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CASA VERDE LIETUVIAI
Per Mariją Stankūnienę aukojo šie lietuviškos spaudos 

mylėtojai.- Juozas Gavėnas 20 cr , Liuda Matelionienė 20, 
Ona Matelionienė 20 Marija Baltušninkienė 10. Petras Tijū
nėlis 10, Marija Stankūnienė 20, Motiejus Sejūnas 10 ir Leo 
nas Kriaučiūn s 10. Viso 120 kruzeirų. ML administracija vi 
siems aukotojams ir organizatorei Marijai Stankūnienei dė
koja ir skelbia šį ML numerį jų numeriu

Atžymės Sukaktuves Zelinoje
Birželio 21-ą djdž gerb. 

p*el. Pijus Ragažinskas minės 
dvigubą sukaktį: 40 metų ku
nigystės ir 35 metus klebona
vimo Vila Zelinos parapijoje. 
Nors tai dar ne jubiliejiniai 
metai, bet jie jgija ypatingos 
reikšmės. Ta prasme, jog yra 
paties Prelato pageidavimas 
pasinaudoti tom sukaktuvėm, 
kad atsisveikii-tų su savo mie 
lais parapijiečiais ir do to, 
lyg ilgus metus ištarnavęs 
generolas, pasiliuosuoti nuo 
savo sunkių pareigų. Laimė, 
kad-tas atsisveikinimas nebus 
atsiskyrimas, ne* prel. Pijus 
gyvens ir toliau Vila Zelinos 
bažnyčios šešėlyje. Tačiau 
tokioj įtemptoj darbuotėj, ko 
kioį triūsė iki šauliai, kitos, 
nors ir mažiau prityrusios ran 
kos, dės visas pastangas jį 
pavaduoti.

Tiems įvykiams pam’nėti 
nustatyta birželio 27 diena, 
sekmadienis. 11 vai. ryto Pre
latas laikys iškilmingas šv. 
Mišias,-kuriose jungsis kartu 
su juo prie Viešpaties alto
riaus kunigai, bičiuliai ir pa
rapijiečiai. Tuo pat metu vys 
kupijos srities generalvikaras 
Pranciškus Vieira įvesdins 
naują kleboną, perduodamas 
tuo būdu parapiją jau nuo ku 
rio laiko atvykusiems lietu
viams saleziečiams. 5 vai. po 
pietų, Vila Zelinos seselų 
Pranciškiečių salėje vyks AKA 
D3MIJA, su progai pritaikin
ta menine dalimi, sveikinimais 
ir pagerbimais.

Pamenant kokį milžinišką

30
Birželio 22 dieną sueina 30 

metų nuo ano lemtingo mūsų 
tautos istorijos momento, kai, 
Voklečiu-Sovietų karur prasi
dedant lietuvių tauta vienin
gai sukilo prieš sovietinį Lie 
tuvos okupantą, paskelbė pa
sauliui lietuvių tautos suvere
ninių teisių vykdymo atstaty 
mą ir sudarė laikinąją vy. 
riausybę. Tai galėjo atlikti 
tik tauta, kurios valstybinė 
sąmonė buvo puoselėta išloti 
nėj kunigaikščių epochoj, tau 
tinio atgimimo n-priklausomy 
bės kovų laikais ir galutinai 
subrandinti nepriklausomybės 
klestėjimo metuose.

Dabar, iš 30 metų perspek
tyvos su giliu susikaupimu 
žvelgiame į vieną iš tragiš
kiausių Lietuvos istorijos lai
kotarpių.

TAUTO GENOCIDAS

Nacių-Sovietų 1939 metais 
rugpjūčio 23 dieną gėdingu

Pre'. Pijus Ragažmskas

darbą per ilgus savo pastora
cijos metu prelatas Ragažins 
kas yra nuveikę ir kiek daug 
jam privalo visi S. Paulo lie 
tuviai — nes jo veikla nesiri 
bojo vien V. Zelinos teritori
ja — prisistato savaime kaip 
neginčijamai verta ir teisinga 
kad visos lietuviškosios orga 
nizacijos dalyvautų sukaktu
vėse, pareikštų Prelatui savo 
pagarbą beiuįvertlnimą ir, | à- 
gal išgales, prisidėtų prie 
šventės programos paruoši
mo Aišku, ne tik organiza
cijos, bet ir pavieniai Vila 
Zelinos parapijiečiai, tiek fie 
tuviai, tiek brazilai, tiek kitų 
tautybių žmonės neprivalo 
atsilikti savo ilgamečio Kle
bono pagerbtmvėse, padėkoje 
ir ypač maldoje, kad Vieš
pats jį užlaikytų sveiką, lai
mintų jo dienas, duotų sėk
mės ir tolimesniam jo kuni
giškam. bei lietūviškam vei
kimui. (TS)

Metu’
susitarimu Lietuva buvo pas
merkta sovietinei vergijai ku 
ri prasidėjo 1940 metų birže
lio 15 d. msams ją okupa
vus. Prasidėjo Lietuvos sovie 
tizacija ir sistemingas lietu
vių tautos naikinimas, pasie
kę* savo viršūnę masinių trė 
mimų metu 1941 metų birže
lio 14-—18 dienomis.

SUKILIMAS

Nežiūrint žiauriausios pries 
pa caos, visoje Lietuvoje gi
mė ir tvirtėjo pasipriesimmas 
okupantui, slaptosios spaudos 
palaikomas ir Lietuvių Akty 
vistų Fronto valo/aujamas. 
Šig pasinriešinimo pagrindi
nis tikslas buvo atstatyt oku 
panto sutrukdy ą Lietuvos ne 
priklausomybės vykaymą.Tam 
palankus momentas atėjo 1 941 
metais birželio 22 d. vokie
čiams pradėjus karą prieš po 
vietus. Slapta surankioti gin
klai buvo nukreipti prieš oku 
panto karines pajėgas ir iš 

K auno radiofonobirželio 23 
dienos rytą jau buvo paskelb 
ta pasauliui, kad Lietuvos ne 
priklausomybė vėl atstatyta. 
Tuojau buvo sudaryta ir lai
kinoji Lietuvos vyriausybė 
Tuo būdu po trijų dienų Kau 
na pasiekusi vokiečių armija 
rado jį jau lietuvių valdomą 
ir tvarkomą. Didvyriškose ko 
vose žuvo daug pas ryžėlių, 
bet didysis tikslas buvo at
siektas Sukilimas vy; o ne tik 
Kaune, bet ir daugelyje kitų 
Lietuvos vietovių. Taip buvo 
įrodytas visos lietuvių tautos 
ryžtas gyventi laisvai ir ne- 
pri klausomai.

