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tancixs, o kiti pasiliks Egip
te,, Viena todėl, kad Sovietai 
įdėjo septynetą bilijonų rub
lių pinigų, o Egiptas neturi 
iŠ ko tai tuojau sumokėti.Ru-
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i karštligiškai sta-
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sibaigs jų sutartis

dar neiš
duotais 
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niniu s, tai ne nau j i e na .Bet 
kad jau butų pralenkę visus

EGIPTAS
bebūtų pasau-

Pasaulio politikus ir
X

vis dar intryguoja Egi
Sove Rusijos santykiai. Pa
skelbta, jog Egiptas išvarė 20 
tūkstančių rusų patarėjų. Spau 
da jau rase, kad rusai prade-

Antra, egiptieiciai 
mokę naudotis rusų 
moderniais ginklais 
dytų sandėliuos e, j ei visi sovie 
tų kariškiai išvažiuotų sovieti- 
ion. Padėtis lieka neaiški.

Šiaurinėje Airijoje paaštrė 
jus katalikų ir protestantų ko
voms, Anglija nutarė pasiųsti 
virš 20 tūkstančių armiją su 
sunkiaisiais tankas ir šukuote 
iššukuoti visą kraštą, sugriaut 
barikadas, atimti ginklus bei 
areštuoti airių katalikų tero
ristų armijos narius. Tai ne
patinka nei protestantams, nei 
katalikams, bet vis tiek nesi
stengia susitaikyti

Romas Kalanta, susideginęs 
Kaune gegužės 14. Šią nuo
trauką paskelbė Time liepos 
31 su ilgu įvykių aprašymu.

Š. AMERIKA

Demokratų partija savo suva
žiavime išsirinko kandidatus: į 
prezidentus McGovern, o vi
ce prizidentus Eagleton senato 
rių. Bet jo priešai ir dalis 
spaudos šaukia, kad Eaįleton

tt9 Todėl reikalauja, kad jis at
sisakytų būti kandidatu. Tas pa
sakė neatsisakysiąs, nebent 
pats McGovern to pareikalautų 
Šiomis dienomis tas reikalas

vyriausybe nu
statė naujas, pigesnes kainas 
antros rusies mėsai, Seimi- 

tai žinoti ir

tai valdžia 
jokiais tele

fonais: 36-5211 ir 33-1387. 
O mėsos kainos dabar yra 
tokios :

A TABELA
Segundo a Portaria-Super 29, 

os novos preços da carne a ser 
vendida no varejo, em vigor a 
partir do último día 25 são os 
seguintes: alcatra. 6,29: coxão 
mole. 5,80; coxão duro, 5.80; pa
tinho 5,80; paleta, 5,20; carne 
molda, 4,59; acém, 4,30; peito, 

i 4,30: capa de filé, 4,30; e ponta de 
í agulha, 3,30. Foram liberados os. 
j preços do filé-mignon e do contra- 
į filé, (a 14 cruzeiros e entre 10 e 12 
| cruzeiros, em alguns açougues.)
iii.ii i, ... ......i ii .i ...................................................................... - ■ •'

Seimininkės išsikirpkite tą 
5,tabėlę,f ir turėkit po ranka 
eidamos pirkti mėsos.

&&&
uo s tų 
laivų

Sustreikavo Anglijos 
darbininkai ir virš 600 
negali nei iškrauti, nei 
prekių. Didiesiems miestams 

laivynas dabar esąs pats mo
derniausias ir galingiausias p 
s aul y j e . J i s g alis savo atom i -

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka

PENKI UŽMUŠTI ir 21 sužei 
ti per praėjusį savaitgali S, P 
mieste ir valstybėje. Daužia-.. 
>iai Via Datra.
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TOKIA TEISYBE <B\VERGTOJE LIETU V OJE

Nauji duomenys apie kun. Â. Šeškevičiaus bylą 9 įskundė Dubingių mokyklos direktorė Ka
rionė ir apylinkės pirm. Leišys ® Kaltino prokuroras Vaitavičius, gynė adv. Pakarklis, teisė 

