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ATGYJA KNYGNEŠIAI
Kada buvo sunkiausi spaudinio žedžio laikai Lietuvoj,
tada tik iš prūsų slaptomis gabendavo laikraščius ir knygasRusų žandarai tuos knygnešius sugaudavo nubausdavo dide
lėmis pinigų sumomis arba ištremdavo Sibiran. Ištremtųjų
vieton atsirasdavo kiti, ir taip rašytas žodis pasiekė net mū
sų laikus.

SÃO PAvLO- BRASIL

Išeivijoje irgi be knygnešių negalime apsieiti. Sunkios
sąlygos suvaržė mūsų spaudą. Daug pasišventimo reikia kad
eitų laikraštis «Mūsų Lietuva». Nors jis dėl brangumo suma
žėjo, bet dar išeina kas savaitė. Šį reikalą supranta patrio
tai lietuviai ir vienas no kito išleidžia laikraščio numerį.
Tarp tų pasižymėjusių leidėjų yra Casa Verdėj gyvenantis

1971 m. vasario - fevereiro* 26 d.

Vyskupo Brizgio

laiškas

PAULIUS VI DARĖ ŽYGIŲ
GELBĖTI SiMOKAlTį
Vasario 10 gavau iš Washingtono laišką, rašytą va
sario 5.'

«Jūsų Ekscelencija, Vil
niaus teismui pasmerkus Vy
tautą Šimokai i mirti ir jo
žmoną kale i. daugelis lietu
vių kreipėsi j Šventąjį Tėvą,
prašydami tarpininkauti.

Viešųjų reikalų tarybos pre
fektas man oavedė Jūsų Eks
celencijai pranešti;

Vasar o 16 tos minėjime, Vila Zeiinoje, M. Viakšnaitienės g'obojamo «Žilvičio» jauniausioji grupė, pasiruošusi šok
ti «Katinėlį* ir «Suktinį*. Programą praneša Ona Matelionytė ir Jonas šermukšnis.

PLAČIAJAME PASAULYJE
J. A. V.
angeles žemės drebėji
me turto nuostolių būta arti
pusės bilijono d’oierių, išvirto
2u gi eisenų nitų Telefonų
perb auk.us linkius truks iki
15 mėnesių pataisyti. Nulei
dus pavojingą užtvankos van
denį, 60.000 gyvent ju galėjo
grįžti j savo namus San Fer
naudo slėnyje, bet truks tre.
ji metai kol į dirbtinį ežerą
vėl pribėgs vandens. :Vi o keli
ninkai spėji, kad toje ar tyje
žemės
drebėjimų bus dar
daugiau.
los

metų sukaktį nuo paskyrimo
kardinolu. Užuojautą pareiš
kė popiežius Daulius VI ir
daugybė kitų Bažnyčios bei
va džius pareigūnu.
lĮmamaiĮ
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RIO DE JAN -IRO. Brazili
jos konsulas Gomid’e, liepos
31 tupamarų pagrobtas, buvo
paleistas laisvėn vhontevideo
mieste ir atskraidinta» į Rio
po to, kai jo žmonos surinkti
pmigai (spėjama, apie 250.000
doi.) buvo sumokėti jam iš
laisvinti. Esąs sveikas ir lai
mingas.

(įBaapair
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PRANCŪZIJA
Studentų demonstracijos, pa
našios į 1968 metais įvykusias
ir trotskiečių vedamos, sukė
lė maišatį. Manoma, kad riau
šės išreiškia bendrą nepasi
tenkinimą
inacaMBtan
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> ITALIJA
Valdžiai paskyrus Catanzano miestą sos.tlne, Reggio Ca
labrijos gyventojai, norėdami
kad jų miestą» būtų sostinė,
kelia riaušes, kurių negali su
valdyti net ttk»taučiai poli ei
ninku. Arkivyskupas Ferro,
atėjęs žmonių raminti, buvo
Įžeistas ir apmėtytas.

S PAULO. Dėl lietaus ir
vėsesniu oro šių metų karna
valas uuvo ne tiek gyvas,
kiek seniau- Daugelis sekė
švenfees televizijoje,
narna—ii
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VATIKANAS
Apaštalų Sostas nesvarsto
klausimo panaikinti asmeninę
išpažintį ir ją pakeisti bendru
nuodėmių atleidimu, Bendras
nuodėmių£atleidimas teikiamas
tik tada, kada didesnei žmo
nių grupei gresia tiesiogini»
mirties pavojus, ypatingai ka
ro metu, ir kai kūnuose misi
ju kraštuose, kuriuose trūks
ta kunigų.

Vakaruose žinoma, kad Lie
tuvos kunigai norėtų ta privi
legija pasinaudoti, kadangi yra labai didelis kunigų trūku
mas ir labai sunkti visų išpa
žintis asmeniškai klausyti

RIO DE JANEJIRu. 18 vasa
rio mirė rtio arkivyskupas,
kardinolas Jaime Uamara, 76
etų, ką tik šventęs 25-erių

Paulius VI tikintiesiems pri
minė Tylos Bažnyčią, kuri
komunistų valdomuose ir ki-

1. Šventasis Tėvas narodė
visokį dėmesį jam atsiųstiems
lietuvių tikinčiųjų prašymams.

2. Net ir prieš gaudamas
prašymus, kai tik buvo pas
kelbtas dar neoficialus spren
dimas, šventasis Sostas, gry
nai žmoniškumo motyvais, ky
lančiais ii krikščioniškosios
meilės, tuojau svarstė betar
pio dėmesio galimybes, aplin
kybes ir būdus, kurie ga;ėtų
būti sėkmingiausi.
3. Šventasis Tėvas labai ti.
kiši, kad žmogiškumo jaus,
mai ir motyvai laimės ir kad
bus sulaukta pasigailėjimo.

Šventasis sostas bus Jūsų
Ekscelencijai dėkingas, jeigu
lietuvius painform iosi apie jo
rūpestį ir pastangas šiuo rei
kalu.
Luigi Raimondi
Apaštališkasis delegatas
JAV-bėms*

Šventajam Tėvui Pauliui VI
parašiau padėkos laišką. De
rėtų, kad ir kiti lietuviai, ypa
tingai rašę šiuo reikalu Šven
tajam Tėvui, d .-.bar parašytų
pa lėkos žodį.
Vysk. Docentas Brizgys

tuose kraštuose kenčia per.
sekiojimus ir varžymus. Sa
kydamas, kao «visi turi žino
ti, kad mes nesame jų pamir
šę*, popiežius pabrėžė, kad
savo laiku taikingai klestėjueios katalikų bendruomenės
yra užgniaužtos ar panaikin
tos ir tyliai ir d žnai didvy
riškai kenčia persekiojimo
kančias.
m—n
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JUNG JNÉS: TAUTOS. JT
komitetas skelbia, kad jauni
mo veikla turi būti nukreipta
į teisingumo ir taikos stiprini
mą, kad įvyktų pasaulinio
masto, bet tvarkingai praves
ti, tarptautiniai jaunimo suva
žiavimai ir kad tarptautinės
ir tautinės jaunimo organiza
cijos palaikytų artimesnius
santykius.

