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PLAČIAJAME PASAULYJE
dė, kad NtW YORK TIMES
ir kiti laikraščiai nepasielgė
blogai paskelbdami slaptus
Pentagono (Jungtinio Genera
PARYŽIUS. Per paskutinius
linio štabo) slaptus dokumen
taikos derybų posėdžius Viettus apie
JAV prisidėjimą
kong (Provizorinė Revoliuci
prie Pietų Vietnamo karo.
nė Vyriausybė Vietname) pa
JAV Vyriausybė pralaimėjo
reiškė, kad jis sutinkąs pa
šią bylą. Dėl dokumentuose
leisti laisvėn amerikiečius be
paskelbtų davinių šabai nu
laisvins (450), jei JAV ati
ke i|ėjo jos orumas.
trauktų savo k irius ir šaud
Visa byla sukosi apie tai;
menis iš Pietų Vietnamo iki
ar
JAV pilietis turi tik žino
šių metų gruodžio 3) dienos.
ti, kad turi tas ir anas parei
JAV/bių pacifistai tai priė
gas atlikti, ar ir «kodėl" —
mė
su dideliu džiaugsmu.
kodėl turi eiti kariauti ir
Net Še,natas nubalsavo savo
mirti?
raginimą prezidentui tai pa
daryti, Tačiau Šiaurės ' Viet iiBaawaBBii
iiūūiii
namo komunistai too pasiūly
mu praktiškai tik pakartojo nepaskelb žuvimo
tą patį, ko ir anksčiau reika
PRIEŽASČIŲ
lavo, tik kitais žodžiais — vi
siškos JAV kapituliacijos ir
MASKVA. Visa Sovietų Ru
priieidimo greitu laiku užval sija ir pasaulis apgailėjo tra
dyti Pietų Vietnamą.
giškai žuvusiu? sovietų astro

VIETKONGAS TIK
PAKARTOJO

Dainuos Du Tūstančiai
Šitą .^riūtę skaitant, Čikagoje dainuos tūkstančiai bal
su Ketvirtoje JA Valstybių ir Kanados lietuvių dainų šven
tėję, liepos Ą d. dalyvaus 29 mišrieji ir keturiolikos mokyklų
vaikų chorai- Suaugusiųjų daininkų bus, pagal įsiregistravimo sąrašus, 1174, o vaikų 839, taigi net 2913 daininkų. Tiems
chorams diriguos aštuoni dirigentai ir akompanuos du pia
nistai. šventei suorganizuoti veikė 14 komisijų ir vykdoma
sis dešimties asmenų komitetas.

ŠVENTES PROGRAMA
ŠEŠTADIENI, liepos 3 d. Jaunimo Centre:

19 vai. pagerbimas žuvusiųjų už Lietuvos laisvę,
20 vai. kultūrinis vakaras Centro salėje.

SEKMADIENI
Pagrindines Dainų Šventės mišios Šv. Kryžiaus bažny
čioje 10 vai. Atnašaus J. Ei vysk. V. Brizgys, o pamokslą pa
sakys prelatas Juozas Talaraųskas, iš Toronto.

Kitos mišios bus keturiose kitose didesnėse lietuvių
bažnyčiose, nes ir didžiulė šv. Kryžiaus bažnyčia visų daly
vių sutalpinti negalėtų.
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Balukas,

šventės

Jungtinių Amerikos Valstybių himnas
Lietuvos Himnas
Malda už tėvynę ir 10 kitų dainų.
Po pertraukos lituanistinių mokyklų vaikų chorai:
nuos 8 dainas.

dai

Po antrosios pertraukos vėl jungtinis choras su solis
tais išpildys Dr. Budriūno kantatą «Lietuvos šviesos keliu”.
Šventės uždarymas Vakare 19 valandą bankietas su šo
kiais Conrad Hilton viešbutyje.
Kaip visa tai pasisekė, parašysiu Dainų šventės vakare.

J. Kidykas, S. J.

Dainų Švente Pasitinkant
Pačios didžiausios ir repre
zentacinės mū?ų šventės be
abejo yra dainų ir tautinių
šokių šventės sutraukiančios
daug tūkstančių savo ir gerą
būrį svetimos pub ikos.

Svetimoji publika, mūsų pa
čių pakviesta, atvyksta ne tik
dainų pasiklausyti ar tauti
nių šokių pasižiūrėti, bet kar
tu ir lietuviškos publikos pa
matyti.

Ir mes, kai nueiname į sve
timųjų didesnius parengimus,
kreipiame dėmesj ne tik į pa
ruoštą meninę programą, bet
ir į publiką, kaip ji atrodo,
kiek ji tvarkinga ir organi
zuota. Ir taip susidarome nuo
monę apie visą tautą.
Dalis mūsų publikos bent
didžiosiose šventėse nepasi
žymi tomis gerosiomis įubli
kos savybėmis. Ne kartą te
kių švenčių organizatoriai tu
rėjo vargo atidarant šventes,
nes dalis publikos nekreipda
vo dėmesio j pakartotinus or
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«AUSROS»

JUNGINIS CHORAS

1971 birželio 28 d.

Šventės pasisekimas priklau
so ne tik nuo šventės organi
zatorių ir programos daly
vių, oet ir nuo kiekvieno
šventės dalyvio Gražiu susi
klausymu, dailiu elgesiu ir
atidžių dėmesiu programai
pagerbiame ne tik pačią šven
tę, jos organizatorius ir pro
gramos atlikėjus, bet ir pa
tys save, šavo sueik ausymu
sudarome gražią šventišką
nuotaiką visiems, o svetimie
siems paliekame gerus įspū
džius apie save.
«Draugas»

«NEMUNO» ir

15 valandą Dainų Šventė Tarptautiniame Amfiteatre
Vėliavų įnešimas
Chorų eisena
Oficialus ėventės atidarymas, Dr.
komiteto pirmininkas.

besiklausant programos ir be
sišnekučiuojant su gretimai
sėdinčiais kaimynais. Reikė
tų visus savo reikalus iš anks
to taip sutvarkyti namuose,
kad atėjus nereikėtų trūkdytis ir kitų trukdyti.

