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Gausaus Jaunimo Šventė
Sekmadienį, rugpjūčio 1,
seselių pranciškiečių salėje
Žilvitis pristatė 250- čiai žiūro
vų pilną jaunatvišką progra
mą Pirma dalis buvo Antano
Gustaičio vaidinimas «Sekmi
nių vainikas», statytas pirmojoje Jaunimo Šventėje dar va
aovaujant kun. Juozui Šeške
vičiui, užtrukęs 40 minučių.
Sekė devyni tautiniai šokiai,
išpildyti trijų žilvitiečių gru
pių — 46 šokėjų. Dalyviai pa
si ltko užkandžiams ir šokiams
po programos
Publiką ir patį scenoje esan
tį jaunimą programos pabai
goje sujiudino padėkos apei
gos. Žilvičio ilgametė globė
ja M. Vin <šnaitienė išdalijo
dovanas jaunųjų vadovei Ve
rutei Aleknavičiūtei, rėmė
jams Jonui Valavičiui su žmo
na, Petrui ir Onai Šimoniams
(per jų dukrą E. Bendoraitienę), tėvams jėzuitams..
Mok. M. Vinkšnaiiienė pa
reiškė, kad savo darbą su
žilvitiečiais ji aukoja Lietu
vai, kad dažnai turėdavo pa
likti savo šeimą ir eiti dirbti
su jaunimu. Norėdama pasil.
sėti, ji padėkojo ir Žilvičio
tėvams už talką, pasitikėji
mą, simboliniai perduodama
Lietuvos ir Brazilijos vėlia
vas komiteto atstovui p Guzikauskui, «kad šalia vienos
vėliavos, kiek galima, būtų ir
antroji» jaunų vaikų širdyse,
su daina, šokiu, lietuvišku žo
džiu. Tėvams saleziečiams
perdavė medyje išdegintą žo
dį «Žilvitis», prašydama, kad,
jai negalint su jaunimo gru
pe dirbti, jie jaunimu rupia,
tusi ir jį globotų.
Publika, kurią sudarė dau
giausiai tėvai šeimos, ta utie
čiai net iš Lapos, Broo&lino,
Tautų Parko, šiltai plojo M.
Vinkšnaitienei, o J. Čiuvins
kas, Brazilijos Lietuvių Bea-

druomenės Tarybos pirminiu
kas, įteikė Pasaulio Lietuvių
Bendruomenės
pažymėjimą
«už ilgametį darbą lietuviško
je mokykloje už Lietuvos
ribų.»
«Sekminių vainikas» sklan
džiai praėjo. V Aleknavičiū
tei teko pagrindinis vaidmuo
su sudėtingais sakiniais ir ju
desiais, kuriuos ji pu kiai iš
pildė Scenoje laikysena pa
sižymėjo L. Aleknavičiūtė, ką
tik grįžusi iš Portugalijos ir
paskutinę rainutę įsijungusi į
vaidintojų tarpą, ir São Pau
lo scenoje jau pažįstamas A.
Steponaitis, Antanas Valavi
©ius puikiai išmoko savo da
lį, nors buvo sunku ją girdė
ti. Piemenuko vaidmeriiui ypa
ti ga tiko C. Dylis. Pasirodė
taip pat L Vosyliūtė gražia
lietuviška tarsena A. Alekna
vičius skambiu balsu, mažos
nes dalis turėję ir jas grąžui
atlikę J. Silickas, J. Vingrys,
A. Dilytė ir V. Pilipavičiūtė.
Jauniausioji 18 kos šokėjų
grupė parodė suktinį, čigonė
lį ir noriu miego. Vidutinioji
grupė, susidedanti iš 16 mer
gaičių ir berniukų, pašoko
sukčių, gyvatarą ir šustą, o
vyresnioji, išėjusi scenon su
puikiai paruoštais vyrų t a t? t i
niais drabužiais, sklandžiai iš
pildė ragučius, žiogelius ir
blezdingėlę Kai kuriems da
lyviams atrodė, kad a. Alek
navičius pergreitai grojo akor
deonu, kad šokėjų žingsniai
turėjo išeiti skuboti ar pra
leisti.
Paskutinė s^ena, su 50 timi
tautiniais rūbais pasipuošusiu
jaunimu, kartu su jų mėgsta
ma globėja M. Vinkšnaitiene,
paruošusią ne tik šią jauni,
mo šventę, bet ir tiek metų
dirbusia su Vila Zelinos jau
nimu ilgai liks žiūrovų at
mintyje.
A. S.

siems atgauti laisvę, kadan
gi ir laisvojo pasaulio viešo
ji nuomonė veikia Sovietiją:
Lenkijos, Čekoslovakijos ir
Rumunijos įvykiai Laikraštis
mano, kad reikia siekti sovie
tinęs vergų imperijos subyrė
jimo iš vidaus.
New York Times dienrašty
je buvo įdėti du skaitytojų
laiškai, nurodą, kad nei vie
nas JAV atstovas Jungtinėse
Tautos ! per 26 metus nerei
kalavo sovietams pasitraukti
iš Baltijos kraštų ir, nors
JAV bės sako, kad bando su
laikyti komunizmo plėtojimą
si nebuvo nieko daryta per
1956 metų sukilimą Vengrijo
je ar Čekoslovakijoje 1968
metais.
įvairiuose miestuose vyko
visa eilė pa-odų. eisenų ir
proklamacijų Pavergtų tautų
savaitės proga.
ELTA
umnsnn

REMIA LIETUVIŠKA
VEIKLA
Kanades Lietuvių fondas
paskyrė 4 425 dolerius {vai
riems lietuvybės darbams, Ka
nados LB švietimo komisijai
6j0, lituanistinėms mokykloms
1500, tautinių šokių grupei
Gintaras 250, dviems sporto
klubams po 100, dviems cho
rams 2 00, trims stovykloms
300, Kanados LB kultūros ko
‘misijai 200, dviems laikraš
čiams po 75, Vasario 16 gim
nazijai 200, Lietuvių Kultūros
kolegijai 100, Jaunimo kon
greso reikalams 500, radijo
programai 75.

