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J. A. V.PLAČIAJAME PASAULYJE
UŽPULTAS KOSSIGINAS

Sovietų ministras pirmininkas 
Aleksejus Kossiginas atvyko Ka 
nadon astuonių dienų vizitui. 
Vos tik atvykusį viešbutin aps
pito įvairių pavergtų tautų de
monstrantai: ukrainiečiai, veng
rai, žydai (nieko nesakoma 
apie lietuvius), protestuodami 
prieš jo atvykimq, reikalauda
mi tuojau nešdintis namo.

Po pirmo ilgo pasikalbėjimo, 
Kanados min. pirm. Trudeau ir 
Kossiginas pasuko apžiūrėti 
dar vienq pastota, kas nebuvo 
pramatyta programoje. Tuojau 
juos pasitiko didelis būrys de
monstrantų ir fotografų. Tarp 
fotografų buvo įsimaišęs jau
nas, ne vyresnis kaip 30 metų 
vaikinas. Jis puolė Kossiginqjiš 
u pakalio, čiupo už šio palto 
ir vos vos nepartrenkė žemėn. 
Jis šaukė: «Salin rusus! Tegy
vuoja Vengrija! Grįžk namo 
tu, sovietine kiaule!

Policija-spėjo sučiupti vaiki- 
nq prieš jam padarant kq 
nors piktesnio. Paskui jis pasi
sakė esqs Gezą Matrai, imi
grantas Kanadon, priklausqs 
priškomunistinei organizacijai* 
kuri vadinasi «Kovotojai už 
Vengrijos laisvę». Suimta ir 
dar keletas kitų įtartinų asme
nų. Kossiginas išsilaikė šaltas, 
ramus, tartum nieko nebūtų 
atsitikę ir nė žodeliu apie toj 
neužsiminė net viešbutin sugrį
žęs. Nieko apie tai nepranešė 
nė Maskvos spauda.

BOMBOS. Arti viešbučio, ku
riame apsigyveno Kossiginas 
rasta keliose vietose paslėptų 
bombų ir «molotovo kokteilių», 
kaip matyti, skirtų Kossiginui 
pagąsdinti.
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BELGIJA.

Trečiq spalio pabėgo sovie
tų prekybos pasiuntinybės val
dininkas Anatolyj Cebotarev. 
Jis buvęs rusų KGB šnipas. Nu 
bėgo Anglijon ir paprašė Ame 
rikos konsulato politinės glo
bos. Jis išdavė dar apie 30 
kitų sovietų šnipų pavardes ir 
jų dirbamq pragaištingg darbq.

NAUJORKAS:

Suskilo Jungtinės Tautos. Jas 
suskaldė kom. Kinijos priėmi
mo į tq organizaeijq klausi 
mas. Albanija iškėlė, o eilė ki
tų valstybių jq remia, kad 
kom. Kinija ne tik būtų priimta 
Į Jungtines Tautas bei jos sau
gumo komisijq, bet tuo pačiu, 

kad būtų išmesta iki šiol tas 
vietas turėjusi laisvoji Kinija 
Formozoje, vadovaujama gene
ralissimo Čiang-kai-šeko. Siau
rės Amerika ir jq remiančios 
valstybės sutinka priimti komu
nistinę Kinijoj į Jungtines Tautas 
ir saugumo komitetq, bet siūlo 
neišmesti nė Formozos. Eina 
smarkūs ginčai ir dar neaišku, 
kaip tas reikalas pasibaigs.
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MASKVA
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Slaptoji policija (KGB) įsilau
žė į mnkslininko istoriko Roi 
Medvedev kambarius, juos nuo 
dugniai iškatė ir pasiėmė jo ra 
šomų veikalų rankraščius. Me
dvedevo draugai tuojau griež
tai užprotestavo ir reikalauja 
gražinti rankraščius. Už kq ko
munistai nepakenčia Medvede 
vo? O kad jis parašė laikraš
čiui «Kommunist» raštq, kuriuo 
griežtai pasisekė prieš atgai- 
vinimq stalinizmo Rusijoje. (Sta 
linizmu tenai „vadina sugriežti 
nimq valdžios, persekiojimus 
kitaip manančių negu partija, 
kaip tai buvo daroma Stalinu1 
valdant).

Nepasitenkinimas dabartine 
sovietų politika ir valdžios el
gesiu nuolat auga ypač Rusi
jos mokytuosiuose sluoksniuose, 
net pačioje partijoje.
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KOM. KINIJA.

Mao-tse-tungas buvo parin
kęs generolq Piao užimti jo 
vietq kai pats nebegalės toliau 
valdyti krašto Sakoma kad 
dėl ligos, bet yra ženklų, iog 
ir dėl politinių priežasčių, Mao 
nuo tos minties atsisakęs. No
rįs perdirbti krašto konstituci- 
jq, kad po jo Kinijq valdytų 
nebe vienas žmogus, kaip da
bar, o kad būtu trijų vyrų ko
mitetas.
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VATIKANAS.

PASKELBTAS PIRMAS PALAI
MINTASIS, paskutinio karo me
tais nacių nukankintas lenkas 
pranciškonas Maksymiiijona 
Kolbe. Jis pasisiūlė nacių poli
cijai mirti vieton kho lenko, di 
dėlės šeimos tėvo, ir nacai iq 
pasiülymq priėmė. Išgelbė- 
sis, dabar jau 70 metų am
žiaus senukas, Franciszek Gc- 
jovniezek irgi dalyvavo iškil
mėse.

Pirmq kartq kom. Lenkija su. 
laužė savo nusistatymq. Visas 
palaimintu paskelbimo iškilmes 
lenkų valdžia perdavė per te- 
levizijq Lenkijos katalikams.

Riaušės Pittsburge. Ne politi
nės, ne rasinės! Ne, a riaušės 
dėl amerikietiško žaidimo «bei 
zebol» vadinamo. Viso krašto 
beizeboiės cempijonatq laimė
jo Pittsburgo «Piratai». Tam pa
aiškėjus, jų rėmėjai pasileido 
gatvėmis triukšmaudami, dau
žydami langus, padegdami na
mus ir viešai ištvirkaudami.
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S. PAULO.

Požeminio traukinio pirmo
sios linijos !š Santana į Jaba- 
quara darbai varomi gana 
sparčiai pirmyn Pirmadienį spa 
lio 18 pradėti darbai Clovis 
Bevilaqua aikštėje, kur bus 
įrengta didelė centrinė pože
mio traukinių stotis. Čia susi
durs dvi linijos: viena einanti 
iš šiaurės į pietus, kita — iš 
rytų į vakarus. Viena bus 18 

.metrų gLumoje, kita. 25 metrų. 
Stočiai pastatyti reiks išvežti 
300 tūkstančių kubinių metrų 
žemės ir čia darbuosis 3500 
darbininkų per 45 mėnesius.

Be šitos stoties kita bus prie 
S. Bento, trečioji prie geležin
kelio stoties Luz. Jau 1974 me
tais būsianti baigta stotis prie 
S. Bento, kuri aptarnaus visus 
keleivius į miesto cenirq, ikj 
1975 metais bus baigta dvigu. 
boji stotis de Bevilaqua.

KAIP ATRODYS?