Jankauskas 9 Teismo eiga, kurioje išryškėjo teisėjo šališkumas

Siu® metu ktm. A. Šeškevičius ne
bėra kalėjime. Atlikęs vienenu me
tų bausmę, ilgai negalėjo gauti jo
ki® paskyrimo. Kuri laiką gyveno 
pas savo motiną, pas savo draugus 
kunigus, šis pranešimas buvo rašy
tas kun. A. Šeškevičiui tebesant ka
lėjime, bet gautas “Tž” redakcijoj tik 
šiomis dienomis. Red.1970 m. birželio mėn. gale Dubingių parapijos klebonas kun. A. Šeškevičius per pamokslą paskelbė, kad tėvai ruoštų savo vaikelius pirmajai išpažinčiai ir Komunijai, o patikrinti atvestų prieš pamaldas apie 17—18 vai. Taip buvo ir daroma.Mokyklos direktorė Korienė, susitikus apylinkės pirmininką Leišį, pasakė: “Nežiūrite, kad klebonas bažnyčioje atidarė mokyklą!” Kitą kartą ji išsitarė: “Ne aš' būsiu, jei klebono nepasodinsiu!”Vieną vakarą apylinkės pirm. Leišys sutiko kolūkietę Macko- nienę su savo sūneliu Vytuku. Pirmininkas paklausė, kur jie buvę? Motina pasakė, kad pradėjo vaiką mokyti katekizmo* žada leisti prie pirmos Komunijos. Vaikas turėjo katekizmą, kurį pirmininkas paprašė parodyti. Pasižiūrėjęs pasakė, kad ir jis mažas būdamas mokęsis iš tokios knygutės.Pareigūnai šventovėje■Greitai po to vieną vakarą (1970. VII. 3) apyl. pirmininkas Leišys su Molėtų rajono pirmininku ir kitu deputatu ’atėjo į bažnyčią. Rado kunigą apsivilkusį kamža su stula, klausinėjantį vaikus ir aiškinantį katekizmą. Jie nutraukė vaikų egzaminavimą ir iškvietė kleboną į apylinkę. Rajono vykd. komiteto pirmininkas liepė apylinkės pirmininkui visus vaikus surašyti. Tuo metu, kai valdžios atstovai kalbėjo su kunigu, vaikai išsigandę išbėgiojo. Tai buvo grubus laužymas 143 sir. (LTSR Baudž. Kod.). Klebonui buvo uždrausta mokyti ir tikrinti vaikų žinias.Mokyklos direktorė pranešė keturiem vaikam: R. Jakubėnui, J. Giedriui, T. Višumirskaitei ir J. Stašauskaitei atvykti į lą, nes darys ekskursiją. Vaikai buvo direktorės -apgauti, jntes jų laukė ne ekskursija/ o atvykęs prokuroras. Jis klausinėjo- vaikus apie' kleboną, apie katekiz-

AR TAIP
SU MUMIS?

Šias labai įdomias ir svarbias smulkmenas 
iš pasmerkto ir save nepaprastai išmintingai 
gynusio kun8 A, Šeškevičiaus bylos neseniai 
gavo iš Lietuvos Kanados „Tėviškes Žiburiai» 
riš jų ir persispaudiname, Red.mo mokymą. Viską surašė ir liepė vaikams pasirašyti. Direktorė grasino sumažinti elgesį, jei nepasirašys; išleisdama pasirašiusius vaikus prigrasino nieko nesakyti tėvams.Prokuroras Vaitavičius lankėsi dar kaikurių vaikų namuose ir. juos apklausinėje, Dauguma vaikų su tėvais buvo kviečiami į Molėtus tardymui.Kaimo vaikai ir tėvai neskiria, kur yra mokymas, kur klausinėjimas ir todėl savo atsakymuose susimaišydavo.Baigę apklausinėjimus iškvietė kun. A. Šeškevičių ir pranešė, kad sudaryta byla, nes organizuodamas ir mokydamas vaikus nusikalto prieš 143 str.Tikintieji pasipiktinoŽmonės buvo labai pasipiktinę direktorės, apylinkės pirmininko, tardytojo veiksmais, kurie apgaulės, terorizavimo keliu buvo verčiami liudyti prieš savo kleboną. Kasdien tikintieji rinkdavosi į vakarines pamaldas ir meldėsi už kleboną. Kaikurie vaikai atvykdavo iš toli. Parapijiečiai pergyveno didelį skausmą. Anksčiau Lietuvoje buvo sudegintos dvi bažnyčios, o dabar ruošiamas pasodinti į kalėjimą jų klebonas, kuris nuoširdžiai rūpinosi jų dvasiniais reikalais.Klebonas gavo iškvietimą atvykti į teismą rugsėjo 8 d. Paskutinį sekmadienį prieš teismą bažnyčioje buvo prisirinkę daug žmonių melsti Dievo palaimos. Klebonas pamokslo metu pasakė: “Trečiadienį bus teismas. Kaip kitados Kristus,- taip ir aš pakartoju: einu į teismą, nes Tėvas mane šaukia. Viskas atsitiks, kas Tėvo numatyta. Dėkoju jums, kad' buvote geri, už- jautėte, meldétés. Jei čia žemele ir netektų pasimatyti, tai amžinybėje visi susitiksime ” Po to visus palaimino, žmonės verkė. Teima'salėje-Rugsėjo 8 d. prie .'Molėtų teismo pastato prisirinko daug žmo