GYDOMI« LIGONINĖSE»

Sovietuose einąs pogrindžio
laikraštis «Semizdat» rašo,
kad paskutinis Estijos prezi
dentas Konstantin Paets 15
metų buvo laikomas «specia
lioje ligoninėje» Kazanės mies
te. Stalino laikais tik viena
tokia ligoninė veikė bet da
bar jų esama kiekvienoje
ka). Norima sudaryti Atstovų «respublikoje». Prievartinio psi
rūmuose komisija pavergtųjų chiatriniu gyaymo pagrindu
tau ų komisija, kuri plačiai nis centras yra Maskvoje. Li
išstudijuotų Amerikos pažiū gi šių metų Latvijoje veikė
ras ir santykius šiuo rei Sarkankains ^ligoninė» Rygo
kalu.
je Rusijoje yra Kazanėje ir
Šios savaitės darbai jau bu Leningrade; Lietuvoje — Vil
vo paruošti ir birželio mene niuje į ligonines siunčiami
sį, kadangi 14 senatorių ir politiniai priešiški asmenye.
40 atstovų jau kalbėjo apie Jų yra daug iš įvairių Sovie
birželio įvykius Lietuvoje, tuos kraštų.
Latvijoje ir Estijoje.
Milijoninio tiražo New Yor
ko Daily News dienraštis sa
vo vedamajame Pavergtų tau
tų savaitės pradži je teigi ,
kad yra vilties pavergtie

Minimos pavergtos tautos
JAV-bėse kasmet liepos mė
nesį ruošiama pavergtųjų tau
tų savaitė, oficialiai preziden
to skelbiama.
Liepos 18—24 dienomis Ats
tovų rūmuose kalbėjo visa ei
lė senatorių ir kongreso na
rių. Atstovas E. J Derwinskí
pažymėjo, kad JAV kova
prieš komunizmą yra tanu
kad nepadidėtų pavergtų tau
tų sąrašas. Jis siūlo ukrainie
čių spaudoje išėjusį dr. L. Do
brianskio straipsnį, liečiantį
pavergtąsias tautas, juo supa
žindinti visuomenę (straipsny
.e minimas ir Simas Kudir

Lietuvos nacionalinė
M.Mažvydo biblioteka,!

SOVIETU SĄJUNGĄ

KOLUMBIJA

Karinis laivynas nuolat au
ga, kas mėnesį statomas nau.
jas atominis povandeninis lai
vas, kurių dabar Sąjunga tu
ri 407, šalia 25 didelių kovos,
100 prieštorpedinių ir 1600
mažesnių laivų Viduržemio
jūroje plaukia 60 sovietų lai
vų, © JAV-bių — 40.

Pan-amerikiniuose žaidi
muose Brazilija laimėjo įbent
keturis aukso medalius, pasi
žymėjusi ypatingai irklavimo
srityje.

TSrazltljci

Prezidentas Medici lankė
si tris dienas São, Paolyje, ap
Valdžios karinės pajėgos žiūrėjo žemės ūkio mokyklą,
vėl užima anksčiau komunis aplpnkė žydų ligoninę S. Pau
tams patekusias žemes, nesu- lo mieste ir atominės energi
tikdamos pasipriešinimo ir jos Institutą. Tai jau devinta
riemdamosd žmonių pritarimų. jo kelionė čia per dvejis me
tus.
Į
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Valdžia nusavino Bank of
America To paties likimo lau
kia Brazilijos ir kiti užsie
nio bankai.

Siūloma nugriauti užtvan
ką, sulaikančią pro SP tekan
čių upių vandenį ties Light
bendrovės hidroelektrine jė
gaine, kad išvengti potvynių
mieste ir sumažinti užterštos
vandenis, kurie dabar vos
teka.

Brazilijoje esama apie 7
milijonai
ypatinngų vaikų, ku
Užsienio ministras pareiš
kė, kad JAV balsuos už rau rių 6 milijonai yra protiniai
donosios Kinijos priėmimą į neišsivystę didesne oaiis dėl
Jungtines Tautas, bet pagei maitidimo stokos, -rezidentas
dauja, kad lik ų ir naciooalis Medici lankėsi ypatingųjų vai
cinė K mja. Tai priešinga Pe- kų tėvų bei bičiulių kongrekino nusistatymui
, .

Astronautai, praleidę 67 va
landas mėnulio paviršiuje,
grįžta namo. Jų žygiai buvo
rodomi spalvotai televizijoje,
įskaitant kelionę «džypu» ir
pirmą kaitą raketos kilimas
atgal į erdvėlaivį, laukiantį
virš mėnulio. Ši kelionė, ma
noma, bus pati gausiausia
moksliniais daviniais apie mė
nulio sudėtį, trauką ir amžių.

Medaus pramonė Brazilijo
je dėl įvairių sąlygų smar
kiai sumažėjo, daug bėdos su
daro ir afrikinės bitės, nesu
gyvenančios su naminėmisBrazilija yra vienas pagrindi
nių kraštų, eksportuojančių
medų.

Brazi ija atrodo kitokia po dvejų metu
Vasaros atostogoms sugrį
žusi medicinos studentė Leo
kadija Aleknavičiūtė pasida
lina įspūdžiais su ML gkaity
tojais. Ji jau dvejis metus stu
dijuoja Coimbra, Portugalijoj.
Ar Brazilija atrodo pasi
keitusi?
— Labai pasikeitusi Atro
do didesnė, kiti namai, kitos
krautuvės, nebe tos pačios,
mieste nauji tiltai, o vaikai,
kuriuos pažįstu, dideli, pa
augę.
Kaip atrodo «Žilvitis», ku
riame ir pati veikei?
— Niekuomet nesitikėjau
surasti tokios didelės grupės.
Jaunimo šventė gerai pavy
ko. Buvau stovykloje; man
patiko ir atrodo kad vaikai
— jau ne vaikai, o užaugę —
mano tęsti toliau savo darbą
«Žilvityje.»
Ar Europoje turėjai progts
susitikti t-u lietuviais?
— Nemačiau nė vieno lie
tuvio, nesuėjau.
Ar grįžus po dviejų metų