VYRIAUSYBĖ

Birželio 24 dieną laikinoji 
vyriausybė rinkosi pirmojo po 
sėdžio ir skuo.a: pradėjo vyk 
dyti krašto administravimo ir 
tvarkos atstatymo uždavinius. 
Šis faktas buvo staigmena 
naujajam Lietuvos okupantui 
ir nesiderino su jo ekspansi
nės politikos p anais. Nei gra
sinimais, klastė, nei vilionė
mis okupantas neįstengė vy
riausybės paversti savo poli
tikos vykdytoja. Po šešių sa
vaičių darbo Laikinoji Vyriau 
sybė okupanto puvo privers
ta savo veikimą sustabdyti 
prieš savo ir tautos valią 
Taip baigėsi paskutinis nepri 
klausomybės švystelėjimas, 
naujųjų okupantų nuslopintas. 
Po to ėjo treji nacinio teroro 
metai kurių metu lietuvių tau 
ta vėl išvystė visą kraštą apė 
musį pogrindinį pasipriešini
mą. Tose kovos sąlygose bu
vo sudaryta ir vieninga poli
tinė kovojanč o« tautos vado
vybė — Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas. Naci
nę okupaciją 1944 metais pa
keitė bolševikinė, iki^šioi te
besitęsianti.

PRAŠO LAISVĖS

°raslinkus "0 m-'tų r,u<> ano 
i lingo Lietuve* istorija rrn 

mento, šiandien galime drą 
šiai skelbti pasauliui, kad lie 
tuvių ttauta nenurims kol Lie 
tuvos suverenumas bus vėl 
atstatytas Tai įrodė 1941 me
tų sukilimas, visuotinis tauto* 
pasipriešinimas okupantams, 
herojiškos partizanų kovo1, 
gaivališkas pavergtųjų lietu 
vių laisvė? siekimas ir po pa 
šaulį išblaškytos politinės emi 
gracijos nepaliauja r.as ryžtas 
dirbti ir aukon'^ tėvynės išs - 
laisvinimo valandai priar inti. 
Lietuvos prisikėl mo viltis sti 
prina taip pat f kta«, kad vi 
sa eilė valstybių dabartinės 
okupacijos nepripažįsta teisė 
ta esant.

Vyriausias Li tuvoss 'šiais 
vinimo Komitetas kviečia vi 
sus laisvojo pasaulio lietuvius 
šią reikšmingą sukaktį atžy-

PLAČIAJAME PASAULYJE
NUTEISTAS SIMAS 

KUDIRKA

MASKVA Tarptautinė spau 
da praneša, kad lietuvis jūri
ninkas Simas Kudirką, kuris 
1970 m. lapkričio 23 d. mėgi
no pabėgti laisvėn iš rūtų žve 
jybos laivo Sovietskaja Litva 
į J XV pasien o sargybos laivą 
Vigilant, buvo teisiam s pra 
eitą savauę Vilniuje. Sov, Lie 
tuvos Aukšč. teismas jį už 
padarytą "išdavystę» nuteisė 
10 metų kalėti priverčiamųjų 
d irbų stovykloje

Pagal Sovietų Rusijos įsta 
tymus jis negali teismo spren 
aimo apeliuoti, kadaugi nėra 
nubaustas mirties bausme. 
Apie teismą sovietų «pauda 
visai nieko nerašė, kad vėl 
neiškiltų triukšmas pasaulinė 
je spaudoje. Bet prieš tai ra
šė, būk esąs laisvas Klaipėdo 
je. Apie paskirtą bausmę už
sienio žurnalistai sužinojo te
lefonu iš tribunolo pareigūno.

mėti taip, kad būrų padary
tas reikšmingas įnašas į Lie 
tuvos vergijos dienų sutrum
pinimą.

JAUNIMAS

įkvėpkime ir mūsų jaunajai 
kartai sukilėlių partizanų did 
vyrių dvasią ir tvirtą pasiry
žimą aktyviai jungtis Lietu
vos laisvinimo darban, šia 
proga raskime būdų atkreipti 
pasaulio viešąją nuomonę į 
tai, kad lietuvių tauta, paro 
džiusi tiek heroizmo kovoje 
už savo krašto nepriklauso 
mybę, tebėra sovietų paverg
ta, rusinama, naikinama, o 
Lietuva kolonizuojama rusais 
ir aikoma izoliuota nuo išo- 
Hnio pasaulio. *

PA YŽDŽiAI

Bražinskų, Kudirkos ir Si- 
mokaičių bandymai prasiverž 
ti iš «ovietinio kalėjimo at
kreipė pasaulio dėmesį į Lie 
'uvos dabartinę padėtį ir pa 
gyvino Lietuvos laisvinimo 
pastangas išeivijoj. Šios su
kakties proga įvertinkime Lie 
tuvos pasiryžėlių žygius ir 
panaudokime juos Lietuvos 
bylai pasauliui išryškinti.

Suderintomis jėgomis ir ryž 
tingai veikime, kol sukil'mo 
ir jo pastatytos lakiuosios vy 
riausybės didysis tikslas užti
krinu Lietuvosįįoepriklausomy 
bę tada okupantų sužlugdy
tos, bus pasiektas.

Vyriausias Lietuvos 
išlaisvinimo Komitetas

New Yorkas
197i m balandžio 30 d.

SADAT BRANGIA1
SUM jKÉJO

KAIRAS. Sovietų Rusijos 
prezidento Podgorny všzi o 
metu buvo pasirašyta draugiš 
kūmo ir nepuolimo sutartis 
tarp Egipto ir Sov, Rusijos 15 
metų.

Ja Sov. Rusija pasižada 
teikti karinę ir ūkinę pagal
bą Egiptui, o Sadat — neda 
ryti karinių veiksmų nesusita 
rus su rusais be) “'raikyti to
liau rusų karių dalinius Egip
te. Už Sovietu Rut-ijos nesikj 
Šimą ; Egipto reikalus, t y, 
tylėjimą pašalinant komunis 
tus ir rusofilus iš valdžios 
viršūnių, prezidentas Sadat 
brangiai sumokėjo - laisvės 
apribojimu, o gal netekimu.

NATO IR POLITIKA

BRIUSELIS. Šiaurės Atlan
to Karinės Sąjungos (NATO) 
valstybių užs. reikalų minis
trų ir Nato vadovų konferen
cijoje JAV bės reikalavo Eu 
ropos valstybių daug daugiau 
prisidėti prie Europos gyny
bai reikalingų karių išiaiky 
mo. Tada amerikiečiai galėtų 
atitraukti dalį savo karių <da 
bar 30ū.000), sumažinti sau ne 
palankų prekyoos balansą, 
skolas, dolerio infliaciją.

Tačiau JAV nenori sueilp 
nimi Europai gintiį.pajėgumo. 
Tik jis įgalina stiprią pozici
ją būsimose derybose su Sov. 
Sąjunga dėl abiejų ginklų su
mažinimo Europoje palaiko jė 
gų pu.-iasvyrą ir gal padės 
išgauti geresnes sąlygas Vąk 
Berlynui.

BRAZILIJA
LAIMI TEISĖ PrtiEŠ 

PRiDVARTĄ

Aukšč. Brazilijos Tribunolas 
(S1F) paneigė «habeas cor
pus» (neturėjimą teisėtų aktu) 
S. Paulo policijos delegatui 
Sergio Fleury, jie ir kiti 16 po. 
licininkų pnklausią «Minties 
batalionui» N oi s brazilijos 
Prokuroras H. Bicudo ir 3 tei 
sėjai norėjo sustabdyti bylą 
tačiau kiti 6 teisėjai aubaisa 
vo prieš. Sprendimas sukėlė 
didelį pasitenkinimą visoje 
Brazilijoje, kad pagaliau <Mir 
ties bataliono» dalyviai, nors 
ir aukšti saugumo pareigūnai, 
bus nubausti k kad teisė lai 
mi prieš prievartą.