JUOZAS

GAVĖNAS

Jis beveik kasmet išleidžia po vieną numerį. Štai ir ši.
tą jis apmoka Jis nėra turtuolis, bet gaudamas nedidelę už
tarnautą pensiją sutaupo po 100 cr. ir spaudai. Ačiū Tao,
Juozuk, ir gyvuoki ilgiausius metus.
ML Administracija
X

Mieli Brazilijos Broliai ir Sesės Lietimai!
Urugvajaus lietuvių tauti
nių šokių moksleiviu ansam
blio «Ąžuolynas* vardu, turiu
Jums nuoširdžią padėką už
malonų, nuoširdų priėmimą.
Ypač gili paiėka toms šei
moms, kurios priėmė mūų
jaunimą ir juos taip puikiai
užlaikė, kaip antai: J. Teixei
ra, M. jiMąželienės P Šimo
nio.S. Šermukšnio, Aleksandro
Vinkšnaičio, V. Banio, Mart.
Ramoškos, Monikos dotierius
J. šepetausko, Magd. Bartkevičienės, Aib. Magilos, Ver.
Simanavičienės, J. Tatarūnų,
Rik. Sidaravičiaus, Amsio Popio J. Bratkausko, J. Bareišio, Veros Karašauskų, Jono
Bagdžio šeimoms. Ypa ingai
J. Bagdžiui už nakvynių stro
pų suorganizavimą.

Nuoširdžiai dėkojame Vila
Zelinos parapijos Klebonui
Prei. Pijui Ragažinskui, sese
lėms ir Kat
Bendruomenės
chorui už puikią šventę sau
sio 17 tą dėkojame V. nastacio Dr. J. Basanavičiaus mo
kykloa globėjų būrelio pirmi
ninkui P. Žarkauskui ir vi
siems jo -.alkininkams už vai
šingą ir nuoširdų lietuvišką
priėmimą tos mokyklos rū
muose sausio 23 d. ir už 8110
kruzeirų dovaną. Dėkojame
Tėvams Jėzuitams ir «Aušros
chorui už gražią šventę ir do
vanas sausio 24 d. širdingai
dėkojame kum J. Janiiiomui
už globą ir p Ant. Gau’iai ir
udv. Kizeliui už Kio miesto
aprodymą sausio 30 d., ma
mytei Gaulienei Aagelikai
Triubienei ir visiems bei vi
soms šeimininkams ir šeimi
ninkėms. per įvairius priėmi
mus parengusiems puikias vai
šes ir visiems mieliems šao
Paulo ir Ūi» lietuviams taip
gausiai dalyvavusiems mūsų
pasiroaynme&e.
Dėkojame J. Bagdžiui ir P.
Šimoniui ir visam Liet. Kat.
Bendruomenės chorui mus nu
vokusiems j Santos, aprodžiu
siems žymesnes S. Paulo vie
tas ir mus skaniai pavaišinu
siems. Dėkojame Mot. Tama
dūnui ir jo draugui uz gra
žią, spalvotą filmą, kurią mes
matėme ir kurią labai džiau
gėmės.
Labai apgailestaujame, kad
dėl klimato sąlygų negalėjo

me pilnai išpildyti numatytos
programos — buvo labai šil
ta ir kai kur scenos buvo
per mažos Labai apgailestau
jame, kad neturėjome savo
akordeonisto Vytauto Evovfocko. Jo motinai šiomis die
nomis buvo padaryta sunki
vidurių operacija, Su juo mū
sų pasirodymas būtų buvęs
uaug įspūdingesnis. Turėjome
pasitenkinti jgravuotomis juos
tomis ir Tėvų Jėzuitų turi
mais aparatais, kudu ^keletas
sugedo (o gal ir mes prie to
prisidėjome).

Mes atvažiavome Brazilijon
ne nustebinti ar pamokyti ką
nors. Mes atvežėme Urugva
jaus lietuvių kolonijos sveikiifimą, kurį išreiškėme ne žo
džiais, bet 1 etuvišku menu tautiniais šokiais. Mes norė
jome pasakyti, kad mes Dru.
gvajuje. lygiai kaip ir Jūs,
mylime savo bočių žemę,
branginame visa, kas lietuviš
ka ir, pagal savo išgales, puo
selėjame lietuvišką meną;dai
nas ir tautinius šokius. Mes
atvaž:avome čia pažinti Bra
zilijos lietuvių koloniją, pasi
džiaugti jos pasiektais laimė
jimais ir pasimokyti iš jūsų
darnaus ir vieningo darbo mū
sų tėvynės gerovei, ką mes
dalinai ir atsiekėme. Grįžo
me pavargę ir laimingai susi
pažinę su daugeliu lietuvių,
pamatę, kad mes Urugvajaus
lietuviai nesame vieni, kad ir
kitose kolonijose lietuviai lai
kosi stipria; ir vieningai dir
ba mūsų krašto gerovei.
«Ąžuolyną», Kaip pastebėjo
te, sudaro jauni moksleiviai
14-18 metų amžiaus, daug kas
iš jų pradėjo šokti turėdami
8-10 metus. Urugvajuje turi
me ir suaugusių tautinių šo
kių vienetą «Gintarą», kuris
gražiai užsirekomendavo 3 je
tautinių Šokių šventėje Čika
goję 1968 m. Turime ir vai
kų grupę — «Rintukus».

