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Lietuviu Sąjungos Brazilijoje Reikalais
STASYS VANCEVIČIUS 

(LSB Narys)

Plačiajame
BRAZILIJA

PAGALIAU PRIČIUPO ir S. 
Paulo miestą bei estadą il
gesnis lietus, užtvindęs dau 
gelį gatvių, sutrikdęs susisie 
kimą, uždaręs pusei milijono 
žmonių gatvėmis į namus at
vestas kurui dujas, kitur nu
traukęs elektrą ir telefonus. 
O kiek nuostolių pridaryta ne 
turtelių lūšnelėms, apsemtoms 
krautuvėms, sandėliams...

Ir tai jau ne pirmas kartas. 
Kokios gi yra šio miesto gal 
vos, kad per keletą dešimčių 
metų nesugebėjo suplanuoti 
ir pravesti tinkamą kanaliza 
eiją. Ir vistiek bus žmonių, 
kurie ir vėl balsuos už tuos 
pačius kandidatus, jei jie ki 
tą kartą išstatys savo kandi
datūras.

Didieji laikraščiai rašo, kad 
Brazilijos saugumo taryba 
greitu laikt* svarstysianti by 
lą, iškeltą eilei estadų depu
tatų, kurie esą pridarę nema
žai suktybių, Galimas dalykas 
jog nusikaltėliams bus atim
tos politinės teisės bent de
šimčiai metų.;

KUBA. Susektas naujas są
mokslas nužudyti raudonąjį 
diktatorių Fidel Castro, Suim 
ta daug asmenų užėmusių 
aukštas vietas komunistinėje 
krašto valdžioje.

LENKIJA, Ministeris pirmi
ninkas J. Cyrankiewicz pasa
kė kalbą, labai smarkiai pul
damas Lenkijos katalikų vys 
kupus ir ypač kardinolą Wis 
zynskį Atrodo, jog komunis
tą® rengiasi griežčiau suvar 
žyti Bažnyčios gyvenimą Len 
kijoje.

SOV. RUSIJA. Iš Maskvos 
pranešama, jog 13 metų pras 
linkus po Stalino mirties, jis 
esąs oficialiai užmirštas viso 
je Rusijoje. Ar ue toks visų 
diktatorių likimą»? Kas dabar 
beprisimena Hitlęrį ar Mus- 
solinį?

ARGENTINA. šitą kraštą 
labai vargina liūtys ir potvy 
niai. Net ir Brazilijos valdžia 
pasiuntė pagalbon keletą be 
likopterių apsemtiems žmo 
nėms gelbėti Labai dideli ir 
piniginiai nuostoliai.

Buvusio diktatoriaus Pero 
no šalininkai Argentinoje tu 
tėję slaptus pasitarimus Ir 
nusprendę išplėsti ir pagyvin 
ti savo veiklą, ir kaip nors 
paruošti kelią Peronui susi 
grąžinti iš Ispanijos.

Pasaulyje
VIETNAMAS, sunkios žiau

rios kovos tebevyksta įvairio 
se to krašto dalyse su komu 
nistiniais sukilėliais. Abi pu 
sės giriasi savo pergalėmis. 
Abi pusės skelbia didžiausius 
išžudyto priešo skaičius, su
naikintus lėktuvus Tuo tar 
pu nematyti, kieno tiesa. Ir 
kaip gaila, kad jokios pas
tangos neįstengia priprašyti 
komunistų prie derybų stalo 
toms skerdynėms sustabdyti.

ITALIJA

Po ilgos krizės Italija vėl 
turi savo vyriausybę Ji atsi
žymi tuo, kad visos įvairiau
sios krikščionių demokratų 
partijos kryptys turi valdžio
je savo ministerius, net 16. 
Kiti ministerial — 6 Nennio 
šakos socialistai, 3 socialde
mokratai ir vienas respubli
konas.

Neįsileista valdžion italų li
beralų partija.

Krikščionis demokratai su 
tiko šį kartą užleisti dvi svar 
blausias ministerijas socialis 
tams, tai apsaugos ministeri 
ja, kurios žinioje yra visi ka 
riški reikalai ir krašto saugu 
mas. Tą postą gavo socialde
mokratas Roberto Tremeloni.

Antroji svarbi ministerija 
tai užsienių prekybos Tai te 
ko socialistui. Nennio šaliniu 
kui Giusto Tolloy.

VALDŽIOS PROGRAMA Ita 
iijos naujoji valdžia pirmiau 
šiai t’iri rūpintis apginti ir iš 
laikyti tvirtus savo pinigus 
ir sykiu sumažinti nedarbą. 
Svarbu yra ir išplėsti naujų 
butų statybą Turi tvarkyti ir 
supainiotus butų nuomavimo 
reikalus. Industrija irgi reika 
liaga saugumo ir paskatini
mo, Įvairios Italijos srytys 
reikalauja sau autonomijos.

Tat naujoji valdžia turi pil 
nas rankas darbo, ir labai 
sunkaus.

Š. AMERIKA

Prancūzija nori pasitraukti 
iš OTAN organizacijos, t y iš 
Atlanto kraštų karinės apsau 
gos sąjungos. Pagal tą sutar 
tį Š, Amerika turi Prancūzijo 
je karines bazes, erodromus 
ir kt

De Gaulle pranešė prež. 
Johnsoaui norįs pradėti su 
Amerika derybas toms ba
zėms panaikinti

Johnsonas atsakė negalįs 
tartis pats vienas, & reikia 
sušaukti visų 13 kraštų k®n 
fereuciją padėčiai apsvars
tyti

PASAULIO LIETUVIŲ 
JAUNIMO METAI

JAUNIMO KONGRESAS

Nebe visi pdni 4 mėnesiai 
beliko iki Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongreso Čikagoje- 
Jautnimo posėdis išrinko dvi 
šaunias merginas atstovauti 
Brazlkrjos lietuviškąjį jauni
mą tame kongrese. Tai p-lės 
Rymantė Steponaitytė ir Gra 
žiną Kubiliūnaitė. Be to gal 
dar atsiras ir kitų, kurie te 
nai nuvyks

Šiaurės Amerikos, Kanados 
ir Australijos lietuviai renka 
lėšas padėti toliau gyvenau 
tiems ir lėšų neturintiems 
atstovams Kongresan nuvyk 
ti Tačiau būtų negražu ir ne 
garbinga tartum paskubiniems 
elgetoms laukti kad JAV ap 
mokėtų visas mūsų jaunimu 
išlaidas. Reiktų tuojau pat im 
tis darbo ir čia pat vietoje 
sudėti bent dar vienam atsto 
viii pinigų nors kelionės bilie 
tui nupirkti. Jei neklystu pi 
ginusias lėktuvo b lietas ten 
ir atgal dabar kainuoja apie 
650 dolerių arba 1.430 000 kru 
zeirų Uoliai pasidarbuojant 
ir S, Paulo lietuviams mielai 
tai paremiant, tikrai būtų ga 
Įima tiek surinkti. Tai turėtų 
būti mūsų garbės reikalas

Jaunimo Metų visas kovo 
mėnuo ir yra skirtas lėšoms 
rinkti Jaunimo Kongresui, S 
Paulo Jaunimo Metų iždiniu 
kas yra Pijus Butrimavbčius. 
Jis vienas nieko nepadarys 
Bet nuoširdžiai savanoriams 
talkininkaujant būtų galima 
sudaryti paminėtą sumą

Nežinia, kas padaryta su bu 
vusio UI PAL Kongreso pel 
no likučiais Jei jis dar kur 
tebėra nesumaudotas, ar ne 
būtų teisinga nors dalį jo 
paskirti Pasaulio Jaunimo 
Kongresai! vykstančių fon 
dan. Tada ne du ir ne tris, 
o gal net ir keturis atstovus 
Brazilija galėtų turėti

Pagaliau ir pramatytosios 
dvi kandidatės savo lėšų ten 
nuvykti neturi Tikimasi, kad 
gaus iš bendrojo Kongreso 
Fondo. Bet kaip ankščiau mi 
nėjau, nebūtų nei gražu, nei 
teisinga visko iš kitų laukti, 
teai k patys galime ką nors 
padaryti. Tai yra Brazilijos 
feetuvių savigarbos reikalas.

Mokslininkai jieškodami žemės kilmės paslaptį, tikisi ją surastį pasiekę mėnulį Tam 
yra daromi įvairūs pasirengimai, kad vieną dieną žmogus galėtų nusileist į Mėnulį ir grįžti 
atgal į žemę. _______________ ___

Besiartinant visuotinam na
rių susirinkimui šį sekmadie
nį, kovo 13 dieną, 4 vai. po 
pietų V. Belą mokyklos rū
muose, noriu pasisakyti kele
tu klausimų, liečiančių svar
besnius LSfci reikalus. Toks 
susirinkimas narių buvo se
niai laukiamas, bet jo lyg są 
moningai, atrodo, buvo ven
giama.

