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Jaunimo Kongresas
Ketvirtadienio vakare, bir
želio 30 d. prasidėjo Jaunimo
kongresas iškilmingu atidary
mu, dalyvaujant vysk, V. Briz
giul, vysk. P. Braziui, mio, J.
Kajeckui, gen. kons P Daužvardžiui, Vliko pirm. V. Sidzi
kauskui, marijonų prov. kun,
V. Rimšeliui, jėzuitų provinc.
kun B. Markaičiui, PLB pirui
J. Bačiūnui. Sugiedojus Ame.
rikos ir Lietuvos himnus, kun.
V. Damijonaitis iš Vokietijos
sukalbėjo prasmingą maldą.

viams apaštališkas palaimini
mas.

Poetas H Nagys skaitė ati
daromąją paskaitą: «Jaunimo
reikšmė tautoje ir išeivijoje».
Anot paskaitininko, visos pa
saulio tvirtovės buvo puola
mos jaunimo, visos tironų kar
tuvės buvo verčiamos jauni
mo. Tauta be sąmoningo jaunimo merdinti. Tokios tautos
— tik išsekusios oazės .. (HNagio paskaita bus ištisai pas
kelbfca kultūriniame priede
Gilų įspūdį darė partizanų, liepos 6 d )
laisvės kovotojų prisiminimas
Atsilankė televizijos ir ame
kai susikaupime užgeso švie riKiečių spaudos koresponden
sos ir tik nušvito lietuviška tai. Buvo net Švedijos spau
trispalvė Stud. Šukelytė pa dos atstovas W. Persson, pui
skaitė žuvu ių kovotejųatmi
kiai kalbąs lietuviškai.
nimui eilėraštį. Pirm. A. ZaGIEDRĖ GALINYTÉ —
parackas atidarymo kalboj pa
MISS LITHUANI \
brėžė; Visuomenės dėmesys
atkreiptas į mus. Esame atvy
Sekė gražiausios lietuvai
kę savu noru, kai kurie atvy
tės rinkimai. Teisėjų komisi
ko su Lietuvos pasais
ją sudarė dr. S. Biežis, DDžiaugėsi gausiais dalyviais Bylaitienė, L Krutuliene, Nir supažindino su suvažiavi Manelienė, M Lenkauskiene'
mo programa.
A Trinkūnas.

LIETUVOS ATSTOVO KALBA

Kandidatės j gražuoles bu
vo: Zuzana Valatkaitė (Argen
Lietuvos atstovas J. Rajec tina). Judita Kulaknuskaitė
kas sveikindamas kongresą, (Australija). Gi-drė Galinytė
priminė, kad jaunimas yra jau (Bostonas). Vidutė Idtkaitė
nekartą prašnekęs Lietuvos (Brazilija), Ramunė Plonvbė
priešams suprantama kalba (Brockton, Mass ), Laima Če
Susirinkote išvakarėse J-V paityje (Chicaga), Nijolė Gry
laisvės deklaracijos, kuri skel bauskaitė (Cleveland), Renata
bia laisvę ne tik JAV, bet ir Jomantaifcė (Detroit), Sandra
visoms tautoms
Vaičiūtė (Hamilton, Canada).
Pasaulio Lietuvių Bendruo Ždbutė Stroputė (Los Angeles)
menės vardu sveikino p rm. Audnooė Klimaitė (New Jer
J Bačiūnas, džiaugdamasis sey). Hirutė Baranauskaitė
kad jaunimas išpildo tėvų (New York), Gema Kreivėnai
tė (Philadelphia) Regina Javiltis.
Dabar Lietuvą prikelti dau blonskytė (Venezuela), Kristi
giau vilčių, negu 1917 18 m. na Kavaliauskaitė (Worces
Sveikino visus pradedant nuo ter) ir Begina Plukaitė (Vo
jauniausios J. Reizgytės iki kietija).
Iš jų buvo išskirtos penkios
brandžiausio «jaunuolio» prel.
M Krupavičiaus, kitados da kandidatės: Zuzana Valatkai
vusio veikalą apie jaunimo tė iš Argentinos. Giedrė Gali
nytė iš Bostono, Nijolė Gry
idealus.
bauskaitė iš Clevel 'nd, Laima
UŽDBKITE l AISVO
Čepaitytė iš Chicagos ir Ge-,
PASAULIO JAUNIMĄ
ma Kreivėnaitė iš Philadelphijos
Vliko pirm. Sidzikauskas
Šios kandidatės pasakė po
sveikino Vliko, Lietuvos Lais
vės komiteto ir Pavergtųjų trumpą kalbą lietuviškais Vi
sos kalbėjo gražiai ir pras
tautų vardu. Tauta be jauni
mo — tauta be ateities, šis mingai. Iš šio rinktinio pen
kongresas džiugina kaip nau ketūko jury komisija Giedrę
ja kūrybinė įsunimo apraiška Galinytę iš Bos.ono išrinko
Pasaulio Lietuvių Jaunimo
Išeinantį į gyvenimo areną metų Miss Lithuania, kur ai
jaunimą stebi stipri prožekto
Juozas Bačiūnas ir jo žmona
rių šviesa. Ir mūsų priešai iš uždėjo iš gintaro sukurtą sim
jaunimo sprendžia apie lietu bolišką vainiką.
•• ■
vių tautos ateitj
J. Pr.
Šis kongresas tesutvirtina
eisingumo ir vilties pergalę
PLAČIAME PASAULYJE
Savo pavyzdžiu uždekite všsą
laisvojo pasaulio jaunimą.
Argentinos naujasis Fespu

POPIEŽIAUS SVEIKINIMAS

Kun. K. Trimakas perskai
tė Šv. Tėvo sveikinimą, kuria
me teikiamas kongreso daly-

blikos prezidentas generolas
O n gania Tucuman provincijo
je pasakė kalbą, kurioje pa
žymėjo kad revoliucinė vy
riausybė netoleruos nei kai
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riųjų nei dešiniųjų ekstremts
tų veiksmų.

Anglijoje pasibaigė ilgai už
sitęsęs prekybos laivyno dar
bininkų streikas, atnešęs daug
nuostolių vitai šaliai.

Prancūzijos Respublikos pre
zidentas generolas De Gaul
le besilankydamas Sovietų
Rusijoje, aplankė vienintelę
Maskvoje esančią katalikų
bažnyčią, kur išklausė šv.
mišias.
Domininkonų naujai išrink
tas prezidentas J. Balaguer
paskyrė 19 moterų šalies sri
čių gubernatoriais ir dvi mo
teris ministeriais.

ŠIO NUMERIO GA.3BÉS LEIDĖJAS YRA
PONAS 1NŽINIER US KAZIMIERAS AUDENIS
*
«
Nuoširdi padėka priklauso jam nuo visų «Mūsų Lietu
vos» skaitytojų. Juk tai ne pirmutinė jo dovana mūsų savait
Paščiui. Kaip stiprus ir gaivus medis, kas pavasarį leidžia
naujas šakeles, žiedus bei rudenį didžiuojasi gausiais vaisiais, taip.ir p. Audenis, jau kelet-as metų vėl ir vėl paremia
<M. L.» ir nesako: «Gana Paskutinį kartą!• Dar kartą jam
šiltas AČIŪ!
»«»«»*» «O*»*»

»> «!« .p 4. <« 4. &

Olandijoje išrasti labai geri
vaistai pr eš gripo ligą, pava
(tinti «Amantine».
Lenkijos policija Varšuvoje
jėga išsklaidė lenkų katalikų
demonstraciją kurioje buvo
reikalaujama žodžio, spaudos
ir religijis laisvės

Komunistinėje Kinijoje ir
toliau tęsiamas valymas par
tijoje ir ankstose valdžios sfe
rose. Suimta ir pašalinta daug
aukštų vald ninku, kur e yra
kaltinami kišininka vime, va
gystėje, nesikakvmu «tik osios» kom mistinės doktrinos,
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Popiežius Paulius VI sis pa
dovanojo Indijai 90 sunkveži
mių maisto produktų trans
portui į tas sritis, kur gyven
tojams gręsia bado pavojus.

Šiaurės Amerika užsakė
Brazilijos laivų statybos įmo
nėse 200 motorinių valčių,
kurios bus naudojamos pa
krančių kontrolei. Užsaky
mas siekia virš 100 milijonų
dolerių.