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvv.ln
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Ir vaikinas ėmė Šypsotis
— «Gazolino»?
— Taip, ačiū!
Apsisiautęs mėlynu kombin 

zonų kepurės matiką n įlei
dęs ant akių, Tomas lėtai at
sistojo prie tanko. Skyst im 
kurui gurguliuojant į motoci 

. klo baką, stebėjau to 20 me 
tų vaiKino veidą — pavargęs, 
liūdnas, nusivylęs. Norėjau 
kiek nors jį pralinksminti, bet 
nei tą kartą, nei per kelis 
mėnesius neįstengiau su juo 
užvesti kalbos.

/ieną dieną, pagaliau, jis 
pats prašneko. Laikydamas 
mane jau ne vien tik «klien
tu , o bičiuliu, pradėjo man 
pasakoti savo gyvenimą. at, 
ir jis jautė reikalą «išsilie i», 
tik lig šiol nesurado su kuo.

Našlaitis iš pat mažens ir 
liguistas, nieko kito nepaži
no, kaip tik našiaityną ir li
gonines Dabar stengėsi užsi
dirbt) duonos, budė amas prie 
«uosto de gasolina» Uždar
bis, tiesa, menkas; bet pel- 
uingesnio darbo negalįs nei 
tikėtis. — Tai toks gyveni
mas! — užbaigė savo liūdną 
i-toriją.

Stengiausi dažniau su juo 
susitikti, jį užkfetbinti. Kad ir 
tik keltais žo ižiais, šypsniu, 
rankos mos u.

— Tamsta tai pirmas as
muo, su kuriuo man patinka 
kalbėtis, — prasitarė man vie 
ną dieną Bet vis su tuu pa 
< iu liūdnu žvilgsniu

Vieną sekmadienio rytą su
tikau jį išeinant iš bažnyčios. 
Nustebau.

— Kaip einasi, Tomai? — 
užkalbinau.

— Nei šiaip, nei taip, — 
liūdnai atsakė.

— Bet jei esi krikščionis, 
neturėtum būti toks liūnnas.

— Ką čia įeina į mano gy
venimą būti krikščioniu ar ne!

— įeina, ir dar kaip! — at
sakiau Ir pradėjom ilgai kai 
bėtis. Aš jam maždaug šita iš 
dėsčiau: — Krikščionys tiki 
(ir aš tai tikiu!), kad Dievas 
yra mūsų Tėvas, kad žmonės 
esame visi broliai, kad Kris
tus yra su kiekvienu mūsų 
kaip gyvenimo, taigi ir džiaug 
sroo, šaltinis. Krikščionis ži
no, kad, betkas jam atsitiktų, 
yra Dievo rankose, taigi ge
rose rankose. Ir liga ar ne
sėkmė negali jo parblokšti, 
nes tikras krikščionis ir savo 
kančią moka pernešti su Kris 
tumi. O tatai jam duoda drą
sos ir džiaugsmo. Aš nega
liu suprasti, kaip krikščionis 
gali būti nuolat liūdnas. Ką 
pats manai?

Atsimenu, kad jis klausėsi 
įbedęs į mane akis, tartum 
prieš save matytų atsiveriant 
lig šiol dar neregėtą pasaulį.

Pakviečiau Tomą į sueigą 
su draugais. Atėjo, išgirdo to 
kio pat amžiaus jaunuolius 
skaitant evangeliją, dissutuo-

, —, rr.^r-- . -

jaut, ryžtauus. Vieną kitą kar 
tą nuėjom kartu aplankyti Ii 
gonių, paskui vaikų netoli 
mam našlaityne .,

Jis kaskart vis atrasdavo 
naujų dalykų, r pat- iš lėto 
atrado save — ir ėmė keistis.

Dabar, aptarnaudamas kli
entus, jau nusišypso ir kai 
kada įstengia ka i ir vienu žo 
džiu linksmiau juos nuteikti; 
tapo paslaugesnis; ir nei pats 
nepasijuto, kai pradėjo gera 
daryti.

Vieną dieną * markiai ly 
jant, prie jo būdelės priėjo 
senutė ir paklausė, ar nega
linti nors kiek nuo lietaus pa 
sislėpti. Tomas jai užlėido bū 
dėlėj kėdę, o pats nubėgo j 
barą paimti senutei ko nors 
šita atsigerti. Vargšė senelė 
nežinojo, kain atsi lėkoti. Ji 
turėjo dar gan ilgoką kelio 
galą iki namu. Kai atsistojo 
išeiti, Tomas jai užmetė ant 
pečių savo lietpaltį

— Bet juk tamstai reikalin
gas! - prieš: osi senutė.

— Man jau nusibodo visą 
dieną jį nešioti. O ir lyt, ma
nau. jau nustos. .

Kitą dieną Tumas išvydo 
desperatiškai verkiantį berniu 
ką. Grįždamas namo pametė 
pinigus, tad bijojo gauti nūo 
motinos rykščių Tomas sten
gėsi j) nuraminti, padėti jam 
jieškoti pinigų. Bet nerado 
Paprašęs draugo, kad jį pa
vaduotų prie tanko, palydėjo 
vaiką namo.

L- Aš pakalbėsiu su mamy
te; pamatysi, viską sutvarky
sim. Gi jei paskui kokią die
ną ateisi man pagelbėti, užsi 
dirbsim parneštus pinigus.

Nuo tos dienos vaikutis ta

no Tomo bičiulis. !r beveik 
kasdien grįždamas iš moky
klos, užsuka pas Tomą, jo 
pasveikinti ir jam papasakoti 
iš mokyklos gyvenimo.

— Šiandien, - pasakojo 
vieną dieną berniukas, — pa 
lydėjau namo vieną mano 
draugą, kurį mokytoja išva
rė iš klasės. Bet jis visai ne 
kaltas. Aš nuėjau jo tėvams 
pasakyti, kaip stovėjo daly
kai, kad jo nebaustų. .

Kai, žiemos metu vieną 
dieną Tomas susirgo, nuėjom 
jo aplankyti. Atėjo ir vienas 
kitas jo klientų. Pasistengėm 
ir šiokią tokią dovanėlę jam 
nunešti bei papuošti jo kuklų 
kambarėlį. Už viską dėkojo, 
bet ant ga!o pridūrė

— Kas svarbiausia, tai bū 
ti Dievo malonėj ir vieni ki
tus mylėti.

Dabar kasryt praeinu pro 
Tomo tauką. Jis, švariu mė
lynu kombinz nu ir su kepu
raite, bet jau ne ant akių; 
šypsosi ir sveikina; pakelda
mas ranką. Kas jį mato taip 
greitą, paslaugų ir linksmą, 
negali susivokti, kas atsitiko 
su tuo anksčiau paliegusiu, 
surūgusiu, niekad nenusišyp- 
sanciu vaikinu. Bet jei kas 
užklausia, jis tuoj atsako:

— Atradau labai nuostabų 
dalyką- sužinojau, kad Die
vas yra Tėvas, o žmonės — 
mano broliai. Tai ar nelinks
ma?!