Kaip labai svarbų įvykį Są
jungos gyvenime pirmoje vie 
toje tenka atžymėti visais at
žvilgiais pasisekusį susitari
mą su lietuviais Tėvais Jėzui 
tais dėl Dr. V. Kudirkos va r 
do rūmų Tai įvyko dėl abie 
jų pusių parodytos geros va 
lios. Tiek Tėvų Jėzuitų pro 
vineiolas Tėvas B. Parkaitis, 
S. J. tiek Sąjungos Valdybos 
tam reikalui sudarytoji komi
sija, kuriai sėkmingai pirmi
ninkavo p. J Sliesorahtis, pa 
rodė didelį taktą reikalų su 
pratimą ir be jokių sunkumų 
sutarė panaikinti seną, juri
diniai abejotiną bei ginčija 
mą sutartį, ir bendrai dirbti 
lietuvišką darbą, paliekant T. 
Jėzuitams administruoti rū
mus 10 metų laikotarpiui, po 
kurio, abiem pusėm sutarus, 
bus galima, jei reikės tą ter
miną pratęsti. Tėvai Jėzuitai 
skirs vieną kambarį nuolati. 
niams Sąjungos reikalams ir 
leis naudotis sale ir kitomis 
patalpomis parengimams, su
sirinkimams, pobūviams, kai 
tos patalpos Sąjungii bus rei 
kalingos ir neužimtos. Šį 
susitarimą turės patvirtinti ne 
paprastas visuotinas narių su
sirinkimas

Išsprendus Dr V. Kudirkos 
rūmų reikalą teigiamai, dabar 
reikalinga suburti visas jėgas, 
išgrįsti kiemą atlikti kitus 
reikalingus remontus, kad rū 
mai visais atžvilgiais būtų 
patogūs visokiems parengi
mams.

Toliau reikalinga dar kar
tą bandyti, kol nevėlu, sutvar 
kyli su dr. P Mačiuliu Vytau 
to Didžiojo vardo rūmų su 
painiotą reikalą. Man atrodo, 
jog ir tą reikalą tvarkyti reik 
tų pavesti tai pačiai komisi
jai. kuri taip gražiai sutvar
kė reikalas su T, Jėzuitais.

Susitarė» bendrai veikti su 
Tėvais Jėzuitais, mano supra 
ūmu, visai nereikalinga Są

jungai leisti savo aiškiną biu
letenį. Viskas, ką Sąjunga tu
ri pranešti lietuviams, gali 
tilpti <Mūsų Lietuvoje». Priva 
čiame pasikalbėjime pasikei
čiant nuomonėmis su T. Mar- 
kaičiu jis pareiškė, kad Są
jungai to pageidaujant nebū
tų jokių ki učių duoti vietos 
jos reikalams kaip ir iki šiol 
niekuomet nebuvo atsakyta 
jos duodamą medžiagą patal
pinti.

Šių metų lapkričio mėn. su 
eina 35 metai nuo Sąjungos 
įkūrimo Negalima praleisti 
šios sukakties nepaminėjus. 
Ir jau laikės tokiam minėji
mui ruoštis.

Artinasi ir IV PAL Kongre 
sas Argentinoje. Jis įvyks 
1967 metų vasario mėnesį. Ir 
tam reikia ruoštis iš anksto.

Dar vienas labai svarbus 
reikalas. Reikia pravesti vi
so e kolonijoje gyvą, platų 
naujų narių verbavimo vajų 
Sąjungai Ir neskirstyti lietu
vius į «sūnus bei posūnius*. 
Visiems geros valios lietu 
viams turi būti vietos Sąjun
goje todėl visi turi būti pra 
šomi, raginami įsirašyti. Kar
tą ant visados reikia panai
kinti Sąjungos betvarkės po
litiką, kuri tik žalos neša tiek 
organizacijai tiek visai kolo
nijai. Tik tiesus, aiškus ir 
tvirtas kelias yra visiems pa 
lankus ir naudingas,

Todėl palikę šalyje viską, 
kas buvo negera praeityje, 
stenkimės, kad šitas susirin
kimas būtų vaisingas ir nūs. 
tatytų aiškias gaires tolimes 
nei Sąjungos veiklai

Tai gyvesnei veikiai išvys 
tyti būtinai reikalingi dažnes
ni susirinkimai, bent tris ar 
keturis kartus per metus Tik 
glaudesnis visų narių bendra
vimas ir bendradarbiavimas 
bus naudingas organizacijai 
ir paskiriems jos nariams.

ŠVIESOS IR ŠEŠĖL’AI

Dienraštis «DRAUGAS» (1966 
I.) nagrinėja lietuviškojo vi
suomenės bei kultūros darbo 
gerąsias ir silpnąsias pttses. 
Bent kaikurios p. Al, B. iške
liamos mintys ir pas mu» at 
rodo yra labai gyvenimiškos 
ir todėl iškeltinos.

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka
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ARGENTINA

IV P.A.L. Kongreso Komiteto Veikla

Vasario mėn 9 diieną 1966 
m , Aušros Vartų parapijos 
patalpose buvo susirinkę po
sėdžiui Vykd. Komiteto na» iai 
ir kai kurių komisijų atsto
vai: Jaunimo k jos atstovas 
T Jasinevičius ir Meno ir pa 
rengimų k-jos atstovas K. Ru 
fiimas, Propagandos, inž. « 
Babronis Šio posėdžio tiks 
las buvo sudaryti visas reikia 
mas komisijas ir nustatyti jų 
darbo gaires. Kiekvienos ko
misijos darbai buvo nuodug
niai persvarstyti. 1) Propagan 
dos K-ja sudaryta iš dviejų 
Vyk, Komisijos narių ir jon 
pakviesti «Arg. Lietuvių Bal
so» redaktorius K. Norkus, 
Radio valandėlės atstovas, 
Lietuvių Centro atstovas p. 
Vyt Balčiūnas, Ibicuy salų 
laikraščio redak. vyt Nalivai 
ka, Leonardas Sruoga Taip 
pat numatyta įjungti ir kai 
kurias argentiniečių organi 
zacijae, kurios imtųsi akty 
vios propagandos vietinės 
spaudos laikraščiuose, 2) Jau 
nimo Komisijon kursai vado
vauja T. Jasinevičius, prama 
tyta kviesti visų organizaci
jų jaunimą: «Atžalyną*, «Ram 
byną», «Šv. Cecilijos» choro 
jaunimą, Lietuviu Centro Lie 
tuvių Susivienijimo Argenti- 
noje, Rosario, taip pat ir jau 
nąsias Birutietes Komisijos 
pirmininkas sušauks visų org. 
jaunimą ir sudarys komhijos 
valdybą ir numatys jos dar
bus.

3) Finansų Komisija, kuriai 
vadovauja p. K, Kliauga arti 

miausiu laiku sudarys pra 
plėstą Finansų Komisiją ir 
pradės jos darbą. Finansų Ko 
misijai talkininkai}» Meno ir 
Parengimų komisija, kuri pa 
dės sudaryti lėšas iš ruošia
mų parengimų. Parengimų nu 
matoma padaryti po vieną 
kiekvienoje iš čia veikiančių 
organizacijų: Lietuvių Parapi- 
joje, Lietuvių Susivienijime, 
Lietuvių Centre.

Tų parengimų pekias skiria 
mas kongreso reikalams.

Tam tikslui jįbus organizuo 
jamos ir loterijos.

4) Meno ir Parengimų ko 
misijai, kuriai vadovauja Kv, 
Runimas jam padėti kviečia 
mi v-isi šie sambūriai: Atžaly 
nas, Rambynas, Šv Cecilijos 
choras, i_C jaunimas, Mindau 
go draugijos meno sekcija, 
Lietuvių Susivienijimo Argen 
tinoje, Rosa do L Bendruome 
nės jaunimas bei Sporto Klu
bas «Kovas* ir lie uviškų kro 
nikų kinas «Vytis»

5) Sporto Sekcijai vadovau 
ja p. Juozas Petraitis, kurio 
rūpesčiu bus sudarytas ryšys 
su Pietų Amerikos lietuvių 
jaunimo sporto reikalais ir jo 
paties pasiūlymu bus- stengia 
masi praplėsti sporto šakų 
veiklas Laimėtojams bus pa 
rūpintos taip pat ir premijos.

6) Svočių priėmimo ir ap 
gyvendinimo komisijai vado
vauja PALK Vykd. K to Vice- 
pirmin. p. Julies Mičiudas, 
kuris numato pasikviesti jam 
reikalingus asmenis, kurie pa

MUSU LIETUVA

dės išspręsti svečių apgyveni 
dinimo problemą.

7) Numatyta sudaryti taip 
pat ir Moterų sekciją, kuri 
svarstytų Moters vaidmenį 
išeivijos gyvenime ir su tuo 
susijusiomis problemomis.

K. Runimo pasiūlyta mintis 
paskelbti literatūros konkur
są, ypač pageidautina dra
mos veikalų. Taip pat jau 
laikas užmegsti santykius su 
visomis Pietų Amerikos Lie
tuvių Kolonijomis ir visa išei
vijos spauda. Sekantis posė
dis numatomas kviesti š. m, 
kovo mėn 2 dieną, dalyvau
jant ir visų komisijų atsto 
vams.

PALK K-ja

Š. AMERIKA

JAV pce<z Kennedy laikais 
įkurtas taip vadinanas «Tai
kos Korpas». Tai yra savano
rių jaunų amerikiečių vaiki
nų ir merginų armija, kuri 
vyksta dvejiems metams į ki 
tua kraštus pasidarbuoti įvai
riose kultūros srityse. Vieni 
mokytojauja pradžios moky. 
klose, kiti žemės ūkio ir na= 
mų ruošos mokyklose, treti 
darbuojasi įvairiose organiza
cijose ir t. t Jiems niekas ai 
gų nemoka. Apmoka tiktai ke 
liones ir duoda oene 59 dole
rių per mėnesį būtinoms kas
dieninėms išlaidoms apsimo
kėti

Taikos Korpo nariai vyks
ta tik į tokius kraštus, kurie 
jų reikalauja. Prieš išvyks
tant į kurį kraštą kandidatai 
yra gerai parengiami: pamo
kinami kalbos, supažindina
mi su to krašio reikalais ir 
kultūra.