Dvejų kilometrų nuotolyje bus 
trys stotys miesto centrui ap
tarnauti. Stotys bus viena prie 
geležinkelio stoties Luz, antro
ji prie S. Bento ir trečioji Be 
vilaqua.

Bevilaqua stotin bus galima 
patekti per penkis įėjimus: vie
nas jų bus prie Teisingumo 
rūmų, antras prie gaisrininkų 
stoties, trečias Praca da Sė 
aikštėje, prie Benjamin Cons
tant gatvės ir tt. S. Bento sto
tis bus keturių aukštų (žemėje) 
ir jon bus galima patekti per 
įėlimus: prie S. Bento vienuoly
no, iš Anhangabau, nuo r. B >a 
Vista kampo ir iš Libero Ba- 
daro.

Tikimasi kad požeminių trau" 
kinių pastatymas pašalins da
bartinį nežmoniška automobi
lių, autobusų ir žmonų sus- 
kimšimq.
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LABAI GAUDO.

Gatves ir kelius prižiūrinti 
policija ėmė griežtai gaudyt 
visus cuiomobilius, kurių dū-

Suvaržymai lituanistikai studijuoti
OK. LIETUVOJE TIK PUSEI NORINČIŲJŲ LEIDŽ AMA 

STUDIJUOTI LIETUVIŲ KALBĄ

OK. LIETUVA. — «Komjauni
mo Tiesos» (VII. 28 d.) pas
kelbti duomenys apie laisvas 
vietas Lietuvos aukštosiose mo
kyklose bei paduotus studentų 
prašymus verti smulkesnio na
grinėjimo. Svarbiausius faktus 
paskelbė ELTA be platesnių 
komentarų. Duomenys nėra pil
ni, neapimq visų aukštųjų mo
kyklų, apima ne visas discipli
nas, ne visas laisvas vietas, ne 
visus prašymus, duomenys ne 
galutiniai. Vistiek jų pakanka 
susidaryti vaizdq. Kokia inten
cija laikraštis paskelbė faktus? 
Paskelbė tikslu įrodyti, kad 
valdžios nustatyti kontingentai 
maždaug pakankami, kad stu
dentai patys kalti, besiveržda
mi į perpildytas disciplinas, 
kai kitose trūksta kandidatų.

REIKIA ANTRO UNIVERSITETO

Pirmame skyriuje nurodomos 
disciplinos, į kurias paduota 
per daug prašymų. Tai pirmo
je eilėje humanitarinės, visuo
meninės sritys, tiksliųjų mokslų 
pritaikomosios disciplinos. Čia 
net 2712 kandidatų pretenduo 
ja į 1100 laisvų vietų (1612 
«per daug»). Iškart krinta į 
akis disproporcija Vilniaus uni
versitete: 380 vietų, 1049 pra 
šymų. Ir taip metai iš metų. 
Tuo tik pasitvirtina užsienyje 
seniai iškelta būtinybė, kad 
Lietuvai reikia antro universite 
to. Šį pavasarį LKP suvažiavi
me pats A. Sniečkus skundėsi, 
kad «atsilieka humanistinės dls 
ciplinos.» Kaip neatsiliks, jei 
kadrų ruošimo įstaigose aukšt. 
mokyklose taip mažai vietų. Ir 
pikta ir graudu matyti, kad 
Lietuvoje lietuvių kalbai bei li
teratūrai studijuoti yra viso la* 
bo 80 laisvų vietų (Kandidatų 
dvigubai). Likusio pasaulio 

mus išleidžiamieji vamzdžiai 
yra netvarkoje, t.y. kurie lei 
džia daug dūmų ir kelia dide 
|į triuksmq. Vien tik pirmadie
nį buvo suimti 52 tokie auto
mobiliai. Suimti ir 29 automo
bilių vairuotojai, kurių leidimai 
buvo netvarkoje.

Nuo 1972 metų norima įves
ti privaiomq psichinį patikrini- 
mq visų vairuotojų, ne vien 
taksių, kaip iki šiol buvo.
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PATAISYS KELIĄ.

Senqjj keliq iš S. Paulo į 
Santos pataisys ir išpils nauju 
asfaltu. Tas kelias eina per 
gražias apylinkes ir patraukia 
da jgeiį turistų. Bet juomi pra 
c ėjo n ludctis nemažai automo 
bihstų, kurie nenori mokėti de
šimties kruzeirų už Via An- 
chiete.

iimimmmii 
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N UJI DIDESNI PLIENO
FABRIKAI

Prie S. Paulo ir kitur bus sta 
tomi nauji didesni plieno fa
brikai, kurie jau 1976 metais 
pagamis 2.300 000 tonų.

aukšt. mokyklose lietuvių kal
ba bene studijuoja daugiau 
studentų negu Lietuvoje jų šiais 
metais priims. Universitete šiai 
disciplinai išskirta tiek laisvų 
vietų, kaip anglų kalbai.

Spūstis lenkų kalbai bei lite
ratūrai studijuoti žymiai men
kesnė (15 vietų, 19 kandidatų). 
Matomai, lietuvių kalba bei Ii 
teratūra valdžios akyse «ne
perspektyvi šaka». Kas nežino 
pagarsintų planų pagaliau pa
gerinti vartojimo prekių gamy- 
bq, prekybos tinklq. Veržte 
veržiasi studentai į pieno pro
duktų, siuvinių, trikotažo garny 
bos technologijq — bet 235 
prašymams tik 85 laisvos 'vie
tos.

NEPOPULIARIOS DISCIPLINOS

Išvada skelbėjų intencijai vi
siškai priešinga. Studentai no 
riai stoja į tinkamas disciplinas 
disciplinas — bet vietų pas 
kirstymas, kuris priklauso nuo 
centrinės biurokratijos, netikęs: 
nesuderinta nei su valstybės 
planais, stačiai žlugdo huma 
nistines disciplinas.

Antrame pogrupyje — 50 
disciplinų, daugiausia tiksliųjų 
mokslų ir technologinės šakos 
— nurodoma 2730 laisvų vie 
tų, bet paduota tik 1965 pra 
šymai (atseit 765 per mažai) 
Panagrinėjus duomenis ir vė 
nejučiomis prieiname įdomių iš 
vadų apie kaikunų sričių po 
puljarumq ar nepopuliarumq. 
Populiarios tos disciplinos, ku 
rios arčiau humanitarinių šakų, 
kurių tiesioginė nauda Lietu 
vos ūkiui ir krašto buičiai aki 
vaizdi, bet katastrofiškai atsi 
lieka kitos sritys — mašinų sta 
tyba (325 vietų, 220 prašymų, 
fizika, matematika — t. y. to 
kios, kunes pritaikomos nevien 
Lietuvoje.

