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įsteigė Rio de-Janeiro lietuviams 
personaline parapija

Šiomis dienomis Rio de Janeiro kardinolas Dom Jaime 
Camara tarpininkaujant prelatui Z. Ignatavičiui įsteigė lietu 
viams pe>sonalinę parapiją. Parapijos centras yra Rio de Ja 
neiro katedra, kurioj lietuviams paskirta viena koplyčia lai. 
ti pamal oms. įvairiems susirinkimams lietuviai galės naudo 
eis prie kate iros esamomis patalpomis. Yra gautas kamba
rys, kur galės priiminėti parapijiečius. Koplyčia reikalinga 
remonto Tikėkimės, Kad lietuviai reformas parems.

Ateinantį ekmadieoį, 14 birželio, lietuvių parapijai skir 
toje koplyčioje bus laikomos trejos mišio , kurias laikys; Pre 
latas Z gnatavičius, ilgametis liėt.'kėlo i jos kapelionas kun. 
J. Jan lionis ir pranciškonas vienuolis Frei Waldomiro Šatas 
O-F. Tai' bus pirmos mišios naujai įsteigtos parapijos

PLAČIAJAME PASAULYJE 
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Atstatytas gen. Onga- 
nia, Argentinos Prezi

dentas y
Buenos Aires. Praeitą pirma 

dienį ginkluotųjų pajėgų va
dai atstatė iki šiol buvusį 
Argentinos prezidentą genero 
lą Juan Carlos Ongania. Jį 
buvo padarę prezidentu taip 
pat kariškiai, 19C>6 m. 28 bir 
želio nuvertę demokratiniu 
būdu išrinktą prez. lllia.

Jau senokai Argentinos ka
riškių vadai buvo nepatenkin
ti gen. Ongania kabaįautokra 
tiška valdžia ir socialine bei 
ūkine politika Dar labiau bu 
vo jam nepalansūs politikai, 
kurių partijas ir parlamentą 
jis už tarė, nekalbant jau apie 
maištaujančius studentus ir 
peronistų vadovaujamus pajė
gius darbininkų sindikatus.

TSTSTĖ ŠITAIP

Dėl šių ir kit priežasčių ge 
nerol c- LNi S»E. -emiamas 
pirma cik Kiro aivyno vado 
prae tą savaitę pareikalav iš 
Gagama iš Urbti po.it. ui ir na
cionalinį p aną, oa-kelbti 2 me

♦

tų ;»e yje visuot'nu- rinki
mus, prileisti nidesnę kariš
kių vadų įtaką krašto politi
koje. Be to, jis prikišo Onga 
nia, kad jo Vyriausybės poli
tika esanti priešinga Argenti
nos revoliucijos, nuvertosios 
diktatorių Peroną, siekiams.

Praeitą pirmadienį pasibai
gė Ongania duotas ^terminas. 
Jis nesutiko atsakyti. Todėl 
tą patį pirmadienį Karinė Ta
ryba iš kariuomenės, karo lai 
vyno ir aviacijos vadų, pas
kelbė penmand visą Argenti
nos valdžią, ir pakvietė gene 
rolą Ongania pasitraukti iš 
prezidentūros. TiK vėlai va
kare Ongania sutiko tai pada 
ryti. Jam liko ištikimas tik 
San Martin granadierių pul
kas, saugąs prezidentūros rū
mus. Bet jis nenorėjo argenti- 
niečių.karių kraujo praliejimo.
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DIDĖJA KOVOS TARP
ŽYDŲ IR ARABŲ

TEL-AV1V. Kovos eina ne 
tik su Egiptu, bet ir su Siri
ja, Jordanija ir net Libanu, iš 
Libano palestiniečiai partiza
nai labai puola žydų ūkinę ir 
militarinę koloniją Nahal Ge- 
sher okupuotose Golan kalvo 
se. Ten daug žuvo iš abiejų 
pusių.

Izraelio lėktuvai vis bom
barduoja egiptiečių įsitvirtini

mus p'ie Stiezo kanalo, ypač 
šiaurėje, prie Port Saido mies 
to. Ten tik egiptiečiai yra 
abiejose kanalo pusėse. Iš 
ten jų kariuomenė per pel
kes galėtų pulti žydus ir mė
ginti išvaryti juos iš viso Si
najaus. Žydai tais bombarda
vimais nori neprileisti įrengti 
raketų bazių, kurias Sovietai 
siunčia Egiptui bei įrengia

Tos toli siekiančios rake
tos ir apie 12.00G sovietų ka
rių yra naujas veiksnys ara
bų ir žydų kovose, lemiąs žy 
dų nenaudai.

Dėl to žydai prašo savo 
draugą, JAV-es, įspėti Sovie
tų Rusiją ir suteikti pažadė
tųjų modernių lėktuvų Atro
do, kad pagaliau prezidentas 
Niksonas jiems duos pusę už 
sakytųjų.
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< ŽUVĘ FtARIAI

SAiGO\AS. Pagal araeri ie 
ėių karinės vadovybės Saigo 
no biuletenį Kambodžo kovo
se jau žuvo 230 < merikieciai, 
ir buvo guže iii S9b K ilni.

Eucharistinis Kongresas
MIŠIOS DIEVO KŪNO ŠVENTĖJ 

RAŠO J. BRUŽIKAS, S J.

Brazilijoj kitos šventės nu
klotos į sekmadienius, o Die
vo Kūno šventė ir Kalėdos 
paliktos švęsti ka a jos pri 
puola. Paskelbta iškilmingos 
Mišios Dievo Kūno dieną ge

■ gūžės 28 d, 14 30 vai Jas at
laikė Rio de Janeiro kard.no- 
las Dom Jaime de Barros de 
Barros Camara. Koncelebra- 
vo 88 vyskupai 98 kunigai. 
Pasakė pamoksią Juiz de Fo
ra arkivyskupas Dom Geral
do Maria de Morais Penido, 
Mišios su visomis apeigomis 
ir šv. Komunijos išdalinimu 
užtruko dvi valandas. Čia bū 
rys kunigų išsiskirstėme po 
minią ir klausėme išpažių iki 
šv. klišių užbaigos. Keliasde
šimt kunigų ir vyskupų pa
siskirstė po žmones ir pradė
jo dalinti šv. Komunija. Ir 
daug jos išdalino, Toks gra
žus ir įspūdingas vaizdas pri 
minė tūkstančius vyrų, nes
kaitant moterų ir vaikų, kai 
Kristus an Genezareto ežero 
krantų paoaugino duoną ir 
liepė apaštalams išdalinti ją 
didžiulei miniai. Eucharisti- 
mo kongreso minia buvo ke

Pietų Vietnam^, karių žuvo 
572 ir buvo sužeisti 2.346. 
Komunistai netekę apie 11 000 
žmonių
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BRAZILIJA
PREZIDENTAS 1B ŠIAURĖS 

RYTAI

Praeitomis savaitėmis prezi 
dentas Mediči aplankė visą 
eilę nuo sausros labai ken
čiančių Šiaurės Rytų (N<r- 
deste/ vietovių žmonių ken
čiamas vt rgas, skurdas ir ki 
tokie sunkumai jam padarė 
didelio įspūdžio.

Kalbėdamas toms sritims 
padėti skirtos institucijos SU
DENE tarnautojams preziden
tas griežtai kritikavo jos ne 
atliktus , :arbus ir pareiškė, 
kad Šiaurės Rytų padėtis jo 
valdžios turi būti pakeista; tu 
ri būti parūpinta darbo, sus
tiprinta žemdirbystė ir dalis 
žmonių perkelta gyventi į 
drėgnesnes Siaurės Rytų sri
tis Jo planavimo ministras 
João . dos R. ;s Veli so jau 
paskelbė, kad vyr.ausybė ski 
ii;1 š eras tik-lams dar šiais 
metais 2 5 bilijonų kruzeirų.

Lietuvi, nepamiršk, kad tavo tauta teoėra pavergta, ko
munisto atėjūno kūniškai ir dvasiškai prievartaujama, kanki
nama! Būk ištikimas didvyriškai kenčiančiųjų brolis, sesuo 
Nebūk jų pardavikas!

lis kartus didesnė už Geneza 
reto minią. Gražu ir graudu. 
Malonu kad Kristaus Kara
lystė ant žemės per tuos du 
tūkstančius metų taip išsiplė 
tė po visą pasaulį Tokią mi
nią matydami norime su atei
tininkais sušukti: «Tilkit, nutil 
kit, kurie prieš Dievybę ban
dot kovoti viešai ar slaptai.»