nebuvo sunku vėl lietuviškai
kalbėti?
— Nežinau, kaip, bet man
dabar lengviau ir namie ir
kitur daugiau lietuviškai kal
bėti. Nieko neužmiršau.
— Kaip patinka Portuga
lija?
— Man labai patinka kraš
tas, žmonės labai vaišingi ir
draugiški. Studentai kartais
ruošia streikus, bet ir moko
si, nes mokslas sunkus. uriu- daug draugų su kuriais
maloniai praleidžiame valan
das.
Ar Coimbroje yra daug bra
žilų studentų?
— Tašp. Gal vienas iš dvi
dešimt medicinos studentų yra iš čia. Per atostogas atva
žiuoja mokytis portugalų kai
bos studentai iš Šiaurės Ame
rikos, Prancūzijos, Anglijos ir
kitur.
Ar moterų mados skirtim
gos Portugalijoje?
— Moterų mados yra tru(pabaiga 4 pusi.
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Kultūriniame Gyvenime
Pirmąją lietuvišką plokšte
lę XIX amžiaus pabaigoje
įgrojo
smuiku dr. Vincas Ku
Berisso, Argentinoje, lietu
viai paminėjo Mindaugo drau dirka, Ligi II jo pasaulinio ka
gijos 40 metų sukaktį. Per tą ro iš eista apie 1500 lietuviš
laiką pastatyti 48 scenos vei kų plokštelių.
kalai.
Vilniuje įvyko Lietuvos kom
Kijevo jaunojo žiūrovo tpa pozitorių sąjungos suvažiavi
t-as pastatė V. Pelčinskaitės mas kurį atidarė seniausias
- J. Karosas, Per penkis va
pjesę «Aš vejuosi vasarą.>
karus pateikta simfoninė, ka
Šiais metais Lietuvoje nu merinė, chorinė ir vaikų mu
matyta susukti keturis lietu zika.
vių gamybos filmus: -Akmuo
Vilniaus Filharmonijos ma
ant akmens» (R. Vabalo, apie
baudžiavos laikus), «4rbero- žoje salėje gegužės mėn. įvy
nas* (A Aramino, apie jauni ko vakaras, skirtas Griego
mo problemas), «Mažoji išpa muzikai Vakarą at.iko smui
žintis» ir M. Giedrio filmas kininkė K Kalinauskaitė ir
apie komunisto V. Rekašiaus pianistas A. Maceina
gyvenimą. Režisorius A. Grin
Ukup Lietuvoje pasižymė
kevičius pradėjo sukti plačia
ekranį filmą apie Herkų Man jusi vargonininkė Giedrė Luk
tą. Vėliau numatoma paruoš šaitė pakviesta vargonų kon
ti «Žemė maitintoja», «Frank vertame Prancūzijon ir Rytų
Krukas», «Saltaragio malūnas». Vokietijon. Ji jau yra kon
certavusi Lenkijoje ir Čekos
Birželio pradžioje Bulgari lovakijoje,
joje, Rusės mieste, operos
Gegužės 15 — 16 Kaune ir
teatre iš Vilniaus atvykęs R.
Vilniuje
simfoniniam orkes
Geniušas dirigavo tris ope
ras: «Rigoletto», «Do .< Carlos» trui dirigavo iš Čilės atvy
ir Traviata», Dalyvavo vilnie kęs Juan Pablo Iskerdas, 1965
čiai solistai; N. Ambrazaitytė, metais laimėjęs dirigentų kon
E. Čiudakova, V. Daunoras, kursą New Yorke. Solistė bu
vo smuikininkė A. Vaia'ūV. Noreika ir K. Šiigaiis.
naitė.
Taline, Estijoje, pastatyta
A. Mikšytė, Kauno muziki
Kazio ajos drama «Šventeže
nio
teatro solistė, ir dar keli
ris», Viljandi teatre J, Grušo
«Meilė džiazas ir veínias» ir menininkai koncertavo Len
Piarnu teatre R. Samulęvi- kiįoje — Varšuvoje, Vrocla
čiaus «Tiltas į tolimąją nakt^» ve (buv. Breslau), Poznanėje
ir kituose miestuose.
DAINa i R MUZIKA
Pirmąsias ir antrąsias vie
Elizabeth miesto, netoli tas Usti miestelyje, Čekoslo
New Yorko, lietuvių šv Pe vakijoj, vykstančiu jaunųjų
tro ir Povilo parapijos cho smuikininkų varžybose laimė
ras mini savo 75 metų sukak jo trys Vilniaus M. K. Čiur
tį. Chorui vadovavo 3a ūra, lionio vidurinės meno moky
J. Steponavičius A. Radzevi klos mokiniai, kurių tarpe Al
čius, a. Visminas, prof, J. Ži girdas Paukštė ir Vytautas
levičius (Lietuvių Muzikolog Mikeliūnas
jos archyvo vedėjas Cikado
je), A Kačanuaskas ir dabaV. Daunoras gegužės mėn.
— Vincas 'amaitis.
Maskvoje turėjo vokalinį kon

TEATRO SCENOJE

Halina Didžiulytė Mošinskienė

Visada Pareigingas
(Iš mano atsiminimų)
(tęsinys)

— Daktaro nėra namie. Dar nesugrįžo.
— Iš kur? — Iš Subačiaus.
— Teismas?... Vėluoja?..
— Aš nieko negaliu padėti. Jei traukinys
vėluoja, tai ir jis vėluoja.
— Teisme negalima vėluoti? — O taip, ži_nau. Svarbi K.ekspertyza.
— Taip, taip, pranešiu. Ačiū, sudiev.
Mama įėjo į kambarį ir jos veide pastebė
jau susijaudinimą.
—• Kas atsitiko? — paklausiau.
- Nieko. Valgykit, vaikai. Tuoj ir tėtė par
važiuos. —
Ji pati teišgėrė puoduką kavos ir išėjo iš
kambario. — Aš žinojau, kad jinai nuėjo miegamajan, pro kurio langus pirmoji pamatys tėvelį
pareinant.
Mes jau kilome nuo stalo, kai koridoriun
«’įsivertė* tėvelis savo meškos kailiuose ir visas
«pražilęs" nuo šerkšnos, kuri baltais lašeliais su
ledėjo jo ūseliuose, blakstienose, bebro keporėje‘ir kailių apykaklėje Puolėme jam ant kaklo.
Jis mus visus išbučiavo, šilta ranka nuglostė-
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LIETUVA

certą, kuris buvo Maskvos
radijo transliuojamas.

. MOKSLAS IR

JALNIMaS

Prie Melbourne universite
to įsteigtos lietuvių kalbos pa
DAILĖ IR PARODOS
mokos, suorganizuotos lietu
New Yorko Kultūros židi vių akademinės korporacijos
nyje įvyko dailininko V. K- Romuva. Australijos LB davė
Jonyno 40 metų darbo paro lėšų mokslinėms priemonėmsda, užėmusi du aukštu. Vy
Viktorijos valstybės, Kana
tauto Didžiojo metais pirma
sis jo darbų nusipirko Mairo doje, universitetas pripažino
nis. Studijavo Kauno meno lietuvių kalbą universitetuo
mokykloje,. Paryžiuje, dėstė se ir gimnazijos baigiamuo
grafiką ir skulptūrą Lietuvo se. Šiuo metu apie 40 jau
je, po karo vadovavo Vokie nuolių užsirašė lietuvių kal
tijoje Taikomosios dailės mo bos kursams, jų tarpe ir ki
kyklai. Jonynas reiškiasi įvai tataučių,
riose meno srityse — skulptū
Argentinoje Adolfas Muske
roję, grafikoje, medžio raiži
tas
gavo architekto diplomą.
niais, paveikslais, didesnio
mąsto vidaus dekoracijomis
Muncheno universitetą bai
Vatikano Kankinių koplyčia. gė naujas medicinos dakta
Šiluvos koplyčia Washing ras Arūnas Laukaitis, vienas
tone.
iš Vokietijos lietuvių gydyto
jų
draugijos steigėjų.
Toronte įvyko liet, dailininkų
parodos. Iš vyresniųjų — V.
Trečiokas ir A. Šalkau kis,
Iš atžalyno — Marius Galiu
nas, Karnom Simkevičiūtė,
Vaida Jurevičiūtė, i glė Asevičiūtė, Algimantas Kairys.

