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Plačiajame Pasaulyje 
TARIAS! APRIBOTI 

ATOMINIUS GINKLUS.
HELSINK S. Jau prasidėjo 

ilgai lauktoji konferencija 
tarp atominių galybių. Ypač 
Sovietų Kusija daug darbavo
si, kad ji pagaliau prasidėtų. 
Atrodo, kad jos norai yra ap 
rubežiuoti jų gamybų ir ar 
tojimą oficialiai. Tačiau ji ir 
toliau juos didins, nes ji ne
sutinka Įsileisti specialistų, 
reikalingų tikrai jų gamybos 
kontrolei.

DIDINGAS PLANAS

Brazilijos ^Respublikos pre
zidentas gen. Medici praeitą 
savaitę paskelbė dekretą-įsta- 
tymą apie Siaurės Rytų (Nor 
deste j ūkinį pagerinimą ir pa 
kė imą. Tai labai platus i- 
didingas Brazilijos Vyrlausy 
bės planas pravesti reikia 
mas žemės reformas, žemdir 
bystės ir gyvulininkystės pa 
gerinimą. Tam planui per 4 
metus bute paskirta 5 bilijonai 
kruzeirų, čia įeina ir pramo 
nės bei prekybos išplėtimas.

Liepos 17 Išeiviu Diena
Nėra didesnės aukos kaip 

gvvybės auka. Darius ir Gi 
rėnas paaukojo gyvybes Jau
nosios atsikūrusios Lietuvos 
garbei: «Lietuvių tauta lau
kia iš savo sūnų drąsesnių 
žygių... Bet jei Neptūnas ar 
galingas audrų Perkūnas ir 
mums bus rūs us — pastos 
mums kelią į Jaunąją Lietu
vą ir pašauktų Lituaniką pas 
save, — tada Tu, Jaunoji Lie
tuva, turėsi iš naujo ryžtis, 
aukotis... Lituanikos laimėji
mas tegu sustiprina jaunųjų 
Lietuvos sūnų-dvasią ir įkvė 
pia juos naujiems žygiams. 
Lituanikos pralaimėjimas ir 
nugrimzdimas į Ath nto van
denyno gelmes tegu auklėja 
jaunų lietuvių atkaklumą ir 
ryžtingumą... Tad šį savo skri 
dim^ skiriame ir aukojame 
Tau, Jaunoji Lietuva.»

Sparnuotieji lietuviai klas
tingąjį Atlantą 1933 metų lie
pos 15 — 17 diena įveikė ir ta
po transatlantinio skridimo 
bei aviacijos istorijos lakū
nais pionieriais; 17 tnaniatlan 
tinių lakūnų tarpe pagal skri
dimo nuotolį užėmė antrą 
vietą.

Dėja, tuo laimėjimu jiems 
neteko pasidžiaugti. Likimas 
lėmė, kad jie, istorinės didvy 
rių žemės kartkarčlų sūnūs, 
taptų Jaunosios Lietuvos did
vyriais, išgarsinusiais pasau
lyje Lietuvos vardą. Septyne
rius metus nepriklausoma lie
tuvių tauta didžiavosi tuo jų 
drąsiu, ryžtingu — žūti ar 
būti — žygiu. Septyniolikta 
liepos tapo Dariaus ir Girė
no diena.

Tauta juos apraudojo, pa
laidojo neregėtomis iškilmė

Suomija apie Lietuva
Suomijos vienas žymiausių 

dienraščių, Helsinkio «Uusi 
Suomi» patalpino straipsaį 
«Baltijos klausimas šių dienų 
pasaulyje», atvirą ir nuošir
dų žodį, prieš kurį protesta
vo Sovietų ambasadorius šia
me, oficialiai Sovietų Sąjun
gai draugiškame, krašte.

Dienraštis nurodo pasauliui 
būdingą nuolatinę tarptauti
nės padėties kaitą ir į sovie
tų reikalavimą pripažinti da
bartinę padėtį Europoj. Kiek 
reikšmės šių dienų pasaulyje 
turi Baltijos kraštų klausimas?

Baltijos kraštų gyventojai, 
gyveną svetur, nemano, jog 
karo meto okupacija reiškia 
valstybių gyvenimo galą 
tie kraštai atsidūrė panašioje 
padėlyje, kaip Norvegija >r 

mis, pastatė paminklus, kalė 
medalius, aprašė juos knygo
se, pavadino jų vardu moky 
klas, organizacijas, aikštes ir 
gatves, Gal ir nelaukė jie to
kio pagerbimo, bet jie jo nu
sipelnė; abu išvyko į JAV šei 
mose dar vaikystėje Palikę 
carų pavergtą tėvynę, jie iš
sivežė gilią meilę jai ir no 
rus matyli ją laisvą. Abu ko
vojo savanoriais JAV kariuo
menėje už tautų laisvę pir* 
mame kare. Darius kovojo sa 
vanoriu pačioje Lietuvoje.

Jų pasiryžimas kelti bei gar 
sinti skriaudžiamos Jaunosios 
Lietuvos vardą bei skatinti 
jos sūnus siekti jos praeities 
garso ir lygiuoti ją į kulturin 
gų tautų eiles paveikė JAV 
lietuvius išeivius ir jie suor
ganizavo tam .žygiui rinklia
vą — 13 tūkstančių dolerių, 
trečdalis pačių lakūnų

Jie yra išeiviai ir tą tvirti
na testamento įžanginiais žo
džiais — «mes skrisime į Lie
tuvą». Tais žodžiais jie išreiš 
kė solidarumą išeiviams ir 
ragino juos tėvynės nepamirš 
ti. Todėl liepos 17 yra laiko
ma ir išeivių diena, kuri pri
mena pildyti jų testamentą 
— aukotis Lietuvos garbei.

Šiandien, kai vandenynus 
kerta kasdieną šimtai lėktu
vų, pasaulis pradeda užmirš
ti kad transatlantiniai skridi
mai buvo simbolis žmonijos 
idealų, kurių didžiausiais yra 
laikomi tautų laisvė ir žmo
gaus teisės. Mums lietuviams 
išeiviams mūsų didvyriai Da
rius i»- Girėnas lieka švytu
riais, kurie žymi kelią kovo* 
je su Atlantu, pasaulio civili 
zacijos ir žmonijos gerovė® 
stabdžiu. Z. B.

