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Pagrobtas Brazilijos Konsulas
MONTEVIDEO. Praeitą penk
tadienį, rugpjūčio 1 d. Uru
gvajaus partizanai — Tupamaros — pagrobė Brazilijos
konsulą Aloisio GOM1DE, ap
simesdami telefono taisyto
jais. Taip pat buvo sekves
truotas ir JAv-bių ambasados
Urugvajuje aukštas pareigū
nas D‘?n Mitrione. Jis gynėsi
ir buvo sunkiai sužeistas.
y

Pauliaus VI Žodis Lietuviams
Visuose kontinentuose skai
tomas Vatikano laikraštis »L’
Osservatore Romano» liepos
8 d. fnr, 154) pirmame pusla
pyje, pirmoje vietoje įsidėjo
pranešimą apie šventinimą
mūsų kankinių koplyčios, skir
tos Aušros Vartų Marijos gar
bei. įdėjo ir tekstą Pauliaus
VI kalbos, pasakytos šventini
mo iškilmėse. Popiežius į lie
tuvius kalbėjo:

ja, išsiplėtusią
saulį,

po

visą

pa

užtikrindamas nuolatinį prisi
minimą maldoje, turiu garbės
įteikti, Šventasis Tėve, šią
krikščionišką lietuvių tautos
dovaną, šia proga spec aliai
atsiųsta iš savojo Krašto. Tai
yra būdingas lietuviškasis
Kristus, vadinamas «Rūpinto
jėlis , giliai susimasis, iš
reikštas, «lietuviškojo aukso»,
gintaro gabale. Jis yra iškal
bingas paveikslas kuklios ir
susitelkusios savyje lietuvių
sielos, gyva išraiška lietuvių
tautos kančių.

prieš tupamarų reikalaujamas
sąlygas. Leidimas išvykti su
imtiesiems partizanams Į už
sienį ir kitų politinių kalinių
paleidimas, suteikiant jiems
amnestiją, būtų prieš šalies
Konstituciiją...

Paskelbtuose laiškuose par
tizanai reikalauja už šių dvie
jų diploma ų išlaisvinimą pa
leisti laisvėn visus Urugva
jaus oolitinius kalinius.

Tačiau prezidentas Pache
co Areco užtikrino Brazilijos
ir JAV vyriausybes, kad da
rys viską, kad jiedu būtų pa
leisti laisvėn. Be to, paskuti
nėmis dienomis jau įneštas
parlamentan įstatymo projek
tas suteikti amnestiją visiems
politiniams kaliniams.

Tačiau Urugvajaus prezi
dento Pacheco Areco Vyriau
sybė nesutinka nė į derybas
eiti su partizanais, laikydama
juoi- bendraisiais nusikaltė
liais. Vėliau jos paskelbtame
komunikate aiškiai pasisako

Popiežiaus nuncijus dom
zugustin Sepkinski pasisiūlė
būti tarpininku tarp Urugva
jaus valdžios ir teroristų. O
tų teroristų suimtų ir kalina
mų Urugvajaus kalėjimuose
esą apie 150.

Taip ir jūs, brangūs lietu
viai. Jūs įsteigėte šią vietą
kaip bro.iško ir dvasinio susi
tikimo punktą, kad būtų atme
uamos jūsų istorinės ir religi
nės tradicijos, kad išreikštumėte savo tikėjimą Kristui,
kad sutvirtintumėte savo ry
blokų taik aus sugyve
šį su Bažnyčia ir Apaštališ
nimo ir susitaikymo pasiū
kuoju Sostu, kad sustiprintu
riimkite, Šventasis Tėve,
«Labai džiaugiamės, galėda mėte savo sielas maldoje ir šias dovanas, nors jos ir ne lymus bei programas Tač au
mi pašventinti šią koplyčią viltyje, kad melstumėte šv. pajėgia pilnai išreikšti dėkin tik tam, kad laimėtų reikia
ŽEMĖS REFORMA
jūsų lietuviai, skirtą Marijai, Petro globos sau, savo kraš gumo jausmų, kurie yra kiek mo laiko pasiruošimui įvykdy
esančią šv. Petro bazilikos tui, daugybei savo brolių, iš vieno lietuvio širdyje Kris ti lemiamą karinę akciją.
BRAZILIJOS HETuOSE.
grotoje, šalia karsto ir relik sklaidytų po pasaulį.
Mat, kapitalistiniai kraštai
taus Vietininkui. Ir palaimin
Jose Fr. Felice, iki š oi
> i jų apaštalo kurį mūsų Vieš
yra
labai gerai pasiruošę ap
Tai tikrai religinis, išmi tin kite mus, kad su Viešpaties
pats Jėzus Kristus, aukščiau- gas veiksmas. Mes ..tebimės pagalba bei Gailestingumo Mo sigynimo karui. Užtat Sovie buvęs regionalinis Žemės «e
s as ir vienintelis Bažnyčias tuo rūpesčiu, kurį parodėce tinos užtarimu visi galėtume tų Rusija iš vienos pusės ven formos Ins.Huto detegaias Rio
I vahpjoje, nau
įsteigėjas, panoro turėti pa paruošdami ir papuošdami šią greitai džiaugtis teisingos tai gia — ir turi išvengti — bet Grande d«.
matu centru iš pačios Bažny koplyčią. Mes reiškiame sa kos dovana.
kokios pergreitos, neapgalvo jajam Kolonizacijos ir Žemės
čios vienybės pagrindu.
tos akcijos. Iš kitos pusės Reformos Instituto atstovui
vo pasigerėjimą tais, kurie
Vakarų kraštų komunistų par Paulo Brandão Rebelo, pareiš
Ir šiuo kartu matome pasi- bendradarbiavo užbaigiant šį
tijos turi būti budrios: Sovie kė: Jau 3.000 asmenų įkurdin
kartojant Įvykį, iek reikšmių užmojį, pdną dvasinės pras
SOVIETU POLITIKA
tų Rusija gali ir be jokio į- ti pagal Passo Real projek!ą;
gą ir ties dievotumo parodau mės ir meninės vertės. Reikš
1970-1980
spėjimo, siaiga pradėti pulti. ten jau užsėta 600 ha. kvie
tį, jau tiek kartų buvusį šios darni viltį, kad šios pastangos
čiais ir paruošta tiek pat dir
šventos ir palaimingos vietos jus visada laikys vieningus «1.-.EUROPEO» ATIDENGIMAI Jos turi savo karinį parengi
mą suderinti su Sovietų Rusi vos sojos pasėjimui, vykdo
istorijoje, kana tikintieji pili ir ištikimus meilėje ir taiko
MILANAS.
Italų
žurnalas
«L
’
ja
ir su jos greit besikeičian mas Fazenda Velha projek
grimai, kilę iŠ tolimų kraštų, je, duodame Jums, čia esan
tas, kuris įkurdins 2(0 asine
įkūrė savo bažnytėlę prie šv. tiems, ir t ems, kurie jungia Europeo" paskelbė (7 V) įdo čiu ritmu.
mų dokumentą apie Sovietų
Petro kapo, liudydami savo
si su jūsų jausmais, nuoširdų Rusijos Komunistų Partijos
tikėjimą j Kristų, jų priklau
politikos tikslus ateinančia
symą katalikų Bažnyčiai, jų ir specialų palaiminimą»,
me dešimtmetyje Šis komuni
broliškumą su visa krikščioni
J. Pr,
katas (rezoliucijos) išdirbtas
jos Poli’biuro, o gal ir paties
Leonide Brežnevo, įtakingojo
generally.
o sekretoriaus, bu
VY K. P. MARCINKAUS ŽOD S POPIEŽIUI
vo pasiųstas Vakarų Europos
VATIKANAS. — Po lietuvių labai garbingu mūsų draugų, šalių komunistų partijų cen
koplyčios pašventinimo šv. esančių čia su mumis fiziniai trinėms komisijoms Žurnalo
Petro bazilikoje, popiežius ar dvasiniai, paliudija tą dė leidėjai sakosi matę šio slap
prancūzišką
Paulius VI susitiko ir pasikal mėsi, kuris yra rodomas šian to dokumento
bėjo su lietuviais. Lietuvių dien lietuviams visame pa kopiją. Paduodame jo svar
vardu vyskupas Paulius Mar saulyje.
besnius punktus.
A. a. Juozas Matelionis, kai sako sveikinimo žodi Span
cinkus tarė tokį žodį popie
dos
Baliuje.
Jūs, Šventasis Tėve, teikė
SUGYVENT, BET IKI
žiui Pauliui VI:
tės atvykti pas šiuos taip skau
METAI NIJO JUOZO MA ELIONIO MlRUE .
LEMIAMO SMŪGIO
ŠVENTASIS TĖVE,
džiai išbandjtus Jūsų vaikus
Šiū| metų rugpjūčio 10 dieną sueina jau met i. kaip mi
Pagrindiniai dėsniai. Visos
Šiandien katalikiškoji lietu palaiminti stebuklingąjį Sven
rė Juozas Matelionis. Daugel São Puuio lietuviu vis prisime
vių taute yra laiminga ir čiausios Mergelės paveikslą, komunistų partijos turi žino na jį - tą taurų 1 etuvį, nepailstantį mūsų kolonijos veikėją
džiaugiasi. Sena jos svajonė kurį jie tr jų té .ai jau ketu ti, kad:
ir mielą prietelį. Visi apgailestauja čia r jo staigią mirtį pra
būti visą laiką didžiausioje ri šimtmečiai garbina Kušros
— visos Sovietų Rusijos di eitais metais per Spaudos Baliaus pietus. Prisiminsime jį ir
krikščionybės šventovėje ir Vartuose Vilniuje, visados gy plomatų vedamos politikos šventose Mišiose Vila Zelinoje, pirmadienį, 19,30 vai.
gyvai liudyti savo prisirišimą varne kiekvieno lietuvio šir pagrindinis dėsnis yra p ri
IZRAELIS IR ROGERS
nų, pasiseka visiškai ramiai
prie katalikų tikėjimo, savo dyje, kur jis bebūtų. Jūs atė si tai ky m.a s laiko °ąlyjote
paaukoti
šv
Mišių
auką
ir taikingai nusavinti žemes,
meilę trinaus Vietininkui, sa
goms arba kontemporizacija.
PLANAS
ir
tarti
savo
paguodos
žodi,
kaip tai įvyko su 17,000 ha.
vo ištikimybę Apaštalų Sos
Dalykas eina apie tam tikro
praturtinti
tėvišku
palaimini