Savanorių šitam darbui yra 
tiek daug, kad iš šimto tik 
vienas tegali išvykti svetur 
darbuotis.

Tėvai Jėzuitai pasitarę su 
Š. Amerikos jaunimo organi
zacijomis darė žygių, kad per 
tą Taikos Korpą galėtų atvyk 
ti Pietų Amerikon (ir Brazdi 
jon) lietuviai vaikinai ir mer
gaitės padėti čia mūsų kultū

rinėje veikloje: mokyklose, 
organizacijose, stovyklose ir 
11. Pranešta iš USA. kad Ame 
riko'5 Taikos Korpo vadovy
bė sutiko lietuvius kandida
tus priimti ir juos paruošti 
Pietų Amerikos darbui ben
druose parengiamuosiuose 
kursuose Apie ką iki šiol bu 
vo tik nedrąsiai svajota, da
bar būtų galima įvykdyti Ka 
da iš tiesų sulauksime čia tų 
lietuviško «Taikos Korpo* sa
vanorių? Tai priklausys nuo 
to, ar ir kada atsiras čia pa
sidarbuoti norinčio jaunimo 
specialistų, ir ar Brazilijos 
lietuviai norės jų pagalba pa 
sinaudoti.

TAUTINĖ DRAUSMĖ
Aukščiausių lietuvių politi

nių ir visuomeninių veiksnių 
VLIKo, ALTo ir PLB atstovai 
susirinkę Clevelande I 22 3 
aptarti laisvojo pasaulio lietu 
vių ryšius su okupuotąja Lie
tuva priėjo tokių išvadų ir 
nutarimų:

Kadangi Sov Rusija, Lietu
vos Respubliką laikydama oku 
puotą ir paverstą Sovietų Ru 
sijos dalimi... sudaro kliūtį 
laisviesiems lietuviams nor
maliai bendrauti su Lietuva» 
ir be» to siekia laisvųjų lietu 
vių bendravimą su pavergtai
siais savo broliais paversti 
talkininkavimu okupacijai ir 
Lietuvos galutiniam įjungimui 
į Sov. Rusiją, tai visų lietu
vių yra tautinė pareiga veng 
ti bet kurių veiksmų kurie 
galėtų kėnkti Lietuvos respu
blikos tęstinumui ir tiesiog 
ar netiesiog talkintų okupan 
tui įteisinti savo agresiją 
prieš Lietuvą . Tautinė draus 
mė reikalauja, kad laisvieji 
lietuviai ribotųsi privačiu bea 
dravimu su savo broliais Lie
tuvoje tol kol Sov Rusija 
laikys Lietuvą okupuotą ir 
paverstą savo Sąjungos da
limi L L

JAUNOS LIETUViŲ ŠEIMOS 
ČIKAGOJE

Šeimoms kasdien susidu

1966 m. kovo 10 d
riant su krikščioniško gyve
nimo, lietuvybės ugdymo ir 
kitomis vedybinio santykiavi
mo bei vaikų auklėjamo pro
blemomis, sveikintinos yra 
pastangos jas bendrai rišti.

Vienur kitur ãma burtis lie- 
tuvii] šeimų rateliai. Nuo šių 
metų pradžios ir Čikagoje kas 
mėnesį antrą sekmadienį su
eiti ak a pasitarti jaunų šeim« 
būrys, talkinamas neseniai iš 
Europos grįžusio jauno jėzui
to G. Sabataičio.

L L

PREMIJA LIETUVIŠKAM 
FILMUI

Tarptautiniame jaunimo ki
šo filmų festivalyje Kanų 
mieste, Prancūzijoje, -lietuvis 
kajam filmui «Mergaitė ir ai
das» paskiria dtidžioji premi
ja (grand prix.) «už 
poetišką požiūrį į pasaulį ir 
už filmo idėjų, auklėjančių 
jaunimą, moralinį tyrumą

Filmo kūrėjas A. Žebriū- 
nas, džiaugdamasis premija, 
pareiškė: «Kanų prizai bran
gūs ne tik kiekvienam kine- 
matografistui, bet ir kiekvie
nai tautinei kinematografijai. 
Džiugu, kad ir lietuviškoji 
jau laureatų (apvainikuotųjų) 
tarpe

L L

PO SKIEMONIŲ GARSĖJA 
VELYKIAI

Įvykiai, kurių sovietų 
spauda nebeskelbia

Velykiai yra bažnytkaimis 
p^ie Alantos upelio, 13 15 ki 
lometrų nuo Panevėžio į Ra 
guvos pusę. Nieku Velykiai 
anksčiau nebuvo garsūs. O ir 
parapija tebuvo nedidelė — 
vos pora tūkstančių katalikų 
prieš karą. Bet nuo 1964 rug 
sėjo 8 dienos Velykių apylin 
kę ėmė lankyti žmonės ir iš 
toliau. Sekmadieniais žmonių 
ten gausu nuo ryto iki vaka 
re. Kloja gėles, dega žvakes 
kabina aat medžių šakelių re 
Ilginius savo buvimo ženklus

(pabaiga 3 pusi.)

A. Mykolaitis Putinas

SUKILĖLIAI
KOVŲ DĖL ŽEMĖS IR LAISVĖS VAIZDAI 1861-1864

XXVI

(tąsa)
Senis Daubaras po ano ne

laimingo atsitikimo nebesikė
lė iš lovos, bet kasdien ėjo 
blogyn Keliom dienom prieš 
Balsių Vinco kelionę į Lydlš- 
kes kaime pasklido žinia kad 
ligonis jau visai silpnas, vos 
bekvėpuojąs, dūstąs, krankš- 
čiąs kraujais ir jau kartkar 
temis žmogaus nebepažįstąs. 
Sunkia našta gulė ligonis to
kiu metu ant dukters Petrės 
ir žento Mikniaus pečių. Žen 
tas su samdine Ieva iš kailio 
nėrėsi, kad tik spėtų per ke
turias dienas atlikti lažą dva 
re ir per likusį laiką apdirb 
ti savo ūkio darbus. O Petrei 
reikėjo ir namuose apsiruoš 
ti, ir vaikus prižiūrėti, ir ligo 
nį slaugyti. O čia baigėsi ir 
duona, ir kruopos, ir uždaras, 

/ 

nors tu persiplėšk arba gyva 
į žemę lįsk Laimė, kad žalo 
ji buvo po veršio, ir pieniš
ko pakako vaikams ir ligo
niui.

Liepos mėnesio pradžioje 
visam kaimui jau buvo žino
ma, kad Daubaro dienos bai
giasi. Kaimynai, nors patys 
prispausti vargų bėdų, kiek 
išgalėdami rūpinosi pagelbėti 
ligoniui ir žentui Mikniui, 
Juk geras buvo kaimynas Dau 
baras Visame kaime darbš
čiausias ir išmintingiausias. 
Taigi, kuris kiemas turėjo 
daugiau darbininkų, tas nu
siųsdavo bernioką ar mergai 
tę ar mėšlo pakratyti, ar pa 
arėti, paakėti, ar pašienauti, 
o kartais ir lažo kokią dieną 
atidirbti. Bet dar uoliau su
bruzdo į pagalbą Šilėnų gas- 
pėdinės ir bobutės, Vienos 

šelpė Mikniuvienę kuo išga
lėdamas, kitos nesiliovė rūpi
nęsi ligonio sveikata.

Vieną sykį Balsienė, atėju
si atlankyti sergančio kaimy
no. ištraukė iš ryšulėlio gra
žios, nebe bėralinės duonog 
puskepalėlį ir kalbėjo Mik- 
niuvienei:

— Duok tėvui, gal sukram
tys su pienu kokį ką^nį

— Vaje, kokia duonelė! Iš 
kurgi gavote tokių miltų? — 
stebėjosi jaunoji gaspadinė.

— Tėvas iš kažkur sukrapš 
tė. Nė pati nežinau. Ir patys 
jau baigiame.'

8tašienė ir Kedulienė visa 
me kaime buvo garsios savo 
žolėmis bei šaknimis kurio 
mis gydė visokias ligas, Sta 
šiene šykį aplankiusi ligonį, 
pasiraususi krepšelyje., ištrau 
kė džiovintų žo ių plucštą ir, 
brukdama Mikniuvienei. aiš 
kino: /

— Atnešiau čia tau, Petre 
le, širdažolių Išvirk ir duok 
tėvui gerti ant tuščios kas 
dien po puodelį, Labai pade 
da nuo visokių širdies nesvei 

kūmų, Jis nieko kito, kaip šir 
dį bus griūdamas susitren 
kęs, O gal plaučius. Kitą sy 
kį atnešiu dagiliukų. Kosulį 
sustabdys ir tą skrepliavimą, 

Bet didžiausia ligų ir va-is 
tų žinovė buvo senoji Pem 
pienė Su nieku© artimiau ji 
nebendravo, daug kas jos ven 
gė, nes laikė negerų akių bo 
ba, Nuo jos aštraus, perve 
riaučio žvilgsnio galėjo ir te 
liukas nunykti, ir karvei pie 
nas prapulti, ir vaiką spuo 
gai išberti, ir kaltūnas įsisuk 
ti, ir daug dar visokių nelai
mių atsitikti. Daubaras niekad 
netikėjo tomis kalbomis ir se 
nės Pempieaės niekad nesi- 
lenkė, bėdoje pagelbėdavo, 
kviesdavo ar daržų nuravėti, 
ar šieno padaužyti, ar rugie 
nos nugrėbstyti, ar kokio ki
to lengvesnio darbo nudirbti 
už menką atlyginimą, kaip ir 
pats darbas. Bet Pempienė iš 
to uždarbio bent ožką galėjo 
išsilaikyti.