Olandija antrojo karo metu.
Laikraštis tęsia, kai Balti

jos kraštai sugebėjo išlaikyti 
savo diplomatines misijas ar 
atstovus JAV se, ÀBglijoje, 
Prancūzijoje, Vatikane, Brazi
lijoje ir kituose kraštuose. 
Trys tautos turi fondus, ku
rie išlaiko atstovybes bei kon 
sulatus. Arabija. Pakistanas, 
Itanae, Japonija, Irakas ir 
Marokas netiesioginiai pripa
žįsta Estijos nepriklausou.y 
bės tęstinumą. Žymiausi Ame 
Tikos politikai pei ištisus 30 
metų yra užtikrinę šią teisę j 
nepriklausomybę. Britų užsie
nio minisieris Lord Hume 
1960 metais pareiškė: <lš ti
krųjų, trys naujausios kolo
nijos pasaulyje yra Sovietų 
Sąjungoje - Lietuva, Latvi-

1971 METŲ BALTŲ SAVAITĖ SÃO PAULYJE.
VIRŠUJE — Deputatė Dulce Sales ir miesto turizmo atstovas Machado atidaro baltie- 

čių parodą birželio 23. Iš kairės pirmasis — pastorius J. Mekšs, šių metų Teisingumo Bal 
tijoR tautoms» komiteto pirmininkas,- penktasis Estijos konsulas F. Saukas, šalia jo Brazili
jos LB tarybos pirmininkas J. Čiuvinsk^s. Dalis 400 dalyvių iškilmingame minėjime birželio 
19. VIDUPYJE - Lietuvių skyriaus parodyje su O. Matelionyte. Žilvitis, pasiruošęs šokti 
spaudos ir televizijos atstovams birželio 26. APAČIOJE — E. Silickaitė ir S. Bendoraitytė 
prieš Žilvičio tautinius šokius minėjime. Parodos bendras vaizdas atidarymo metu dešinėje 
estų skyrius, Kairėje lietuvių; pirmoje eilėje trijų tautų mergaitės tautiniais rūbais.

ML nuotraukos

ja ir Estijai.»
Angl'ja Baltijos kraštus pri 

pažįsta de jure, prezidentas 
de Gaulle domėjosi Baltijos 
kraštais, tą politiką tęsia ir 
Pompidou. Švedijos ministeris 
pirmininkas pareiškė, jog vy
riausybė laikosi nuomonės, 
kad kraštai turi teisę į nepri 
klausomybę. Vakarų Vokieti
jos vyriausybė po Maskvos- 
Bonnos sutarties pažymėjo, 
kad jei net ir Vokietija pri
pažintų dabartinės Europos 
sienas, nereiškia, kad pripa
žintų Baltijos kraštų okupa. 
Giją-

Suomių straipsnis toliau sa
ko: «Baltijos klausimas ir to
liau laikytinas neišspręstu 
tarptautiniu klausimu» — tai 
yra tarptautinis ginčas, ne 
Sovietų Sąjungos vidinis klau 
simas. Pasaulis turi įrodyti, 
kiek aukštai jis vedina įau 
tų laisvo apsisprendimo teisę.

Primenama kraštų rusini
mas kolonistais, per kuriuos 
ypatingai Estijoje gyventojai 
gali tapti savo tėvynės mažu

ma. Atpasakoja Bražinskų ir 
Kudirkos atvejus. Baigiama: 
«Estų, latvių ir lietuvių tau
tos siekia politinio, taikingo 
Baltijos klausimo išsprendimo 
ir jos nori, kad jų atžvilgiu 
būtų pagerbta laisvo tautų ap 
sisprendimo teisė. Baltijos 
kraštai tikisi pasaulio viešo
sios nuomonės pripažinimo. 
Baltijos klausimas dar nėra 
išspręstas »

ELTA

DAINOS - GYVYBINGUMO 
ŽENKLAS

Liepos 4 Čikagoje įvyko 
JAV ir Kanados dainų šven
tė Joje dalyvavo virš 2000 
dainininkų iš įvairiausių vie
tovių.

Pirmieji lietuviai imigran
tai įvairiuose kraštuose su di 
deliu užsidegimu steigė cho
rus, su pasiaukojimu dirbo 
choru vedėjai ir choristai. 
Jie giedojo bažnyčiose ir skai 
drine išeivijos dienas malda. 
Lietuviškos dainos skambėj 

parkuose, gegužinėse, sambų 
riuose.

Vėliau buvo statomi vaidi
nimai ir operetės, kuriomis 
gėrėjosi tūkstančiai lietuvių- 
Į chorus jungėsi choristų vai 
kai net iki trečiosios kartos 
— nemaža dalis yra išeivijo
je gimusi ir užaugusi. Gerai 
organizuoti chorai nesitenki
no vien savo parapijos ribo
mis, o važiuodavo į kaimyni
nes lietuvių kolonijas ir ruoš 
davo koncertus.

Dainų šventės suburdavo 
iki 10 000 žiūrovų, ne ,vien 
tik lietuvių

Chorai išliko veiklūs ir kū
rybingi iki šios dienos. Tai 
ženklas, kad daina jungė tau 
tiečiu? kilnesniem tikslam, 
kad turėta gražiu idėjų, ku
rios nemiršti, nors choristų 
veidai laiko tėkmėje daug 
kartų keitėsi.

Dainų šventės, kaip ir kiti 
svarbūs įvykiai, pajudina lie 
tuviškam darbui tūkstančius 
žmonių; dainininkus, dirigen
tus, šeimas, rėmėjus.
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Kiaušinis per banko langeli
Rašau jaunimui,
bet

Lygiai devintą valandą 
skambtelia banko skambutis. 
Klientai, lig toi kantriai sėdė 
ję, skubiai stoja j eiles, prie 
langelių. Pareigūnai apverčia 
lentelę su užrašu «uždaryta* 
— ir prasideda darbas.

Kasininkas monotonišku bal 
su šaukia klientus pagal kny
gutėj pažymėtą numerį. Kny
gutės ir skaičiai, numeriai ir 
nervingi, nepažįstami veidai.

Aig.s dar pirmas mėnuo 
kai dirba prie langelio. Pri. 
ima knygutes, patikrina vek- 
sėlius grąžina užpildytus blau 
kus, nurodo reikiamą kitą 
langelį, žodžiu — dirba ra
miai, tvarkingai, nedelsda
mas, nesinervindamas. r taip 
kasdien, ir laukia, k->d skam
butis duotų ženklą «šiandien 
gana!»; 1 ūkia savaitės pabai
gos-. mėnesio galo ir vokelio 
su užmokesčiu.