šis toks paprastas kasdie
nio gyvenimo j vykis (kurį at
pasakoja jaunas ateitininkas) 
tai gėrio, meilės darbų gran 
dinė. Vienas jaunuolis buvo 
GERAS nelaimingam benzino 
lankininkui; šis buvo GERAS 
senutei ir mokiniui; mokinys
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buvo GERAS savo draugi/’ 
Ir visi, kas daugiau, kas ma
žiau, patyrė dideli dalyką: 
kad Dievas yra mūsų Tėvas, 
tai mes — esam broliai!

Gal pats kartais klausiesi: 
«Būti geram, bet su kuo? ir 
kur?»

Atsakymas paprastas: Su 
visais, visur.

Jei tas jaunuolis būtų sva
jojęs būti geras tik su Afri
kos juodukais ar su Amazoni 
jos indėnais, gal dar nei šian 
dien nebūtų pasijutęs kad jo 
pašonėj benzino tankininkas 
liūdnas...

'Tik pažvelk aplink save 
šeimoj, namuose, darbovietėj- 
gatvėj — kiek žmonių, ku
riems gali parodyti savo ge
rumą 1

Nelauk, nedelsk — būk ge
ras tuojau, čia pat. Ir su vi
sais!

PRAGANIUS

IIB—II 
linam» ii

Prof. Gordon B. Ford, Jr., 
išleido seniausios lietuvių kai 
ba knygos,® «Mažvydo kate
kizmo^ laidą. Tai pirmoji an
glų kalba laida sugretinta su 
lietuvišku tekstu, tiksliai ir 
tvarkingai paruošta, 
na—ii ÜÍTW—Ü

Lietuvių Veteranų Sąjun
gos «t-.amovè» New Yorko 
skyrius skelbia rašinio kon
kursą; «Nauji keliai ir būdai 
kovoje už nepaklausomos Lie 
tuvos atstatymą», kuriame ga 
Ii dalyvauti asmens iki 35 
mfttų amžiaus. Ilgis — 1500 
žodžių. įteiktinas iki 1971 me 
tų spalio 15.
UMLMUMMm

Lakštingalų sezonas jų pasirinktoj karali
joj dar nebuvo praėjęs. Dabar jos atveriė savo 
gaidų knygas ir suderino skambiausius muzikos 
instrumentus.

Nutilkite vėjai, vandens lelijos užmerkit 
akis ir klausykite Klausykite, ne? giesmių va 
landa atėjo, ir žmogus joms jau yra kurčias. Gal 
ne už kalnų, kada praktiškasis žmogus pakeis 
žemės veidą ir tam. kad yra ne iš šio pasaulio, 
pasakys savo apgailėtiną; «Nereikia*. Tada gy
vens kartos, kuras šiuos mažuosius giesminin
kus regės tik knygose ir girdės ne jų balsus, 
tik nevykysiai imituojančių metalinių vamzdelių 
skambėjimą. Klausyk.te, nes ateis kartos, ku
rios pavydės jums šios giesmių valandos ■

— Aš nežinau, ar gali būti koks svarbesnis 
reikalas, kure pririštų mane šią valandą sėdėti 
troboj jr plepėti niekus?

Andrius pritarė dėdei. Mykolas triumfavo.
— Tik vėlai atvykai. Lakštingalų dienos 

paskutinės.
Pripažino Andrius ir, kaip išpažinty, žadė

jo pasitaisyti. Ilgai miestuose gyvendamas, apie 
tai buvo ir pamiršęs. Neigti Dievo dovanas yra 
didesnė nuodėmė už tas, kurias esame linkę lai
kyti didelėmis.

Nejučiomis prie jų buvo prisijungus ir Ja
ne. Tada jie visi trys prasėdėjo iki vidurnakčio. 
Giesmės buvo nutilusios, tik šiaurėj dangus švie 

té visu pakraščiu. -!au buvo prasidėjusios balto
sios naktys, trunkanči s tris savaites. Nuosta
bus šiaurės kraštų vidur-asario re.škinys

Žmonės čia gimę ir užaugę paprastai ma
žiau jautru gamtos reiškiniams bet ir iš jų 
kaikas savotiškas pajunta. pe*gyvena baltąsias 
naktis. Rodos, koks senukas ūkininkas ilsėtųsi 
po šienavimo, juk kiek čia tos birželio nakties 
bet ne - po vakarienės išeina žmogus su pyp
ke dantyse į kiemą, uzsbemia į vartus ir tyloj 
mąsto žiūri į tolimą šiaurę, žaižaruojantį dangų. 
Net arklių žvengimas pamiškėj tokiomis nakti
mis kitaip skamba, ir noris jų klausytis ir klau
sytis.

Tokią naktį norisi iše.ti į šiaurę, į tolimuo
sius iaukus, į bekraštes lygumas, bristi rasotom 
pievom, sutikti, pamatyti, rasti ko ieškojai visą 
gyvenimą, apkabinti, piiglau ti, išsiverkti.

Tokią naktį pinasi vaizdai ir atminimai, iš 
gilios senovės grįžta pasakų veikėjai, ir užkeik
ti didvyriai. Ant jūros krantų vėl iškyla šviesūs 
bokštai su vėtrungėm, metaliniais gaidžiais. Aukš 
tos pilys, sunkūs metaliniai vartai, šarvuoti rai
teliai su plevėsuojančiom vėliavom. Tai tavo 
vaikystės laikų kareivėliai. Jie gyvi ir tikri Tik 
tu jiems esi miręs. Užmiršai juos, įtikėjai tik sa 
vo akimis, atsisakei pasukų ir žaidimu, nutrau
kei sau sparnus ir dabar nesugebi būti laimin
gas.

Baltosios naktys ir rasotos pievosl Praeis il
gų metų procesija, nešina visais tavo laimėji
mais, bet vienos tokios nakties atminimas išblokš 
tave iš ramies pusiausvyros ir, iki būsi jaunas, 
nors ir pilku plauku puoštumeis, prabils, prakal
bės niekad neišsipildžiusių, neįvykusių slaptų, 
nesuprantamų jaunystės troškimų skausmu.

Dar kiek paklausyk, ką tau žvaigždės kai 
ba, o paskui, jei gali, stenkis greit užmigti.

Tu neišmatuojama, neiša Skinama, nepake
liama naktie.

SENELĖ

Rytas žadėjo gražią diena, tai Laburdienė 
savo sūnaitį prikėlė anksti.

— Iki pusryčių darže apkaupk nors porą, 
vagų bulvių Pusryčius reikia užsidirbti, bus gar 
dėsni. Žiūrėk, kaip mūsų žydeliai daro; vos atsi 
kelia, nieko nevalgę, pasikinko savo padlas ir 
lekia į kaimą ką nors suhandliavoti, teliuką ar 
skudurą nupirkti, vidurdienį grįžta ir tik tada 
valgo savo košer.

Juliukas kėlėsi trindamas akis, nelaimingas 
Nepratarė nei žodžio, neprieštaravo, Žinojo, kad 
tai negelbės.