ganizatorių prašymus užimti
jiems skirtas vietas ir leisti
pradėti programą. Dalis pu
blikos kuri nori sekti šven
tės eigą, piktinasi nuolat vai
kščiojančios
stovinėjančios
tarp eilių publikos elgesiu, o
svetimieji, tur būt, stebisi to
kiu mūsų nesusiklaus/mu To
kios netvarkingos publikos
procentas nėra didelis, bet
jis trukdančiais savo veiks
mais atkreipia visų dėmesį.
Švenčių organizatoriai, cho
rų vadovai ir choristai įdeda
per ištisus pasiruošimo me
tus daug darbo ir sielos. Su
važiuoja iš tolimiausių vie
tovių.
Mūsų-judriajai publikai tu
rėtų būti gražus pavyzdys
mūsų choristai — progr-.moá
dalyviai Jei ateiname į šven
tę. reikėtų ir persiimti šven
tiška nuotaika ir toje nuotai
koje deiinti visus savo veiks1
mus Juk nesunku suaug- šiam porą valandų išsėdėti

VAKARAS

Pirmasis «\'emuao» tautinių
šofc’ų grupės viešas pasirody
mas. gerai pavyko Šokėjų ge
ra nuotaika ir entuziazmas
įtikino nemažą publiką, kad
ši grupė stiprės, klestės ir
gal net išdildys svajonę 1972
metų vasarą dalyvauti renti
nių Šokių šventėje Čikagoje.
Žmonės plojimu ir aukomis
jaunimo planams pritarė.
No"s dide-nė būrelio dalis
anksčiau šių tautinių šokių
nemokėjo, šiai programai «Ne
munas» įstengė paruošti še
šis lokius Gyvatarą, Sostą,
Lazdinį, Malūną, Lenciūgėlį
ir Žiogeliai Programos gale
antrą kartą pašoktas Malū
nas itin gražiai išėjo. Akor
deonu puikiai grojo Tadas
Garšva. Dviem kalbom pra
nešinėjo Vilma Šimonytė ir
Julius tijūnėlis.

«Aušros» choras, A. Pe
traičiui diriguojant, padaina
vo penkias dainas Jos ne tik
praturtino programą, bet jau
nimui davė pajusti, kad šis
suaugusių vienetas lydi bei
remia pirmąjį «Nemuno»
žingsnį.
Dalį pertraukos buvo rodo
mos ir O . Petraitytės bei A.
katilaičio dviem kalbom aiš
kinamos Lietuvos miestų, gam
tos ir istorijos skaidrės.
Žiūrovams buvo pristatyt
du išvykstantieji į tautinių šo
kių mokytojų kursus JAV bėse. Tikimasi, kad jų patirtis
bei žinios padės. «Nemunui»
toliau vystytis tautinio šokio
mene.
Dalyvavusiems ir vadovavo
šiems padėkojo p. J. Čiuvinskas, Brazilijos Lietuvių Ben
druomenės Tarybos Pirminin
kas.

E

Tačiau kariškai JAV nėra nautus Georgi Dobrovolskį,
nugalėtos, jų ir Pietų Vietna Victor patsayev ir Vladislav
mo
karių prasiveržimas į Volkov. Išsilaikę erdvėse 23
Kambodžą ir Laosą labai su ■dienas, jie žuvo benusileisda
mažino komunistams kelius mi į žemę; Soyuz-11 nusilei
ginklų tiekimui savo kariams dus žemėn, jie buvo rasti ne
ir pražudė daug jų karių. Tik gyvi, Sovietai nepaskelbė ofi
pačių JAV pacifistų ir kai cialiai gaibės sumetimais žu
kurių kirų aktyvių grupių — vimo prieža ties. Tačiau jas
komisija mano,
net dalinančių
narkotisus tyrinėjanti
JAV kariams Vietname — jog astronautai žuvo dėl tech
priešing m a s. galės privesti aiškus kinuos.
JAV p ie pasitraukimo,
Iš viso erdvėse yra žuvę
7 astronautai. 4 sovietų ir 3
amerikiečių.
Bet sovietai tuo nelaimin
LAIMĖJO SPAUDA
gu atsitikimu nenusiminė, ne- ,
~WAŠ l N G TONAS* J A V A u kš tolimoje ateityje vėl skris į
čiausias Tribunolas nuspren erdves.

Po program s kai kurie
lankė lietuvių parodą Jauni
mo Namuose.
Visas vakaras, tiek progra
ma, tiek nuotaika maloniai
praėjo, fai buvo daugiau ne
gu pirmas žingsnis: tai buvo
jaunimo šuolis į priekį.

Programoje dalyvavo
25 estai ir latviai.

apie

Pirmadienį Joną Lukoševi
čių ir Reginą Bagdžiū.ę Con
gonhas aerodrome išlydė o
aule 30 žmonių. Jie liepos
6 — 17 dalyvauja tautinių šo
kių mokytojų kursuose prie
Čikagos.
M, Saulaitytė
nsssssssui

LAISVĖS BYLOJE
Londono «Daily Telegraph*
laikraštis atspaude vedamąjį
apie Kudirkos bausmę; «Kai
kam iš mūsų atrodo, jog trijų
Baltijos valstybių nebėra. Ta
čiau to negalima pasakyti
apie jų nelaimingas tautas
net po masinių deportacijų
bei sovietizacijos metų.»

* Estų « Vaba Eesti Soaa> New
Yorke Kudirkos reikalu rašo,
kad sovietų pareigūnų nusi
kaltimai prieš įstatymus turi
būti perduoti tarptautiniam
teismui taip pat kaip naciai
Niurnberge.

Bostono dienraštis aprašė
Lietuvos seminarijos padėtį:
prieš kai ą buvo 466 kandida

tai kunigystei, dabar teleidžia
ma 30. Laikraštis mini, kad
pats Kremlius nežino kaip
su Vatikanu santykiauti; vie
ni siekia griežtai, kiti toieran
tiškai politikuoti
Neutralios Suomijos laškraš
lis paskelbė strai snį apie
Estijos tautinę padėtį. Ru<?ai
j tai greitai ir griežtai rea
gavo.
Kanados Užsienio Reikalų
ministras M. Sha"p pasikalbę
Ji me su «Tėviškės Žiburių»
redakcija patvirtino; kad Ka
nada nepripažįsta Baltijos tau
tų įjungimo Sovietų Sąjungon teisine prasme.

JAV Valstybės departamen
to pareigūnas C. Bray, kalbė
damas keturių Latvijos šžydų
teismo reikalu, pareiškė, kad
JAV daryta pastaba nėra kiši
masis į Sovietų Sąjungos vi
daus reikalus, nes («sovietų ei
gesys atrodo visiškai aiškus
Visuotinos Žmogaus Teisių
Deklaracijos pažeidimas.»
JAV Atstovų Rūmuose įneš
ta rezoliucija, kau Rūmų ko
misija ištiriu karo belaisvių
bei civiinių asmenų prievar
tinę repatriaciją į Sovietų Są
jungą H-jam karui pasibai
gus. Pirminiai daviniai rodo
kad milijoną antikomunistų
buvo sovietų ištremti. Tai
priešinga net Yaitos sutar
čiai.