«Gintarą", o prieš juos «Vy
čių* taut, šukių grupę moki
no Genė Stanevičienė. Vė
liau «Gintarui* vadovavo Al
fredas Stanevičius, kuris da
bar vadovauja «Ąžuolynui*
jam talkininkauja Stefutė Sten
delytė, dalyvavusi kaitų su
(pabaiga 4 pusi.)
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garsiai kalbėti. Scenos buvo
keičiamos penkis kartus, o
publika tiek domėjosi, kad
visos vietos išpirktos. Numa
tomas vienas vaidinimas tik
vaikams ir du vieši.
n—n
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IV DAINŲ ŠVENTE

KATALIKU BENDRIJA

LIETUVIŠKA OPERA

Pasaulio Lietuvių Katalikų
bendrijos centro valdybos pla
navimo komisija posėdžiavo
Čikagoje sausio 15. Dalyvavo
vysk V Brizgys, k'in. V. Bag
danavičius kun. J. Stankevi
čius. K. Kleiva ir dr. V. P.
Vygantas. Apsvarstyti aktua
lieji uždaviniai ir nutarta
įtraukti daugiau žmonių i ko
misijas: parapijų misijų, jau
nimo, finansų, informacijos,
tarptautinių ryšių ir krikščio
niškojo auklėjimo. Atskirų
kraštų susiorganizavimas į lie
tuvių katalikų centrus yra
pirmoje eilėje reikalingas.

Šiais metais įvyksta Čika
goje penkioliktasis lietuvių
operos sezonas. Kasmet salės
buvo pilnos operos žiūrovų.
1971 metais taip pat sukanka
50 metų nuo operos įsteigigimo Nepriklausomoje Lietu
voje — abi operos, ir Lietu
vos ir Čikagos, prasidėjo su
opera Traviata, kuri sukak
čiai paminėti, bus statoma ir
dabar. Muzikas A. Kučiūnas
ir dailininkas Jurgis Daugvila
pranešė, kad) bus naujos de
koracijos, ypatingai šviesos
efektai ir nauji lietuviai so
listai, o į operos chorų, kaip
visada, įeis daug jaunimo. Ope
ra įvyks gegužės 1, 2 ir 7
dienomis.

LITURGINĖ KOMISIJA

ĮĮM—ĮĮ

Kanados lietuvių kaalikų
centro liturginė komisija siū
lo lietuviams kunigams įsigy
ti lietuviškais raštais papuoš
tus bažnytinius rūbus ir pa
ruošia tokių rūbų pavyzdžius.
Ruošiami Mišių tekstai lietuė
viškoms šventėms (šv. Kaži
miero, Šiluvos Marijos). Ko
misija pageidauja, kad para?
pijose būtų palaikomos bei at
gaivinamos lietuviam- būdin
gos pamaldos kryžiaus ke
liai, Gegužinės pamaldos#,
itpaMEBan
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MUSU LIETU/*

i Dual.

Liepos 4 d. Čikagoje įvyks
ketvirtoji Kana tos irJAV-bių
lietuvių dainų šventė. Muzikj
nės dalies vadovas P. Armė
nas praneša, kad dalyvaus
apie 2.000 choristų. Programą
tvarko muziku ir vargoninin
kų sąjunga, o ji būsianti leng
vesnė
kad chorams būtų
lengviau. Ohorų užsiregistra
vo 31, jų tarpe LOGO vaikų.
Bus du himnai (JAV bių ir
Lietuvos), Naujalio malda ir
apie 10 dainų. Išlaidų numa
toma apie 40.000 dol., o pa
jamų apie 50 000 ool.. kad lik
tų pinigų šventės leidiniams
išleisti ir sekančiai šventei
ruošti. Ruošiamas banketas,
kuriame dalyvautų 2,500 žmo
nių.
ĮĮBgSSMII
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U JAUNIMO KON
GRESAS

Antrojo pasaulio lietuvių
kongreso komitetas įsteigė
Jaunimo teatras Čikagoje, programų, parodų, stovyklų,
statęs jau keturis vaidinimus, sporto, leidinių, informacijos,
jų tarpe «Penki stulpai tur svečių ir ūkio komisijas. /Di
gaus aik tėję» apie laisvės džioji Kongreso stovykla bus
kovotojus, pastotė Kazio Bin Kanadoje, bet ji bus uždaręs
kio «Atžalyną^ dalyvaujant nė; ribotas skaičius be daug
30 vaidintojų. Tas vaidinimas suaugusiųjų svečių. Šalia
režisoriaus Juozo Valentino «Miss Lithuania» gražuolės
buvo statytas Argentinoje. taip pat norima rinkti iškilų
Spauda pažymi, kad jaunimas jį lietuvį muzika, literatą, dai
pasižymėjo gražiaflietuvių kai lininką. Kongresas įvyks 1972
ba, drąsiu jautimusi scenoje, metais, o dalyviai turės pro
rūpesčiu savo vaidmeni įsisa gas dalyvauti tautinių Šokių
vinti ir sugebėjimu girdimai šventėje.

«ATŽALYNAS» TEATRE

Liepsnos ir Apmaudo Ąsočiai
JURGIS GLIAUDĄ
PREMIJUOTAS ROMANAS
(Tęsinys)
Baikauskas ėmė kažką vapėti apie Marso
kolūkį, kur reiktų ištransportuoti klero tarną
kartu su Dareika, bet mitingo rimty jis pasiliko
vienas; jo šaipios pastabos nuėjo tuščiomis.
Tačiau du frontai jau nejučiomis užgimė.
Kumetyniečiai bijojo paskirti per daug žemės
vienam vienetui, vienai trobai ar vienam butui.
— Kad vienam per daug jeigu darbadienių
prisuko, tai negerai, — pasakė vienas iš kume
tyno. — Didelis šuolis nuo tarybinės demokrati
jos. Kur bus lygybė? Aš savo darže galiu užau
ginti tik vieną agurką, o anas tuziną.
— Nebūk tinginys ir agurkų bus daugiau.
— Draugai, čia mes patys, dvasininkų čia
nereikia, ne tie laikai..
— Bene norite brigadierių dvarininku pas
kirti?
/
— Visi lygūs, visiems po lygiai.
— Čia ne dvaras, žemė visų žmonių.
— Čia kolūkis — žmogui trūkis...
Ulytėlės žmonės buvo palaidesni. Duok žmo
gui žemės — ko gailėtis? Veizėk, kiek daug že
mių vis liūdinčių dirvokšniais. Tegu dirba že
mę, varo dirses iš ražienų, rauna varputį iš lysviatarpių. Juk gauti žemę žmogus savo darba-?.
dienių prakaitu įsigalino.
Po ilgų, tuščiažedžių susirėmimų, kai visi

IR ANGLIJA UZ
SIMOKAIC1US

Londono lie uviai ir kiti su
ruošė demonsbraciją, kurioje
dalyvavo virš i.000 žmonių.
Jvykį plačiai mini talijos,Va
tikano, JAV ir kitų kraštų
spauda.