Taigi dabar, geradariui taip 
sunkiai apsirgus, Pempienė 
kur buvus nebu/us, žiūrėk, 

jau ir beeinanti patvoriu į 
Daubaro kiemą, Nekentė bo
bos tos raganos ir, jei kuri 
būdavo pas ligonį, jai atėjus 
tuoj išsinešdindavo. Pempie
nė tuomet pasitraukdavo sue 
lėlį, sėsdavo lovos kojūgaly 
ir ilgai tylomis žiūrėdavo į 
išsekusį ligonio veidą. Senis, 
nors būdavo ir užsnūdęs, gre 
tai pajusdavo įsmeigtą į sa
ve aštrų tos moters žvilgsnį. 
Lyg ir kokia atgaji srovė pe
reidavo per kūną. Jis steng
davosi sutelkti mintis, surauk 
davo antakius ir sakydavo:

— Na, tei kaip, Pempiene?
— Sergi, — atsakydavo jė 

priekaištaudama ir kartu guos 
dama, — nesitaisai. O žiūrėk 
jau vasara atėjo, šienus žmo 
nės nuėmė. Manęs niekas pra 
dalgių daužyti neprašė.., nė 
daržo nuravėti. Taisykis.

— Ė, Peaapiene, nieko jau 
man nebereikia, — atsakyda
vo jis įr vėl užsimerkdavo.

(B. D.)
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Mepraleiskim Progos
Senesnioji karta dažnai pa

dejuoja, kad esą mūsų jauni
mui neberūpi lietuviški rei
kalai. Iš dalies tai tiesa. Bet 
taip pat yra tiesa jog turim 
nemažai lietuviško jaunimo 
kuriems lietuviški ir Lietu
vos reikalai labai rūpi ir jie 
nori darbuotis, bet «senieji 
veikėjai» neduoda jiems pro 
gos pasireikšti O kai ima ir 
patys pasireiškia, tai senieji 
arba tyli, arba dar pamurma: 
«ko čia tie jaunikliai šokinė- 
ja, juk jie nieko neišmano, 
netairi patyrimo» ir 11

Taip atsitiko Š. Amerikoje, 
kai jaunimai surengė milži 
nišką žygį į Jungtines Tau
tas. Taip atsitiko ir pas mus, 
kai jaunimas surengė Vasa
rio 16 minėjimą. Jis labai pa 
sigedo minėjime tų. kurie lai 
ko save didžiais patriotais, 
lietuviškos kultūros išeivijoje 
palaikytojais.

Dabar liet jaunimas užsi 
mojo atlikti kitą svarbų dar 
bą. Savo kongreso proga - Či 
kagoje įteikti Jungtinėms Tau 
toms peticiją—prašymą atsta 
tyti Lietuvos Nepriklausomy 

— paveiksliukus, kryželius, 
rąžančius,

O tokios staigmenos prie
žastis tokia:

1964 m. rugsėjo 8 d (tai bu 
v j Šv. Marijos gimimo diena) 
vaikai grįžo iš mokyklos kaip 
tik po ateistinės pamokos. 
Vaikai •— dvi .mergytės ir vie 
nas berniukas, apie 11 12 me 
tų. — nugirdo lyg griaustinį 
nusigriaudus. Apsidairė ir pa
matė aukštą moters pavidalą. 
Drabužiai iki žemės, ant gal 
vos vainikas. Pavidalas artė 
jo į vaikus Jie išsigando ir 
leidosi bėgti. Bet už miškelio 
kampo prieš juos jau iš miš
ko tankmės vėl stojos pavi 
dalas moters, kuri tiesė ran- 
ką, lyg laimindama. Paskui 
pavidalas ėmė kilti ir dingo 
lyg rūke. Rytojaus dieną pro 
tą vietą mergaites palydėjo 
viena iš motinų Mergytės 
vėl pamatė apsireiškiančią ir 
laiminančią ranką. Motina 
nieko nematė ir grįžo namo, 
O palikusios mergytės pama 
tė miško tankmėje nepapras 
tai baltas gėles. Kai priėjo 
arčiau, prieš jas iškilo lyg 
ugninis kryžius su degančiom 
žvakėm. Tokį ugnies šviesu- 

bę ir tą prašymą paremti ke
letu šimtų tū.. stančių parašų- 
i eu» v a yra į tai numoti ran
ka ir pasakyti: «Vaikų dar
bas, Ką jie sū savo prašy 
mais laimės, kai nė diploma 
tai nieko nepeša».

O visgi reiktų pagalvoti, 
kaip galvoja p, J Kardelis, 
Kanadoje leidžiamo savaitraš 
čio redaktorius nors ir vy 
resnio amžiaus, bet labai jau 
nas savo dvasia ir atviras 
kiekvienam ge^am lietuviš
kam darbui Štai keletas jo 
minčių:

LA SVÊS HIMNAS

«Peticija Junginėms Tau
toms bus lietuviškojo jaunimo 
laisvės himnas Himnas, ko 
kius laisvei giedojo didieji 
humanistai kaip Baironas, Mic 
kevičius, Šileris, ir mums ar 
timiausi Vincas Kudirka ir 
Maironis bei savo darbais 
įrodė kunigas Mackevičius 
vadovavęs 1863 metų Lietu
vos išlaisvinimo sukilimui.»

Peticijai parašai pradėti 
rinkti Vasario 16 dieną, di 
džiąją valstybės šventės die- 

lį matė jau vėliau, sniegui iš
kritus, dar viena šeima.

Tokis pasakojimas eina gan 
du per žmones. Tai paaiški
na. kodėl Velykiai ima garse 
ti kaip nepaprasta ir gausiai 
lankoma vieta. Tačiau sovie
tinė spauda ir valdžia ėmėsi 
kitos taktikos nei po 1962 me 
tų Skiemonių panašių įvykių’ 
Tada «Tiesoje* korespenden 
tas V Miniotas plačiai apra 
šė Marijos pasirodymą, saky
damas, kad tai klebono pra
simanymas, išbarė partijos 
n trius, kad jie su visais ki
tais ėjo į pasirodymo vietą 
keliais Grekai suprasta kad 
pasirodymą neikia laikyti ty 
loję. Šios tylos laikomasi ir 
dabar dėl įvykių Velykiuose 
Nenuostabu, kad žinios šia 
pus uždangos pasirodė tik po 
pusantrų metų.

Būdinga betgi kad žinios 
apie Dievo Motinos pasirody
mą tarp žmonių sklinda kaip 
lik tais tarpais kada susti 
prėja ateistinė propaganda. 
Šiuo atveju ypačiai propagan 
da mokykloje.

Darbininkas
1966. I. 5,
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ną, minimą višose šalyse, vi- 
suose kontinentuose Atsieit, 
peticija bus vykdoma ne tik 
tai lietuvių, bet ir kitataučių 
tarpe. Tas ir yra svarbu, kad 
peticijos žygiu kaip tiktai pra 
eitume ir sugebėtume pri 
traukti kitų tautų žmones. O 
tokių yra, tiktai reikia prie 
jų prieiti

Gal geriausiai prieiti prie 
kitataučių . bus per jaunimo 
organizacijas, ypač per skau 
tus.,

Šį peticijos vykdymo suma 
nymą pradėjus vykdyti, reikia 
panaudoti visus galimumus, 
visus būdus ir visas priemo 
nes, kad jos tikslas būtų at 
siektas.

Tat? jaunimui ypač linkėti 
na sėkmė, o visiems lietu 
viams, o jei galima pr traukti 
ir estas su latviais, visiems 
reikia įsijungti į didžiąją tai 
ką; visose lietuvių kolonijose 
tam tikslui renkami parašai 
ir tegu nelieka nė vieno lie 
tuvio, kurs liktų nepasirašęs

S, í aulo ir visos Brazilijos 
lietuviai, nepavarykit šalin pa 
rašų rinkėjo, nors jis būtų tik 
keliolikos metų berniukas ar 
mergaitė. Nepraleiskim pro 
gos savo bendradarbiavimu 
parodyti, kad mes džiaugia 
mės jaunimo iniciatyva ir mie 
lai jam talkininkaujame'

Peticijos parašams formų 
dar galima gauti «M. L» re 
dakcijoje.

Svarbus Ginklas ' Laiškai

Neleisti pasaulio politikų, 
laikraščių r-edaktorių ir viso 
kių veikėjų sąžinei užmigti! 
Vis ją kirbinti ir kirbinti, kad 
neužmirštų jog Lietuvai ir lie 
tuviams yra padaryta didelė 
s-kriauda. kai ji tebė.a pa 
vergta didelės galingos tau 
tos, nors ir maža būdama tu 
ri teisę laisva gyventi.

Tai šventai tiki Antanas 
Sniečkus Kur tik pasitaiko 
proga, jis ir piški-na laišką 

Kaunas — Rotušės rumai,

vis primindamas Lietuvos rei 
kalą, Štai pora pavyzdžių, ką 
tas New Yorko padangėje gy 
venas lietuvis jaunuolis gali 
padaryti: (Paimta iš «Darbi
ninko», 1966, 11 11).

