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VILTIES DIENA
Vyresnieji dar prisimenam Vasario Šešioliktąją kaip 

džiaugsmo dieną. Kur nesidžiaugsi! Virš šimto metų • 
rusų pavergta tauta nusimetė vergijos jungą ir atsi
kvėpė LAISVA, NEPRIKLAUSOMA. Tada džiaugėmės 
sunkiai iškovotu laimėjimu,

Be abejo, ir šiandien dar galima tuo pasidžiaugti, 
besidžiaugiant prisiminti, kad nepriklausomybės mums 
niekas nesuteikė veltui. Kad daug vyrų ir moterų skur 
do kalėjimuose, mirė Sibire, už savo darbą lietuviš
kam žodžiui, lietuviškam raštui, lietuviškam teatrui, 
poezijai, žodžiu už savo darbą lietuviškai kultūrai. ^a 
sario Šešioliktoji visą tą darbą, vargą ir kančias ap
vainikavo laimėjimu.

Prisimintina, kai paskelbtą Nepriklausomybę teko 
ginklu ginti nuo savo kaimynu pasikėsinimų mus vėl 
pasiglemžti ir kad visi pirmieji gynėjai buvo Lietuvos 
jaunimas. Jie nesib jojo nė mirčiai į akis žvelgti, kaa 
tik svetimieji vėl nepavėrgtų mūšių krašto, kad lietu
vis Lietuvoje galėtų tvarkytis kaip nori ir savo darbo 
vaisiais naudoti-. Regėjau su kokiu dideliu džiaugsmu 
lietuviai oasveikino pirmuosius pamatytus Lietuvos,sa
vanorius! Jais uidžiavomės. į jų eiles net paaugliai 
veržėsi.

Vasario Šešioliktosios proga yra gera ir reikalinga 
vis d tai prisiminti, tuo pasididžiuo i nes jautriose dar 
tebegyvose lietuvių širdyse tai padidins savo tautus 
ir jos la avės meilę, o jau abejinguosius gal vėl paža
dins ir prikels lietuviškam gyvenimui.

Kita vertus, dabar Vasario Šešioliktoji nebegali būti 
tokia džiaugsmo diena, kaip esant tėvynei laisvai. Ji 
vėl yra pavergta, «et Vasario Šešioliktoji dabar gali 
ir turi būti mūsų DIDŽIOSIOS VILTIE DIENA! Vil
ties, jog ateis metas, kad Lietuva bus vėl la sva! Nors 
po šimto mettų! Ir bus laisva tik tuomet, kai mes už 

tą laisvę dirbsim, kovosim, aukosim ir aukokimės, o 
jei reiks ir kovosim, kaip tai darė anuomet mūsų bro 
liai ir sesės.

Ne vienam atrodo, kad dabar tikėtis išsilaisvinti iš 
milžino pavergėjo nagų yra tik tuščia svajonė, kad rei 
kia pasiduoti ištikusiam likimui Bet ar niekuomet ne
teko matyti, kaip mažame milžino akmens-uolos plyše
lyje pasirodo pušaitės daigelis, kaip palengvėle, metai 
po metų jis auga, stiprėja, pagaliau subręsta į geroką 
pušį, o tą akmeni savo šaknimis suskaldo? Ar neteko 
iš Lietuvos atvykusioms matyti, kaip pavasarį, dar per 
sniegą ir net ledą prasikala gležnutis ^snieguolės dai
gelis ir ima žydėti? Tokia didi įgimtoji gyvybės jėgai

Panašiai aidi ir galinga yra laišvės troškimo jėga. 
Tūkstančių metų istorija liudija, kad visada didžią
sias pavergėjas tautas ilgainiui sutriuškino pavergto
sios tautos. Kiek didžių imperijų jau žlugo tūkstančių 
metų bėgyje, NEBUS AMŽINA NĖ KOMUNIZMO IMPE 
RIJA. Ji prarijo daugelpmažesnių tautų, kurios netik 
svajoja apie; laisvę, bet ir darbuojasi jai atgauti. 
Jų tarpe'ir mes, lietuviai. Jei tik mes vieni tebūtu
me praryti, gal ir testų palaidoti viltis nepriklausomy 
bei atgauti. Bet So v. Rusijoje jau daugumą gyventojų 
sudaro nebe rusai, o įvairios kitos tautos. Ir jos rūgs
ta, nerimsta, svajoja apie laisvę, darbuoj&si$ir kevoja 
nusikratyti svetimųjų jungą. Tai sustiprina ir mūsų vii 
tis j laisvę. Esame didelėje prislėgtųjų kompanijoje, 
nors ir mažas grūdelis. Bet tie maži laisvai gyventi 
geidžią grūdeliai suskaldys tą milžiną juos prispaudu-

Placiajame Pasaulyje
INDOKINIJA

Šitame pusiausalyje Laoso 
valstybėn įsiveržė (vasario 8 
d ) 20 tūkstančių Pietų Vietna 
mo kareivių. Juos remia ame 
rikiečių įvairiausių rūšių lėk
tuvai ir sunkioji artilerija. Ko 
dėl įsiveržė į svetimą, neko- 
vojančią valstybę? lodė), kad 
Laoso vyriausybė leido Šiau
rės v ietnamo komunistams 
pravesti taip vadinamą Ho Oi 
Min kelią, kuriuo nekliudomi 
galėjo gabenti savo kariuo
menę ir visą jos mantą į Pie 
tinj Vietnamą ir su juo iki 

. štul kariauti. Tikimasi dabar 
tą kelią perkirsti, sunaikinti 
visus ginklų sandėlius komu 
mstų kariuomenės lizdus ir 
taip žymiai sumaj nti komu
nistų pajėgas Pietų Vietname 
ir pagaliau, juos nugalėjus, 
laimėti taiką.
II——II

EGPITAS
Prezidentas Sadat pasiūlė 

atidaryti jau daug metų uždą 
rytą Suezo kanalą laivams 

8 plaukioti jei Izraelis atitrauk 
tų savo Karo jėgas m=o kana
lu krautų. ūks pasiūlymas la 
bai malonus visai Vakarų Eu- 

Sropai. o gai dar labiau Sov. 
Rusijai. Juk tuo kanalu plau- 
kiojantys laivai sutrumpintų 
kelią iš Europos ir Rusijos į 
Indijos vandenyną. į gausiau 
sius naftos šaltinius, o pačiam 
Egiptui duotų apie 500 miiijo 
nų doierių gryno pelno per 
metus.