Nepatrauklios visokios gana 
egzotiškos šakos, kurioms Lie 
tuvoje didelių perspektyvų sa 
vaime būti negali (elektros tie 
kimas įmonėms ir miestams 
75—22). Tur būt nėra ko ste 
bėtis, kad «statistikai» užsirašė 
tik 9 kandidatai 15 vietų, ar 
5 kandidatai hidrogeologijai 
rusų kalba (15 vietų). Jeigu 
lentelėje atspausdinta atranka 
būtų reprezentatyvi, tai nepo 
puliarios yra tos disciplinos, 
kurias įsakmiai ir pabrėžtinai 
favorizuoja režimas. Paskirų 
disciplinų pavadinimas kelia 
įtarimg, kad kadrai čia ruošia 
mi ne tiek pačiai Lietuvai, kiek 
«sajuzui». Savaime kyla klausi 
mas — ko čia vargti su disci 
plinomis, kurioms vistiek neat 
siranda pakankamai kondida 
tų? Ar ne protingiau padidint 
ten, kur vietų trūksta? Kam 
laikytis kokio tai «numerus 
clausus», kuris jau kelinti me 
tai neatitinka realybei.
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Maskvoje 5 je spartakiadoje 
su 10.000 dalyvių prasiveržė 
visa eilė lietuvių: 10 km bėgi 
me Petras Šimonėlis, 3 km. R 
Bitė, bet krepšininkams nesi
sekė.

Lietuvos nacionalinė 
M-Mažvydo biblioteka
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Jaunystės Aidas
JAUNIMO KONGRESUI SPAR 

ČIAI RUOŠIASI

Kongreso datos: 1972 birže
lio 24 jaunimo menininkų pa
rodos atidarymas, birželio 30 
Kongreso atidarymas, liepos 
2 — Tautinių šokių šventė, 
birželio 30 — liepos 4 Kon
greso manifestacinė dalis, lie
pos 5—8 studijų dieno: vis
kas Čikagoje. Liepos 9 — J 5 
stovykla Romuvoje, Kanado
je ir Kongreso uždarymas Ka 
nadoje liepos 16.

Kur bus studijų savaitė? 
Čikagoje universiteto patai 
pose Programa jau numaty
ta ir ML paskelbta. Brazili
jos atstovai iš anksto paruoš 
rašto darbus apie jų pasirink 
tas temas iš Lietuvos ir išei
vijos gyvenimo bei uždavinių.

Kur bus stovykla? Dabar 
numatyta Romuvos stovykla
vietė, priklausanti Toronto 
skautams ir skautėms, apie 
250 km į šiaurę, Kanados gra 
žiuose miškuose, prie Lapės 
ežero.

Kiek dalyvaus? Atstovų su 
sprendžiamuoju balsu numa
tyta 250, kurių 125 iš Šiau
rės Amerikos, 38 iš Europos; 
27 iš Australijos, 58 iš Pietų 
Amerikos (Argentina — 23, 
Brazilija — 17, Urugvajus — 
7, Venecuela — 6, Kolumbija
— 5) Šalia to bus jaunimas
— dalyviai ir vyresnieji - 
svečiai, virš kelių tūkstančių.

ŠOK Ų ŠVENTE

Šventės komitetas išsiunti
nėjo visus reikalingus davi

nius ir tebepriiroa (net naujų 
grupių) registraciją. «Žilvičio» 
ir «Nemuno» šokėjai SJPaule 
sparčiai ruošiasi, mokydamie
si nustatytų šokių. Vėliau nu
matoma išrinkti šokėjus, ku
rių ga'i būti ir virš 16 asme
nų — 20 ar daugiau, kiek lė
šos leis. Jau užsiregistravo 
50 šokių grupių, net iš Angli 
jos, Vokietijos

SÃO PAULO POSĖDŽ1A

Brazilijos J K komitetas po
sėdžiauja kas sekmadienį ats 
kSromis komisijomis: progra 
mos, finansų ir kontrolės. Pro 
gramos komisija numato pa
rinkti lietuviškų dainų, ku 
rias mūsų atstovai galėtų dai 
nuoti stovykloje ir pasirody
muose įvairiuose miestuose. 
Norima paruošti ir vaidinimė
lį ar montažą, taip pat dainų 
ir ką nors tipiško apie Brazi 
liją, kadangi kiekvieno kraš
to lietuviai ten turės progos 
kičus supažindinti su savo 
Kraštu.

ATSTOVŲ KOMISIJA JAV SE

Centrini*) komiteto at tovų 
komisija rūpinsis priimti sve
čius iš užsienio fr juos glo
boti. Tam tikslui sąmata nu
matyta 40.000 dol„ įskaitant 
šiek tiek paramos keliauto
jams iš toli.

Nuo rugsėjo 1 d jau vei
kia PLJK raštinė su telefonu 
ir kitais įrengimais Jaunimo 
Centre: Lithuanian World 
Youth Congress, 5620 S Cla
remont, Chicago, ill 60636, 
EUA.

KONGRESO ŠŪKIS

Aptarę įvairius siūlymus ir 
pataisas, PLJK komiteto na
riai priėmė antrojo Kongre
so šū)į jaunimo darbas ir šir 
dis; lietuvių tautos ateitis- 
(Pirmojo Kongreso šūkis bn 
vo: Mūsų j£gos. mūsų žinios 
- laisvai Lietuvai tėvynei.) I

PARODOS

Prieš Kongreso iškilmingą
ją da'į atidarysimos parodos: 
meno, architektūros, jaunimo 
spaudos, mokslinių darbų, fo 
to ir filmų festivalis.

PETICIJA

Pirmojo Kongreso proga 
jungtinėms tautoms įteikta pe 
ticija už Lietuvą su virš šim 
tu tūkstančių parašų. Į visus 
kraštus parašyti raštai, p ašą 
siūlymų šio kongreso peticijų 
tekstui.

MUZIKA

Tautinius šokius šventė e 
palydės lietuvių liaudies ins
trumentu orkestras iš Moot 
realio, vadovaujamas Zigmo 
Lapino. Orkestre yra 25 or
kestrantai tarp )0 ir 20 me
tų amžiaus

KAS NORI DALYVAUTI?

Brazilijos Kongreso komite
to pirmininkas Arūnas Ste o 
naitis pranešė, kad norintieji 
mokytis šokių turėtu tuoj pat 
jungtis į tautinių šokių rate
lius. Norintieji dalyvauti kon
grese turėtų pradėti smar
kiai pinigus taupyti jau da
bar, kad prieš kelionę didės 

nė suma reikalingų pinigų 
būtų sudėta.

«Žilvitis» ir «Nemunas» ren
ka žinias apie savo šokėjus, 
kurie domisi kelione. 
Finansų komisija su jais vė 
liau tarsis dėl mokėjimų.

Kiekvienas, turįs savo lė
šų, aišku, gali į Šiaurės Ame
riką važiuoti. Iki Vasario 16 
bus parinkti oficialūs atsto 
vai j Kongresą (tarp 18 — 30 
metų, kalbą lietuviškai — 
PLJK komitetas numato pri
imti ir nuo 16 metų, jeigu 
yra reikalas), kurie galės bal 
suoti Kitas vykstąs jauninas 
— dalyviai. Brazilijos J K ko- 
mite as spėja, kad dauguma 
atstovų bus parinkta iš šo 
kėfų.

VISUOMENĖS PARAMA

Jaunimas, nuvykęs į kelio 
likos kraštų atstovų tarpą, ne 
nori likti paskutinisl Tėvai ir 
jaunimo rėmėjai jau domisi 
kelione ir jos ruoša, kad ats 
tovai galėtų sąmoningai daly
vauti ir Braziliją atstovauti, 
Finansų komisija, vadovauja
ma Jono Bagdžiaus, neužilgo 
kreipsis į visus talkos. Įvairių 
švenčių pelnas jau dabar nu
matytas jaunimo kelionėj 
remti.