Brazi i jos vyriausybė nori pa
lengvinti kreditus pramonės
įmonėms ir žemės ūkiui.

kai, amerikiečiai Ir kanadie
čiai
lietuviai, jau buvo išsirj
VISO PASAULIO LIETUVIU JAUNIMO
kiavę su savo organizacijų
ATSTOVAI DAINAVOJE
vėliavomis (skautai, ateitinin,
kai,
neol tuanai) didžiojoje vė
STO/YKLA. KOKIOS D>.R NEBUVO
liavų aikštėje, o užjūrių sve
Praeitasis šeštadienis Pašau lietuviškųjų dainų kraitinę čiai atžygiavo parado maršui
lio Lietuvių Jaunimo stovyklo skrynią. Tiesiog reikėjo ste alfabeto tvarka, pagal valsty,
je buvo skirtas registracijai ir bėtis mūsų jaunimu, kuris bes iš kurių jie buvo atvykę
susipažinimui. Nauji veidai, tiek- daug skirtingų ir įvairių Tolimuosius svečius pasitiki)
nauji vardai prisistatinėjo re dainų išmokęs. Teko prie lau galinga aplodismentų banga.
gistracijos patalpoje beveik žo išsėdėti arti poros valandų Prieky buvo nešami valstybių
kas pusvalandis Pareigūnams ir tikėkite, per tą laiką nebu užrašai, k a. Argentina, Aus
buvo tikra darbymetė Juk reĮ vo kartojama nei viena dai tralia, Brazil, Colombia, Deu.
kia atvykusius supažindini1 na, vis naujos, vis kitos.
tschland ir 11. Gausiausi bu
su stovyklos tvarka, atskiro
Nuolatinė stovyklos svetai vo argentiniečiai ir australie
mis pastovyklėmis, suteikti nė dabar veikia, galima šaky čiai Iš kitų kraštų tebuvo tik
kiekvienam visą būiiną infor ti. išti-ą na^tį, iki pačių pir po vieną kaip Italijos > ustri
maciją Savaime suprantama, mųjų gaidžių Čia ir gilų vi jos, Nauj. Zelandijos. Urugva
nuolatinės Dainavos patalpos durnaktį ir po jo, gausi atsi jaus - du. Iškilmės buvo pr&
jokiu būdu negalėjo sutalpin
gaivinti ir vaisvandenių, ir le dėtos Lietuvos ir JAV himnais
ti visų stovyklautojų, kurių dų, ir kavos, ir saidžių pyra baigtos daina «Leiskit į tė.
bendrasis skaičius s. arčiai gų, dešrelių, kepto viščiuko vynę».
artėjo prie penkšimtinės To ir visų kibų gėrybių. Gi die
Stovykloje yra leidžiamas
dėl visas stovyklos rajonas nos metu, stovyklos maitini dienraštis, kuriame talpinama
buvo išmapgintas spalvingo mas buvo patikėtas universi
dienos aktualijos, vadovybės
mis didžiulėmis, panašiomis j tete'nio Ann Arbor miesto vie pranešimai, dienos įvykių tvar
cirko ovalus palapinėmis Vi nai viešojo maitinimo bendro karaštis humoro skirsnys Iš
sa eilė tų didžiųjų palapinių vei, kuri stovyklos dalyvius laikraščio puslapių dvelkia ir
išdygo abiejose pusėse ežero, tris kart dienoje aptarnauda bendroji stovyklos dvasia su
aplink dabartinius stovyklos vo karštu maistu Deja, vieto važiavusiųjų nuotaikos O jos
pastatus, o skautai akauemi
je nebuvo jokių galimybių pa labai pakilios, draugiškos, lie
kai savąją pastovyklę įsiren tiems gaminti ir patiekti karš tuviškos.
gė pačioja Rambyno kalno tus patiekalus.
Bet dar geriau tas nuotai
viršūnės plokštumoje Jiems
kas patirti, tai užkalbinti pa
TOLIMŲJŲ SVEČIŲ
visai arti, kiek į pakalnę į
čius stovyklautojus pačius
ruošta ir stovyklos laužavietė.
PARADAS
dalyvius, ypač atvykusius jš
tolimųjų
kraštų. Jūs nustebsi
DAINŲ KRAITINĖ SKRYNIA
Išaušo gražus sekmadienio te išgirdę argentiniečius ar
Atidarymo dieną, ypač va rytas. Istorinė diena, Cficia- australiečėus kalbančius lietu
karas, didele tvarka gal ir ne Lai atidaromai pirmoji Pas-au- vrškai Švari, svetimybėmis
pasižymėjo, bet žinant stovy lio Lietuvių Jaunimo stovy neužgožta lietuvių kalba, be
klautojų skaičių ir visų reika kla Diena pradėta iškilmių jokio svetimo akcento žymės!
lų gausumą, visumoje žvel gomis šv. Mišiomis, jos buvo Kokie jie malonūs, puikūs »
giant, visa eiga buvo patenki bendrai koncelebruojamos 5 nuoširdūs jauni žmonės, išei-.
narna, Dar tą patį vakarą fil kunigų, prasmingai atstovavu vijos lietuviškasis atžalynas
mo mėgėjai turėjo progą pa šių eilę valstybių, kur tik gy Subėgo, suskrido jEe čia iŠ vi
matyti 'brolių Mekų filmą «Ale vena lietuviai Buvo puošnus sų pasaulio kampų, ne vien
liuja kalvoms» Kiti stovyklau momentas stebint procesijoje žaidimui ar poilsiui, bet dar
tojai sukosi šokių sūkuryje atvykstant prie altoriaus, į kartą pajusti, kad nepaieamt,
susipažinimo vakaro metu. ruošto po palapine, vyskupą kur kas begyventų, neatsi
Vienoje salėje grojant Vyt. Pr. Brazį, prel V. Balčiūną, žvelgiant kurio krašto pilie
Petrausko kapela, kitoje, mė kun. V. J. Damijonaitį, kun. čiais jie yra bet su didžiu tj
gėjai ekstra modernios muzi 1. Margį, kun. G. Kijauską. kėjimu ir laisvu apsisprendi
kos šoko prie plokštelių mu Didžiulis būrys stovyklautojų mu. būti ar išlikti lietuviais,
zikos. Bet ir tai dar ne vis
ir jų svečių aktyviai dalyva jausti» vienos didelės, nors ir
kas. Tuo metu, laužavi įėję vo mišių aukoje. Gi lygiai išsklaidytos lietuviškos šeimos
gausus jaunimo būrys susėdę 12 vai. prasidėjo stovyklos dalimi
Al. Gimantas
aplink didžiulį laužą, atrišo atidarymo iškilmės. Šeiminin ,
Lietuvos nacionalinė
M.Mažvydo biblioteka
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sitikti su naujais žmonėmis
pasidalinti idėjomis, išmokti
ir išmokyti. Susibūręs jauni
Tokiu pavadinimu bu^o leidžiamas Jaunimo stovykloje mas pakels visų lietuvių" dva
‘Dainavoje* dienraštis. Jame atsispindi iš viso pasaulio at sią ir ūpą
j
keliavusio jaunimo nuotaikos Šiame ir kituose «M, L » nu
rset ar galima labai smar
meriuose duosim apsčiai ištraukų. Red.
kiai sujudėti, stiprius ryšius
ESAME NUSTEBINTI
užmegzti, jeigu lietuvis Ar.
gentines kalbės su kitu is ten
IR LABAI LAIMINGI,
pat ir dar ispaniškai, o iš
KAD TIKRAI — GALŲ GALE Amerikos su savo prieteliu
ESAME KARTU.
angliškai? Kažin, ar daug nau
MUS VISUS ŠIOS STOVYKLOS PAKEIS
jų id.ejų sukopsim, jei mes vi
MES BŪSIME KITOKĮ —
si bendrausim tik su savo se
STIPRESNI, UŽSIDEGĖ, VIEN NGI
nais pažįstamais ir, draugais,
NES "ASAULIS MUMS SUMAŽĖJO
su jais valgysim, maudyaimės
IR JO CENTRE - LIETUVA!
ir dirbsim.
Bet pažangos yra. Nubalsa
vom vakar, kad trys žemynai
Italijiecio Pirmieji įspūdžiai
valgys prie vieno stalo. Tuo
nepasitenkinkim. Puihii proga
Nuo pat pirmos dienos ma dime, įsitikinau, ka-d stovykla dabir susipažinti, kol mūsų,
ne sužavėjo ai kad energin nuo pat pirmųjų dienų neša palyginus, mažas būrys. Pra
gų. jaunųjų organizatorių dė gausių vaisių.
dėkim šį sąjūdį, kad vėliau
ka iš tikrųjų pasisekė reali
Kruopščiai parenka progra būtų lengviau. Kartu dainuo
zuoti tokį didingą suvažiavi ma. įjungia visus į naudingą ki n, šokim ir stenkimės su
mą. Aš pats jų geros organi tautinį darbą. Jaunieji daly prasti vienas kitą. Jevegetuo
zacijos dėka greitai ir pato viai turi tikrai daug pasiūly kim tik savo kampe — visas
giai pasiekiau stovyklą Su mų, idėjų, kurios iškyla dis pase u i is prie mūsų durų.
didžiu pasigėrėjimu pastebė kusijų grupėse. Labai pagirti
Integracija pirmyn!
jau, kad visi stovyklos daly nos kasdien sudaromos nau
viai, nors suvažiavę Iš tolimų jos diskusijų grupės ir renka
ir skirtingų kraštu, nuo pat mi nauji pirmininkai bei va PIRMASIS PaSULIO JAUNI
pirmos dienos jautėsi vienas dovai iš skirtingų valstybių.
MO LAUŽAS DAINAVOJE
kitam artimi ir atviru lietu
Tai labiau suartina stovyklau
Dainavos kalnelyje įvyko
višku širdingumu bei orąsu tojus ir paįvairina programos
pirmas pasaulio jaunimo lau
mu artimai bendrauja tarpusa ei'gą.
žas. Jis skirėsi nuo kitų lau
.vyje, vengdami bet kokių už
Stovyklautojų draugiškas žų tuo, kad jį įši dė ne vie
darų grup ų.
bendravimas pakili n otaika no kurio krašto jaunimas, bet
Atv r.i galiu pasakyti, kad ir tuo pačiu laiku rimtas dar ir visų katu kraštų. Kiekyie
asmeniškai tuojau jaučiausi bas vien tik iš menės mūsų na grupė stengėsi kuo geres
ši dingų orui ų ir sesių lietu tėvynės ateities tikrai teikia nę programą duoti. Viskas
v škoje šeimoje
pagrindo tikėtis kad ši sto bu ų gal daug geriau pavy
Bendrai, dienos metu mato vykla suteiks suteiks daug kę jeigu tas sukurtas laužas
ed-ãS didelis visų linksmumas. naudos visiems dalyviams, netoks didJis būt buvęs Jo
Jau nuo pat. rytu, Kaitų su atnaujins jų atsidavimą dirb kaitra atitolino visą jaunimą
Lietuvos himnu. Spyglio pa ti dėl geresnės Lietuvos atei toliau nuo laužo ir dainos la
kramėmis aidi lietuviškos su ties
bai išsisklaistę Dainavos vie
tartinės ir linksmoji nuotaika
Širdingas ačiū visiems, ku tovėje - trūko sutarimo dai
pakyla .dienos bėgyje.
ri- savo darbu ir auka prisi nininkams.
Iš pasirodžiusių grupių, at
Man. atvažiavusiam iš Eu dėjo, kad stovykla įvyktų.
Jonas
Šulcas
rodo. kad geriausiai patiko
ropos sudarė savotišką įspū
australai, nes jie buvo origi
dį <amerikoniška» laisva elg
naliausi negu visos kitos gru
sena. Tačiau, stebėdamas jau DIENRAŠČIO VEDAMAJAME pės.
nųjų organizatorių rimtą įsi
Suvažiavome iš keliolikos
pareigojimą stovyklos prave kraštų į Dainavą, Kodėl? Su-