NAUJI LIETUVIŲ MAMAI
Detroito lietuviai iš čekų
nusipirko naujas patalpas ir
jas didelės šventės proga
perėmė.
i
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LANKĖSI ANGLIJOJE

Vysk. Antanas Deksnys, Eu
ropos lietuvių vyskupas, lan
100 KUNIGŲ LIETUVOJE
kėsi Nottingham®, p®sėdžiaŠimtas italų kunigų aplan vo ir dalyvavo lietuvių šven
kę Sovietų Sąjungą. Jie buvo tėję.
nuvykę ir ‘Lietuvos sostinėn iisiEBasS
Vilniun" (nerašo, sovietų Lie
KNYGYNAS
tuvos).
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BALFO ŠVEN1É
Bostone BALFo metiniame
bankete dainavo solistai Be
nediktas Povilavičius, Daiva
Mongirdaitė ir Stasys Liepas.

Valstybinėje Kanados bi
bliotekoje, sostinėje Ottawo
je, įsteigtas lietuviškas sky
rius su 1 000 knygų. Tai pa
daryta lietuvių pastangomis.
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KO UMB JOS KAPELIONAS
Medellino lietuvių kapelio
nas kun. Tamošiūnas lankėsi
KUNIGI SUKAKTIS
Europoje ir JAV, buvo šiltai
25 eris metus kunigystės su sutiktas «Grandinėlės* Cleve
kaktis švenčia 4 jėzuitai: Juo lande, kurią pakvietė šokti
zas Aranauskas, mokęsis Bel Kolumbijoje 1970 m. birželio
gijoje, Prancūzijoje ir Čekos mėn.
lovakijoje, buvęs nacių kalė
jime ir vos nesvšaudytss, vė
liau dirbęs su lietuviais Bel
gijoje, Kanadoje ir Čikagoje;
JAUNY TÊS DVASIA
Čikagos publiką žavėjo 75
kun. Vaclovas Gutauskas, stu
dijavęs Italijoje ir Vokietijo «Grandies» šokėjai — tai, ea
je, misijonierius tarp lietuvių koma, geriausia tautinių šokių
Vokietijoje po karo, rašęs grupė Čikagoje, Savo paskū
spaudoje ir dedąs pastangas tiniame pasirodyme parodė 15
telkti Jaunimo Centrui lėšų; šokių, lydimų akordeonisto A,
Pranas Liuima, išėjęs moks Stelmoko. Mokytoja 1. femie
lus Olandijoje ir JiV-bėse, liauskienė sugebėjo Įvairius
dirbąs fiziku ir profesoriumi šokias supinti i pynę, kad vie
Bostone; ir Kazimieras Peč- nas šokis išsivystė iš kito.
kys, mokęsis Olandijoje, dir Spauda rašo; «Žiūrovo aki pa
bęs su lietuviais Prancūzijo traukė vikrumas, dailus tau
je. buvęs Moatrealio «Aušros tintų šokių ritmas, atliekamas
Vartų parapijo» klebonu, da mūsų meną jaučiančio atžaly
bar dirbąs Čikagoje.
no, kuris Lietuvos uematęsia
II—WW»I
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išseko ir nuvargo, skubomis sužymėjo sklypus
numeriais, caugeliui atidavė buvusius, o paskui
pabalsavo.
Atiteko Dareikoms naujas dar niekad nėbu
vęs daržu sklypas. Buvo tas sk'ypas kemsyne,
ievyno papėdėje, kolūkinės gatvelės užnugary
je. Ten, ievoms žydint, varlės kurkė viksvų ma
lonėje. Vaikai rengė į ten savo žygius gaudyti
pilkšvus ir Vikrius buožgalvius. Sakė, eina vai
kai varliauti — gužučius nuskausti.
Dareika paprašė balso. Ir visiems sužiurus
į brigadininką, daugeliui stebintis, kaip gi taip
nutiko, kad Dareiką į pelkę įkišo, susitvarkyda
mas pasakė:
— Dėkoju, draugai už varlynę. Kas gavote
mūsų įdirbtą sklypą, mūsų nebarkite. Išdirbome
jį pernai, kaip savo. Malonu mums, draugai,
kad mums žemės nepagailėjote ir darbadienius
įvertinote. Už tuos darbadienius, ačiū, mums gy
vo inventoriaus pridėjote, varlių ir buožgalvių.
Kažkuris ūsočius suspigo:
— Brigadininke, aš tavo žemę gavau. Tau
grąžinu;
— Nevalia žmonių balsavimo keisti, » pa
sakė Dareika. — Tai į tarybinę konstituciją
atremta.
Viena moterėlė vaptelejo:
— O kaipgi dabar bus su vaikais? Kur gi
jie buožgalvius rankios?
— Ogi kolūkio šulinyje, — atsiliepė balsas,
— ten dabar ir mes patys buožgalvius su kibiru
semiame.

4- -4 -4
Rytą po dramatiškų sodybinių sklypų dali
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nimo aš išvydau Raikūno veide nepaprastybę;
veidas švytėte švytėjo, iš kiekvienos raukšlelės
spindėjo po suslėptą žvaigždutę. Jis atkišo rajo
no raštą. Rajonas nusprendęs įjungti-mūsų kolū
kį j kandidatus gauti rajoninę pereinamąją rau
doną vėliavą už nuopelnus ir kovą del beprie^
kaištinio sėjos plano išpildymo».,.
Vakarop keli kolūkio šuleliai susimetė pir
mininko bute atžvmėti tą pirmąjį kolūkio prasi
veržimą į darbo fronto garbės pozicijas. Čia kė
lėmė taureles. Kėlėme taureles, sakėme kalbas.
— Veizėkite draugai, - dar kažkas pasakė.
Iš lango buvo gerai matyti padarginė. Ten
buvo šviesa.
— Dirba, — su girto meilumu pasakė Raikūnas. — Dirba viršdienininkas. Kas čia sakė,
klero tarnas? Tarybų tarnas, draugai, tarybų
ramstis L.Uí ‘ L