2

2 '■> ■ ■''

WnejT'’

JAUNYSTĖS AIDAS
STOVYKLOS
Rugpjūčio pabaigi je Nesaltai Pradėtosios Marijos sese
rų stovyklavietėje «Neringa»,
kalnuose, įvyks studentų atei
tininkų stovykla.
Gegužės
mėn Dainavoje vyko studen
tų ateitininkų kursai, kurie
ypatingai pristatė Laisvės pro
bleraą 30 čiai metų nuo 1941
* išvežimų paminėti.
Los Angeles skautai atšven
tę savos stovyklavietės penk
metį, surengdami 1,800 dole
rių peno davusį balių
Kovo mėnesį įvyko ateiti
ninkų globėjų ir vadovų kur
sai Čikagoje.

dijinį suvažiavimą, kuriame
daug dėmesio skirta literatū
rai, dramai, muzikai ir — aiš
ku — pasilinksminti.
Birželio 6 įvyko vaiku lai
kraščio «Eglutė» xNekalto Pra
sidėjimo Marijos seserų sody
boję, Putname, JAV.
Detroito Lietuvių Namuose
pastatyta Salomėjos Neries
eiliuota pasaka «Eglė žalčių
karalienė».

Kovo 14 įvyko pirmasis Ha
miltono mergaičių choro kon
certas. Jam priklauso 60 mer
gaičių ir vadovauja V. Veri
kaltis.

Lietuvoje veikia 250 mer
gaičių
choras, pavadintas «Lie
Lietuvių Jaunimo informa
cijos Centras Bostone, sąra paitėmis,» kuris dirba jau
penkeris metus. Atlieka ir
šuose jungęs apie 3000 lietu
vių jaunimo virš 15 metų am vaikiškas dainas ir klasinius
veikalus.
žiaus, savo biuletenyje pas
KMBBMĮĮ
kelbė stovyklų sąrašą ir ap ĮIiis^jããsãii
rašė 3 mėnesių kelionę po
SPORTAS
JAV ir Kanadą, prasidėjusią
birželio 12.
JAV Rytų apygardos spor
lliraūBRfll!
to pirmenybėse dalyvavo virš
iiKãêáiHiii
x
200 lietuvių jaunimo Vyrų
KULTŪRA
krepšinį laimėjo Geležinis Vai
Čikagoje kartu pasirodė dvi kas Waterbuno, tinklinį Bos
tautinių šokių grupės: Hamil tonas, moterų tinklinį New
tono Gyvataras ir Čikagos Yorkas.
Jaunimo centro ansamblis.
mbuk—n
Jie šoko šiuos šokius: gyvata iiŪKEOBiii
ras, sukčius, rugučiai, jonkeNUOMONĖS
jg, oželis, lenciūgėlis, šustas,
vėdaras, blezdingėlė, malūnas
Rimantas Šarkis, kątik bai
liepto is, Kepurinė, mikitas»
gęs
mediciną Australijoje,
kubilas, malūnėlis. Gyvatalietuvių išeivijos jaunimą api
ras turi 80 šokėjų, JC ansam
brėžia; «Kadangi moderni kul
bits 37 Publikoje daugiausiai
tūra žmogišką vertę labiau
jaunimo.
pabrėžia efektyvumu, veiks
Akademin e skautų sąjūdis mingumu, negu ištikimybe
liepos pradžioje suruošė stu tradicijai, tai jaunimas priima

— J iosiesi, kas čia seną krieną, sudžiūvu
sią kempinę ims. Sukarkos, to iepdančio vaikį
šaukia. Buvo ramus, tylus, ir to prireikė val
džiai, Gerai, jei ims j pėstininkus, o jei į raite
lius, tai, sako, reikės ir savo žirgą atsivesti.

— Gerai, kad ne į aviaciją, tai reikėtų pirk
ti orlaivį.
— Kaip tik ir aš taip sakau.
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šios . aplinkos reikalavimus
greičiau negu tėvų siūloma
ištikimybė tradicijai.» Jaunas
kalbėtojas ragino tėvus mo
kyti vaikus kalbos, nepasako
ti tik apie miškus, laukus, gė
les, paukščius, o ir apie pra
eitį vakare išjungti televiziią
ir pasakoti pasakas, išmokyti
mažuosius dainų, siųsti mo
kyklon ir stovyklon jaunimą
paveikia neigiamai vyresnių
jų nesantaika. Jis ragina tė
vus lietuvišką tautos turtą
perduoti vaikams visais bū
dais kurie paveikia jauną
žmogų, gimusį ėųsiral.iįoje,
kartais besijaučiantį daugiau
australu negu lietuviu, Už
baigė savo kalbą MelbouJisO
visuomenei; Mes, jaunimas,
savo širdyse esame lietuviais
lietuviais norime ir būti »

dos (nuoma, priemonės, mo
kytojų algos) išėjo 40 dole
rių. Šių pinigų 80% sudeda
tėvai, 20% skiriama iš fondų
ar Lietuvių Bendruomenės.

Vytautas Paulauskas JAV
bėse baigė jūrų teisės moks
lus, dirba prekybos laivyne.
Jo brolis Edmundas neseniai
įšventintas j kunigus. Abu gy
vena netoli Bostono.

Rugpjūčio 15-21 dienomis
Dainavoje mokytojų studijų
savaitės metu vyks ir jauni
mo lituanistinių studijų sa
vaitė.,
Vaiva Vėbraitė laimėjo J A V
Angių kalbos mokytojų tary
bos kasmetiniame konkurse
teisę atstovauti Connecticut
valstiją. Jos rašinys
apie
Putino kūrybą, jo ypatybes
kaip pasaulinio mąsto kūrėjo.
Iš pateikiamų 500 gimnazistų
rašinių parenkamas tik vie
nas.

Prancūzijos L8 ruoštoje
šventėje jaunas lietutis, kal
bąs prancūziškai, .pabiėžė,
kad daugumas lietuvių gyve
nančių mišriose šeimose nori
būti ir savo laiko lietuviais»
stengiasi veikloje dalyvauti.
Dalyvavo ir Europis lietuvių
vyskupas a. Deksny*.