AMERIKIEČIUI

Dâinavos šalies Jaunu Žmonių Padavimai

A Mykolaitis Putinas

SUKILĖLIAI
KOVŲ DĖL ŽEMĖS IR LAISVĖS VAIZDAI 1861-1864

XXIX
(tąsa)
— Matau, kad pana Jadvy
ga nuobodžiauja, — pagaliau
neiškeitęs tarė su priekaištu,
— Ar ne Varšuvos atsiminimai
bus to priežastis?
— Aš galėčiau tą patį paša
kyti apie poną Viktorą — at
sikirto jfi. nepatenkinta jo pas
taba. — Tai jūs žadėjote mus
apšviesti sostinės naujieno
mis. Iš tiesų, ponas Viktorai,
kokį atgarsį sukėlė Varšuvos
įvykiai Peterburge?
Šituo garsiai ištartu Klausi
mu susidomėjo visi susirinku
šieji. Kalbos ūmai aptilo, ir
visų žvilgsniai nukrypo į jau
nąjį Survilą Jis nuleido akis
tarsi susikaupdamas bet po
valandėlės prabilo ramiu bal
su:i
— Ponai, prašau nelaukti iš
manęs kokio ilgo, apgalvoto
pranešimo. A.š norėčiau supa

žindinti jus su Peterburgo ir
kai kurių kitų vietų įvykiais
laisvo pasikalbėjimo forma.
Dėl 6o prašyčiau, kilus norui
mane nutraukti klausti. da?y
ti pastabas, reikalauti patiks
linimų.
Niekas nieko į tai neatsa
kė, tik senasis ponas Survila
juokaudamas atsiliepė;
— Tik nemeluok, mielasai.
Tada Viktoras pradėjo pa
sakoti apie Lenkijos ir Lietu
vos mokslus einančio jauni
mo koloniją Peterburge; Nus
tebo klausytojai, išgirdę kad
tas jaunimas sudaro trečdalį
visų sostinės studentų ir kad
jis visas su labai maža išim
timi, yra pasirengęs su gink
lu rankose stoti į kovą dėl tė
vynės laisvės, kai ateis lemia
moji diena,
— Ar daug ten yra lietu
vių? — paklausė Šilingas.

— Yra nemaža, bet kiek —
tiksliai nepasakysiu. Pažįstu
Valerijoną Vrubliauską, kuris
per-nai baigė Miš ų institutą
Pažįstu švenčioniškį poetą An
taną Šovą vilnietį Bronių Za
leskj, žemaitį Joną Stanevi
čių, poeto Simono Stanevi
čiaus giminaitį, baltarusj Kos
tą Kalinauską, pernai baigusį
teisę, ir dar ne vieną puikų
vyrą.
— Yra dar jų Maskvos, Ki
jevo ir Dorpato universitetuo
se, — pridėjo Mackevičius.
— Į Kijevo universitetą pa
tenka ir valstiečių vaikai. AŠ
pats ten esu buvęs, O dabar
ten mokosi kaimiečio ūkiniu
ko sūnus Mykolan Balsys. Be
abejo, yra tokių ir daugiau.
Bet atsiprašau, ponas Survila,
mes nukrypome į šalį
— Lietuvių studentų yra vi
sur, — sutiko Viktoras —
Džiugu, kad jų atširanda ir
iš valstiečių tarpo. Jiems, po
nai, ateityje lemta suvaidinti
didelis, istorinis vaidmuo šio
kramto istorijoj, Bėt dabar leis
kite man tęsti apie Peterbur
go jaunuosius patriotus.

PIRMUTINIAI JSPŪDIAI

AP E

SVEČIUS

ARGENTINIEČIŲ:

— Tokie pat žmonės, kaip
ir mes.
— B a ja vi!
— Gaila, kad tiek daug mer
gaičių (Red. Tai pasakė mer
gaitė).
- Mes šiek tiek galim ats
kirti atvykusius nuo ameri
kiečių. — Jųjų mados šiek
tiek skirtingos nuo mūsų. Ta
čiau tąi tik paįvairina stovy
klos atmosferą
— Kažkaip atrodo, jog sve
čiai. nors ir po varginančių
ir tolimų kelionių, visi labai
gyvi.ir linksmi. Jie tur būt
turi neišsenkamą energijos
kraitelį
- Mergaitės iš kitų kraštų
atrodo šiek tiek moter-sškesnėe Jų visa laikysena ir el
gesys tai paliudija.
— Mums labai keistai skam
ba, kai svečiai, kartais pamir
šę, kur esą pradeda tarp sa
vęs kalbėt» vokiškai, arba is
paniškai Nes Įpratę girdėti
vien tik anglų kalbą, bet ti
kriausia gan greit priprasim.

Pirmiausia turėjom pripras
ti p-rie vasariško oro, nes pas
mus dabar žiema. Čia, o ypa
tingai Miami oras labai sle
giantis, bet gamta visur labai
graži,
— Man gaūnasi įspūdis, jog
čia viskas yra padaryta iš
plastikos ir nailono. Pas mus
viskas žymiai daug daugiau
daroma iš grynųjų medžiagų,
pav. odos.
— Labai gerą įspūdį suda
rė jūsų keliai. Viskas taip la
bai švaru, bet truputį per
daug pakelinių reklamų; po
kiek laiko atsibosta į jas žiū
rėti.
— Mums atrodo, jog kaž
kaip čia Amerikoje žmonės
labai noskoningai rengiasi.
Stovykloje, aišku, sunku ką
nors spręsti nes visi tik spor
tiška» apsirengę
— Krito ausin, kad Jungtinių
Amerikos Valstybių lietuviai
tarp savęs kalbasi tik angliš
kai.

ALEKSAS KALINAUSKAS

Advokatas
atlieka visus teisinio pobūdžio darbus kaip įvairių
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis dokumenui atitaisymas, nuomininku išmetimas ir kiti darbai.

Rezidencija
R. Joaquim Pi.za, 204
Tel 31 2548

Raštine

R. õ de Novembro. 244
4 o - -ala 19- Tel. 37 0324
-c 14,00 ik* 18,00 vn

JAKUTIS & LAPIENIS LIDA.
i

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

Turi įvairiausių statybos medžiagų, geležinių daik| tų. indų bei darbo įrankių.
Lietuviai pirkim pas lietuvius I

— Prašom, ponas Viktorai,
— atsiliepė keii balsai.
— Taigi iš tos jaunuome
nės patriotiškiausi ir, taip sa
kant. maištingiausiai nusitei
kę yra jaunieji oficieriai Ge
neraliniame štabe, Inžinierių
ir Artilerijos akademijose.
Revoliucinė šių oficierių gru
pė susidarė jau 1858 m. Jai
vadovauja Zigmantas Siera
kauskas ir Jaroslavas Dam
brauskas. Tik prieš man išva
žiuojant iš Peterburgo grupė
je susikūrė Karinis komitetas
Jo vienas atstovais kartu su
manim atvažiavo į Vilnių, ki
tas nuvyko į Varšuvą. Turiu
jums pasakyti, ponai, kad be
šitos, yra dar viena revoliuci
nių veikėjų grupė. Abi »os
grupės palaiko santykius ne
tik tarpusavy, bet ir su rusų
opoziciniais inteligentais kaip
pačioje Rusijoje, taip ir už
sieniuose. Reikia jums žinoti
ponai, kad Sierakauskas, Ge
neralinio štabo karininkas,
turi įsigijęs didelį karo mi
nistro Miliutino pasitikėjimą.
Nuo pernai metų jis jau du
kartus buvo komandiruotas į
užsienius kariuomenės peror

ganizavimo klausimų tirti. Ta*
nepaprastų gabumų žmogus.
Net Napoleonas III juo susi
domėjo Tai štai, šių kelionių
metu Sierakauskas užmezgė
santykius ne tik su Gercenu
ir Mieroslavskiu, bet ir su Ga
ribaldžiu ir Madziniu O Pe
terburge jis artimas Černyševskio draugas.
čia jaunasis Survila ėmėsi
ryškiomis spalvomis vaiz*duo;
ti Rusijos baudžiauninkų bū
klę prieš ir po manifesto pa
skelbimo ir Černyševskio bei
jo draugų veiklą ruošiant re
voliuunį perversmą visoje im
perijoje. Tą vasarą plačiai
buvo pasklidusios žinios apie
valstiečių maištus prieš dva
rininkus Penzos, Tambovo ir
Kazanės gubernijose. Vikto
ras pasakojo apie Kandejev
kos valstiečių maištą, kuria
me dalyvavo, jis tikrai neži
nąs, bet kažkas apie 10.00®
žmonių.