žemės, vykdant Passo Real
TEL-AVIV. Po ilgų svarsty
tui, tapo pilnai įgyvendinta
prisitaikymo ir laukimo
mu.
Tai
vienas
iš
svarbiausių
taktiką; tačiau su ryžtu kariš mų ir ginčų pagaliau zrae- įgyvendinimą; — panašiai nu
Šimtai darbingos ir dosnios
atsitikimų
mums
lietuviams
lietuvių tautos vaikų, seniau
kai sulaikyti kapitalistinių ša fis priėmė Rogers planą, uus savintos žemės Fazenda . ão
po
Lietuvos
Bažnytinės
Pro

ir ne taip seniai išsiblaškiu
lių, vadovauj mų jAV-bių, bet tatantį 3 mėnesių tikras ko
Nicolau, kur gyvena 1 000
vincijos
įkūrimo,
atlikto
Jūsų
sių po visą pasauli, atvyko
kurią akciją prieš Sovietų Ru vu paliaubas ir paruošiantį .žmonių, ir Fazenda Perseve
Pradininko
Pijaus
Vienuolikto
kelią taikos deryboms tarp rança su 3.000 ha. bei sutvar
čia verkti iš džiaugsmo šią
siją ar liaudies demokratijas
kuris
buvo
Apaštališkasis
Vi
iškilmingą ir neužmirštamą
— Ji ryžtasi taip pat nesu žyc.ų ir arabu valstybių. Ta- kyta
parubežyje valstybės
zitatorius Lietuvai ir kurio
čiau
dėl
to
iš
koalicinės
Iz

teikti
jokios
tikros
k
on
valandą. Kietai dirbę ir ko
žemėse įsitaisę 7.800 savinin
kūnas; laimingu sutapimu, il c e c i j o s , neiti su kapita raelio Vyriausybės pasitrau
voję išeivijoje dėl duonos
kų su 10—100 ha. plotais.
sisi šalia «Mater Misericordi- listiniu bloku nė j jokį subs- kė 6 Gajai partijos nariai.
kąsnio, bet ypatingai norėda
Taigi, žemės reforma Brazi
tancialinį kompromisą, tiek Mat. ši Gajai partija ilgai prie lijoje eina gerai i priekį.
mi išsaugoti savo dvasines ae> lietuvių koplyčios.
įtakų šinost šio Rogers plano pri
Išsakydamas gyviausius dė kariškame-politiniame
vertybes ir tėvų palikimą,
Manoma, Žemės Reforma
zonų
dalyke
tiek
tueoioginė
šiuo metu jaučiasi pimai atly kingumo jausmus Jūsų Šven
ėmimui.
padės daugeliui žmonių norm
ginti už visas kančias Jūsų tenybei pareikšdamas visiš je srityje.
čių dirbti žemėsįūkyje— Ji skatina ir pati iš elia ■iianífflüi
Šventenybėsf gesto. Daugelis ką ištikimybę Jūsų mokymui,

Iškilminga ir NeuZmirfetama Valanda

lirazltiįa.
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Popiezius Apie Lietuviu Koplyčia
ir Maldininkus
LIETUVIŠKIEJI SIMBOLIAI TIES ŠV. PETRO KAPU»
KITATAUČIAI ŽAVISI LIETUVIŠKU ORIGINALUMU
STASĖ SEMĖNIENĖ

Popiežius Paulius VI paro
dė didelę simpatiją pavergtos
tautos išblaškytiems vaikams
— lietuviams. Padovanojęs
žvakidę lietuvių kankinių koplyôiai, jis pats, asmeniškai
uždegė joje žvakę. O žvaki
dėje prisikeliančio Kristaus
vaizdas atrodo, parinktas sim
boliniai linkint kankinamai tau
tii prisikelti laisvėje.
Kai šv. Tėvas atvyko pės
čias liepos 7 d ryto į lietu
vių kankinių koplyčią palai
minti Aušros Vartų paveikslo
ir atnašauti lietuviams šv. ?U
šias kriptoje, jis vėl apsklei
dė neeilinį susidomėjimą mal
dininkais. Lydimas mūsų trijų
vyskupų: V. Brizgio, A.Deks
nio ir P. Marcinkaus, jis sve*
kino ir laimino visus susirin
kusius. Arčiau stovinčius ir
iš jo rankų priėmusius šv. ko
muniją, jis vėliau maloniai
kalbino, Trylikmečio Aidžio
Kožicos a a. dr. Vinco sū
naus, atvykusio Romon su sa
vo motina birute (didele skau
čių veikėja) ir 14 m. broliu
Rimu, Šv. Tėvas klausinėjo
jo vardo, iš kur atvykęs, o
atsisveikindamas padovanojo
raktams retežėlį su auksinuku. išeidamas popiežius vi
siems iš eilės spaudė ranką.
Užklausus vysk. P. Marcin
kų, kokį įspūdį popiežius iš
atnešė iš lietuvių kankinių ko
piyčios, šis atsakė.- abai gerą. Šv. Tėvas
nepaprastai džiaugėsi koply
čia.

POPIEŽIUS SUSiŽAVĖJO
LIET jV1Ų ORGANIZUOTUMU
GIEDOJIMU IR TAUTINIAIS
DRABUŽIAIS
Prel V. Mincevičius gi pa
reiškė, kad Šv. Tėvas liko
taipgi labai sužavėtas lietuvių
nuostabiu organizuotumu, at
vykusių maldininkų lietuviš
ku giedojimu ir s-palvingais
tautiniais drabužiais.
Lietuvių kankinių koplyčia
yra pačioje geriausioje iš vi
sų tautybių vietoje, galima sa
kyti, šv. Petro kapo kaimy
nystėje. Maldininkai, turistai
ir šia.p praeiviai, ir neieško
dami, jokiu būdu negali jos
a (lenkti. įėjus į Šv. Petro ba
ziliką ir pasiekus popiežiaus
sostą, kairėje prie šv. Andrie
j tua statulos matosi lenta su
užrašu, kad apačioje yra šv.
Petro ir popiežių kapai Jau
lipant laiptais žemyn, pavėla
vusią šv. Mišioms liepos 9 d.
ryto, pasitinka lietuviškos mal
dos garsai. Truputį paėjus ir
pasukus į kairę, pati pirmoji
yra lietuviškoji koplyčia. Kiek
už jos priešingoje pusėje Šv.
Petro koplyčia su kapu 10 pė
dų žemiau jos. O jau tik ge
rokai toliau rikiuojasi airių,
lenkų ir kitų koplyčios.

LIETUVIAI GALI DIDŽIUOTIS
SAVO KOPLYČIA
Net iš kritiškiausių lietuviš
kų lūpų girdėjosi vien tik di
džiulis susižavėjimas. Ir yra
kuo didziaoiis! Lyginant su

Rugsėjo SeStadien s
PREMIJA O TAS ROMANAS
BRUTE PÚ .FLiiVIčiŪTĖ
(tęsinys)