CBS televizija sausio 4 ro 
dė Marvin Kalb paruoštą re 
portažą «The Volga» Vienos 
valandos vaizduose buvo pa 
rodytas pavolgio žmonių gy 
venimas objektyviai Pažvei 
girnas į rodomų žmonių vei
dus. drabužius, jų aptarnavi
mą krautuvėje kalbėjo labiau 
už žodžius apie tų žmonių gy 
venimo štandartą. Gal būt, ši 
nekalbama realioji atmosfera 
ir buvo ta prižastis, kodėl So 
vietai paskutiniu laiku ėmėsi 
reikalauti, kad «Volga» nebū
tų rodoma

«Volga» buvo A Sniečkui 
proga parašyti laišką CBS pre 
zidentui Frank Stanton su pa 
gyrimu ir su pastebėj mu kad 
reporterio Maryin Kalb pui 
kiai atliktas pranešimas esąs 
giminingas tai padėčiai, ku
rią vaizduoja Lietuvos N’epri 
klauso my bei Ats atyti Komit 
atsišaukimas, paskelbtas «N. 
Y Times», kurio egzemplio
rius buvo p le laiško pridė
tas Savo ruožtu panašaus tu 
rinio laiškai buvo parašyti pa 
č«iam Marvin Kalb, reporte 
riui, ir A. C Williams prezi 
dentui International Business 
Machines, tos «“ olgos» spon 
šoriui

Pacifistų akcija buvo antra 
proga. A. Sniečkus parašė 
laišką Tėvui J. P ■■ otter S, 
J., •■Jesuit Missions* redakto
riui dėl pacifistų sąjūdžio ku 
rio vadovybėje buvo r «Je 
suit Missions* redaktoriaus 
pavaduotojas Tėvas Daniel 
Berrigan į redaktoriaus atsa
kymą kuriame raginama tu
rėti kantrybės ir atsargumo 
ką nors smerkiant dėl paci
fizmo, A. Sniečkus pakartoti
nai atsakė poleminiu tonu. 
Esą jėzuitų bendruomenės na 
riai nėra «kas nors*, kuriuos 
galima teisinti naivumu, o in

1966 m kovo 10 d.

telektualinés jėgos, kuriom 
naivumas neleistinas, Cituo
damas Websterio žodyną, kur 
pacifistas aptariamas kaip tas, 
«kuris priešinasi karinės jė
gos vartojimui bet kuriam 
tikslui», A Sniečkus laiške 
klausė; «Kur buvo tie jėzui
tai pacifistai, kai buvo gro
biama Vengrija, pavergtas Ti 
belas?. Ar jėzuitų pacifistai 
žygiavo kada ir kur prie Ru 
sijos atstovybės ar Jungtinių 
Tautų protestui prieš komu 
nistų žiaurumus?.,. «Jesuit Mis 
sions* buvo įsteigtas ir ple
čiamas žmonių, pasišventusių 
ypatingai idėjai. Ar šios įde 
jos vykdymo postai turės bū
ti likviduoti pacifhtų spaudi
mo dėka? Po Vietnamo kurios 
kitos tautos turės išvysti esan 
čios aukojamos jėzuitų pači 
fistų?»

Antru laišku redaktorius Tė 
vas Cotter atsiribojo asmenis 
kai nuo pači istų sąjūdžio, pa 
vadindamas jį «visai naivių», 
pažadėdamas savo moralinę 
paramą lietuvių laistės kovai 
ir prašydamas perduoti «evei 
kinimus visiems, kurie už tai 
veikia».

Laiškais A Sniečkus tęsia 
kovą, pradėtą ir vykdytą vy
čių, kun Jutkevičiui vadavau 
jant A. Sniečkus reiškiasi 
laiškuose ne tik padėkom pa 
gyrimais, protestais, be ir ug 
ninga argumentacija. Jis tiki 
kad ši kovos sritis yra reika 
linga, naudinga ir būtina opi 
nijai sudaryti. Tai tęsi ys tos 
kovos, kuri buvo pademons
truota lapkriãn» 13 žygiu, Lap 
kričio žygis bus prasmingas 
tada, jei jo padarytas įsųūdis 
ir sudaryti nauji argumentai 
bus toliau vykdomi šiuo smul 
kiuoju ginklu — laišku Vyk
domi kiekvienoje vietoje, ku
rioje tik pasitaiko atitinkama 
proga. Jis laukia šiai mažiau 
triukšmingai bet reikalaujan 
čiai daug patvarumo kovai 
kuo daugiau talkininkų.

Ir čia jis yra teisus Brazi
lijos liet jaunimas galėtų ves 
ti panašią laiškų kovą! Kas 
pralės?

IŠ LIETUVOS ATVYKO BU
VĘS SiBIRG TREMTINYS

Iš Lietuvos atvykęs Alf. Mi 
lukas «Tėviškės Žiburių* re
dakcijai papasakojo savo įspū 
džius. Jis — JAV pilietis. Kai 
pradėjo rūpintis išvykti į JAV 
jį okupantai areštavo Keturią 
mėnesius išlaikytas Saugumo 
rūsyje, buvo perkeltas Į Vii 
niaus kalėjimą. Ten tuo pačiu 
metu buvo kalinamas poetas 
A. Miškinis ir sol. A Kučingis.

Iš Vilniaus buvo išvežtas 
Vorkutos link uždarytas į Ii; 
ros vėliau Ab so stovyklas 
Toliau -v Miliukas pasakoja:

«\ėliau į tuos lagerius bu
vo a gabenta lietuvių karinio 
kų. kurie 1941 m buvo išvy
kę į Rusij s akademiją neva 
p sitobulinti. Is tų karininkų 
bū io tik apie 16% tu0 metu 
tebuvo likę gyvi Dabartinių 
gi tremtinių jau apie 90% iš 
lieka gyvi. Ten buvo ir lietu

(pabaiga 5 pusi.)
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PASAULIO LIETUVIU JAUNIMO METAI

Jaunimo uždavinys, visus 
jungti, nekreipiant dėmesio į 
tuos kurie pešasi, kurie ne 
mandagūs ar šarkastiški, ar 
tie kurie nieko nenuveikia, o 
viską nori griauti.

Vienas iš svarbiausių J. M. 
punktų, tai siuntimas Brazili
jos jaunimo atstovų į Ši Ame 
riką. Jie bus mūsų pasiunti
niai ir jų pareiga, kongreso 
metu iškelti visus mūsų ke
blumus ir klausimus ir steng
tis juos išspręsti. Vėliau mes 
j’ems turėsim duoti sąrašų tų 
temų, kurias norim, kad jie 
apsvarstytų kartu su viso pa

Ar žinai, kad šie metai Jau 
nimo Metai? Kad 19 66 metais 
tik jaunųjų vardai turi skam
bėti! Ar jau girdėjai, kad Ame 
rikoj Jaunimo Kongresas, į 
kurį suvažiuos lietuviai jau
nuoliai iš visų pasauiio kraš 
tų? Kad Kiekvienam kampely

Pranas Alionis Filho - 
Rikardas Braslauskas 
Gražina Kubiliūnailė - 
Kymante Steponaitytė 
Elena Šimonytė 
Pijus Butrimavičius

Komitetas jau pristatytas 
Amerikoj Jau yra susiraš nė 
jama s>u Amerikos jaunimu. 
O S. Paulyje, ar žinai ka j šį 
met 16 Vasario Minėjimas bu 
vo suorganizuotas tiktai jau 
nuolių? Jo vyriausias organi 
zatorius tai buvo Pijus Butri 
mavičius Šv Cecilijos Choro 
pirmininkas Ir visa prcgra 
ma buvo jaunimo. Čia pami
nėta ir ai. kas jau padaryta, 
o jei nori sužinoti kas planuo 
jama, tai skaityk toliau sekam 
tį mūsų Jaunimo Metų pirmi 
ninko žodį:

(Pirmininko žodis atskirai 
pridėtas)

Nori kuo nors pasidarbuoti 
Lietuvai nori pareikšti savo 
pagarbą Tėvų Žemei ateik į 
mūsų susirinkimus, o taip pat 
minėjimus ir pobūvius. Jei no 
rėsi dirbti, tai ir darbo gausi- 
Gal nori padėti rinkti fantų 
parodėlei, tinka bet koks lie
tuviškas išdirbinys, juostos, 
audiniai, gintaras, drožiniai 
ir t.t , o taip pat meno kuri-

fi/s

■ Jaunimo Metu Pirmininko Žodis
Užimdamas Brazilijos Jau

nimo Metų Komiteto pirminin 
ko vietą, turiu prisipažinti 
kad tai darau pilnas entuzi
azmo ir tvirtai tikėdamas kad 
daug ką galima bus nuveikti 
jei tik gerai veiks tie jaunuo 
liai, kurie mus išrinko.

Mes ne tik norim pareikšti 
savo solidarumą Siaurės Ame 
rikos lietuviams, kurie yra 
Jaunimo Metų centras, bet 
tttįp pat savo pastangomis 
pravesti visą eilę parengimų, 
turint omenyje lietuvių sujun 
girną nacionalinėj plotmėj ir 
broliškus santykius interna
cionalinėj, ir kaipo tikslą Lie 
tuvos išgarsinimą, Pabaltijo 
Kraštų išlaisvinimą, kovą dėl

R. Steponaitytė

Miela(s) Drauge!
je. kur tik yra lietuviukas ar 
lietuvaitė, šiais metais jie tu 
ri kuo nors pasižymėti, kuo 
nors pagarsinti Lietuvą! O 
Brazilijoj, kas yra daroma 
oficialiai, kas veikiama? O gi 
jau išrinktas Brazilijos Jauni 
mo Metų Komietas:

— Pirmininkas
— Vicepirmininkas

— Vicepirmininkė
— Sekretorė
— Sekretorė
— Iždininkas

ni ii. kaip paveikslai, dekorą 
Gijos, muzikos kompozieijos, 
poezija knygos, ceramica ir 
& čia gyvenančių lietuvių 
kilmės menininkų Fantus ga 
Įima įteikti bet kuriam B J M. 
Komiteto nariui, Nebūtinai 
pristatyti, užtenka pranešti 
kur gyvena liet, menininkas 
ar lietuvis turintis kokių nors 
lietuviškų išdirbinių. Nori 
kitokio darbo, tai padėk rink 
ti parašus, kurie bus nuvežti 
į Ameriką šr kartu su kitų 
kraštų lietuviukų surinktais 
parašais įteikti Jungtinėms 
Tautoms (ONU), prašant Lie
tuvai laisvės! Lapus parašams 
gausi pas Tėvus Jėzuitus, 
Mookoj. arba kreipkis pas 
Komiteto narius

O savo draugams brazi 
Jams jau nuo dabar pradėk 
kalbėti apie «SEMANA LITUA 
NA» kur jie turės progos pa 
matyti lietuvišką parodėlę, 
išgirsti lietuviškų dainų, pasi 
gerėti gražiaisiais lietuviš 
kais šokiais, o dar gal‘ir lie 
tuvišką filmą iš Amerikos,

laisvės, besivystančių kraštų 
progresą ir taiką tarp visų 
pasaulio tautų Bet įsidėmė 
kit visa tai, tik tada v-irs ti
krove, kai visi kartu dirbsi 
me. Jei ne, tai nieko neišeis.