lio 26 — liepos 3 Čikagos
programoje buvo «kaitytos
šios paskaitos: mišrios vedy
bos, 1941 sukilimas, moters
išlaisvinimo sąjūdis, senųjų
lietuviškų knygų vertimai, re
ligijos reikšmė šių dienų jau
nimui, moralinis šantažo pa
teisinimas (Bražinskų, Kudir
kos byla), kas yra geras lie
tuvis, dabartinė Lietuvos poe
zija. Įvyko literatūros, dra
mos ir muzikos vakarai.

Lietuviškos Knygos klubas
Čikagoje leidžia trečiąjį Jhio
zo Kralikausko romaną apie
Mindaugą
«VAIŠVILKAS»Anksčiau atspausdinti «Titna
go ugnis» ir «Mindaugo nužu
dymas »

LIETUVOJE pastaruoju mą
tu padaugėjo rusų rašytojų
kūrybos vertimai: išleista Dos
tojevskio ) 50-sioms gimimo
Rita Pelenauskaitė baigė metinėms paminėti romanas
ekonomijos studijas Australi "Idiotas* (išverstas dar prieš
joje. Dalyvauja tautinių šo karą Prano Povilaičio) ir Tols
kių grupėje «Klumpakojis», tojaus trilogija «Vaikystė, pa
auglio metai, jaunystė.»
Lietuvių studentų sąjungoje.

Tarp naujų Knygų — K
Detroite «Alkos» ratelis su
ALOS taryba Buenos Aires ruošė Kazio Binkio kūrybos Borutos «Mediniai stebuklą i
kovo mėn. suruošė 12 dienų vakarą, pristatydamas jo ei ir Aug. Griciaus "Kepini s
trukusią parooą, kuriai išleis lėraščius ir feljetonus, vaikų nenukelsiu.» Daug perkama
ta 32,000 pezų ALOdT apta pasakas. Didesnę programos knygų šeimininkėms: B. rur
rė lietuvišką švietimą, mu dalį išpildė jaunimas o žiū vinienės «Šalti patiekalai» ir
K. Brundzienės «Viskas iš
ziejų.
rovai labai šiltai plojo.
obuolių.»
Leipcige tarptautinėje kny
Latvių gimnaziją Vokietijo
gos meno parodoje aukso me je per 25 gyvavimo metus
Prof Pauliaus Galaunės
dalį laimėjo grafikė B Žilytė lankė apie 2000 mokinių. Šiuo straipsniai išleisti knygos pa
ir bronzos medalį B. Leona metu pradžios mokykloje 22, vidalu «Dailės ir kultūros ba.
vičius, kurie iliustravo vaikų gimnazijoje 63.
ruošė..
knygas
Išleistas vaikams leidinys
Vilniaus universiteto peda
M. K. Čiurlionio dailės mu gogikos doktoratą įsigijo Mej su Walt Disney piešimas
ziejuje Kaune atidaryta nuo lutė Lukšienė, parašiusi temą
«Murziukas». Tekstas verstas
latinė dailininko skulptoriaus •Lietuvos švietimo istorijos
Petro Rimšos kūrybos paro bruožai XIX amžiaus pirmo iš serbų "kalbos.
da, turinti virš 7u darbų.
je pusėje »
Sidabro medaliu Sovietų
Lietuvos Žemės Ūkio Aka
dailės akademija atžymėjo demijoje šiuo metu mokosi
kaunietį A.Pakeiiūną už «Se
nosios Kauno architektūros» 8835 studentai Agronomijos
fakultete mokosi 600 studen
grafiką.
tų, mechanizacijos — 830 stu
Vilniuje trečią kartą su gra dentų.
likos darbų paroda viešėjo iš
Varšuvos atvykę •_ Kazimieras
Akademinio skautų sąjūdžio
Švainauskas.
studijinio suvažiavimo birže

Jis visas buvo persisunkęs gaivinančio žiemos
oro ir sniego kvapo.
Numetęs kailinius, veltinius, atsigėrė kavos
ir vėl, nei ©pamatėme, kaip jo nebebuvo. —
Kur tėtis? — paklausiau mamos
— Išskubėjo teisman. Už pavėlavimą turės
sumokėti pabaudos 10 litų.
— Bet jis nebuvo išvažiavęs pas pakaruo
klį! — sušukau pasipiktinusi.
— Nesikišk ne j savo reikalus. Nurink grei
čiau indus nuo stalo ir susitvarkyk' savo kamba
rį. — Mūsų mamytė buvo griežta, ir jos reikėjo
klausyti, uo tarpu manu mažieji broliukai jau
ėjo grumtynių ir mažiausioji sesytė cypė, kad
jai plaukus peša... —
Kai susėdome pietų, tėčio vis dar nebuvo.
Jis tesugrįžo, kai jau baigėsi trumpa žiemos die
na ir paskutinieji saulės spinduliai rausvai nu
dažė sustingusias vyšnių viršūnes, o sniege nutyso ilgi fioletiniai šešėliai.
Prie stalo atsisėdęs tėtis atrodė, labai išvar
gęs. Jis pasirėmė ranka ir mačiau, kaip užsnū
do. Bet tai tik sekundžių takšėjime, nes kai iš
girdo žingsnius, tuoj pat paklausė manęs, ar jau
padariau pamokas.
— Šiandien nebuvo pamokų, š Ičio turėjo
me 27 laipsnius! — džiūgavau.
— Tiesa, buvo labai šalta. Peliksas vos no
sies nenušalo, kai važiavome arkliais
— O kaip buvo Subačiuj? — nesitveriau
smalsumu.
— Dar daugiau sniego, dar labiau šalta, bet

