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PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame visiems LIETUVIAMS, kurie mū

sų sunkią padėtį užjaučia ir padeda mums moraliai ir mate
rialiai. (Jž tai mes labai labai dėkingi. Siunčiam nuoširdų 
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Pavergtų tautų savaitės įvy 
kiai liepos mėnesį suburė 
įvairių pavergtų tautų narius 
iškilmingoms programoms ir 
eisenoms.

New Yorke miesto prefei
tas savivaldybės namuose lie 
pos 15 paskelbė proklamaci
ją, liepos 18 iškilmingos pa
maldos šv. Patriko katedro
je, vadovaujant prel. J. Bal
konui Buvo pamaldos protes 
tautų ir žydų bažnyčiose Lie
pos 18 p radas su plakatais 
iki Sovietų pasiuntinybės prie 
Jungtinių Tautų pastatų. Su
ruošta ir ypatinga programa 
prie Laisvės statulos. Daug 
lietuvių dalyvavo tautiniais 
rūbais ir vėliavomis.

Čikagoje, kur esama dau 
giausia lietuvių, burmistras iš 
vardino visas pavergtas tau
tas, įskaitant Lietuvą, kurias 
užėmė sovietai. Didžiulėje ei 
senoje buvo tautinės grupės, 
nešinos plakatais, vėliavomis, 
giip^ėč’.’isio^ gyvos nąve’ks;

Kudirka įrašytas J. Tautose
Kęstutis Miklas Baltu Ko

miteto Jungtinių Tautų Reika 
lame pirmininkas, gavo laiš
ką iš Jungtinių Tautų Žmo
gaus Teisių skyriaus, kuriuo 
atsakoma į baltų protestą dėl 
dešimties metų sunkaus dar 
bo bausmės Simui Kudirkai 
Venecuelos ambasadorius JT, 
dr. Andres Aguilar, JT Žmo
gaus Teisių Komisijos • pirmi
ninkas kiliau tęsiąs jo bylą, 
ryšium su žmogaus teisių ir 
pagrindinių laisvių žalojimu.

JT komisija priima praneši
mus apie tariamus pažeidi
mus ir juos paduoda slapta-

v

Studijų savaitė Europoje
1

Liepos 18-25 netoli Stutt- 
garto, Vokietijoje, įvyko aš
tuonioliktoji lietuviškųjų stu
dijų savaitė. Moderatoriumi 
buvo prof. K. Čeginskas iš 
Uppealos universiteto Švedi
joje Savaitė sutraukė kelias
dešimt lietuvių, ypatingai pro 
fesorių ir jaunimo, iš Euro
pos kraštų ir šiaurės Ame
rikos

Programoje šios paskaitos; 
Lietuva ir išeivija (Dr. V Var 
dys), Vokietijos Lietuvių Ben
druomenės istorija (kun. B. 
Liubinas), Sovietinimo ir rusi 
nimb politika Lietuvoje (dr. 
A. Gerutis), Literatūros klau 
Simai — V. Natkevičius, Mei
lės problema Jobo knygoje 
ir A. Camus veikaluose — 

lūs, lydimos keletos ameri
kiečių orkestrų.

Tarp atstovaujamų tautybių 
buvo: baltgudžiai, lenkai, ku 
biečiai, kroatai, estai, lietu 
viai, ukrainiečiai, vengrai, slo 
vakai, latviai, vokiečiai, Če- 
koslovakai, serbai, albanai, 
bulgarai. Tūkstantinė minia 
stovėjo pagriudioės gatvės pa 
kraščiuose, kol eisena per 
valandą praėjo. Daugiausia 
ėjo ukrainiečiai, po jų lietu
viai, nors kitos tautos turėjo 
daugiau jaunimo ir spalvin 
giau atrodė už lietuvius.

Chicagoje yra pusė milijo
no žmonių, gimusių kraštuo
se, kurie yra už geležinės 
uždangos.

Washingtono arkivyskupi- 
jo laikraštis paskelbė Pa
vergtųjų tautų savaitės pro
ga jėzuito D Dirschei straips 
nj apie rasizmą — sovietų vy 
riausybės politinę kryptį, pa
brėždamas ukrainiečių ir bal- 
tiečių rezistenciją prieš oku
pantą . . •

me dokumente JT generali
niam sekretoriui gale kiek
vienos JT sesijos, vėliau do
kumentas paduodamas visoms 
valstybėms, priklausančioms 
JT. Kraštų atsiliepimai taip 
pat įtraukiami į slaptąją by
lą, bet Žmogaus Teisių komi
sija žino, kad ji neturi tei
sės ką nors dėl to daryti.

Yra galimybių, kad JT per
dirbs šios komisijos procedū
rą, kad galėtų ne tik priimti 
pranešimus, bet ir pati ištirti 
atvejus, kuriuose pasikartoja 
laisvės ar teisių paneigimai.

(8ATÜN)

kun. J. Juraitis, Kompozito
rius Juozas Gruodis — V. Ba 
naitis, Lietuva ir žydai istori 
jos šviesoje — dr. Z. Ivins
kis, Juozo Grušo dramos - 
dr J. Grinius, Lietuvos padė 
tis naujojo dešimtmečio an
goje — S. Lozoraitis, Tautos 
sukibimo 30 metų sukaktis — 
dr. Čeginskas. -

Šalia paskaitų į yko susi- ' 
pažinimo vakaras, iš Kana
dos atvykusios tautinių šokių 
grupės «Gintaras» koncertas 
— jai vadovauja J. Karasie- 
jus, solistės L. Stepaitienės 
dainų bei arijų koncertas. 
Vyko ir dailininko A. Krivio 
ko grafikos d rbų paroda, 
Lietuvos ir išeivijos knygų 
paroda, pašto ženklai ir foto
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imiranii PLAČIAJAME PASAULYJE
Latvijos Žyde Apšvie

čia Pasauli
Liepos mėnesį JAV-se lan

kėsi Rezekne, Latvijoje, gi
musi Rivka Alexandrovich, 
pasirodžiusi televizijoje 29 
kartus, radijuje kalbėjusi 24 
ir laikraščiams 18 kartų, pa
ruošusi 2 filmus ir septynias 
magnetines juostas, mokyklo
se vartosimas. Posėdžiavo ir 
su JAV senatoriais bei ats
tovais

Gegužės mėnesį dar tebe 
gyveno Latvijoje, laukdama 
vizos išemigruoti. Jos duktė 
Rūta. 23 metų; areštuota ir 
laukė teismo 18 metų sūnus 
nūs buvo iš mokyklos išmes
tas dė1 vizos prašymo, kadan 
gi «Sovietinė valstybė neturi 
pareigos nemokamai mokyti 
nedėkingų elementu, kurie no 
ri apleisti darbininkų rojų ir 
vykti į kraštus, kurie nori pa 
saulinę . taiką, ęuąaįlnnti.»