Keletas televizijos aparatų, 
iškeltų ant labai aukštą įtai 
symų, nuolat filmavo tas di 
džiąsias Eucharistines iškil
mes. Tik temstant ir saulei 
nusileidus buvo užbaigtos vi
sos apeigos. Bet kaip gamta 
čia prisitaikė! Aš manau ne 
be Dievo piršto. Per patį pa
kylėjimą besileidž’anti saulė 
savo ilgais krūminiai plačiais 
raudonais spinduliais fapšvie- 
tė iš vakarų pusės dangaus ir 
tvėrė mažiausiai valandą. 
Daug žmonių suko galvą į tą 
pusę ir stebėjosi iš tokio gam 
tos prisitaikymo tam momen
tui. Miesto dangoraižiai ant to 
raudono fono stovėjo kaip pas 
laptingi paminklai. Tokį regi
nį sun .u būtų vėl matyti.

rbus daugiau)

l-sis Pasaulio Lietuviu Kataliku Suvažiavimas 
įvyks Romoje š. m. liepos 9 dieną. Tno metu į Romą suvyks 
daug tautiečių į Lietuvių Kankinių K plyčios šv. Petro kate
dros požemyje šventinimą ir audienciją pas Šv. Tėvą.

Suvažiavimą o ganiziioja Pasaulio Lietuviu Katalikų Or 
ganizaciuis Komitetas. Jį dabar sudaro: dvasios vadas vysk. 
V. Brizgy-, pirmininkas K. Kleiva, sekretorius kun. Pr. Ga š 
va, MIC, ir nariai iš Amerikos Lietuvių Katalikų Federaci
jos, Kunigų Vienybės, marijonu, jėzuitu, pranciškonų ir Ka
nados Lietuvių Katalikų Centro atstovų.

Suvažiavimas vyks Šv. Kazimiero Kolegijos patalpose, 
Jo programą išdirbo ir la kinąjį ’asaulio Lietuvių Katalikų 
TARYBOS s atutą išdirbo šis komitetas. Pagal šį —- dar pa- 
tvirtintiną statutą — PLK TARYBĄ sudaro: lietuviai vysku
pai, 90 atstovų ir 10 Centro Valdybos narių. Atstovus (90) 
paskirstoma atskiriems kraštams proporcingai lietuvių kata
likų skaičiui, būtent.- Australijai 4 Brazilijai 3, Didž. Britani
jai 5, Italijai 1, JAV 40, Kanadai 14, Kolumbijai 2, Prancūzi
jai 2, Urugvajui 2. Vokietijai 3, Venezuela! 2. Palikti 8 ateto 
vai tiems kraštams, kurie vėliau susiorganizuos į vieną 
centrą.

Pasaulio Lietuvių Katalikų Organizacinis Komitetas reik 
piasi į lietuvių katalikų kraštų centro valdybas, parapijų kle 
bonus, dvasininkus ir pasiul ečius veikėjus įvairiuose kraš
tuose, prašydamas išrinkti kiekvienam kraštui atstovus ir 
raštu įgaliotų juos dalyvauti Suvažiavime.

Pagaj iki §:ol turimas žinias Suvažiavime dalyvaus vysk. 
V. Brizgys, vysk. a. Oeksnys, PLKOK pirmininkas Kleiva ir 
kt, Birželio 18 d. iš Čikagos išskris visi JAV, Kanados ir, 
turbūt, Venezuelos delegatai. Anglijos delegatai taip pat at
vyksta. Atrodo, kad atvyks ir iš kitų kraštų, —Tai bus isto
rinis suvažiavimas — pirmą kartą lietuviai katalikai už tėvy
nės ribų suvažiuoja apiarti bendrųjų reikalų ir nusistatyti 
bendro veikimo gaires ir slatutą.
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^LIETUVIŲ TELPV’ZIJAI

4 METAI

Ji yra įsikūrusi Čikagoje, 
2115 W. 43 tr. i a'pinasi 4 
kambarių nuomotame bute. 
Anksčiau buvusioje karčiame 
je stovi .filmavimo ir rekordą 
vimo aparatai, gretimame kam 
bary pilnos lentynos susuktų 
filmų su užrašais, kurie kaip 
istorinė medžiaga neįkainoja
mi. Šiame kambary dar sudė
ti įvairūs aparatai, kurie Bau* 
dojami filmų karpymui, lanke 
tymui ir kt Galiniame kam 
baryje raštinė kur suėjus 
keletai žmonių sunku judėti. 
Tiek maža vietos!

iš šios Lietuvių Televizijos 
Studijos j W IU-TV 26 stotį 
yra 8 km Ji yra 24 aukšte. 
Švęsti savo televizijos progra 
mos 4 metų susaktj lietuviai 
susirenka (H 1.22) j didžiąją 
televizijos stoties ąalę. Iš ten 
ir perduodama mūsų progra
ma šį kartą įvairių drau
gijų ir sambūrių tt< ovų svei- 
kinima ir linkėjimai Lietuvių 
Televizijos vadovams neužgė 
šio i lietuviškojo vaizdo, žo
džio ir melodijos televizijoje. 
Lietuvių Televizijos valdybos 
pirmininkas yra E. engianS 
kas Jam daug padeda Ed

vardas Veinšueideris, Tolius 
Siutas, pianistė Genovaitė A- 
lekMūnaitė-Mitchell, Elena Zi 
mer ir Pr. Gramontienė.

AUSTRALIJA
PARUOŠĖ STUDENTAI

Adelaidėje Vasario 16 d. 
minėjimo meniškąją progra
mą paruošė vieni studentai. 
Jie vykusiai suvaidino A. Kai 
rio 1 veiksmo, 3 jų paveiks
lų vaidinimą^'Palikimas» Vai 
dinimas buvo modernus, mis 
tiškas ir giliai patriotinis. Jie 
patys dekoravo, režisavo, pa
ruošė aiitinkamus apšvieti
mus Ir lietuvių kalba vaidi
ni e net seniams nerėžė au
sies.

Gi Linas, Aidas, Saulius ir 
S.etynas Kubiliai ypatingai 
gražiai perdavė patriotinių ei
lėraščių pynę «Aš čia, gy
va*. įsijausta deklamacija ir 
stiprūs jausmai ne vienam 
klausytojui ir ašaras išspau
dė. Po to Rūta, Dalė, Audra 
ir Irena Bielskytės gražiai iš 
pildė dainų ir meliodeklama- 
cijų pluoštą. Minėjimas buvo 
užbaigtas jau eilė motų Mo
terų Sekcijos ruošiamu abi
turientų pristatymu.

MŪSŲ LIETUVA

VOKIETIJAX
TAUTODAILĖS PARODĖLĖ

MINĖJIME

Miunchene Lietuvių Nepri
klausomybės šventę šiemet 
lietuviai atšventė lietuviškojo 
meno aplinkoje. Nemaža mo
terų į minėjimų Užsieniečių 
Susitikimo Namuose atėjo pa 
sipuošusios tautiniais rūbais.
Susitikimo namai visų laukė 
pasipuošę tautiniais audiniais, 
vilnietiškom verbom, vėlia
vom, lietuvių dailės ir vaiz
dų leidiniais...

Ypač akį traukė jaukios 
svečių salės vienus kampas. 
Ten buvo sukrautas gausus 
Miunchene gyvenančių lietu
vių atgabentas tautinis lobis, 
tikra tautodailės paroda. Sie
nos nukabinėtos margaraš
čiais rankšluosčiais, staltie
sėm, juostom; ant lentynų ir 
stalų prikrauta medžio Groži
nių kryželių. Rūpintojėlių, 
leidinio «Palangos Juzės» jvai 
ri kolekcija, dėžutės, vazelės, 
lietuviški margučiai — dalis 
vienos meniškos rankos ada
tėlė iškutinėto?, kiti — 70 me 
tų senutės iš Vilniaus apylin
kių vašku išmarginti. Juos 
pavykę nupirkti perniai Vil
niaus turgavietėje. Tarp visų 
grožybių stovėjo tautinės lė
les, lyg kviesdamos pasigro
žėti.

Bet patys turtingiausi buvo 
GINTARO DIRBIMAI tas 
«lietuviškas auksas». Lietu
vos menininkų tie gintariniai 
an.me eliai taip dailiai ir kū
rybingai sudėstyti, Kad nega
li nuo jų akių ati raukti! Ki
tataučiai svečiai jais daugiau 
šia gėrėjosi Gaila, Kad šiais 
metais jau uždrausta gintarus 
siųeii is Lietuvos. Ir vežtis 
galima, berods, tik tris da.a- 
tus.„

PAVERGTOJE LIETUVOJE
VIENINTELIS PASAULY

TOKS MUZIEJUS.

Tai gintaro muziejus Palan 
goję. Jis atrodo, puikiai iš 
plėstas 1969 metais, vadovau 
jaut Romualdui Budriai. Visa 
medžiaga moksliškai pertvar
kyta ir išdėstyta 9 salėse.

Pradžioje lankytojai mato 
dailininko K. Šatūno gintaro 
vitražą JŪRATĖ i z? KASTY
TIS. Antroje salėje lentynos 
pasakoja gintaro kilmę. Moks 
las tvirtina, kad gintaras bus 
susidaręs prieš 50- 60 milijo
nų metų iš tuomet augusių 
spygliuotų medžių sakų. Tie 
sakai sukietėjo, buvo sus
pausti. Ir tap sakų lašeliai 
virto gintarais. Tos formos 
eksponatų muziejuje yra du 
tūkstančiai.