Waíhingtono lituanistinė mo
kykla mini savo dešimties
metų sukaktį, išleido 17 kos
mokinių parašytą leidinėlį.

Šaltinis, tautinės ir religi
nės minties žurnaas, einąs
Anglijoje, įvedė Jaunimui sky
rių, tvarkomą Petro Verše
lio, gyvenančio Vokietijoje.

Filipinuose 2 metus moky
tojavo JAV Taikos Korpo na
rys Viktoras Laniauskas, o
dabar išvyksta Turkijon mokytojaud.
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ŠVIETIMAS
JAV bėse lietuvių kilmės
mokyklinio amžiaus vaikų yra
8 000 tarp 5 ir 15 metų kurih
2 tūkstančiai gyvena srityse,
kuriose nėra lituanistinių mo
kyklų Šiais mokslo metazš
lituanistines mokyklas lankė
3000 mokinių, Mokyklų 42,
mokytojų 339. Metams vie
nam mokiniui mokyklos išlai

Vokietijos spauda plačiai
minėjo Vasario 16 gimnazijos
20 metų sukaktį.

Jaunimo iš Lietuvos studi
juoja Bulgarijoje, Lenkijoje,
Rumunijoje, Vengrijoje ir ky
tų Vokietijoje, neskaitant pa
čios Sovietų Sąjungos. Šiuo
metu esama beveik 60 tūks
tančių studentų, kurių tik tree
dalis yra darbininkų vaikai.
ngMK.-'.saaii
'iiãjgãssãü

diedukas mirė, ant pečiaus lirėjo slt ptai paslė
pęs kumeliukų neturėjusius kumelės pavalkus,
tai tik užsimovė ant gaivos ir žiūri: prie mirš
tančiojo jau ir stovi toks didelis, juoda», su ra
gais. Dūšia kaip migla, kaip balti garai, tik tik
pradėjo eisi iš burnos, tai tas juodasis su šakėm
tik šmakšt į tą uūš’ą'. Suvaitojo suvaitojo’ naba
gė, o tas sužvengė devynių eržilų balsais, užsi
metė šakes su dūšia ant pečių, kaip žydas teliu
ką, švyst pro kaminą, ir jo nėr. Kažin, ar čia
te.sybė?
— Jei taip sako, vadinas teisybė.

— Kaipgi, kaipgi, Ir aš taip sakau. Bet ir
papliauškia tas Dzigu-.is, ir mergogauda baisiau
sias, Naudos iš jo tiek, kad duoda cbarbo kaimo
šunims Plevėsa toks. Ir žinok tu žmogus, ar
dūšią tikrai matė ar tauzija?

Toliau tas žinių maišas, telegramų agentū
ra pranešė, kad Kolio Justinas grįžo ir susitai
kė su broliu. Dėdė, norėdamas pertraukti tą tauš
kalą, Andriui paaiškino istoriją apie Justiną;

Paskui Laurynas atsiminė, kad -Zidorius
Klemka, kurį paprastai visi Na’iesninku vadina,
kuris visada čiaudo, nuo vakar dienos serga
pelėm,

— Pas Nikodemą Kolį, valsčiaus sekretorių,
gyvena jaunesnis brolis Justinas. Kažko abu su
sipyko, Nikodemas norėjo Justiną mušti, tai tas
bėgti per laukus. Vienas bėga, kitas vejasi. Sėgo, bėgo per visus per visus laukus, perbrido
Šarkę, prabėgo Montvilouius, Kruopius. Visą die
ną vienas bėgo, kitas vijosi. Nikodemas dar ir
kuolą ant pečių tempė, vadinas, duos anam per
nugarą. Tik Urnežiuose Justinas prapuolė Niko
demui, nerado. Aštuonioliką kilometrų vijosi!
Nieko sau lenktynės.

—- Žmogus paguli, paguli, paskui pradeda
bėgioti apie namus. Kaip nedzvanytas. Niefcas
kitas tokia liga neserga, o jis gyvenime jau
gal septintą kartą. Ir nogla neima.

— Pasakyk, ponuli, — dabar kreipėsi Virvu
lis į Andrių, —- kaip labai mokytas ir viską ži
nai, ar teisybė, kad norint galima raityti mirš
tančio dūšia? Sako, Žirgulis iš Kiauleikių, kai jo

Jo Saliute irgi neišrūkvta, užtai niekas ir
nenori jos vesti. Kas tokią drobiną ims? Jau
kaip siūlė tėvas Kristupui Niprikui, prie kraičio
ir deglą kiaulę ir naują bezmėną pridėjo, o tas
vis savo ne.

— Pamanyt: mergina su bezmėnu, o tas Niprikas nei iš toli! — garsiai ėmė juoktis Myko
las. Juokėsi iki ašarų.

— Tai smagu buvo užbėgti, pasišnekėti. Su
Ponu Dievu, iki kito karto.
Vėl apnešiojo savo šiltą ranką ir tekinas
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JAUNIMO KON
GRESAS. ‘
fentrbjo pasaulio lietuvių J K
komitetai no-^ėdžiauja nuolati
niai — jau už metų rinksis
arti dvidešimties kraštų lietu
vių
jaunimas
posėdžiauti,
svarstyti, linksmintis, dalintis
įspūdžiais dainuoti, šokti, su
sidraugauti ir pasiryžti.
Ruošdamiesi Kongresui, Ar
gentines jaunimas rengia stu
dijų savaitę sausio mėnesį,
Kanados — rugsėjo, Europos
— liepos.

Kongresui numatyta nepapras ai įdomi akademinė pro
grama su paskaitomis, disku
sijomis ir simnoziumais apie
Lietuvą, jos jaunimą; švieti
mą, organizacijas, Mterarūrą,
sociologiją — visa surišta su
lietuvių jaunimu šiandien.
Brazilijos, Argentinos ir Uru
gvajaus jaunimui gal pavyk
tų išnuomuoti visą lėktuvą į
tautinių šokių šventę ir kon
gresą, jei atsirastų lietuvių
turistų, kurie užpildytų kitas
vietas. Estai irgi ruošia kon
gresą Kanadoje, mielai prisi
dėtų prie kelionės.
J K finansų komitetas numa
to paskirti stambią sumą pini
gų Pietų Amerikos jaunimui
atvažiuoti Šiaurės Amerikon-

PARODOJE
Baltų parodoje lietuvių sky
riuje išstatyti jaunimo pieši
nėliai ir fotografijos. Brėži
niuose vaizduojama, kas mūsų jaunimo gyvenime svar
biausia ir kaip jie įsivaizduo
ja Lietuvą. Parodą aplankė
apie 60- 70 lietuvių jaunimo,
priklausančio organizacijoms,
rateliams ar lankančiam li
tuanistines mokyklėles ir ją
labai susidomėjo

išbėgo. Pamatys, kur šviesa, pasibels.