(B. D.)

3

MUSŲ LIETUVA

3 Pus
«NOSSA LITUANJA »
RUA LITUANIA, 67
8ÃO PAULO, íS S.P.
TELEF. 92-2263
ElETUVIŠKOS

MINTIES

BIWETÔR—RESPONSÁVEL or.

josê

SAVAITRAŠTIS
ferreir-a carrato

REDATOR: JONAS KIDYKAS

PRENUMERATOS KAINA METAMS: Cr.S 5.000, visoje PAmerikoje. 'RĖMĖJO PRENUMERATA CrJ 10 600. GARBĖS
PRENUMER. Cr.$ 15.000. Atskiro numerio išleidimas CrJ40 000
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Paskiro Nr. Kaina Cr,$ 100.

Straipsnius ir korespondencijas redakcija taiso savo
nu žiū’a; Nenaudoti straipsniai grąžinami tik autoriui pra
§ant. Pavarde pasirašyti straipsniai nebūtinai išreiškia redak
cijos nuomonę. Už skelbimų turinį ir kalbą redakcija neatsako.

Dar - Jaunimas
Redakcijai atsiuntė pluoštą Jaunimo Stovyklos «Daina
voje» dienraščių. Kaip žadėjome, duosim visiems «M L.»
skaitytojams susipažinti su tenai vyravusiomis nuotaikomis
Bei jau nieko nebelaukdami norime iškelti vieną pagrindinę
tenai susirinkusio jaunimėlio nuotaiką — tai gražus susibi
Čiuliavimas, susidraugavimas, darnus bendras darbas ir pasi
jutimas, jog lietuviai yra viens kitam artimiausi ir mieliausi.
Yra mūsų gyvenimo faktas, jog turim žymiai daugiau
lietuviško jaunimo S Paulyje, negu jo dalyvauja choruose,
Šokių rateliuose ar ateitininkuose, Mums tas jaunimas atro
do nutolęs nuo lietuvių Bet ar tai yra tikra ir visa tiesa?
AR NEVERTA PAKLAUSTI SAVĘS KIEK PROGŲ SUSITIK
TI IR PABENDRAUTI JAUNIMAS TURI? Vienos kitos valan
dos pasimatymas vaidinime, baliuje neįstengia užmegzti ar
timesnių pažinčių neduoda pakankamai progos jaunimui pa
sirodyti su visomis gerosiomis savo būdo, širdies ir gabumų
ypatybėmis. Tie dalykai geriausiai ir lengviausiai išsisklei
džia jaunimo stovyklose, ypač tose, kurios trunka bent dvi
savaites
Mūsų aplinkybėse šiemet vargiai galima tikėtis dviejų
savaičių, ar pilnos savaitės stovyklos jaunimui Bet geriau
nors ir mažiau, negu nieko Užtat reikia džiaugtis, kad Jau
nimo Metų komitetas rengia trijų dienų išvyką į «PAIOL
GRANDE». Išvykon pirmiausia kviečiamas jaunimas virš 13
metų amžiaus. Bet bus vietos ten ir vyresniems, ir patiems
tėvams Lovų tenai turima 200 asmenų Kokia graži proga
nors trejetą dienų pabendrauti lietuvių jaunimui! Ir žavi apy
linkė, ir galimybės įvairių-rūšių sportui, ir paties jaunimo
rengiamos linksmos programos, pasikalbėjimai, diskusijos
dainos šokiai. Kaip tai suartintų mūsų jaunmą! Tėveliai,
nepaspgaūėkit savo atžalynui tų 30 0C0 kruzeirų u visa ke
lione į abu galu, su maistu ir kitais priedais, tai nedidelė
kaina fcrijų dienų išvykai (Kurie vyks savo mašinomis, kai
nuos tik 20 000 kr.) Tuojai registruokit jaunimą «PAIOL GRAN
DE» stovyklai. Kur registruoti nurodyta Jaunimo skyriuje,

Lietuviu Moterų Veiklos Reikalu
«Klubo» vardu vadinami už
dari žmonių rateliai, draugi
jos, turinčios tą patį tikslą,
«Klubu* vadinamos ir tos pa
talpos, kur klubo nariai susi
renka pažaisti palošti, pasi
linksminti, pasivaišinti ir pa
bendrauti.
Gyvenamo krašto tautinių
mažumų yra priimta kurti sa
vo tautinius klubus. Lietuviai
savo laiku, turėjo klubą S,
Paulyje Dabartiniu metu «klu
bais* būtų galima laikyti mū
sų moterų subuvimus, vienų
pas kitas kurios šeimyninių
įvykių proga, prie arbatėlės
ar kavos puoduko, pakortodamos, naujienomis pasidalau
damos, dažnai paliečia ir vi
suomeninius reikalus Tik gai
la, kad išsisKirsčiusios Juos
ir pamiršta O juk įvairios jų
iškeliamos idėjos galėtų būti
įgyvendinamos, jei tie jų su
buvimai būtų, taip sakant,
įvilkti į tinkamus rūbus, šiek
tiek organizuoti.

Gražų pavyzdį čia davė
III PAL Kongresui ruošti lė
šų sukėlimo pavyzdys Jis pa
rodo kiek galėtų pasitarnauti
mūsų moterys. įvairioms mū
sų problemoms išspręsti jei
tik jos apsijungtų.
Paliekant joms pačioms nu
tarti savo veiklą ir jos apim
tį, tuo tarpu at odo ypa di
džiausia galimybė pasireikšti
labdarybėje Pas mus ji yra
visiškai apleista
Bent iš pradžių labdar ngų
moterų klubas galėtų tvarky
tis aukščiau paminė ų «arba
tėlių» tvarka pakaitomis pa
čių dalyvių butuose Pasiekus
platesnio išsiskleidimo, vietos
rastų mūsų mokyklų patal
pose.
Brazilijos lietuviai iki šiol
nėra organizuo'ai prisidėję
prie tokių labdaros darbų ko
kius pav. atlieka BALFas
Kaip žinome, BALFas pirmoje
vietoje stengėsi aprūpinti po
karo Europoje išblaškytus lie

tuvius Dabar, tiems lietu
viams įsikūrus įvairiose pa
šaulio šalyse, tas darbas ge
roka#* sumažėjo Todėl BALFastypaČ remia taip vadinam>,^uvalkų trikampio» lietu
vius', padeda siuntiniais ir Lie
tuvoje vargstantiems, nors ten
pagalba yra sovietų valdžios
lab&Lapribota. Tačiau yra pa
gtalWs reikalingų lietuvių ir
kitame pasaulio kraštuose,
kad>'.ir pačioje BrazilijojeJiems BiLFas padėti negaliČiaWu yra mūsų pačių rei
kalaus aprūpinti savo vargstan
čius brolius ir» seses, ypač
paliegėlius senukus ir senu
tęs.
Juk labiau pasiturinčių tau
tiečių spintose yra nemažai
atliekamų rūbų, batų, pasitai
ko ir kitokių reikmenų, ku
rie tik pelyja kur sumesti, ne
panaudojami
Jei :hūtų;moterų klubas, tai
jo narės galėtu nemažai to
kių atliekamų daiktų susirink
ti galėtų in piniginių aukų
gauti ir susikrauti į labdary
bėe sandėlį ir, reikalui esant,
duoti pašalpos. Tokia pačių
lietuvių moterų gera širdis ir
šilta dosni ranka nušluostytų
ne vieną varguolio ašarą, pa
lengvintų kitų vargą. O jei
tokių atliekamų daiktų susi
rinktų daugiau negu reikalin
ga mūsų pačiu tautiečiams
sušelpti būtų galima juos pa
naudoti ir kitiems šelpti, tik
tada ta pašalpa eitų lietuvių
vardu ir būtų drauge gera
tautinė propaganda.
Tiesa, S Paulyje ėst ma Lie
tuvių Katalikių Moterų sky
rius Bet jos negali suburti
visų lietuvių moterų. Juk tu
rime ir nekatalikių, o gal ir
jokios tikybos neprisilankan
čių. Klubas galėtų visas ap
jungti ir veiklon įtraukti
Manau, jog niekas negin
čys kad pašaipiais darbas S
Paulo lietuvių tarpe yra rei
kalingas. Taip pat negalima
ma ginčyti, jog tokį darbą vi
sada geriausiai atlieka mote
rys Jų susiorganizavimas bū
tų didelis laimėjimas