IR ESTAI PADĖS

Estijos konsulas spėja, kad 
apie 20 estų vyks į jų pasau
linį kongresą Toronte tuo pa
čiu metu Tai palengvintų už 
pildyti lėktuvą, kurį manoma 
nuomuoti. Dar nėra gauta ži
nių iš Urugvajaus ir Argenti
nos lietuvių, ar jie prisidės 
prie to paties lėktuvo iš ão 
Paulo. Suaugusiems kelionė 

šiuo lėktuvu galėtų išeiti apie 
1000 kruzeirų, mažiau negu 
normali kaina
II—II

JAUNIMAS LIETUVOJ
4- Lietuvoje šiuo metu yra 

50.000 universitetų, kurių dar 
500 mokosi, užsieniuose. Dės
tytoją yra 4,500.

4* Į aukštuosius mokslus 
šiais metais stoti norėjo 9,700 
lietuvių jaunimo, o vietų bū
ta 7 320.

4- 275 lietuviai jaunuoliai 
šiemet dalyvavo darbo ir poil 
šio» stovyklose įvairiuose ko
munistiniuose kraštuose. Tiek 
pat užsieniečių buvo Lietuvo 
je. (Į Kamsko automobilių ga 
mybos darbus išvyko 30 lie
tuvių jaunuolių). Šalia šių 275 
dar 620 jaunimo buvo ^pasiųs
ti j Sovietų Sąjungos dalis- 
Jaunimui viLoti nupiešiamas 
romantiškas vaizdas, kurio ne 
patvirtina net Lietuvos spau
doje atspausdinti aprašymai* 
Visose vietose dirba jaunimo 
iš įvairiausių vietovių, kad 
būtų galima juos auklėti in
ternacionalizmo dvasioje, kol 
jie apk auti šiais prievartos 
darbais.

(ELTA) n—u 
íínhmbhü

SPORTAS LIETUVOJE

4* Europos bokso čempio
nu tapo Juozas Juocevičius, 
nugalėjęs rumuną boksininką. 
Lietuviai beveik visada laimi 
pirmą vietą 1953 ir L955 me 
tas kaunietis A. Sočikas, 1961 
1963 ir 1965 — R Tamulis.

4- Lietuvoje krepšinį žai
džia 58.00 žmonių, stalo teni
są 36 000, futbolą 25,000.

Anapilio Papėdėje
KAR0LÈ PAŽĖRAITĖ

(tęsinys)^ 
fe' < ’ ' *

Kleopą ją mokė, kad kiekvieną kartą pasi
kartą pasimačius su patinkamu vaikinu, reikia 
pačiai užmesti kokį kabliuką, kaip pavyzdžiui, 
paprašius kokios knygos, ar tiesiai paklausti, ka 
da jį vėl pamatys?... Juk ji galėjo jam nurodyti 
Juozės namus, kur jis galėtų ją atlankyti jei 
bus Marijampolėje. Kodėl, kodėl ji tokia liurbė? 
Ir kodėl ji jo nepristatė savo mamytei? Jis gal 
nedrįso, kad nepriėjo prie jų. Be ji turėjo išdrįs 
ti. Kur tau.

MOTERUKÉ

Uždarius kapinių vartus, Jonė dar kartą 
žvilgterėjo į kalną, kur palaidoti jos senoliai, ir 
apsigrįžusi, susioūrė akis į akį su Pankūniene.

— Ar tai buvai ant Baltabalos kalno, širde- 
la? — pakalbino ji "Jonę, cvaktelėjusi savo pa
blyškusiomis, išsekusiomis lūpomis jos veidą. — 
Ale ir daug ty žmonelių atrado ramybę. Ir mano 
giminė retėja Dienų dienon bešnabždu amžiną 
atilsį duok dūšelei, Viešpatie. Regis, kai buvau 
maliukė ir pusmergė, nerūpėjo kas mirė, nė kam 
dumki pasižiūrėt į Baltabalos kalną...

— O kur jūs einat, tetule?
— Einu, ana, pas Svipienę duonos pasisko

linti. Pritrūkau. Tie ablavukai anūkai, kaip be
matant, sumaumoja. Jau užraugiau. Vakare 
kepsiu.

— Ar kepat ant lakštų, ar ant alierių? — 
susidomėjo iš mandagumo mergina, norėdama pa 

sirodyti suprantanti apie duonos kepimą.
— Ant kopūstų lakštų, rūtela, ant lakštų. 

Ne požerėje gyvenam. Ne maa alieriai. Nėra 
kada.

— Aš jus palydėsiu, tetule, — pasisiūlė Jo
nė, nes jai buvo malonu su ja pasikalbėti.

— Dėkui tau, spurgela, už tavo gerą širdį,
— ir ji širdingai perbraukė savo šiurkščia plaš
taka per jos petį.

Ši paprastos moterėlės glamonė Jonei bu
vo maloni. Taip retai ji motinos glostoma.

— Tavo motka, kad ir jaunesnė už mane, 
buvo mano draugaitė. Tai ir tu man lyg giminė,
— tęsė toliau moteris, lyg nusoėdama merginos 
mintį. — Širdžiai linksma vaizdlnt j tavy. Priei
na jaunumės dzienas.

Jonė tylėjo, laukdama tolimesnio josios pa
sakojimo...

— Kad žinotai, rūtela, kas many nutiko 
andai?

Jos veidas surimtėjo, ir ji pradėjo pasakoti;
— Vienam nabašninkui andai duobkasaai tu

rėjo iškasti duobę. Žinai, tadu buvo miręs Punc. 
kutis... Kasa jie, kas, ir jų kastuvai raptum 
brinkt — ir atsiduria į kietų daiktų. Tadu jie šau 
kiasi many: «Pankūniene, akšy, kų mes tau pa 
rodzysim». Aš, žinia, metiau viekų ir nudūlinau į 
kapines. O vyrai jau traukė iš duobės grabų, su
trūnijusį, let besilaikantį. Bestatant ant žemės, 
jo dangtas atsivėpė. «Nagi, žvilgtelkim, Jonai, 
kokie mes būsim posmert, — pajuokavo Tamo
šius, ir nukėlė grabo antvožą. O grabe dantis ro 
dė kaukolė. Ir ant kaulų kadarojo juodos sukne 
lės skutai... Tada aš atsidusau: «Tai Dzievuliau, 
nežinia, ar tu biedna, ar bagota buvai. Giltinė 
vienodai visus pamyli». Tep pamislijau tadu, šir 