boNBró&ii

IZRAELIS
Neatrodo, kad Izraelis su

tiks su tuo pasiūlymu. Jis ne 
gali at'traukti savo karo jėgų 
nuo kanalo, iki arabai nepri
pažins jų valstybės ir iki ne- 

—-----à—---------—
sį akmenį ir toliau augs. Tik 
tas tautos žlunga, kurios pa 
čios nebenori išsilaikyti. Bet 
nei didžioji dauguma Lietu
vos gyventojų, nei išeivijos 
lietuviai, išskyrus eusimaišiu 
sius ar raudonųjų nuodų an 
svaigintuosius, nenori* bolše
viko ruso okupacijos. Mes 
siekiam laisvės ir kol jos ne 
pasiesim NENURIMSIM, NE! 

garantuos pastovias protingai 
nustatytas jų valstybės ribas.
IIMI—II
liŪlMiil

Pasklido gandai, jog Sovie
tų Rusija jau pradėjus gamin 
ti moderniškiausias karinius 
lėktuvus, rakietas galinčias 
vienu sykiu išmesti erdvėsna 
net po šešias atomines bom
bas, kurios galinčios patalky 
ti j šešis toli nuo viens Kito 
esančius taikinius. Tos žinios 
tukėlė Amerikos ir Europos 
vyriausybių didelį rūpestį, ką 
Sovietų Rusija pridarys su to
kiais moderniškais ginklais? 
Greičiausiai ir Amerika ims 
gamintis dar modera.škesnių 
ginklų ir taip bus karo daina 
be galo, ir vis grės pasauliui 
naujas baisus karas.

LAIMINGAI USKRAIÜÉ
c.

Amerikos astronautai She
pard, Mitchel ir Roosa lai
mingai nuskrido, atliko 190 iš 
200 jiems sKirtų darbų ir lai
mingai sugrįžę vasario 9 nu
sileido Ramiajame vandenyne 
6,03 vai. ryto. Parsigabeno 52 
kilogramus Mėnulio medžia
gų ir akmenų. Žinovai sako, 
jog mokslininkai dabar turės 
darbo visiems me ams, iki vi
są atgabentą medžiagą vispu
siškai ištirs

Jau pradėta ruoštis kitam 
skridimui Mėnuliu, kurs bus 
bene šių mėtų liepos mėnesį. 
M—IR ÜÜWTjííijii

MASKVA GIRIA
Kažkokiais sumetimais Mask 

voe dienraštis «Izvestija» pra 
dėjo girti Ispaniją, kurią iki 
šiol visaip šmeiždavo, kaip 
atžagareiviškos diktatūros 
krašią. Giria, kad Ispanija pa 
laikanti arabus, kad pradėju 
si plėsti savo prekybą su ko
mu j i šių kraštais. Tikisi, kad 
ir Sovietų Rusija galėsianti 
praplėsti su ja savo santy
kius, ypač prekybą.
nrotsacTOtt 
üübebdmíí

JÒraziítja
Didelio rūpesčio duoda 3ra 

zilijai ir S Paulo valstijai ka 
vynus apsėdėsi kažkokia liga 
(ferrugem!), kuri kenkia ka
vos medeliams. <š pradžių, la 
pų apatinėje pusėje pasirodo 

gelsva saulutė. Greit augda 
ma ji ruduoja, persimeta ir į 
viršutinę pusę, net visai pa
raudonuoja. Lapai nukrenta. 
Šių metų derliui tai labai ne
pakenks Bet gali būti blogai 
su kitų metų derliumi Kavy 
nūs saugo oolicija ir kariuo 
menė ir neleidžia niekam te
nai įvažiuoti ar įeiti. Mat tą 
ligą išnešioja toliau ir vėjas 
ir žmonės, gyvuliai, mašinos 
prie kurių prilimpa ligos sė
klelės.
JlMBJBKMiB 
iiKsznaii

SAO PAULO
Sū«imasis São Paulo vals

tijos gubernatorius Laudo Na 
tel jau paskelbė naujj mūsų 
miesto prefektą-majorą. Tai 
inžinierius JOSÉ UARLOS DE 
FlGlEIREtDO FERRAZ.

Jis buvo artimiausias pade 
jėjas mirusiojo prefekto Fa
ria ima ir jam padaręs vi
sus svarbiausius S, Paulo su- 
modeinimmo planus. Jis gerai 
pažįsta miestą ir žino visas 
jo bėdas. Paulo dienraštis 
«O Estado de S. Paulo> tuo 
paskyrimu labai džiaugiasi ir 
tikisi, kad prefektas Ferraz 
išves mi stą iš betvarkės., 
iiBESEgaau 
iianMEMEti

ŠVEICARIJA
Pagaliau šveicarij. s vyrai 

nubalsavo leisti ir moterims 
balsuoti rinkimuose. Tame gal 
demokratiškiausiame pasaulio 
krašte iki šiol moterys buvo 
«be balso» Liko dar Jordani
ja/Kuveitas, Saudita Arabija, 
Jemenas (arabu kraštai) ir 
Europoje Lichtenšteinas, kur 
moterims nevalia dalyvauti 
krašto rinkimuose.

LENKIJA
Keturioliką motų buvusį 

Lenkijos komunistų partijos 
irvalstybės galvą Gomulką ko 
munistai išmetė iš savo Cen
trinio Kom tetų Ant jo ir dvie 
jų artimiausių bendradarbių 
suvertė visas krašto nusmuki 
mo ir įvykusių riaušių bėdas.
nūūTOaaiu 
iixsuasnaii

PERU
Čia vyriausybė atėmė iš di 

džiųjų savininkų 51 tūkstanti 
hektarų žemės ir žada jas iš 
dalyti kaimiečiams bežemiam 
ir mažažemiams, kurie nori 
jos gauti.

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka
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Oar Apie Buvusia Jaunimo Stovykla
(tęsinys)

Kad lietuviška iaina yra !a 
bai svarbi, su <uo sutiko ir 
stovyklos vadovas Deja, daug 
laiko sugaišęs stovyklos ruo 
šos darbams, mažai remia
mas lietuviškos visuomenės, 
nebesuskubo sudaryti daini
ninkų būrelio ku-ra būtų ga
lėjęs užkrėsti visus.