Tarp Brazilijoj jaunimo ruo 
šiamų minėjimų, vienas iš 
svarbiausių tai «LIETUVOS 
SAVAITĖ» kurios metu visas 
spausdinto ir transliuojamo žo 
džio o taip pat televizijos 
puoselėtojų dėmesys bus at 
kreiptas į visa tai, ką mes su 
gebėsim parodyti, kas mee 
esam , ar kuo mes norim ar 
pretenduojam būti Be meno 
parodos, turėsim pateikti kiek 
vieną vakarą po pasirodymą 
scenoj. Išgarsinimas yra jau

Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso Finansų Komisija 
kuri energingai ruošiasi Jaunime Kongreso auką vajui.

Iš kairės -- pirm. Vytautas Kamantus, ižd irutė Juod- 
kienė, ko n. J. Grigonis, vicepirn Milda Lenkauskienė, sekr 
Andrius Šenbergas, vicepirm. Jūra Gailiušyiė, įgis Gar 
lauskas.

J. Garlos nuotrauka

užtikrintas, salės rezervuotos, 
dabar tik trūksta priimti bra
zilų mums rodomą nuoširdų 
mą ir įrodyti kad mūsų jau 
nime ne vien tik keistenybės 
randa būstinę bet taip i aí ti 
kras jaunatviškas entuziaz 
mas Jei visi bendrai dirbsi
me. jei bus solidarumo tarp 
mūsų ir jei t krai norim ką 
nors parodyti kas pa-darytų 
gerą įspūdį brazi ų tarpe ei 
nam prie darbo ir dirbkim! 
Bet, jei mes pasidavę pato 
gurnams, 'lauksim kad vienas 
žmogus viską padarytų, jei 
kiekvienas lietuvis jaunuolis 
lauks kol jį kas «dėl Dievo 
meilės» prašys kad prisidė
tų tai nieko neišeis, Lietu 
vių savaitė rengiama išgarsin 
ti visos Lietuvių tautos kultu 
rą, o ne vieno žmogaus pas 
tangas.

Jaunimo Metų proga bus 
ruošiama didelė ekskursija, 
kuri apjungtų visus S Paulo 
miesto lietuvių centrus, o taip 
pat ir k’tų miestų ar provin 
cijų lietuvius jaunuolius, ku 
rie dės pastangų joje daly 
vauti; taip pat yra planuoja 
ma suruošti pirmą Lietuviško 
Teatro Festivalį ir įkurti Lei 
dyklą kuri spausdintų portu 
galų kalba Lietuvių Rašytojų 
knygas, tuo būdu skleisdama 
Pietų Amerikoj lietuvių kultu 
rą, paproč-us garsindama Lie 
tuvos vardą, jos istoriją ir 
jos dvasios galiūnus Ne tik 
kad supažindinti Brazilijos, 
didžiausio Piefcų Amerikos 
krašto gyventojus su Lietuva 
ir Lietuviais, nes daug kas iš 
viso čia nežino kad yra pa
saulyje tokia šalis, bet taip

pat lietuviai čia gimę ir au 
gę, daugelis iš kurių nebemo 
Rantys lietuviškai, nesigėdin- 
tų savo lietuviškos kilmės, 
nenorėtų dėtis vokiečiais ar 
ba rusais, o dirbtų Lietuvos 
naudai, Kad lietuviai nebūtų 
pažįsiami kaipo girtuoklių tau 
ta ir tam kad Lietuva, savo 
patyrimais, gintų Pietų Ame
riką nuo komunizmo įsigalė
jimo nes pavojus yra. Leidy
klą manoma įkurti taip, kad 
ji turėtų nuosavą pastatą, 
mašinas ir veiktų komerciali 
ni'i būdu, kad išvengti sabo
tažų kurie vyksta prieš Bra
zilijoj esančias lietuvių nuo 
savybes.

GALERIA D5 ARTE PR0GŲRA - !

Uma das mais importantes GALERIAS DE ARTE do ; 
I país procura material para ser exposto na SEMANA LI : 
| TUANA, a realizar se em Julho de 1966.

Aceitam-se quadros, trabalhos de escultura (em ma ! 
c deira mármore, etc.), arte fotográfica, trabalhos ma 
i nuais, tudo emf m, que representam motivos lituanos. !

Dá se preferencia a artistas lituanos ou descen 
I dentes de lituanos !

Favor preencher formulário abaixo e remete 1© à ! 
o PADRES JESUÍTAS, Rua Lituânia, 67, Moóca, S&o Pau 
| lo, 13, Capital

| N o m e__ ——....................................................................

| Trabalho apresentado........................... ..................... ........

| Endereço para possível entrevista............ ............ !

Í Providenciar foto, com breve biografia, para im
pressão de pequeno livro dos expositores, ;

NOTA.- A Exposição terá caráter puramente filan- ; 
o tropico-cultural, não sendo nada cobrado do artista e ; 
| proibindo o a negociar os trabalhos durante a Expo- I 
o sições. !

»» <•» «>» «e ♦» ♦»

šaulio jaunimo atstovais.
Baigiant norim priminti,.kad 

daug ką galima padaryti, kad 
daugelis iš mūsų vyresniųjų 
dar gali sulaukti Lietuvos Uis 
vės, kad daug kas gali būti 
mums grąžinta kuo mes bu
vom nuskriausti; kad galim 
užsitarnauti pagarbos iš kitų 
pasaulio tautų, jei tik mes 
užtektiną! turėsim atsakomy
bės jausmo, užtektinai meilės 
mūsų tėvų, žemei, jei mes 
stengsimės būti nuoširdesni 
ir objektyvesni patys su sa
vim. Jei mylim laisvę, jei no 
rim kuo nors būti naudingi 
žmonijai, jei norim padėti 
vargstantiems ir kenčiantiems 
jei lietuviško jaunimo jaus 
mai tikrai yra kilnūs, tai ei
nam į kovą nes DABAR ge
riausia proga! Bet jei lietu 
viškasis jaunimas nesidomi 
tuo kas kelia širdis ir nemin 
ta kilniais jausmais, tai lai
kas pažvelgti tikrovei į akis 
ir stengtis savo nusistatymus 
pakeisti.

Ne pe&damiesi mes priei 
sim prie vienybės, bet pasi 
naudodami visu tuo kas mus 
naudingai riša, mes duosim 
progos pasireikšti savo tem 
peramentams ir patenkinsim 
kiekvieno iš mūsų skirtingos 
prigimties troškimus.

P ALIONIS FILHO
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MŪSŲ LIETUVA

Ivano «Rojus»

(pabaiga iš 3 pusi,)

vių kunigų; Vysk. Pr. Rama
nauskas pristatinėdavęs viriu 
vei vandenį su statinaite. Tai 
buvo vienas iš geriausių dar
bų. Mes patys stalinės geres 
nius namelius atliekamu lai
ku ir gerai įsikfirėm 5 metų 
laikotarpyje. 195'3 m. statyba 
ypatingai plėtėsi — statėm 
pastatus net savo viršininkams 
Sargybiniai buvo humaniški — 
labai retai kurį tenušaudavo. 
Pašaliniai gyventojai labai pa 
dėdavo mums maistu, palikda 
mi šio to pakelėse, o mes, ei 
darni į darbą, atrasdavome 
Kriminaliniai kaliniai visuo 
met būdavo traktuojami geriau 
nei politiniai. Viršininkais bū 
davo dažniausiai, karininkai 
matę karo metu vakarų pašau 
lio, ir todėl jie irgi buvo tarsi 
zoliuoti nuo civilizacijos.

Vienu metu užsimaniau nu 
piešti Amerikos žemėlapį. Ne 
užilgo tas žemėlapis buvo

konfiskuotas, buvau apkaltin 
tas darymu apylinkėje esamų 
fabrikų planų bei pabėgimo 
planavimu. Pagaliau gavau 
Raud. Kryžiaus laišką, kad 
Amerikos valdžia rūpinasi 
mano paleidimu 1958 m. bu 
vau grąžintas į Vilnių Atvy 
kęs į Vakarus, sužinojau, kad 
mano paleidimu pasirūpino vo 
Kietis kuris anksčiau kalėjo 
kartu su manimi ir grįžo į 
Vokietiją.

Išvažiuodamas iš šiaurės į 
Lietuvą, savo lagerį palikau 
gerokai pasikeitusį: jau buvo 
pristatyta mūrinių namų ir 
komjaunimas pradėjo ten »sa 
vanoriškai» atvažinėti dar
bams».