— Dantis ima gręžti nuo jo tarškėjimų, —
atsiduso Mykolas! - Tikras lapatūnas. Kartais
įdomu ji paklausyti. Jis sužino pačius keisčiau
sius, juokingiausius atsitikimus ii moka juos
papasakoti.
Juokingų atsitikimų būna ir jo namuose
Negali atskirti savo vaikų vardus. Buvo našlys
su trim vaikais, antru kartu vedė irgi našlę Ro
zaliją Salugienę sų dviem. Jiedu susilaukė jau
ketu ių. Kartą prie bažnyčios stovim, vaikai dau
žosi, o jie sako savo Rozalijai: «Veizėk, tavo ir
mano vaikai muša mūsų vaikus.»

Kalbant apie vaikus- jo tokie kaip visų, bet
dėl jų jis neturi ramybės. Juos gražiai charakte
rizuoja: «Tas užaugęs bus gaspadorius, anas de
gutinrnkas, gi tas, jeigu iš viso užaugs* jei nepa
sidarys razbainmku ir jo policija nenušaus, ati
duosiu kariuomenėn ir paprašysiu generolą, kad
jį išsiųstų į karą arba kad niekad iš kariuome
nės nepaleistų.»
Čirpūnams, jo gretimiems kaimynams, gimė
vaikas. Virvulis tuoj nubėgo pasveikinti. Gal ne
tyčia jam taip išėjo, kad pasakė: «Ačiū Dievui,
džiaugiuosi ir aš, kad vaikas gimė jums, bet ne
mums».
— Syki žiūriu
Virvulis aria aprišta deši
ne ranka. «Kas pasibarė, kaimyne, ar j kirvį pa
taikei?» — «Ne. Tik norėjau duoti savo- razbaininkui per ausį, o tas gudrus kaip biesas, pasi
lenkė, ir aš tvojau sienon. Ten buvo vinis.»
Nesiseka jam net bažnyčioj. Nežino, kada
ir ką reikia kalbėti. Pasakojo Pinkis, kad greta
jo stovėjo bažnyčioj.

(Bus daugiau)
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kad savo žemės ir vardo neišsižadėjai.
Ačiū, kad brolį lietuvį mylėjai
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Ačiū, už palaiminimą ŠventGje Aukoje — •
ar kas suprato, ko vertos lemiančios rankos?.
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01, TOLI, TOLI...
Lietuvos kunigaikščiai ir kariai apkeliavo didžiausius
plotus, prieš 500 metų valdydami vieno milijono kvadratinių
kilometrų galingą valstybę. Knygnešiai pėsti per pavojus slin
ko, nešdami lietuvišką knygą, kurios dėka ir šiandien rašo
me lietuviškai. Savanoriai vedė įsavus arklius ir naminius
ginklus j nepriklausomybės kovas. Lietuviai kunigai keliau
ja Sibiran savanoriškai aptarnauti tautiečius.
Arčiau mūsų, viena šeima kas savaitę Uetuviškon šešta
dienio mokyklėlėn vaikus veža 150 kilometrų, o daug kitų
keliauja 50 — 80 kilometrų. Net kitataučiai iš interioro atvy
ko lankyti baltiečių parodos São Paulyje. Sekančiais metais
iš 20 kraštų jaunimas ruošiasi vykti Jaunimo Kongresan Či
kagoje, o geri žmonės jau dabar aukoja savo santaupas ir
uždirbtus pinigus šiam tikslui.
I Braziliją lietuviai atkeliavo 10,000 kilometrų, apvažinė
jo fazendas Paranoje, interiorą.
O dabar tenka sutikti lietuvį, kuris anksčiau gyveno
Vila Zelinoje, bet jau 10 metų ten nėra buvęs, nes reikia
«imti du autobusus.» Gerai, ka^ jis negyveno knygnešių lai
kais! Parengimas Mok< je ar Vila Anastácio ar parodu mies
to centre - labai toli nuvykti, net 3, ar 5 ar 10 kilometrų.

O per tą laiką, šiame šimtmetyje, pasaulis tapo «pasau
linis kaimas», kurio visas naujienas sužinai tą pačią minutę,
kur telefonu, paštu ar spauda gali susisiekti su visais pa.
šaulio užkampiais. Kelionė judrumas yra šio pasaulio žymė.
Išeivijos lietuvi, ar toli nueiti kilometrą į lietuviškas
pamaldas, nuvažiuoti dviem autobusais išg reti lietuviškos
dainos ar pamatyti savo jaunimą, šokantį tautinius šokius?

Sakoma.- «Arti bažnyčios, toli nuo Dievo.» išeivijos lie
tuviai yra pašaukti dėti pastangų kad tauta liktų ir būtų gy
va, kad visiems prie širdies būtų arti tai, kas lietuviška.

Užmaskuotos seimu Nesugyvenimo
Priežastys
Nemaža yra šeimų, kurio
se kažkodėl viešpatauja nuo
latinė nesantaika. Kai pasi
klaust vienos pusės, girdi tik
nuolatinius išmetinėjimus: žiū
rėk, koks jis; na, ar galima
su juo sugyventi? Iš jo gi pa
tyri, kad ji turi visas galimas
ynas Per pirmą valandą pa
sidarai šalininku jos: prade
di ją užjausti. Per kirą val»n
dą jo klausydamasis pamatai
kad ir jam su ja nėra leng
va Po to bandai kalbėti su
abiem kartu. O to ’ik jie
dviem ir tereikėjo: gauna pro
gą viens antrą iškoneveiKti
— ir dar prie liūdininkol Kuo
ilgiau klausaisi, tuo kova ei
na aršyn...

—- Kas darytį? -- Õia nei
geras abiejų mėgstamas dė
dė, nei kaimynas, nei kuni
gas neįstengia padėti. Tik psl
ekologas psichiatras ar la
bai prityręs žmogus, iš pa
grindų išnagrinėjęs priežastis
— arba kaip sakoma padaręs
psichologinę analizę — gali
padėti, jis atidengia kažkur
giliau glūdinčias net uuo jų

latas.