Atvykusi j vakarų pasaalj, 
iš karto pastebėjo, kad tikro
sios Sovietų Sąjungoje esan
čios sąlygos nėra gerai su
prastos Mokėdama gerai an
gliškai, ji pradėjo susirikti 
su įvairiomis bažnytinėmis or 
ganizacijomis, kurias pažino 
jau Rygoje. Ji sako, kad pres 
bi teflonų bažnyčia daugiauria 
prisidėjo prie jos pastangų — 
ir ji buvo pirmoji žydė, kal
bėjusi visuotiniame presbite
rionų suvažiavime per 183 
metus.

Krikščionių bendruomenės, 
sako, parodė daug jautrumo 
Sovietijoie esantiems žydams. 
«Po antrojo karo pasaulis 
veik nereagavo į žydų padė
tį Sovietų Sąjungoje, bet <a 
bar pažiūros žymiai pasikei
tė», ji vis kartoja.

Alexandroviòiené pabrėžia, 
kad Sovietų Sąjungoje labai 
atsiliepia laisvojo pasaulio 
nuomonės Ji drąsiai atsako 
tiems, kurie bijo, kad jos pas
tabos pakenks giminėms ir 
kitiems žydams, esantiems 
už geležinės uždangos, kad 
iškelti neteisingumą pasaulio 
akyse gali tik padėti jiems: 
vienoje psichiatrinėje ligoni
nėje buvo vakariečių, visi 
kaliniai buvo sekančią dieną 
paleisti.

Ji pasakoja daug apie dūk 
terš Rūtos kalinimą už žydiš
kos religinės knygos platini 
n ą. Susitikusi su latviais 
J/- V-se, kalbėjosi latviškai 
aptardama įvykius, kultūrą' 
naujas latviškas knygas. Lat
vių jaunimui sakė: «Mokyki
tės latvių kalbos ir jos neuž-

JAV
Trys A polio 15. astronautai 

laimingai sugrįžo po 12 die
nų kelionės. Iš erdvės foto
grafavo saulės aptemimą 
n-a iinwMwnii

LAOSAS
Šiaurės vietnamiečiai ka

riai sudegino pabėgėlių kai
mą su 51 gyventoju, daugiau 
šia vaikais ir moterimis. Val
džia protestavo Tarptautinei 
kontrolės komisijai.

ÜMrfüÜ

ARGENTINA
Pasirašyta sutartis su Boli 

v-ja dėl jėgainių upėse, ku 
rios teka pro abu kraštu. Pa
našaus plano su Brazilija 
dar nėra.

Policija uždarė komunistų 
nąrtiiop būstinę Buenos Ai
res, Kadangi įstatymai varžo 
komunistinę veiklą.
H——M 
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RUMUNIJA
Prezidentas N Ceausescu 

pareiškė, kad neleis kitiems 
maišytis vidaus reikaluose, 
įvedė smarkesnę kultūrinę 
kontrolę KP rankose, kad 
vyktų komunistinis auklėji
mas be «buržuazinės» įtakos-

mirškite,»
Tautinės nuotaikos ir reli

gija Sovietijoje atgimsta iš 
naujo, ypatingai tarp jauni
mo ir inteligentų: ««Mano vai
kai geresni žydai už mane.» 
Baltijos kraštų žydai patys 
drąsiausi, nes pačioje Rusijo
je jie buvo jau per antrą ka
rą labai prispausti ir nus
kriausti.

Daug kur susitiko su žmo
nėmis, kurdų nuomonės skir
tingos. Viena vyresnio am
žiaus ponia, bažnytinės gru
pės atstovė, sakė; «Bet ko
dėl gali būti, kad Sovietų Są
junga pati nusikalsta savo 
konstitucijai?» Ši atšovė: «To
dėl, mano mieloji, kad jie 
neturi principų." v

Aprašydamas latvę žydę, 
Baitų komiteto JT reikalams 
biuletenis klausia, ar žydai 
iš Baltijos kraštų žydai ne
bus išrinktoji tauta, kuri pra
vers vakarams akis komuniz
mo klausimu ir padės Sovie- sąlygų kasmet priimti 200 
tų 8ąįfi(ngą?Jšąr(fyti. tūkstančių naujų gyventojų,

i VA' ■ (BĄJUN) . kurie atvyksta iš šiaurės.

PERU
Nutarta pripažinti raudoną 

ją Kiniją diplomatiniais sanby 
kiais ir praplėsti prekybą- 
Pekingas vis nepatenkintas, 
kad įvairūs kraštai, pripažin
dami valstybę, tebepalaiko 
ryšius ir su nacionalistine Ki 
nija. 
aamii tiOMBi'i

KOLUMBIJA
Prezidentas Medici pasira

šė sutartie su Kolumbijos pre 
zidentu, išryškindamas ekono , 
minius ir politinius santykius 
tarp abiejų kraštų, bet pareiš 
kė, kad Brazilija, siekdama 
bendro gerbūvio Pietų ^Amert 
koje, nenori kitų kraštų įves
ti | kokią nors įtakos sferą.
iiMoam 
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PAKISTANAS? /į
Rytų Pakistane Modusams 

dalinami kryželiai ir mokoma 
poterių, kad atrodydami krikš 
Čionys, nebūtų vakarų Pakis
tano kariuomenės žudomi, 
n—iii ÜBKMMiÜ

BOLIVIJA
Kardinolas J. C Maurer Ta 

gino dvasininkus parduoti baž 
nytines vertybes, turinčias pi
niginės. bet ne istorinės ver
tės, ir sušelpti neturtinguo
sius. Dauguma siūlymą priė
mė teigiamai.
Ii—»
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VIETNAMAS
Viceprezidentas Ky įstatė 

savo kandidatūrą į preziden
tus jėga, lydimas aviacijos 
kadangi neturėjo reikalingų 
šimto įtakingų žmonių parašų.,

p azltij et
SOSTINĖ. Užsienio ministe

rija numatė platą kultūriniam 
plėtimuisi kituose kraštuose 
kuriuo būtų skatinama moky
tis portugalų kalbos, i am tiks 
lui ruošiamos vaizdinės mo 
kymo priemonės, tinkamos an 
gliškai, vokiškai, ispaniškai 
ir prancūziškai kalbantiems.

S. PAU O. Miestas bando 
sulaikyti šiauriečių migraciją 
į didmiestį, kadangi nebera
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Argi nesat broliai?
Tėvui netikėtai mirus, jau

nas advokatas pasijuto šei
mos gaivia ir suprato, kad tu
ri smarkiai dirbti, kadangi 
ant jo pečių krito motinos ir 
jaunesnių brolių išlaikymas.

Darbo, tiesa, jam nestigo 
priešingai darbas jį užpuolė 
iš visų pusių. Išsilavinęs ir 
iškalbus, tribunolo salėj at
laikydavo ilgus debatus, savo 
klientus gindamas. Priešinga 
pusė, aišku, jo nepakentė, 
bet tuo tarpu raštinėj, ant 
darbo stalo, klojosi vis dides
nė krūva popieriaus lapų su 
įvairiausiom bylom ir skun
dais.