Šio romano minties dėstytojas kolūkio
knygininkas buvo išvykęs atostogų. Kai spo
poros savaičių grįžo namo dviračiu, jis pa
matė neįtikimą vaizdą kolūkyje. Jj tap ap
rašo: (kėd.)
Staiga aš sustirau, sustabdžiau dviratį, atsi
rėmiau koja žemėn ir, savo akimis nepasitikėda
mas, įsismailinau akimis į naujovę, Rusvos kal
vos fone buvo naujas trobesys, Jis buvo aukš
tesnis už eilinę tvorą stovėjo atokiau išbėgęs ir
blizgėjo naujų lentų sienomis. Trobesio forma
buvo panaši į sandėli: pora pailgų ir siaurų lan
gų suskaldė aukštokas sienas, kaip du stambūs
plyšiai.
%
(Bus daugiau)
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Be šventųjų ir stebuklu
Lietuviai S. Paulyje ir visur kitur dažnai kalbasi apie
savo jaunimą — giria gabius ir gerus, linguoja gaiva, kalbė
dami apie tuos, kurie ne.uri lietuviško jausmo ar kurie pra
dėjo eiti klystkeliais. Kalbama ir apie visą jaunimą bendrai,
kuris augina ilgus plaukus, barzdas, neklauso tėvų.
Kad tik kas nors išspręstų šituos sunkumus! Kad tik
kas nors apjungtų jaunimą! Kad tik kas nors juos išauklėtų!
Teturime vieną lietuvį šventąjį, šv. Kazimierą, kuris mirė 25
metų būdamas prieš 400 metų, ir niekas iš mūsų nemoka da
ryti stebuklų, kurie greitai, aiškiai ir visuotinai išspręstų mū
sų problemas
Kaip.žmogus, pasivesdamas Dievo valiai, turi pagal
protą, širdį ir galimybes spręsti savo gyvenimo kelius, taip
ir suaugę lietuviai, pavedę savo jaunimą šv. Kazimiero glo
bai, tebeturi uždavinį tą globą patys Įvykdyti. Tikėti reiškia
ne tik lūpomis tarti, bet būti atsakemingais už kitus Dievo
akyvaizdoje. Jaunimo reikalu tai reiškia.- sudaryti sąlygas,
kad jauni žmonės galėtų įaugti į sveiką, džiaugsmingą lietu
vių šeimą, bendruomenę,
Gražiai suaugusiųjų ir jaunimo santykius apibudina
kun. Gediminas Kijauskas, S J. ši mėnesį išeisiančiame «Laiš
kų Lietuviams* numeryje:
«Jauno žmogaus amžiui, tur būt, būdingiausia yra tai,
kad jis yra pašauktas jaunystėje ugdyti savo talentus, savo
asmenybę, kurti savo gyvenimą. Pažindamas save, savo gali
mybes ir pajėgumą, renkasi savo idealus, planuoja ir vykdo
savo užsibrėžtus tikslus.
«Bet šiandien jaunatvės amžins jaunuoliui nėra laukimo
laikas, kada jis gali pabandyti save, kas jis yra ir kur jis
eina. Tai nėra laikas, kai jis gali vaidinti įvairias roles ir
žiūrėti, kuri jam geriau tinka. Jam ilgas mokymosi laikas
pratęsė jaunatvės amžių, atėmė pagrindinį to laiko tikslą: jis
neturi progos išbandyti savo jėgų.
<Soc ologai dabar kalba apie jaunuomenę kaip tam tik
rą kultūrą, kuri turi savitą gyvenimo stilių su savomis ver
tybėmis, tikslais ir elgesio pavyzdžiais, dažnai skirtingais ir
net priešingais suaugusiųjų bendruomenei.. (Elgesio pavyz
džiai atlieka tą vaidmenį, kurį mes priskirtume šventiesiems).
<Didžieji problema yra ne jaunuolio ar aplinkos kon
fliktas, o sąveika tarp jaunuolio dviprasmiškumo ir bendruo
menės dviprasmiškumo. Jaunieji ir suaugusieji — vieni ir
kiti pilni netikrumų ir prieštaravimų — susitinka greit besi
keičiančioje bendruomenėje, Kuri irgi pilna netikrumų ir
prieštaravimų
•
«Moderniosios bendruomenės per mažai padeda jaunie
siems pereiti iš vaikystės ir iš jaunystės. Dažnai jaunimas la
bai anksti pastatomas daryti sprendimus, kai spręstini klau
simai jam dar nėra aiškūs, jis verčiamas priimti socialines
normas, kurių jis nesupranta ir^kurios nesiderina su tuo, ką
jis mato apie save».
Panašiai apie jaunimo tikėjimą rašo kun. Jonas Šulcas,
salezietis, kurį galime tikėtis pamatyti S. Paulyje: «Tėvaį
turėti kantrybės ir supratimo: nereikia jaunimui pataikauti,
bet sąmoningai pratinti prie tikėjimo. Tikėjimą reikia iškelti
iš grynai teoretinio katekizmo rėmų ir tiksliau nagrinėti,
kaip jaunimą įvesti į praktišką krikščionišką gyvenimą.».
Taigi, įvesti jaunimą į lietuvišką ir žmogišką šeimą,
bendruomenę, ir į tikinčiąją bendruomenę, Bažnyč ą: tai su
augusiųjų uždavinys.
Žiūrėdami į šventųjų statulas ar paveikslus manom kad

LIETUVA

Kovo 6 dieniį, šeštadienį, prasideda lietuviškųjų
mokyklėlių mokslo metai.
Vila Zelinoje, Jaunimo Namuose, 9 vai. ryto.
Mookoje, šv. Kazimiero parapijos patalpose, 9 vai.
ryto ir antra grupė 3 vai. popiet.
Abejose mokyklose kviečiami dąJyauti vaikai ir
jaunimas.
------- ———------- -------- .

Neramus Baskai
PETRAS PAKALNIS

Nuo priešistorinių laikų iki
mūsų dienų Šiaurinėje Ispani
joje ir Pietinėje Prancūzijoje
gyvena nežinomos kilmės žmo
nė.*, kurie save vadina bas
kais. Pagal britų enciklopedi
ją jie yra labai sąžiningi,
darbštūs ir ištikimi, Jie turi
gerus balsus ir moka dailiai
šokti. Viduramžiais jie buvo
nepriklausomi ir turėjo savo
valstybę — Navarą. Prisijuu
gę prie gretimos Kastilijos
karalystės 1202 m., jie išsau
gojo savo nepriklausomybę
iki 1839 m.
Kai Ispanija tapo respubli
ka, baskų nuomonės suskilo:
vieni buvo už autonomiją res
publikos rėmuose, kiti neno
rėjo respublikos pripažinti.
Kilus pilietiniam karui 1936
m., dauguma baskų kovojo už
respubliką, nepaisant fakto,
kad jos vyriausyoė persekio
jo Bažnyčią. Pilietinį karą
laimėjo dešinieji, ir genero
las Franco negalėjo užmiršti,
kad baskai jam taip prieši
uosi.
Nors laikas gydė karo žaiz
das, bet tarp diktatoriaus
Franco ir lai s vę mylinčių bas
kų niekuomet nebuvo nuošir
džių santykių. Franco manė,
kad 2 milijonai baskų gili su
silieti su 28 milijonais ispa"
nų, bet jie nesusiliejo. Baska"
turi atskirą kTbą, atskirus
papročius ir atskirą nors ir
mažą, literatūrą Jie turi net
atskiras kolonijas Pietų ir
Centialinėje Amerikoje ir ne
nori ištirpti. Matydami, ka p