Zenonas Bačelis

1966 m. liepos

Jaunimo Kongreso įžanga- Parodu Atidarymas
CHICAGO — Meno, Vytao
to Vala’Čio nuotraukų, archi
tektūros, sporto, spaudos ir
numizmatikos — filatelijos pa
rodų atidarymas įvyko šešta
dienį, birželio 25 d. Jaunimo
centre ir tuo pradėta Jauni
mo kongreso eiga Į iškilmes
prisirinko pilnutėlė diidžioji
Jaunimo centro salė Parodų
komisijos pirmininkė Ramunė Kviklytė priminė, kad pa
rodų tikslas yra parodyti, ką
lietuviškas jaunimas daro vi
sose srityse. Kongreso rengi
mo komisijos pirmininkas A.
Zaparackas aptarė kiekvieną
parodą ir priminė jaunimo
šūkį — Mūsų jėgos mūsų ži
nios laisvai Lietuvai tėvynėj
— ir perkirpo simbolinį kas
piną, kurį laikė Romas Saka
dolskis ir Rūta Domarkaitė.
Generalinis konsulas dr P
Daužvardiis sveikindamas pa
sidžiaugė čii matomais jau
nimo darbais, Sveikino PLB
c. v. sekr, Milda Lenkauskie
nė Ta pačia proga ji pasveį
kino 60 tį metų baigusį Jauni
mo centro direktorių kun Jo
ną Kubilių.
Meno parodoje išstatyta 71
darbas tapybos (vyrauja ab
straktas), akvarėlių, šiek tiek
grafikos, kolažų, kristalo ir
skulptūrų. Iš viso dalyvauja
38 jaunieji dailininkai - jų
26 iš Ameriko’, 7 iš Kanados,
3 iš Vokietijos ir po vieną iš
Austrijos ir Australijos.
Parodą organizavo jaunųjų
dailininkų klubas, kurio pirm,
yra V, Ramonaitis. Ją suren
gė dail Algis Trinkūnas
Architektūros paroda užima
dvi sales Ją tvarkė architek
tas Albertas Kerelis Čia iš
statyti brėžiniai ir planai rū
mų, buklų, apartamentu kui
tūros centrų tyrimų centrų
bankų Į akis krinta architek
tų J ir R. Mulokų (tėvo irsū
naus) bei Bakčio vyskupijos
bažnyčios modelis Taip pat
atkreipia dėmesį architekto
R Muloko bažnyčios modelis
Hlinois universiteui. Taipgi
{bonus architeto Egidijaus
Valaičio miesto bažnyčios mo

GALERIA DE ARTE PROCURA

I

Uma das mais importantes GALERIAS DE ARTE do
(país procura material para ser exposto na SEMANA LI
TUANA, a realizar-se em Julho de 1966
Aceitam se quadros, trabalhos de escu!túra(em ma
~ delra mármore, etc.), arte fotográfica trabalhos ma
Į miais, tudo emfim, que represeniam motivos lituanos.
Dá se preferencia a artistas lituanos ou descen
dentes
de- lituanos
y
Favor preencher formulário abaixo e remete-lo à
9 PADRES JESUÍTAS, Rua Lituânia, 67, Moóca, São Pau
Į lo, 13, Capital

Í

| N o m e................................................................................
| . Trabalho apresentado.......... ....................................... ........
| Endereçooara possível entrevista.................
|

9

I
|

—

Providenciar foto, com breve biografia, para impressão de pequeno livro dos expositores,
NOTA.- A Exposição terá caráter puramente filantropico - cultural, não sendo nada cobrado do artista e
proibindo o a negociar os trabalhos durante- a Expo
sições
O ©» o
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delis.
A. a. Vytauto Valaičio nuo
traukų parodą surengė jo žm©
na Vanda ir kun. Algimantas
Kėzys. Išstatyti 148 foto vaiz
dai, kurie vaizduoja įvairias
temas: neturtingieji, moterys,
judesys ir forma, sportas, New
Yorkas Izraelis, garsieji žmo
nes, Valaičio šeima, prez.
Kennedy laidotuvės, Pabl©
Casals darbe ir aamie ir žur
nalo Newsweek viršeliai ku
rių yra paruošęs net trisde
šimt.
Spaudos pâroda apima pe
riodinius leiddinius nuo «Auš
ros» iki dabar Daugiausiai
surinkta jaunimo spaudos.
Ypač ryškūs skautų, vyčių,
ateitininkų, nepriklausomos
Lietuvos ir išeivijos laikotar
pio leidiniai. Atskiras yra di
sertacijų skyrius. Parodą pa
ruošė Ramunė Kviklytė su
organizacijų atstovais.
Numizmatikos filatelijos pa
rodą yra 'urtinga Lietuvos
pašto ženklų ir pinigų rinki
niais. Taip pat gausu Lietu
vos porcijos kariuomenės ir
organiaucijų ženklų Šią par©
dą suruošė Ramunė Kviklytė
su savo tėvu Br, Kvikliu,
Sporto parodą sudarė P.
Petrutis Labai gausu mūsų
sportininkų laimėtų taurių Pie
tų Amerikoje, Australijoje,
Pabaltijo rungtynėse Taip
pat gausu nuotiaukų iš įvai
rių rungtynių, įdomus plaka
tas iš Argentinos kur mūsų
sportininkai sveikinami kaip
laisvos Lietuvos atstovai. Ypač
įdomus sportininkų priesai
kos žodis: «sportinio ideal©
vardan mes pasižadame ko
voti taurioje olimpinėje dva
šioje ir lafikytis sportines
drausmės taisyklių Sportinis
judėjimas tejungia mūsų gre
tas. Aukščiausiojo padedami
stengsimės iškaityti savo šir
dyse gaivią tėvynės meilės
ugnį ir išlfati tikrais jos sū
numis ir dukromis».
Visos parodos tęsėsi iki lie
pos 10 dienos, išskyrus V. Va
laičio nuotraukų parodą, kuri
liepos 5 d. buvo perkelta į
Conrad Hilton viešbutį Yra
atvykusi ir velionio žmona
Vanda Valaitienė. Parodos bu
vo atidarytos šiokiadieniais
nuo 7 vai. vak ik: 10 vaL,
šeštadieniais nuo 1 vai ikj
10 vai ir sekmadieniais nuo
11 vai, iki 10 vai.
Šalia šių parodų veikė daf
Pedagoginio instituto paroia
kur informuojama apie neakj
vaizdinį lituanistinį dėstymą,
parodomos mokomosios prie
monės, kurias studentai var
toja atlikdami praktikos darbus. Čia kongreso dalyviai
gali gauti instituto .eldinių už
pusę kainos,
Visos parodos labai gerai
paruostos ir daro mielą įs
pūdį.

4

vf iSŲ

4 pUS).

tJEVjv\

_________ 19 6

m .liepos 14 d

no momento, com o empenho
de plasmsr sua vida por ini
ciativa própria As questões
e tarefas religiosas, por con
seguinte captar-lhe ao interênse pelo
aspecto ético.
•

PASAULIO

LIETUVIU

Pirmadieni (birž 27) prisi
statė visi kiti Brazilij s ats
tovai ir jau stengiasi įsijung
ti j stovyklos gyvenimą. Da
bar nebebusiu viena tarp šim
tų. tai ir mūsų7 žodis bus sva
resnis. Šį vakarą Brazilija
pirmą kartą pasirodys vaka
rinėje programoje.

IV
GYVENIMAS VERDA
Stovykloje gyvenimas verda
kunkuliuoja Iš pradžių žiūrė
jom nepasimesti toje minioje.
Dabar jau baigiam apsiprasti.

Prieš pietus kiekviena pas.
tovyklė turi savo programą
atskirai Po pietų ir vakare
visas jaunimas bendrai.

Šeštadien o vakare (birž 25)
Vadų stovykloje teko pamaty
ti p. Meko filmą «Halleluiah!
The Hills», (Aleliuja Kalne
liais!) Po Silmo turėjom geras
šokius, kur ems grojo NeoLituanų orkestras Šokių prie
das —laužas! Ėjom gulti, kaip
jau čia paprasta 4 valandą
ryto

Visa tai buvo įdomu ir ak
tualia
LlfEMTÚRCS VAKARAS

SEKMADIENIS BIRŽ 26 D.
1

i.

Apie 10 vai. iškilmingos šv.
Miš.os Jas laikė J E. vysk,
Pr. Brazys. Po mišių iškilmių
$as bendrosios stovyklos, ati
aarymas Jį prie vėliavų stie
bo lauke, pravedė Arvydas
Barzdukas, studentų ateitinin
kų veiklu^ narys

Ta proga sveikinimo žodį
tarė p J. Bachunas, Pasaulio
Liet Bendruomenės Pirminin
kas, p. Barzdukas, Liet. Bendr.
egzekutyvinis vice pirminiu
kas, p, A. Zaparackas, Pal.
Liet Jaunimo Kongreso Pir
mininkas, p. Kamantas, Liet.
Bendr, Jaunimo atstovas, An
tanas Saulaitis, S. J. mūsų sto
vykios vadovas. Kanados Liet.
Bendruomenės pirmininko p.
Rinkūno žodį perdavė jo dūk
tė Giedrė.