Dê' jų ateities aš palikau favo inkrustuo
tus stalelius, savo porceliano vazeles, sidabro
servizą...
— O kokį porcelianą tamsta rinkai? Sevro,
Nymfenburgo ar Franken.Ralio? gal Pfaizo?
Juokauj.4, Gerulaiti! Kaip aš po dvide
šimties metų galiu. prisiminti! Buvo nupieštos
piemenaitės, buvo markizai ir damos aat sūpy
nių, buvo gulbės...
— O firmos ženklų tamsta ar nepameni?
Ar tai buvo karūna ar inkarsas, ar avinėlis su
paukščio nagais ar ieties smaigalys? Nepameni,
tamsta? Še tau, ir kolekcionierė!
— Buvo brangus,, užsieninis porcelianas. Ir
liaukitės, Gerulaiti, mane kamantinėjęs!
— Ai, ponia, ponia! Jeigu Saksonijos kara
lius Augustas už vieną porcelianinę kinų vazą
Prūsijos karaliui atidavė du raitelių pulkus, tai
tamsta, tiek vazelių prisirinkusi, galėjai sutriuš
kinti visą raudonąją armiją!
— Aš gi sakiau, Gerulaiti, kad dėl vaikų
bėgau. Dėl jų šviesesnės ateities. Pasiaukojau.
Ir prašau kreivai lūpų nekraipyti, mano šven
čiausių jausmų neįžeidinėti.
Nors ir nurungaavau ją kalboje^ mamutė
ėmė mane varžvti. Jos akyvaizdoj tapau lyg ne
rangus; tai žiūrėk, už stalo užkliuvau, tai pieno
bonka man iš rankų išslysta tai vandens čiau
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kitomis koplyčiomis, ji išsis
kiria savo originalumu, erd
vumu, meniška ir simboline
reikšme.
Sienos — šviesaus smėlio
spalvos marmuro, pagrindinės
6 bareljefinės skulptūros —
baltojo cemento o moderniš
kai įrengtos šviesos, krentan
čios netiesioginiai ir nema
tant pačių lempų, daro ko
plyčią labai šviesią, linksmą
ir erdvią. Todėl ir girdėjosi
balsų, kad lietuviškoji koply
čia esanti iš visų jų didžiau
sia. Lyginant su airių lenkų
ar kitų, ji taip ir atrodo. Ypač lenkų perkrauta suolais,
atrodanti daug mažesnė; taip
gi airių su visa, frontine ža
lia siena atrodo nedidutė.
Lietuviškosios koplyčios lu
bos dar nebaigtos. Dabar yra
visai baltos, o užbaigtos bus
su lietuviškomis saulėmis.
Grindys — grynai lietuviš
kos. Pilkšvo marmuro retai iš
mėtytos origin apskritos, kam
puotos tautinio rašto lyg sti
lizuotos gėlės. Tai turėt” pri
minti lietuvišką žydinčią pie
vą Raštų inkrustacij» tauti
nių spalvų; geltona, žalia,
raudona. Derinantis prie esan
čio8 aplinkos ir kaimyninių
koplyčių, išlaikytas gt rae sko
nis ir spalvos parinktos nerė
kiančios, bet švelniai gelsvo
ka, tamsiai žalia ir tamsiai
raudona (beveik atrodanti
rusva).
Iš viso koplyčia pasižyni
išlaikytu stiliumi.- skoningu
neperkrovimu, modernišku pa
gal gyvenamą laiką išpildy
mu, tačiau nepametusi savito
rūbo ir palikusi tradicingai
lietuviška. Dail. Vyt. K. Jony
no idėja buvo pavaizduoti sa
vo, tautos istoriją: gyventa ir
vaikščiota lietuviška žeme, o

te rugpjūčio 7 d

kryžių viršūnės puošė lietu nų neįžengiant koplyčion,
per duris žvelgiant, aiškiai
višką dangų.
pasako, kam ji priklauso ir
PALANGOS GINTARO
kam skirta.
KAROLIAI ANT MARIJOS
SKULPTŪROM IR ŽODŽIU
STATULOS
IŠKALTI KANKINIAI \
Koplyčios priešaky centri
LIETUVIŲ KOPLYČIOJE
nėje sienoje, kuri duoda tri
Pradedant pirmuoju Lietu
jų dimensijų įspūdį, įdomiai
sugrupavus statybą šoniniais vos krikštytoju Mindaugu, ša
išsikišimais, svarbtaue’as yra limais randa vietą ir antrieji
ušros Vartų Gailestingumo Liet, krikštytojai Vytautas Di
Motinos paveikslas. Tai gry dysis su Jogaila. Vytautas lai
na kopija Aušros Vartų, tik ko kairėje rankoje Vytį —
padidinto formato. Paveikslas tautos herbą, o Jogailos kai
meniškai gerai pavykęs — rėje pusėje — Gedimino stul
Madona labai graži su liek pai. Vytauto drabužiai prie
nom, gyvos išraiškos ran kaklo susegti Gedimino stul
kom. Ir kitataučiai pirmiau pų sagute. Tuo nereta pabrėž
sia susižavi ir nesigaili kom ti, kad jie abu yra pusbro
plimentų «Lietuvos gražiajai liai, abu - Gediminarčiai.
Madonai. Paveikslo tonas, Ma
Šalia Lietuvos globėjo šv.
rijos veidas ii raukos — tam Kazimiero
šv. Jozapatas
sios mozaikos (bet ne juodos)- Kuncevičius, «Episcopus et
Marijos vainikas ir spinduliai Martyr A. D. 1580—1623", to
— aukso; rūbas (pagal origi liau tęsiasi Kražių tragedijos
nalą visas sudarytas iš lietu fragmentai su suklupusiu mirš
višku lauko gėlių) — sidabro tančiu kankiniu Lietuvos ko
(atlikta italų auksakalių). Ma vų ir kančių laikotarpy.
rijai ant kaklo pakabinti pen
Pagaliau paskutinioji skulp
kių eilių gintaro karoliai, ku
rie gauti iš Lietuvos — Pa tūra — dabartinių laikų kan
kinamų asmenų iškalbi istori
langos.
ja. Sibiro lietuvaičių malda
Prof. Vyt. K. Jonyno išpil knygė «Marija, gelbėk mus»
dytos grindys, sienų berelje- šaukte šaukia visa dvylika
fai ir durys pasižymi rimtumu kalbų, jų tarpe net korėjie
ir puikiu suderinimu. Neišsi- čių ir visas tuzinas apjung
šokani ir perdaug neišsiski- tas dideliu lietuvišku nžrašu:
riant iš kitų aplinkinių koply «Marija, gelbėk mus!» O to
čių, neturinčių užrašų ant du viso kompozicija — lietovairų, ir liet, koplyčios geleži tės veido siluetas.
nės durys yra be užrašo. Ta
Pagal duris dviejų popiežių
čiau pačiam durų vidury me
herbai:
Mindaugo laikų Ino
niškumu pasižymįs vytis ir
jo keturiuose šonuose — kam cento IV ir mūsų laikų Pau
puošė lietuviškieji simboliai; liaus VI.
Tokia tai išvaizda lietuvių
ąžuolas eu gile, javų varpa,
tulpė ir rūta be jokių užrašų kankinių koplyčios — šių die
daug ką pasako. Tuo tarpu nų katakombų.
gi Kitataučiui net pustuzinį
(Pabaiga 5 pusi.)
kartų kartota Lietuva ant šie

pą pasuku priešingon pusėn ir visas purslomis
apsitaškau
Kartais ponia Nelli nei žodžio nesakydavo,
bet jos atsidūsėjimas buvo ganėtinai iškalbin
gas; «vėl tas senas griozdas! Tolydžio dariausi
vis nelaimingesnis, bet užtat dar didesniu įnirti
mu mudu ėmėm kovoti.
Laima su Sauliuku, į namu? sugrįžusi, vir
tuvę perleido mamutei. Aš buvau paskirtas jai
pagelbėti.
— Gerulait, šen! Gerulaiti, ten! Nebūkit toks
be iniciatyvos! Piaustykit, piaustykitl Ne, ne ši
taip! Mažesniais gabaliukais, Dėl Dievo meilės,
■ nulupkit žievę I Gerulaiti, ką jūs čia parnešei?
Prašiau rūgščios grietinės, o jis atvilko grieti
.nėlėsl
Tiek to Virtuvė moteriška karalija. Ne man
vyrui, žinoti, kaip ką lupti, kaip ką skusti, kokia
grietine užbaltinti, Bet užtat, kai susėdam prie
stalo, aš jai su kaupu atsikeršiju. Nors ir ska..niausiai būtų pagaminta, įsidedu kąsnelį lėkštėn, paragaunu ir išsišiepęs pastūmiu. Tada pa
kalu ir nuskriaustojo balsu sakau:
— Ką darysi... Aš sau išsikepsiu kiaušinį!
Aha... Smagu tau, laume? Smagu, kad žmo
nės negali net valgyti to, ką tu sutaisai? Bet vos
pasiimu keptuvėlę į rankas, ponia Nelli sušunka;
— Laima, jūs vartojai aliuminiaus indus?
Tą keptuvę reikia tučtuojau išmesti — mes visi
apsinuodysimi
— Tai mano keptuvėlė. Ji gerai žino. Aš,
kvailas, pasigyriau, kad labai pigiai ją nusipir
kau Laimei, niekas mamutės neklauso. Ėmė
verkti Sauliukas ir Laima nubėgo pas vaiką.
Zigmas skaito laikraštį, o aš demonstratyviai lei