Tačiau lietuviškos dainos 
vieta stovykloje neliko tuščia 
spraga. Kone kas dieną buvo 
mokoma .'dainuoti, išmoktas 
Himnas ir keletas dainelių iš 
padalytu lietuviškų dainų ran
kinio. Mokyti padėjo Anta' 
uas Aleknavičius, grodamas 
akordeonu. Panaudotas ir p 
A. Petraitis tam menui. Ta
čiau viso to nebuvo gana lie
tuviškai dainingai nuotaikai 
sudaryti

PASIKALBĖJIME IR
PASKAITOS

Stovyklos vadovybė skyrė 
nemažai laiko paskaitoms ir 
pasikalbėjimams su jaunimu. 
Jų buvo ir visiems drauge ir 
paskiroms mažennėms gru
pėms. Su paskaitomis pasiro
dė iš S. Paulo p. J Antanai
tis, J. Valavičius», H. Mošina- 
kienė, A. Petraitis, M. Vinkš- 
naitienė, J Vaiavičienė ir An 
tanas Saulaitis, S. J

Su vyresniaisiais kalbėtasi 
apie stovyklavimą, sveikatą, 
lietuvius pasaulyje, apie Bra 
zilijos tautybes ir lietuvius, 
Kuo mes didžiuojamės ir Lie 
tuva dabar Nurodyta jauni
mui kaip sveikai mokytis, ką 
padaro nuodų vartojimas svei 
katai, "upažindinta jaunimas 
su lietu v. >, pa. akomis ir tau
tosaka, kalbėta apie jaunimo 

religiją šiandien ir apie man
dagumą. Su jaunučiais p. M. 
Vinkšnaitienė kalbėjosi apie 
gerą elgesį. o kun. A. Saujai 
tis apie gamtą. Palygint tai 
labai turtinga pašnekesių pro 
grama Ir naudinga.

VAKARINĖS PROGRAMĖLES

Po vakarienės, salėje, būda 
vo Įvairios programos sma
giai laikui praleisti. Rodyta 
skaidrės bei fotografijos iš 
B'azilijos, JAV ir kitų kraštų 
vaizdų. Buvo pokšt nių žaidi
mų deklamacijų dainelių ir 
birbynių muzikos Čia pasiro
dė ir patys jauniausi, Ou kar 
tu buvo vakarines mišios, per 
kurias patys jaunieji dalyviai 
skaitė Sv. Raštą ir savo su
ku tas maldeles. Vieną mene 
sieną naktį -pamiškėje nžkur 
tas laužas, su daina, dekla
macijomis ir žaidimais.

LIPDYlVfeAS, PAIŠYMAS IR
KARPYMAS

Mažiesiems duota proga pa 
rodyti savo gabumus piešiant 
lipdant, pjaustant, karpant sa
vo sugalvotus daiktelius, for
mas. Vaikai džiaugiasi, kad 
gali šį tą padirbti, lenktynia
vo, kas ką geriau atliks. Pa
augliams labai patiko, kad 
galėjo savo kojas gipse ats
pausti ir išdžiovinę namo par 
sivežti. Iškarpos iš spalvotos 
popieros puošė ir valgyklą ir 
kitus* kambarius.

EKSPONATŲ MEDŽ OKLÉ 
(GINCANA)

Besirengiant šeštadieniui su 
tikti svečius, penktadienis bu 
ye skirtas siuvyklai papuošti 
ir jai paįvairinti surinkti vi-

____ MUS*' LIETI!/*' 

šokių gamtos eksponatų. Šis 
sumanymas vaikams labai pa 
tiko. Stovyklos gana skurdi 
aplinka nedavė lauktų vai
sių. Ne tik kiškelio ar lapu
tės, bet nė gražaus spalvoto 
drugelio čia nebuvo galima 
pamatyti. Vienintelis kas pa
gavo stovyklautojų akis tai 
buvo naktimis skraidantieji 
šviečiantieji vabalėliai. Tat 
ir pasitenkinta varlėmis, žuvę 
lėnais, stiebeliais, lapeliais, di
desnių medžių Įdomesne žie
ve ar vaisiais.

SVI ČIAI

Šeštadienis buvo pramaty
tas svečiams atsilankyti, kad 
mūsų visuomenė galėtu susi
pažinti su stovyklautojų gy 
venimu Deja fu svetelių la
bai mažai teatvyko. Buvo lau 
kiamas vyriausias stovyklos 
globėjas prel P. Ragažinskas, 
bet nesulauktas Trumpam lai 
kui pasirodė «Mūsų Lietuvos» 
redaktorius J Kidykas su Ben 
druomenės Pirmininku J. Čiu 
vinsku, bet jie, stovyklos iš
kilmių nesulaukę, ‘grįžo São 
Paulin, svečių daugumą su
darė stovyklautojų tėvai, se
neliai ir jų pažįstamieji. Vi
suomenės atstovų ir veikėjų 
tesimatė tik vienas kitas. 
(Gaila! Bed J

Iškilmės su svečiais drain 
ge prasidėjo su mišiomis ir 
baigėsi vakariniu laužu. Spe
cialiai tai progai pritaiky
toms oršoms buvo rengtasi 
iš anksto Kitom dienom Tė
vo Saulaičio atnašautos mi
šios buvo tartum repeticija ši 
toms mišioms. Jos buvo skir 
tiugos nuo Įprastinių mišių ir 
todėl patrauKlesnės bei nu
teikiančios sąmoningai mal
dai. Pačių daiyviu, atsistoju
sių šalia kunigo skaitomos 
Šv. Rašto ištraukos ir kaiku- 
rios maldos si ubolizavo Kad 

kiekvienas maldininkas aoko 
je dalyvauja kunigo kunigys
tėje. Kunigo ir visų dalyvau 
jančių mišiose kalbama mal 
da susiėmus už rankų ir sus
tojus ratu ir paskui rankų 
paspaudimas viens kitam su 
geriausiais linkėjimais buvo 
artimo meilės ir broliškumo 
regimas pareiškimas.

Po mišių buvo Arūno Ste
ponaičio drauge su kitais va
dovais parengta platesnė pro 
grama su dainomis, deklama
cijomis, vaidinimėliais ir žai 
dimais. Tai valandai ruoštasi 
per visas stovyklavimo die 
nas. Toje programoje man 
pačiam nebeteko dalyvauti, 
tai negaliu jos vertinti.

KO PASIEKTA
ŠT VYKLAUJANT?

Tarp savęs bendrauti žmo 
nėms yra įgimtas reikalas. 
Tai daro ir maži vaikai. 
Mums, iš^isklaidžiusiems tarp 
kitataučių, tarpusavis bendra 
vimas sunkesnis. Mūsų jauni 
mą traukia jo aplinka: moky 
klos, sporto rateliai, moky
klos draugai. Kad lietuviš
kas jaunimas susitiktų ir pa
bendrautu su lietuviais, to šie 
kia mūsų veikėjai ir ta vasa 
ros stovykla. Įvykusi stovy
kla buvo toks lietuvybės rei
kalams vaikų subūrimas. Lai 
ku guldami ir keldami, laiku 
valgydami ir įvairius stovy
klai naudingus uždavinius at 
likdami, vaikai pajuto savo 
atsakomybę bendruomeniš
kam gyvenimui, pajuto, kad 
turi išmokti laikytis prie kitų 
ir prisidėti prie vjgų malonu
mo ir naudos, kad negali nau> 
dotis neribota laisve.