miško keliu važiuojant nuostabus vaizdas ir to
kia nepaprasta tyla... mėlyna tyla...
— Ar ten pasikorė tas...
— Kas pasikorė? - Tėėis griežtai pažvel
gė į mane.
— Na, aš girdėjau, kaip tu kalbėjai naktį
telefonu. Buvau prabudusi...
— Nuo kada, mano dukrelė pradėjo slapta
klausy tis gydytojo pasikalbėjimų? Hm, hm... —
netinka taip Būk gera, pasižiūrėk, kiek laukia
majame yra pacientų.'
Susigėdinusi savo smalsumo, nuslinkau nuo
kėdės ir nubėgau į koridoriaus galą. Pro stikli
nes duris suskaičiavau laukiančiuosius,
— Tavęs laukia septyni žmonės ir du gim
nazistai.
— Gerai, tegul palaukia.
Tėtis valgė labai lėtai. Jis karts nuo karto
paimdavo laikraštį į rankas ir kramtydamas skai
te. Valgė mažai. Ir man labai pagailo tėčio. Pri
ėjau, apkabinau jo kaklą ir pabučiavau skruos
tam Ir jis iš karto nušvito — paglostė mano
plaukus, pabučiavo kakton ir elegantiškai išsi
tiesęs nuėjo kabinetan pacientų priiminėti. Man
dabar atrodo, kad tas mano vaikiškas meilės pa
reiškimas jam sugražino jėgas Ir jo maloniam
veide išnyko nuovargis.
Apie penktą valandą vakaro, vėl telefonas
sučirškė. Tėčio jau laukė «ligonių kasos» ambu
latorijoje. Ir jis vėl išskubėjo iš namų. Stebė
jausi, kaip jis be miego, be poilsio gali dar ir
dar eiti.
(Bus daugiau)
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Sėdžiu prie Kardės Pažė
raitės perskaitytos knygos
«ANAPOLIO PAPĖDĖJE». Tu
riu prisipažinti, kad patiko.
Kalba graži, vaizdi ir pilna
LIETUVIŠKOS MINTIES SAVAITRAŠTIS
romantikos. Labai kuklus ro
Diretor responsável Dr. José Ferreira Carrato
manas, surištas su gyvenimu.
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Administr.: JONAS BRU^TKAS
laikų, kada vystėsi ir augo
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naujoj respublikoj laisvas, ne
Amerikoje GARBĖS PRENUMERATA NCr.« 108,00
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žmonės, su kuriais drauga
Ilgalaikiams skelbimams daroma nuolaida.
vau, dirbau ir mokinausi, kaip
ir pati autorė Jie vadinami
daugiausiai tikrais vardais ir
Straipsnius ir korespondencijas redakcija taiso pertvarko save nuo
pavardėmis. Ytin man buvo
žiūra. Nenaudoti raštai grąžinami tik autoriui prašant. Pavarde pasira
malonu skaityti.
šyti straipsniai nebūtinai išreiškia redakcijos ir leidėju nuomonę. Už skel
bimu turinį'redakcija neatsako.
Pats istorinio romano did
vyris, mūsų uoliausias tų lai
kų studentas , kuriu buvo su
dėtos visos besikuriančios Lie

Organizuotas Bendrom Jėgom* Veikimas

São Paulo lietuvių k Jonija yra didelė. Joje yra dar daug
gyvų lietuviškų jėgų. Tų jėgų branduoliai, sambūriai ruošia
parengimus, palaiko lietuviškąjį kolonijos gyvenimą ir lietu
višką dvasią.
Tačsau tie sambūriai paprastai neveikia drau
ge Užtat jie nepasiek a tų vaisių, kurių Jaukiama. Pavyz
džiui, paimkime kad ir rugpjūčio 1 d. Vila Zelinoje įvykusią
Jaunimo šventę. Jon nebuvo įtraukti kiti kolonijos jaunimo
sambūriai Užtat ir šventė nebuvo tos apimties, kurios gale
jo būti.
Jei tie sambūriai — draugijos, grupės, būreliai — ir su
eina drauge ruošti Kurio parengimo, tai arba p e r v ė 1 a
arba nenoriai, mažai prie jo prisideda.
Iš tikrųjų, tokius bendrus parengimus ir jų programas
reikia iš anksto sutarti, planuoti, pasiskirstyti darbu. Tik ge
rai organizuoti, su vertingom programom patrauktų — ir pa
traukia — lietuviškąją publiką ir jaunąją kartą, pakelia, pra
turtina lietuviškąją dvasią, imponuoja jaunimui...
Be abejo, bendrom jėgom parengimų ar kitų dalykų or
ganizavimas turi savų sunkumų. Bet nereikė ų sąmoningai
ar netiesioginiai mums patiems ar mūsų sambūriams didinti
jų. Vardan lietukų kolonijos ir lietuviškojo jaunimo labo,
dėl našaus bendradarbiavimo nustumkim šalin asme
ninius ar grupės trumparegius interesus, užmirškim
senus ginčus ar nemalonias patirtis! Už tai mūsų sąžinė, tau
ta ir istorija mus aukštai įvertins... jei ne — pasmerks. Ban
d«ykime pataisyti jaunojoje kartoje nekokią nuomonę apie
mus.
Turime šiuo laiku gana palankias sąlygas
Atvyko Tėvai Saleziečiai ir keletas jaunų kunigų, atgijo po
ra tautinių šokių grupių, turime visą eilę jaunų, mokytų ir
įtakingų žmonių, pašalinta ginčo priežastis dėi Kudirkos Rū
mų... Juk žaizdos užgija. Ir būtų neišmintingas elgesys tų,
kurie norėtų draskyti vis iš naujo jas. Tiesa, žaiz ių randai
lieka. Bet neapsimoka dėl jų jaudintis ir kreipti dėmesio į
keletos fanatikų balsus.
Be to, nesvarbu juk, kad «aš», kad «mūsų draugijapravestų kurį parengimą ar šventę. Svarbu, kad dalykas duo
tų vaisių, kad gerai paruoštame parengime dalyvautų daug
tautiečių, ypač jaunimo.
Kuris nors sambūris turi imtis iniciatyvos: ar tai būtų
Brazilijos Lietuvių Bendruomenė ar Sąjunga, Šv. Juozapo ar
Šv Kazimiero parapija, Šv. J jozapo Vyrų Brolija ar Lietu
vių Katalikių Moterų Draugija, «Nemuno», «Žilvičio» ar Atei
tininkų jaunimas. Bet pats dalykas ar šventė, paprastai, yra
visų lietuvių reikalas. Todėl kiekviena grupė
turėtų jį laikyti kaip savu ir įdėti v.sas pastangas.
Be abejo, chorams, šokėjų būreliams lengviau užpildyti
meninę parengimų dalį, tokiai Sąjungai — finansinę, tokiems
Vila Zelinos vyrams ir moterims — materialinę ir pan. Ge
rai sekantis parengimams, kolonijai gerai veikiant - visoms
draugijoms garbė ir nuopelnas! Juk visi ir visos sudaro tą
lietuviškąją São Paulo koloniją.
Daug ko mes, vyresnio amžiaus žmonės nebepajėgiam
padaryti; prisipažinkim atvirai. Ne aštria kritika ar viską slo
pinančiom abejonėm, bet nuoširdžiu paskatinimu, padėjimu,
įtraukimu ir ypač uoliu dalyvavimu parengimuose ir pinigi-