— Mano laikais, kai tokia buvau, vaikai ry
tais atsikė’ę pirmiausia pagarbindavo Dievą, 
paskui vyresniems pabučiuodavo ranką ir prie 
durų sustoję laukdavo, kol bus pasakyti, tas rei
kia daryti. O čia kaip paršiukus: atsikelia, tąi 
nei mū, nei nū, tik išlekia iš namų; — garsiai 
galvojo moteriškė, kai Juliuko jau nebuvo troboj.

Vaikas nebuvo labai kvailas: išbėgdamas 
prieangy, prasivėręs spintą, nusilaužė duonos 
plutą, darže pasiskynė svogūnų ir numarino alkį

Kaupdamas bulves galvojo ir džiaugėsi kad 
gal tą, o kitą tai tikrai, sekmadienį apsilankys 
jo motina iš Granšvos ir pabus namie gal savai
tę, o gal ir kitą, iki didesnio darbymečio. Kai 
ji bus namie, jam bus ęrerai

Tada jiedu dažnai eis visai dienai į mišką 
uogauti ar malkų rinkti Ten kitas pasaulis, vis/ 
ko nors naujo pamatysi, išgirsi. Kaip gera 
tiems vaikams, kurie gyvena prie miško!

(Bus daugiau)
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Visi lietuviai didžiuojasi kad Lietuvos valstybė buvo 
įkurta prieš 750 metų, kad Vilniaus universitetas susilaukė 
400 metų, kad lietuvių kalba viena iŠ seniausiųjų. Susirenka 
me pašvęsti gimtadienius mūsų žymesnių ir aciimų žmonių.

Bet tos «senatvės» daug kas ir bijo. Aišku, seniau se 
natvės sulaukdavo mažiau žmonių, kol gyvenimas būdavo 
vargingesnis, nebūdavo vaistų, gerų ligoninių O dabar «pa
senti» gali tikėtis beveik kiekvienas, nors ir nenoromis^.

Visi nori būti ar atrodyti jaunesni, užtat perkamės ne
tikrus plaukus, vartojami dažai veidui pagražinti Bet, tuo pa 
čiu, nesame geros nuomonės apie «jaunimą", kuris, kaip 
daug kas mano, niekam netikęs, ne toks rimtas, kaip «mes.»

Gražiai pasakyta, kad kūd'kis, vaikas, jaunuolis gražiai 
atrodo, kad suaugę galėtų juos lengviau mylėti ir pakęsti vi 
sus jaunimo šposus, nepaklusnumą. O kaip su seno žmogaus 
grožiu? Už ką mylėsime vyresnio amžiaus žmogų?

Senatvės grožis yra išmintis. Per daugelio metu įvykius, 
patyrimą, susikrauna didelis dvasinis turtas, kuriuo senas 
žmogus dalinasi su jaunesniais. Ta šiluma, kuri supa seną 
žmogų, savo laiku išauginusį savo šeimą, dirbusį tautos ir ti 
kėjimo reikalais, ta pati šiluma lieka visą gyvenimą, nors ir 
jaunesniems tektų net kasdien prižiūrėti seno vyro ar mo
ters sveikatą ir gerbūvį, juo rūpintis namuose ar prieglaudoje.

Nelengva senam žmogui kentėti ligą, kaip sakoma, ki
tus apsunkinti, nelengva ir kad jaunesni ne visada klauso 
patarimų. Ilgų metų patirtis turėtų išmokyti mus kantrybės 
ir žmogiškosios išminties — taip buvo ir bus per visą žmo
nijos įstoriją. Kiekvienas žmogaus gyvenimo tarpsnis turi sa
vą prasmę, vertę grožį.

Seni žmonės yra tie, kurie jaunuoliams perduoda mūsq 
pasakas, dainas, liaudies išmintį, senus pasakojimus iš isto
rijos savo gi ų tikėjimą, kurie praeiti atpasakoja geriau, ne 
gu storos ir šaltos knygos.

Gražu, kai vyras ir žmona sulaukia senatvės, dalinda
miesi savo gyvenimu ilgus metus. Našlė ar naš ys sunkiau 
senatvę išgyvena, bet čia padeda draugai, draueės, draugi
jos, bažnyčia, talka savo artimui, labdaros darbai.

Ar senatvė baisi?

Jaunystė graži. Graži ir senatvė, kai ją puošia žmogiš 
ka, tautinė ir religinė išmintis, visi atlikti darbai šeimoje ar 
visuomenėje. Gražiai ilgą amžių išgyvent], kai ir užauginti 
naują žmogų, reikalinga visų talkos jaunesnių stiprios svei
katos vidutinio amžiaus a>menų, pačių mūsų senelių, kurie 
gali daug talkinti ir kurie tikrai verti visoker opos pagalbos.

A. S

Lietuviu Bendruomenė Auga
(Redakcijos pastaba Vie

nintelis ryšys tarp lietuvių, 
išsisklaidžiusių po 20 pasau
lio valstybių, yra jau 22 me
tus veikianti Pasaulio Lietu
vių Bendruo nenė. Jos kūri
mosi sąlygos skir asi nuo 
krašto į kraštą v enur prigi 
jo labai gražiai (Kanada, Vo 
kietija, Venecueia, Prancūzi
ja, Šveicarija, Australija Nau 
joji Zelandija, Kolumbija), 
nors ir ne be sunkumų. J V- 
bėse, Anglijoje, Argentinoje, 

Urugvajuje ir Brazilijoje 1949 
metais įkurta Bendruomenė 
rado jau seniai veikiančias 
jungtines orgaoizacijass pa
vyzdžiui Argentinoje bLA, A 
LOST ir Lietuvių Centrą, t ra 
zilijoje Lietuvių Sąju.ga Bra
zilijoje, Lietuvių Katalikų Sv. 
Juozapo Bendruomenę. Šiuo 
se kraštuose Lietuvių Ben
druomenes kūrimasis iš tikrų 
jų tebesitesia.

«Tėviškės Žiburiai», Kana 
doje», įdėjo ilgamečio LB vei

kėjo Antano Rinkūno straips
nį, kuris atskiria Bendruome 
nės mintį nuo nepasisekimų, 
kurie kartais užmetami ant 
pačios Bendruomenės idėjos. 
Tą straipsnį sutrauktai patei
kiame ir ML skaitytojams.

A. S.)

Savo esmėje tautos ir tau
tinės bendruomenės sampra
tos yra labai artimos Kiekvie 
nas tautietis vienaip ar ki. 
taip yra ir tautinės bendru, 
menės narys. Už tautinės ben 
druomenės ribų galima būtų 
laikyti nebent tokį tautietį’ 
kuris sąmoningai yra perėjęs 
į tautos priedų pusę.

JOS ĮKŪRIMAS

Šitokios lietuvių bendruo
menės sampratos pakaki k< 
turėjome savo valstybę,, ku
rioje bendruomeninis lietuvių 
gyvenimas ėjo, o plačiu mas 
tu lietuvių tautinę bendruome 
nę tvarkė ir atstovavo valsty 
biniai organai, tautiečių rink 
ti. Valstybės netekę, likome 
kaip tauta ir tautinė bendruo 
menė, tačiau netekome val
domųjų bei reprezentacinių 
organų.