Halina Didžiūlytė Mošinskienė

Gyvenimo Išvakarėse Susitikus
Man teko pažinti pirmą kar
tą kleboną rijų Ragažinską
tada, kai buvto šventinami V.
Zelinoje Seselių Pranciškiečių gimnazijos rūmų pamatai.
Tebuvau tik viešnia atvykusi
iš Rio de Janeiro.
Sekmadienio rytą nuėjau 1

VI.

Zelinos bažnyčią sumai.
Pirmą kartą po daugelio me
tų išgirdau lietuviškas gies
mes, taip galingaijbesiveržian
čias iš lietuvių ateivių šir
dies: — Pulkim ant kelių vi
si krikščionys... — Apsiver
kiau. Rodės, gaivus tėvynės
vėjas prikėlė naujam gyveni
mui. gi ramus kunigo balsas
guodė nostalgijoje besiblaš
kančius jausmus.

Vėliau, kai 1953 metais ga.
tutinai apsigyvenome S. Pau
lyje, klebonas P. Ragažinskas pakvietė mane bendra
darbiauti spaudoje — «Mūsų

Lietuvoje». Darniai vyko dar.
bas beveik 15 metų.

Dar vėliau prabilo lietuviš
koji sekmadienio radio valau
dėlė — darbavomės kartu.
Tą bendradarbiavimą prisime
nu, kaip pačias šviesiausias
ir derlingiausias lietuviško
kultūrinio veikimo va-aras
Nors tekdavo susidurti su
įvairiomis kliūtimis, ne kartą
ir labai «kietą kąsni» suooro
t-l, kartais net nusiminimas
apnykdavo.. — ramus ir pil
nas pasitikėjimo P. Ragažiosko būdas, jau tada Prelato,
balzamu sugražindavo jėgas,
ir apsigalvojusi, vėl skubėjau
mokyti vaikus lietuviško žo
džio, rašiau straipsnius, rėži
savan vaidiiumus, nes jaučiau
pareigą, kuri yra kiekvieno
lietuvio, bet kurią tpilniausiai
buvo įsigyvenęs ir nešė ant
savo pečių dabartinis Pre-

Šiandieną, kai metų svoris
ir gyvenimo darganos jau nuo
vargiu atsispindi ramumu tvvuliujančiose akyse, kai gy
venimo saulu’ė jau į vakaru*
links' , št i iškila naujos jė
g-s, nauj
pavasar.ai sk'ei
džiasi, bet.. — niekas iš nie
ko nepasidaro.
Pajevonio ąžuolas, perso
dintas Brazilijos žemėn
ne
nuvyto, neprarado savo sti
prybės. 1936 metais atvykęs
jaunuolis Pijus Ragažinskus
— šviesiaplaukis lieknas vi
kar b, niekada nesuabėjojo
savo
paskirtyje. Neprarado
širdyje gimtynės visų gerbia
mas Prelatas ir šiandieną. Ji*
per kovą ir kančią veržiasi
i šviesų rytojų pa vargusią sdr
dimi, bet jaunatviška siela.

Dėka Prelato Pijaus Raga
žinsko lietuviai išeiviai Bm
zilijoje šiandieną turi teisę
savo spausdintam žoc žiui, tu
ri teisę kalbėti ir dainuoti
lietuviškai ir savu va kučius
mokyti TĖVŲ KALBOS!

pačių paslėptas, stipriai už
maskuotas priežastis
Tada
galima jas. abiem norint, pa
šalinti jas ir gražinti gražų
sugyvenimą.

Paduosime čia keletą psi
chologo ir pedagogo Alberto
Liaugmino turėtų atvejų, ga
na tipiškų, būdingų mūsų vi
suomenėje.
KAM PRIEKAIŠTAVO

GALŲ GALE*?
Viena vedusiųjų pora turė
jo trejetą vaikučių mokykli
nio amžiaus. Iš pradžių, rodo
si, sugyveno neperblogiausiai
Bet vėliau kasdien įtampa
augo ir augo.
Žmona pradėjo statyti des
potiškus reikalavimus: "Pada
ryk man tą! Sutvarkyk aną,
bet tučtuojau!"
O kadangi vyras net virš
valandžius tempė, kad lik
daugiau uždirbtų pinigų, norė
davo valandėlę, parėjęs iš
darbo, pailsėti. Tada jam pri
kišdavo tinginystę Paskui:

— O kuir tie '«avo pinigai?
Kiek tu čia teuždirbi? aš ei
siu pati dirbti. Tada aš būsiu
nepriklausoma ir su tokiu tin
gintu, nemokša ir «grub-ijonu» negyvensiu.

Na, ir pradėjo tarnauti, bet
savo pinigus naudojo atskirai
tik sau ir savo giminei rem
ti. Nesantaika dar padidėjo
miegojo atskirai ir per išti
sas dienas viens su kitu ne
kalbėdavo. Vyras pasidarė
nervingas, užgaulus; pradėjo
jos neapkęsti ir visaip ją
įžeidinėti Jis kaltino ją sto
ka moteriškumo, šaltumu, žo
džiu — nenormalumu. Klausė
patarimo šeimos daktaro, o
tas pasiuntė pas moterų ligų
gydytoją. Tada nieko patolo
giško neradus, atsiduria abu
pas psichologą
JŲ PROBLEMA

Šis po ilgesnių pasikalbėji
mų ir analizės nustatė tokią
diagnozę Ji buvo bebaigianti
vienos labai pelningos profe
sijos ir studijas, kai susipaži
no su dabartiniu savo vyru.
Turėdama finansinių sunku
mų baigti paskutinius moks:o

______

IA?!

m. liepos 9 d

metus, išteka už jo, tikėdama
si tuo būdu dar lengviau pa
siekti užsibrėžto tikslo.