Suradęs valandžiukę laiko 
atsikvėpti, susikaupti ir nors 
trumpai pasimelsti, dažnai gi 
liai pats savęs klausdavosi: 
«Kodėlgi tie žmonės taip by 
linėjasi, stoja vieni prieš ki
tus, vieni kitų neapkenčia? 
Ir tai metų metus?! . O aš, 
krikščionis katalikas, argi tu 
rėšiu vien tik debatus tribu
nolui ruošti ir stengtis laimė
ti? Argi ne mano pareiga 
jiems padėti krikščioniškiau 
tarpusavy gyventi?»

Bet nuolatinis darbas jį vėl 
visą užimdavo, jveldavo į by
lų bylas^Ir nesulaukė atsaky 
mo, nors dažnai jį viešai kė
lė. Taip, kad vieną dieną se
nas advokatas, įsikarščiavęs, 
ėmė ir tiesiai jam rėžė j 
akis:

— Atvirai pasakysiu: tams
ta perdaug skrupulingas Jei 
nori iškilti advokato karjeroj 
klientuose neturi nieko kito 
įžvelgti, kaip tik skaičius — 
du, keturi, penki, kurie moka 
pinigą, ir baigta! Ar jie tu i 
tiesos ar ne, ar jie daro ge- 

oai ar blogai bylinėdamiesi
— čia ne mūs problema. Ad 
vokalui tik svarbu laimėti by 
lą — ir užJ fcai gauti pelno.

Vytautas jautėsi be žado.
Vieną vakarą dirbo studi

joj Praėjo trys ar keturi kli
entai: suklastoti testamentai, 
kontestuoti palikimai, susikir 
timai šeimose... Visus išklau
sė, pasižymėjo kas reikalin 
ga, paspaudė ranką, užtikrin
damas.- «Tamsta būk ramus
— aš pasirūpinsiu. Sudie!» ir 
kreipėsi į sekretorę:

— Prašau įleisti sekantį
Bet kaip tik toj akimirko5 

pagalvojo: Viešpats juk sa
ko: «Mylėk savo brolius» O 
tu? Argi tikrai negabi nieko 
daugiau padaryti savo ar
timui? .

Susimąstė.
Prieš jį jau stovėjo augš- 

tas, lieknas, rūš -ios išraiškos 
vyras. Advokatas paprašė sės 
tis. Jau žinojo reikalą: arši 
kova tarp brolių ir seserų 
dėl palikimo, radžioj nebūtų 
buvę sun u ginčą išspręsti; 
bet jie tuoj bylą pavedė ad 
vokatams — k ėmė tarpusa
vy draskytis, kaip žvėry®*.

Išklausė pasakojimo su vi
som smulkmenom, užsirašė, 
pasižymėjo. Dabar jau būtų 
galėjęs sakyti, kaip įprasta: 
«Gerai, aš pasirūpinsiu. Su
die!» Mat, prieškambary laukė 
kiti klientai.

Bet Kristaus žodžiai buvo 
ryškūs — ir dūrė, tartum spy 
glia i, tiesiai j širdį.-

Juk šis žmogus — tavo bro 
lis. Tu turi jam gera daryti 
Kaip tik dabar proga. Tad 
negali jo taip paleisti...

Advokatas ryžtingai nustū 
mė šalin popierius, antspau
dus, užrašus; išsitempė, įbe
dė akis į ano rūstų veidą ir 
ramiai, bet rimtai paklausė.-

— Bet kodėlgi jūs bylinėja 
tės? Argi nesat broliai ir se 
serys?! Juk negalit būti vie
ni kitiems priešai!...

Įvyko nenumatyta permai 
na. Augštas, laibas, rūstaus 
veido vyras, taip nelauktai 
užkluptas tokio paprasto ir 
aiškaus klausimo, sumišo — 
ir ėmė tyliai verkti. (Paskui, 
stengdamasis vaidytis, atsi 
duso:

—Bet Kaip daryt, advoka
te? Stengiausi, bet kaip gali
ma mylėti tokius žmones?.

Jaunas advokatas sukaupė 
visas savo mintis ir ėmė kal
bėti. Kalbėjo lėtai, apmąsty
damas tartum daugiau pats 
sau, negu klientui. Priminė 
senus, visiems pažįstamus ar
gumentus, bet kurie deja, 
taip tolimi nuo kasdienio gy
venimo praktikos.

— Turim, matai, mylėti ir 
tuos, kurie mūsų nemyli, ku 
rie net mūsų neapkenčia, leš 
pats mums įsakė mylėti ne
laukiant net nesiviliant kada 
nors sulaukti teigiamo ateitie 
pimo, net žinant, kad jie mū 
sų nekęs, net gal ir ologu at
silygins. Žinau, labai sunku 
pačiam žengti pirmą žingsnį, 
ištiesti ranką ir sakyti labą 
dieną ar labą vakarą žmo 
gui, kurs man bloga padarė 

^ar man blo.gą Te^yą . J3ęt jei, 
nei to neįstengiu padaryti tai 
kas per krikščionis esu?! Ir 
kaip galiu sakyti, kad esu ka 
talikas, kad tikiu Dievą?.. Aš 
ūkiu, žinai, ir tamsta, ma
nau...

Kalba užsitęsė gan ilgai. 
Už durų vienas kitas klien 
tas, praradęs kantrybę, išė
jo. Bet jaunas advokatas jau 
lė, kad pradėjo «ką nors ge
ra daryti savo broliams* Ir 
tatai pajuto ypač tuomet kai 
anas išblyškusio veido vyras 

atsistojo ir spausdamas jam 
ranką, tarė.-

— Ačiū, advokate! Grįšiu 
rytoj Tamsta turėsi man pa
dėti sugrąžinti taiką mūsų Šei 
mon. Motina buvo giliai tikiu 
ti katalikė. Ir mes, žinai, ir 
mes esam krikščionys.

Viešpaties žodžiai ir Pa- 
čiam skirti: Mylėk savo arti
mą, savo brolius — seseris. 
Ką padarysi vienam iš šių 
mažyčių, man padarysi. Stik
las vandens, patiektas iš ma
no meilės, neliks be atpildo.*

Pats tiki į šiuos Kristaus 
žodžius; bet ar juos įleidi į 
kasdienio gyvenimo prak. 
tiką?

Pažvelk aplink save.- kiek 
žmonių iš Tavęs laukia krikš 
čioniškos meilės! Bus gal tas 
apskretęs juodukas, iš kurio 
visi tyčiojasi. O gal ana iš 
vargusi senelė, kuri, savo gy 
venimą ir jėgas atidavusi dėl 
kitų, dabar nei kojų nepavel 
ka. O gal net tėvelis — roa 
mytė, kurie kasdien dirba — 
aukojasi dėl Tavęs, o Pats 
gal nei ačiū jiems pasakyti 
nemoki..