Tą būklę įvertindamas, Vy
riausias Lietums Išliisviui 
mo Komitetas VLiKas, a. 
nais pokario meiais visų ne
ginčijamai pr.-pažintas vyriau
siu p au.io lietuvių repre
zentantu, 1949 eetais savo 
paskelbtoje Lietuviu Ch irtoje 
sako.- «Tauta yra prigimtoji 
žmonių bendruomenė. Pasau
lyje pasklidę iietuv ai sudaro 
vieningą i ąsa Aio Lietuvių 
Bendruomenę»; šių pastarųjų 
trijų žoožių rašymus didžio
siomis raidėmis jau reiške, 
kad lietuvių bendruomenei su 
telkiama ir tam tikra organi 
zacinė funkcija bei teisė ap
jungti viso pasaulio lietuvius.

KONSl i ruCiJA

PLB kūrėjai nepa iko Ben
druomenės bendrinėse Lietu
vių Chartos fiazėse. Jie šalia 
Lietuvių Chartos dar sukūrė 
ir pirmąją PLB konstituciją, 
kuri nusakė u ndiuomeuco 
sąrangą ir ,os, s.aip organi
zuoto vieneto, tikslus. Anot 
jos, Bendruomene «reiškia iie 
tuvių tautos ryž ą bū.i aisvai 
ir nepriklausomai ir tuo re 
kalu daro reik amus žygiu-,., 
sprendžia bendrus lietuvių re1 
kalus... jieško priemon ę tu- 
tuvyoej išlaikyt....»

Toji Vu h-o surašyta PLB 
konstitucija ouvo pateikia 
t irtii.il pirmajam PLB seimui 
Niujorko 1958 m. Seimas, į 
kurį suvažiavo viso laisvojo 
pasaulio demokratiniu būdu 
r aku atstovai, tą konstitucij 
patvirtino Ji su neesmio ais 
pakeitimais veikia iki šio. Va 
ninasi, VLIKo iniciatyva ir 
jau tr jų buvusių Pasaulio L e 
tuvių Bendruomenės seimų 
valia PLB yra viso pasaulio- 
lietuvių junginy^ kurio demo 
kratiniu būdu rinkti organui 
eina ir dalį tų administraci 
mų pareigų, kurias ėjo aepri 
klausomos valstybės admims 
iracija.

KRAŠTŲ SĄLYGOS

Įžvalgūs PlB kūrėjai įrašė

į konstituciją vieną labai s var 
bų paragrafą; «Kiekvieno 
krašto Lietuvių Bendruomenė 
tvarkosi pagal jos priimtą sta 
tūtą, prisiderindama prie vie
tos sąlygų». Deja, pradėjus 
PLB kūrimą kraštuose, kaikur 
buvo paskubėta, nevisur bu
vo paisomos tos «vietos saly 
gos». Iš to ilgainiui kaikurių 
kraštų bendruomeninis .judėji 
mas pateko į sunkumus. Šiuo 
metu jau ryškūs bent du nu
krypimai.

VIENYBĖS PROBLEMA

Susiaurintos Bendruomenės 
samprata yra viena tų ydų. 
Ja pasižymi kaikurie tautie 
čiai J.AV-bėse. Jų samprotavi 
mu, Bendruomenė yra tik vie 
na iš daugelio eilinių organi
zacijų. oji yra visiškas PLB 
idėjos ne-upratimas. Jei ben
druomenė taptų tik organiza- 
cijėle, tai tokios organizaci- 
jėlės visai nereikia Bendruo 
menė turi apjungti visus, nes 
kiekvienas lietuvis savo kil
me jai riklauso Jei kuriame 
krašte Bendruomenei nepavy 
ko formaliai visų apjungti, 
reiškia nebuvo atsižvelgta j 
«vietos sąlygas». Tam reikia 
keisti krašto Bendruomenės 
statutą per rinktus Bendruo
menės Tarybos atstovus, vi
siems šis kelias atviras. Di
džioji Bendruomenės idėja čia 
nekalta Nesugebant susiorga
nizuoti savo kieme, ne eikė

Šeimos Sugyvenamo Menas 
dr. a. Šidlauskaitė

(Tęsinys)

MOTIN ŠkUMaS moters šir 
dyje atidaro tikrą karžygišku 
mą ir papildo ją atsidavimo 
meile, hitame antrame savo 
karjeros veide moteris tačiau 
dažnai klysta galvodama 
kad vyras yra karžygis, ve.ž 
lūs, didelis, jis viską galį ir 
nereikal ngas paguodos šilu 
mos, motiniškumo Kai grįžta 
namo, motinos klau.-ia vaikų: 
«Kaip tu jautiesi, kaip ta mo
kytoja elgėsi ir 1.1.» Bet kada 
jos šitaip kalba savo vyrams? 
aš manau, Kad tasz«mažytis», 
grįžęs namo, po ilgos, sun- 
k os dienos, norėtų išgirsti ly
giai tuos pačius Klausimus- 
Vyras iš prigimties nėra šei. 
mus žmogų?, bet jis visada il
gs amžinosios meilės, šilu
mos ..

.moterys, kurios savo šeimo
je išgyvena tragediją, daž
niausiai yra tos. Kurios už
miršta šuą antrąjį savo veidą 
— Motiniškumo. liesa Koketės 
paieiės Jos greit Įsižeidžia 
ir užmiršta, kau vyras turi 
būti pnžiūnmt-s ir puoselėja
mas. Kaip antras, trečias ar 
penktas vaikas šeimoje.

sėslumas, namų židinys, na 
mų auotaikb yra moters stra 
tegijos pažiba. Jeigu moteris 
šuo uezino, ji paprastai pra
randa vyrą, tampa nervinga. 
Tokia užmiršta, kad iš jkoke 
tės ji pasidaro matrona, gar
bingoji mitina. Man daug ten 
ka kalbėti su jaunomis mote
rimis, ypa ingai tomis, kurios 
daug kalba apie laisvą meilę. 
Tenka kalbe.i iš grynai fizio- 
login o taško. Mano nuomo

tų Bendruomenės kaltinti pa
sauliniu mastu.

B NES DARBAI
Palaidos balos samprata yra 

kita yda. I PLB funkcijas dau 
giausia įeina bendrųjų darbų 
organiz-avimas ir reprezenta
cija kitataučių tarpe, nutinka 
me su vienu tautiečiu, kuris 
rašo: «Lietuvių bendruomenę 
sudaro lietuviškos parapijos, 
lietuviškos organizacijos, lie 
tuviški klubai, chorai finansi 
nės organizacijos, profesinės 
bei kitokios draugijos, kiek 
viena lietuviška šeima bei pa 
vienis lietuvis»

Taip, bet visos tos organi 
zacijos ir grupės turėtų pri
pažinti, kad bendruose lietu
viškuose reikaluose ir tautu 
nėję reprezentacijoje pirmoji 
vieta priklauso demokratiniu 
būdu rinktiems Bendruome 
nės organams, nes jeigu šio 
dėsnio nepaisysime, tai orga. 
nizacijos ir grupės tuoj pra
dės peštis tarp savęs. Turėsi
me kelis Vasario 16 minėji
mus toje pačioje kolonijoje, 
valdžios pareigūnų duris pra
dės varstyti daugeho grupių 
atstovai, save paskyrę ka.bė- 
ti v sų lietuvių vardu, bus vi
siškas chaosas. Jei kuriame 
krašte kas nors kliūva, pa 
taisykime Bendruomenės sta
tutuose numatyta tvarka, nes 
sukompromitavę didžiąją Beo 
druomenės idėją, atsid -rsime 
anarchijoj.

ne, moteris, jeigu ji pasuka 
savo gyvenimą gera linkme, 
ga>i taip pajungti savo orga
nizmą id alui, kad niekas ne 
ra sunku. Santykyje su vyru 
reikia žinoti, Kad moteris ga
li būti arba angelas arbu vel
nias.