Pa oiomi ir įvairių formų 
gintaro gabalai — cilindrai, 
varvekliai, plokštenų formos. 
Atskirai eksponuojami ginta
ro gabalai su augalų ir įvai
rių vabzdžių kūneiais, kurie 
įkliuvo į tąsyk minkštus sa
kus (inkluzai) Jie yra gra
žiai išiikę, užkonservuoti gin
tare. Vitrinėlės įrengtos su 
padidinamaisiais stiklais. Tad 
matomos eksponato net smul 
kios dalelės.

. Geologijos skyriuje išdėsty 
ti gintaro unikumai. Kai ku
rie jų sveria po keletą sva 
rų, vienas net 3, 6 kilus, o 
mažiausias vos 2 gramu.

Atskirame gintaro išdirbi
nių skyriuje pirmiausiai iš
statyti gintaro dirbiniai iš 
ankstyvojo asmens amžia >s. 
Plačia) parodyta iš gintaro 
dirbinių sudaryta vėlyvojo ak 
mens amžiaus gintaro apdir
bėjų buitis Daug gintaro pa
puošalų. Šie turtai rasti dur

1970 ai birželio 12

pyne prie Šventosios upės. 
Ten rastas ir gintaro pakabu, 
č-ų ruošinių lobis, tik dar ne 
išbaigti iki galo Daug ginta 
ro papuošalų ir iš įvairių pa
jūrio vietų.

Atskiras žemėlapis rodo, 
kaip lietuviai, latviai ir kur
šiai prekiavi gintaru su toli 
ma Roma, Kretos sala, net 
Egiptu, Lietuvoje būta nuo 
XIII amžiaus gintaro dirb
tuvių.

Atskiroje salėje rodomi Dai 
liniukų F, Daukanto, E. ir B, 
Mikuievičių, L Šulgaitės, J, 
Verkylio ir kitų padaryti me
niškai suvenyrai. Ypač 'gra
žią kolekciją padovanojo mu 
ziejui gintaro meistras Kazi
mieras Toleikis.

Vasaros metu muziejų ap 
lanką kasdien 4 —5 tūkstan 
čiai lankytojų. Deja, iš čia 
nuvykę pasisvečiuoti tautie 
čiai tik retas kas galėjo jį 
aplankyti, Pajūris — jukdrau 
džiama zona («Nepriklausoma 
Lietuva», 15, 84,70),
uraganai) 
iiĖūčžžsii

KA . A SKRISIM MĖNULIO 
APLANKYTI?

Dar negreit. Gal mūsij vai
kų vaikai. Mokslininkai ga
lės dažniau skraidyti, ir net 
ten keletą savaičių pagyven
ti, bet eilinis, net ir turtin
giausias žmogus, greit dar 
negalės keliauti kaip turis
tas ekskursantas. Pirmiausia 
Mėnuliu keliaujančius reikia 
ilgai ruošti kelionei, o tai la
bai brangiai atsieina Pati ke 
lionė irgi būtų brangi, net 
jei imtų už kilometrą tik tiek 
kiek dabar ima geru trauki
niu važiuojant, tai yra Rame- 
rikietiškųs centus už vieną 
mylią (maždaug 1600 me
trų).

I f 6 A M A
VAIŽGANTAS

(tęsinj-s)

Kai kitą dieną aš išjojau savo tre etą pa
baliu, teleksas jau buvo savo trejetą arklių pa
sileidęs ir grįžo sausumon, juoduodamas abiem 
šlapiais keliais; pančiojo priklaupęs šlapioj vie
toj. Išvydęs mane jis visas nušvito, sulaikė ar
klius už pavadžio ir vėl norėjo mane nukelti; 
tik aš pasijutai.- užgautas j pačią jautriąją vietą, 
ir pats pilvu nušliaužiau nuo arklio.

Mudu ir mūsų arkliai atsiradome, kaip pa
prastai, tam kartui tolėliau nuo kitų; paskui ir 
mudu, ir arkliai suėjom krūvon. O tuo tarpu aš 
laikiau savo pareiga priminti Peleksui, kad jis 
mano papirktas, tai lyg vergas ir tarnas,

— Mano motutė tave vakar pamylėjo, ir aš 
tau žadėjau ragaišio; tai tu man rytoj padėk su
sigaudyti arklius!

— Gerai, — sutiko Peleksas, numaudamas 
arklius ir mesdamas man visą saują apynasrių. 
Jie reikėjo gražiai sudoroti, kaip dorojama ilgos 
virvės, ir vienu pavadžiu surišti, kad neišsiblaš
kytų; paskui krūvoje kitų nerastumei: o tuo tar
pu gu ant pasidėti savo galvoje ar net po galva.

Visą būrį naktiganių mes radome jau besi
ruošiant sugulti; besiginčyta, kuria eile.- nė vie
nas nenorėjo gulti jš krašto. Ir gerai darė: jei 
griebs atbėgęs vilkas ar kitas kuris tamsio mo
nas, tai kurį gi, jei ne pirmą iš eilės?

— Ir ąš negulsiu paskutinis,.. — bailingai 
nustvėriau Pelekso rankos.

Nebijok. Niekas netrąmena ilkų meškų 
i'ia nėra. Nėra uė miškų jiems būt; o pojuokai 
irgi pasislėpė piliakalniuose. Žinai ką? Gulkime 
po vienais. Manuosius pasiklosime, tavaisiais už 
siklosime, ir bus mums iš visų pusių šilta.

Taip ir padarėm. Beregint prie mūsų drib
telėjo vienas, prie jo antras trečias ir paskuti
nis liko tas, kas pavėlavo. Taip ir buvo išspręs
ta, kaip sugulti.

Aš atsiradau Pelekso pašonėj, kaip kitkart 
motutės pašonėj padukny. Man buvb šilta ir links 
ma. Aš apkabinau Peliksą už kaklo ir pamiela
vau jį. Jis rūpestingai m^nė apkamšė, kad ne
šalčiau pro kurį pasikėlusį kraštelį.

Pakirdome saulei tekant. Žvilgtelėjau pakė
lęs kailinių kraščiuką. Visas pasaulis mirgėjo de 
gė linksma saulės šviesa, Ėjo šil yn. Žemė dide
liais rasos lašais prakaitavo ir džiūvo. Bus gie
drėta diena, Reiktų keltis, tik saulei tekant tai 
ne piga padaryti: bet kuris gyvis kriste krinta 
miegan; tada jam nors koją nupiauk. O kad ir 
iš tiesų pajustume! vilką šalia, tai ir jam pasiū
lytume! prikristi prie šono.

Kai antrą kartą pakirdau, pasijutau tikrai 
kaip vikšro lėlytė įvyniotas į didelius kailinius, 
o Peleksas vienmarškinis varinėjos arklius. Jis, 
pasigailėjęs manęs, savo dvejų iš po mano šo
no netraukė: bevelijo stipti vienmarškinis. Aš 
tai supratau, ir man buvo nepadoru taip išnau
doti bičiulio gerumas.

— Peleksai, tu sušalai. Ko neimi drabužių?
— Saulė sušildys. Žiūrėk, ji vis aukščiau, 

vis daugiau siunčia savo spindulėlių, vis labiau 
šildo. Pabuvus kiek, teks vandenin merktis.

Susėdom paantvalny. Aš Pelekso nebepaži- 

nau. Dabar jis plačiom ?kim dairės po apylinkę 
kur-n.-kur ilgėliau sulaikydamas. Aš pirmą kar
tą pamačiau, kokias gražias akis jis turi, tokios 
jos žydros. Tom akim jis danar žiūrėjo stačiai į 
mane, j gražią gamtą, ir buvo tose akyse daug 
džiaugsmo ir kažin kok.io pasiilgimo

Dar labiau nustebau. Kad Pelekso ir kai 
bau» būta.

— Juzuk, ar tu norėtumei dabar nueiti per 
visas nalas, ten ant pat aukščiausio slėnio kiiau 
šiauš ir iš ten pažiūrėti, kaip saulelė teka?

— Ne. O kas ten būtų gera?
— O aš norėčiau. Paskui nuo tos aukštu

mos per kitas balas, antai tol tol ant ano kal
nelio.

— O kas ten gera? — vėl paklausiau.
— Kad tol, ’r dar toliau, Eit, eit. labai tol 

vienai vienam, gražiais, sausais vieškeliais arba 
dar geriau ne vieškeliais, bet kalneliais, pieve
lėmis, paupiais...

— O ko gi?
— Taip sau. Aš taip padarysiu susimislijęs.,
— O tėvas? Jis tavęs ieškos, bėgios, per-, 

kūnuos... O suradęs primuš... — kalbėjau, ir ėmė 
mane baimė, kad tėvas neimtų vėl mušti jau to
kio didelio, gražaus bernaičio.