Bet taip stropiai ir sąž.nin- 
gai bedirbdamas ne kartą 
pats savęs klausė: Negi visą 
savo gyvenimą turėsiu pra
leisti taip — tarp numerių ir 
nepažįstamų veidų, taro skam 
bučio ir uždarbio?! Juk kas- 
kasdien pro mane praeina 
šimtai asmenų, jie - mano 
broliai viešpats man liepia 
juos mylė’i. Bet kaipgi juos 
mylėti... per banko langeli? 
Betgi kokia išeitis ir čia 
turi būt!

Ilgai galvojęs, vieną dieną 
nusisprendė. ir tarė Viešpa- 

ir senutė gali pasiskaityti.

čiui ryto maldoj; «Padėk man 
Viešpatie, pro banko langelį 
praieisti meilę».

Bet kaip?
Prie langelio ilga eilė, žmo 

nés nervingi. Pradėjo šaukti 
pavarde jau pažįstamus as 
menis; nedrąsiai pabandė vie 
nam kitam nusišypsoti. Pra
laužė ledą». Vienas klientas 
pasijuto, kad nesusirašęs vi
sų vekselių — ir ėmė nervin 
tie; Algis pats viską surašė 
greit ir tvarkingai. Kitas ne
įstengė surasti plunksnos — 
Algis mandagiai jam pasiūlė 
savąją. Vienai senutei pabrė
žė kryžiuką, kur turinti pa
sirašyti...

Tai niekniekiai, sakyki. Bet 
kadangi žmonės tuoj pasijun 
ta, kur yra ’širdies, šalta ir 
nervinga atmosfera staigiai 
pasikeitė.

Nugirdo vieną ponią sakant 
kaimynei; - Eik pas aną (ir 
nurodė ilgo langelį). Tai 
puikus vaikinas!

Algiui atrodė, kad tai pa
ties Viešpaties «parašas» ant 
jo «meilės ofenzyvos".

Buvo viena senutė, kuri 
kas mėnesį ateidavo pens jos 
atsiimti. Iš seno, pajuodusio 
krepšelio išsitrauks, būdavo, 
akinius, prisitaikys juos ant 
nosies, ir ims iš lėto rašinėti 
gavimo liudijimus. Pradžioj 
Algis nervindavosi, matyda
mas tokias ilgas ceremonijas. 
Dabar ne. Palaukia, kol vis

ką užbaigia, ir nusišypso į- 
teikdamas banknotus.

Senutė atėjo ir šiandien, 
punktuali, kaip banko laikro 
dis Išsitraukė akinius, raš
kai Algis pastebėjo ją dar 
besiknisant krepšely, ko tai 
jieškant. Žiūri — senutė iš 
traukė kiaušinį ir jam jį ki
ša per langelį.

— V.sai šviežias, žinai, — 
sako. — Tamstai jį atnešiau, 
nes, matau, esi geras vaiki
nas!

Gal istorijoj pirmas atsitiki- 
m .s, kad per banko langelį, 
su vekseliais, įslenka ir kiau 
šinis...

Algis jį priėmė ne kaip ky 
šį, bet galvodamas, kad gal 
dar ryškesnis Viešpaties «pa;í 
rašas> po jo konkrečiom pas 
tangom perleisti artimo mei
lę kad ir per banko langelį.

Pats gal manai, kad krikš
čioniškoji artimo meilė prak
tikuotina tik vieną kitą kartą 
gyvenime, koüíai tai iškilmin 
gai progai pasitaikius, kaip 
kad atleisti sunkiai užgavu
siam, duoti išmaldą, kada 
nors aplankyti ligonį... Tar
tum turėtum atlikti «atgailą», 
kurią kunigas užiuoda po iš
pažinties. padary i tą ir tą 
vieną kartą, ir baigta!

Tai didelė klaidai
Visa krikščionybė glūdi 

meilėj; ir vien t. k kai mylim 
kitus, kai jiems linkini ir 
trokšiam gero ir konkrečiai 
jiems ge a darom, esame krikš 
čionys, Dievo vaikai. Ir vien 
tik tada jiučiam džiaugsmą 
būti broliais sesėm ir Dievo 
vaikais.

Dabar gal susirūpinę klau
si; Tai kaip daryt ? Kaip ar
timą mylėti namie, gatvėj, 
da^-be, krautuvėj iškyloj, su

sirinkime...? Lengva pasaky
ti, bet... (

Ne. pamatysi, kad nesunku 
ir padaryti!

Skleisk GERUMĄ aplink sa* 
ve. Būk geras su visais — su 
tais, kurie simpatiški, malo
nūs, ir su tais, kurių «negali 
matyti*. Būk geras žodžiais 

/ir darbais: atskleisdamas, uži- 
miršdamas skriaudas, patar
naudamas kam reikalinga pa
slauga, o paskui pasitraukda
mas, nelaukdamas padėkos.

Būk geras dideliais darbais» 
bet ypač mažais, kasdieniais 
darbeliais.

Geras su mažais ir su se
neliais su ligoniais ir su iš- 
didžiaisiais (kurie yra dideli 

^dvasios ligoniai)
Sk-eisk ŠYPSENĄ aplink 

save. Nors šiandien gal ir 
galvą skaiuda, nors triukšmas 
«ant nervų graj na’, nors bro 
liukai — ar «anūkai» dūksta, 
mokėk šypsotis.

Jei ko nors prašai, jei ko 
nors reikalauji, daryk ir tai 
su šypsena.

Ypač šiandien reikia dau
giau šypsenos — gal net dau 
giau, negu pinigo!

Šypsena — tai raktas į 
žmogaus širdį 1 ir geriausia 
priemonė jam gera daryti.

Ryškiausias laimės ir džiau 
gsmo ženklas — šypsnys.

Kas Tave mato patvariai 
besišypsantį, klausiasi: Kaip
gi jis gali būti toks laimin
gas?!

Tokia laimė glūdi Tavyje!
šventoji Teresėlė savo gy

venimą ir šventumą sutraukė 
j šį trijų žodžių šūkį; «Mylė
ti, kentėti šypsotis!* Ir kas” 
dien šiuo šūkiu vadovavosi. 
Kas pirmadienį Teresėlė turė 
davė skalbti bendruomenės 

baltinius su kita sesele. Ši ne 
tyčia jai taškydavo nešvarų 
vandenį į veidą. Teresėlė ne
siskundė, o visa pernešė su 
šypsena. Kita seselė, kuri Te 
resėlei buvo antipatiškiausia, 
manė e-anti mylimiausia se
selė, kadangi Teresėlė ją su
tikdavo visuomet su šyp
sena...