Bet netrukus gema vienas
vaikas, o paskui antras ir tre
čias, ir taip pamažu pamirš
tos pradėtos studijos. Šian
dien. matydama kitus mokslo
draugus ir drauges kuo pui
kiaušiai įsikūrus, ir pavydi
jiems, ir gailisi, kad ji ne jų
vietoje
— O kas kaltas? — Ji pa
ti: kodėl pasiskubino tekėti
Bet niekas juk nemėgsta sau
pačiam
duoti antausį, nes
skauda, nepatogu ir net juo
kinga atrodytų. To viso iš
vengiama, kai kitam užduoda
mal Štai ir čia jos pasąmo
nėj susidarė miglotas vaiz
das, kad to viso kaltininkas
yra tas «nemokša», «apsilei
dėlis» vyras; nebūtų pasipir
šęs, nebūtų ištekėjus.
VYRAS IR ŽMONA

Be to, ji nuo pat mažens
buvo tėvo jausmų įtakoje, ir
jos santykiai su motina buvo
buvo blogiausi, ištekėdama ji
tikėjosi išeiti iš šios nemalo
nios atmosferos
Bet. deja,
jos vyras nesugebėjo perimti
jos tėvo rolės. Gi vyras bu
vo savo motin s išlepintas
is vadoje; jis irgi ieškojo žmo
nos, kuri p išimtų kartu ir mo
tinos rolę, kad jis galėtų ne
rūpestingai jaustis jos šiltoje
globoje...
Tačiau to jis nesulaukė.
Savaim ngai siekdamas ano
tikslo, iš pradžių banuė visiš
kai jai pasiduoti. Tas žmonai
irgi nepatiko. Ji laukė iš jo
daugiau vyriškumo, ir ji tą jo
vaikišką paklusnumą išnaudo
da o Diegam. J-Jis bandydavo
sukilti prieš ją grubiais užsi
puolimais bei jos niekinimu.
Tas sugeldavo didelius bar
nius ir gilino jų nesantaiką.

SPRENDIMAS
Apgalvojus galima suprasti
šis sukilimas ir priekaištai es
mėje buvo ne prieš žmoną,
O PrtlEŠ SAVE PATĮ. Žmona
čia tebuvo įtampos išsikrovi
mo laukas. Lygiai taip pat ir
jos neapykanta vyrui buvo
ne kas kita, kaip savęs pa
čios SMERKIMĄ , nukreiptas
į vyrą. O tie tariamieji «tik
ri* priekaištai tereišKė tik sa
vęs paties bei pačios pasitei
sinimą dėl jųdviejų aklo pa
klusnumo jų pačių vidiniams
palinkiams.
Per daugumą seansų išaiš
kinus jų nesantaikos pasąmo
nėję
glūdinčias priežasttfs
jiems pasidarė juokinga įsave PAČIUS APGAUDINĖTI.
Po to j ėdu nustojo kalbėję
apie skyrybas, kurios turėju
sios būti vienintelė išeitis iš
susidariusios nesantaikos.
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PADĖKA RENGĖJAMS,
BENDRADARBIAMS IR
DALYVIAMS

Užsibaigė Šakiečių Savai
tė Estijos, Latvijos ir Lietu
vos Komiteto S. Pauiyje ir
gerte valios žmonių pagalbos
dėka Baltiečių Savaitė praė
jo labai sėkmingai, su dide
liu entuziazmu. Tų valstybių
vardas bei jų teisės į nepri
klausomybę buvo plačiai pa
garsintos,
Baltijos Valstybių Komitete
Lietuvą atstovavo Brazilijos
Lietuvių Bendruomenė, ku
ri >s vardu reiškiu šią širdin
gą padėką:
— Kun. Pr. Gavėnui ir
A Saulaičiui, birželio 13 die
ną liūdnųjų Įvykių sukaktyje
aukojusiems šv. Mišias ir pa
sakiusiems pritaikytus pamoks
lūs Vila Zelinos bažnyčioje
ir Tėvų lėzuitų koplyčioje;
— p. M Vinkšnaitienei ir
«Žilvičio» šokių ansambliui,
kurie puikiai pasirodė Oficia
liame Minėjime '“ão Bento sa
įėję birželio 19 dieną; taip
pat ir «Aušros» choru: su di
rigentais A. Petraičiu ir F.
Girdausku, kuris meniškai su
dainavo keletą rainų;
— t A. Saulaičiui už suorgamzuotas ekumenines pamal
das Išvažiavime į Centro Mu.
nicipai de Campismo biržolio
20. Pamaldose* dar dalyvavo
kun. Pr., Gavėnas ir trys iiu
teronų pastoriai, atstovavę
latvių ir estų kolonijas, eku
meninės pamaldos dalyviams,
kurių buvo apie .50, buvo di
dėlė naujiena. Tai pirmas
toks atsitikimas šiose trijose
kolonijose, jos dar labiau su.
ar ino tris liautas
»

. c -

-< - •

«' -

v• -

■

■

;

— Dėkoju Liaudies Meno
ir Kultūros Parodos, įvyku
sios birželio 23-29 dienomis
Rozevelto aikštėje ’Salão Por
tinari» organizatoriams, ypač
M. vinkšnaitienei, A. Saulai