Jaunasis advokatas pagal
vojo. «Negaliu ilgiau taip tęs 
ti nebūčiau krikščionis Tu 
riu gera daryti! r tuo tuo
jau, čia pat!»

praganius

üiãiãrâsiiiii

KAIP “ROJUS“ ATSILIKĘS'

Sovietų Sąjungos darbinin
kas dirba daug ilgiau už Ame 
rikos darbininką, kad užsi 
dirbtų tą patį daiktą. Pusė 
darbininko algos Rusijoje rei 
kalinga maistui, o JAV-bėse 
tik 17 nuošimčių. Požemini8 
traukinys ir telefonas kainuo 
ja tiek pat abiejuose kraštuo 
se. B-utai pigesni Rusijoje, ne 
gu Amerikoje. Už butelį pie
no rusas dirba penkis kartus 
ilgiau, du kart ilgiau už duo 

uos kepalą, keturis kart ud 
bulves, Lyginant darbo valan 
das, sviestas aštuonis kart 
brangesnis r ovietijoje kiauši 
niai devynis, mėsa apie pen 
kis kart. Už baltus medvil
nės marškinius Rusijoje rei
kia dirbti veik 12 valandų 
(Amerikoje vieną valandą). 
Auiomobiliui įsigyti reikia tau 
pyti visas dviejų metų paja
mas, ir dar trejis metus lauk
ti, koi mašina bus pristatyta. 
Už batų porą Rusijoje dirba
ma 49 valandas, už muilo ga
balą pusė valandos, už kos
tiumą 197 valandiS. Bet kir
pyklai dirbti tenka tik 39 mi 
nutes, kol JAV-bėse 49 minu
tes — gal todėl Sovietijoje 
nėra hipių.
H—II 
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KINIJA ERDVIŲ 
LENKTYNĖSE

Kodėl Kinija, kuri nepajė
gia išmaitinu 780 milijonų gy 
ventojų, su vakarų kraštais 
lenktyniauja er įvėje? Mano
mą. kad padarytų Įspūdį neiš- 
sivyečiusiems kraštams, šiuo 
metu Kinija maždaug 12 me
tų atsilikusi nuo didžiųjų — 
Sovietų Sąjungos ir JAV-bių. 
Pirmasis kinų satelitas du 
kart didesnis už rusų pirmą
jį ir kas dvi valandas skren 
cba virš Amerikos Ta gali 
būti “erdvės slapukas», taip 
Kiniją jau daugelį metų ap
žiūri Amerikos satelitai. Ki
niją jau daugeli metų apžiū
ri Amerikos satelitai. Kinie
čiai stato ir tarpžemynes ra 
ketas, ir iki 1975 metų gali 
turėti 25 raketas, kurios ga-' 
lėtų pasiekti Ameriką.
IIBB—II 
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Halina Didžiulytė Mošinskienė

VisadaPareigingas
(Iš mano atsiminimų)

(pabaiga?
— Tokia yra gydytojo dalia, dukryte, = 

kažkada jis man sakė.
Pagaliau vakaras. Sėdime visi prie didelio 

stalo. Šviesu; šilta, jauku! — Mama mezga. Tė
tis. vis pasitaisydamas akinius laikraštį skaito. 
Aš išsiblaškiusi ir knibinėju savo rankdarbį. Bro 
liukai žaidžia «Rič-rač*. Sieninis laikrodis muša 
valandas — aštuoni melodingi dužiai. Radijo per 
duoda švelnią muziką iš Kauno teatro. Man nu
sibosta siuvinėti ir einu savo kambarin paimti 
knygos. Koridoriuje išgirstu keistą užimą, lyg 
didelio katilo kunkuliavimą. Praveriu vonios kam 
barį^ bet ten šalta, vienok kažkas viršuj kunku
liuoja Grįžusi valgomajan pasakau, kad kažkas 
keisto darosi mūsų namuose.

Tėtis išeina koridoriuu ir tuoj pat suvokia 
kad tai antrame augšte gyvenančių nuomininkų 
bute kūrena vonios pečiuką — «kolonką» vadi
namą.

— Oi «Tas Kacias!.. Jie perdegins kolonką.» 
Tuoj pat jam patelefonuosiu. Tėtis atsivertė te
lefonų knygą ir suradęs pavardę Kacas, papra
šė telefonistės sujungti tokį^ir tokį numerį. Jis 
suraukė antakius, tariamai Įgubai supykęs.

—- Alio! Kas kalba?
— Ponas Kacas, l .bas vakaras. Čia kalba 

gydytojas Didžiulis. Ponas Kacas, malonėkite uu 
eiti vonios kambarin ir paleisti tuoj pat karštą 
vandenį, kitaip kolonką gali perdegti. —

Ponas Kacas labai nus.ebęs. — Bet ponas 
daktaras, pas mane nėra jokios kolonkos.

— Ką tamsta man kalbi «nėra kolonkos» 
Aš pas save bute girdžiu, net čia prie telefono, 
kaip jūsų «kolonką» kunkuliuoja.

— Ponas daktaras, bet pas mane niekas ne
kunkuliuoja. Mes neturime «kolonkos*. Mes mau
domės virtuvėje...

— Tėčio balsas sušvelnėjo. — Alio! Ponas 
Kacas, juk tamsta gyveni mano namuose antra
me augšte,

— Kaip? Pas jūsų namuose? — Ponas dak 
taras, aš gyvenu Ramygalos gatvėje savo namas 
ir tikrai neturiu «kolonkos».

Tėtis visiškai sumišo, net liežuvį iškišo ir 
visa? paraudo.

— Atsiprašau. Nesusipratimas — atsiprašau! 
— jis pakabino telefono ragelį ir įeidamas kam 
barin, kasydamas už ausies pasakė linksmai:

— Po šimts pypkių, visai ne tam Kacui pas 
kambinau. — Man rodos, mūsų Kacas iš viso ne 
turi telefono — įsiterpė mama.

— Ir čia tėtis atpasakojo mums savo pasi
kalbėjimą su Kacu iš Ramygalos gatvės. Mes vi 
si kvatojomės iki ašarų.

— Tai «mediciniškas išsiblaškymas* — juo 
kėši mama.

— Tėtis gi nuskubėjo į antrą augštą ir pa. 
prašė «mūsų Kaco», kad sutvarkytų verdančią 
«kolonką», —

— Bet ar galėjo žmogus būti neišsiblaš 
kęs po tokios darbo dienos? — Mes dar ilgai 
juokėmės ir vaįzdavomės to kito Kaco nustebi
mą, kai tėvelis jam prispictinai liepė paleisti iš 
«kolonkos» karštą vandenį... —

GYVENTOJAI IR LAISVE
Kai Jungtinės Amerikos Val-tybės kovojo 

prieš Anglija 1776 metais, jų gyventojų skaičius 
buvo daug mažesnis už britų imperijos. Dabar 
šis kraštas išaugo į 200 milijonų gyventojų ga
lingą kraštą. Europos valstybės galé ų konkuruo 
ti su JAV tik apsijungusios kariškai ir politiškai 
į stipresnį vienetą, kuris įgalins komunistinės Ru 
shoe įtaką neutralizuoti.