Tad kada ir aš pradėsiu 
konkrečią «artimo meilės o- 
fenzyvą»?

Kam turėsiu stengtis ypa
tingu būdu nusišypsot ?

PRAGANIUS

Kas stengiasi naująją kar 
tą gyvai įtikinti, kad kiekvie
nas žmogus yra mūsų brolis 
tas stato taikos rūmus.

Pop. Paulius VI

Lietuvoje daugiau kaip mi
lijonas gyventojų gyvena Vil
niuje, Kaune, Klaipėdoje, 
Šiauliuose ir Panevėžyje. ? u- 
mažėjo mažų miestų skaičius 
iš 46 (1959 m.) iki 34, turin
čių iki 2000 gyventojų. 1959 
metais 70% kaimo gyventojų 
buvo vienkiemiuose, 1970 me
tais vienkiemiuose liko 46% 
kaimo žmonių. Esama 1400 
gyvenviečių, turinčių daugiau 
kaip po 2u0 gyventojų.
II—II

Pagal JAV valdžios duome
nis tarp 19'65 ir 1970 metų 
įvažiavo 2.844 asmenų, kilu
sių iš Lietuvos, ir 633 as
mens buvo atvykę iš Lietu
vos kaip turistai ar studen
tai. Dalis atvyko iš Lietuvos, 
dalis kilę iš Lietuvos, bet gy
vena kituose kraštuose.

ČESLOVO 6 RING ĖMIAUS MOZAIKINIS ROMANAS
Girdi, kaip kunigėlis supykęs sako Virvu- 

liui: «Jei tu pasakotum nuodėmes savo, ne kai
mynų, išpažintis būtų visai gera*

Kaip tai šiandien užmiršo dar kartą pasiskųs
ti, kad pernai jam skaudėjo dantį, nuvažiavo 
miestan pas kažkokį neaiškų felčerį, kuris viską 
daro: nuo rožės užkalbinėja, peles iš namų išva
ro, arklius kausto. Mat, bus pigiau Rovė, išrovė 
jam dantį, bet ne tą išrovė, sveiką Pyko, buvo 
nelaimingas Paskui turėjo važiuoti pas tikrą 
dantistą.

Jo tėvas irgi toks buvo. Skundėsi, jog anam 
jo tėvas jaunystėje nupirko batus, tai jis dėvė
jo visą gyvenimą, gi Laurynas jo nupirktus su
draskė per dvidešimts penkerius metus.

Virvuliui vis kitaip atsitinka nei visiems- 
Turėjo tokį samdinį, berną. Buvo priglaustinis, 
pas juos ir užaugo piemenaudamas. Kūčios. Pa
vakarieniavę, pagiedoję visi nuėjo gulti. Prieš 
tai paliko šaukštus kniupščius. Tai senas lietu 
viskas burtas, vadinas, jei rytą rastų kas šaukš
tą atvirtusį aukštielninką; kitų Kūčių nesulauks, 
pats prieš tai gulės aukštielninkas. Bernas, nak 
tį nubudęs, tylom visų namiškių šaukštus atver
tė, tik savo paliko kaip buvo. Kokia išgąstis ki
lo rytą! visus metus neturėjo ramaus gyvenimo. 
Laukė karo, maro ar net ko baisiau. Uždraudė 

vaikams upėj maudytis. Net rudenį rugių neno
rėjo sėti. Sakė, visvien ne sau. Tik metų gale 
kažkaip išaiškėjo piktas juokas ir berną išvarė.

Jei Virgainiai neturėtų Virvulio, būtų žy
miai liūdniau.

DRAUGAI

Laburdienė buvo taikliai nusakiusi, kad pas 
mykoius kaip, pašte, durys neužsidaro: kas žino, 
eina pasakyti o jei nieko nežino, eina 'paklaus
ti. Mykolą miestelis mėgo ir gerbė. Sakydavo, 
žmogus mokytas, draugiškas, turi gerą galvą, 
teisingai pataria, skaito daug laikraščių nusima
no politikoj. Kad jis išsiskiria iš kitų dėl vien
kiemių, tai kas čia tokio? Gali turėti savo nuo
monę. Jis ne ūkininkas, žemę paveldėjo, pats 
jos nedirba, tik ja džiaugiasi, plūgo dar neatski
ria nuo akėčių. Tegul jis kalba, protestuoja. Ne
reikia tik ginčytis, jo erzinti. Geriausia patylėti 
ir daryti savo.

Pas Mykolą lankytis kieminėti buvo patogu 
ir jauku Vidury miestelio, netoli bažnyčios, sti
klinės gonkos. kieme sena‘s>, aukštas, taisyklin
gai apvaliai suaugęs kaštanas teikia malonų pa
vėsį, po juo platus suolas svečiams, aplink na
mą žydi aukštastiebės malvės, dedesvos.

Andriui atsiradus, lankytojų pirmon dienom 
buvo net perdaug. Lankėsi žingeidūs, suintere
suoti kaimynai. Vėliau pradėjo atleidinėti ir bu
vę moksladraugiai.

Buvo vidudienis, kai nedrąsiai pravėrė kie
mo vartelius Aleksandras. Kartu su juo lankė 
pradinę mokyklą, buvo tam pačiam skyriuj. Die
na buvo karšta, ir visi vaikščiojo vienmarški
niai bet Aleksandras buvo išsipuošęs kaip vys
kupą lankydamas: švarkas, liemene, krakmolyta 
ir blogai išlyginta krūtinė — «maniška», ružavas, 

nutrintas kaklaraištis. Kažkaip nesiderino su 
miestelio darbo diena.

Girdėjau, kad ponas Vaitkevičia parvažia- 
vot, tai, sakau, reikia padaryti vizitą.

Susėdo po kaštanu. Kalba ne labai rišos” 
Aleksandras klausinėjo ir domėjosi ne tuo, kuo 
kiekvienas, ne politika, ekonom ka arba, kaip 
tiktų jauniems vyrams, merginomis. Klausinėjo 
apie vyrų manas, drabužius, naujuosius šokius. 
Ėmė girti miesto gyvenimą, kad ten «’daug idea
lų.» Susidomėjo, kaip galima miestuose lengvai 
pinigų uždirbti, kiek gauna algos ministerial ir 
vyskupai. Paskui nedrąsiai, kaip mokinukas, lan 
kantis inspektoriui užsiminė knygas:

— Sako, miestuose yra įdomių knygų? Ko
kių tik nori.