tuvos viltys, tai Jurgis Kras
nieką’, nors pavadintas Jur
gis Tauras. Jis žuvo nuo niek
šo rankos nakčiave'idamas na
mo Dzūkijos ežero pakran
tėm. Mergaitė Jonė Vingėlai
tė, manau, neklysiu pasakęs,
tai pati autorė, tais laikais
jauna gimnazistė, pamilusi
idealistą J. Taurą.
Mums, sanpauliečiams ypač
būtų malonu tą knygą pers
kaityta, nes Karolė Pažėraitė
ilgai su mumis gyveno feão
Paulo lietuviai ją gerai atsi
mena Knyga 286 puslapių,
kaina $5,00, arba 26 kruzei
rai. Galima užsisakyti pėr
«Mūsų Lietuvą», kurioj Karo
lė dažnai pasirodydavo ir dar
bavosi taisydama kalbą ir da
rydama korektūrą.
J- B.

i—! imi.

1971 m. rugpjūčio 6 d.
'

»

Širdininkai turi vengti nusišaldytl ir nevartoti šaltų gė
rimų. Tegul neina laukan pus
plikiai ir vykdami kelionėn
tegul priima nitroglicerino ta
bletę.
Lėktuvu tegul nebijo lėkti,
nes dabar lėktuvai įvedę oro
sutirštinimą. Vaistai gali tik
padėti, bet pagijimui reikia
griebtis kitų priemonių visuo
met būti linksmas, nesijaudin
ti, nelipti į kainus, lipti pama
žu laiptais aukštyn, sumažin
ti svorį, vengti riebių, valgių,
o kiaulienos niekad nevarto
ti, vengti svaiginamų gėrimų,
kontroliuoti širdies ritmą
Gerti daug skysčių, ypač
apelsinų sunkos.
(santrauka š Dr. J. Adoma,
vičiaus «Drauge» patarimų)
iiBwwnaMij
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Sumanus darbininkai

Vokietijoje Kiolno mieste
apie 2 tūkstančiai turkų darbinmkų akcijom» sukėlė
60
000 markių kapitalą pastaŠis Danutės Brazytės Bin- algą. Jos atsinešta is tėvų gi
dokienės romanas labai ga Ii dora nė kiek nepalūžo, tik tatyi Turkijoj konservų fabri
biai aprašo venos mergaitės pamilo vieną su žmona pas s ką ir parengti keletą kaimų
gyvenimą, kuri pametusi sa kyrusį Tomą svetimtautį bet turistams vokiečiams. Turkija
vo tėvus ir ilgą lai .ą net ne padoriai išsilaikė. Gavusi te tą orojeKtą pasižadėjo remti.
rašiusi jiems laiškų, bet ga legramą, kad j >s motina esan Mes, lietuviai ir Ką nors su
na dorai ir sumaniai užsidir ti mirties patale, metė vieką galvokime. Pavyzdžiui, pajū
ba New Yorko didmiestyje ir nuvažiavo aplankyti mirš ry įtaikykime poilsio ir išva
sau duoną ir pragyvenimą, tančios motinos. Romanas len žiavimo vietovę.
Ji stoja nors ne^a oingan res gvai skaitomas, kalbos grožis
toranan, kur taip vadinamos ir jos lankstumas bei vaizdin
• katytės» nešioja svečiams gumas skaitytoją žavėte ža . Užsidarė dienraštis
valgius, bet beve k pusnuo w. Knygos negali padėti, ka
Ne tik pas mus sunku iš
gės. Iš kėrto Vytutė nedrįso dangi norima žinoti, kas bus
stoti tan restoranaD tarnauti, toliau. Veikalo kaina 5 dole laikyti spaudą, bet ir Ameri
bet paskui priprato ir mielai riai ir išleistas Liet. Knygos koj. Štai dėl finansinių sun
tenai tarnavo, gaudama gerą Klubo. Spausdino «Draugas*. kumų už&iiarė lenkų dienraš
tis ‘Dzienik Chicagoski», ku
ris lankė lenkų šeimas per
PRAGARO VYRESNYSIS
8ū metų. Tai pavyzdys, kad
Tokiu vardu (mano many prisiartino ir atsiklaupęs prie taip neužsidarytų mūsų sa
mu vardas neatitinka turiniui) mirštančios lotyniškai sukal vaitraštis «Mūsų * ietuva» Sao
yra išleistas jau šiais metais bėjo išrišimo maldą ir už tai Paulyje. Remkime.
Vytauto Volerto premijuotas gavo Pragaro Vyresniojo var II
I!
romanaš. Jis apima vieno Lie dą. Tas vardas tik 273 pusla iiūnioū
tuvoje komunist’nio kolchozo pių veikalo gale ŽvaliauskiePailso
gyvenimą, kuriame žmonės nės prikergtas, o kitur nie
jaučia priespaudą ir nužmo kur neminimas. Šiaip veika
Sakoma, kad Izraelio prem
ginimą, o vienas kunigas var las vertas premijos Jo kalba jerė Goldą Meyr jau pavar
du Jonas Rukšys, pavadintas neapsakomai graži, lanksti, gusi ir rengiasi apleisti gale
pragaro vyresniuoju, kuris pilna vaizdingumo. Veikalas metų savo pareigas.
turi gilų tikėjimą, pasislėpęs nepaprasfeai lengvai skaito
—— g
kalba brevijorių, bet bijo sa mas ir turi didelę istorišką IIiinsMiū
vo tikėjimą išpažinti o dar vertę. Jis parodo tikrą komu
SPANIJOS MISIJONIERIAI
labiau bijo, kad nesužinotų, nistų kolchozo gyvenimą, per
jog jis kunigas. Bet kai per sunktą melo, veidmainiavimo,
Ispanijos Katalikų Centras
bulvekasį mašina mirtinai su tinginiavimo, na ir slapto iš paskelbė, kad 10.300 Ispani
žeidė Stasę Dimšaitę ir ji tvirkavimo. Veikalo kaina 5 jos kunigų ir vienuolių dirba
konvulsijose šaukėsi kunigo, dol Spaudė Draugas», lėlei, misijų įvairiuose pasaulio kraš
visgi tas slapukas kunigas do Lietuvių Knygos Klubas.
tuose. Gražus pavyzdys.