Nėra masto išmatuoti, kiek 
visa tai pasisekė vadovybei 
šioje stovykloje pasiekti, bet 
tenka ją gerai Įvertinti. Ji
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yra pasisekusi, jaunimui nau‘ 
dingą. Kiek teko pastebėti ir 
pats jaunimas buvo stovykla 
patenkintas. (Stovykla buvo 
nauju pramintu takeliu į di
desni lietuvių jaunimo bendra 
vimą, ko turėtų siekti visi ko 
looijos iškilieji žmonės. Bet 
pirmiausiai jie patys turi su
rasti vieningos lietuviškos vei 
klos kelią.

NEAPDAIRI
TOLERANCIJA.

Suminėjus gražiuosius sto
vyklos Įspūdžius nemalonu 
baigti rašinį kritiškomis paš 
tabomis. Bet noriu atkreipti tė 
vų, stovyklos vadovų, pačių 
stovyklavusių ir visuomenės 
dėmesį į vieną netoleruotiną 
reiškinį, kuris yra pastebi
mas ne tik mūsų kolonijoje 
bet ir kitur ir virsta tartum 
mūsų tautine liga. Vyriausiam 
stovyklos vadovui ir visiems 
talkininkams visuomenė ture 
tų pareikšti didžiausią dėkin
gumą ir palinkėti ir ateityje 
nenustoti ūpo, drąsos ir likti 
smunkančiomis lietuviškos ve 
klos mųsų Kolonijoje skatin- 
tojais. Tikiuosi, kad ir aš sa 
ve pirma pastaba dėl vadovy 
bės opaus laikymosi ir ar&u» 
mės reikaluose jų nuotaiką 
tesudrumsiu tik tol kol tą ąp 
rašymą perskaitys, ir mūsų 
buvę geri santykiai neprileis 
įtarti piktos valios užmačio
mis.

Sakoma: vienąs niežingas 
avinąs gali užkrėsti visą ban 
dą. Todėl reikia tokį aviną 
atskirti nuo sveikųjų.

(Bus dąugiau)

Liepsnos ir Apmaudo Ąsočiai
URGIS GLIAUDa

PREMIJUOTAS ROMANAS
(Tęsinys)

Pikantiškiausiai atrodė iš kažin kur atrio- 
gliojęs sumanymas pakviesti pilietį kunigą į šo
kių vakarėlį.

— Ar jis ne vyras, ar nepašokdintų mer
gų? — atsiliepė iniciatoriai.

— aš nemoku šokti, aš ne šokėjas, — pokš 
taudamas atsakė Jatulis, kvietimo užkluptas pa- 
darginėje. — Jūs šokite, o aš šoksią čia aplink 
mašinas.

— Mes išmokysime, — šiepėsi akiplėšiškos 
mergos. — Tai nesunku.

— Argi pasišokti tai jau nuodėmė? — lin
do kitos. v

— Kiekvienas turi savo nusistatymą,--- pa 
sakė Jatulis. - Vienas šoka ir tegu šoka: kitas 
nešoka ir tegu nešoka. Snugu ir į šokančius 
žiūrėti. .

Vienas jaunųjų bedievių būrelio aktyvistų 
trenkė Jatiliui petfpetį:

— Kolektyvas kviečia, negi nepaklus!?
Kolektyvas visur ir visada skamba iškiliai 

ir klek grąsiai. Jatulis pasižadėjo ateiti.
Akordeonui atsidusus, Jatulis atėjo į vaka- 

rėlį. Jis nešoko, bet buvo guvus ir linksmas. Su 
vyrais kalbėjo apie mašinų detales, apie kolū
kio ekonomines perspektyvas; mergoms pasakė 

lengvų ir dailių pokštą Būrelyje dainavo ir Ja
tulis. Jis turėjo malonų tenoriuką ir kai kur ve
dė dainininkus. Jis dainavo ir tarybines ir lietu
viškas nacionalines dainas, ir jo maniera dai
nuoti buvo daili ir inteligentiška, priverčianti ki 
lūs sekti jo stiliumi.

oks tai išgėrusiujų, kiek pagumsojęs ne
toli Jatulio, panū <o pradėti amžinai nesibaigian
tį teologinį ginčą: ar yra Ponas Dievas?

Pijokėiį be ceremonijų nustūmė šalin.
- Nusibodo t >s šnekos, — kažkas autorite 

tingai užtrenkė ginz,o gemalą.
— Apie Dievą kalbame seminaruose ir rau* 

donaįame kampelyje, ne vakaruškoje.
Dar mergysta lyg pripuolamai, ėmė glaus

tis šonu prie Jatu io. Tai alkūne, tai šlaunim vis 
liečia Jatuij. Dareikienė, stebėjusi iš padilbų tą 
jauną įžūlėlę, prislinko, paėmė merginą už ran
kos ir perspėjančiai sušvokštė:

— Nešiaušk, kvaiše, jie tau ne bernas. Ten 
apsidairyk, kur jie, kaip palaidi eržilai, švengia

— Aš darau, teta, kas man patinka, — atšo 
vė pusbalsiu mergšė. — Kas tau darbo?

Bareika priėjo ir su brigadininko orumu 
pasakė:

— Jei dar prasižiosi, ir būsi už durų. Ma
su, kad esi girta, o girtus pagal taisyklę meta
me už durų iš vakaruškos. O ryt šauksime pas 
pirmininką.

Mergšė nusigando brigadininko, pašėlęs jos 
ūpas išgaišo. Ji dingo, kaip tvano nuplauta.

— Vėliau ji man nusiskundė:
— Tie Dareikos abu reakciniai gaivalai. 

Kas kad jis brigadlerius, o kunigą nuo moteriš
kos gina. Atsirado man!

- Bece Jatulis tave kalbini? — aš jos pa 
klausiau?