žmona tapusi drauge.

Dažnai šeimoje žmona yra 
toji, Kuri papeni vyrą, paten
kina jo aistras — jr viskas. 
Daug pokalbio nėra.

Nepaslaptis, kad šeinio, e, 
kur vyras veda mergaitę tik 
dėl to, kad ji graži, be; netu
rinti kultūrinio išs lavinimo 
jojo plotmėje, sugyvenimo ne 
ra. Kiekviena m< tinai, kūnai 
rūpi dukters ateitis, svarbu 
žinoti, kad religinis, filosofi
nis ir profesinis pasiruošimas 
šiame amžiuje yra PKMUTÍ- 
NĖ MOTERS PABAIGA. Mat, 
dažnai profesionalai, grjžę na 
mo pakilia nuotaika, tu i juos 
palikti, nes be skunaų ;uose 
nieko negauna, kaip biologini 
savęs paiepinimą Vyras nega 
Ii žiūrėti tokion moterin kaip 
į angelą ar įkvėpėją, dėl ku
rios verta gyventi.

Moteris iš vienos pusės yra 
uždaryta šeimos gyvenime, iš 
kitos — ji turi skaityti lavin
tis, kad neatliktų nuo vyro ir 
vaikų. Profesiona.ės moters 
gyvenime uždaviniai yra la- 
uai dideli. Ji žino, kad tik da 
lį laiko skiria savo profesijai. 
Ji negali pasitraukti, palikti 
mokytojams vaikų auklėjimą...

Mokytos ar universitetus 
išėjusios dažnai susituokia su 
savo kolegomis. Jų gyveni 

(nukelta į 4 pusi.)
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LIETUVOS PARTIZANU pa
minėjimą rengia dr. EI. [drau
gelio kuopos ateitininkai šio 
mėn. 13 d. 16 vai. Vila Želi

ŠVENTKELIONE

Mūsų broliai ir Tėvynė rei
kalingi pagalbos ir maldų. 
Kaip praeityje, taip ir šiais 
metais šv. Juozapo Vyrų Bro
lija ruošia tradicinę Šventke- 
lionę j Dievo Motinos N. S 
Aparecida do Norte šventovę.

• J edos lietuvių choras. Visi 
kviečiami dalyvauti, draugi
jos su savo vėliavomis. Tai 
bus liepos 11 dieną, sekmądie 
nj. Autobusai išvyks iš Vila 
Zelinos, Casa Verde ir Vila 
Prudeate. Lakas nurodytas 
bilietuose.

Bilietai gaunami Casa Ver 
de pas MateJonius ir brolius 
Stankūnus, V. Prudeutėje pas 
M. Tamaliūną (telef. 274-0784) 
Vila Zelinoje pas visus Broli
jos narius. Daugiau inforroa- 
cjįjll pas pirmininką Joną Bag 
tižių tel. 273 1865.

ŠvenVkeiionės rengėjai 
Šv. Juozapo vyrų Brolija

noje, Jaunimo Namuose.
Yra ruošiama tai dienai epe 

ciali programa, kuri bus iš 
pildyta prie simbolinio Parti 
zano kapo.

Visuomenė yra kviečiama 
Dirželio 13 dieną dalį savo po 
pietės paaukoti pagerbimui 
tų, kurie Lietuvai paaukoja 
savo brangiausią turtą — gy
vybę...

SP KALENDORIUS

Birželio 13 — Pamaldos už 
Lietuvos kankinius, 11 vai. 
šv. Juozapo bažnyčioje, 17 
vai. Šv. Kazimiero koplyčioje.

Birželio 19 - Baltiečių mi
nėjimas, São Bento salėje, 
19 vai.

Birželio 20 — Baltiečių iš
vyka, nuo 9,30 iki 20 vai., 
Centro Municipal de Cam
pismo.

Birželio 23 — Baltiečių pa
rodos f't darymas 18 vai., Pra 
ęa Roosevelt.

Birželio 27 — Prel. Pijui 
RagažinsKui pagerbti šventė: 
11 valanda Mišios, 17 vai. pro 
grama Seselių Pran -iškiečių 
salėje; parapijos perdavimas.

Liepos 4 — Tautinių šokių 
vyresniųjų grupės pasirody
mas.

V. BELĄ

Lietuvių Sąjungą Brazilijo
je — Aliança ieško lietuvių 
šeimos, kuri sutiktų apsigy
venti Vila Belos mokyklos rū 
muose,’ir juos prižiūrėti. Kreip 
tis telefonu 92-3132 (Sr. Ale
xandre).

Mečys Peleckis darbo su 
metimais išvyko kelionei j 
Australiją, Aziją ir JAV-bes 
Dalyvaus liepos 4 dainų šven 
tėję Čikagoje.

ML PRENUMERATOS

Jonas ir Stefanija Szewc- 
zyk 33 kr.

IŠVYKA į MONTE VERDE

"Aušros" choras organizuo 
ja š. m. birželio 13 d., sekma 
dien|, ekskursiją graži- jon

onte Verde vasarvietėn, Mi
nas Gerais, apie 120 km. nuo 
S. Paulo. Choras mielai kvia 
čia norinčius prisidėti, Bilie
tus galima gauti pas Mirną 
Braslauskaitę.

Pasinaudokite gera proga 
gražiai praleisti sekmadienį.

JONAS JAKUTIS
RUA COSTA BARROS, 352

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

tų, indų bei darbo įrankių.
Lietuviai pirkim pas lietuvius 1

D B. ANTONIO SIAULYS
C. R. M. 10.647

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

Especialista em Obstetrícia pela Materridade de S. Paulo
Clinica de Adultos e Crianças — Moleo ’as de Senhoras 

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

Consultor!o e Residência RUA DOS TRILHOS, 1576 
Moocaj Fone 92-3991

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEK.

BIRŽELIO ĮVYKIU MINĖJIMAS
Lietuviams, latviams ir estams birželio įvykių mi

nėjimus bendrom jėgom ruošia «UŽ E1SINGUMĄ PA
BALTIJO:- TAUT- v S’, LIETUVAI, LATVIJAI IR ESTI
JAI KOMITET S», kuriame lietuvius atstovauja Br. L. 
Tarybos pirmininkas Juozas Ciuvinskas ir Valdybos na
riai Petias Šimonis ir Jonas uodelis

PROGRAMA:
I

BIRŽELIO 13. Pamaldos už žuvusius ir kenčian
čius kankinius, pavergtoje Tėvynėje ir Sibire.- Vila Ze 
linoje Šv. Mišios 11 vai. ir k ookoje, levu Jėzuitų Ko
plyčioje 17 vai. su tai dienai pritaikintu pamokslu.