Pradžia padaryta. Šešios vakarų Europos 
valstybės yra ūkiškai apsijungusios į bendrą rin 
ką. Bet vakaru Europos senųjų tautų prieauglis 
jau ilgesnį laiką nėra ir nebus didelis, ir Rytų 
persvaros pavojus darysis vis didesnis. Tuo lar 
pu Amerikoje mažėja gimstančiųjų nuošimtis

Palyginus Ameriką u kitomis civilizuoto
mis tautomis — Vakarų Vokietija yra mažesnė, 
negu Texas valstija. Toje teritorijoje gyvena ir 
gerove džiaugiasi 60 milijonų žmonių.
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Moralė — músu ar «ju»
Šiame numeryje įdedame santrauką ELTA pranešimu 

apie moralę Lietuvoje. įgudęs skaitytojas -žino, kad laisvėje 
sėdėdamas negali ir, turbūt, neturi teisės smerkti pavergto
jo krašto gyventoją už trūkumus, kurie net iškeliami sovie
tų rankose einančioje spaudoje,*.

Karas, nepaprastai sunkūs pokario metai, nuolatinis šei 
mos ir tikinčiosios bendruomenės erzinimas okupanto varto 
jamomis priemonėmis nėra pačios geriausios sąlygos, kurio
se jaunimas gali išaugti tauru? ir pavyzdingas. Jeigu kiek
vieną kartą reikia drėbtu, kai telefonas suskamba ar auto
mobilis prie durų sustoja, kai negali laisvai savo nuomonė 
mis ir jausmais su kitais dalintis, daug kam lieka mažai pra 
mogų ir būdų atsileisti — komunistų propagandinės paskai
tos tikrai poilsio nesuteikia, o lieka tik kinas, privatūs ba
liai, kelionės — o jaunimui, dažnai ir išdykauti.

Be to, tas pats «moralės» reiškinys turi skirtingą pras
mę čia ir ten. Čia vakaruose visi įpratę piktintis “hipiais", 
ilgaplaukiais, šių laikų šokiais ir muzika. Lietuvoje ir kituo
se pavergtuose kraštuose tai yra būdai gyventi Vakarų pa
sauliu, jo nuotaikomis, madomis, jo siekiais, kurių politiniai 
ar net kultūriniai negalima išreikšti. Tai parodo, kad lietu
vio ir lietuvių jaunimo nepatenkina sovietinė kultūros die
ta, o kad Lietuva buvo ir liks vakarietiška.

Ir Vakarų pasaulyje yra vertybių skirtumas. Iš Pietų 
Amerikos į pirmąjį Jaunimo Kongresą 1966 metais nuvykę 
kai kuriems Šiaurės Amerikos lietuviams sudarė keistą įspū
dį, kadangi rodė didesnį palinkimą į vyną ir alų, pagal Pie
tų Amerikos papročius, bet labai skirtingą nuo protestantiš
kos pažiūros, vyraujančios Amerikoje, kuri skaito gėrimą di 
dėlę silpnybę ir ir jį varžė ir varžo net keistais įstatymais.

Tuo tarpu Pietų Amerikos lietuviai žiūri į Šiaurės Ame 
riką, Dristatomą televizijoje ar spaudoje, ir sprendžia, kad 
ten ar ne tik 30% jaunimo yra "hipiai" ir visokie nukrypė
liai, kai tuo tarpu tas skaičius yra daug, daug mažesnis. Pie 
tų Amerikoje hipiai ilgai neplis, kadangi Čia pažiūros į dar
bą, poilsį, džiaugsmą gyvenimu yra daug platesnės ir laisves 
nės. negu šiaurėje, kur darbas už visa daugiau vertinamas.

Išorinės moralės reiškinius vertindamas žmogus tegali 
žiūrėti į skirtingas sąlygas ir aplinkybes, o ne taikyti pagal 
savo sudarytą taisyklę. Daug kur lietuviai nesugeba į netur
tingus kitos tautos ar rasės žmones žiūrėti su meile, lyg jie 
jie būtų kalti (ir ar tai būtų svarbu?) kad jie neturtingi. O 
tuo tarpu kiek išeivijos lietuvių patys buvo nepaprastai ne
turtingi Lietuvoje per ir po pirmojo karo ir atvykę į naujus 
jus kraštus? Geriau įsitaisę, kartais mėgsta pasityčioti iš ne 
turtingųjų kaip kaimietis, išėjęs aukštąjį mokslą ima tyčio
tis iš savo giminių ir pažįstamų, likusių kaime

Moralė labai jautrus dalykas, žmonių elgesys dažnai ri- 
šasi su sąlygomis, kurių jie negali pakeisti ar nuveikti. Ir 
skaitydamas apie moralę Lietuvoje, skaitytojas teatsimena 
ir tai, ką nuolatos spausdiname apie lietuvių kovą už tikė
jimą ir tautinę kultūrą tėvynėje.

A. S.

Moralinė padėtis Lietuvoje
Iš Lietuvoje leidžiamos 

spaudos susidaromas vaizdas, 
kokia krašte moralinė padė
tis: už ką jaunimas pakliūna

valdžiai, kuo rūpinasi auklė
tojai ir net pati komunistų 
partija bei visas valdžios apa 
ratas.

“Komjaunimo Tiesoje" ap
lyti du įvykiai, pirmasis — 
du 19 metų jaunuoliai, Įsibro
vė į Vilniaus įmonę iš pavar 
džių nelietuviai, abu komjau
nimo nariai, gavę pusantrų 
metų kalėti. Kiti keturt, ku
rių tik «u lietuviai, pavogė 
metalines spintas, jas pralau
žė. Nubausti metams ar dau
giau pataisų kolonijoje, vėl 
visi komjaunuoliai ir, atrodo, 
augę be tėvų priežiūros, va
giliaudami ir praeityje.

GRUBUMAS

Tas pats laikraštis rašo, 
kad yra paplitusi nuomonė, 
jog «vos ne dauguma jaunuo
lių yra palaidūnai, keikiasi, 
be ceremonijų elgiasi su mer 
ginomis, kimba prie praei
vių... Nors tie reiškiniai pas
tebėti jau prieš 10 — 15 metų, 
apie juos daugiau rašoma da 
bar. Vakaruose galima su 
prasti, kad kompartija, sau 
paėmusi jaunuomenės auklė
jimo darbų, taip ir nuvedė 
jaunimą, atitraukusi jį kiek 
galima (nuo šeimos, bažny
čios, savo krašto, kalėjimuo
se maišydama juos su eili
niais Kaliniais.

ALKOHOLIZMAS

Anot “Tarybinio Mokytojo’’, 
girtuokliavimas plinta o jo 
pasekmės ypatingai jaučia
mos mokykloje — beveik vi
si vaikai, sukelią daugiau sun 
kūmų, yra iš girtaujančių šei
mų, kuriose ne visada esti 
sąlygos protui ir valiai lavin
ti tėvų pavyzdžiu.