Viena Pasaulyje
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JV E a LAJA
Sergą širdies ligomis, o
ypač krūtinės angina, turi žiū
rėti, kad viduriai būtų laisvi,
tam pagelbsti vaisiai ir vais
tai Nitroglyn, einant gulti im
ti vieną tablėtę.
Kai užeina krūtinės skaus
mai, reikia masažuoti kaklo
arteriją, bam nepadeda masažavimas ar aitro-glicerino
»i«
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tabletė, reikia nusipirkti elek
trinį jaudintoją (electric stimJator) ir elektrizuoti ka
klą.
Širdininkai turi vengti rū
kymo, kavos ir tikros arba
tos, nes nikotinas ir kafeinas
labai kenkia tiems, kurie ser
ga krūtinės angina ir turi
betkokį pulso nereguliarumą.
«tf
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ne parama galime daug padėti dirbamiems ir jaunesniems
veikti.
Prisidėkim tad visi, kad bendrom jėgom iš anksto būtų
gerai suplanuoti ir pravesti būvimieji parengimai, kaip Lie
tuvių Diena, Vasario )6 minėjimas, Gedulo Diena, jaunimo
būrio pasiuntimas į ii Jaunimo Kongresą jAV-se ir pan.
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PRIPAŽINO

Japonijoj buvo pripažintos
geriausiomis aukštojo mokslo
mokyklomis jėzuitų, dominin
konų ir vienuolių broikų mo
kyklos
Sį įvertinimą paskelbė To
kio imperatoriškas u ui versite
tas pagal studentų pažanguunp laipsnį, o komunistų kraš
tuose kaip žinome, būtinai
Bažnyčios ir vienuolynų vi
sas mokyklas uždarė ir kon
fiskavo.

M. LIETUVOS nacionalinė
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA
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Kunigystės 25 riu metų sukakties proga linkime

TĖVUI PETRUI DAUGINOIUI
gausios Viešpaties palaimos ir sėkmės Dievo ir
Tėvynės tarnyboje
Juzė 7 aleikienė ir Moinho Velho lietuviai
ÍUA JUATINDÍBÂ, 20 — P. DA MOÓÇA

—

SÃO

PAULO. 13
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"rr šventorių, išretinant medžius
.iriniL ü S -_ bei krūmus rua Inácio pusėje.
w.xeiioa 0
TARYBOS POSĖDIS.

Rugpjūčio 8, sekmadrienį,
tuojau po sumos šv. Juozapo
Brazilijos Lietuvių Bendruo Vyrų Brolija šaukia savo na
meoės Tarybos posėdis šau riuB į svarbų susirinkimą Jau
kiamas rugpjūčio 6 dieną nimo Namuose.
penktadienį 20 vai., Jaunimo
Sekretorius J. Baltaduonis
namuose Vila Zelinoje >
I»10
Bus svarstomi labai svar ÜMOBBM0
bus ir aktualus reikalai, to
Liet, organizacijų vadovų
dėl visi Tarybos nariai yra
POSĖDIS
prašomi būtinai dalyvauti.
šaukiamas rugpjūčio 10 d.,
JUOZAS ČIUVINSKAS
Br. L. Bendruomenės Tary antradienį, 20 vai. V. Zelinos
k ebonijoj. Programoj: darbo
bos Pirmininkas.
gairių aptarimas ir jaunimo
IIMB—II
problemos.
iiirasfiHŪ
__
Saleziečiai
Pirmame puslapy nepaminė 'jįįįĮįįjįjj
ta, kad akordeonu taip pat
Korespondencija Vila Zeligrojo C. Butkus, o progra
mos dalis pranešinėjo stud. nos klebonijoj; V. Balčiūnui
Rimgaudas Juraitis ir Leoka. (3 laiškai), I. Rivolta, H. G.
Barbaro, J. Slavickui, K. Credija Aleknavičiūtė.
paldi, B. Šimkus, A. S Kindu
rai, St. Punksnienė, R. Skar
ÜHM ÍÍ
balius, R. Gervini, R. Sidara
Rugpjūčio 23 dienos vaka vičius, R Guiga, Al. Grabows
rui vila. Zelinoje ruošiamos ki, W. Šimonis, R. fcendoraiminios už 5 Sanpaulyje dir tis, Misevičius, Ed. Meškelis,
busius mirusius KUNiGUS. tą J Kutka, O. Šimonienė, S.
dieną sueina lygiai metai, kai Lazdowsky R. Magila, An.
mirė (Lietuvoj) 83 metų kun. Baužienė, J. Sprindys, \. JaJeronimas Valaitis, pirmasis čys, Alg. Mošinskis,
S. Paulyje lietuvis kunigas
čia darbavęsis 5 metus
'fa pačia proga bus Dievui
karbu priminti ir kiti S. Kau
lyje mirusieji ar čia darbavę
si kunigai, t. sianislovas Au
seaka USB, prei. Kazimieras
Aušros choro repeticija dus
Miliauskas, t. Vladas Mika šį šeštadinį, rugpjūčio 7, 19
lauskas SJ ir pernai miręs vai. Kviečiu visus choristus
JAz-bėsekun. Vincas Vale dalyvauti. Be to, reikia aptar
vičius.
ti pakvietimus dalyvauti dvie
Tikimasi, kad mišias gaiės juose parengimuose ir kitus
konceiebruoti Keli Kunigai.
Mišių proga bus rinkliava reikalus.
Jonas Bajorinas,
paremti sergantį Hio lietuvių
ch< ro pirmininkas
kleboną kun. J. Janilionį.
iiegsaaan
n m cwpai
ünBssããii
OmmkO
IŠRINKO PIRMĄ VALDYBĄ
Ne aik bažnyčia puošiama,
Broziiijos kunigų vienybė
bet ir rūpinamasi pagražinti
IIOBBOIII
m

RUA COSTA BARROS, 352
TEL. 63-3285 - VILA ALPINA

Turi įvairiausių statybos medžiagų, geležinių daiktų, indų bei darbo įrankių.
Lietuviai pirkim pas lietuvius l

ANTONIO SIAULYS
C. R. M. 10.647
Cirurgião da Santa Casa de São Paulo
Medico da Cruzada Pro-Infancia
Especialista em Obstetrícia pela Maternidade de S. Paulo
, Clinica de Adultos e Crianças — Mole®'ms de Senhoras
Partos — Operações
Horário; Das 12 as 14 e das 19 as 21 horas
Jo®&ult©rio e Residência RUA DOS TRILHOS. 157g
Moocaj Fone 92-3991