—

SÃO

PAULO,>13

čiui, jėzuitų klierikui E. Bar
ron ir A. Petraičiui; M. Vinkš
naitienės vadovaujamam šo
kių ansambliui «Žilvytis», ku
ris parodos atidaryme ir at
vykus 4-jam televizijos kana
lui; taip parodos eksponatus
ir Lietuvos padėtį aiškinu
«Nemunas* pirmajame savo pasirodyme liepos 4 diena.
siems A. Steponaičiui, O. Pe Scenoje stovi «Aušros» choro nariai, papildę tautinių šokių
traitytei, inž. Z. Bačeliur, O. programą dainomis. Dalyvavo virš 200 žmonių.
Matelionytei, R. Steponaity
tei ir Ž. Juraitei; prie tvar
V. Zelinos parapijos komite as visas kviečia į
kos palaikymo daug prisidėjusiem J. Dimšai, M Palec
VAKARIENE,
kienei, p. Skurkevičienei ir
p Silickienei su dukra. Paro [i kuri rengiama liepos (julho) 17 d., šeštadieniui, 20 vai.
Jaunimo Namuose.
dą aplankė virš 10,000 žmo I
Pelnas bus skirtas neatidėliotiniems bažnyčios
nių.
— Ačiū visiems, kurie pa
ap aisymo darbams tęsti
skolinote savo liaudies meno
Parapijos Komiteto Valdyba
išdirbinius. Jų grožiu, gausu
mu ir įvairumu lietuvių sky
rius labai pasižymėjo. Jais
stebėjosi visi lankytojai. . čiū
Lietuvių Sąjunga Brazilijoje — Aliança maloniai
ir kitiems parodos ir paren
kviečia tautiečius dalyvauti jaukiuose
gimų bendradarbiams.
— Dėkoju taip pfet ir vi
PIETUOSE
siems tautiečiams, atsilankiu
Dr. Vinco Kudirkos rūmuose, rua Lituânia, 67, liepos
siems į šią parodą.
11, sekmadienį, 13 vai Dalyviai prašomi apie dalyvviVisu šituo tragiškųjų birže
mą iš anksto pranešti telefonu p. Ambrozevičiui
lio Įvykių minėjimu Brazilijoj
(273-5851) ar p. Dutkui 93-5470.
gyveną laisvi Lietuvos sūnūs
ir dukros iškėlė taip pat Lie
tuvos reikalą plačiosios Bra.
PIRMŲJŲ MIRT.ES
na Vila Zelinoje. Programoje
zilijos visuomenės tarpe.
bus vaidmimas su lietuvių
METINIŲ
JUOZAS ČIUVINSKAS
liaudies damomis ir tautiniais
Brazilijos Lietuvių Bendruo
Onos PaškauskaLės Stanke šokiais. Visuomenė iš anksto
menės Tarybos Pirmininkas
vičienės šv< Mišios už jos vė kviečiama tą dieną rezervuo
V
lę bus liepos mėn. 10 d. 19 ti gražios liatuviškos progra
IIMUBMHI
iiissassQii
vai. šv. Kazimiero (Tėvų Jė mos pamatymui.
M I R É
zuitų) koplyčioje Kvdečiame
gimines, draugus, pažįstamus
ERONIKA BUTAUSKAITÉ- ir kitus tautiečius jose daly
UŽSIMOKĖJO l Ž ML Jo
ŽIKEVIČENĖ birželio 28 d., vauti.
nas tíuragès 25 kr.
sulaukusi 90 metų amžiaus,
Velionės seserys.
velionė gyveno Pautų Parko
priemiesty, Santo Andrė
ÜKffiiãsããii
URUGVAJUS
Liepos 4 d. mirė Ona Nar
Lietuvių kalbos pamokos
«ŽILVIČIO» jaunimas šiais
citytė-DAMBĄUSKJENĖ, 67 m.
amžiaus. Ji gyveno Moinho metais rengia JA UN MO ŠVEN vyksta kas sekma denį 11
Velho, Ipiranga, kilusi nuo TE, kuri bus rugpjūčio 1 die vai. lie uvių parapijos rašti
Vištyčio. Paliko liūdesy sūnų
Joną .“steponą su marčia ir
ŽOLINOJE VISI GALI UŽSIMOKĖTI UŽ «M. LIETUVĄ»
anūkais. Už jis vėlę Mišios
šv. Vincento bažnyčioje lie
p. Juozui Baužiui. Jis daug metų ištikimai patarnauja
pos 12 18,30 vai.
skaitytojams ir Administracijai, patarnaus ir dabar. Jo

!
I
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IfWBSgrEBI!

adresas yra Rua Manaias, 363. Visai arti prie bažnyčios
aikštės. Pasinaudokite!

nėję.
Liepos 11 Kultūros Draug ja ruošia vardines Antaninių,
Joninių ir Petrinių proga.
Birželio 20 jauniausias an
samblis, pradžios mokyklos
«Rintukai». sur ošė «Žiemos
šventę». Programa trumpa ir
graži, sekė vaišės. Vaiku cho
ras padaiisavo eilę dainų, de
klamavo eilėraščius, dainavo
trys solistės, duetas grojo gitarais. Rintukai pašoko ketu
ris šokius: šustas, čigonėlis,
šiaudelė, žilvitis »Po progra
mos dar rodytas filmas.
IIPIWWII
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IEŠKOMI
Kriketo duktė Lietuvoje ieš
ko Antano Žalkausko, sūnaus
Juozo, gimusio 1887 metais»
išvykusio į Pietų Ameriką
1910 metais. Pranešti redak
cijai.

Ieškoma Vytauto Mikalaus
ko, gimusio Brazilijoje, apie
40 metų amžiaus. Jo tėvai,
atvykę iš Lietuvos, Adomas
ir Angelina Mikalauskais. Jis
prieš 18 metų išvyko iš ioterioro į Rio ar São Paulį.
IHHW1I1
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NAUJOS PAREIGOS

Kun. dr. Antanas Milius,
daugelį metų dirbęs Vila Želi
nos parapijoje, šiuo metu ei
na klebono pareigas Santa
Rita bažnyčioje, Alto do Pariiibebūii

iinososii

BAIGĖ MOKSLUS

Arūnas Steponaitis liepos 6
gavo «Escola de administra
ção de empresas» ciplomą iš
kilmingose apeigose, kuriose
dalyvavo SP gubernatorius,
mž Steponaitis jau anksčiau
baigė chemijos mokslus, Lie
tuvių tarpe pažįstamas iš sce
nos veikalų ir jaunimo stovy
klų. Iškilmėse dalyvavo jo tė
vai iš Santos, sesuo $Rymantė, giminės ir pažįstami.
Iš lietuvių dar baigė Mario
Karpinskas taip pat ir Estijos
konsulo sūnus Juri Saukas.
nKM—BII
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NUOTYKIŲ NETRŪKSTA

RUA COSTA BARROS, 352

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

TEL. 63-3285 — VILA ALPINA
L

SIUVYKLOJE LAURO

i-

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

A Ji T O Nl O S I A U L Y S
C. R. M. 10.647
Cirurgião da Santa Casa de São Paulo
Medico da Cruzada Pro-Infancia
Èspecialista em Obstetrícia pela Maternidade de S. Paulo
Clinica de Adultos é Crianças — Molezas de Senhoras
Partos — Operações
į
Horário: Das 12 as 14 e das 19 as 21 horas
Jonsultorio e Residência RUA DOS TRILHOS. 1576
Moocaj Fone 92-3991

,

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

DR.

ALEKSAS KALINAUSKAS
Advokatas
•

■■

■

■

t

■

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

Rezidencija:
R. Joaquim Piza, 204
Tel. 31-2548

Raštinė:
. 15 de Novembro, 244
4.0 -Sala 19» Tel. 37-0324
no 14,00 iki 18,00 vai.

Algis ir Dalia Juškiai, prieš
tris menesius sustoję Brazili
joje kelionę iš Čikagos ir at
gal automobiliu, aplankė lie
tuvių parapijas Urugvajuje ir
Argentinoje. Peru surado du
lietuvius misionierius’ — kun.
Inkratą ir kun. Ąūgustaitį,
kurie beveik 40 metų dirba
tarp vietinių ir net lietuviš
kai primiršę, Bolivijoje priva
žiavo dykumas, per kurias
nėra jokio kelio, tik druskos
kristalai. Dvi dienas nematė
nė vieno žmogaus. Arčiau ka
mėlių indėnai pasislėpdavo
juos pamatę, nes nepratę prie
civilizacijos. Argentinoje labai
jiems patiko Bariločhe ežerų
apylinkė. Šiuo metu jie arti
nasi prie Čikagos po 30-000
km. kelionės,