Šioms atidarymo apeigoms
buvo išsirikiavę pastovykiė
mis Sakutų, Ateitininkų, NeoLituanų ir Lietuvių b tudentų
Sąjungos, drauge su kitų kraš
tų atstovybėmis, kuries išsiri
kiavo pagal kraštus su savo
šalių plakatais rankose.
Kiekviena pastovykiė pris
tatė savo vadovybę ir taip
pradėjom bendrąją Pasaulio
Lietuvių Jaunimo stovyklą,
virš 400 jaunų širdžių.

Viso geriausio!
Rymantė.

Tą patį sekmadienį gavome
pirmuosius pranešimus ir nu '
rodymus pačiam jaunimo kon
gresui Čikagoje ir pradėjom
jam ruoštis, čia patiekta Kon
greso programa, simpoziumai.
Popret 4 vai. posėdžiavome
ir diskutavome Jaunimo Or
ganizacijos reikalais. Čia iš
kelta mintis ir toliau palikti
veikti Jaunimo Metų komisi
jas ar komiteius kurie galė
tų koordinuoti įvairių jauni
mo o ganizacijų veikimą Pa;
siūlyta sudaryti Pasaulio lietuvių studentų federaciją ir
palaikyti gyvus ryšius tarp
įvairių kraštų mūsų jaunimo.

Vakare (sekmadienį) buvom
apdovanoti b angia dovaoa^
t y lite a ūros vakar . Ja
me pasirodė įžymiau i mūsų
poetai, kuriuos tuo būdu teko
gyvus pamatyti
š jų man neišdildomą tikro
genijaus, amžimo poeto įspū.
dį padarė Jonas Aistis- ^įgi
jau jo poezija s leidinį su jo
paties dedikacija Siunčiu to
literatūros \akaro propagan
dinį lapelį Iš jo matysime,
kokius brangius žmones mums
teko išvysti ir išgirsti.

Pasibaigus literatūros vaka
ro programai rodė filmus, dar
buvo šokiai ir laužas

PIRMADIENIS, BIRŽ 27
Šiandien prieš pietus p. Mi
klova pranešė apie mūsų pe
ticijas įteikimą Jungtinėms
Tautoms, apie viešą būsimą'
demonstracija ta proga, ir
bendrai nušvietė, kokius po
litinius žygius mes galėsim
padaryti Kiekvienas kraštas
turės savo delegaciją, kuri
žygiuos tame viešame para
de New Yorke

Tiek daug dabar vyksta vi
sokių pasitarimų, programų
ir diskusijų, kad visose jose
dalyvauti nebeįmanoma.

META!

BRAZiLl LIEČIA! ATVYKSTA

Rymantė Steponaitytė Raso

P lé Rimantė Steponaitytė,
atstovaujanti S Pauto lietuvių
jaunimą I me Pasaulio Lietu
Jaunimo Kongrese Ch cagoj,
kurios pergyvenimai yra ap
rašomi «M, L.».

JAUNIMO

O jovem por natureza se
volta para o mundo, sobretu
do se é do sexo masculino.
Procura o desenvolvia ento
próprio através duma reali
zação objetiva comensurável
que se possa apresentar aos
outros; não o procura numa
vida que se gosa a si mes.
ma Isto explica o interesse
acentuado pelo esporte, nes
ta idade.

RED PRIERAŠAS: Atrodo, kad kelyje yra žuvęs
vienas ar daugiau p r ymantė>« laiškų Bet ji at
siuntė pundą «Danavos» sto
vykioje leisto laikraštėlio:
"Dainavos Šalies
Jaunų
Žmonių Padavimai» , T ai la
bai gyvas, linksmas kultu
ringas lei inys Kituose «M
1
i n v rh < se atspeu s < J
sirne įdomesnius to leidinio
puslapius.

O

Cristão Jovem

O jovem concretiza se pelo

otimismo. Tem a vida pela
frente. Ainda não està di&>Iudido. A vida do jovem está
em ascensão. Entrevê mais
possibilidades do que limites.
Principiou a tomar posse de
si mesmo Tem a experiên
cia de ser u»essoa, qual é sua

Jau bus daug metų kai į
pijadą Kaune susirinko viso
buvo atstovaujan a ir Brazilija
ko Č kagoj lietuvių jaunimas
Jaunimo Kongresą,

pirmąją pasaulio lietuvių olimpasaulio betuvių jaunimas —
— lygiai šiais metais susirin
j Pirmąjį Pasaulio Lietuvių

propria missão e rec -mpensa,
Por isso, é homem ético, num
sentido especial da palavra.
Interessam-no os problemas
éticos, por estarem ligados di
retamente com o que vivem

Jovem se é lícito, exprimilo assim, ė o lutador otimis
ta: Considera a vida como um
combate; mas não tanto um
combate inútil que se perde
com a morte, mas uma com
petição
em que se pode
vencer.

ATENÇÃO

ACAMPAMENTO LI TUA NO
ONDE, N o PA1OL GRANDE, recanto que é uma
verdadeira Suíssa brasileira, à 200 kims, de S. Paulo
(perto de Campos de Jordão)
QUANDO? dias 13-14—15 de Agosto de 1966
Partida dia 13. sábado:
às 13,30 horas saída de V. Zelina para a Moóca
às 14,00 horas saída da Moóca, R Lituania, 67
Volta dia 15 (saída do P. Grande às 14 ha )
Preço 30.000 cr, — inclue todas as despesas
(viagem, estadia, etc )
Condições de pagamento:
10.000 cr no ato de inscrição
20,000 cr, até 5 de agosto
Levar roupa esporte e roupa de cama.
QUEM PODE IR? Todos acima de 13 anos de idade
ATRAÇÕES: Esportes, (natação, passeios a cavalo
basquete, ping pong, patinação etc.); conferências, me
sa redonda, fogueira, show, etc.
QUEM ESTA ORGANIZANDO? A Comissão de Tra
balhos do «Ano da Juventude Lituana».
COM QUEM INSCREVER SE?
Alionis Jr. — Parque das Nações tel. 07/ 46 1217.
Gražina Kubiliūnas — V. Anastacio, tel. 5 0171.
Ricardo Brazlauskas, Mooca, Dias Leme 544.
Helena Šimonis - V. Zelina, Tel. 63 4938,
ATENÇÃO Não espere o último dia para se ins
crever, pois há limite de lugares.

No domínio religioso, não
compreende -realine^te a ma
lícia abismai do pecado. Quan
do defronta, vê nele, essen
cial e perfeRamente, alg»o que
ainda não se realizou, a ex
pressão duma tarefa não eum
prida de todo, a constatação
de que o seu otimismo ético
ainda não alcançou o seu ob
jetivo. į
Isso, porém, não exclui a
possibilidade real de se origi
nar por fim, uma verdadeira
angustia de salvação que atin
ja o centro mesmo da perso
nalidade. .

O adolescente se presta,
portanto, de uma ascese ati
va, para uma espécie de es
porte ascético de auto educa
ção. Neste sentido, aceita de
bom grado exigências e tare
fas que se podem traduzir em
realizações concretas, contam
to que estas realizações au
mentem nele o sentimento
de vivência positiva e o fa
çam aparecer a seus olhos
(continuação na pagina p)
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1366 m. liepos 14 d,

LIETUVA

pusi, f

(CT OX

ĮSIDĖMĖTINI ADRESAI
LIETUVOS ATSTOVYBES
RIO DE JANEIRO: Dri Frikas Meieris, Rua Mexico, 98
sala 708, veikia antradieniais
— penkt. nuo 10 iki 13 vai:

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

(continuação da pagina 4)

uma realização existencial e
verdadeiramente pessoal. Co
como agente que forma, ati mo lhe será possível comva e eficientemente, sua pró preender nesta idade que um
pria vida.
Crucificago, suspenso no le
Deus é para êle a garantia nho da ignomínia, seja o Se
absolutamente segura de que nhor que do lenho governa o
a concepção otimista do mun mundo? Como poderá com
do não tenha de soçobrar de preender que a fé tenha por
de encontro aos recifes obs objeto as coisas ocultas e in
curos da existência que oca verossémeis e que a esperan
sionalmente surgem mesmo ça espere contra toda a espe
diante do jovem. Deus é a rança? Nada disso lhe é ne
fórmula suprema' de seu oti cessário no momento; certa
mismo juvenil, direto e intac mente é preciso que «e man
to. e não tanto o objeto dum tenha aberto a tudo isso e
último <sim» no amargor da que se lhe diga o indispensá
morte.
vel a esse respeito, a fim de
O jovem, naturalmente, tem que temha a mão, de algum
também seus problemas e dú modo, num esquema anteci
vidas, incertezas é desilu pado, a interpretação correta
sões. Mas são a expressão du de sua futura expe-riêcia da
ma vida que está a caminho vida, que o introduzirá nes
da realização plena; não a tes mistecios a a f m> de que
expressão duma vida que se não a venha interpretar erro
deu conta do seu limite e neamente, vítima de dúvidas
que por isso olha para Deus e descrença a sua experiên
como a plenitude que está cia futura.
além da vida que se escoa
O ELEMENTO FUNDA
inutilmente
MENTAL
O jovem está a procura de
si mesmo; entra pouco a pou
Mas, antes da idade adul
co na experiêncita e na pos ta o elemento especifico e
se de sua personalidade. Por fundamental da religiosidade
estar a caminho e que se do jovem é o deve ser: Deus
mostra inseguro Por isso, o poderoso Senhor, e a fon
busca a companhia daqueles, te primeira da vida; Deus,
que ele mesmo escolhe pelo que vivifica, que amplia os
desejo de ser independente, horizontes, que conSiou uma
mas que confirmam o seu sen tarefa ao homem, que orde
timento de insegurança, isto nou sub s assemos a terra
é os amigos, o círculo de em seu esplendido serviço,
amigos, embora tai circulo que chama a luz e assinalou
possa apresentar, soeiologica a cada qual uma grande mis
mente, os mais variados as são na vida, cujo êxito feliz
pectos e configurações
elemesmoas segura; Cristo nos
so amigo, em cujas fileiras
É FORÇOSO ADMITIR...
alistamos e a quem seguimos,
Em vista disso, é forçoso p o r que ele é o vencedor
admitir que ò cristão jovem destemido e sincero, Del com
ė incapaz de assimilar a to panheiro na vida; a Igreja, a
talidade do cristianismo, por comunidade dos que buscam o