džiu į tirpintą svietą kiaušinį,
— Kepkit, kepkit, Gerulaiti! Pamatysit,
koks bus rezultatas...
— Rezultatas bus keptas kiaušinis.
— Bien mon cher. Darykit savaip. Ob, mon
Dieu! Le moade ėst plein de fous! (Kvailų pil
nas pasaulis).
- Kalbėk, brangi ponia, prancūziškai, jei
nori, bet tik ne žemaitišku akcentui Prieš akis
tuojau atsiveria turgus Žagarėje.
— Zigi! — nebeištverusi suspiegia mamu
tė — SuvaMyks savo tėvą! Aš nepakęsiu insuni...
— nsinuaoijų... — pataisau užkritusį mamutės^žo
’’i-’dį.
.
— Mano vyras buvo seimo atstovas! — pri
siminusi visas mano insinuacijas/ šaukia ma
mutė.
•*
Girdėjau, ponia. Berods, to
kuria
me k^dįėjiįbuvo prikaltos prie grindų j
atsto
vai galvų nesusiskaldytų.
— Zi-gi! Ar čia tavo namai, ar jo?
Zigmas pakelia galvą nuo laikraščio;
— Tėvai, tėvai...
— Ašį tik linkteliu. Ir, man rodos, Zigmo
akyse įžiūriu juoko kibirkštėles. Mane užlieja
jauki šiluma, Lyg subartą vaiką, kurisjunta, kad
širdies gilumoje tėvas jį užstoja ir gal net mė
gaujasi jo išdykavimais,
Bet palauk! Ar aš esu Zigmui tėvas, ar jis
man?
(Bus daugiau)
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Ilgos Derybos
Padėjusios šalin senus politinius istorinius ir ekonomi
alus ginčus, prieš 13 metų šešios Europos valstybės: Vokie
tija, Prancūzija, Italija, Belgija, Olandija ir Liuksenburgas
įsteigė Ekonominę Europos Bendruomenę ir pradėjo naują
jį istorijos periodą. Mažindamos palaipsniui muitus ir pasi
keisdamos produktais bei darbo jėga, jos ekonominiu atžvils giu taip suklestėjo, kad daugelis pradėjo kalbėti apie eko
nominį Europos stebuklą. Taip Italijos bedarbiai gavo darbo
Vokietijoje ir Belgijoje, Vokietijos Volkswagenai pasklido po
Vakarų Europos kelius, Belgijos akmens angliai šildė Hali
jos fabrikų krosnie, o Prancūzijos vynus galėjo gerti eiliniai
• okietijos darbininkai, h at, aukšti muitai pakelia produktų
kainas, ir jie pasidaro daugeliui neprieinami. Atvirkščiai,
kai muitai mažinami arba visiškai panaikinami, tuokart pre
kės pasidaro igios ir prieiga nos plačioms žmonių masėms.
Be to, Ekonominė Europos Bendruomenė turėjo ir kitą — po
litinį — pliusą. Kaip, pavyzdžiui, Vokietija norės kovoti prieš
Prancūziją, jei ji yra priversta iš jos daug dalykų pirkti ir
jai parduoti? Taigi, glaudesni ekonominiai ryšiai suartina
tautas ir politiniu atžvilgiu, nes viena kitai pasidaro reika
linga, viena kitą papildo. — Matydama didelį Ekonominės
Europos Bendruomenės pasisekimą, 1961 metais Anglija
pareiškė norą j ją įstoti Prancūzijos prezi
dentas De Gaulle tarė savo veto, ir Anglija pasiliko už du
rų, Praėjus 6 metams Anglija vėl pasibeldė į duris, bet ir šį
kartą De Gaulle jos neįsileido. Prancūzijos prezidentas sva
jojo atkurti seną Prancūzijos didybę, ir jam atrodė, kad, įsi
leidus Angliją į Ekonominę Europos Bendruomenę, sumažės
jo ir Prancūzijos gaila.
Daba’', kai pasikeitė Prancūzijos ir Anglijos vyriausy
bės, Didžioji Britanija vėl atnaujino seną prašymą įsileisti
ją į Ekonominę Europos Bendruomenę Kartu su ja norėtų
įstoti Airija, Danija ir Norvegija. Je,i Prancūzija šį Kartą ne
sipriešins, Ekonominė ‘ uropos Bendruomenė apjungs 10
valstybių ir 250 milijonus žmonių. Liepos mėnesio pradžioje
tuo klausimu pradėtos Briuselyje derybos. Jos bus ilgos ir
varginančios, ir, ekspertų nuomone, užsitęs virš vienerių
metų.
Didžiausią Anglijos įstojimo kliūtį sudaro atsilikęs Ita
lijos ir Prancūzijos žemės ūkis. Kad smulkūs ūkininkai ne
parduotų savo sklypelių, iš kurių vos gali pragyventi, ir ne
bėgtą į miestus, Ekonominė Europos Bendruomenė sudarė
fondą, kuriuo padeda smulkiems ūkinininkams ir tuo būdu
■b aukštas maisto produktų kainas. Importuodama 5C%
produktų iš užsienio, Anglija privertė savo ūkinio
kus raodernizuotis ir laikyti maisto produktų kainas žemaiJai Anglija stotų į Ekonominę Europos Bendruomenę, jos
maisto produktų kainos pakiltų tarp 18 ir 26%. To būtinai
anglai norėtų išvengti. Todėl naujasis Anglijo premjeras
pasakė, kad, 'stodamas į Ekonominę Europos Bendruomenę,
jokios kainos nemokėsiąs. Tačiau, antra vertus, anglai žino,
kad jų pramonės produktams atsivertų labai plačios galimy
bės. Ekspertų nuomone, Anglijos pramonės augimas pakiltų
nuo dabartinių 2 iki 5% kasmet. To anglai nenorėtų praras
ti. Todėl ir senieji Ekonominės Europos Bendruomenės na
riai, ir keturi nauji kandidatai ieškos kompromiso.
Iki šiol Ekonominė Europos Bendruomenė buvo ne kas
kita, kaip muitų sąjunga. Panaikindami arba mažindami mui
tus savo taipe, bendruomenės nariai nustatė aukštus mui
tus kitų valstybių produktams, kad negalėtų konkuruoti su
jų pačių produktais Bet dabar Ekonominės Europos Bead
ruomenės vadovybė siekia daugiau. Iki 1980 metų ji nori
vesti visiems nariams bendrus pinigus, suderinti vis. s susi-
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PEDAGOGIKOS
PSICHOLOGIJOS
KLAUSIMAI SUVAŽIAVIME
Pedagogika ir psichologija,
nors ir labai artimos viena
kitai mokslo šakos, tačiau
mūsų laikais taip išaugo ir
išsišakojo, kad kiekvienai r ei
kia atskiro traktavimo. Tai
mintyje turi ir Lietuvių Kata
likų Mokslo Akademija reng
dama savo suvažiavimą š. tu
ru gs ė jo 1—6 d.d. Toronte.
Psichologijos sekcija rūpin
tis pavesta prof, dr; Agotai
Šidlauskaitei, kuri profeso
riauja Ottawos universitete,
yra vaikų studijų centro di
rektorė ir vadovauja eksperi
mentinei vaikų vasaros stovy
klai. Psichologiją ji yra stu
dijavusi Vytauto idžiojo uni
versitete, Kaune, vėliau —
Milano universitete pas prof.
A. Gemelli ir giliausiai Minnesotos universitete. Ji yra
išleidus mokslinių studijų ita
lų ir anglų kalbomis. Jos spe
cialybė
vaikų psichopato
logija. Šia proga ji skaitys
paeka tą: «Neuropsichologija
ir asmenybės ugdymas». Ki
tas paskaHininkas bus kundr. A n tarnas Paškus Jis yra
baigęs teologines studijas gar
siajame Gregorianum univer
sitete, Romoje, o psichologiją
studijavęs 'luencheue, kur
įgijo daktaro laipsnį. Vėliau
jis dar studijavo New Yorke,
gaudamas klinikinės psicholo
gijos magistro laipsnį Šiuo
metu jis dėsto psichologiją
Gannon kolegijoje (Erie, Pa,)
ir reiškiasi spaudoje psicho
loginio - filosofinio pobūdžio
straipsniais.
Pedagogikos sekcija rūpina
si ir jai suvažiavimo metu va
dovaus prof, dr, Antanas Ra
mūnas Papkuskas,
Ottawos
universiteto profesorius, pe
dagogikos fakulteto vicedeka
nas bei lyginamosios pedago
gikos centro direktorius. Jis
savo pedagoginius mokslus
yra pradėjęs Vytauto Didžio
jo universitete, Kaune, o vė
liau, tęsė Vienos universite
te, įgydamas daktaro laipsnį.
Padėsięs kurį laiką Vienos
Universitete, jis toliau gilino
si įvairiuose Vokietijos uni
versitetuose ir, atvykęs į Ka
nadą dėstė Montrealio uni
versitete. Per visą mokslinio
darbo laiką jis yra parašęs vi
są eilę veikalų bei mokslinių
straipsnių įvairiomis kalbo
mis, žinomu pasauliniu mas
tu. Jis skaitys paskaitą; «Lie

tuvių pedagogikos kryžkelės».
Kitas paskaitininkas bus kun.
dr. Jonas Gutauskas, teologi
jos doktoratą įgijęs Vytauto
Didžiojo universitete, Kaune,
vėliau dėstęs Lietuvos bei
Kolumbijos kunigų seminari
jose, o Kanadoje gavęs pėda
gogikos daktaro laipsnį. Jis
yra parašęs mokslinių knygų
bei straipsnių ir šį kartą kal
bės tema: «Šeimos ir moky
klos vaidmūo lietuvybės ug
dyme». Apie mokytojus dabar
tinėje pavergtoje Lietuvoje
kalbės Genutis Procuta, šiuo
mėto dėstąs pedagogic uis
mokslus Chicagos universite
to lyginamosios pedagTgikos
centre, o i. A. Račkauskas
skaitys paskaitą apie lietu
vių įnašą Europos pedagogi
kom Jis yra gimęs 1942 me
tais Lietuvoje, c pedagogikos
magistro laipsnį ga ęa t e
Paul universitete, Chicagoje,
už darbą iš Lietuvos švieti
mo istorijos. Šiuo metu jis
yra vienas iš Chicagos Cook
County direktorių ir dėsto
State College pedagogiką.
S. J.
ItaWMPSH
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PRIMENA LIETUVA
PASAULIUI
Pasaulio Lietuvių Gydytojų
Sąjunga dr. Vaclovo Paprocko iniciatyva, pastangomis ir
lėšomis išleido 400,000 klijuo
jamų ant vokų ženklelių, skel
biančių pasauliui, kad Lietu
va tebėra pavergta. Arti pu
sės milijono šovinių paleidžia
ma Kremliaus diktatorių link
ir kartu šaunama į laisvojo
pasaulio politikų sąžinę.
Iki šiol buvo išleista daug
ir įvai ių ženkliukų, vokų su
užrašais, medalių, segamų
prie atlapos žetonų ir pan
Beveik visi jie buvo skirti
džiaugsmui išreikšti, save pa
linksminti, o kartais netgi (be
bio; os valįosj budrumui suma
žinti, Kitataučiui arba ie nie
ko nesakė arba netgi klai
dino.
Štai pavyzdys: pernai me
tais lietuviai jaunuoliai įtei
kė New York Times radijo
muzikinės programos vedėjui
5v metų Lietuvos Nepriklau
somybės paskelbimo proga
kelies lietuviškas plokšteles.
Geitelmenas padėkojo ir paydjįįt