— Yra, kaip gi nebus.
— Knygų, naudingų gyvenimui.
— Visos knygos naudingos gyvenimui. Kam 

gi žmonės jas rašytų?
— Turiu galvoj naudingų tobulėjimo prasme.
— Kaip suprasti «tobulėjimo prasme»?
— Na, tokių, kur parodyta, kaip rašyti pra

šymus ir gražiu* laiškus.
— Greičiausia, yra ir tokių
— Tai sakau, kai būsite vėl mieste, gal to

kia viena’ atsiųstumėt Atsinagradysiu, atsilygin
siu Būna kad reikia parašyti valdžiai prašymą, 
o nežiūri.

— Merginos?
- Kad ir merginos.

—■ Ilgai sėdėjo, šluostės prakaitą, bet švar
ko nenusivilko. Išeidamas prašė būtinai juos ■— 
jį ir motiną, — aplankyti, arba arbatos su kon- 
fitūriais išgerti.

(Bus daugiau)
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Nugalėti kliūtis
Kalbėdami apie Darių ir Girėną esame įpratę manyti, 

kad jų didžiausias žygis buvo nugalėti vandenyną anų lai
kų lėktuvu.

Bet net 1933 metais jiems pagerbti išleistuose straips
niuose minima, kad ju didžiausios kliūtys buvo — patys tau
tiečiai. kurie įtarė juos norinčius užsidirbti, užsipelnyti per 
rinkliavas «Lituanikai» pirkti

Jų žygis atliktas prieš lėktuvo sparnams pakilus į New 
Yorko padanges: ryžtingi rėmėjai juos išsiuntė, o jie patys 
neapkarto nuo tų pergyvenimų o, kaip tinka savanoriams, 
savo kelionę — ir mirtį — skyrė ‘Tau, Jaunoji Lietuva.»

Mūsų laikais panašiai kritikuoja kitus įvykius, su pini 
gaiš surištus. 35 tomų Lietuvių Enciklopediją asmeniniu ryž 
tu paruošusį leidėją Jį Kapočių įtaria, kad norėjo pasipini
gauti o tai darbas, kurio net nepajėgiama išleisti Lietuvoje.

Vyksta jaunimo ansambliai į tolimus kraštus, kviečia
mas Jaunimo Kongresas - ir atsiranda klausiančių; «Ar vi
sos tos išlaidos apsimoka?» Bet į Dariaus, Girėno, Kapočiaus 
ir kitų panašiu ryžtu nugalima pati didžiausia kliūtis — mes 
patys lietuviai. Tik šie darbai su jaunimu, spauda, parapijo 
mis, organizacijomis skiriami nebe «jaunai Lietuvai», peram 
žius užaugusiai, per Nepriklausomybe pribrendusiai, o Tėvy
nei iš nelaisvės prisikelsiančiai.

A. S

' . PRISIMINKIME DARIU IR GIRĖNĄ
1933 metais liepos 17 dieną
Darius su Girėnu nugalėjo 
okeano visus oro spaudimus. 
Vokietijoj prie Soldino 
susirado sau kapus.
Šimtametės miško pušys ūžia šlama paslapčia, 
klausmėja viena kitos 
kas užmigo amžiais čia.
Verkia Nemunas, Šešupė,
Verkia Neris, Dauguva,
verkia Nevėžis ir Šventoji,
verkia visa Lietuva.
Dariaus ir Girėno kapui
Vokietijoj, Soldino miške 
yra vietos, jų kapo nedrasko, 
dar gražiai papuošė gėlėmis.
São Paulyje Dariaus ir Girėno vardu salėje
buvo vietos jų paveikslui
kai Dr. Petras Mačiulis mokyklą statė
Dr. Vinco Kudirkos vardu o
salė buvo pavadinta Dariaus ir Girėno vardu — 
kabėjo gražus paveikslas su «Lituanica», 
Darium ir Girėnu su linksma jų šypsena,

V. K.

Pasalinti Nesugyvenimo Priežastis
Rašome toliau apie užmas 

kuotas šeimų nesugyvenimo 
priežastis. Štai kita nesugy
venimo istorija. Jau 10 su vir 
šum metų, kai vyras su žmo 
na randa didžiausią pasisma
ginimą ginčydamiesi be palio 
vos. Grasina vienas kitam 
skyrybom, bet nesiskiria.

Jie turi paaugusią dukterį, 
kuri irgi vengia būti namuo
se, nes motina jos nekenčia, 
o tėvas su ja maža ką ben 
dro teturi. Žodžiu, visi trys 
gyvena tam tikroje neapykan 
toje ir įtampoje! Tarp vyro 
ir žmonos jau eilė metų nėra 
vedybinių santykių tiura to

MŪSŲ LIETUVA

Dariaus ir Girėno paminklas, iškaltas didžiausiame Lie
tuvos akmenyje Puntuke, netoli Anykščių

žodžio prasme Jie daugeliu 
atvejų sušvelnina menkesnes 
trinfcis tarp vy.o ir žmonos.

NEAPYKANTA sieloje yra 
lyg adaras nuodų buteliukas 
kūne, kuris garuodamas žalo 
ja patį organizmą Savisau
gos instinktas spiria tokį ken 
kėją pašalinti. Geriausias ne- 
apykansai pašalinti kelias - 
priekaištai, kito užpuolimai, 
suniekinimas.

— Bet kaip tai padaryti, 
kad beatsipalaiduooamas nuo 
susitvenkusies savyje piktos 
energijos, neužsitnauktum sau 
naujo sąžinės graužimo ir iš 
metinėjimų?

Reikia ieškoti kokios, kad 
ir menkiausios, priežasties. 
Vienam padarius kokį prie 
kaiš.ėlį, aotram atsiranda <tei 
sėtas* motyvas atsikirsti ir 
dar smarkiau užsipulti ir 11.

K LTÉ. BAIME,

MENKAVERTYSTĖ

Bet tai nėra tikrosios jų 
nesugyvenimo priežastys Po 
ilgesnių pasikalbėjimų, anali 
zės pasirodė tikrosios — tai 
kaltės, baimės ir menkaver- 
tystės jausmai.