— Peleksas nieko neatsakė. Jis dar nebuvo 
tikras savo planų.

— Reikia žinoti, Daug žinoti, kur, kas, 
kaip. Tai ir tėvas neberas, O kaip gi žinosi ne
buvęs?

Aš jau išėjau pusę pradžios mokyklos, 
pasigyriau. — Ir pagiriamąjį lapą gavau.

(Bus daugiau)
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Kam prisiminti?
Norint, kad žaizdos užgytų, nereikia ju nuolat knebinė

ti. keikia, aptvėrus, palikti ramybėje. Dažnai nagais pradras 
koma žaizda negali užgyti.

Mūsų tautai pri š 29 metus padaryta didelė žaizda. Šim 
tai žaizdų, net tūkstančiai. Tiek žaizdų, kiek išžudyta, kiek 
Sibiran ir į kitas komunistinės Rusijos vietoves ištremta lie
tuvių; tiek gilių žaizdų, kiek išdraskyta šeimų. Kada tos Vi
tos žaizdos užgis, jei m s jas kas metą atnaujinsime, reng
dami -Baisiojo birželio* minėjimus?

BET AR V SOS ŽA ZDOS K CLF'Č’ THAI l ŽGVDY 
TINOS? Ar negali būti atvejų, kai yra geriau palikti jas at
viras kuriam laikui? Mūsų tautai komunistinio okupanto ir 
jo pataikūnų padarytos žaizdos nėr vien tik kūniškos. Svar
biausios ir skaudžiaisios žaizdos yra tautos dvasios sužalo 
jimas, tautos pavergimas, laisvo žmogaus sulyginimas su gy 
vuliu ar žvėrių, kurį gali medžioti, skersti, į ratus ar j jun
gą kinkyti ir botagais bizūnais čaižyti. Visa tai padaryta mū
sų tautai 1941 metų birželio mėnesį ir iki šios dieno < tebe
daroma. Kiekvienas taurus iietuvis-ė, kiekvienas jai laisvės 
norįs patriotas tuojau yra tremiama*, j kalėjimą kišamas jei 
ne tuojau sušaudomas. Kaip mes, laisvėje esantieji lietuviai, 
galim tai užmiršti, nepaisyti, ir visam pasauliui neskelbti?

Lietuvoje pavergtoji tauta to daryti negali! Jai net meis 
tis už savo laisvę nevalia. Nevada giedoti.- ‘Marija Marija, 
palengvink vergiją, išgelnėk nuo priešo baisaus»! Ar bebūtų 
žmoniškas tas žmogus, kurs nieko nesakytų, nesistengtų pa
dėti, regėdamas užpuoliko skandinamą ar kitaip žudomą be
jėgį žmogų? Kokie mos būtume lietuviai, jei džiaugtumėmės, 
kad mūsų Tėvynė, kad mūsų broliai ir sesės yra pavergt 
prievarta po visokius pasviečius išblaškomi, o jų namai, jų 
tėviškės atiduodamos visokiems importuotiems azijatams?

Ar nepasmertų laisvėje gyvenančiųjų lietuvių kenčianti 
tauta, ateinančios kartos, jei mes tylėtumėm dėl mūsų tau
tai daromos žalos ir nebereikalautumėm jos atitaisyti?

IKI MŪSŲ TAUTA BUS PAVERGTA SVETIMŲJŲ. MES 
NETURIM TEISĖS TYLĖTI, MES TURIM PAREIGĄ TAI PA 
SAULIUI PRIMINTI IR REIKALAUTI, KAD TĄ SKRIAUDĄ 
KO GREIČIAU ATITAISYTOJ

Iš savo krašto ištremti žydai prieš tūkstančius metų 
šaukė; «Tepridžiūsta prie gomurio mano liežuvis jei aš už 
mirščiau tave, Jeruzale*. Žydai savo krašto neužmiršo, Kur 
jie buvo, kur kentėjo, visur ir visada jie skiepijo savo vai
kams Palestinos meilę, žadino jos ilgesį, iki pagaliau po ko
ne 2000 metų vėl galėjo joje atkurti savo nepriklausomybę. 
Kiek metų reiks mums minėti, kovoti, aukotis iki mes at- 
gausim nepriklausomybę nežinom. Viena yra tikra; netei 
sybė, suktybė, smurtas, vergija visada prieina liepto galą- 
Teisybė laimi. Bet turi būtF žmonių kurie ta teisybe tiki, 
už ją kovoja ir aukojasi. Birželio minėjimai tepaskatina mus 
siekti savo tautai tiesos ir žodžiais, ir veikla, ir pasiau
kojimu!

BIRŽELIO DIDVYRIAI

Minint skaudžiuosius birželio įvykius nereikia pamiršti 
tų pačių metų ir to paties birželio garbingųjų dienų! Tik sa 
vaitei praėjus po žiauriųjų trėmimų sudundėjo prie Vokieti
jos sienos kanuolės, Prasidėjo karas. Lietuviai, pajutę pro
gą nusikratyti raudonojo pavergėjo, sukilo tūkstančiais ir 
griebėsi ginklo. Birželio 21 dieną lietuviai spėjo ne tik par
tizaniškai pasireikšti, bet ir suorganizuoti karines komenda

Šių metų Lietuvių Fondo pa 
vasario balius buvo gegužės 
9 d, Waldorf Astoria viešbuty 
je. Praeitais met is toje pa
čioje salėje Lietuvių Fondui 
viešbutyje buvo surinkta 30 
tūkstančių dol. Šiemet čia pa 
gerbtas ir pristatytas Jonas 
Krukonis, kuris Lietuvos Fon 
dui testamentu užrašo savo 
milijoninį turtą.

Tam dileliam įvykiui atžy
mėti ir bu.o surengtas šis pa 
vasario balius, sukviesta arti 
dviejų šimtų gražios publikos.

Banketą pradėjo vajaus ren 
gimo komiteto vicepirminin
kas Antanas Sabalis, pristaty 
dams patį šeimininką, komite 
to pirmininką dr, Juozą Ka
zicką. Šis pirma pakvietė pre 
latą J. Balkūną sukalbėti mal
dą, paskui kvietė visus vai
šintis.

Vaišių metu grojo spalvin
gas Joe Thomas orkestras 
Atnešus į sta!ą kavą, prasidė
jo visa banketo programa

PRISTATO MECENATĄ

Pirmiausia sveikini no kal
bą pasakė pats pirmininkas 
dr. Juozas Kazickas, pristaty 
damas tą nepaprastą garbės 
svečią, lietuvį iš Patersono 
N. J, - Joną Krukonj.

Nupasakojo jo gyvenimą, 
ir kad štai 1968 metų gale jo 
turtas persirito milijoną dole
rių. Pinigus jis sukrovė iš 
biržos, kaip čia žmonės sa
ko, iš stakų.

Neturėdamas kitų palikuo
nių, jis Í96L metais gruodžio 
18 surašė oficialų testamen
tą, kuriuo visą savo turtą pa 
lieka L etuvių fondui.

Kiek tas jo turtas vertas? 
To niekas šiuo metu nežino. 
Jonas Krukonis dar ir dabar 
dalyvauja akcijų biržoje, o 
birža nūnai kritusi. Reikia tik 
kantrybės, — vertybės vėl at 
sigaus ir pasieks savo pir
mykštę vertę

Tai yra pati didžiausia au
ka Lietuvių fondo istorijoje. 
Čia paaukota ne šimtai, ne 
tūkstančiai, bet milijonas do
lerių, 1

turas, sukilimui vadovauti centrus ir net sudaryti laikinąją 
savo vyriausybę. Patys lietuviai iš aisvino Kauną ir kitus 
miestus ir tuo įrodė pasauliui kad tauta trokšta hisvės, kad 
sugeba dėl jos kovoti nors ir plikomis rankomis, be para
mos iš šalies. Sukilimo dienos buvo mūsų TAUTOS PERGA
LĖS DIENOS. Ne, ne, tai nebuvo tik ‘buožių* dienos, neesu 
kilo ne tik buvę ūkininkai, mokytojai ir studentai. Sukilo ir 
darbininkija, ir kaimų kumečiai. Tautos jaunimas, išaugęs 
laisvėje, pažinęs laisvę ir išmokęs ją mylėti daugiau negu 
save, ne dėl savo kaltės nugalėjęs prie ginklo stoti okupuo
jant Lietuvą bolševikams 1940 metais, dabar prie ginklo me 
tesi kaip žaibas ir be atodairos rizikuodamas savo gyvybe. 
Kokią drąsą, patriotizmą, entuziazmą įrodė tada ietuvos 
jaunimas! SuKilimas, kuriame tiek daug ir taip narsiai pasi
reiškė mūsų jaunimas, tebūnie ir mūsų jaunimui pavyzdys 
dabar ir ateityje.

Mes esame didvyrių tautos vaikai, seniausios Europos 
tautos ainiai ir laukiame progos padėti jai \Vėl nusimesti 
vergijos retežius.