Intoje iš lietuvių dar buvo 
kalinami kuu. A. Alminas, kun 
Viskanta, gen. Žilius, gen. Juo 
dišius (ten mirė), maj. Polo 
jauskis, gen Pečiulionis, prof 
Karsavinas (ten mirė), inž> 
Seliokas ir kt

Kai buvo išleistas iš kone 
stovyklos, Miliukui neleido 
gyventi kartu su savo sūnumi. 
Esą Amerikos pilietis negali 
gyventi su Lietuvos piliečių. 
Paklaustas, ar pavojinga su 
sirašinėti su gyvenančiais Lie

(Nukelta į 6 pusi)

ĮSIDĖMĖTINI ADRESAI 
LIETUVOS ATSTOVYBES

RIO DE JANEIRO: Dr? Eri
kas IVIeieris, Rua Mexico, 98 
sala 708, veikia antradieniais 
—- penkt. nuo 10 iki 13 vai:

S. PAULO: R.Dom Jose de 
Barros, 168. sala 53, Fel 
32 0960, Veikia kasdien po 
piet.

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

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

Šv. Juozapo Vyrų Brolijos - 
Pirmininkas p. Juozas Mate- 
lionis, Rua latai, 150 -- Casa 
Verde, Tel. 51-4011,

TĖVAI JĖZUITAI: Rua Li- 
tuania, 67, Mooka — Tel; 
92-2263.

LIETUVIŲ SĄJUNGA BRA
ZILIJOJ — Pirmininkas p, 
Aleksandras Bumblis, Rua 
Gen. Fonseca Teles, 606, 
Tel. 8-6423.

Iždininkas p, J URGE GARŠ 
KA, Rua . Oratorio, 3093, 
Alto da Mooca.

LIETUVIŲ KALBOS 
PAMOKOS S. PAULY:

V. ANASTACIO, Rua Gama, 
can, 625 — trečiadieniais 
18,30 vai.

MOOCA, Rua Lituania, 67, 
šeštadieniais 14 vai.

V. ZELINA, pradžios moky
klos mokiniams, Šv. Juozapo 
mokykloj, — antralieniais ir 
ketvirtadieniais 11 30 vai; 
Gimnazijos mokiniams, São 
Miguel gimnazijoj — ketvir
tadieniais 12,15 vai

.-uuuiuiini

pusi 5

Metalúrgica ARPRA LIDA.
METALÚRGICA - FABRICAÇÃO DE PEÇAS 

PARA AUTOMÓVEIS
ESTAMPOS, PEÇAS ÊSTAMPADAS E FERRAMENTAS

Praça Padre Lourenço Barendes, 243 — Quinta das 
Paneiras — V. Prudente

Caixa Postal 371 — São Paulo

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

••jfOfi JA’*
Mokina kirpimo siuvimo, madų mode 
lių braižybos ir pritaikomojo meno.

Paruošia siuvimo ir kirpimo mokytojas
valdiškiems egzaminams (habilitação)

Mokykla turi visas valdiškas teises yra regis
truota «Departamento do Ensino Profissional»

Pamokos vyksta vakarais
- Užsirašyti pas mokyklos direktorę Sofiją Misiukaitę - 
----- - Rua da Graça, 381 — casa 6 — Bom Retiro ------

aleksas Kalinauskas
Advokatas

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

Residencia:
R. Joaquim Piza. 204 

Tel. 31-2548

Raštinė:
R. 15 de Novembro, 244 

4.0-Sala 19- Tel. 37-0324 
no 14,00 iki 18,00 vai.

PIGI IR GERA KOKYBĖ! /^T\
V I

Česlovas Jakiunas
Parduoda ilgam išsimokėjimui raštinėms, krautuvėms 

ir kitiems tikslams rašomas, skaičiavimo, kasos 
registravimo mašinas (registradoras), su fabriko 

garantija vieniems metams.
Raštinė: Rua Newton Prado, 686, Tel. 52 2289, S. Paulo 

Tautiečiams didelė nuolaida.

LIETUVIAMS PAMALDOS 
LAIKOMOS

V. Zelina parapijoje kasdie 
ną ir kiekvieną sekmadienį 
kaip iki šiol,

Mooca r. Lituania, 67 Lietu 
vių Namų koplyčioje:

Sekmadieniais ir šventadie 
uiais 8.00 ir 17,00 vai. Darbo 
dienomis 7 ir 7,30 vai., arba 
atskirai susitarus dėl laikoj 
kai turimos metinės ar 7 d 
mišios.

išpažintys čia klausomos 
kasdieną prieš mišias,

Pirmą mėnesio sekmadieni 
Parque das Nações 1® vai. 
Casa Verde, 17,15 vai.
Antrą: :

Jaçana klierikų kopi 8,15 vai.
Bom Retire, 10 vai,
Utinga 18,00 vai,
Trečią:
Agua Rasa 8,15 vai.,
Moinho Velho 11 vai., 
Lapa ie vai.,
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vai., 
Vila Bonilha 10 vai.
V Prudente 18 vai.

LIETUVIŠKŲ PROGRAMOS 
TRANSLIACIJOS

(Lietuvos laiku)

VATIKANO RADIJAS

Kasdien 20,15 iki 20,50 vai
Sekmadieniais 10,30 iki 11 

vai 19, 25; 31 ir 196 metrų 
bangomis.

RIO DE JANEIRO

Lietuvių radio valandėlė 
«A voz da Lituania» yra tram 
liuojama KETVIRTADIENIAIS, 
18 vai. 40 min.

Máquinas Texteis Santa Clara Ltda.
MÁQUINAS E ACESSÓRIOS TEXTEIS

FUNDIÇÃO DE FERRO E ALUMÍNIO

Caixa Postal, 2093 — Tel. 63-7340

Fábrica e Escritório;

Rua Domingos Afonso, 50 — Vila Santa Clara
V. Prudente — S. Paulo

I
 Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 

pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų
SIUVYKLOJE LAURO

Rua do Orfanato, 686, — V. Prudente — Fone 63-5284
São Paulo

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

SKAITYKITE IE
PLATINKITE VIE

NINTELI PIETŲ AMERjKOS-
SĄVAITRAŠTI «MŪSŲ 

LIETUVA».

JAKUTIS & LAPIENIS LTDA.
• » RUA COSTA BARROS, 35C

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

tų, indų ^b ei darbo įrankių.
Lietuviai pirkim pas lietuvius I

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDOYA

Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas 
Kurio puikų veix.ai? į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
sitikinkite ir visados naudokite!

Rua Dino Bueno, 795 a 835 
Telefones: 51-4019 e 51-2223

Caixa Postai 3967 — SÃO PAULO

ÇBQBSg. W w W giB K S819 g£ Q B ES & •••••«&?•••. .«b»»
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rUA LITUÂNIA, 67 — MOÓCA — SÃ0 PAULO, 13

pranešimas

LSB Valdyba praneša, jog kovo 13 dieną, šį sekmadie 
nį 4 vai. po pietų įvyks vėsuotinie Sąjungos narių susirinki

DALVA ir ALBERTĄ ADULIUS 
sulaukus pirmosios dukrelės SORAIA MARCELA 

nuoširdžiai sveikina
jų giminės ir draugai

LIETUVOS NACIONALIf 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLK

JIEŠKOMA vedusių pora, turintį bent ^ieną vaiką, 
kuriuos norima priimti kaipo savo vaikus Smulkesnių 

informacijų pasikalbėti su Uršule ar Aleksu
Rua Aimberė, 227, Perdizes

oooGxxzxxzxx

ATSKIRO f
KAINA

MIRĖ: Kov© 6 dieną mirė 
A. A Tekle VALIULIENE ir 
palaidota praėjusi pirmadieni 
Lapos kapinėse;

Buvo kilusi iš Ukmergės 
apskr,, Stakių kaimo, gimusi 
1904 metais.

Liko nuliūdęs vyras duktė 
rys Vanda ir Jane, žentas

Bias Vila Belos mokyklos rūmuose
LSB Pirmininkas

Alexandre Bumblis

I ina

ROBERTO BRATKAUSKAS

Jono ir Veronikos Avlaše- 
vičintės Brazauskų sūnus Ro 
bertas, baigęs gimnaziją, stu 
dijavo elrerroniką «Escola Téc 
nica Bandeirantes» Po ketu 
rių stu ijų metų sausio 15 d. 
gavo diplomą įsigydamas «Tec 
nico em Eletrônica» titulą

Robertas tuo nepasitenki 
na, bet ir toliau studijuos sa 
vo pamėgtą profesiją Nori 
tapti elektronikos srityje tik 
ras spcijalistes.

Roberto tėveliai — industri 
jalai, yra nuoširdūs lietuviai 
ir lietuviško darbo rėmėjai 
Tikimės, kad ir jų sūnus, mo 
kąs lietūvi-škai, eilę metų Pri 
klausęs S. Paulo Ateitininkų 
Sąjungai, ir toliau nepasi
trauks nuo lietuviško vei
kimo.

Roberto titulas, tai dar vie 
nas naujas laimėjimas mūsų 
lietuvių kolonijai, kuri kartu 
su juo džiaugiasi ir linki jam 
sėkmingos ateities;

Kun. J Giedrys, S. J. pra 
veda jaunimui religinio turi
nio pasikalbėjimus, kurie vyks 
ta gavėnios šeštadieniais 7 
vai. vaknare ateitininkų Ramo 
vėje Visas jaunamas kviečia 
mas dalyvauti ir Jaunimo Me 
tų proga praturtinti savo dva 
sinį gyvenimą.