Mat, žmona vaikystėje au 
go atstum u ir skriaudžiama 
savo motinos. Ji šalia kitos 
dukters namuose buvo tikra 
«pelenė», 'štekėjo už pirmo 
pasitaikiusio, kad tik grei
čiau galėtų ištrūkti iš namų. 
Vyras pasitaikė girtuoklis- 
Pirmaisiais keliais metais gy 
v^no ji su mažu kūdikiu ui- 
deliame skurde ir apleista

Vieną naktį dėl kažkokio 
priepuolio buvo prie mirties 
ir negalėjo nieko prisišaukti. 
Vyras bu o bare. Pagaliau 
kaimynai ją nuvežė ligoni
nėn. Nuo to laiko ji pasijuto 
visų apleista: ir motinos, ir 
vyro, kuriuo ji nebepasitikė- / 
jo. Vystėsi joje baimės jaus 
mas iki tiek, kad nebegalėjo 
nei darban eiti, nei viena na
mie būti.

Ši mirties pavojaus baimė 
buvo dar sustiprinta kaltės 
jausmo už motinos neapykan 
tą Juk nusikaltęs visada bi
jo, kad nebūtų nubaustas.

vyras dėl savo girtuoklia
vimo negalėjo išmokti jokios 
profesijos. Jis “buvo privers
tas dirbti naktinėse pamaino 
se. Dėl to jį kankino .<iEhKA 
VERTYS ES jausmas, o dėl 
nesirūpinimo šeima — ir KAI
TĖS jausmas.

L97J m. liepos 16 d

O kas gi save peikia? — 
Nori savo minusus užtušuoti 
-- ieškok, kas daugiau jų tu
ri! Šiuo atveju — žmona. O 
kadangi jj jau tikrai nebepa
jėgė nei auto važiuoti viena 
nei gatvėn išeiti, tai buvo iš. 
tikrųjų kas jai primesti

Gi ji dėl savo oaliegimo 
kaltino vyrą Nors jis vėliau 
kiek susitvarkė, tačiau jam 
primetami kaitinimai nemažė
jo, o didėjo. Jai reikėjo sa
vąjį, kad ir dalinai nugalėtą > 
silpnumą, maskuoti pridengti 
nuo savęs pačios, matant ki
tame dar didesnių silpnybių.

PAŠA 1NTI nesugyvenimo 
reiškinius, kurie čia yra tik 
simptomai, apraiškos giliau 
glūdinčių priežasčių, reikėjo 
padėti jiems užmiršti praei
ties žaizdas ir išvesti juos iš 
menkavertystės jausmo iš 
į pasitikėjimą savim ir ki
tais Tai lengva pasakyti, 
Vykdymas reikalauja kelioli 
kos mėnesių laiko, turint vie 
ną savaitinį pasikalbėjimą.

Pagai dr. A.
Liaugminą, LL

tigffsaaan! 
iinsaMaiii

«NE DIEVAI PUODUS
LIPDO»

Šis posakis yra kilęs iš se 
novės laikų, kai prasidėjęs 
puodų lipdymas davė vėliau 
paskatų išsivystyti jų išpuoši 
mo menui, keramikai. O tai 
jau nelengva tai jau menas 
Šis posakis taikomas taria
mai sunkiai įvykdomam su
manymui

I ą posaki galima taikinti 
mūsų naujai susidariusios tau 
tinių šokių grupės NEMUNAS 
gražios išvaizdos lipdiniui. 
Tai yra tautinių šokių mėgė
jų ir keletos jų talkininkų lip 
dinys. Tačiau su užsimojimu 
išpuošti ji, kad jis žavėtų ne 
vien São Paulo lietuvių akis, 
bet ir vietos visuomenės.

Šis kolektyvas jau suskubo 
parodyti tų ornamentų pradi 
nius škicus liepos 4 dieną Vį 
la Zeiinoje Seselių Gimnazi
jos salėje. Gyvybingas jaunį 
mas, pasirinkti judrūs šokiai 
patraukė žiūrovų akis, sukė
lė juose gerą nuotaiką, nuos 
tabą. Stiprūs plojimai reiškė 
gilų žiūrovų dėkingumą už 
tą gražų lietuviškojo meno 
darbą.

Jtaunimo ir jų globėjų užsi 
mojimai išvystyti šio tautinių

šokių šokėjų kolektyvo šoki 
mą į aukšto lietuviškojo ŠO 
KIO MENĄ bei tuo pačiu pa 
judinti apsispusią jaunimo lie 
tiuviškąją veiklą tikrai džiu
gina lietuvius.

Poros «Nemu o» šokėjų — 
Jono Lukoševičiaus ir Regi 
nos Bagdžiutės — vykstančių 
į mokytojams ruošiamus tau
tinių šokių kursus prie Čika
gos ir t. Jono Kidyko — da
bar esančio JAV-bėse — pa 
siryžmas irgi juose dalyvau
jančio nufilmuoti šokių jude
sius bei figūras teikia S Pau 
lo lietuvių visuomenei daug 
vilčių.

P. Magdalenos Vinkšnaitie- 
nės mokomos vaikučių «Žilvi 
čio» ir moksleivių Ateitininkų 
tautinių šokių grupės - iš 
kurių reikia tikėtis, ateis pa 
pildymas vyresniųjų grupei 
«Nemunas» —- tas viltis dar 
labiau patikina. Todėl São 
Paulo lietuviai tikisi neužilgo 
susilaukti vėl panašaus tipo 
tautinių šokių ansamblio, pa 
našaus kaip Urugvajaus lieiu 
vių «Ąžuolynas*, «Gintaras’.

Tenks 'ad palinkę ei «Nemu 
no* ansambliui gero pasiseki
mo Jis, be abejo, priklausys 
nuo mūsų, nuo lietuvių visuo
menės moralinės ir medžiagi
nės paramos Kuo. J. Kidy
ko, A. Saulaičio, A'f Petrai
čio, M. Viakšnaitienėb. Prel. 
P. Ragažinsko ir J. latarūno 
pastangos suorganizuo i pa
vyzdingus tautinių šokių an
samblius ir chorus turėtų bū 
ti lietuviškos visuomenės tin
kamai įvertintos. «Ne dievai 
puodus lipdo*.

Be to, tiek tautinių šokių 
ansambliams, tiek «Aušros* ir 
Lietuvių Katalikų Bendruome 
nės chorams trūksta narių, 
ypač jiems papildyti iš jau
nesnių tarpo Trūks.a ir lėšų.