1971 m. vasario 26 d
tai kalėjimo. Tačiau ne tik
baskams, bet ir ispanams at
rodė, kad >įi nuai y i
per didelė, ir|jie pradėjo bruz
dėti. Darbininkai pradėjo pro
testuoti ir demonsfrruoti, keli
universitetai paskelbė strei
ką, Prancūzijos uostų darbi
ninkai atsisakė iškrauti Ispa
nijos prekes. Nedraugiškų Is
panijai demonstracijų buvo
Italijoje, Šveicarijoje, Vokie
tijoje ir Prancūzi oje. Popie
žius ir Ispanijos vyskupai
prašė Franco, kad bausmeš
sumažintų. 300 Ispanijos pro
fesorių, architektų, advokatų,
menininkų ir pan. susirinko
Montserato vienuolyne ir pa
reikalavo, kad bausmės būtų
sumažintos Kai civilinė gvar
dija paprašė abato, kad juos
išvarytų iš vienuolyno nes
tai esanti provokacija, abatas
jai taip atsakė; «Ir Būrgos
teismas yra provokacija». ETA
nariai pagrobė Vokietijos kon
sulą Eugen Baihl ir pareiškė,
kad jį nužudys, jei bausmės
bus įvykdytos. Prieš Kalėdas
Beihl buvo paleistas. Net Is
panijos generalinio štabo vir
šininkas prašė Franco, kad
Burgoe teismu kariuomenė
nesusiteptų rankų.
Spaudžiamus iš visų pusių
gen. Franco susimąstė, sušau
kė ministerių kabinetą ir vals
tybės tarybą ir nutarė baus
mes sumažinti. Vienas JAV
žurnalas rašė, kad 13 minirterių ba savo už oausmių su
mažinimą, u o prieš.
Tačiau tas šaltai apskai
čiuotas Fraoco didžiadvasiš
kumas tik atidėjo, bet neišra
do baskų problemos. Jie, kaip
ir visos tautos, nori laisvės,
bent autonomijos. Bet Franco
yra sukalkėjęs ir nebejaučia
šių laikų dvasios

mūsų dienose mažos Azijos
ar Afrikos tautos gauna nepri
klausomybę ir,įsijungia į Jung
tinių Tautų šeimą, baskai pra
dėjo kovoti už tai, kad ir
jiems būtų suteikia nepriklau
somybė arba bent plati auto
nomija Bet Franco nenori
apie ta’ nieko girdėti ir kiek
vieną balsą nutildo policija.
Neįmanoma suskaityti visų
incidentų ir susirėmimų, įvy
kusių tarp patrijotų baskų ir
Franco policijos. Bet paskuti
).is incidentas buvo stiprus,
kad nuskambėjo per visą pa
saulį.
Nei viena valstybė negali
apsieiti be slaptosivs polici
jos, neapsieina be jos nei
Franco. Bet Meliton Manzanas. slaptosios policijos vadas
baskų provincijoje Guipuz
coa, buvo toks žiaurus, kad
baskai nutarė ji likviduoti.
Tą nedorą darbą atliko ETA
organizacijos na-lai, kurių,
kaip spėjama, yra tik apie
200. Manzanas buvo nužudy
tas 19b8 metais. Franco ma
nė, kad dabar atėjo gera pro
ga atsiskaityti su baskais už
praeitį ir dabartį. Pasidarba
vę pusantrų metų, Ispanijos
policininkai surado 16 kalti
ninkų, kurie vienokiu ar ki
tokiu būdu buvo prisidėję
prie Manzanos nužudymoPraėjusių metų pabaigoje bu
VISU BENDRAS
vo iškelta byla Burgos mies
te, kuri sukrėtė visą Ispani
RŪPESTIS
ją. Valstybės gynėjo nuomo
Kasdien skaitom apie lie
ne, 6 įtartieji turėjo būti nu
bausti mirties bausme, o ki tuviškus įvykius, negalima su
tiems buvo numatyta 754 me sidaryti platesnio vaizdo, bet
komplektai lietuvių spaudos,
OO—«
surinkti per dešimtis metų pa
rodo ano meto lietuvių išei
jie buvo labai geri ir tobuli, jiems nieko netrūko. Reikia tik vijos veiklą, nuotaikas, užmo
prisiminti, kad šv Povilas kartais buvo labai nekantrus, o jus, siekimus. Iškyla vardai
šv. Petras užsispyręs ir nevisada sutiko su šv. Povilu. Kas tų veikėjų, kurie seniai yra
juos padarė šventais pavyzdžiais yra, kad jie mažuose daly pasitraukę iš gyvųjų tarpo.
kuose buvo lygiai ištikimi, kaip ir didžiuosiuose;
Matosi ir anų laikų vaisiai,
Mums, iš įvijos lietuviams, tenka būti ištikimiems ma pasilikę ligi šiai dienai.
žuose dalykuose:
Laikraščių ir žurnalų kom
Ne tik Vasario 16 per prakalbas kalbėti, graudentis, bet plektai yra utpamainoma me
kasdieniniame gyvenime savo vaikus ir jaunimą stiprinti: pa džiaga, kuria vis daugiau nau
dėti su kalba, su nuotaikomis, su ryšiais tarp lietvių vaikų, dojasi visuomenė, studentai ir
Stebūk<ų nė vienas nepadarys, nebent didysis stebuklas bū profesoriai. Lietuviška spau
tų, kad S Paulo ar kitos vietovės lietuviai vieningai ir sutar da yra atlikusi savo laiko uz
davinį, bet ji ir pilniau atte
tinai rūpintųsi s vo jaunimu mažuose dalykuose.
ka savo užuavinį, išiaikjuuTie mažieji dalykai labai aiškūs. Kovo 6 d. prasideda
ma tą medžiagą ateičiai.
mokykla abejose mūsų lituanistinėse mokyklose —- Mookoje
Istorinės medžiagos išlaiky
ir Vila Zelinoje. Kovo 7 d. yra pirmoji naujos tautinių šokių
mas
yra Misos iietuvjškms
grupės repeticija jaunimui nuo 16 metų, Visą laiką veikia
spaudos išeivijoje rūpestis
Žilvytis ir mūsų chorai.
Būtų iaoai gerai spaudą 'per
Jaunimui vystytis re kia sąlygų, kurias sudaro s augu- fotografuoti į mikrofilmą, nes
sieji. Keikia ir pavyzdžio. Neužtenka šv. Kazimiero kurio laikui bėgant pupieris geudu
gyvenimą mažai pažįstame, bet reikia žmonių — tėvų, moky ir byra.
tojų, vadovų, kurie būtų jauniesiems pavyzdys, lai ir neto
«Draugas»
bulas, paprastame jiems matomame gyvenime ir jiems su
prantamuose dalykuose.
Be šventųjų ir be stebuklų mūsų išeivijos lietuvių jau
nimui reikia mūsų paprasto ir gražaus pavyzdžio ir pastan
gų smulkiuose, mažuose dalykuose išikurių žmogaus gyve
nimas ir susideda.