Sekmadienio išvykoje pra 
dingo vienos mergaitės liet 
sargis. Jeigu pas ką per ap 
sirikimą butų patekęs, prašo 
ma grąžinti į Vila Zelinos 
kleboniją.

Kovo 4 d. Šv, Kazimiero, 
Lietuves Globėjo dieną, Šv. 
Juozapo Vyrų Brolija dalyva 
vo šv. Mišiose lietuvių baž 
nyeioje Zelinoje Po mišių 
trys Kazimierai surengė savo 
draugams vaišes; Dalyvavo 

ir prel. P. Ragažinskas, T J 
Giedrys. S. J. ir kiti svečiai.

Andrius Stankūnas šiemet 
įstojo į Šv Juozapo Vyrų Bro 
liją ir kitų talkininkaujamas 
suorganizavo pilną autobusą 
maldininkų šventkelionei iš 
Casa Verde į Aparecida do 
Norte

V^rų Brolija džiaugiasi An 
driaus enesgingumu ir nuo 
širdžių darbu ir jam už tai 
dėkoja.

MELDĖMĖS BRAZILIJOS 
ŠVENTOVĖJE

Praėjusio sekmadienio ry 
tas vėsus ir ūkanotas o pro 
tarpiais šniokštė lietus Bet 
tai nė kiek netrukdė kad ke 
lionei į Aparecida do Norte 
prisipildytų 5 autobusai: šv. 
Juozapo Vyrų Brolijos, Mal 
dos Apaštalavimo Draugijos, 
L. K Bendruomenės Choro, 
Ateitininkų ir Casa Verde apy 
linkės lietuvių Tiems, kurie 
tikrai myli Dievą ir Tėvynę, 
jokia auka nėra didelė ir 
joks nuovargis nebaugina 
Kelionės tikslas Brazilijt s 
Šventovėje prašyti Stebūklin 
gąją Dievo Motiną, kad pri 
artintų mūsų Tėvynei Lietu
vai laisvės rytojų

į naująją N. S. Aparecida 
Baziliką vykome organizuo 
tai, su vėliavomis Vietos kle 
bonas labai nuoširdžiai pas 
veikimo atvykusius iš S Pau
lo lietuvius maldininkus, pa
aiškindamas visiems švento
vėje susirinkusiems, kad Lie 
tuva yra už geležinės uždan 
gos, kad ten nėra religinės 
laisvės, kad tenai komunizmo 
vergija. . J

Šv. mišios už Lietuvą pra 
sidėjo lygiai 12 vai. Jàs atna 
šavo ir pritaikytą pamokslą 
pasakė Momgr. P. ’ Ragažins 
kas įspūdingai giedojo L K. 
Bendruomenės Choras šias 
giesmes Pulkim ant kelių, 
Malda už Tėvynę, Apsaugok 
Aukščiausias, leve mūsų, 
Dauguma nuvykusių lietuvių 
ėjo prie šv. Komunijos,

Po pietų nemažas būrys pa 
maldesniųjų tautiečių, vado 
vaujant prel P. Ragažinskui, 
lipo pamažu į statų kalną, 
kuriame išdėstytos kryžiaus 
kelių stotys — 14 koplytėlių.

Tokiu būdu einant ten sta 
cijas kiekvienas galėjo gyvai 
pajusti sunkumą to kryžiaus, 
kurį Kristus nešė į Kalvari 
jos kalno viršūnę.

Oras tenai buvo gana pa 
lankus: apsiniaukę ir vėsoka.

VISIEMS «M. L.» PRENUMERATORIAMS PRIMENAME, 
JAU PATS LAIKAS ATNAUJINTI PRENUMERATĄ 

1966 METAMS Metinė kaina 5 OC0 kruzeirų. 
Paskiras numeris 100 kruzeirų.

PARDUODAMA geram stovy dinamo mašina su di 
zeliniu mttoru (Gerador) 3 K V,A., 6,5 H. P.

Kreiptis — Petras Baranauskas, rua 22 de Agosto, 
555, V. Belą Vista, Caehoeirinha,

Tiktai prieš pat išvažiuojant 
atgal pradėjo lynoti

Kai kam neaišku tačiau, 
kodėl į šią kelionę nesijungė 

>tie, kurie važinėja nuosavais 
blizgančiais automobiliais? Ar 
nežinojo, ar pabijojo nuovar 
gio, ar taupė gazoiiną?

Juk ir Vasario Šešiolikto 
stos minėjime šiais metais 
mūsų kolonijos jaunimo su 
ruoštame daug kas pasigedo 
pačių kolonijos viršūnių... 
Quo vadis ponai?!

Tautietis

Nors lietūs ir potvyniai daug 
kam sutrugdė ateiti į Grau 
džių verksmų pamaldas ir 
vakarines mišias, bet visgi 
atsirado drąsudių, kurie ir 
per ^vandenis išplaukė».

Po mišių įvyko steigiama 
sis Maldos Apaštalavimo su 
sirinkimas. T. J Kidykui trum 
pai priminus MA pagrindinį 
tikslą ir narių pareigas, išrink 
ta valdybom Uršulė Tokaravi 
čienė, Marcelė Stankevičienė 
ir Ksavera Musnickienė.

Nors iki šiol MA nebuvo su 
siorganizavęs bet jo narės 

r į
, J Í;

r

VANDUO yra pats papraščiausias bet ir reikalingiausias elementas gyvybei žemėje. Vi
sa gyvoji gamta savo sudėty turi vandens. Pav. žmogaus kūnas; kraujas turi 90% vandens, 
raumenys 75% vandens, kaulai 25% vandens.

Vanduo, kuris randasi šiandien žemėje, yra jo tiek pat kiek buvo k senovėj ir būs 
visada. Ji nesibaigia tik pasikeičia Vanduo, kurį mes šiandien geriame, gali kristi lietaus 
lašais visai kitoje žemės pusėje praėjus keliems šdmtmečiams.

3/4 dalys žemės yra padengtos vandeniu. Rodos nebūtų jokio vandens trųjkųmų. Ta° 
čiau taip nėra Geriamojo vandens mes turime tik 3% 75% vandens randasi ledo pavidale 
pietų ir šiaurės ašigaliuose. Įvairūs mokslininkai suka galvas, dar© bandymus, kaip išrišti 
vandens trukumo p obiemą.

laikančios Tėvų Jėzuitų ko 
plyčią jau antri metai kaip 
turi savo miššas su pamokslu 
ir palaiminimu kiekvieną pir 
mąjį mėnesio penktadienį 7,30 
valandą.

GIMĖ Daivai ir Albertui 
A dūliams pirmoji dukrelė, va 
sario 28 dieną. Pakrykštyta 
Soraios Marcelės vardu.

«MŪSŲ LIETUVOS» 
PRENUMERATORIAI

Petras Jakaitis 10 000 ur.
Veronika Vaikšnorienė 6000.
Po 5 000 cr: Kazimieras Bu 

žinskas, Jonas Kazlauskas 
Jonas Kamarauskas.

SERGA Agota Ruzgienė, 
S Cristo vão ligoninėje, Sto 
Andrė. Namie gydosi: St. La 
pienis, Alf. Vidžiūnas sūnus, 
M. Danilevičius, J. Greičius, 
E. Paukštienė, M. Stankūnie 
nė ir M Baltušninkienė

Monika Maželienė sušilau 
žė koją praėjusį sekmadienį 
Aparecida do Norte. Gydosi 
namie.

bei anūkė
Kovo 7 dieną mirė JUOZAS 

KUBLICKAS ir palaidotas For 
mozos kapinėse. Nuliūdime 
paliko žmoną, tris sūnus, du
krą, žeatą, dvi marčias ir 
anūkus.

Edson Miškelėš lietaus ap 
siaustą kažkas paėmė per ap 
sirikimą per Vasario 16-tosios 
minėjimą Mookoje, o palik® 
savo. Edson Miškelė gyvena 
Rua 1 nacio, 826, Vila Zelina 
Taip pat galima pranešti tele 
fonu T. Jėzuitų vardu 92 2263.

i ..........■■

(Atkelta iš 5 pusi,)

tavoje, Milukas atsakė:
«Jei kas Lietuvoje vengia 

atsakyti į laiškus, geriau ne
rašyti, nes gal būt yra koks 
nors pavojus. Bet jei ten gy 
veną asmenys nevengia rašy 
ti, reiškia jie nori ir rizikuoja. 
Laiškai tebėra kontroliuojami»

Lietuvos jaunimas esąs pa 
triotinių nusistatymų.

J, Žvilb.

NORI SUSIRAŠINĖTI

Mr PETRAS VAICEKAUS
KAS, gyvenąs Š. Amerikoje, 
norėtų susirašinėti su Brazali 
jos lietuvaitėmis. Esąs baigęs 
universitetą, dabar dirbąs in
žinieriaus darbą, ir nevedęs. 
Jo adresas yra:

Mr. Petras Vaicekauskas 
2735 West 69-th Street 
Chicago, Illinois 60629,įjEUA

Po Kalėdinės Vaikų Šven
tės «ŽILVIČIO» telkiamas mi 
lijono fondas paaugo iki 
502,135 kruzeirų.

6


	1966-06-14-nr10-MUSU-LIETUVA-00037
	1966-06-14-nr10-MUSU-LIETUVA-00038
	1966-06-14-nr10-MUSU-LIETUVA-00039
	1966-06-14-nr10-MUSU-LIETUVA-00040
	1966-06-14-nr10-MUSU-LIETUVA-00041
	1966-06-14-nr10-MUSU-LIETUVA-00042