Skambios lietu /iškęs dainos 
ir gražūs tautiniai šokiai su 
puikiais tautiniais rūbais yra 
dabar* patraukliausios priemo
nės patraukti jaunimą lietu 
viškam darbui ir telkti lietu 
vybės šeimon lietuvius išei 
vius.

Zenonas Bačelis
tiaüWBBMIt 
ÜBBanií

VALSTYBĖ IR BĄŽNYČiA

Australijos savaitraštis <Tė 
viškės Aidai» paduoda labai 
taiklų svarstymą. Sako, jeigu 
Bažnyčią atskiria nuo valsiy 
bės, kad bažnyčia gyvuotų 
sau, o valstybė sau, tai ko 
dėl Rusijoj taip nėra? Ten 
tik Bažnyčia atskirta nuo vals 
tybės, bet valstybė nuo baž 
nyčios ne. Tenai tik Bažoy 
čiai turėti balso, nei savo 
spaudos, susirinkimų, negili 
net katekizmo mokysi vaikus 
o valstybė gali viską daryt/ 
ir kištis į smulkiausius Baž 
nyčios reikalus. Lietuvoj be 
bedievio Rugieniais . negali 
vyskupai nė kunigų skirstyti 
po parapijas. Dėl to ir klau 
šlama, jei bažnyčia negali kiš 
tis į valstybės tvarkymą, tai 
kam valstybė kišasi į uažny 
čios? Jeigu tikėjimui nėra 
vietos valstybėje, tuomet ir 
ateizmui neturėtų būti vietos.

ir JB
♦ n

II11M HMIMII 
iitssaani
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V. Felinos parapijos komitete visas kviečia į 

VAKARIENE,
kuri rengiama liepos (julho) 17 d., šeštadieniui, 20 vai. 

Jaunimo Namuose.
Pelnas bus skirtas neatidėliotiniems bažnyčios 

ap.aisymo darbams tęsti
Parapijos Komiteto Valdyba

VZefina
V

ŠVENTKELIONĖ

Šv. Juozapo Vyrų Brolija 
suorganizavo 11 liepos, sek
madienį savo jubiliejinę švent 
kelionę į Apanecidą, 200 km.
į šiaurę nuo S. raulo. liks- Mišių metu.
las: padėkoti Marijai už 30- 
metinę Organizacijos globą 
ir pasimelsti už Lietuvos ne
priklausomybę. Važiavo 144 
asmenys keturiais autobusais. 
11 vaL buvo gražios pamal
dos Konceiebravo prel. Pijus 
Ragažinskas, kun. Šileika ir 
vienas iš Aparecidos redemp- 
toristų tėvas João Rezende 
Costa, pasakęs taip pat pa
mokslą Gieoojo mūsų cho
ras, pritariant vargonėliais 
Dr. Ali Petraičiui. 14 vai , 
vadovaujant prelatui Pijui, 
apeitą kryžiaus kelias. Kopti 
j nepatogų kalną buvo gero 
kas pasiaukojimas pagyvenu
siems žmonėms, bet Apareci
dos šventovė plazda pasiau
kojimo dvasia.* kaip tik mūsų 
Mišioms buvo atkeliavę 150 
vyrų mal liniukų iš Minas Ge 
rais, 400 km pėsti!

16 vai. iškeliauta namo. Be 
dainuojant ir begrojant lai
mingai pasiekta V. Zeiina 19 
vai. Pasigėrėt nas organizato
rių rūpestis.
IIWHI

VYRŲ BROLIJOS PADĖKA

Šv. Juozapo Vyrų Brolija 
reiškia viešą padėką visiems 
tautiečiams, prisidėjusiems 
prie mūsų organizuotos švent 
kelionės pasisekimo. Heikėjo 
padėti daug darbo, tačiau su- 
traukėm apie 150 žmonių, ku
rie važiavo dr.iug melstis pas 
Mariją, stebuklingą Apareci
da do Norte miestely Ypatin 
ga padėka prel Pijui Raga- 
žinskuiar kun. St. Šileikai, 

>• JONAS JAKUTIS
RUA COSTA BARROS, 352• j.-.

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

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

DR; ANTONIO SIAULYS
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 e Crianças — Molezas de Senhoras 

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

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

aleksas Kalinauskas
Advokatas

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

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

Tel. 31-2548 4.o-Sala 19- Tel. 37-0324
no 14,00 iki 18,00 vai.

gražiai atlikusiems religines 
apeigas; Liet. Kat. Bendruo
menės chorai už giedojimą 
per Mišias ir vargonais ji a
kompanavusiam Alt. Petrai
čiui, Maldos apaštalavimo mo 
terims, pagražinusioms su sa 
vo vėliava mūsų iškilmes, ir 
vyrams, kurie stovėjo su Lie 
tuvos ir Brazilijos vėliava

Visos šventkelionės metu 
buvo jaučiama labai pakili 
nuotaika, draugiškumas ir 
tvarka Taip pat mūsų ačiū 
tiems, kurie važiuojant atgal 
skle'dė lietuviškų dainų gar- 
sub po visus Vale do Paraiba 
laukus.

Jonas Bagdžius
Šv. Juozapo Vyrų Brolijos 

pirmininkas
BM—
[3KH1Í

«ŽILVIČIO» jaunimas šiais 
metais rengia JAUNIMO ŠVEN 
TE, kuri bus rugpjūčio 1 die 
na Vila Žolinoje. Programoje 
bus vaidinimas su lietuvių 
liaudies dainomis ir tautiniais 
šokiais. Visuomenė iš anksto 
kviečiama tą dieną rezervuo 
ti gražios lietuviškos progra 
mos pamatymui.

TĖVŲ SUSIRINKIMAS

Visų žilvitieč-ių tėvų susi
rinkimas yra šaukiamas lie
pos 18 d. 16 vai. Jaunimo Na 
muose. Bus svarstomi Jauni
mu Šventės reikalai. Prašo 
me visus dalyvauti.