Mergšė šyptelėjo.-
— Aš jį kalbinau Toks jis savotiškas, ne 

toks, kaip mūsų eržilai hercai,
— Matai, — aš patariau merginai, kuri bu

vo visai nebjauri, — je>į>u toje linijoje tu užsis
pirs! ir neatstosi nuo Jatulio, Raikūnas nemai- 
nys nei Jatulio^ nei Dareikos dėl kokio tavo 
skundo. Jie čia nepamainomi žmonės. Juk ne 
Jatulis prie tavęs, bet tu prie Jatulio lindai. Ta 
vo popieriai čia nebus stiprūs,

— Daiau, ką noriu, — pasakė mergina, lyg 
vėl įžulėdama. — Aš dar galiu pakalbėti su Rai 
kūnu, ar vali Dareika man kelią pastoti?

Ji šyptelėjo ir pridūrė- «
— Bene negirdėjai, žmonės sako, kad Jatulis 

Raikūnienei patinka?
Tačiau, matyt, mergina sulygino savo mf- 

kroskfepinį kolūkietišką svotelį su brigadinimu» 
svoriu-ir su Raikūou nekalbėjo dėl neva Darei
kos kišimosi į jos širdies dalykus.

Raikūnas matė Jatulį vikariškoje. Kitą die 
ną jis-man pasakė.-

Mūsų pilietis kunigas', * kaip praregėda
mas, atranda savo vietą kolūkio visuomenėje. 
Ne Dievuje, o darbo liaudyje, socialistiniame dar 
be jo vieta, jo laimė. Kai darbą suteikiau, gero
kai rizikavau. O dabar, matai, socialistinis dar
bas — palaima.

(Bus daugiau)
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Minint Vasario 16 Idealus
LIETUVIAI,
Nepriklausomybės paskelbimo sukaktį šiemet minėsime 

sujaudinti ir giliai sukrėsti. Trys vienas po kito sekę, lygiai 
kaip anksčiau kiti pasisekę lietuvių bandymai išsiveržti iš 
sovietinio tautų katėjimo įrodė mums ir pasauliui, kad Lie
tuva, nežiūrint priespaudos, tebėra gyva, o lietuviams lais
vė yra branges ė už visa dta.

Jų žygiai ir aukos sukrėtė pasaulio sąžinę ir paskatino 
viešai p abilti, kad jau laikas sovietinei imperijai atverti sa 
vo sienas laisvam judėjimui. Mes tvirtai tikime, kad visų sn 
vietų pavergtų tautų sustiprėjęs verž mašis j laisvę ir pa«au 
,lio viešosios opinijos spaudimas pagreitins komunistinės im
perijos žlugimą ir priartins Lietuvai laisvės dienas.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas turi malonią 
pareigą pareikšti, kad pastarųjų įvykių paveikti laisvojo pašau 
lio lietuviai, o ypatingai jaunimas, savo greita, išradinga ir 
darnia akcija bei gausi mis aukomis įrodė, kad Lietuva te 
bėra mumyse gyva ir kad į jos laisvinimo darbą ateina jau 
noji karta. Mūsų nuoširdi p°dėka ir pagarba Jums visiems'. 
Ti p-oga dėkojame ir visiems nepailstamai kurstantiems lie 
tuviškumo ugnį savose šeimose, vargo mokyklose, organizu- 
cijose ir kultūros baruose. Padėka taip pat skelbiantiems pa 
šauliui Lietuvos nedalią ir savo aukomis remiantiems Lietu
vos laisvinimo pastangas. Gili pagarba ir mūsų pasitikėjimag 
broliams ir sesėms pavergtoje tėvynėje bei tolimoje trem. 
tyje.

Pastarieji įvykiai, o ypač tragiškas Simo Kudirkos šuo
lis į laisvę, iškėlė Lietuvos klausimą viso pasaulio viešumai 
ir kartu mus įpareigojo savo darbais ir aukomis užtikrinti, 
kad ji nebūtų vėl užmiršta. Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas derins visas mūsų pastangas ir darys visa, kad 
Lietuvos laisvės klausimas būtu gyvas visur, o ypaâ ten. 
kur bus svarstomi Europos likiminiai reikalai.

menkoje. GARBĖS PRENUMERATA NCr.i 109.00 F. saulinį karą kai kurie Com- 
. Paskiro Nr. Kaina Cr,Š@.4O mb n wealth nariai siuntė į Eu

SKELBIMAI; pirmame puslapyje NCr. S 40j)0 paskutiniajame roP6 kariuomenės dalinius 
; NCr$ 20,00. viduriniuose puslapiuose NCr. 15.00 SiQti Anglijos, kiti jai teikė

Ilgalaikiams skelbimams daroma nuolaida. ekonominę pagalbą, dar kiti
< svajojo apie nepriklausomy-

Lietuviai! Minint šiemet Lietuvos epriklausomybės ats 
tatymo sukaktį, visų mūsų, nežiūrint kur begyventume, įkve 
piančiu ir dėl Lietuvos gyventi paskatinančiu šūkiu tebūnie 
mūsų brolių įprasminta gili mintis, kad už laisvę verta mirti.

Tegul meilė Lietuvos dega mūsų širdyse!
VYRIAUSIAS LIETUVOS

IŠL ė IS V IN I MK) KOMITETAS

1971 m. vasaris

....

Neaiški ateitis
PETRAS PAKALNIS

Britų sudarytas Cammon- 
wealth yra toks keistas poli
tinis tautų junginys, kad joks 
sociologas negali pasakyti, 
kas iš tiesų jis yra. Jo var
das turėtų reikšti bendrą gė 
rį arba gerovę, bet kas yra 
gera, pavyzdžiui Anglijai, tas 
gali būti negera Ugandai ar
ba kitam kuriam Common
wealth nariui.” Nežinia taip 
^at kada jis prasidėjo,§ nors 

kai kur pažymima, kad 1926 
metais^jis įgavo paskutinę for 
mą — pasilikti beforme ben 
druomene. 1965 metais jis iš 
sirinko generalinį sekretorių, 
kuris tačiau neturi jokio au
toriteto. Sukrenka jie tada, 
kada iškyla koke nors ben
dras reikalas, bet konferenei 
jos metu dažniausiai riejama 
si. Kai kas vadina Common
wealth bespalviu diskusijų

MŪSŲ LIETUVA

klubu, o vienas Anglijos par
lamento narys sako, kad nie
kas jo nepastebėtų, jei jis 
vieną dieną dingtų. Tam jun
giniui priklauso 31 valstybė, 
iš kurių kitados buvo sudary
ta Britų Imperija. Jis neturi 
jokių Įstatų ar statutų, ir kiek 
viena valstybė gali kiekvie
nu laikų iŠ jo pasitraukti. Jo 
vienybės simbolis yra Angli 
jos karalienė, kuri iš tiesų 
nieko nevaldo. Per antrąjį pa 

bę. Tačiau kai atėjo nepri
klausomybės metai, niekas 
nenorėjo išstoti iš to keisto 
politinio junginio. Kodėl te?