Surašytas sudėtingas dau
gybės lapų testamentai. Pa
gal šį testamentą Lietuvių 
fondas turės dalį išmokėti 
Amerikos Lietuvių tarybai ne
priklausomybės švenčių pro
ga, duoti Amerikos LB kny
gom ir brošiūrom leisti, Put- 
namo seselių išlaikomai se
nelių prieglaudai ir dar visai 
eilei kai itaty vinių įstaigų su
minėtų.

Jonas Krukonis neturėjo lai 
mės mokytis, tad, didžiai ver 
tindafnas mokslą, įpareigoja 
Lietuvių fondą įsteigti jo var
du stipendijas ir jas duoti lie
tuvių krikščionių kilmės jau
nimui. Pirmoje vietoje įrašo 
ma jaunimas iš Patersono, Lie 
tuvių fondas tvarko jo pasrin 
dinį kapitalą, skirsto pajamas 
ir prižiūri investacijas.

LIETUVIŲ FONDO 
PIRMININKO ŽODIS

Iš Chicagos buvo tvykęs 
dr. Antanas Razma, Lietuvių 
Fondo pirmininkas. Jis tarė 
sveikinimo žodi, pasi tžiaugda 
mae tokiu laimėsimu, iškelda
mas New Yorko Fondo orga
nizatorius ir jų triūsą, pasi
džiaugdamas jaunimu, kurio 
gana daug buvo salėje,

MECENATAS PAKELTAS I 
GARBĖS KOMITETO NARIUS

S įsitarus su Lietuvių fondo 
taryba ir valdyba, buvo sura 
šytas specialus aktas ir nu
pieštas specialus adresas, ku
riuo Jonas Krukonis pakelia
mas Lietuvių fondo garbės ko 
miteto nariu. Šį aktą perskai
tė dr. J, Kazikas ir paskelbė 
kad Jonas Krukonis yra pir
mas toks komiteto narys.

Tuo metu publikai plojant, 
Jonui Krūkoniui dr. A. Raz 
ma į eikė Lietuvių fondo iš
leistą nepriklausomybės me
dalį, o jaunimo atstovai — gė 
lių puokštę.

Beliko žodį tarti pačiam me 
cenatui, bet jis paprašė savo 
bičiuli Antaną Kūgi kalbėti

Antanas Rugys jo vardu pa 
dėkojo už sveikinimus ir iš-

______1976 m. birželio 12 d 
ryškino jo nuveikto gyven1' 
mo ir padarytos aukos pras
mę.

SKELBIAMOS VAJAUS AUKOS

Tikrai tai buvo įspūdinga0 
momentas, kai salė sustojusi 
entuziastingai plojo ir šaukė 
anam Dzūkijos sūnui, kuris, 
nepasiekęs nei didelio moks
lo, nepasiklydo gyvenime ir 
savo sukrautus turtus atida
vė lietuvių tautai, kad dar la
biau klestėtų lietuviška kulta 
ra ir organizacijas.

Tada buvo skelbiam: kiti 
vajaus rezultatai. Skaitė Anta 
nas Sabalis ir dr. Juozas Ka
zickas. Viso surinkta tarp 8 
dr 9 tūkstančių. Surinkta la. 
Lai trumpu laiku, per kokią 
15 minučių. Tai rodo, kad 
žmonės yra labai jautrūs to
kiam reikalui ir kad aukoja 
osm t.i

Komitetas mano, kad šio pa 
vasario vajaus proga sumą 
pateis iki lū.OOO dolerių.

MENINE DALIS
j

Nors skubėta su k-albora, 
bet kalbos laiką vogė. >ieko 
nelaukiant, pradėta šio vaka
ro meninė programa.

Ir šiai programai buvo su
rasta retenybė — dainininkas 
Vytas Gruzdis. Lietuvių visuo
menei jis dainavo pirmą ar
tą, nors amerikiečiams jis 
yra daug kartų daina ęs o 
žanras leng osios pra Oizį 
nės dainos. Jo balsas — skai 
drus tenoras, halsas tinkamas 
to žanro dainom, kuriom rei
kia ir melancholijos ir dra
matiškumo. Visa tai jis turi. 
Turi ir gerą patirtį pasinau. 
doti garsiakalbiu, tad jo dai 
navimas plaukte plaukia į vi 
są salę.

Jonas Krukonis gimė 1894 
m birželio 5 Kibyškių kai
me, Merkinės valsčiuje. Jo 
gimimas buvo labai tragiškas, 
nes begimdydama mirė jo mo 
tina. Joną pasiėmė augiuti sve 
tima moteris, kurios kūdikiui 
nebuvo skirta gyventi. Ir taip 
jis pradėjo visiškoje naėlai- 
tystėje savo gy*zenimą. Nete
ko niekur mokytis, nes — rei 
kėjo ganyti svetimus galvijus, 
reikėjo dirbti kitų daugybę 
darbų.

Anam Dzūkijos kaime gal 
jis ir būtų dingęs, bet >913 
metais, būdamas 19 metų jau 
nuolis iškeliavo -merikon. 
Bėgo iš vargo bėgo ir nuo 
caristinės kariuomenės.

Bet ir Amerikoje jis rado 
daug vargo. J.s nemokėjo ne 
rašyti, nemokėjo nei anglų 
kalbos. Ir toks čia galėjo pra 
žūti kaip ir anoj Dzū
kijoje. Bet jis apsisprendė ne 
pasiduoti, — dirbo ir pats vie 
nas mokėsi.

Dirbo jis įvairius darbus 
įvairiuose miestuose. 1935 m. 
jis sustojo Fatersone N. J. ir 
dirbo mėsinėje.

Kai 1962 m, mirė jo žmona 
Teofilė, jis apsisprendė visą 
savo turtą palikti lietuvis 
kieme reikalams, Tai jis ir 
paoarė, testamentu pavesda
mas visą savo tuną Lietuvių 
fondui.

(A. D)
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Tokia Jaunimo G esmė Malda
Praėjusį sekmadienį pataikiau į Pa que das 

Nações jaunimo mišias. Didžiulė bažnyčia pilnu
tėlė, sunku prasiskverbti. Vaikinai, mergaitės net 
altorių apsoitę iš visų pusių. Vietoj įprastinių 
vargonų keletas elektrinių gitarų, būgnas, elek
triniai vargonai. O kad jau gieda tai gieda tas 
jaunimėlis! Ir airodo labai susikaupęs. Pokalbių 
— kaip ir nėra. Atėjus šv. Komunijos metui, tik 
plaukia ir plaukia eilė po eilės prie Dievo sta
lo, kur du kunigai virš 15 minučių dalijo šven
čiausią...

Prieš porą metų toji pat bažnyčia būdavo 
pustuštė. Jaunimo mažai. Tai iš kur tas "stebu
klas", kas patraukė minias jaunimo (ir vaikinų!) 
bažnyčion?

Atsakymas.- Atrado tokią maldos formą, ku
ri jaunimui patinka, kuri jauuimui atrodo pasa
ko tai, ką jis jaučia ir išgyvena, o neverčia jo 
melstis per šimtmečius jau supelėjusiomis ir su
rūgusiomis formomis, kurių jis šiandien nebesu
pranta.

Susidomėjau, kokias giesmes tas jaunimas 
modernia muzika taip uoliai ir karštai gieda. Ga 
vau jų lapą. Štai pora pavyzdžių:

Pirmoji giesmė, mišių pradžioje:

NOSSO IDEAL
JR

Meus pensamentos são evoluídos
Em sentidos agressivos 
Estrutura de um mundo 
Que já foi um paraíso 
E que dėle o homem fêz 
Um campo pra guerrear 
E com tanta inteligência 
Ainda não sabe amar.

Porque sempre deetruir
Porque sempre protestar 
Se nos temos como lema: 
O ideai é só amar, só amar.

' Sou um jovem iludido >
Neste mundo extrovertido 
Vivo num munio inferno 
Que já foi um paraíso.

2. SE ALGUÉM TEM FOME

Se alguém tem fome 
lá está você, 
Se alguém tem sêde 
Lá está você.
Se um homem sofre
lá está você, 
Se um jovem cai 
lá está você,..

Tem sempre alguém
• que paga por todos, 

Tem sempre alguém (2) 
Se um home chora 
lá está você, 
Se um homem ama, 
lá está você...

Se um homem reza 
está você,

Se um homem morre
lá está você.

5. VIVER

Viver ė saber ser feliz 
Ė apreciar o céu e o mar 
É sentir o perfume das flores 
Enfim viver ė amar (2)

Se vivemos sem amor
Sem distinguir o bom do mal
Sem conhecer as coisas de Deus 
Nossa vida não" tem ideal.

A solução não é pos complicada 
Viver é ter vontade de cantar 
É achar uma razão pra ser feliz 
Enfim, viver é amar!