LIETUVIŲ BAŽNYČIA VILA
ZELINA; Rua Inacio ir Av
objetivo mais alto, possuem a Zelina, Mons. Pio Ragažinskas, Tel. 63-5975.
visão mais/compieta da vida,
Šv. Juozapo Vyrų Brolijos que Mutam por um mundo Pirmininkas p. Juozas Mateverdaveiramente melhor, que lionis, Rua latai, 150 — Casa
se dizem senhores não do Verde, Tel. 51-4011,
passado antigo mas também
TĖVAI JĖZUITAI: Rua Li
do futuro mais distante
tuania, 67, Mooka — Tel.
Karl Rahner
92 2263;
LIETUVIŲ SĄJUNGA BRA
UMA AFIRMAÇÃO PUERIL
ZILIJOJ — Pirmininkas p.
De muitas pessoas que aos Aleksandras Bumblis, Rua
domingos encontram mais de Gen. Fonseca Teles. 606,
votamento na floresta que na Tel. 8-6423..
Iždininkas p, JORGE GARŠ
missa em seu fundamento ver
dadeiro. É preciso ser piedo KA, Rua Oratorio, 3093,
so para experimentar devo Alto da Mooca.
LIETUVIŲ KALBOS
ção durante a missa.
Os exercícios de meditação PAMOKOS S PAULY:
a prática do silêncio e mui
V. ANASTACIO, Rua Camatas coisas deste gênero e pre can, 625 — trečiadieniais
paracção necessária para uma 18,30 vai.
participação na missa
MOOCA, Rua Lituania, 67,
šeštadieniais 14 vai.
Karl Rahner,

LIETUVIAMS PAMALDOS

LAIKOMOS

V. Zelina parapijoje kasdie
ną ir kiekvieną sekmadieni
kaip iki šiol,
Mooca r. Lituania, 67 Lietu
vių Namų koplyčioje:

Sekmadieniais ir šventadte
niais 8.00 ir 17,00 vai.. Darbe
dienomis 7 ir 7,30 vai., arba
atskirai susitarus dėl laiko
kai turimos metinės ar 7 d
mišios.
Išpažintys čia klausomo»
kasdieną prieš mišias,
Pirmą mėnesio sekmadienį
Parque das Nações 19 vah
Casa Verde. 17,15 val;
Antrą :
Jaęaną klierikų kopi. 8,15 vai
Bom Retire, 10 vai.
Utinga 18,00 vai:,
Trečią:
Agua Rasa 8,15 vai.
Moinho Velho 11 va!.,
Lapa 16 vai.,
Paskutinj:
Vila Anastacio 8,30 vat.j
Vila Bonilha 10 vai.
V. Prudente 18 vai.

LIETUVIŠKŲ PROGRAMOS

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

TRANSLIACIJOS

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 ------

PIGI IR GERA
v

KOKYBĖ!

I

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.
■...... ................... . ... ..............................

................ .

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

/^T\

Česlovas Jakiunas

■"

(Lietuvos laiku)

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

SKAITYKITE

U

PLATINKITE VIE

—........

NINTELI PIETŲ AMER|KOS

Metalúrgica ARPRA LTDA.

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

METALÚRGICA - FABRICAÇÃO DE .PEÇAS
PARA AUTOMÓVEIS
ESTAMPOS, PEÇAS ESTAMPADAS E FERRAMENTAS

SIUVYKLOJE LAURO

Praça Padre Lourenço Barendes, 243 — Quinta das
Paneiras — V. Prudente
Caixa Postai 371 — São Paulo

SAVAITRAŠTI cMŪSŲ
’LIETUVA».

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

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS L1NDOYA

Máquinas Texteis Santa Clara Ltda.
MÁQUINAS E ACE3S0RI0S 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

IPHAW CAKKiERI,™
Lindoya vanduo yra ^^aai žinomas gėrimas
Kurio puikų veiK.tns 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

•—

SÀO

PAULO

LIETUVOS NACIONALINE
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTt

6

LIETUVI, Išeiviu Diena minėsime liepos 24 d. V. Zelinoje
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PASKUTINĖ PROGA !

ATSKIRO

Liepos mėn. 17 d. 15 vai, V, Žolinoje gimn salėje bus
pakartota Vyt. Alanto 3 veiksmu komedija
«SĄMOKSLAS PRIEŠ SAVUOSIUS»

Po programos veiks lietuviškas bufetas, staliukai ir
šokiai, grojant geram orkestrui.
Prašome pakvietimus įsigyti iš anksto. „
L. K. Mo erų Draugija

gystės sukaktimi ruošia lie
pos mėn. 30 d. 20 vah Vila
Zelinoje. gimnazijos salėje iš atvykęs į S Paulį aplankė sa
kilmingą vakarienę. Pakvieti vo gimines ir draugus
mus galima Įsigyti pas cho
DARIAUS ir GIRĖNO —
ristus, Vila Zelinoje Vito ba
«Žilvitis» yra pakviptasda
IŠEIVIO DIENOS .MINĖJIMAS re Norintieji dalyvauti prašo
lyvauti Dariaus ir Girėno mi
Atgaivinkim kitados buvusį mi pakvietimus iš anksto įsi riejimo meninėje programoje.
gražų paprotį - Išeivio Die gyti, ligi 25 d. liepos, nes vie Be to, ruošiasi savo metinei
tų skaičius , yra ribotas. Po
nos minėjimą, į kurį susirink
šventei, kuri bus liepos mėn
davo tūkstančiai dėtuvių iš vakarienės bus šokiai.
31 d Šalia pasirengimų see
įvairių S “aulo apylinkių. Ne
niniams pasirodymams, žilvi
tik salės, bet ir kiemai būda
liečūai šį mėnesį kasdien turi
DĖMESIO! DĖMESIO!
vo pilni žmonių
lietuviška® pamokas.
Lietuvių «Išeivių Dienos» mi
Šiais metais išeivio Diena
ruošiamasi minėti 24 d liepos nėjimas įvyks liepos mėn 24
mėn. Vila Zelinos gimnazijos d Malon ai prašome visas po JAUNIMO METŲ KOMITETAS
PRANEŠA
salėje. Numatyta plati ir įdo
nias ir paneles kur os turi
mi meninė programa Bus
tautinius rūbus, dalyvauti jais
Jaunimo Metų šokiai, įvy
taip pat įdomus pranešimas
pasipuošus Tai suteiktų mū
kę gegužė® 14 dieną davė
mūsų atstovų apie jaunimo
su visų šventei ypatingai spal gryno pelno 205 670 kruzeirų.
kongresą. Taip pat bus minė vingą koloritą.
Visiems prie to pasilinksmini
jimo dalyviai painformuoti
Rengėjai
e&o į asisekimo prisidėjusiems
apie Ketvirtą Pietų Ameril os
ir visiems dalyviams tariame
Lietuv ų Kongresą Buenos Ai
j
uną ačiū!
rese. k-uršs yra pramatytas
ŠAU OS VESTUVĖS
Rugpjūčio pirmoms dienoms
ateinančių metu vasario mė
Birželio 11 d susituokė p. planuotoji Lietuvių savaitė ati
nėšio oradžioje
dėta metų galu kad būtų _
Lietuviai, 24 d. lie-pos visi Nma Sladkevičiūtė su p Ola
Įima geriau pasiruošti
susirinkim nes tai mūsų, išei vo Bianco kuris yra vienas
iš radio «Gazeta» di ektorių.
vių, diena.
vpdyhų aktas įvyko nepapras
Rugsėjo 17 dieną Mookoje
tai gražiai p puoštoje «Šven įvyks metinis Spaudos balius
ALAUS FESTIVALIS
čiausios Jėzaus Širdies» baž Jį ir šiemet kaip pernai ren
nvčioje Jaun sios tėvų p p. gia Zelinos Vyrų Brolija sa
Rengiamas V. Zelinos para
Sladkevičių namuose buvo su vo energingo pirmininko ppijos bus 20 d rugpjūčio Pa
ruoštos šaunios vaišės, ku J Matelionio vadovaujama.
kvietimai tuoj bus pradėti pla
riose, be jaunavedžių artimes Bus ne tik skanių vaišių, bet
tinti Įsigijusieji pakvietimą,
nių giminių ir draugų daly ir nuotaikinga linksma pro
atvykę festivaian gaus boka
vavo keletas žymių žmonių grama
lą ir a aus galės gerti kiek
B radio «Gazeta» kaip jo vy
norės ir tai veltui. Šokiams
rausias direktorius Dr. Lá
gros orkestras, Festivalo vie
Ferraz (svotas) mi ponia, gar
Sąmokslą prieš savuosius»
ta — Vila Belos lietuvių mo
siaustas Brazilijoje radio re vaidina šie arMstąi: V Bilevi
kykloj.
porteris Jose Carlos de Mo cias, R Braslauskas, A Butri
rais — «Tico Tico», vetera mavičiūtė. A Vinkšnaitytė I.
nas žurnalistas Julio G Atlas Černiauskaitė, V. Klišytė, P.
jaunimo stovykla
ir kiij.
PAiOL GRANDE
Makuška J Vingrys. F. Guzi
Pasikalbėjime su «M L > ben kauskas ir A Vinkšnaitis. Vei
Liepos mėn 11 d. Vila Ze« dra-iarbiu bt Vancevičium vi kalas vaizduoja lietuvių stu
linoj buvo pasitarimas jauni si' iš radio «Gazeta» šio^e ves dentų gyvenimo problemas
mo stovyklos reikalu pirmi tuvėse dalyvavę asmens gy Brazilijoje
ninkaujant prel. P Ragąžins- vai susidomėjo Lietuvos ir lie
kui. Pasitarime dalyvavo Jau tuvių reikalais, pasižadėję
nimo Metų Komiteto nariai, ateityje suei i į artimesnį kon
Ateinantį sekmadienį V Ze
BĮ. Šimonytė ir Alionis, Liet. taktą ir paremti mūsų laikraš linoje Seselių gimnazijos sa
Kat. Bendruomenės Choro pir čio sumanymą leiski informa Įėję bus pakartota Vyt Alan
mininkas J. Šepetau-skas, Žil
cinį biuletenį portugalų kai to 3 veiksmų komedija «Są
vičio jaunučių mokytoja ir ba vietos spaudai.
mokslas prieš Savuosius», ku
globėja M . Vinkšnaitienė, a«.ėi
ri visiems mačiusiems labai
tininkų — V. Šimonytė ir A.
patiko daug kas atvyks dar
Vinkšnaitytė. Pasitariman dar
Inž Vytas Butkevičius4* gy kartą pamatyti,
buvo pakviesti; J Bagdžius, venųs Paranoje, šiomis diėno
Po programos veiks lietu
N. Stasiulionis H, Moš4nskie- mis įvairiais reikalais buvo viškas bufetas, staliukai ir šo
• v.
nė, A. jNadolskytė, I. ir B,
Jurgelevičiūtės ir kt.
IŠEIVIŲ DIENĄ vieningai susitarę ruošia S Paulo
Susirinkusieji pritarė stovy
L K. Bendruomenė, L B Sąjunga, L. K. Bendruome
klos organizavimai ir jsiparei
nės Choras, Moksleiviai Ateitininkai ir «Žilvitis». Minė
gojo darbu ir aukomis prisi
jimas įvyks š. m liepos mėn. 24 d
dėti pre stovyklos suorgani
zavimo Paiol Grande rugpiū
PROGRAMOJE: 11 vai. iškilmingos pamaldos V. Zelinos
čio mėn. 13—15 d. Tai bus
parapijos bažnyčioje 151 vai. Seserų
lietuvių jaunimo su lietuviš
Pranciškiečių gimnazijos ; salėje (rua
ka programa stovykla
Campos Novos) meninė programa.
VAKARIENĖ klebono pages
bimui. Liet. Kat, Bendruome
nės choras sąryšyje su prel
P. Ragažinsko 35 metų kuni