Nors senoji Britų Imperija 
buvo įsteigta savanaudiškais 
sumetimais, net, negiriant jos 
neigiamų pusių, ji atnešė ki
toms tautoms nemažai ir ge
ro Kur siekė britų kardas, 
ten viešpatavo taiKa . Af i- 
kos negrai pramoko skaityti 
i rašyti, pasitav no našesnį 
žemės dirbimo būdą, išmoko 
amatų ir palengva įėjo į val- 
dymosi aparatų. Gabe-niej. ir 
turtingesnieji lankė A igiijos 
universitetus ii susipažino su 
Europos kultūra. Grįžę namo, 
jie užimdavo aukštesnes vie
tas ir perduodavo savo ži
nias kitiems tautiečiams, taip 
ir brendo pa eogva nepri
klausomybė, kurtą jie pasie 
kė prieš 10 metų. Ir dabar 
dar Afrikos vaUtybių įstaigo
se be europiečių neapsieina 
ma. Didelė dalis .prekybos ir 
pramonės taip pat yra jų ran 
koše. Kai kuriose ministerijo
se sėdi balti patarėjai šalia 
juodų miuisterių uaug gero 
yra padarę katalikų ir pro
testantų misijonieriai Švieti
mo srityje jie atliko pionie
rių darbą. Europiečių te sės 
principai pašalino daug keis
tų ir žiaurių papročių. Euro
piečiai tiesė kelius ir gele
žinkelius, statė fabrikus ir 
uostus, kovojo prieš ligas ir 
padarė gyvenimą saugesni. 
Anglai, prancūzai, italai ir 
belgai rado daug žaliavų, ku
riomis negrai nemokėjo nau
dotis. Afrika Įėjo į ekonomi
nį Ekiropos gyvenimą ir buvo 
gera vieniems ir kiliems. Pa 
sikeitus poli iniai santvarkai, 
ekonominiai ryš.ai nenutrūko.

Pagrindinė Commonweal th 
idėia yra senų kul Orinių, eko 
nominių ir politinių ryšių pa
laikymas pasikeitusioje pade 
tyje. Visos vaUtybės pasida
rė politiniai lygios ir priklau 
somos nuo kitų ekonominiu 
atžvilgiu. Kad jos kartais žo 
džiais susikerta, iš to nieko 
blogo neišeina.

Paskutinis aštresnis susiair- 
timas įvyko sausio mėnesį 
Singapūroikonferencijoje. 
tydama kad Indijos vanleny- 
ne didėja rusų laivynas, Pie 
tų Afrika paprašė Anglijos 
parduoti jai ginklų, daugumo 
je karo labų. Bet tam labai 
pasipriešino Tanzanija, Ugan 
da ir Zambija, sakydamos 
kad ginklai gali būti naudoja 
mi prieš jas. Be to, Anglija ir 
Pietų Afrika susitarė pastaty

ti vienoje Pietų Afrikos salo
je galingą radaro stoti ir ben 
dromis jėgomis sekti Sovietų 
laivų judėjimą. Anglija sako, 
kad ginklų pardavimas yra 
jos reikalas ir niekas negali 
jai išakyti, ką ir kam ji gali 
parduoti. Juk ir anglai men
kam neisáko, ką kiti turi pirk, 
ti ar parduoti. Bet Ugandos 
prezidentas Milton Obote tvir 
tina, kad anglai, parduodam' 
ginklus Pietų Afrikai, išprovo 
kuos rusus ar kinus įsitvirtin 
ti kurioje nors Afrikos valsty 
bėję ir tokiu būdu išstū ns an 
glus ir kitus europiečius. 
Grįždamas namo iš Singapū
ro konferencijos, Milton Obo
te sužibojo, kad Ugandoje 
įvyko perversmas ir kad ji 
turi naują prezidentą. Neži
nia, ką darys anglai: ar jie 
parduos ginklus, ar nepar
duos. iingapūro konferencija 
nutarė išrinkti 8 valstybių ko 
misiją, kuri seks rusų laivų 
judėjime ir studijuos Indij. s 
vandenyno saugumą. Tokiuo 
būdu buvo išvengtas Com
monwealth skilimas Trumpai 
paskutinioji Singapūro konfe
rencija sukė'ė tiek daug dul
kių, kad neaiški jasniarė Com 
monwealth ateitis. Politikoje 
staigu- posūkiai yra papras
tas dalykas.
ii . ■■>./ - 
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AIRIAI APIE MUS
E:'a pasiekė Airijoje lei

džiamas laikraštis «Aiseiri», 
jau ne pirmą kartą teikiąs in 
formacijas apie «Lietuvos iš
laisvinimo kovą. Laikraščio 
dalis spausdinama anglų kai. 
ba. Viename paskutiniųjų nu
merių, spalio men, airių lai
kraštis paskelbė straipsnį, ku 
rio antraštė «Keistas, Jungt. 
Tautų vykdomas, Lenino gar 
binimas». Čia ištisai pateik
tas Vhko 1970 metų balandžio 
16 dienos pasiųstas raštas J. 
Tautų gen. sekretoriui U Than 
tui. Rašte buvo pareikštas ne 
pasitenkinimas Jungtinių Tau 
tų globoje veikiančios organi 
zacijos, UNESCO, vaidmeniu, 
jai šių metų pavasari Suomi
joje vykdžius Lenino gimimo 
sukakties minėjimą. Laikcaš 
tis dar pridūrė, kad panašų 
protestą Jungtinėms Tautoms 
pasiuntęs ir Estijos informa
cijos centras Vakaruose.

iirnnĖmhmi

IR ANGLAI
ElTA, biuletenis anglų kai. 

ba, naujame 11 U47knumery- 
je pas k ré daug vietos Bra
žinskų pasitraukimui laisvėn 
Turkijoje. Laidoje patalpinta 
pluoštas informacijų apie Lie 
twos okupaciją, sovietų $yk 
dytus išvežimus, apie Vilko 
atstovo kelionę Turkijon, be 
to, paskelbtas ir Vliko pirmi
ninko dr J. K. Valiūno laiš 
kas, tilpęs «New York Ti. 
mes». Dar rašoma apie Lietu 
vos laisvės klausimo iškėlimą 
Olandijoje vykusioje Tarppar
lamentinėje konferencijoje, a 
pie 1970 m. spalio 18 d. New 
Yorke įvykusią Baltijos tautų 
atstovų protesto demonstraci
ją, apie okupuotoje ILietuvo- 
je vykdomus antireliginius

1971 m. vasario 12 d. mrimiwwi.il ■■ ■ibim r,i n
veiksmus, sąrašas knygų, 
straipsnių, anglų kalba pas
kelbtų Vakaruose apie Lietu
vą, jos laisvinimo bylą ir kt.