LIETUVOS NACIONALINE
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEK.
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LITUANISTINE MOKYKLA
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VZelina
ATVYK TA. KUN. ŠILEIKIS

Prel. r. Ragažinsko žinio
mis po vasario 25 d. turi iš
Ita ijos atskristi kun. Stasys
Šileikis;, salezietis. Kiek

vė

liau laukiama k h runų Ga
vėno, kuris atplauksiąs laivu.

-—
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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 bus patogiau lan
kyti mokyklą, ryte, ar po
pietų.
ii3SMBara.H
ll—il

PAULO, 13

viia Zelinos parapijos Lie
tuviškoje Mokykloje paino
kos vaikams ir jaunimui pra
sides kovo mėn. 6 d. 9 vairyte. Lietuviškos mokyklos
parodo mūsų šeimų tautinį
susipratimą!
nsaCSBEBH

VIEŠI GYDYTOJA

Gruodžio mėn. Buenos Ai
res medicinos daktarėj moks
Išlaikė trejus egzaminus į lą baigusioji jAud a Deveiky
trijų aukšiųjų mokyklų fakul tė lankosi S. Paulyje, viešė
tetus;
dama pas Alfonsą ir Bosą Pe
Faculdade de Filosofia e traičiūs. Atvyko su drauge ar
uentiniete, kuri kartu mokė
Letras de Santo Andrė,
Sociologia e Maiematiea, si. Audra dirba su «Rambynu» ir bendrai lietuviškoje
Universidade S. Paulo.
veikloje, buvo S. Pauiyje 1968
USP cieociae humanas, ca metais stovykloje.
deira de Historia, Pontifícia
iitgągggsEi
Universidade Católica, cadei linBKOBU
ra de PsJchoiogia
> ai Vinco ir ievos Kutkų VILA ANASTACIO
anūkas
Paskutinį vasario sekma
dienį
28 d., 8 vai. Mišios bus
ÜkuehbuÍ
atnašaujamos už a. a. Petro
nėlę Kubiliūnienę, Stasio Ku
biliūno motiną.
V1CENTAS KUTKA,

'iSStSSū

SUSIRINKIMAS.

Visi lietuviai tėvai, kurie
nori, kad jų vaikai ar jaunuo
liai lankytų Vila Zelinos pa
rapijos Lietuvišką Mokyklą ir
MIŠIOS
dalyvautų lietuviškame veiki
Kovo 3 d , 20 vai. Vila Ze- me yrą kviečiami atvykti į
Linoje has mišios už a.a. Oną TĖV SUSIRINKIMĄ, kuris
Kuliešienę, svečio iš Šiaurės šaukiamas šio mėnesio 28 d.,
Amerikos žmoną, slaugyta sekmadieni, 5 vai. po pietų
Onutės Joteikaitės ir mirusią
praeito birželio 13 d. Vincas Jaunimo ’varnuose.
Bus svarstomi įvairūs ak.
Kuliešius norėtų, kad tautie
čiai, pažįstami ir nepažįstajmi tualūs reikalai ir veikimo pla
atvyktų j Mišias, kurios bus nas 1971 metams.
laikomos trijų kunigų.
Prašome apie tai pranešti
V. Kuliešiaus intencija bus suinteresuotiems savo pažįs
Mišios per šv Kazimiero at tamiems.
laidus Mookoje, kovo 7, 17
moki. M. Vinkšnaitienė ir
vai
«Žilvičio» tėvų komitetas

X. A. BOLÍS STROLLS

BROLIJOS PIKNIKAS.
Švento Juozapo Vyrų Bro'
lija rengia pirmą šių metų
pikniką j Praia Grande.
* iknikas bus sekmadienį,
28 diena vasario.
Omnibusai išeis iš Vila Zelinos ir Casa Verde. Išvažia
vimo valandos įrašytos bilie
tuose, Bilietus galima gauti
pas Brolijos pirmininką Joną
Bagdžių, Rua Ministro Salga
do Filho, 317, tel. 273 1865,
pas Juozą Baužį, rua Manaias, 363, pas Motiejų Tama
liūną, Rua Agostinho Latari,
346, tel. 274-07-84.

S V. KAZIMIERO ŠVENTĖ

Lietuvių, ypatingai lietuviš
kos kilmės jaunimo užsienyje
ir Lietuvoje globėjo šv. Kaži
miero šventė yra kovo 1.
Sekmaiieuj, kovo 7, Parque
da Mooca, rua Juatindiba. 29,
bus šv. Kazimiero asmeninės
lietuvių parapijos atlaidai. Mi
šios 17 vai. parapijos didžio
joje salėje ir po Mišių pro
grama.
Šv Kazimiero parapija api
ma, pagal kardinolo Agnelo
Rossi nutarimą, visus S,ão Pau
Casa Verde pas Matelionius
lo ir Santo .•ndrė vyskupijų
ir brolius Stankūnus, Vila Ze
lietuvius ir jų vaikus. Sunku
iinoj pas visus valdybos na visiems kas sekmadienį pa
rius.
siekti Moocą, bet parapijos
Bus lietuviška muzika Jr šo metinėje šventėje visi galėtų
atkeliauti, pasinaudoti Dievo
kiai. Pasinaudokite proga.

ANTONIO S I A U LYS
C. R. M. 10.647
Cirurgião da Santa Casa de São Paulo
•
Medico da Cruzada Pro-Infancia
į
Especialista em Obstetrícia pela Maternidade de S. Paulo
Clinica de Adultos e Crianças — Moléstias de Senhorąs
í
Partos — Operações
Horário; Das 12 as.. £4 e das 19 as 21 horas
Jomulterio e Residência RUA DOS TRILHOS, 1576
i'
MoocSj F«$ie 92-3991
'

D R.