.Miloniai kviečiame visa S, Paulo lietuvių visuo;
menę ir organizacijas gausiai šiame minėjime dalyvauti.

Įėjimas laisvas.
Rengėjai

kiai, grojant geram stipriam
orkestrui iconjunto)
Vakarą rengia L K. Mote
rų Draugija, kuries narės yra
nuohatinės talkininkės teitų or
gunizacijų rengiamose šven
tėse Todėl jos tikisi kad lie
tuviška visuomenė į šį jų ren
giamą vakarą gaudai atšilau
kys. Be to, prašo, kas galės,
kad pakvietimus įsigytų iš
anksto Be to primena, kad
vaidinimas pradedamas punk
tu&lšai 3 vai po pietų, o pas
kui šoidai bus iki 22 vai.

RK) DE JANEIRO
Padėka Rio de
Janeiro Lietuvi-ms

Nuoširdi

■■ S’J

Š. m. kovo vidury. sunkiai
susirgęs, buvau internuotas
Dr Pedro Ernesto ligoninėje
Joje virš mėnesio apsigydęs
apysveikis grįžau nai o. Čia
patyriau stropią medicinos pa
galbą ir rūpestingą slaugymą
iš ligoninės p rsonalo ir ta p
pat dvasinės bei medžiaginės
pajamos šš kitų. Jaučiu šven
tą bei malonią pareigą tar i
visiems viešą ačiū krikščio
niekos mei ps pilna širdimi
Ypatingai dėkoju p Pranui
Zieziui, kurs pats pirmas su
sirūpino nugabenti mane ‘ i. o
ninėt; ir p, Antanui Gauliai,
suradusiam priemones tai pa
daryti.
Nuoširdus ačiū p daktarei
S Sivnorienei už rūpestingu
ną igos metu, Ji buvo nuola
tinė tarpininkė bei atsakomin
gus asmuo ligoninėje.
Maloniai ir dėkingai pris1
menu mane slaugiusias «sama
rietes», kurios budėjo pas ma
ne Tai pp: S Kazlauskienė,
U Gaulienė, A Ziezienė, A.
Saurusaitienė, S Dutkienė, K.
Sinkevičienė, E. Pupienienė
Iš S Paulo, L Maksimavičių
tė in L Avolio.
Ačiū ir Dieve" atlygink šim
teriopai tiems, kurie didesne
ar mažesne auka padėjo pa
dengti gydymosi išlaidas, P.
Prano Ziezio sudarytame są
rašė yra šie geradariai:
Dr F. Meieris 150 000, Pr.
Ziezis ‘100 000, V. Petronis
100 000, K. Gaulia 85.000, A.
Gaulia 80.000, R. Bronušas
5O 000, K. Audenis 40.000, Fr.
Girnius 30 000, Dr. S, Savnorienė 30 000, J. Adomavičius
25.000, Pr. Dutkus 20 000, St.
Dulkus 20.000, E/ Petraitis
20.000, Br. Aušrota 10 000, L,
Adomavičius 10.000, G. ir E.
Dubauskai 10 000, R Gaulia
10 010 I Dubauskas 5.00Ü ir
W. Kizelis 5 000.
Viso 80 .000 cr.
Stačiai į rankas ir per Ki
tus dar yra gauta tam pačiam

NUMERIO

KAINA 100

reikalui;
Iš J. Azbaro 50.000, J. Žai
džio 30 000, V. Petronio 20.000
J, Čiuvinsko 30,060, E, Turn©
nytės 15,000, J Kobylko 10,
000, V. Petniuno Semionovo
10 000, P Babicko 5 dol, U.
Gaulienės 10,000. < J Miliaus
ko 10,000, Dr. Savnorienės
10 000, T J Bružiko 10.000
Moterų Draugijos 10.000, ir
L. K. Komiteto 47 000
Viso 258 ii00 cr.
Bendra aukų suma susida
rė 1 063.000 cr (vienas milijo
nas ir šešios dešimts trys
tūkstančiai kruzeirų) Visi šie
pinigai buvo panaudoti ligoni
nės sąskaitoms apmokėti ku
rios išlaidos siekė 1.137 678
kruzeit ų

Nuoširdžiausias ačiū prisi
minusiems vienokiu ar kito
kiu būdu, ypač apsilankiu
siems pareikšti užuojautos:
kaikurie net iš toli buvo atvy
kę kaip p I milija Pupienie
nė ir p Juozas Oiuvinskas iš
S
Paul ; kiti artimesnieji:
pp Žaidžia! Suveizda. Žviro
menė Dubauskai broliai Ado
mavičiai,
uuikai,
.ejeriai,
Stasiu'ev.čienė V irginija, Sau
rusaičiai Kyzelienė, Pauliu
komenė
Girnius Antanas,
Aleksandra Vaitkevičienė. Ja
nina Mikalauskaitė; be 10, kl
ti prietelingi vietimai asme
ny*

Mano 74 metų amžiuje per
sirgta sunki ir sudėtinga li
ga. smarkiai sukrėt .si orga
nizmą gydytojų manymu, dar
paliko “daugybę nepabaigtų
gydyti žymių, o gali būti ir
nepagydomų; Dievo valia Te
belsdamas savo gydymus
namuose ir negalėdamas re
guliariai eiti savo dviejų ka
pelanijų pareigų, esu labai
dėkingas misijonieriui Tėvui
Jobui Bružikui už jo teikia
mą pagalbą Rio de Janeiro
lietuvių dvasios reikalams ap
rūpinti
Ačiū visiems geradariams
ir Dieve laimink visą Rio lie
tuvių koloniją!

Kun Juozas Janilionis
Kapelionas
Rio, 1966 m. liejas 3 d.

Turime labaiJįįaug žinių iš
Rio de Janeiro lietuvių kolo
nijos gyvenimo, kurias įdėsime sekančiame «MjL.» numer.

ALUGA-SE ĄRMAZEM
Rua das Rozfeiras, 438
Vila Belą, 7 metros por 7 me
iros com luz e força.
Tratar no locali j