Mokykla draudžia moki
niams gerti, tačiau iš 76 ap 
kiaųsinėtų aš untokų, 47 jau 
yra gėrimų ragavę, iš de
vintokų 71, sakydami «visi ge
ria, tai ir aš geriu » Surasta 
visa eilė svaiginančių gėrimų 
krautuvių, kurios parduoda 
gėrimus ir jaunesniems, kaip 
18 metų — o vaisių bei dar 
žovių krautuvėse kiekvienas 
galįs vyno nusipirkti. Būdin
ga, kad kaltųjų prekybininkų 
pavardės daugiausia nelietu
viškos.

Spaudoje aprašyti atvejai 
parodo, kad žmonės nori sa 
vo sargus ir rūpesčius nus
kandinti geroami arba, kad 
šeimoje, per karą suirusioje, 
susidaro nepalankios vaikų 
auklėjimo sąlygos.

SKYRYBOS

Visuomenė ir teisininkai rū
pinasi didėjančių skyrybų 
skaičiumi- Viena priežastis, 
rašoma, yra, kad veda jauni, 
neilgai prieš vestuves susipa
žinę. Po vestuvių šeimas su
ardo k-ariuomenė, mokslas, 
įvairios kelionės ir girtuoklių 
vimas. '

ŠOKIAI

Vieni spaudoje peikia jau
nimo šokius; kiti bando pade 
t| kaip nors spręsti, Esą, mo 
dernieji šokiai daro moralinę 
bei kitokią žalą jaunimui. iŠ 
ki.os pusės, kiti užtaria jau 
nimą sakydami «jaunam žmo 
gui šiaooien jau nebeįmano 
ma be tranzistoriaus tele vi

Mokslininkas Albertas EinSteinas 
ir Dievo Problema

PREL. Z. IGNATAVIČIUS

Albertas Einšteinas yra lai
komas mūsų laikų genijumi- 
Taigi ir jo pažiūros apie Die
vą turi savo reikšmę. Tiesa, 
kad tikėti į Dievą neužtenka 
vien proto, kad ir gilaus. Mat 
probas savo sprendimuose a- 
pie tiesą gali kartai» pasimes 
ti, ar tai dėl atsiradusių mo
ralinio pobūdžio sunkumų ar 
dėl gslimų praktikinio pobū
džio pasekmių priimdamas ir 
išpažindamas tiesą. Kaip ten 
bebūtų, visada yra naudinga 
pažinti gilaus proto žmonių 
pažiūros.

Štai keli Alberto Einšteino 
biografijos bruožai ir trumpa 
šio mokslininko filosofinės re 
Ilginės minties analizė

Alberto Einšteino tėvai bu 
vo izraelitai Jis gimė 1879 
metais kovo 14 dieną Ulme, 
Vokietijoje. Jau ystę pralei o 
Miunchene, kur jo tėvas dir
bo elektronikos srityje. 1905 
metais Einšteinas baigė Zue- 
richo Politechnikos mokykią 
ir gavo dakta o laipsnį. Jau 
1901 metais pradėjo rašyti vo 
kiečių moksliniams žurnalams 
eiektru-dinamikos klausimais, 
atkreipdamas į save moksli- 
uiukų dėmesį.

1909 metais jis tapo Zueri- 
cho universiteto fizikos pro 
fesoriumi. Paskui dėstė fiziką 
Prūsijos mokslo akademijoje. 
1914 metais pradėjo vadovau
ti Berlyno fizikos institutui. 
Didžiosios pasaulio mokslo 
akademijos Einšteiną išrinko 
savo nariu. Pasaulio universi
tetai, vienas po kito, jam su
teikė garbės daktaro laipsnį.

1921 metais Einšteinas ga
vo Nobelio fizikos premiją. 
Šalia savo tiesioginių parei 
gų universitete, Einšteinas 
daugelyje kraštų paskaitas 
apie reliatyvizmo teoriją. Rū 
pinosi filantropiją; sKelbė pa
cifizmą. Einšteinas buvo viso
kio utilitarizmo priešas. Jis 
labai sielojosi Izraelio tautos 
reikalais.

1933 metais Einšteinas nu
traukė visus ryšius su nacio
nalsocialistine Vokietija ir ga 
lotinai apsigyven. JAV se. 
Jis rašė: «Aš negaliu priklau
syti visuomenei, kuri patai
kauja diktatūrai, nors tai ji 
daro priversta». Einiteinas mi 
rė 1955 m, balandžio 18. No
rėdami susidaryti šio didžio
jo mokslininko filosofinių re- 
Ilginių pažiūru vaizdą, pirmo 
je eilėje tenka iškelti, kad 
ryškiausias Einšteino asmeny 
bes bruožas buvo jo charak
terio savitumas, kuris ypač 
pasireiškė Einšteino noru at
siplėšti nuo įprastininių vi
suomeninio santykiavimo pa-

zoriaus, mašinų triukšmo, žmo 
nių klegesio...»

Todėl Estijoje jau 30 metų 
veikia pramoginių šokių gru
pės ir pamokus, o Lietuvoje 
jos pradėtos prieš 2 metus.

E TA

pročių.
Kartą jis yra pasakęs: <Aš 

niekad visi širdimi nebuvau 
prisirišęs nei prie kurio nors 
krašto, valstybės, draugų ra
telio ar net savo šeimos». Ša
lia šio būdo savitumo bruožo 
yra pažymėta kita aplinkybė, 
kuri irgi turėjo įtakos Einš
teinui, ypač jaunystėje jo tė
vas mėgdavo pajuokti tikėji
mą. Einšteinas mokėsi ir bren 
do toje epochoje, kada moky 
tojai ir vadovėliai skelbė per 
dėtą evoliucijonizmą ir neigė 
tikėjimą į Die ą Dar dauge
lio ausyse skambėjo Mekelio 
pasityčiojimas, kad jam pa
vykę krikščionių Dievą pa
versti «dujiniu nugarkiuliu». 
Einšteinas apleido savo sina
gogą. Jis netapo grynu ateis
tu, bet susidarė «kosminę» re 
l.giją, paaiei-tiuio, neaiškaus 
įooūGŽio. Sakėsi tikįs j «aukš 
tesnės jėgos buvimą. • ėgus, 
kuri pasireiškia pe nepriei
namą visatą». Tuu metu Einš
teinas neigė žmogaus va ios 
laisvę. Tvirtino, kad Dievy
bei yra visai nesvarbus zmo 
gaus likimas ir žmogaus dar
bai. Aiškus dulktas kad su 
tokiu U.evo supratimu Einš
teinas buvo toli nuo Dievo, 
kurį aprašo šventa- Raštas, 
asmeninio savo kūriniais be
sirūpinančio Dievo.