• a e e e ® S© o @3» • «33» • fS3í o «SS» e «gj» a

Jauni pataria jauniems
*

«Gyvename laisvėje, kad iškovotume laisvę 
savo pavergtam kraštui. Tuo jungiamės su mili
jonais kitų žmonių, kurie irgi trokšta laisvės, ko
voja už nepriklausomybę arba aukojasi teisingu
mo ir gėrio idealui — žodžiu jungiamės su jais, 
kad padėtume gėrio dvasiai nugalėti blogį.

«Nėr prasmės — ką MES galim padaryti?... 
Jau nusivyliau ne kartą... Nebeprisidėsiu prie 
veiklos.,. Noriu ramybės... Jau bandžiau, ir kas 
išėjo? Ir mūsų žmonės pasikeitę»...

GALIMA BANDYTI DAR KARTĄ.

Ir uuo to «.iar-kartą-bandymo» gali pareiti, 
ar visgi galų gale laimėsime. Nors tai ir atrodytų 
fantastiška, bet tavo, mano pavyzdys gali užde į 
ti daugybę kitų žmonių tarnauti gėriui...

Bet kaip išsilaikyti, neimsimu u, nepasiduo
ti, kaip pamiršti asmeniškas nuoskaudas, jei to- 
k ų pasitaiko?

1. Kai jaučiame, kad mūsų teisingoms min
tims, būtiniems reikalams kaišiojamos kojos, 
trukdoma, kenkiama, STENKIMĖS BŪTI KAN
TRUS, IR LIKIME PATYS TEISING .

Neleiskime sau taip supykti,- kad mestume 
viską šalin, .les esame dale ė tos didelės gru
pės žmonių, Kuri ieško sprendimų, ne problemų

2. Pastebėję niekinant teisingus principus, 
KELKIME SĄVO BALSĄ. Gal kas nors susimąs
tys, o laimingu atveju — net stos su mumis.

3. Mūsų įdėtos pastangos gal neišspręs vi
sos problemos, bet būsime žengę nors VIENĄ 
ŽINGSNI PIRMYN GERA KRYPTIMI.

4. Sakaisi jau nandęs šimtą kartų? Paban
dyk dar kartą. Šimtaspirmasis kartas GALI BŪ
TI TAS LEMTINGAS VIENAS KARTAS, KURIO 
KAIP TiK KEIKIA.

5. Nepasiduok gundomas išjungti tikrovę iš 
savo gyvenimo ir neįsivelti į jokius reikalus.

Tam esi žmogus, kad tau rūpėtų žmonių rrrimT—Ti«w~—~-n~~~rT» ii m ii 11 iirnny«~’'*,*~TTrTr! i n iw   i' i« KiiiiiiiiwfinTnT uuuuuBk
reikalai. Tam esi lietuvis, lietuvė, kad tau rgpė 
tų lietuyiški reikalai.

6. IEŠKOK ĮKVĖPIMU, kuris tau padėtų vi
sose sunkenybėse. — Kelyje pasitaikantieji ak
mens nebūtinai turi būti kljūtys: jie gali būti ke 
lio ženklai ar iškilimai per balas sausom kojom 
pereiti.

7. KAI NIEKO KITO NEGALI PADARYTI, 
būk atviras žmonėms ir įvykiams. Niekuomet 
neprarask vilties. Atsimink, kad joks žmogus ną

11,70 m birželio 12 d

ra visiškaŲapleistas.
8. Daug kam pradžioje ne

siseka, nors kova ir teisinga 
yra,

Neleiskim savo pastangų 
priešams mus prislėgti ar ii 
kelio išmušti. BÚKIMI&TVER 
MiNGI.

Net tamsiausiomis valando
mis įtempkim savo jėgas virš 
jėgų. Neatleiskim, nenusto- 
kim tikėję!

9, Ištvermingas žmogus su
klydęs sako.- «Aš suklydau».

Jei svyruojąs žmogus su
klysta, jis kaltina kitus.

Pasiryžėlis grumiasi su pro
blema; netikras savyje slen

ka aplink ją, kaip katė aplink karštą košę, ir 
nieko nenuveikia.

Vienas sako: «Stengiausi, bet gal galėčiau 
dar daugiau pasistengti». Kitas sako: «Kam man 
vargintis; daugybė žmonių nieko nedaro».

Vienas atidžiai klausosi ir svarsto; kitas 
tik laukia, kada jis galės kalbėti.

Vienas jaučiasi atsakingas už bendros ge
rovės reikalus. Kitas sako: «tai ne mano rei
kalai».

10. LAIKYKIMĖS SAVO PRINCIPŲ, Ne bet 
kokių, atgyventų, tuščiavidurių, aklų principų, 
bet tokių, išreikštų mūsų obakiu, įžodžiu, įsta
tais. Jų vertė pastovi. Jie mūsų neapvils.

11. Nedarykime skaudžios klaidos: nelaiky
kime savęs geresniais už kitus, bet būkime ten, 
kur mūsų pagalbos labiausiai reiki.

12. Žinokim, kad esame pajėgesni, negu 
kad manome. Tik prisiminkime daugybę atvejų 
iš praeities — ir dabarties, — Kada kliūtys atro
dė nenugalimos, bet vis dėlto tos kliūtys buvo 
pašalintos.

IŠTVERKIME, NORS KITI PĄS1TRAUKTŲ.
S.

(iš «Skautų Aidas*)

TREMTINIU DAINA
(PARVEŽTA IŠ SIBIRO)

Pavasarį paukščiai į tėviškę grįžta...
O mes ar sugrįšim kada?
Praeis mūsų dienos, brangioji jaunystė, 
Širdy pasiliks vien skriauda.

Gyvenimas eina už plieninių grotų, 
Bet jis nebe tas, nebe tas..
Visa Lietuva atsidūrė Sibire 
Ir kas ją į laisvę išves?

Dievuliau Brangiausias, už ką
tiek kančių, 

Kam draudžia Tėvynę mylėti?
Nejaugi brangios, laisvos Lietuvos 
Neteks mums daugiau jau regėti?

I
Pavasarį paukščiai į tėviškę grįžta...
O mes ar sugrįšim kada...?
Tai kas mūsų dienos, tai kas mūs 

jaunystė,
Jei tėviškėj laisvės nėra!
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Lietuviai Klevelande
Z, BAČELIS

Klevelandas yra vienas iš 
geriausiai suplanuotų miestų. 
Toks jis buvo iš pat pra
džios, kai kūrėsi prieš 170 me 
tų. Dabar jam toliau piečiau 
tis belieka taikytis prie pir
mojo pavyzdingai sudarytojo 
plano.

• LIETUVIAI

Lietuvių kilmės žmonių Cle 
velaade esama apie 15 tūks
tančių. Tai mažesnė kolonija 
už mūsų S. Paulo. Tam tų 
15000 yra apie 3000 atvyku
sių po paskutinio pasaulinio 
karo. Masiniai čia imigravo 
lietuviai gale 19 ir pradžioje 
šio 20 amžiaus. Be to čia dar 
pamažėle atsikraustė lietu
viai iš kitų Amerikos miestų 
ir valstijų, bene daugiausiai 
iš Pensilvanijos tenadorio, 
kur buvo gausi lietuvių kolo
nija, daugiausia angliakasiai, 
bet anglių kasykloms dėl įvai 
rių priež sčių užsidarius žmo 
nėms teko ieškotis darbo 
kitur.

IR ČIA BURIASI

Lietuviai ir Klevelandan at
vykę, Kaip ir kitur, tuojau 
pradėjo spiestis apie savo pa 
rapiją ir į įvairias organiza
cijas. Ir tų organizacijų čia 
būta kaip grynų p gero lie
taus — net 40!! Ir tai dar 
1941 metais! Jų daugelis ir 
dabar tebegyvuoja. Apie 25 
proc, po kjaro atvykusių lie
tuvių Klevelandui atnešė la
bai gausią svarbą duokię- 
Ypatingai čia išjudino jaunij 
mą. įsikūrė aštuonios jauni
mo organizacijos; skautai, atei 
tininkai, studentai, tautinin
ką., šokių grupės, vaidintojų 
būrelis, baleto ir dramos stu
dijos, ir kita tiek profesinių, 
kultūrinių bei visuomeninių 

Stasys Lapiems
naujose patalpose parduoda įvairias 

statybos medžiagas bei visokius 
namų reikmenis.

Naujasis adresas:

organizacijų. Dabartinė veik 
la kad ir kasdienė, bet labai 
gyva. Ją nuolat skatina čia 
du kartus per savaitę išeinąs 
laikraštis «DIRVA», kurio kiek 
viename numeryje vienas pus 
lapis skiriamas vietinės vei
klos aprašymams.