dela, ir paskum per darbus užminiau apie tų iš 
kastų grabų. Kurgi neužmiršti*? Kiek tų žmonių 
kaulų teko man per amžį pamatyti, kiek šerme
nų perleisti, ojajai.. Gi kožną mirusį mūsų kai
me ir kaiminystėje reikia apgiedoti, ir gyvenu, 
rūtela, kai motai, prie Baltabalos kalno. Tai nė
ra ko dzyvytis, kad pamiršau apie tos nabašnin- 
kės kaulus aptrūnijusiam grabe Ale kur tau| Už 
tat ta nebašninkė many prisiminė. Užmigau nak 
tį ir sapnuoju Baltabalos kalnų. E nu, regis, prie 
tos vakarykščios duobės, lyg kas many trauktų. 
O ty jau many belaukianti moterukė juodais ir 
saso man.* «Pankūniene, tu Pankūniene, ar aš 
biedna buvau, ar bagota, tai nori žinoti, o užma 
ny poterėlį sukalbėti, tai nė j galvą tau*. Man 
pasidarė lyg koktu, lyg gūdu. — O ar tavo gi
minės už tavy nesi nesimeldžia? — paklausiau. 
«Kad jie neatitinka mano vietos, — atsiduso mo 
terūkė. — O kaip už tavy melstis? Kas tu bu
vai do vieua mūsų parapijoje? — dar pasiteira
vau. «Aš esu zakristijono Zujaus pati, Ona var
du, — tarė ji, ir aš, sulyg tais jos žodžiais, pa
budau. Dar nedienojo. Bet, kaip dabar prisime
nu, nuo Baltbalos kalno sklido pakirdusio vytu
riuko giesmė.. Žinia, kad nelaukdama ryto, at. 
kalbėjau tris poterius ir amžiną atilsį už klai
džiojančią Onos dūšelę. Taigi, ctebar kasdien sa 
vo maldose paminavoju dūšeles, už ‘įkurias nie
kas nesimeldžia. Tai matai, rūtela... Ale, kad ir 
užsišnekėjau! Jau kadais stovim prie Svipo tvo
ros. Ana., jo pati, žiūro pro lan. ą ir kikena, kaip 
antela Miškinėje.

— O ar toks zakristijonas ir jo pati Ona 
kada gyveno mūsų kaime? — susidomėjo Jonė 
stabdydama, beatidarančią vartelius, Pankūnienę.

— Taigi, kad buvo. Gyveno. Seni žmones 
prisimena, kai prieš penkiasdešimt dvejus metus 
dar giedojo Onos Zujuvienės šermenyse.

<Buí> daujau)
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Didžiai pareigingo 
valstybės vyro netekus 
ATSISVEIKINANT SU D R. PETRU DAUŽVARDŽLU

LEONARDAS ŠIMUTIS

Mano ir artimo draugo ir dešimtmečių bendradarbio 
dr. Petro Daužvardžio nelaukta mirtis, padariusi sunkiai už
taisomą spragą konsularinėje Lietuvos tarnyboje, Amerikos 
lietuvių visuomenėj ir Chieagos lietuviams, paskatina mane 
pradėti rašyti lyg ir atsiminimus ir tuo vykdyti velionies ir 
kitų mano draugų bei bendradarbių pageidavimus. Tokių at
siminimų pagrindas galėtų būti velionies atlikti darbai ir jo 
nueitas kelias.

Velionis į Ameriką atvyko 1914 m., eidamas 19 tus me
tus. Lietuvių Enciklopedijoj parašyta, kad jis avyko kartu 
su savo tėvais Pats velionis yra aiškiai pasakęs kad jis čia 
atvyko vienas ir apsigyven > Newark, N. J.

Niekas jo čia nelaukė, niekas nesirūpino jo gyvenimu 
ir ateitimi. Jam pačiam teko susirasti kelius duonos kąsniui 
uždirbti ir ateičiai ruoštis. Ir jis jai ruošėsi labai rimtai, nuo 
kasdieninio darbo dirbtuvėse atliekamu laiku lankydamas va
karines mokyklas bei kursus, taupydamas centus aukštes
niam mokslui išeiti. Tuo pačiu metu jis pradėjo veikti ir 
su lietuvių jaunimu, ypač su Lietuvos vyčiais. Pradėjo įsi
jungti ir į kitas lietuvių katalikų organizacijas. Tuo būdu jis 
darė pirmuosius, bet tikslius žingsnius kaip bebręstantis vi
suomenininkas.

1914 metų vasarą kilus karui tarp Rusijos ir Vokietijos, 
Amerikos lietuviai, besirūpindami nuo karo nukentėjusius Lie 
tuvos žmonių šelpimu, įkūrė Tautos Fondą ir Amerikos Lie 
tuvių Tarybą. Šis fondas rūpinosi šalpa, o ALT - Lietuvos 
šlaisvinimu. Jaunasis Tetras į šiuos sąjūdžius jungėsi ir juo- 
le darbavosi.

Petras buvo vienas tų laikų jaunuolių, kuris gerai suge 
tėjo suderinti kasdieninį darbą įstaigoje ar dirbtuvėje su 
larbu mokykloje ir lietuvių organizacijose. Tai 'šugdė jame 
tiprų charakterį, drausmę, ryžtą, pareigingumą ir nepalau- 
iamas pstangas siekti mokslo aukštumų, kad dar būtų nau- 
iūgesnis visuomeninei veiklai ir lietuvių tautai, siekusiai 
įstatyti savo laisvą ir nepriklausomą gyvenimą.

PIRMAS MUDVIEJI SUSITIKIMAS

v Su velioniu susitikome tik 1918 metų vasarą. 1918 m. 
tvasarį Lietuvių R. K. Susivienijimo centro vadovybė pa
vietė mane tos organizacijos leidžiamo laikraščio «Garso» 
daktorium. Atsisveikinęs su čikagiečiais, išvykau j Bro- 
lyn, N. Y. Pakeliui sustojau Washingtone, kur gegužės pra 

•ioje vyko Amerikos Lietuvių Tarybos svarbus suvažiavi 
is, kurin ir aš buvau pakviestas jau kaip centrinės ALT 

, rys, nes redaktoriai buvo laikomi jos nariais. Suvažiavi-
> metu, būtent gegužės 3 d., prezidentas Woodrow Wilson 
Ituosiuose rūmuose priėmė ALI delegaciją Buvau ir aš 

■ '■f?. Jauno redaktoriaus gyvenime tai buvo nepaprastai svar 
f įvykis. Tiesą pasakius, jo ir dabar dar nesu užmiršęs.

Geroje nuotaikoje nuvykęs perimti iš Juliaus Kaupo 
:rso» redaktoriaus Kėdę, netrukus buvau pakviestas į Ne- 
rką pasakyti kalbą apie LRKSA. Čia mudu ir susitikome 
ną kartą. Nuo to laiko tarp mudviejų užsimezgė labai ar 
i bendradarbiavimo ryšiai, kurie niekuomet nenutrūko 
iną mūsų pasikalbėjimo tema buvo apie mokyklas ir 
kslo svarbą, velionis klausė informacijų apie aukštesnes

mokyklas. Jis norėtų ir to
liau mokytis, bet bijąss, kad 
galįs lėšų pritrūkti. Kiek atsi 
menu, jis paklausė, ar iš vi
so verta toiiau mokytis, nes 
mtmatąs daug sunkumų ir 
kliūčių. Nors aš už velionį bu 
vau tik trejais metais senes
nis, bet drįsau jį įtikinti, kad 
verta ir reikia mokytis. Aš 
jam, lyg koks senis, primi
niau ir posakį: kaip pasiklosi, 
taip išsimiegosi. Kitaip kal
bant, kaip gyvenimui pasiruo 
ši būdamas jaunas, taip visą 
amžių gyvensi, tiek naudin
gas būsi visuomenei ir tau
tai. Neabejodamas aš jam pa
tariau vykti j Valparaiso, In
dianoj, universitetą, prie ku
rio veikė ir vidurinioji mo
kykla. Man buvo žinoma, kad 
lietuviai, studijuoją toj moks
lo įstaigoj, tu i geresnes ir 
lengvesnes sąlygas, negu bet 
kur kitur. Jis ten nuvyko ir 
per ketverius metus labai ge 
rai baigė vidurinę mokyklą, 
įsigydamas teisę studijuoti 
aukštuosius mokslus bet ku
riame universitete.