Visiems lietuvių šeimų TĖVAMS Tėvų dienos proga
linkime Dievo malonės, šviesos ir išminties savo
atsakingose pareigose ir meilės bei ramybės visoms
jų vadovaujamoms šeimoms.

rugpjūčio 3 posėdžiavo prel.
Aleksandro Armino klebonijo
je, Mauá; Dalyvavo 8 kuni
gai, kurie priėmė Sąjungos
statuto projektą, išklausė pra
nešimų ir išrinko valdybą
dviems metams. Išrinktieji ^a
siskiretė
pareigomis, kun.
Pr. Gavėnas pirmininkas, pre
latas Aleksandras Arminas, iž
dininbas; kun. A. Saulaitis,
sekretorius; kandidatais tapo
prel. Pijus Ragažinskas ir
kun. Petras Daugintis.
Šalpos komisija pranešė,
kad tebeieškoma antrašų lie
tuvių šeimų, kurioms reikėtų
pagalbos, o vėliau kreipsima
si į įvairias draugijas šalpos
darbą paremti ir toliau.
Dalyviams pusantros va andos paskaitą apie parapijų
vystimąsi skaitė salezietis
kun. dr. João Corsoi, pabrėž
damas, kad bažnyčia yra ben
druomenių bendruomenė, ku
rią sudaro šeimų rateliai, su
gebą savo ^arpe sugyventi,
dalintis, bendrauti. Smulkiau
išryškino dia ogo tarp vyriau
sybės ir pavaldinių, senųjų ir
jaunųjų, dvasiškių ir pasauzr.ečių svarbą ir prasmę.
Kunigų vienybė numato
rinktis keturis kartus per me
tus ir kiek galima įbraukti vi
sus lietuvius kunigus, dirban
čius Brazilijoje, vaidyba pa
siuntė sveikinimą IAV Kuni
gų vienybei, kuri renkasi šio
mėnesio pabaigoje.
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Kun. Feliksas Jokubauskas
buvęs šv. Antano parapijos

Vila Independência (Ipiran-o
je) klebonas, išvykęs ilgesnį
laiką gydytis.
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Šv. Kazimiero lituanistines
mokyklos pamokos vėl prasi
dės rugpjūčio 7 d,

(pabaiga iš 1 pusi į

pūtį skirtingos, tiia Brazilijo
je jos pirma pasirodo, o pas
kui tenai. Kai man seserys
parašo iš čia, tai žinau, kad
ten tik vėliau tokias madas
turėsime, Ten mergaitės dar
krauna kraitį, o Brazilijoj to
papročio nebėra, Moterys 'tū
ri daug kantrybės siuvirêti
rankdarbius.
Koks miestas yra Coimbra?
— Nedidelis. Turime dar
•bondę». Universitetas yra
ant kalno, namai slėnyje, gat
vės siauros, namai arti vieni
kitų. Per gatvę kaimynės ga
li net ranką paduoti, o auto
mobiliai vos pravažiuoja. To
mis gatvėmis važiuoti baisu.
Turgus yra tik vienoje vieto
je ir kiekvieną dieną.
Kaip einasi mokslas? Ar
pasirinkai specia ybę?
Ačiū Dievui, mokslas gerai
sekasi, labai patinka, kas kár
tą domesnis Dabar vyksta
pakeitimai, pagal kuriuos
man liktų treji metai, bet ne
žinau, ar tos reformos bus
taikomos mūsų grupe, jei ne,
liks dar 4 metai. Specialybės
dar nepasirinkau, bet jau se-
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niai galvoju apie pediatriją.
Tam dar reikėtų daugiau mo
kytis.
Kaip praleidi laisvalaikį?
— Neturime daug kinų —
tik du. Sueiname grupėmis,
sugalvojam kokią šventę, dai
nuojam, šokam, pasikalbam.
Kadangi lošiu tinklinį, kas sa
vaitę vieną kartą išvažiuoja
me į kitus miestus. Man pa
tinka muzika ir, kada turiu
laisvo laiko, klausaus1, skai
tau, bet laisvo laiško yra la
bai mažai, nes studenčių ben
drabužyje turime vieką pa
čios daryti — virti, švarą už
laikyti. Tuoj po pietų ir va
karienės yra paprotys eiti į
kavinę gerti kavos, vadina
mos «bika.» Kartais einame
valgyti į užeigą (taberna) va
karienės — čia daug pigiau
negu restorane, bet máistas
labai gerai pagamintas.
Ko labiausiai pasiilgai?
— Tėvelių, brolio, sesučių
ir draugų, kuriuos palikau
čia. Paskui «arroz feijão»,
nors Portugalijoje valgo feijoadą, nėra ryžių ir pupų. Tu
rime tik vieną televizijos sto
fcį užtat ir TV pasiilgau. Co«m
broje mažai teatrų, jų irgi pa
siilgstu. Kai šalta, pasiilgstu
Brazilijos saulės.
Būdama toli nuo namų, už
ką esi savo tėveliams dau
giausiai dėkinga?
— Esu dėkinga tėveliams
ir visai šeimai, kad man pa
siunčia pinigų
ne tik tėve
• iams, bet ir visiems, kurie
padeda iūpinasi manimi. Kiek
vienas laiškas parodo rūpės
tį. Esu labai dėkinga tėve
lieims, kad leido ten važiuoti,
nes jau ei u trečiuosius stu
dijų metus, o jei čia būčiau,
gal dar nebūčiau įstojusi į
mediciną
Ką daugiausiai skaitai «Mū
sų Lietuvoje» būdama Portu
galijoje?
— Apie Vilą Zeliną ir vi
są veiklą, kas, yra, kas atsi
rinka. Knygos- ištraukų ne
skaitau, bet seniai nėra jau
nimo puslapio — visada jį
skaitydavau. Paskaitau trupu
tį viso laikraščio.
Kiek ilgai manai būti São
Paulyje? Ar reikia ir čia mo
kytis?
— Būsiu iki rugsėjo pabai
gęs, noriu pasilsėti per atos
togas, bet turiu ir mokytis,
hės grižasi turiu laikyti d ve
ji^. egzaminus.
Leokadija parvažiavusi pra
dėjo veikti - dalyvavo kele
tą Žilvičio vyresniųjų stovykloję, atliko vaidmenį Jauni
mo šventės vaidinime «Sek
minių vainikas.» Redakciją
labai dėkinga ^Leokadijai už
pasikalbėjimą, linkėdama sma
gių atostogų namie ir sek.
męs moksle Portugalijoje,
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