Klevelandas atsižymi ir ki
tais skirtingais ir svarbiais 
savo pasireiškimais. Pernykš
čių metų spalio mėnesį atšven 
tė 40 metų sukaktį nuo įkūri 
mo Lietuvių Kultūrinio Dar
želio. Jis yra miesto centre, 
Rockefellerio parke, kur mies 
to valdyba pavedė 14 hekta
rų plotą tautinėms grupėms 
įsirengti savo kultūrinius dar 
želius. Jų dabar yra 28. Dar
želiai laikomi miesto nuosa
vybe ir jis rūpinasi juos Jiš- 
la^ikyti. Lietuvių darželis jreng 
tas pagal prof. Dubeneckio 
projektą Jį puošia Gedimino 
stulpai, Birutės fontanas, Ba
sanavičiaus ir Kudirkos bius
tai ir dar pramatytas pastaty 
ti Maironio biustas. 28 darže
lio atidarymo dieną įkaista po 
žiupsnį žemės iš tų tautų kil 
mes kraštų, Lietuviai įkasė 
iš Birutės kalno falangoje at 
vežtos žemės saują. Kasmet 
r ošiama darželių šventė ku 
rioje ir lietuviai gar.-ina sa
vo tautos vardą.

«ČIURLIONIS"

Antras svarbūs Kleve’ando 
lietuvių turimas dalykas yra 
tai «Čiurliono» ansamblis. Pa 
sišventėlių ponų Mikulskių va 
dovaujamas tas įvairios sūdė 
ties ansamblis, ęhoras, kan
klių ir lietuviškų pučiamųjų 
muzikos instrumentų orkes
tras, solistai, vaizdžiai žaviai 
parodo lietuvių kultūros nu
merius ne tik lietuviams, bet 
ir plačiai Amerikos publikai, 

nes tas ansamblis dažnai ke 
liauja po įvairius Amerikos 
ir Kanados miestus dalyvau
ti tarptautiniuose kultūriniuo 
se parengimuose. «Čiurlionis» 
yra tikra Klevelando lietuvių 
pažiba.

«GRANDJ ÉLÊ»

Trečiasis Kleveįandiečių per 
las yra tautinių šokių ratelis 
GRANDINÊLÉ'. Jąi vadovauja 
p. Sagys, (Dar’ heseniausiai 
Grandinėlė buvo aprašyta «Mū 
sų Lietuvoje»). Ji irgi dažnai 
stebina ir žavi ne vien lietu
vius, bet ir plačius amerikie
čių sluoksnius. Šių metų bir
želio gale ji gastroliuos Ve- 
nezueloje, to krašto valdžios 
pakviesta.

ČIA GYVENO IR MIRĖ

Klevelande gyveno ir tra
giškai — gaisre - mirė pir
masis ir paskutinysis Nep i- 
klausomos Lietuvos Preziden
tas Antanas Sm eoną, čia jis 
ir palaidotas.

APSILANKYMAI IR 
PASiSVEČ AVIMAI

Pirmiausiai teko užsukti j 
«Vilties» draugijos spaustuvę 
ir laikraščio «Dirva» redakci
ją. Susipažinau su redaktorių, 
administra ija ir visu laikraš

ESTAMEL - EstanisLu Meliunas Jr.
R. Ibitirarr.a, 1235-1269 Fone 63 2387, V. Prudente

čio personalu.. Čia aprodyta 
moderniškai įrengta spaustu
vė, kurioje spaudžiama netik 
«DIRVA», bet ir «PASAULIO 
LIETUVOS» ir visokį kiti raš
tai.

Čia buvo susitarta susitik
ti su P. L. B. Kultūros Tary
bos pirmininku Dr. A Nasvy- 
čiu. Si juo prisiminėm III 
PAL kongresą S. Paulyje, ku
rio proga ir teko su daktaru 
susipažinti. Jis nusivežė ma
ne savo būstinėn į viešnagę. 
Gyvena dideliame savame na 
me, universitetorajonė, kuria
me turi savo biują ir rengia 
auto-technikos dirbtuvę bei 
laboratoriją tyrimams praves
ti P asvytis pilnas jau už
patentuotų išradimų ir apsi
lankymo metu darbavosi baig 
ti ir užpatentuoti paskutinį 
(tuo metu) išradimą, padėsian 
tį labai sutaupyti kurą auto
mobiliams varyti. Jam esu 
taip pat labai dėkingas už ma 
lonų pabendravimą už apro
dymą miesto bei už supažin
dinimą su lietuvių gyvenimu 
Klevelande.

Teko svečiuotis ir pas Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
pirmininką Stasį Barzdukų, 
kurio taip pat buvau malo
niai priimtas.

Bus daugiau)

ĮSIDĖMĖTIN' ADRESAI 
LIETUVOS ATSTOVYBES 
URUGUAY, MONTEVIDEO.

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

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

Liet? Bendruomenė, pirmi 
mokas p. Juozas Tijūnėli» 
Rua latai, 150 — Casa Ver 
de, Tel. 266-0346.

TĖVAI JĖZUITAI: RuaJua 
tindiba, 20 Parque da Mooks 
- Tel. 273-0338.

LIETUVIŲ KALBOS 
PAMOKOS S. PAULY:

MOOCA, Rua Juatindiba, 20 
šeštadieniais 14 vai.

LIETUVIAMS PAMALDOS
LAIKOMOS

V. Zelina parapijoje kasdh 
ną ir kiekvieną sekmadienį 
kaip iki šiol

Šv. Kazimiero parapijoje : 
Parque da Mooca Rua Juatin 
diba, 20.

Sekmadieniais ir šventadh 
niais 8, 10 ir 17,00 vai . Darbi 
dienomis 7 ir 7,30 vai., arbt 
atskirai susitarus dėl laiko 
kai turimos metinės ar 7 c 
mišios

Išpažintys čia klausomo* 
kasdieną prieš mišias,

Pirmą mėnesio sekmadienį 
Parque das Nações 10 vai 
V. Carolina 15 vai., 
Casa Verde, 17,15 vai;
Antrą :

Jaçana klierikų kopi. 8,30 vai 
Bom Retire, 10,15 vai 
Utinga 16,30 vai.,
Trečią:
Agua Rasa 8,39 valjj
Moinho Velho 11,30 vai..
Lapa 16,30 vai.,
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,00 vai., 
Vila Bonilha 10 30 vai. 
V. Prudente 18 vai.

DEPOSITO PARATODOS
Avenida Sapopemba, 5761, V. Guarani

Aleksas Kalinauskas
Advokatas

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

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

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

São Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui 

teikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

«MŪSŲ LIETUVOS» RE 
DAKCIJAI IR ADMINISTRA 
GIJAI, TAIP PAT IR SÃO 
PAULO LIETUVIAMS JĖZUI
TAMS GALITE SIŲSTI LAlŠ 
KUS ŠIUO ADRESU

CAIXA POSTAL 4421,
S. PAULO, BRASIL.

Rezidencija:
R. Joaquim Piza, 204 

Tel. 31-2548

Raštinė:
. 15 de Novembro, 244 

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

RUA COSTA BARROS, 352

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

ų, indų bei darbo įrankių.
Lietuviai pirkim pas lietuvius I

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDOYA

11HMJ CAKKiEKI
Lindoya vanduo yra *<mai žinomas gėrimas 
Kurio puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
sutikinkite ir visados naudokite!

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

im

Caixa Postal 3967 —■ S À O PA U L O

“ “ * * ii ■ ' 11, iŠ * ®
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BIRŽELIO MINĖJIMAS 21 dieną NEĮVYKS

Tai sukliudė Brazilijos jungtynės taurei laimėti, ir 
Vyrą Brolijos šventkoUonė Yra tikra, kad tą dieną ir 
tą pačią valandą vykstant rungtynėms, j minėjimą la
bai mažai teateis, net ir kalbėtojas nenori atvykti. To
dėl tenk «nusileisti».

Savo kančios brolius ir seses paminėsiu) šį sekma 
dienį birželio 14 pamaldomis savo bažnyčiose. Dalį pra 
matytos programos gal bus galima įjungti į Tėvą Jė 
zuitų salės inauguracijos programą.

< Pabaltijo Tautų Komitetas

ATSKIRO NUMERIO

KAINA 0,40

UŽSIMOKĖJO UŽ M. L.

Karolis Misiūnas, A. Saldys 
po 20 nėr., Ona Banaitienė 
15 cr., Regina Britto pusei 
metų 10 cr., Jonas Buragaa 
25 cr.

Jo Em. Kardinolas Jaime, Rio de Janeire aukoja šv. Mi
šias lietuviams Jam asistuoja prelatas Zenonas Ignatavičius, 
naujasis asmeninės lietuvių parapijos klebonas. Sveikiname!

Šv, Juozapo Vyrų Brolijos 
organizuojamoje 21 d. birže
lio maldininkų išvykoj į Apa- 
recidą jau yra užsirašę 150 
žmonių, keturi pilni autobu
sai. Šv. mišios, kurias laikys 
prei. P Ragažinskas bus nau 
joj bazilikoj 1) vai. Po piet, 
kalne bus einami kryžiaus ke 
liai. Pageidautina, kad dau
giau lietuvių privačiomis su
sisiekimo priemonėmis, 21 d. 
birželio, atvyktų į Aparecidą 
ir įsijungtų į bendrą maldą 
už pavergtą Tėvynę
ii—aamuil!
ŪlSJKBSSii

AR SNIGS AR LIS, 
VISTIKK BUS'!!