MOKOSI IR VEIKIA

Besimokydamas Valparaiso 
vidurinėje mokykloje, Petras 
Daužvardis uoliai veikė lietu
vių studentų ir moksleivių or 
ganizacijose. Be to, jis lankė 
lietuvių kalbos kursus ir pats 
juose mokytojavo. Da g dar 
bavosi Amerikos Lietuvių Ka 
talikų moksleivių susivieniji
me' skyriuje, o taip pat ir cen 
trinėje vadovybėje. Ši moks 
leivių ir studentų organizaci
ja leido ir savo laikraštį 
«Moksleivį», kurs vėliau bu. 
vo pavadintas -Giedra». Moks
leivis Daužvardis buvo nuola 
tinis jo bendradarbis. Tai da
vė progą išmėginti savo pu
blicistinius ir žurnalistinius 
sugebėjimus.

Jis ne tik pajėgė gerai mo 
kytis, bet ir kitus mokyti, 
moksleivius organizuoti ir 
jiems vadovauti o taip pat ir 
spaudoje bendradarbiauti. Ši 
praktika, aišku., jam buvo 
naudinga, kai jis jau įėjo į 
aukštesnį visuomeninį ir spau 
dos darbą,

STUDIJOS UNIVERSITETE

1922 meteis .velionis pradė
jo studijuoti teisę George 
town universitete Washingto
ne. Nelengva buvo ir čia 
Mokslas gerai sekėsi bet pi
nigų pritrūkdavo. Tiesa, iš 
ALKK federacijos ir Tautos 
Fondo išrūpinome jam stipen 
diją, bet jos nepakako. Atlie
kamu nuo mokslo laiku rei
kėjo uždarbiaut?. Padirbėda
vo Lietuvos pasiuntinybėje, 
kur įgijo patirties administra
ciniuose ir teisiniuose reika
luose.

Washingtone gyvendamas 
ir studijuodamas neatitrūko 
nuo lietuviškojo gyvenimo ir 
spaudos. Redagavo mėnesinį 
žurnalą «Tautos Rytą», Lietu 
vių Blaivininkų sąjungos or
ganą.

(Bus daugiau)

Urugvajus
(tęsinys iš praeito nr.)

Dainų koncerto pusiaukely 
Edvardas Modzelewski, lenkų 
sūnus, bet lietuvių kalba išpil 
dė solo "Plaukė antelė» ir 
«Karvelėli mėlynasis», akom
panuojant savo žmonai, «Ai
das» choro pianiste, prof. M. 
Teresei Drobniewski de Mo
dzelewski. Gražus balsas, tai
syklingai tariami žodžiai pa. 
gavo klausytojų ausis ir už
būrė širdis.

Antroj daly girdėjome i «Lo 
ja šunes ant kiemo», «Vaikš
čiojau', «Norėčiau aš keliau
ti». «Miškų gėlės» dama, ku
rią dainavo pirmą kartą prieš 
20 metų, choras «Aidas" už. 
baigė savo dainos koncertą. 
Lietuvos Atstovas Pietų Ame
rikai p. Anatolijus Grišonas 
savo kalboje pasidžiaugė cho 
ro gražiai sudainuotom dai
nom ir palinkėjo gyvuoti il
gus metus, dirbant gražų kul 
tūrinį ir patriotinį darbą. Visi 
dalyvavę toje šventėje sve
čiai tam pritardami, sugiedo
jo chorui «Aidas» ilgiausių 
metų.

Antroji programos dalis — 
Tautiniai šokiai. Gimnazistų 
moksleivių ansamblis «Ąžuo
lynas» sklandžiai pašoko: «Ma 
luną», «Abrusėiį», «Ketvirtai-
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Tvetur Pasidairius
Bekeliaujant po Š. Ameriką 

ir Kanadą teko teko pamaty
ti daug gražių lietuviškojo gy 
venimo dalykų. Ko trumpiau 
šiai paminėtini Montrealis, Ha 
mihonas ir Klevelandaš. Tas 
vietas miniu todėl, kad jose 
lietuvių gyvena ne daugiau, 
kaip pas mus S. Paule, tokia
me Hamiltone net žymiai ma
žiau, bet lietuviškos kultūros 
bare jie yra labai aukštai iš
kilę.

Montrealio jaunimo ansam
blį «Gintaras» teko matyti ir 
girdėti Hartfordo mieste (Ame 
rikoje) koncertuojant. Ginta
rą sudaro tautinių šokių šo
kėjai, daininkai ir lietuv škų 
instrumentų orkestras (kan
klės. birbynės, skudučiai, skar 
balai, trimitai) viso jų čia bu
vo 35 žmonės. Savo pasirody
mu sužavėjo publiką. Ansam
bli vedėjai ir širdis yra p 
Lapinas su žmona Besikalbė
damas su juo patyriau, kad 
antra tiek jaunimo laukia sa
vo eilės, kad tik galėtų į Gin 
tarą įsijungti, stačiai veržte 
veržiasi jame da yvauti. Na
riai uoliausiai lankosi repeti
cijose O su tuo atvykusiu jau 
nimėliu besikalbant, aus; ku
teno ir širdį džiugino jų gry
na lietuvių kalba!

Antras vaizdas: Hamiltonas, 
Ont. Kanada, Čia yra visoje 
Kanadoje ir Europoje išgarsė 
jęs taut, šokių ansamblis «GY 
VaTARAS». Jam vadovauja 
ponia Breichmanienė. Net ne 
lietuviai Kanados kultūrinio 
gyvenimo žinovai tą ansam
blį įvertino kaip iš visų kraš
te esančių tautinių šokėjų bū 
relių patį geriausią ir todėl jį 
pasiuntė Europon atstovauti 
visą Kanadą, ne tik lietuvius.

1971 m. spalio 22 d

nį» ir «Subatėlę». Šiam pas- 
KUtiniam šokiui choras «Ai
das», išsirikiavęs scenos fo
ne, pritarė daina. Tai buvo 
padaryta pirmą kartą mūsų 
kolonijoje. Efektas gavosi ti
krai puikus.

Po programos, griežiant 
jaunam orkestrui — griežė 
gerai — susirinkę svečiai šo
ko, užkandžiavo ir dalinosi js 
pūdž-iais. «Visad sakom, kad 
nenumušti ūpo artistams, kad 
viskas buvo gražiai, bet šį 
kartą tikrai gerai, labai ge
rai, tiek choras, tiek «Ąžuo
lynas» atliko savo programos 
dalį. Ji buvo trumpa, bet gra 
ži. Kad tokios visad butų! 
Gaila, kad ta proga nebuvo 
pakviesta daugiau žymesnių 
vietinių svečių. Buvo kuo pa
sirodyti ir ^užimponuoti», sa
kė daugelis dalyvių.