't1********** *♦*****■«—
siekimo priemones, išleisti visiems nariams galiojančius ben
drovių įstatymus ir pan. Tuokart ekonominiai ir politiniai ry
šiai tarp atskirų bendruomenės narių pasidarytų dar glau
desni ir artimesni, o produktų kainos dar libiau atpigtų. To
dėl anglai, airiai, norvegai ir damrí dės visas pastangas,
kad patektų į Ekonominę Europos Bendruomenę, su kuria
palaiko ypatingus ekonominius ryšius 27 Europos, Azijos ir
Afrikos valstybės. Žiūrėdamas j 1959 metais atsiektus rezul
tatus, Jean Monnet. Prancūzijos ekonomistas ir Ekonominės
nuropos Bendruomenės įkvėpėjas bei pradininkas, taip išsi
reiškė; «Ekonominė Europos Bendruomenė yra didžiausia
pasaulio Bendruomenė». Galima pridėti, kad ji yra ir reikš
mingiausia bendruomenė, nes buvusius priešus pavertė drau
gas, šaltus konkurentu - bendradarbiais ir siaurus šovinis
tus — saikingais patriotais. Trumpai, ji praplėtė žmonių
žvilgsnį ir parodė, kad bendrudabiaujant galima daugiau lai
mėti negu kardu.
Petras Pakalnis

ė, kad jis kartu su lie
tuviais džiaugiasi, jog suka
ko 50 metų kaip Lietuva yra
nepriklausoma valstybė.
Iki šiol išleisti minėjimo
simboliai dažniausiai svetim
tautį klaidino ir neretai pa
tarnavo okupantui. Jam irgi
malonu, kad laisvojo pasau
lio lietuviai mini 50 metų ne
priklausomybės sukaktį.
Pasaulio Lietuvių Gydytojų
Sąjungos išleistas ženklas aiš
kiai nusako dabartinę Lietu
vos padėtį ir netiesioginiai
pasako, ko; mes, lietuviai, šie
kiame. Tai yra pirmas išeivi
joje atsitikimas, kada tokiu
tiražu ir tokia a škia su oku
P'iutu kovos paskirtimi būtų
išleistas ženklas;
Projektą paruošė dali. Pau
liūs Jurkus. Ženkleliai ats
pausdinti trim spalvom: mėly
na, žalia ir raudona. Antra
pusė ženklelio padengta [ma
tiniu kiijumi.
Parduodami savikaina —
1 doleris už šimtą ženklelių.
Gaunami DaRB N-I N KO kny
gyne:
DARBí NINKAS
Administration
9 0 Willoughby va.
Brooklyn, N. Y. 11221
(USA)
BMS8EMI1
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LIE ÜVOJE PERSEKIOJAMI
KUNIGAI

Šiandien Lietuvoje 82 baž
nyčios paverstos j šokių sa
les. sandėlius, muziejus, o 41
parapija neturi savo klebono,
nors yra 122 kunigaijkuriems
neleidžiama užimti parapijo
se vietos. Soviotinė valdžia
neseniai nubaudė tris veik
lius kunigus, Ambrasą, Matu
levičių ir Pudzimską, išsiųs
dami juos į mažas ir tolimes
nes vietas. Dažnai pasilaiko,
kad kunigus išsiunčia į ligoni
nes ar prieglaudas «Sveika
tos gydyti . Kunigai apdedami mokesčiais keturis kart
didesniais, negu eilinių žmo
nių: už pajamas moka 50-60
nuošimčių vietoj įprastinių 5
10 nuošimčių. Bent trečdalis
kunigų Lietuvoje yra okupan
to suvaržyti, bausti «už nusi
kaltimus» (pavyzdžiui, už vai
kų mokymą religijos). Ka
dangi Vakarų pasaulyje p ra
dedama nebetikėti religiniu
persekiojimu už geležinės už
dangos, laisvoji lietuvių spau
da stengiasi šį nepaneigiamą
faktą iškelti.
H—II
UÉMMBüii

RADIJAS SIBIRO
LIETUVIAMS

Vliko pirm. dr. Vai ūnas
pranešė, kad iš Veritas sto
ties Filipinuose kiekvieną die
ną bus duodama valandos pro
grama lietuviams Sibire. Pa
gal sovietą duomenis, Sibire
yra apie 150.000 lietuvių. Pro
gramose btis muzikos, tauti
nių bei religinių ž.nių, lietu
vių išeivijos veiklos apžval
ga. Norima, kad Sibiro lietu-'
viai žinotų, jog jie nėra už
miršti
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artimiau giyvenę<8 su kitų ti
kybų kaimynais. Todėl jie lin
kę prie Bažnyčios, arba tikkinčiųjų bendruomenės, priskaityti visus, kurie Dievo nuo
širdžiai ieško. Vienose reko
lekcijose dalyvavo protestan
tė mergaitė, .ir jos draugės
būtinai norėjo, kad ji per Mi
šias paskaitytų lekciją.
VAIKIŠKI PRILYGINIMAI

JANINA DEGUTYTĖ

LIETUVA
Tu — mažutė, tu telpi visa
į Čiurlionio karalių delnus...
Tu — riekelė duonos kasdie ės
Ant pasaulio vaišių pilno stalo...

TĖVO
ANTANO

Tu ant gaublio — mažas lopinėlis,
Žalgirio šarvų plieninis žvynas.
Pirčiupio liepsnos ir kraujo ženklas,
Ežerų dangaus tyriausias lašas

SKILTIS

Žalias rytas ant pilkų ari irų.
Spindulių lietus aikštės erdvėj.
1 u - ant gaublio— padūmavęs gintaras
Su pušies kvapu ir kraujo atšvaitu...

Bažnyčia: Sena ar jauna?
Prieš pusmetį teko pravesti trijų dienų re
kolekcijas akliems berniukams. Jų buvo 35, tarp
13 ir 17 metų Kalbėjome apie jų gyvenimą, Die
vą, maldą. Kai atėjo laikas diskusijoms apieBaž
nyčią, atlikome tokį žaidimą; kadangi jie negalė
jo matyti, panaudojome juslę, duodami paliesti
tam tikslui parinktus daiktus, ir prašydami, kad
pasakytų, ką jie visi turi bendro. Jie apžiūrėjo
rankomis knygą, šukas, lapuočio medžio šakelę,
apelsiną Bematant prilygino tuos daiktus prie
Bažnyčios: kiekvienas iuri daug dalių,

o

Tiktai mūsų meilėj — tu didžiulė.
Mūsų delnuose — tu nesudeginama.
Mūsų ilgesy — brangiausia pasaka.
Mūsų akyse tu — saulės kraštas

Janina Degutytė yra viena iš gabiausių S.
Lietuvos jaunosios kartos poečių, išleidusi kele
tą eilėraščių rinkinių.

dalys sujungtos krūvon, kaip ir Bažnyčiai pri
klauso įvairiausi žmonės

Pagrindinis vaikų klausimas apie Bažnyčią
yra: «Ar aš jai priklausau?» Suaugusiam yra
lengviau nes bažnytinė muzika ir giesmė jau
įprastinės, visos sudėtingos apeigos gerai pažįs
tampė, ir pats gyvenimas jau į klausimą atsakė.
Antrasis jauniems žmonėms aiškus reiškinys yra,
kad tikinčiųjų bendruomenė, Bažnyčia, yra ne
paprastai įvairi anau, kad jie pažiūrų skirtu
mus lengviau pripažįstą, negu suaugę. Viena lie
tuvaitė Bažnyčią vaizduoja kaip Kalėdų eglutę,
kurią puošia įvairiausi papuošimai, tai yra, viso
. kie žmonės.;
«SENOJI» BAŽNYČIA

Iš mokslinių studijų žinoma, kad katalikai
vaikai geriau supranta simboliu» negu kitų tikyr:;
bų jaunimas — juk sakramentai yrą ženklai ar
ba simboliai, kurie per duoną, vyną, aliejų rodo
gilesnę prasmę. Bet vaikams sunku suprasti la
bai sudėtingas ceremonijas bei pasikartojančias’’
maldeles, žegnones. Todė4 ir liturginiai pakeiti-1
mai, įvykę per paskutinį dešimtmetį, išeina jų
naudai, nes daug kas yra suprastinta.
Prie «senosios” Bažnyčios, kurios nariais
jauni žmonės dažnai nesijaučia, priklauso piaigl
niai parapijų rūpesčiai ir pamokslai apie rinklia (
vas, kurių turbut, ir suaugę nemėgsta. Vienas
keliolikos metų berniukas, piešdamas Bažnyčią
simboliais, nubrėžė brūkšnį tarp senosios ir jau
nosios Bažnyčios. Senojoje padėti pinigai, baž
nytiniai rūbai, surašyti hierarchijos titulai: mon
sinjoras, kardinolas ir t.t.