(ELTA)
IW1 
timtwiriit

NEPAMIRŠT MAŽMOŽĖLIŲ!

Yra tokia anglų kąlbą poe
mėlė: «Trūkstant uknolio ne
tekta pasagos; trūkstant paša 
gos netekta arklio; trūkstant 
arklio netekta raitelio; trūks 
tant raitelio pralaimėta ko
va»...

Taip atsitiko Mėnulyje. Apo 
lono 12 astronautams pagedo 
televizijos aparatas, kuriuo tu 
rėjo persiųsti paveikslų Že
mei. Tai brangus aparatas. 
Kainavo 78 tūkstančiai dole
rių Bet jei prie jo b^t pridė
ję paprasčiausią atsuktuvėlį 
«atviorką», aparatą būt leng
vai greit astronautai pataisę. 
Deja, kur už milijonu- kaina 
vu-ių ;rankių, ten neįdėta pa 
prasto atsuktuko...

Taip daž įai pasitaiko gyve 
nime: galvojam, planuojan di
delius dalykus, o nepagalvo- 
jam apie kokį nors mažmo
ži be kurio tie didieji daly
kai negalimi.
tlRMBWSTWII 
ŪKŪBiSSii

GAL APSĖDO VABALAI

Jei Jūsų puoduose augina
mus augalus apsėdo vaba ai, 
pabandykit taip jais nusikra
tyti

Nupurkšt juos drungnų 
vandeniu.

įdėtį keturis litrus van
dens du arbatinius šaukštu
kus švelnaus «detergente» ir 
tuo skiediniu nuplauti augalo 
lapus.

Iki vabalų nedaug, galima 
juos ranka nuimti, pasinaudo 
jam dantų krapštukais (pali
tos.).

Kuokšteiį vatos pamirkys 
alkoholyje ir juo sušlapint 
vabzdžius

AUTOMO3 LIS ŠAUKIA; 
«GELBĖKITI.

Š. Amerikoje vienas pra
muštgalvis išrado roki daly
ką; Kai vagis tik pasuka au- 
tomobilio rankeną duris ali- 
daryti, automobilis pradeda 
tiek garsiai rėkti: «Gelbėkit! 
— Esu ge’svos snalvos For
das, leidimo plokštelės nume 
ris vra XX ir mane banco 
pavogti. Gelbėkit, šauKit po 
liciją* Airomobiiis tai šau
kia taip garsiai. Kad galima 
girdėti už poros blokų-kva- 
drų. Tai padaro juos elėn ira 
šytas ir mašinos viduje pas
lėptas aparatas
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ATSKIRO NUMERIO

KAINA 0,40

Marija ir Albertas Magilai
DALYVAUKIM VASARIO 16 MINĖJIME

Vasario 16 os minėjimo dvi dalys. Šį sekmadienį, vasa 
rio 14 dieną 11 valandą šv. Mišios Žaliuos bažnyčioje. Per 
mišias giedos L. K, Bendruomenės choras, vadovaujamas 
maestro Vito Tatarūno. Mišjų auką atnašaus ir pamokslą sa 
kys Jo prak pre . Pijus Ragažiuskas.

Mišios už Lietuvos laisvę bus Šv. Kazimiero parapijos 
koplyčioje.

Šiomis dienomisgmini sidabrinį savo vedybų jubiliejų. 
LaimingU’tolimesniu metų!

Mūsų Lietuva.

Antroji nrnėįimo dalis bus Zelinoje, Seserų Pranciškie 
čių gimnazijos saleje, 10 valandą. Programoje yra pramaty
ta viena pagrindinė kalba Tėvo Antano Saulaičio, S. J. ir 
meninė dalis, kurią špildys p. M. Vinkšnaitienės globojami 
Žilvitiečiai, Bendruomenės ir ’’Aušros» chorai

» •• Oil* dtuflfr If€)^ 'ffiiĮĮĮfr

ĄŽUOLYNO ŠOKIAI TELEVIZIJOJE

Albertui ir Marijai Magilams
Miniotiems sidabrinį savo moterystes jubiliejų sveikina 

ir linki geriausios kloties bei sveikatėlės.
Jonas Bagdžius su šeima
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Miniotiems 25 metus vedybinio gyvenimo sukaktį

Albertui ir Marijai Magilams
Parapijos Komiteto vicepirmininkui

linki gausiausios Dievo palaimos su gera sveikata
Parapijos Komiteto Valdyba

Vakario 16 dieną tarp 19 ir 20 valandos, «TV Cultura», 
Ganai 2 perduos pusės valandos Urugvajaus Ąžuolynu ‘šoka
mus lietuviškus tautinius šokius. Nepamirškim laiškučiu ar 
telefonu televizijai padėkoti!

Mieloms bičiulėms poniai E. Antanaitienei ir p. Onai 
Žibienei, jų brangiai seseriai SALOMĖJAI Lietuvoje 

l

mirus sunkaus liūdesio valandą nuoširdžiai užjaučiam

mis pasidalyti, vieiu džiaugs 
mu pasidžiaugti.

Kiek bus galima apsilanky
siu pas visus, kas mane pasi 
kvies. Tuo tarpu esu apsisto
jęs pas Tėvus Jėzuitus ir 
jiems dėkingas už manęs pa 
sikvietimą. Jų kultūriniai, Ii ; 
taviški, bei religiniai darbai 
tiek Čikagoje tiek čia S, Pau 
lyje yra arti prie )mano šir 
dies. Jūsų laikraštis yra re
guliarūs mano namų lanky
tojas.

čia būdamas stengsiuos su 
sipažinti su Jūsų gyvenimu ir 
veikla, kad grįžęs Čikagon 
galėčiau ir papasakoti ir iaik 
raščiuose aprašyti.

Visus «Mūsų Lietuvos» skai
tytojus, rėmėjus, visus lietu 
viškojo darbo veikėjus svei
kinu ir — iki asmeniško pas: 
matymo.

Jūsų Vincas Kuliešius.