Dėkojame chorui «Aidas» ir 
jo vadovui Vytautui Doreliui, 
bei pianistei prof. M. Teresei 
D. de Modzelewski, «Ąžuoly
nui» ir jo vadovui Alfredui 
Stanevičiui bei jo pagelbinin 
kei frtefutei Štenaelytei ir mu 
zikui — akordeonistui Vytau
tui Evovluckui už puikią pro 
gramą ir linkime jiems ištver 
mės ir sėkmės tęsti tą gra
žų kuhūriuį ir patriotinį dar
bą! Valio!

Šalia to ansamblio čia dar 
yra parapijos choras, didžiu
lis naujas jaunimo centras, 
kurio didžiojoje salėje telpa 
aštuonetas šimtų žmonių, ke
letas dešimčių kitų organiza
cijų. Koloniją ir parapiją su
daro bent 80% po karo atvy 
kusieji buvę «oypukai". Bet 
kaip jie čia vieningi, kaip da 
lyvauja lietuviškose , amaldo 
še! O koiouija turinti tik apie 
5000 lietuviškų širdžių! O tų 
širdžių centras tai gerb, prel 
Juozas Tadarauskas, kuiio pas 
tangomis visa tai išaugo ir 
klesti. Jis sugebėjo suburti ge 
rąsias lietuvių pajėgas ben 
dram lietuviškam darbui.

Trečiasis vaizdas - Kleve 
landas. Mieste dvi ietuvių pa 
rapijos. Lietuviai gana išsi
blaškę gyvena. Jų gal tik pu 
sė mūsų S. Paulo kolonijos. 
O ką jie turi? Vėl: taut, šo
kių ansamblį «Grandinėlę», va 
dovaujamą p. i iudo Sagio su 
žmona, ir «Čiurlionio- ansam
blį vadovaujamą p p. Alfonso 
ir Onos Mikulskių. Ir viena
me ir kitame ansamblyje yra 
arti šimto jaunimo. Abu an
sambliai yra Jiet"viškcsios 
liaudies kultūros pažiba, hun- 
ku įsivaizduoti, kad ir pačio
je Lietuvoje būtų galima ras
ti ką nors geresnio.

Tepakanka tų trijų vietovių 
suminėjimo šiam kartui. Bet 
įkyriai lenda klausimas: kaip 
tai atsitinka, kad tokiose, pa
lyginti, nedidžiausiose lietu
vių kolonijose klesti tokios 
aukštos kultūros lietuviški an 
Bambliai, kai kitose, net di
desnėse (jau nekalbant apie 
mūsų 8. Paulį) ar nieko nėra, 
ar tik silpni vienetai vos vos 

(pabaiga 4 pusi.)
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Parapijos komitetas ir visi kermošiaus Zelinoje rengė
jai džiaugiasi, kad žmonės gausiai lankosi, linksmai pralei
džia Liką ir, išmesdami vieną kitą kruzeirą, prisideda prie 
šv. Juozapo bažnyčios vidaus išpuošimo. Džiaugiasi ir kuni
gai Saleziečiai nuoširdžia žmonių parama. Čia nuolat suki
nėjasi klebonas kun. Gaidys ir kiti mūsų kunigui, fu kuriais 
galima maloniai pasikalbėti, iš arčiau susipažinti. Kermo
šius tampr au suriša visus atsilankančius parapijiečius Jei 
dar būtų galima pageidauti, tai tik tiek, kad paaukotų dau
giau žmonių atsilankytų. Juk kermošius jau įpusėjo. Tat, jei 
dar nebuvote, atsilankykit ir jūs su visa savo šeima! Ačiū!

ZELINOSLIET. MOKYKLOS 
TĖVŲ PASU ARIME praėjusį 
sekmadienį T. Jonas Kidy
kas, S.J. daug papasakojo 
apie Š. Amerikos lietuvių gy
venimą ir lietuvišką veiklą, 
apie jų mokyklas. Jis pabrė
žė, jog visur, kur tik regėjo 
didesnį veikimą, didesnę lie
tuvių, ir jaunimo, vienjbę, 
ten vjgnr buvo bent pora žmo 
nių, kurie visa šir ūmi pasi
šventę darbuojasi, ar tai rem 
darni mokyk as, ar tai organi
zacijas, ar chorus bei šokė
jus. Kur tokių pasišventėlių 
nėra, ten ir veikla apmirusi.

Iškelta mintis suderinti Ze- 
linos ir šv. Kazimiero para
pijos mokyklų programas bej 
vadovėlius ir surengti vieną 
kitą bendrą vaikų šventę.

Pasitarimui vadovavo kun. r
Gavėnas, kalbėjo ir kun. St. 
SileiKa apie mokyklos var 
gus ir džiaugsmus. Didžioji 
bėda yra ta. kad iš 40 susira 
šiušių mokinių tik maždaug 
pusė tesusirenka į pamokas 
ir tai ne visada tie patys mo 
kiniai ateina. Vieną dieną vie 
ni, kitą kiti. Tokiu būdu yra 

JONAS JAKUTIS
RUA COSTA BARROS, 352

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

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

DR. ANTONIO S I A U LYS
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 — Molengas 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

labai apsunkinamas mokytojų 
darbas ir vaikai negali daug 
ko išmokti. Reikia, kad tėvai 
siųstų savo vaikus į moky- 
k ą kiekvieną šeštadienį.

PARDUODAMAS GERAS 
SKLYPAS!

Taip, Vila Beloje, rua Cle- 
mates, prie 77 numerio, ga
lit gerom sąlygom nusipirkti 
10 ant 50 metrų didumo akly 
pą žemės. Teiraukitės R Ba
rão do Pirai, 67, Vila Zelina, 
arba telefonu 63-4938. (Sk.)
IIHHII 
ilOB—iii

MOKOSI KANKLIUOTI.

Jau penkios mergaitės mo 
kinasi kankliuoti. Būtų ir dau 
giau mokinių, bet neužtenka 
kanklių, todėl turi laukti iki 
bus padirbta jų daugiau. Ber
niukams baigiami pagaminti 
skudučiai.