Bet gilus Alberto Einšteino 
protas nesustiogo šiose blan
kiose religinėse pažiūrose. 
1950 metas Einšteinas kalbė
damasis su spaudos atstovais 
pareiškė. Daugelis mano, kad 
aš esu ateistas. Netiesa. La
bai klysta. Jeigu kas mauo, 
kad tokią išvadą apie mano 
tikėjimą galįs padaryti iš ma
no moksliniu teorijų, laip ma 
nydamas jis parodo, kad ma
no .teorijų visai nesuprato. 
AŠ TIKIU į ASMENINI D.B- 
VĄ, ir aš nuoširdžiai sakau, 
kad niekada savo gyvenime 
nepriėmiau ateistinės ideolo
gijos » Tame pačiame paslkal 
bėjime Einšteinas pasakė, 
kad mokslo žmonės mano, 
jog nėra prieštaravimo tarp 
mokslo ir tikėjimo. Tačiau 
Einšteinas pripažino faktą, 
kad dar ir mūsų dienose yra 
mokslininkų, kurie laikosi įsi
kibę savo pirmatakų iš 1880 
metų pažiūrų. Dar daugiau 
norėdamas pabrėžti savo ra 
dikališką nusistatymą prieš 
ateizmą, 1950 melais Einštei
nas pareiškė, kad dar 18 me
tų amžiaus būnamas, «laikęs 
Darvino, Hekelio ir Huxiey 
evoliucines idėjas nepataiso 
mai pasenusiomis». Čia mes 
nuiime paklausti, kas gi pa
veikė Einšteiną, kad jis ap
leido savo panteistines pažiū
ras ir pradėjo išpažinti Asme 
nidj Dievą, skirtingą nuo vi 
satos. Pirma Einšteinas ir ki
ti mokslininkai įgij • didesnį 
supratimą apie atomą. Bū
tent, susekė, kan atome ne
viešpatauja harmonija, kaip 
anksčiau manė mokslininkai.

(Bus daugiau)
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PASIBAIGĖ ŽIEMOS

STOVYKLA

Paskutinę atostogų savaitę 
grupė Žilvitiečių p. M. Vinkš 
uaitienės globoju stovyklavo 
J. Valavičių ir P. Šimonių 
ūkiuose Dienos pasitaikė la 
bai gražios, todėl nuo ryto 
iki vakaro jaunimas džiaugė
si mė ynu dangumi, saule, 
skaidriu upeliu.

Ši stovykla buvo atpildas 
«Žilvityje» aktyviai dalyvavu
siems jaunuoliams ir pasiruo
šimas Jaunimo šventei. Die
nos programoje buvo kun. 
St Šileikos pravedamas dai
navimas, tautiniai šokiai, vai- 
•dinimo «Sekminių vainikas» 
repeti' ijos, Mergaitės išsiu- 
vinėjoįberniukų taūtinjems dra 
bužiams liemenes, o berniu
kai dirbo stalams papuoši
mus. .

Vakarais visi linksmindavo
si žaidimais, dainomis, pasa
kojimais. Rytą prie vėliavų 
kaip šeima pradėję naują die 
ną, vakare kartu užbaigdavo 
susikaupjami.

P. Vinkšnaitienei talkinin
kavo kun. St. Šileika, Marija 
Saulai ytė, Leokadija Alekoa- 
vičiūtė ir p. Vinkšnaitis. Dar
nus bendradarbiavimas sukū
rė gerą aplinką taip, kad sto 
Vykia buvo smagi visiems jo
je d įlyvavusiems.

Vieną popieėę stovykloje 
praleido ir pakalbėjo prel. P. 
Ragažinskas. Jo apsilankymas 
buvo džiugiai priimtas. Per 
paskutinį vėliavos nuleidimą 
per kurį pakalbėjo kun. a. 
Saulaitis, buvo apdovanoti 
draugų išrinkti ir vaaovybės 
patvirtinti pasižymėję stovy
klautojai; Marytė Aleknavi
čiūtė ir J. Zizas už pavyzdin
gumą, Jonas Šiliukas už pas 
tangas lietuviškuose daly- 

JONAS JAKUTIS
RUĄ COSTA BARROS, 352

TEL. (53-3285 VILA ALPINA
Turi įvairiausių statybos medžiagų, geležinių daik

tų, indų bei darbo įrankių.
f Lietuviai pirkim pas lietuvius I
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D R. ANTONIO ŠIA U LYS

* C. R. M. 10.647
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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 — Molėtas de Senhoras

' Partos — Operações
Horário: Das 12 as 14 e das 19 as 21 horas

Jonaultorio e Residência RUA DOS TRILHOS, 1579 
Moocaį Fone 92-3991

________ ____ -_____ _______ _l

Savaibės gale stovyklauto
jai, kurių buvo apie 15, išpil
dė įvertinimo anketas. Visi 
išreiškė džiaugsmą šią stovy
kla ir viltį, kad tokių bus 
Už šį gražų prisiminimą da
lyvavusieji dėkingi visiems 
prisidėjusiems ir ypač Magd. 
Vinkšnaitienei.

M. S.
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Rugpjūčio 23 dienos vaka 
rui Vila Zelinoje ruošiamos 
mišios už 5 Sanpaulyje dir 
busius mirusius KUNIGUS, ą 
dieną sueina lygiai metai, kai 
mirė (Lietuvoj) 83 metų kun. 
Jeronimas Valaitis, pirmasis 
S. Paulyje lietuvis kunigas 
čia darbavęsis 5 metus.

Ta pačia proga bus Dievui 
kartu priminti ir kiti S. kau
lyje mirusieji ar čia darbavę 
si kunigai: t. Stanislovas Au- 
seaka OSB, prel. Kazimieras 
Miliauskas, t. Vladas Mika
lauskas S J ir pernai miręs 
JAv-bėse kun. Vincas Vale 
vičius.

Tikimasi, kad mišias galės 
koacelebruoti keli kunigai.

Mišių proga bus rinkliava 
paremti sergantį Rio lietuvių 
kleboną kun. J. Janilionį. 
nt —— n iimMaS

Visų žilvitiečių tėvų, kurie 
kokiu nors būdu prisidėjo 
prie Jaunimo Šventės rengi
mo yra kviečiamas POŠĖD1S 
šventės apyskaitai suvesti rug 
p ūčio men. 2 d, sekmadie
nį, 16 vai Jaunimo Namuose.

«Žilvičio» Tėvų 
Komitetas.

UBM—H 
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MŪSŲ MIRUSIEJI
Aleksandras Sadzevičius iš 

Vila Belos mirė rugpjūčio 9, 
palaidotas Vila Alpina kapinė 
se. Liūdi žmona ir vaikai, 
n—> H—Ū

Jo mylimai mamytei EMIL'JAI GUDELIENEI mirus, 
Juozui Gudeliui ir visai jo šeimai užuojautą reiškia 

Jonas Bagdžius ir šeima

DĖMESIO

Parengiame dokumentus dėl registravimo į I. N. P. S., 
natūralizacijos ir kitokius. Rua Inácio, 703, V. Zelina.