ŠV. JUOZAPO VYRŲ BRO'LI- 
JO: 1971 METAMS NAŪJa

VALDYBA

Pirmininkas Jonas Bagdžius 
vicepirmininkas Jorge Ma- 

tedonis
pirmasis sekretorius Jonas 

Baltaduonis
antras šekretorius Jonas 

S ankūnas
iždininkas Kazimieras Rim

kevičius
ūkio vedėjas Jonas Maku 

s.evlčiu ■
Revizijos komisija: Ignas 

Virbickas Vincas Kutka, An
drius Stankūnas.

LITUANISTINE MOKYKLA

Mokoje, Tėvų Jėzuitų pa
talpose prasidės kovo 6 die
ną. Pamokos šiemet bus ir 
šeštadienio rytais ir po pie
tų, jei bus pakankamai moki 
nių, ir kaip bus jiems pato
giau. Todėl tėvai malonėkit

tuojau pranešti Tėvams Jė
zuitams (tel 273-0338) kada 
jūsų vaikams dus patogiau san 
kyti mokyklą, ryte, ar po 
pietų.

Rytais pamokos bus nuo 9 
iki 11,15 valandos Mokyto
jaus plė. I iucija Jodelytė ir 
T. 'atanas Saulaitis, S,J. Po 
piet nuo 15 iki 17,15 vai., su 
mokytojais a fonsu Petraičiu 
Janin Vala^ioiene ir T. Ao. 
tanu Saulaičių, S. J.

Šiauš metais pamokose bus 
atskirai mokomi vaikai, kurie 
lietuvių kalbos visai nemoka 
ir atskirai jos jau mokantieji. 
Ypatingai bus stengiamasi iš
mokyti vaikus gerai lietuviš
kai skaityti. Bet bus dėstoma 
ir Lietuvos geografija, ir is
torija, bus mokoma tautinių 
žaidimų, dainų ir vaidinimo.

Pramatytos pamokos tuo pa 
čiu metu ir studentų amžiaus 
jaunimui, jei bus norinčių mo 
kytis.
nneggan
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KURIASI ŠOKĖJŲ BŪRELIS
Vasario 6 d. Zelinoje įvy

ko jaunimo susirinkimas. Da

H. ir A. Mošinskiai.

IM OSTO DE RENDA

Oferecemos nossa orientação na prestação de declara 
ção de pessoas físicas, sociedades civis ou comerciais, ■ 

com assistência jurídica.
Rua 24 de Maio, 77, - 10 and conjunto 1001 

Teis: 37 7430; 32-8872; 33-9405.
Fio. U. Butrimavičius

Lietuviai, naudokitės Mūsų Lietuvoje įdedamų skelbimų 
įstaigų, profesionalų ir krautuvių patarnavimais! Jie remia 
mus, mes remkim juosi

D R. ANTONIO S I A- U L Y 8
C. R. M. 10.647

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

Especialista em Obstetrícia pela&iaterniüade de S. Paulo
Clinica de Adultos e Crianças — Moléstias dė 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

lyvavo apie 30 vaikinų ir mer 
gaičių. Jaunimas nutarė rim
tai mokytis tautinių šokių, Į 
šokėjus priimami ne jaunesni 
kaip 16 metų. Pirmoji tauti 
nių šokių repeticija bus Zeli
noje kovo mėn 7 dieną 15 
valandą Jaunimo namuose. 
Kas tik nori šokti, tas kvie
čiamas dalyvauti. S. Paulyje 
yra daug gražaus jaunimėlio. 
Jis galėtų sudaryti didelį ir 
šaunų tautinių šokių ansam
blį. Linkime ištvermės, nes 
be jos negalima nieko gero 
sukurti, 
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IEŠKOMA

Ona GURNEVIČIENĖ, gyve
nanti Kaune, Pramonės Pr.

73-94 ieško savo sunaus JUO 
ZO GURNEV1ČIAUS, (sūnus 
Bronislovo). Kas žinotų ar jis 
gyvas, ar jau miręs, malonė
kit pranešti ML redakcijai.

HMM—Į| 
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SVEIKINA VISUS

Brangūs Brazilijos Lietu
vės ir Lietuviai,

Esu Vincas Kuliešius. Ma
no profesija — namų taisymo 
konstruktorius rangovas.

Džiaugiuosi laimingai pasie
kęs Jūsų šiltą (r mielą kraš^ 
tą. Atvykau iš 'šaltos Čikagos 
ilgesnėms atostogoms, senus 
pažįstamus aplankyti ir su ki 
tais susipažinti. Žodžiu, pakvė 
puoti Jūsų šiltu oru, minti-

UŽSIMOKĖJO UŽ ML:

Ufonsas Banys uz 1970 ir 
1971 metus 100 cr.

Už 1971 metus' po 20 cr.: 
Vincas Banys, Antanas Stro 
lia, Viktorija Butkus ir Kazys 
Lipas, 

n—g—iii nawBMHu

BROL’JOS PIKNIKAS.

Švento Juozapo Vyrų Bro 
lija rengia pirmą šių metų 
pikniką į Praia Grande.

Piknikas bus sekmadienį, 
28 diena vasario.

Omnibusai išeis iš Vila Ze- 
lioos ir Casa Verde. Išvažia
vimo valandos įrašytos bilie
tuose, Bilietus galima gaoti 
pas Brolijos pirmininką Joną 
Bagdžių, Rua Ministro Salga
do Filho, 317, tel. 273 1865.

Casa Verde pas Matelionius 
ir brolius Stankūnus, Vila Ze 
linoj pas visus valdybos na
rius.

Bus lietuviška muzika ir šo 
kiai. Pasinaudokite proga.

Vila Želinos parapijos Lie 
tuviškoje Mokykloje pamo
kos vaikams ir jaunimui pra 
sidės kovo mėn. ,6 d. 9 vai 
ryte. Lietuviškos mokyklo < 
parodo mūsų šeimų tautinį 
susipratimą!-

Atende-se com hora marcada
DRi JONAS NICIPORCIUKAS

Cirurgião Dentista 
p/ Universidade de São Paulo 

RAIOS X
Consultorlo:* Rua CapT Pacheco Chavesį 1206,

Vila Prudente, Tel 83-5332

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!

Moksleivių įa-kų dr. Drauge 
lio kuopos susirinkime praė 
jusį sekmadienį buvo renka 
ma Valdyba 1971 metams ir 
svarstomi įvairūs veikimo rei 
kalai. I valdybą išrinkta: Ve 
rutė Aleknavičiūtė pirm., Sil
vija Bendoraitytė vicepirm. 
Laima Vosyliūtė sekr., A. Alek 
navičius meno reikalams. Su 
sitarta susirinkimus daryti 
kiekvieno mėnesio pirmą sek 
madienį.
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