«JAUNOJI» BENDRUOMENĖ
Kaip tada vaizduoja tą Bažnyčią, kuriai no
rėtų priklausyti? čia Bažnyčia Susirūpinusi ne-

KAIP SU SEKMADIENIO PAREIKA

Tiek gimnazistai tiek universitetų studentai
labai dažnai Bažnyčią suriša su pareiga šventą
dieną dalyvauti Mišiose Būtinai nori žinoti, ar
yra nuodėmė mišias sekmadienį apleisti, jeigu
«man jos nieko nereiškia». Dažnai į suaugusius
žiūri, lyg Jie suėję Bažnyčion tiktai iš pareigos,
o ne dėl to, kad jie norėtų ten būti. Bent Šiau
rės Amerikoje gal didesnė dalis jaunų žmonių
Kokius metus avėjus nelanko bažnyčios. Turbūt
pusė tėvų stengiasi vaikus prievarta nusivesti,
kita pusė leidžia likti namie, bet prie progos
apie tai su vaikais pasikalba, kad jie sąmonin
gai apsispręstų. S. Paulo estado miestuose Mišlo
se dalyvauja 40% raštingų žmonių, o iš beraš
čių apie 10%.
KOKIA BUS ATEITYJE BAŽNYČIA?

visos

DU JAUNU Ž.JONIŲ UŽDAVINIAI

Kai užduodama spalvotais
pieštukais nupiešti «Bažny
čią», vaikų simboliai labai pa
našūs į Kristaus mokymą, Vie
nas lietuviukas nupiešė auto
mobilį, kurio daiiiė i s visi esą
me, o «Dievas yra gazolinas».
Kiti nupiešia laikrodį ar mozaiką. Visi šie simbo
liai labai panašūs į šv. Povilo prilyginimą, kad
Bažnyčia yra Kristaus kūnas, susidedąs iš skir
tingų bet reikalingų dalių. Kiti nupiešia bažny
čios varpą ar sėklų pilną gėlę; Bažnyčia turi
skelbti Dievo žodį visam pasauliui, kaip sklinda
varpo gaudimas ar augalo sėklos. Labai dažnai
simboliu yr^ medis a ba miškas, kuris turi daug
šakų, ir kuris nuolat auga ir keičiasi. Tai jų žo
džiais Kristaus «garstyčių” sėkla, iš kurios išau
ga didelis medis, kuriame paukščiai suka lizdus.

turturtingaisiais, viešpatauja meilė ir taika, jos
nariai susiėmę rankomis, ir Dievo šviesa spindi
visiems. O jeigu pamaldose gali daugiau įsijung
ti giedodami su gitarų ar kita jiems pažįstamesne muzika, padėti skaityti ir sukurti maldas, jau
čiasi daug jaukiau. Žinoma, yra suaugusiųjų, ku
riems tokios triukšmingos Mišios atrodo nepa
garbios, neduodančios progos susikaupti Bet vai
kai ir Bažnyčią vaizduoja kaip gitarą, kurio kiek
viena styga kitaip skamba, arba manikes gai
das, kurių kiekviena prisideda prie bendro per
gyvenimo.

KAS NEMĖGSTA ILGŲ MIŠIŲ?
Sakoma, kad ilgos pamaldos niekam nepa
tinka. Man yra tekę dalyvauti Mišiose, kuriose
«tikinčiųjų maldos» tęsėsi 20 minučių, nes kielei
vienai dalyvis, kuris norėjo, galėjo pats pasa
kyti, už ką ir su kuo šiandien norėtų melstis.
Meldžiasi už pasaulį, už savo draugus, už ser
gančius, už taiką. Kitą kartą rekolekcijose ber
niukai parinko skaitymus prašydami, kad Mišios
būtų prie jūros kranto ant uo ų. Jie paskaitė
septynis skaitymus.- kaip Dievas sutvėrė pasau
lį, jūrą ir saulę (Mišios buvo saulei tekantį kaip
Kristus su apaštalais laive buvo audros užtikti,
paskaitė ir psalmę, kurioje bangos prilyginamos
Dievo galybei. Vaikų Mišiose kartais jie patys
papildo kunigo pamokslėlį, pareikšdami savo įs
pūdžius apie skaitymus ir Evangelija, net nepas
tebėdami, kiek ilgai Mišios užsitęsia Svarbiau
sia, jie nori jaustis, kad čia jaukiai priklauso.

KITŲ TIKYBŲ KLAUSIMAS
Šiame šimtmetyje išaugo vadinamas •eku
meninis sąjūdis» kuris plačiai aiškintas vyskupų
Vatikano suvažiavime. Jaunimui ta sąvoka sava,
suprantama, kaip ir kiekvienam žmogui, kuris

Ir «senoji» ir «jaunoji» Bažnyčia reikalinga.
Svarbu, aiškina jaunimas, kad visi sugyventu jr
stengtųsi vienas kitą suprasti. Ne viskas, ką mo
kiniai ar studentai apie tikybą mano, yra tobu
la. Tą patį galima sakyti ir apie vyresnio am
žiaus žmones. Jauni žmonės nori dabar ir šių
laikų dvasia gyventi, o net suaugę dažnai nori
Kad Bažnyčia liktų tokia, kokia ji buvo jaunys
tės metu. Nepraėjo dar dešimties metų nuo Vali
kano II suvažiavimo. Pamatysime, kokia Bažny
čia, šv. Dvasios vedama, bus ateityje.

LITUANISTINĖ MOKYKLA MOOKOJE

Nors liepos mėnuo atostogų metas, kiekvie
ną šeštadienį apie 15 vaikų susirinka mokyklė
Įėję tarp 15 ir 17 valandos. Vedėjas Alfonsas Pfc
traitis ruošia šešių instrumentų orkestrėlį, Buvp
rodytas filmas apie Nautilus, povandeninį laivą,
praplaukusi po ledu pro šiaurės ašigali, ir apie
skautus Amerikoje. Vaikai žaidžia vUokius žah
dimue, kuriuose gali išmokti daugiau lietuviškų
žodžių. RugpiūČio mėnesi tęsis mokslo metai ir
normali mokyklos programa; dainosçáteuzika, tau
tiuiaf šokiai, Lietuvos istorija, geogrąfija, lietu
vių kalba, darbeliai.
^.7^

Visiems patinka skanūs valgiai* o ką dar
kalbėti apie paties jaunimo išsikeptus pietus.
Bet kartą skautų būrys iš Bostono nuplaukė Į
ežero salą. Pakilus audrai, turėjo dvi dienas il
giau saloje išbūti. Pritruko maisto, kurį atsive
žė. Grižę iŠ iškylos draugams ir tėvams filmojė
rodė, kaip jie gaudė, lupo ir kepė gyvates, var
les ir kitus gyvūnus, kurių, turbūt, mamos jau
nebevirtų savo vaikams.
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(pabaiga iš 2 pusi.)
ROŽĖS IŠ LIETUVOS ANT

ALTORIAUS
Prie Rūpintojėlio kojų ir
altoriaus maldininkų sudėtos
raudonų rožių puokštės atro
dė lyg simboliniai lietuvių
pralieto kraujo klanai.

Taipgi simboliniai ir pa
vergtieji lietuviai savo nuo
savoje žemėje dalyvavo šio
se iškilmėse. Aot paties alto
riaus atsirado mažytė kukli
pavytusių raudonų rožių puokš
tė. Ji buvo atvežta iš Lietu
vos ir paprašyta padėti ant
koplyčios altoriaus,- kitos die
nos rytą apie Gailestingumo
Motinos paveikslą tos puokš.
tės išdėti žiedai lyg ir malda
vo pavergtų, nuožmiai pri
spaustų savo žemėje lietuvių
vardu: «Tavo apginimo šau
kiamės, Gailestingoji Motina!»
Tai
buvo pati stipriausia,
reikšmingiausia, žiauna rea
lybe persunkta nebyli maldai
LATVIS KOPIJUOJA
UŽRAŠUS

Pagal sienas vaikščiojąs ir
užrašų knygelėje užsirašąs
ant koplyčios sienų parašus,
žilaplaukis kunigas atkreipė
ne vieno dėmesį. Užklaustas,
p i i;akė esąs prel. Kasimir
Ručs iš Liuveno, Belgijos. Sa
vo vizitinėje kortelėje užra
šė.- «Kappresentante lettone
presso S Congr. per i Vescovi». Jis vadovauja latvių
sielovadai Europoje, panašiai
kaip mūsų vysk. A. DeksnysBesidžiaugdamas lietuvių kop
lyčios grožiu, žadėjo rašyti
apie ją latvių spaudoje.
Kai liepos 12 d, kun. S. Sap
lis, MIC, (Niagaros klebonas)
koncelebravo šv. Mišias, drau
ge su kunigais J. Margiu,
MIC, (iš Argentinos), A. Mi-

ciūnu, MIC, J. Borevičiu, SJ,
ir C. Augliu, stovintieji prie
durų (koplyčioje lengvai tel
pa per 150 asmenų) galėjo
girdėti įvairiom kalbom links
niuojamą Lietuvą:

šios koplyčios, sudėti krūvon
visi darbai dėl lietuvių tau
tos neprilygsta šiam vienam
vyskupo Brizgio suorganizuo
tam laimėjimui Lietuvos la
bui.