II
BIRŽELIO 19 D. 19 vai.: Iškilmingas minėjimas São 

Bento kolegijos salėje — Largo de ão Bento dalyvau
jant lietuviams, latviams ir estams, Vyriausybės, spau
dos ir televizijos atstovams, su plačia menine programa.

111
20 D. BIRŽELIO, 8 VAL. RYTO. Išvažiavimas - Pik

nikas.- Cent o Municipal de Campismo, pakelėje į São 
Roque — Rodovia Raposo Tavares k5 kilomet. e, kur gra 
žus parkas, futbolo, krepšinio aikštės, vaikams sūpynės 
ir begalybė Įvairiausių žaidimų Šokių ir valgymo Salės 
su visais patogumais Dienos programa labai įvairi, už 
sibaigs ža. limais prie sukurto laužo

Biliet.it papiginti, nes Br. L. Bendruomenė nori su
teikti visiems galimybę išvykti iš São Paulo ir pailsėti 
gražioje vietovėje, Brazilijos Šve-icarijojoje.

Bilietų kaiinos: vyrams 5 kruzeirai, moterims 3 ir 
moksleiviams 2, vaikai iki dešimties metų, sėdį ant tė
vų Kelių, nemoka.

i V
BERŽELIO 23, 18 VAL.: Atidarymas meno ir kultu 

ros parodos. Rooseyelto Aikštėje — Rua Consolação, 
Salãu «■ ortinari». Atidaryme valdžios spaudos ir tele 
vizijos atstovai, gneô Kariškas orkestras, dalyvaus tau' 
tinių šokių .insamblis. Paroaa tęsis nuo 23 iki 30 dieno.--

BR. L. BENDRUOMENĖS POSĖDIS
Šaukiamas birželio men. 11 d. 19 valandą. Visi Ta. 

rybos nariai kviečiami dalyvauti, nes bus sprendžiami 
mi labai svarbus reikalai.

Pose is įvyks Jaunimo Namuose, Vila Zelinoje.
Pirmininkas — Juozas Ciuvinskas

mas paprfl 
to, kad

Moters išsimokslinimas ar 
profesinis pasiruošimas iš
sprendžia kitą milžinišką pro 
berną šeimoje: VAIKŲ AUGI 
NIMĄ Moterys skundžiasi 
kad vyras nekreipia dėmesio 
pageibėjiman vaikams. Jeigu 
mokyklon einančių vaikų tė 
vai nesidomi, tai šiandien vai 
kas nuo knygos pasuka tele
vizijom Išlaikyti jj prie kny
gos — reiškia atsisėsti kartu, 
domėtis paaėbi jam. Pareika
lauti, kad tėvas tai darytų su 
7, 9 ar 11 metų vaiku - tai 
reikalavimas tokio sėslumo, 
kuris sukels įtampą, nervin
gumą ir dažniausiai kovą tai p 
tėvo ir sūnaus.

Moters išsimokslinimas pro 
fesinis pasirengimas grąžina 
vyrą namo, «tidato duris jo 
kolegoms*. Vietoj dirbęs iki 11 
valandos įstaigoje, jis grįžta 
namo. Ir štai žmona pagelbs
ti jam mašinėle rašydama, su 
bibliografija. Šitaip nirbaama 
moterie pradeda domėtis vy
ro daibu, politika, medicina 
ir pn. Tuo pačiu ji pažadina 
valkuose susidomėjimą profe
siniu gyvenimu, tėtės darbo
viete.

Trilypė yra moters ro ė 
šeimoje: nuo koKetės turi pe
reiti į motinos, nuo motinos į 
kolegės, draugės stažą, prak
tiką Kiekvienoje moteryje . 
kiekvienu momentu šios TRYS 
ROLĖS TURI BŪTI IŠPILDO
MOS. (Šį tą kiek pakeitus, tai 
galioja ir vyrams; vyras turi 
būti drauge ir kavalierius, ir 
tėvas, ir draugas, kolega .

SUŠELPTI RUBaIS

TALKA PARODAI
Lietuviai kviečiami ir raginami liaudies meno pa

rodai paskolinti kryželius, audinius, mezginius, margu
čius, szintaro išdirbinius ir kitus dalykus. Paroda ruošia 
ma kartu su latviais ir estais birželio 23 — 29 dienomis 
Praça Roosevelt

Skolinamus eksponatus galima įteikti parodos ko 
misijos nariams, kurie mielai telefonu ar asmeniniai at 
sakys į klausimus; Ml. Vinkšnaitienė 1274 1671 rytais), 
Juozas Ciuvinskas (63-5269), Zenonas Ba
belis (256 6181), A. Petraitis (65 3286), A. Saulaitis 
(273 0338), P. Šimonis (63 4938). Vi. i paskolinti daiktai 
bus pakvituojami ir numeruojami, iki parodos ir paro 
doje budinčiųjų bei policijos saugojami, tinkame! pritai 
syti a? uždengti permatoma plastika, po parodos gra 
žinamf. ,, '•

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

? ALEKSAS KALINAUSKAS
Advokatas

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

Rezidencija: Raštinė:
R. Joaquim Piza, 204 . 15 de Novembro, 244

Tel. 31-2548 4.0 -Sala 19- Tel. 37-0324
no 14,00 iki 18,00 vai.

Atėjus šaltesniam žiemos 
laikui neturtingos lietuvių šei 
mos laba; reikalingos šiltes
nių, geresn.ų rūbų. Pirkda
mos naujus, įos išleistų pas
kutinius turimus pinigus. To 
dėl BLB Savitarpio Pagalbos 
Tarnyba labai prašo tautiečių 
sušelpti neturtinguosius rū
bai i ir avalyne. Juos galima 
nugabenti Mookon pas Tėvus 
Jėzuitus (ar bent pranešti), Vi 
la Zelinoje pas Šimonius, Vi
la Beloje pas dutkus.

Braso paremti ir pinigais. 
Vien gegužės mėnesį ji su
šelpė 100 kruzeirų 5įneturtin- 
gas, ligotas lietuvių Sšeimas. J-
ii n
i i ■■■■ ii

RIO DE JANEIRO
Lietuvių Generalvikarijatas 

praneša, jog ^birželio 13, 11 
vai. liet, koplyčioje kun. "M. 
Valiukevičius laikys pamaldas 
už deportaciją aukas. Po pa
maldų trumpas minėjimas.

Birželio 14. 18:05 — 18:i0 
per radiją VERA CRUZ irgŲ 
bus atlikta atitinkama pro
grama, s

Radijo Ministério da Educa 
ção e Cultura valdyba paža
dėjo duoti dvi dvi lietuvių 
tautą liečiančias valandėles. 
Tikimasi kad birželio 13 ir 14 
dienomis,

Antano Gaulios dukrelė mi
nėjo 15 m, sukaktį. Linkime 
Dievo palaimos! Z. I.
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