«Žilvičio» tėvų 
komitetas.

n—n 
iimoaami

Liepos 10 mirė Mykolas 
Krutulys, gimęs 1912 liepos 
26 iš .»lytaus atvykęs 1927 
metais. Nuliūdime paliko žmo 
na Anelė, sūnus Juozas, dūk 
terys Olga, Joana, Anelė ir 
Julija, žentai, vaikaičiai ir

Šv. Juozapo parapijos Maldos Apaštalavimo draugija 
nuoširdžiai sveikina naująjį kleboną

KUN. MARTYNĄ GAlDį,
KUNIGUS PRANĄ GAVĖNĄ ir STASĮ ŠILEIKĄ, 

melsdama jiems Viešpaties palaimos ir išminties para
pijos darbuose ir žadėdama visokeriopai talkinti, 

kad parapija gyvuotų ir klestėtų.

trys seserys. Septintos die
nos Mišios bus liepos 16, 
19:30 vai. Kviečiami giminės, 
draugai ir pažįstami.
II—WII 
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Mirė Antanas Gritėnas, gy
venęs rua Ibitirama 1212, S. 
Kaulo. Gimęs Lietuvoj prieš 
66 metus. Paliko liūdesy žmo 
ną, dukterį, sūnų, marčią, 
žentą, anūkus ir giminių. Ge 
dulingos pamaldos bus "liepos 
17 dieną, 20 vai. V. Zelinoj.
OPOO—M 
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parodos talk ninkai

Parodos ruošos komisija 
nuoširdžiai dėkoja visiems, 
kurie paskolino eksponatus 
baltiečių parodai, kurios lie
tuvių skyrius 10 dienų išbuvo 
ir Jaunimo Namuose.- prel. P. 
Ragažinskas, O Jočienė, R. 
Steponaitytė, I. Kutkienė. P. 
Palivonienė, H. Aleknavičie
nė, L Vosyliūtė, V Skurkevi- 
čienė, R. Gu ga, P. Šimonis, 
E. Bendoraitienė, l. eliokie- 
nė, M. Vinkšnaitienė, N. Žal- 
kauskienė, A. Sejūnaitė, A* 
Guzikauskienė, L. Banienė, 
E. Eimantienė, I. Kuniškienė, 
M. Baranauskienė, J. Masiu
lis, R. Braslauskas, S. Barei- 
šis, J Paukštis, kun. Stasys 
Šileika. Jonas Bajorių,s, Mo

ZELINOJE VISI GALI UŽSIMOKĖTI UŽ «M. LIETUVĄ» 

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

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

tiejus Sejūnas, Tėvai Jėzui
tai, Irena Pundzevičienė, Jo
nas Dimša, M. Paleckienė, 
Juzė Taleikienė, Marija Re- 
menčienė, E. Burbienė, Faus 
ta Sliesoraitienė, Alfonsas Po
kaitis, Halina Mošiuskieoė, 
Zenonas Bačells, M, Stankevi 
čienė, K. Čeponis.

IEŠKOMI

Krikšto duktė Lietuvoje ieš 
ko Antano Zaikausko, sūnaus 
Juozo, gimusio 1887 metais» 
išvykusio į Pietų Ameriką 
1910 metais. Pranešti redak- 
c i jai.

Ieškoma Vytauto Mikalaus
ko, gimusio Brazilijoje, apie 
40 metų amžiaus. Jo tėvai, 
atvykę iŠ Lietuvos, Adomas 
ir Angelina Mikalauskak Jis 
prieš 18 metų išvyko iš inte
rior© į Rio ar São Paulį.
Il—H 
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ATSILIEPKITE

Kas pažįsta ALOYZĄ PAT- 
KAUSKĄ. pasakykite, k c 
jam redakcijoj yra du laiškai 
iš Lietuvos.

ÜBKX3KÍ

PRENUMERATORIAI
Juozas Dobrovolskis už du

A T S K i

KAINA 0,40

metus — 1970 ir 1971 — 50 
kr., Povilas Miškinis 25, An
tanas Lapienis 25, Kazys Kai 
rys 20, Kazys Bacevičius 25, 
Jonas Tatarunas tėvas 25, 
Liudvika Šlapelienė 25.

JAUNIMO VAKARIENĖ

Apie 40 lietuvių, latvių ir 
estų jaunimo dalyvavo vaka
rienėje liepos 12 diena Bie- 
rhalle restorane, S. kaulyje. 
Jie susipažino per baltiečių 
išvyką, minėjimą ir parodos 
metu. Apie 25 latviai ir estai 
dalyvavo NEMUNO tautinių 
šokių pasirodyme. Restorane 
stalai buvo papuošti trijų 
valstybių vėliavomis, o prie 
stalo buvo užrašas «V.enybé 
duoda jėgos ir skleidžia mū
sų kultūrą.» Estų jaunimas ir 
NEMUNO nariai pašoko tau
tinių šokių.

SVARSTĖ PRIEDĄ

Jau du kartus buvo snsi- 
rinkęs jaunimo būrelis, suma 
nęs paruošti atskirai spaus
dinsimą Mūsų Lietuvos jauni
mo puslapį su kryžiažodžiais, 
juokais, karikatūromis, užda
viniais, smulkiomis žiniomis 
apie Lietuvą, lituanistinių mo 
kyklėlių mokinių darbeliais. 
Posėdžiuose dalyvavo keletas 
jaunų veikėjų.

SVEIKSTA KLEBONAS

Tėvas Jonas Bružikas, il
gesnį laiką gulėjęs lovoje, 
pradėjo vis daugiau ^grįžti į 
darbą. Lankė ligonius Tre- 
membė, Tucururi, fVandaųui, 
bão Miguel ir kitar. Pereitą 
sekmadienį laikė Mišias Utin 
goję.

Motiejus Tamaliūnas, pabu
vęs keletą dienų ligoninėje, 
sugrįžo namo.

• r/ 
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RIO DE JANEIRO
Liepos 18, 11 valanda lietu 

vių koplyčioje pamaldos už 
aa. Juozo Ramanausko vėlę. 
Visi tautiečiai kviečiami da
lyvauti

Liepos 18 d., 16 vai. — pa 
maldos Duque de Caxias mies 
te, šv Teresínhos bažnyčio
je už ąa. Veronikos Dudaitės 
da Silva vėlę. Nesenai miru
si Veronika Dudaitė da ’Silva 
buvo-pavyzdinga, praktikuo
janti katalikė ir susipratusi 
lietuvė Savo laiku ji uoliai 
dalyvavo lietuvių tautinių šo 
kių grupėje. Dar nesenai, bir 
želio 13 diena ji drauge su 
savo dukrelėmis, šviesiaplau 
kėmis mergytėmis, dalyvavo 
lietuvių trėmimų minėjime. 
Buvo ištekėjusi už brazilo. 
Paliko tris vaikus. Uo de Ja
neiro lietuviai nuoširdžiai už
jaučia našlaičius vaikučius, 
velionės mamytę ir brolį bei 
vyrą ir kitus gimines.
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