— Litaueu, Lituania, Litbua
pi, Lithuanie...

Žmonės plaukė būriais. Per
trumpą pusvalandį jų turėjo
pereiti šimtais: įvairiom kai
bom, įvairių rasių, vienodas
smalsumas juos vedė .žiūrėti,
užsukti į koplyčią, klausinėti
stebėtis.-:
MILŽINIŠKAS DARBAS
LIETUVYBEI

Aukštas vyriškis aiškina
vienuolei — prancūzei, italų
kalba. Užklausta šias eilutes
rišančios:
— Kodėl
Krintu?

jūs

pasodinote

Jis atkreipė dėmesį į bron
zinį Rūpintojėlį, kuris buvo
pastatytas nišoje, šią netikė
tai atradus, bekasant pože
miuose

- Tai tradicinis Kristaus
— globojančio Lietuvą simbo
lis!;
O po Juo lotynų kalba de
dikacija mėgina plačiau vi
soms tautoms pasauly prabil
ti apie lietuvių kankinių ko
plyčios paskirtį;
«...viso

pasaulio

lietuviai..,

norėdami įamžinti atminimą
tų savo brolių, kurie Tėvynė
je pasiliko ištikimi,.. Jvardai
yra įrašyti gyvenimo knygo
je... negęstantys
švyturiai
švies per amžius»

pusi 5

LIETUVA

APIE NAUJĄJĄ
MAŽIAUSIĄ ALGĄ

S. Paulo arkivyskupijos sa
vaitraštis «O São Paulo», svar
stydamas nesenai paskelbtos
mažiausios algos dydi, prime
na Brazilijos valdžiai penkias
teisybes apie ją, būtent:
1. Naująją algą darbininkai
gauna 4 nuošimčiais mažiau,
negu turėtų gauti. Juk 19691970 metais pragyvenimo kai
na pakilo 24%, gi alga visuo
se svarbiausiuose rajonuose
p kelta tik 20 nuošimčių

2. Pati Vyriausybė paskel
bė, jog nori, kad «tarnauto
jai dalyvautų bendrojoje ge
rovėje», ir kad «Brazilijos pro
dukcija brutto pakilo 9%».
Jei krašto žmonių prieauglis
pakilo 3 nuošimčiais, tai lie
ka vistiek padidėjimas 6 nuo
šimčiais. Bet darbininkai vie
toje gauti 6 nuošimčius dau
giau, gaus 4 nuošimčius ma
žiau. Tad Brazilija turtėja, o
darbininkii biednėja.
3. S. Paulo tarnautojai, gau
ną didžiausią tą naujai pas
kelbtąją algą — 187 20 cr,
turės trijų asmenų prasimaiti

KELIAS

PAS

nimui 80 cr., butui 62 cr., rū
bams 26 ur. sveikatos ir šva
ros reikalams 11 cr., susisie
kimo — 7 cr. Ar gali su to
kiom menkom pinigų sumom
pragyventi.

4. Pensininkai gauna tik
70%, o mirusiųjų žmonos vos
35%. Ir tokių yra Brazilijoje
virš milijono. Ar tai suderina
ma su žmogaus asmens ver
tumu?
5, Kai kurie tvirtina, kad
dabar nustatymas mažiausios
algos nebeturįs reikšmės dar
bininko šeimoje. Dauguma jų
gauną daug daugiau.
*■

Tai netiesa! Pats Finansų
Ministras savo kalboje Sei
mo atstovams pareiškė kad
«apie pusė visų Brazilijos
miestiečių darbininkų gauna
net 10 nuošimčių daugiau virš
regionalinės mažiausios algos.
Taigi, pusė vos 10% tegauna
daugiau. Be to, nustatytoji
mažiausia alga yra orientaci
jos punktas apskaičiuojant
visų darbininkų algų lygį.

Užtat naujai nustatytoji ma
žiausia alga labiausiai darbi
ninkų turinčiose srityse turi
didelės neteisybės pažymių,..
Tik dėka teisingo atlyginimo
gali būti tikra taika tarp gru
pių, teisingumas ir palaiko
ma masių pirkimo galia bei
viso krašto išsivystymo.

TĖVUS

ĮSIDĖMĖTIN! ADRESAI

LIETUVOS ATSTOVYBES
URUGUAY, MONTEVIDEO

p. Anatol. Grišonas, Ciudad
de Paris 5836, Tel. 50-2180
Veikia kasdien prieš piet.
LIETUVIŲ BAŽNYČIA VILA
ZELINA.* Rua Inaoio ,ir Av
Zelina, Mons. Pio Ragažins
kas, Tel. 63-5976.

Liet. Bendruomenė, Valdybos
pirminink. p. Juozas Tijunelh
Rua latai, 150 — Casa Ver
de, Tel. 266-0346.
TĖVAI JĖZUITAI: RuaJua
tindiba, 20 Parque da Mook»
— Tel. 273-0338.

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

LIETUVIAMS PAMALDOS
LAIKOMOS

V. Zelina parapijoje kasdit
ną ir kiekvieną sekmadienį
kaip iki šiol
S v. Kazimiero parapijoje :
Parque da Mooca Rua Juatin
diba, 20.
Sekmadieniais ir šventadh
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,
Jiri£ią mėnesio sekmadieni
Parque, das Nações 1© vai,
V. Carolina 15 val.į
Casa Verde, 17,15 valí

JĖZUITUS

Šalimais stovintis lietuvis,
nenorįs duoti savo vardo spau
dai, susijaudinęs kalbėjo:
— Vyskupas Vincentas Briz
gys atliko milžinišką darbą
lietuvybei. Ne vieno iš tų, ku
rie dabar kelia priekaištą dėi

Antrą :
Jaçana klierikų kopi. 8,30 vai
Bom Retire, 10,15 vai
Utinga 16,30 vai.,
Trečią!

Agua Rasa 8,30 va!.,
Moinho Velho 11,30 vaL,
Lapa 16,30 vai.,

Stasys Lapiems

Paskutinį:
Vila Anastacio 8,00 vai.,
Vila Bonilha 10 30 vai.
V Prudente 18 vai.

naujose patalpose parduoda įvairias

statybos medžiagas bei visokius
namų reikmenis.

Naujasis adresas:

DEPOSITO PARATODOS

«MOŠŲ LIETUVOS» RE
DAKCIJAI IR ADMINISTRA
GIJAI, TAIP PAT IR SÃO
PAULO LIETUVIAMS JĖZUI
TAMS GALITE SIŲSTI LAIŠ

Avenida Sapopemba, 5761. V. Guarani
Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

SIUVYKLOJE LAURO]

ALEKSAS KALINAUSKAS
Advokatas

atlieka visus teisinio pobūdžio darBner, kaip įvairių
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitiSj doku
mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbaii

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

Rua do Orfanato, 618, — V. Prudante — Fone 63-5294
São Paulo

KUS ŠIUO ADRESU:
CAIXA POSTAL 4421,
S. PAULO, BRASIL.

Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui
teikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

Raštinė:
. 15 tfe Novembro, 244
4.0 -Satã 19- Tel. 37-0324
no Mį00 iki 18,00 Tai.

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDOYA

IEMAC1 CACCIERI m.
JONAS JAKUTIS

Lindoya vanduo yra seniai žinomas gėrimas
Kurio puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite,
sitikinkite ir visados naudokite!

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

Rua Dino Bueno, 643
Telefones: 220-1748, 220-1751 e 220-1752

Turi įvairiausių statybos medžiagų, geležinių daikų, indų bei darbo įrankių.

Lietuviai pirkim pas lietuvius l

Caixa Poswl 3967

;
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LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOT!

6

mas) išpildė meninę progra
mą. Pradžioje sukalbėjo lietu
viškai «Tėve Mūsų» ir L. Vru
bliauskaitė
padeklamavo
»Maldą».

UA JUATINDIBÂ. 20 — P. DA MOÓCA

VZeíina
SVENTKELIONÉ I PIRAPORA
Šv. Juozapo Vyrų Brolijos
organizuota šventkelionė į Pirapora pasimelsti prie Bom
Jėzus stebuklingosios statu
los įvyko praeitą sekmadienį,
rugpiūčio 2 dieną
Joje dalyvavo 36 žmonės,
beveik visi iš Vila Zelįnos.
Šventkelionė puikiai pasise
kė. Prel. P. Ragažinskas 11
vai. atlaikė šv. Mišias lietu
viškai. Taip pat buvo giedota
lietuviškos giesmės. Jų klau
sėsi žmonių pilnutėlė bažny
čia. Visi buvo pakviesti pasi
melsti už Lietuvos katalikus
ir jos laisvės atgavimą. Grįž
tant visi buvo puikios nuotai
kos ir dėkingi Brolijai už
šios šventkebonės suruošimą.
1111,1 IIIIIIIII1IH
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Šv. Juozapo Vyrų Brolija
rugp. 9 d. tuoj po Sumos šau
kia Jaunimo Namuose, Vila
Zelinoje, sueigą. Joje bus ap
tarta Spaudos Baliaus suruo
šimo darbai gir kiti reikalaiVisi valdybos nariai ir suinte
resuotieji kviečiami joj© da
lyvauti.
Juozas Baužys,
Šv. Juozapo Vyrų Brolijos
pirmininkas.
iibctbbbii
iisasasBiū

LIETUVIŲ KALBOS pamo
kos Vila Zelinoje po atosto
gų vėl bus sena tvarka: šeš
tadieniais 16 vai. J. Namuose.