-4- Taut, šokių ansamblis 
Nemunas kiekvieną šio mene 
šio sekmadienį labai uoliai 
mokinasi šokių didžiajai taut, 
šokių šventei kitais metais 
Čikagoje. Ramiai, maloniai ir 
tvirtai mokina stud. Jonas Lu 
koševičius, talkinamas Regi
nos Bagdžiūtės.
»—n 
iii——iii

v. ANASTAC1O.
Per tris sekmadienius paei

liui T. Kidykas bandė surink
ti būrelį jaunimo šioje koloni 
joje ir sudominti taut, šokiais. 
Deja, iki šiol nepasisekė, nes 
tik vienas kandidatas teatė
jo. Dar bandys du jaunuoliai 
aplankyti tas Anastacio lietu
vių šeimas, kuriose yra jau
nimo, ir kalbint: juos sudary
ki savo šokėjų būrelį. Oia tu
rėtų padėti patys V. Anasta 
cio tėvai ir mamos, stipriai 
paragindami savo vaikus da
lyvauti. Prašom padėti!
ĮĮnaain
iisÜE—Ü

SPAUDOS BALU S
Šv. Juozapo Brolija skel

bia, jog metinį spaudos balių 
rengia šių metų lapkričio 21 
dieną Zelinos Jaunimo namų 
patalpose. Balius prasdės tuo
jau po 11 vai mišių. Prašo
me visus, kuriems dar rūpi 
mūsų lietuviško laikraščio rei 
kalai, niekur tą dieną neišva 
žiuoti, bet tą sekmadienį skir 
ti spaudos baliui! Jūsų para
ma labai reikalinga!

n—n 
iiMtaii

DAUG KAM PATIKO pas
kutinio ML numerio pirmojo 
puslapio raidės. Jos daug aiš 
kesnės. Bet klausimas, kodėl 
tik vienas puslapis tokiomis 
raidėmis teatspaustas? Kodėl 
ne visi keturi?

Administratorius atsako: To
dėl kad tokių raidžių neuž
tenka visiems keturiems pus 
lapiams. Kad būtų galimą vi 
są laikraštį tokiomis raidė, 
mis atspausdinti, reiktų dar

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

SIUVYKLOJE LAURO
Rua do Orfanato, 686, — V. Prudente — Fone 63-5294 

São Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui 

teikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

Aleksas Kalinauskas
Advokatas

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

Rezidencija:
R. Joaquim Piza, 204 

Tel. 31-2548

pripirkti tris kartus daugiau 
raidžių, tai Kainuotų apie 
tarp 1600 ir 2000 kruzeirų. 
Jei gerai pasisektų spaudos 
balius, i«r jei atsirastų daugiau 
stambesnių aukotojų tam rei
kalui, būtų galima turėti gra
žesnį laikraštį. Ką? Patikrin- 
kit savo piniginę ir pagalvo
kit, kiek JÚS galėtumėt tam 
reikalui duoti? Ačiū, 
ima—n iissB—ii

lSOF. DR. JOSÊ FERREI
RA CARRATO, mūsų iaikraš 
čio atsakingasis leidėjas, iš
vyko Europon studijų reika
lais. Jie, gerb. prel. P. Raga- 
žinskui pasitraukus iš parapi
jos ir laikraščio redagavimo 
darbo, irgi norėjo atsisakyti 
i(š atsakingojo leioėjo vietos. 
Bet Tėvams Jėzuitams su juo 
išsikalbėjus ir paprašius jis 
vėl mielai apsiėmė pasilikti 
savo vietoje ir su T. Jėzui
tais bendradarbiauti Profeso
riui ML leidėjai dėkoja ir lin 
ki jam laimingos Kelionės!
n—
ii—sisnaii -

PASKUBĖKITE!!

Kas tuojau pat užsisakys 
«Mūsų Lietuvą ateinantiems 
metams, prisiųsdami pinigus 
iš anksto, tiems prenumerata 
bus sena — tik 25 kruzeirai 
Po Naujų metų nieko neži. 
nom kas įvyks su kaina. Siųs 
ti galima arba pašto perlai
dą! arba asmetinius čekius 
šiuo vardu: <JUAN BRUŽ1- 
KAS, Caixa Postal 4421, 01000 
S. Paulo, ESP. 
nmi ÜBBB3IÍÍ

UŽSIMOKĖJO UŽ ML. Do
mininkas Laucius už Anglijo
je gyvenantį Joną Balnį 60 
kr., Pr. Allonis 40 kr, Mart. 
Vainauskas 20 kr., K. Povilą 
vičienė 25 kr., Ponia Slieso- 
raitienė su sūnum, pagerbda
mi a.a. Jurgio Sliesoraičio at
mintį išleis vieną ML nume
rį — 100 kr. Po 25 kr.; Vale
rija Vidmantienė’ už Debbio 
A. Vidmantas, E. Sedlickienė.

Raštinė:
. 15 de Novembro, 244 

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

^pabaiga iš 3 pusi.) 

gyvuoja ir jais negalima di
džiuotis nei prieš kitataučius, 
nei prieš savuosius?

Po įvairių išsikalbėjimų su 
tų miestų lietuviais atsaky
mas į tą klausimą yra vi«ai 
aiškus.- tiek Montrealyje, tiek 
Hamiltone, tiek Klevelande 
yra po porą TIKRŲ PASI
ŠVENTĖLIU LIETUVIŲ, VY
RŲ ir MOTERŲ, kurie tuos 
ansamblius sukūrė ir visą di
dįjį jų darbą neša ant savo 
pečių. Jų atsidėjimas savo 
šventam lietuviškam darbui 
yra toks didelis, toks nesava
naudiškas, kad tai pastebėjo 
jaunimas, tai įvertino ir mie
lai eina tuo keliu, kuriuo juos 
tie pasišventėliai veda

Jau minėjau ponus Lapinus 
Montrealyje. Jie visą savo 
nuo da*bo atliekamą laiką, ir 
naktis atiduoda «Gintaro» jau 
nimuil

P. Breichmanienė ir Prel. 
Tadarauakas Hamiltone var
giai beturi kitokių svajonių 
bei rūpesčių, kaip ko gražiau 
pristatyti lietuviškąjį meną ir 
saviškiams «r kitataučiams’ 
kad jis galėtų būti žaviu pa, 
vyzdžiu.

J. Kidykas

^io mėnesie pabaigoje, tar 
pininkaujant prel P. Ragažins 
kui, vyresnieji ateitininkai or 
ganizuoja išvyką į Rio de Ja 
neir<> ir ruošiasi išpildyti te
nai poezijos, muzikos ir dai
nų montažą «LiETUVA BRAN 
GT. Be to, kartu su kitais 
«Žilvičio» jaunuoliais pašoks 
keletą tautinių šokių.

Jaunimo sutikimu ir globa 
Rio mieste rūpinasi prel. Z, 
Ignatavičius ir Rio lietuviai, 
kurie žada jaunuolius apgy
vendinti šeimose.

Jei kas norėtų prie šios i§ 
vykos prisijungti, kreipkitės 
pas M. Vinkšnaitienę — bet 
ne vėliau šio šeštadienio!

Išvažiuosime spalio 30 d„ 
kitą šeštadienį, tuojau po pie 
tų. Grįšime pirmadienį vėlai 
vakare.
»■—ill 
ÜB——iii

IEŠKOMA

Aš, Jančiauskaitė Janina-Ge 
raltauskienė, Stasio duktė, 
iškau savo giminių: Raulįčkie 
nes Bronės, dukters Andriaus 
arba Juozo Rauličkio (Rulič- 
kio) sūnaus Antano, gyvenu
sių S. Paulo mieste. Jei dar 
esate gyvi, malonėkite atsi
liepti. Būsiu labai dėkinga. 
Jūsų* giminaitė

Janina Geraltauskienė. 
Adresas: LAZDIJŲ RAJONAS

Seirijų miestas ir paštas
Kas žinote, kur ieškomieji 

asmenys gyvena, malonėkite 
jiems pranešti, arba painfor
muoti ML redakciją.

Red.
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