StasysI Joteika

Rugpjūčio 6 mirė, sulauku
si 84 metų, ir 60 metų mote
rystės gyvenimo, MATILDA 
TUMĖNIENE iš Obelių para
pijos iš Rokiškio, o čia iš Vi
la Prudente. Paliko nusiminu
sį vyrą Adomą metais jaunes 
nį už save, sūnus Antaną ir 
Stepą, dukteris Mariją, Elvy
rą ir Emiliją su šeimomis, 10 
vaikaičių ir 7 provaikaičius. 
Tėvas Jonas Bružikas, atlai
kęs Mišias namuose, palydė
jo velionę su dideliu būriu 
žmonių į S. /aulo kapines. 
Teilsisi ramybėje. Septintos 
dienos Mišios bus rugpjūčio 
13 d. 19,30 vai. jėzuitų koply 
čioj Parque da Mooca', Visi 
prašomi dalyvauti.
H——Ml 
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Liepos 29 sulaukusi 90 me 
tų Vila Gustavo mirė SOFI
JA VIDMANT1ÊNE. Paliko liū 
desyje vieną dukterį Zuztną 
ir 3 sūnus; Al! nsą, Petrą ir 
Joną su šeimomis, su 13 anū 
kų ir 21 proanūkiu, Namuose 
liepos 30 d. klebonas J. Bru 
žisas atlaikė šv. Mišias j Arą 
ęa kapines Teilsisi ramybė
je, o vaikams ir giminėms gi
li užuojauta.

PRENUMERATORIAI

V. Bimba ir V Kavolie po 
30 kr., Manja Raugalas 25 
kr. ir Petras iNarbutis 50 kr. 
už dvejus metus.
n—asaaii 
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planuoja Jaunimui židinį

Antrajame organizacijų ats
tovų pasitarime Vila Zelinos 

ZELINOJE VISI GALI UŽSIMOKĖTI UŽ <M. LIETUVĄ» 

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

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

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

i São Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui 

teikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

.. ’r •

Aleksas Kalinauskas *
Advokatas ' ,.r;

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių 
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis, doku
mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbah

Rezidencija: Raštinė: ‘
R. Joaquim Piza, 204 . 15 de Novembro, 244

Tel. 31-2548 . 4.o - Sala 19- Tel. 37-0324
no 14,00 iki 18,00 vai.

klebonijoje tėvai saleziečiai 
siūlė rūpintis «oratorija» — 
jaunimui tautinio, kultūrinio 
ir religinio auklėjimo centru. 
Sudaryta studijinė komisija.

NEMUNAS GYVUOJA

Sekmadienį tautinių šokių 
grupė «Nemunas» susibūrė 
pirmą kartą pu narių Regi
nos Bagdžiūtės, Jono Lukoše
vičiaus ir Aleksandro Valavi
čiaus viešnagės Šiaurės Ame 
rikoje, kurios metu dalyvavo 
tautinių šokių mokytojų kur
suose.

Grupė išrinko metams pir
mąją valdybą: Jonas Lukoše
vičius, pirmininkas, Antanas 
Saulaites, vicepirmininkas, Syl 
vania, sekretorė, Petras Bie- 
levičius, iždininkas. Vėliau rr 
kiti įvairiomis pareigomis pa
siskirstys. kad kiekvienas bū
tų už ką nors atsakingas.

Naujieji mokytojai parsive
žė tautinių šokių knygų, pa
gal kurias mokys grupės na
rus. Ateinantį sekmadienį su 
darysimos pastovios poros — 
jeigu būtų norinčių grupėn 
įsijungti, turėtų ateiti į repe 
ticiją, kuri būna kas sekma
dienį nuo 2 iki 6 vai. popiet 
Vila Zelinos jaunimo na 
muose.

iimmnii
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Prel. A Armino parapijos 
orkestras — Banda da Ima
culada Conceição dos Maria 
nos de Mauá rugpiūėio 8 
Cidade de Socorro laimėjo 
São Paulo estado mėgėjų or-

ATSKIRO NUMERIO

KAINA 0,40

kestrų varžybose pirmą vie 
tą. Varžybose dalyvavo 41 iš 
60 grupės narių. Parapijoje 
yra ir kitas, jaunesniųjų, or 
kestuas ;bei puikus choras, 
kurie iš klebono, didelio mu 
zikos mėgėjo, paveldėjo suvo 
gabumus muzikai.
n—n 
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Liepos 25 lietų vįq parapi 
jos bažnyčioje konęelebravo 
Mišias mons. Ignatavičius ir 
klebonas kun. Janilionis už 
gyvas ir mirusias močiutes ir 
už Stasės K. mirusius gimi 
nes. Lietuviai gausiai dalyva 
vo pamaldose.

Rugpjūčio 1 įvyko pamal 
dos už Uršulės Gaulienės vy 
ro ir jo giminių vėles. Paneli 
nėtina, kad Gaulta mirė dar 
gana jaunas ir p. Uršulė su 
nepaprastu pasiaukojimu išau 
gino savo sūnus gerais pa 
triotais lietuyiais.

Rugpiūčid 8 bųyų atitinka 
mos pamaldos už tėvus, gy 
vus ir mirusius, kadangi Bra 
zihjoje ta diena yra tėvo 
diena’. ?

Jau kuris laika.» Bdrga p. 
Tumontenė, kurią rūpestingai 
slaugo jos dvi dukterys. Bro 
niaus Jurelevičiaus sūnus 
Aleksandras ligoninėje opera 
cijal. Abiems parapičiams lin 
kime greitai pasveikti.

Vyčų šeimos namuose iie 
pos 25 mons. Ignatavičius ro 
dė skaidres iš Lietuvos.

Liepos 16 d. į USA grižo 
p. Zene Bernatavičiūtė-Stan 
kunienė su savo dviem du 
krelėmis. Ji buvo atvykusi į 
Rio aplankyti savo seserų ir 
giminių, su kuriais ilgai knesi 
matė.
II—IĮ 
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MAIR1NQUF.

Mirė dr. JONAS ZABROC 
KIS, buvęs Serviço Florestal 
de EFS vedėju. Palaidotas 
Mairinque kapinėse, septintos 
dienos Mišios Sta Terezinha 
bažnyčioje, Higienopolis, 8:30 
vai. ketvirtadieni, Liko žino 
na mokyt. Olivia Algodoal Za 
brockis. Velionis vilnietis, len 
kų valdymo laikais Vasario 
16 iškėlęs trispalvę Gedimi 
no kalne.

' . ? : \ • 
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URUGVAJUS
Katalikų radijo valandėlė 

rugpjūčio 5 minėjo 20tuosius 
gyvavimo metus.

Choras «Aidas» rugpjūčio 
15 švenčia 25enų metų dar 
bo sukakti. Svesimos Mišios 
už mirusius narius, ruošiamos 
vaišės ir meninė programa.

Lietuvių* kalbos pamokose 
mokinių skaičius vis auga. 
Jos vyksta sekmadieniais 11 
valanda rytu.
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