—

SÃ©

?PAULO, 13

SUSIRINKIMAS.
Visų ateitininkų, išaugusių
Žilvičio» sambūryje, o taip
pat visų kandidatų, kuriuos
pažadėjau po «Žilvičio» šven
rėš prirengti moksleivio atei
tininko ženkliukui gauti yra
šaukiamas bendras susirinki
mas rugp. 8 d. )4 vai. Ateiti
ninkų Ramovėje.
Turiu svarbių pranešimų.
Globėja: M. Vinkšnaitienė

POSĖDIS

«Žilvičio" tėvų komiteto po
sėdįs yra šaukiamas rugp. 9
d. 17 vai. Jaunimo Namuose.
Visiems nariams dalyvavimas
privalomas,
pirm. E. Guzikauskas
Įlgaasgll
üaBssasãii

«ŽILVITIS» VĖL ŽALIUOJA!
Žilvitiečiai savo metinę šven
tę pradėjo šeštadienį 17 vai.,
atvykdami organizuotai į Vi
la Zeiinos bažnyčią su liet,
vėliava ir padėdami baltų le
lijų prie Dievo Motinos kojų
Šv. Mišias aukojo ir pa
mokslą pasakė Kun. A. Saulaitis, 8.J., kuris paskui po
bendros arbatėlės — agapės
At kų Ramovėje parodė skaid
riiį iš JiV vietovaizdžių ir
vaikų piešinėlių. Be to, Vin
cas Banys pa ^dė filmą iš
žlivitiečių pasirodymų viešu
moję.
Sekmadieni 16 vai. toje pat
salėje «Žilvitis» trim grupėm
(mažieji, vidutiniai ir jauni-

DR. VICTOR PETRAS SAULYTIS
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: Ruą, França Carvalho, 121, Mooca.

Po to sekė mažiausiųjų 4
žaidimai (Pasėjau Žilvitį, Gar
nys, Oi tu, ieva ir Karvelė
lis) kuriems įžangą padarė
sesutės Banytės ir A. Kairys
«tvirtom» deklamacijom. Pas
kui inscenizavo 2 dainas: Du
gaideliai ir Tėvelis — kalve
lis Dainavo visi vaikai.
Vidutinių grupė išpildė. Li
nelius, Grybus, Klumpakojį,
Noriu Miego, Malūnėli ir Suk
tini, o protarpiais įpynė pos
mus: T. Aleknavičiūtė, C,
Kairytė, T. Ė'smautaitė ir S.
Kozakąitė, S. Banytė paskam
bino pianu.
Jaunimo grupė padainavo
Ant kalno karklai ir Šaltyžių
ir pašoko 2 tautinius šokius:
mergaitės Kepurinę, visi —
Šokiams grojo A. Aleknavi
čius, dainas akompanavo L.
Vrubliauskaitė.
Pabaigai sustojo visos 3
žiivitiečių grupės kartu (40
— visi su tautiniais rūbais) ir
po jautrių N. Guzikauskąitės
ir A. Vosyliūtės deki imacijų
šalia miniatūrinėš trispalvės
visi giedojo Lietuvos Himną.
Programa buvo lengva, gy
va ir linksma. Užtrūko lygiai
valandą. Jos pranešėja buvo
V. Aleknavičiūtė. Ją parengė
«Žilvičio" sambūrio vadovė
M. Vinkšnaitienė Šventę glo
bojo Tėvų Komitetas.
Lietuviškos programos São
Pauly - jau retas reiškinys.
Todėl gaila, kad daug šeimų
nuskriaudė savo vaikus, neat
vesdami juos i šventę Nesi
matė taip pat tų veikėjų, ku
rie vis kritikuoja mūsų jauni
mą. Programos pažiūrėti neat
vyko nė vienas mokinukas ir
nė vienas mokytojas iš kitų
lietuviškų mokyklų, kiti tą
di ną rengė išvyką. Bet šven
tę savo atsilankymu pagerbė
Dėdė Juozas, Bendruomenės
Tarybos pirmininkas J. Čiavinskas, mokt. H. B”itvydaltė, mokt. R. Jūraitienė su
jaunimu, mokt. A. Gudavičie
nė ir dar virš šimtinės kitų
svečių.
Žaliuok, Vila Zeiinos «Žil
viti», ir gaivink prigesusią
8. Paulo lietuvių tautinę są.
monę!
M. V.
nngMswn
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A N T O NI O S I A U L Y S
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 horag
Jonsultorio e Residência RUA DOS TRILHOS, 1576
Moocaj Fone 92-3991

D R.

Atende-se com hora marcada

DR, JONAS NICIPORCIUKAS
Cirurgião Dentista
p/ Universidade de São Paulo
RAIOS X
Consultorio: Rua Cap* Pacheco Chaves^ 1206
Vila Prudente, Tel. 63 5352

UŽSIMOKĖJO UŽ ML: A.
Navickas ir P. Gudelis po 20
cr., J. Tatarūnas sūnus 30 cr

ATSKIRO

NUMERIO

KAINA 0,40

INAUGURUOS NAUJĄ
/PARAPIJĄ

Už a. a. JUOZO MATELIOMO vėlę pirmųjų mirties me
tinių proga šv. Mišios bus
10 d rugpiučio, pirmadienį,
19,30 vai. Vila Zeiinos bažny
čioje Jose dalyvauti maloniai
kviečia gimines, pietelius, pa
žįstamus ir šiaip tautiečius.
iiffiBHKSSBlii

KAS ŽINOTŲ?

Kur randasi Lekavičius
Konstantas ar jo vaikai. Jis
atvyko Brazilijon dar prieš
pirmąjį Karą iš Trakų ąpskri
ties, Žiežmarių valsčiaus, Kai
riškėhų kaimo. Kas žino te
pasako ML redakcijai (prašo
Balys Adomėnas).
nsswasKÊii

Out Matelionienė paieško
Juozo ir Balio Duklių. Prašo
atsiliepti ar pranešti jai Rua
Vichi, 204, Casa verde, S. P.

JAUNŲ VYRŲ ŠIRDIES
LIGOS.
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GRĮŽTA, IŠVYKSTA

Ilgai važinėję po svetimus
kraštus laimingai grįžta rug
piūčio 10 d. Jonas ir Paula
Rimšai, Liuda Miniauskienė,
Rimšienės sesuo, nesulaukusi
grįžtančių, paskubomis dėl
laiko stokis išvyko atgal į
Montevideo.
Ji buvo atvykusi pasižiūrė
ti ką tik gimusio anūko ivan
(Jono) Luis, kuris gimė gjos
dukrai Alicei ir žentui, gydy
tojui Mario Maiolino. Jo pa
matyti buvo atskridusi ir jos
sesuo Marga eta.
HEEB3EBn
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GRAŽI EKSKURSIJA

Pasitaikė puikios dienos pa
kvėpuoti tyru oru ir atsipūs
ti nuo įtemptų darbų per visą
savaitę mūsų mieliems darbi
ninkama, T, Jonui Kidykui,
ML redaktoriui ir Antanui
Saulaičių;, kartu su Psetru Ši
meniu ir Jonu Dimša Jie iš
vyko apžiūrėti ir pasisemti
įspūdžių iš didžiųjų1‘Vandens
kri 'kliu prie Iguaçu Paranos
upėje.
»
iiafgaažaiį *
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Rugpiūčio 30 dieną bus di
dėlės iškilmės i^io de Janei
ro lietuvių kolonijoj, nes tą
dieną Arkivyskupijos kardino
las Dom Jaime Camara iškū
mingai atidarys asmeninę lie
tuviams parapiją ir paskelbs
pirmą tos parapijos kleboną
— Kun. Juozą Janilioni, o
Prelatas Zenonas.Ignatavičius
bus lietuviams Generalvi
karas.
Mes, Sanpauliečiai, Šv. Ka
zimiero Asmen nės parapijos
kunigai ir parapijos, nuošir
džiai džiaugiamės ir sveikina
me naujos parapijos kleboną
ir parapijiečius, ^ilgiausių me
tų ir gausios Dievo palaimos!
T. Jonas Bružikas, S, J.
šv. Kazimiero Akmeninės Pa
rapijos klebonas ir vikarai:
Jonas Kidykas, Petras Dau
gintis, Antanas Saulaitis.

.

ZELINOJE 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
aikštės. Pasinaudokite!

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

Veteranų departamentas, ty
rinėdamas Amerikos antrojo
pasaulinio karo karo karius,
rado, kad daugiau galimybių
nuo širdies priepuolio per pir
mąsias 24 vai. mirti turi vy
ras tarp 30-40 metų.negu vy
resnis. Visiems pirmoji diena
ir pirmieji metai yra pavojin
giausi. Šird es anginą turin
tieji ilgiau gyvena, negu Stie,
kurie turėjo smūgį, užbikimšusią širdį.
11—11
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BATAI MAŽIESIEMS
Maži vaikai turėtų pradėti
dėvėti minkštus,, bet stiprius
batus, kai tik pradeda atsisto
ti ir vaikščioti, vėliau galima
dėvėti t’ irtesnius, b<-t ne kie
tus batus Teniso batai tinka
.-portui, ;ir smėlyje basam
vaikščioti sveika.

VYRŲ BROLIJOS VEIKLOS
KALENDORIUS

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.