Salė jau beveik baigta įreng 
ti. Visi darbai tikrai pasibaigs 
ateinančią savaitę, odėl se
niai žadėtas ir porą kartų ati 
dėtas jos atidarymas ir palai
minimas tikrai įvyks šio mė- 
mėnesio 28 d., 15 vai

Šventimo apeigas atlikti ir 
pamokslą pasakyti mielai pa
sižadėjo Jo Em, Kardinolas 
Agnelo Rossi, jis būt mielai 
aukojęs ir šv. Mišių auką, bet 
kadangi norėjo, kad mišiog 
būtų lietuviškai, tai tą garbę 
užleido gerb. prel. Pijui Ra 
gažinskui.

Labai prašome dalyvaueian 
čius nesivėluoti, o atvykti jau 
prieš 15 valandą, kad dides
niu oūriu galėtume iškilmin

gai pasitikti atvykstantį mūsų 
Ganytoją.

Eminencijai įžengiant sa- 
lėn, visi dalyviai drauge su 
«Aušros» choru giedosim «Sus 
tokim aukai visi krikščionys» 
(Pulkim ant kelių). Taip pat 
visi žmonės giedosim po Pa
kylėjimo "Prieš taip didį sa
kramentą», o dalijant šv. Ko
muniją — «Jėzau pas mane 
ateiki». Mišias baigsim gies
me «Marija, Marija».

KONCERTAS

Po mišių bus 15 minučių 
pertraukėlė susitvarkyti Ta 
da «Aušros» choras oainuos 
keletą naujų dainų ir vieną 
kitą anksčiau girdėtą gražią 
dainą. Po koncerto prasidės 
vaiSės.

Jei kas nori prisidėti savo 
dovana prie vaišių parengimo 
gali šiomis dienomis įteikti sa 
vo auką iam tikslui lapus tu
rintiems asmenims. Aukotojų 
pavardės bus paskelbtos «MG 
sų Lietuvoje»

Vaišių metu bus progos vi
siems sudainuoti. Dainų žo- 
ožiai bus atspausti ir išdalyti 
dainuojantiems.

aETA PflOGA

Tos salės įsigijimas Šv Ka 
zimiero parapijai yra svar
bus įvyki®. Todėl p sinaudo- 
kim ta proga ko gausiau susi 
eiti, pasidžiaugti, pasižmonė
ti, pasivaišinti, lietuviai su lie 
tuviais paben rauti. Ypač bū
tų malonu matyti ko daugiau 
jaunimo.

Birželio mėn. 6 d. mano dukrelė ELENA SELIOKA1 
TÊ sukūrė šeimos židinį su MARTINU RAMOŠKA Šia 
proga noriu nuoširdžiai padėkoti Seselėms Pranciškie- 
tėms uz gražų bažnyčios gėlėmis išpuošimą klebonui 
Prel. P. Ragažinskui už šv. mišias ir jaunųjų palaimini
mą, Lietuvių Katalikų Bendruomenės chorui už įspūdin
gą giedojimą, visiems jaunuosius sveikinusiiems be- da 

Ilyvavusiems vestuvėse.
Ačiū.

Izabelė Seliokienė

Tragiškai žuvus prof. LIUCIJAI ŠUKYTEI su savo 
motina ir senele ir jų drauge JUZE SATKUNIENE, reiš 
kiame kuo nuoširdžiausią užuojautą mirusiųjų šei
moms visai S. Paudo lietuvių kolonijai netekus nuošir
džios, ištikimos ir gabios lietuviškojo ir katalikiškojo 

darbo talkininkus ir kartu liūdime 
Urugvajaus Lietuvių Kolonijos vardu.

J. Giedrys S J.

Nuoširdi užuojauta u \NUi Š IU1 ir giminėms ir 
Satkūnu šeimai oėl tragiškai žuvusių mylimųjų motinų 

ir sesers Liucijos
Leokaiija al knav čiūtė

Coimbra, Portugalija

DĖKOJ ME LIETU « IŲ SĄ 
JUNGAI ALIANÇA už mišias 
ir dalyvavusiems pamaldose.

vai;

niauskienė 20 cr., S, Kuzmic
kas 5 cr. Visiems nuoširdus 
ačiū!

D R. ANTONIO SI A U L Y S
C. R. M. 10.647

Cirurgião da Santa Casa de São Paulo 
Medico da Cruzada Pro-Infancia

Especialista em Obstetrícia pela Maternidade de S. Paulo 
Clinica de Adultos e Crianças — Moléstias de Senhoras 

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

Jonsultorio e Residência RUA DOS TRILHOS 1576 
Moocaj Fone 92-3991

Pranas Satkfinas 
su šeima ir 
Pranas Šukys'

II—II 
IÍHBXS91ÍÍ

SA ĖS STATYBA! AUKO
JO Mečys Paleckis 100 cr., 
Ona Stankevičienė savo mo
tinos Magdalenos Peškauskie 
nes atminimui 60 cr , Šv. Ka
zimiero parapijos Ma dos Apaš 
taiavimas 50 cr., pp Kutkai, 
Regina Britto, Filomena Čer-

fiffijgsagu ‘
iiaHgaatmii

TARYBOS POSĖDIS

bus birželio 13 d, šeštadienį, 
15 vai., rua Juatindiba, 20, 
Parque da Mooca, Tėvų Jė
zuitų Namuose. Po posėdžio 
bus ir Švietimo ir Kultūros 
sekcijos pasitarimas.

J. Čiuvinskas
B. L. Bendruomenės Prezidiu 

mo Tarybos pirmininkas

ZELINOJE VISI GALI UŽSIMOKĖTI UŽ <M. LIETUVĄ» 

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

Atende-se com hora marcada
DR- JONAS NICIPORCIUKAS

Cirurgião Dentista 
p/ Universidade de São Paulo

1 RAIOS X
Consnltorío: Rua Cap* Pacheco Chaves, 1206

Į Vila Prudente, Tel. 63-5352

ADVOKATĖ IRENA GRITÉNAS — SPINA 

praneša tautiečiams, kad daro .nventarus, iškraustymus, 
skyrybas, ntjudomo turto administravimą, 

Priima klientus savo raštinėje, esančioje Largo 
Sete de Setembro, 52, 6.0 andar, sala 607 
(priešais Forum) puo 16 iki 18 valandos.

VILA ANASTAC1O. DĖMESIO.

Nuo sekančios savaitės 25 
numerio «Mūsų Lietuvą» anas 
taziečiai skaitytojai malonė
kit pasiimti naujoje vietoje 
pas p. Mažeiką,drabužių krau 
tuvėje (Bazar), Rua Camacan 
nr. 514, tsiimti galima iki 
šeštadienio 13 valandos, Vė
liau krautuvė uždaroma.

Ata’imdami laikraštį malo
nėkit paduoti savo vardą ir 
pavardę užregistruoti.' Kam 
sunku užsimokėti 20 kr., pa
duokit pareiškimą krautuvei 
raštu, galėsite gauti laikraštį 
papigintai. Tas pat galioje ir 
kituose «bairuose».

ML Administratorius.

SVEIKSTA namie p, 'Domi
ninkas Laucius, didelis «Mū
sų Lietuvos» bičiulis. Jis ilgą 
laiką padėjo išsiuntinėti lai
kraštį ir pasveikęs žada to
liau padėti, g Linkime greitai 
pasveikti.

MIRĖ:

A. a. PETRONĖLE RUD7E 
V1Č1ENE sulaukusi 72 metų 
amžiaus ir gyvenusi Vila 
Auastacio. Reiškiame užuo
jauta sūnui Juozui su šeima 
ir visoms giminėms.
IIEgraaEEII 
iiiusausii

DĖKOJA

Ponia Veronika Nizevičie é 
padovanojo savo velionio vy
ro smuiką Šv. Juozapo Vyrų 
Brolijai Smuikas yra labai 
geras. Ji nenorėjo jo parduo
ti, o padovanojo, kad galėtų 
juo naudotis mokantieji smui
kuoti Brolijos nariai ir jis bū 
tų jos vyro atminimu.

Šv. Juozapo vyrai ir jų pir
mininkas labai dėkoja p. Ve
ronikai už tą brangią dovaną-
nuMiimn
ÜM8BHBÍÍ Š '

VYRŲ BROLIJOS VEIKLOS 
KALENDORIUS

Birželio 21 d. šventkelionė /»■ 
į Aparecioa do Norte.

Rugsėjo 13 d. spaudos bi
čiulių subuvimas balius.

Spalio 11 žaidimai Juruba- 
tūbos parke pas p. Vladą Ja- 
siulionį.

Lapkričio 8 ar 15 piknikas 
Praia Grande.

Juozas Baužys, pirm.
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