S, Tau Kija skas, vienuolės seserys.
Visi kalbėjusieji prie jos gra
lo lietuvių tarpe,
bo iškėlė ir pripažino nepa
Per paskutinius 4 metus, prastai gerą Onos širdi. Ginors ir sunkiai sirgdamas, Vin Jurbarko v. Raseinių apsk-r.
cas niekados neužm.ršdavo neturtingų ūkininkų šeimoje,
būrelio reikalų ir nuolat jais ji buvo iš 9 vaikų vyriausio
sielodavos, Ra kutinėmis die ji. Neturtas neleido jai siekti
nomis, jais sunkiai bekalbėda mokslo Teko padėti motinai
mas, dar prižadėjo p. P. Žar auginti gaus ą šeimą. Abiem
kauskui atsikėlęs iš ligos su tėvam išvykus Amerikon Onu
ruošti vakarą ar bent «šuras tė rūpinosi broliukais ir sesu
ką» kad lietuviai žinotų, jog temis o broliui Jurgiui pra
Anasiacio vilos lietuvių kolo dėjus lankyli progimnaziją o
nija dar gyvuoja ir nepasi vėliau mokytojų seminariją,
duoda ištautimui.
net pėsčia gabendama jam
Lietuvybė a. a Vincui visa reikalingą maistą.
da buvo pirmoje eilėje. Savo
1933 m, Ona persikėlė Kau
jaunystėje, būdamas Lietuvos nan. Čia baigė namų ruošos
kariuomenės savanoris kūrė mokyklą, ištekėjo už pašto
jas, narsiai kovojo už krašto techniko Vinco Kuliešiaus. Ka
nepriklausomybę ir labai nuo ras, antroji komunistų okupa
lat sielojos, kai tos nepri cija išbloškė juos iš gimtojo
klausomybės ji neteko.
krašto, Bombardavimai gero
Lietuviu kolonija su velio kai sužalojo jos sveikatą. Pa
niu Vincu neteko dar vieno galiau atsidūrė Amerikoje.
aktyvaus nario, visomis jėgo; Čia jie gražiai įsikūrė Čikan—Min
iiisnraBMm

ZSLINOJE VISI GALI UŽSIMOKĖTI UŽ«M. LIETUVĄ»
p. Juozui Baužiui. Jis daug metų ištikimai patarnauja
skaitytojams ir Administracijai, patarnaus ir dabar. Jo
adresas yra Rua Manaias, 363. Visai arti prie bažnyčios I
aikštės. Pasinaudokite!
36^

Atende-se com hora marcada
DR, JONAS NICIPORCIUKAS

Cirurgião Dentista
p/ Universidade de São Paulo
RAIOS X
Consultorio: Rua Cap; Pacheco Chaves, 1209,
Vila Prudente, Tel. 03-5352

ADVOKATĖ IRENA GRITÉNAS — SPINA

praneša tautiečiams, kad daro Inventarus, iškraustymus,
skyrybas, otjudomo turto administravimą,
Priima klientus savo raštinėje, esančioje Largo
Sete de Setembro, 52, 6.0 andar, sala 6Ó7
(priešais Forum) nuo 16 iki 18 valandos.

ATSKIRO

NUMERIO

KAINA 0,40

goję, kur jos vyras stvėrėsi
statybininko darbo. Nuo 1959
metų velionė neteko sveika
tos ir nebegalėjo nieko dirb
ti. Vyras ją taip labai mylė
jo, kad nei dienos jos neap
leisdamas globojo ir pats slsu
gė nuo būtino darbo atlieka
įuomis valandomis, Nuo 1967
metų neteko kalbos ir su vy
ru bebendravo tik žvilgsniais/
Nežiūrint sunkios ligos, Ona ir Vincas Kuliešiai neiš
siskyrė nuok lietuviškojo gy
venimo. iki tik galėjo abu
dalyvavo ir bažnyčioje, ir pa
rengimuose, ir šventėse. Stam
bia suma įrašė savo vardu
Lietuvių Fonde, davė pinigus
Laiškų lietuviams konkursų
premijoms, rėmė lietuvišką
spaudą ir vienuolynus. Ir Bra
zilijos lietuviai Tėvai Jėzui
tai patyrė jos dosnią rankąVelionė įrodė, jog nereikia
būti garsia, mokyta, bet rei
kia būti geru žmogumi, kad
vardas būtų kitų minimas su
šviesia dėkinga pagarba.
Už a. a. Onos Kuliešienės
vėlę bus šv. mišios šį sekma
dieni, rugpjūčio 2 dieną, 17
valandą. Kviečiame visus už
ją pasimelsti.
J. K,
iiamtf&aii

UŽSIMOKĖJO UZ ML.; Pra
nas Gudelis iš S. Amerikos
22,60 kr., Kazimiertib Valiulis
pusei metų 10 kr., J. Jakutis
20 už ML ir 80 už skelbimą.
ĮĮBKBfgaMII

iianuaMii

MIRTINAI SUVAŽINĖJO

Šie mėsai lietuviams labai /
nelaimingi. Tik ^neseniai ap
gailėjome tris šeimas, kurios
auto nelaimėse neteko savo
mylimųjų dabar štai vėl, lie
pos 25 sunkvežimis suvažinė
jo per gatvę ėjusį a a.
ALBINĄ KAŠKEVIČIŲ
Jis liepos 4 buvo atšventęs
33 metų sukaktį. Norėdamas
padėt jau 15 metų našlaujan
čiai savo motinai, jis nevedė.
Turėjo gerą darbą pensijų įs
taigoje, Buvo blaivininkas,
darbštus vyras. Liko labai liū
dinti motina sesuo Aldona ir
dėdė Kleopas.
Velionis palaidotas «Quarta
Parada» kapinėse. Septintos
dienos mišios bus |Bom Con
selho bažnyčioje, Mokoje, rug
pjučio 1 dieną, 19.30 valandą.
Teilsis ramybėje.
IIBaCEBEg»
iímomíi

VYRU BROLIJOS VEIKLOS
KALENDORIUS

Rugsėjo 13 d. spaudos bi
čiulių subuvimas balius.
Spalio 11 žaidimai Jurubatubos parke pas p. Vladą Jasiulionį.
Lapkričio 8 ar 15 piknikas
Praia Grande.
Juozas Baužys, pirm.
íímksnmíí