ALEKSANDRAS VALA VIÓIUS, 16 metų, He -riko ir Ja
ninos Valavičių sūnus vasa
rio 19 išskrido i JAV-bes še
šiems mėnesiams «Vouth for
Understanding organizacijos
globoje. į /racopos išlydėjo
šeima ir draugai. Kartu skri
do apie 140 Brazilijos jauni
mo, kurie mokysis JAV mo
kyklose šioje studentų mainų
programoje Alek-andras lan
kė iituanisunę mokyklą, talki
ninkavo stovykloje ir tikisi
J V-bėee dalyvauti lietusių
jaunimo stovyklose Dalyvau
ja Brazilijos skautuose. Tad
jam tenka atstovauti ne tik
Braziliją, bet ir lietuvius. Su
savimi nusivežė skaidres ir
kitą medžiagą supažindinti
amerikiečius su Brazilijos gam
ta, miestais ir gyvenimu. Lin
kime jam sėkmės!

malonėmis ir pasimatyti su
daugeliu lietuvių. Kviečiame
visi, o visi gausiai dalyvauti.
Klebonas Jonas
Bružikas, S. J.

Vasario 17 palaidotas a. a.
Bolis Strolis, sulaukęs 54 me
tų ir ilgą laiką tarnavęs pas
Joną Deveiki, Vila Mariana.
Mirė po sunkios ligos Klini
kose ir išlydėtas į Camilopolio kapines, į savo brolio nu
pirktą neardomą kapą. Laido
tuvių apeigas atliko Jonas
Bružikas, S. J. šv. Mišios at
našautos vasario 22 Vila Zelim je. Nuliūdę du likę bro
liai ir giminės,
ii—1|
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UŽSIMOKĖJO UŽ ML;
Po 25 kr. už save ir už Ur
šulę Joteikienę užmokėjo Vin
cas Kuliiešius, po 20 kr. Juo
zas Adaškevičius, Petras Pali
vanas, J. Pavilavičienė, Silva
Šermukšnis, Magdalena Jurge
levičienė, Jonas Makusevičius
25 kr„ Viktorija Butkienė 30
kr., Aleksas Grabauskas už
2 metus 50 kr., Alfonsas Po
pelis už 2 metus 100 kr., Jo
nas Dambrauskas 20 kr, Izi
dorius Saulytis 25 kr. (per
klaidą anksčiau nepaskelbta.)
ii«——n

ÜMBEESBÜ
REIKALINGA TALKOS-’

Jaęanoje gyvena 70 metų
amžiaus našlė, turinti 46 me
tų dukrą, kuri fazendoje bu
vo karvės subadyta ir nuo to
laiko nešneka kitą dukrą be
darbo su vaiku. Už vyrą se
nutė gauna apie 90 kr., yra

Atende-se com hora marcada
OIL JONAS NICIPORCIUKAS
Cirurgião Dentista
p/ Universidade de São Paulo
RAIOS X
Conaultorio.’’ Rua CapT Pacheco Chaves, 1200,
Vila Prudente, Tel. 63-5352

ZSLINOJE VISI GALI UŽSIMOKĖTI UŽ «M. LIETUVĄ»

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

ATSKIRO

NUMERIO

KAINA 0,40

(pabaiga iš 1 pusi.)
«Gintaru» Čikagoje, taūt. šo
kių šventėje. Vaikams vado
vavo gintarietė Rosa Pretkutė, o dabar vadovavimą perė
mė «Ąžuolynieeiai» Laura,
Marcėlė ir Nestor.
Urugvajuje turime chorą
«Aidą» ir oktetą «Viesulą», po
rą kartų gražiai pasirodžiusį»
jame dainuoja ir Alfredas Sta
nevičius. Čia turime radijo
valandėlę veikiančią apie 20
metų. Turime lietuvių bažny
čią $ r lietuvių kliubą Be to,
mūsų broliai komunistai irgi
tori įvairius savu veikimo ži
dinius.
Mūsų jaunasis «Ąžuolyno»
vadas Alfredas Stanevičius,
daug metų priklausęs «Ginta
rui», stengėsi įgytus patyri
mus patobulinti, praplėsti. Be
abejo, Jūs būsit pastebėję
daug trūkumų, ateityje steng
simės išvengti. Jis suprojek
tavo ir įkalbėjo visiems įsigy
ti naujus gražesnius tautinių
šokių drabužius, kuriuo» dali
nai išaudė specialistas Vyt.
Dorelis Juostų daugumą išau
dė Stasė šivicKienė, prie dra
bužių pasiuvimo daug prisidė
jo p Vice tino, ir patys šo
kėjai bei ų mamytės.
Dar kartą nuoširdžiai dėko
jame visiems, kas tik kuo
nors mums padėjo prie tos
mūsų kelionės pasisekimo, o
darbo davėme visiem daug.
Esame didžiai dėkingi «Žilvy
čiui» ir jų globėjai p.
aud.
Vinkšnaitienei už surengtas
mūsų išleistuves sausio 31 d.
Tikimės, kad ta proga mūsų
vadovo Alfredo tanevičiaus
iškelta mintis surengti Pietų
Amerikos Jaunimo kongresą
— šventę, taps realybe. P^a
šome dovanoti ir pamiršti vi»
sa, kas buvo blogo iš mūsų
pusės, jei kas ir buvo, tai tas
įvyko ne iš mūsų blogos va
lios. Mes norime jūsų širdyje
išsaugoti šviesų «Ąžuolyno»
prisiminimą. O tokį šviesų pri
siminimą apie Jus mes parsi
vežėme ir į Urugvajų.
Visos grupės vardu
dėkingas
Kun Jonas Giedrys, S.J.

priversta elgetauti ar ,turg je
prašinėti atliekamų daržovių.
Po truputi taupė pinigų vir
tuvėlei pastatyti, prieš 10.me
tų už 150 kruzeirtį nusipirko
plytų, pradėjo statyti ir^staip
liko nepastatyta, o plytos lau
ke bestovedamos apgędę. Jei
gu atsirastų pensininkiujfyrų
kurie susiorganizavę nuvažiu©
tų Jaęanon ir pastatytų jai
virtuvėlę, praneškite Tėvui
Jonui Bružikui. Tai būtų gra
žus artimo meilės ženklas,
ypač dabar gavėnioje.