nių. Jų tarpe buvo ir vaikų. Jaudinosi vaikai, kuriems reikės teisme kalbėti. Jaudinosi ir suaugusieji, kad už jų vaikus klebonas turi kentėti. Kai žmones suleido į salę, joje dauguma vietų buvo' užimta komjaunuolių, saugumiečių ir kitų pareigūnų. Žmonių prisikimšo pilna salė ir koridorius. Pirmasis"liudijo apylinkės pirmininkas Leišys. Paskui buvo iškviesta J. Stašauskai- tė. Mergaitė labai jaudinosi, verkė ir nieko nesakė. Paskui palakė, kad juos direktorė pakvietė į ekskursiją, o kai nuėjo, tai reikalavo kažkoks dėdė, kad jie pasakytų apie kunigą ar mokė katekizmo. Nenorėjome pasirašyti, tai direktorė grasino sumažinti elgesį ir privertė pasirašyti. Toliau apklausinė j o kitus vaikus ir tėvus. Tėvai sakė, kad vaikus jie patys mokė ir porą kartų atvedė juos patikrinti. Daugumas vaikų verkė arba tylėjo. Vaikai ir tėvai gynė kleboną, aiškino, kad patys mokė. Kaiku- riuos vaikus labai ilgai klausinėjo, norėdami ką nors išklausti prieš kleboną. Bet vaikai tylėjo arba pasakė, kad mokėsi namuose, o į bažnyčią atėjo, kad klebonas patikrintų. Visi bijojo, kad neišsprūstų koks žodis, kuris apkaltintų kleboną.Vien prokuroraiIš teismo eigos visiems matėsi, kad čia yra ne vienas prokuroras, bet trys, o teisėjo — nė vieno. Teisėjas Jankauskas taip pat ėjo daugiau prokuroro pareigas. Vaikus klausinėjo taip, kad jie duotų pageidaujamus teismui parodymus, kurie derintųsi su parengtinio teismo parodymais. Teisėjas spaudė," kad vaikai pasakytų, kas juos pamokė kitaip kalbėti, nors iš teisminio apklausinėjimo buvo aišku, kad direktorė privertė vaikus pirmą kartą pasirašyti neteisingus liudijimus. Nepaisant visos prievartos teismo metu, liudininkai teisme nepatvirtino kaikurių parengtiniame tardyme užprotokoluotų detalių.

Užpuolė žu- 
likai žmoge
lį. Ne tik vis 
ką atėmė, ką

I tas' turėjo, 
Í bet ir tiek 
į primušė, ir 
net sužeidė, 
kad tas, va r g- 
š elis, paliko 
gulėti pusgy
vis»

I
 Praėjo pro 
jį ir klieri
kas, ir net 
kunigas ir n-a 
davė, kad jo 
nemato, Nė 
piršto nepa
judino jam pa 
dėti»

Pasitaikė, 
jog tuo keliu 
keliavo kita
tautis. Tas 
sveti mšalis 
jo pasigailė
jo, nugabeno 
ir ’’pronto so
corro”, sutei
kė pirmą pa
galbą, papra
šė juo toliau 
rūpintis ir 
pasižadėjo 
apmokėt vis» 
sas kitas iš
laidas o

Keista. Tai 
papasakojo 
prieš 1972 
metus musų 
Išganytojas. 
O visgi atsi
randa net kar 
talikų mūsų 
tautiečiu, ku 
rie net savo 
parašo neno* 
ri duoti, kad 
bedieviai oku> 
ipantai liautų
si persekiot 
jų brolius«
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MUSU LIETUVA

Abipus tvoros spindėjo akys, kitos 
‘ie.t ašarotos iš džiaugsmo kai ketvirta- 
•iį apie pusę vienuoliktos pasipylė isrLi * v
n. e a s Ar g e n tin a s'1 m u s ų k ei e i via i S 0 Am e 
r ikon* Be abejo džiaugėsi jaunimėlis na 
mo sugrįžęs * Džiaugėsi tėveliai ir gimi
nės sveikų sulaukę\po viso mėnesio ba
la do j imo si taip toli toli*

Pirmai džiaugsmo bangai nuriedėjus 
ir pirmiems laimingai pro visas doku
mentų bei muitinės užtvaras praėjusiem 
pasirodžius svečių salėje, pasipylė ne 
tik pasisveikinimai,'apsikabinimai, bet 
ir klausimai : "Ar patiko kelionė?

Kaip patiko Amerika? Kas nepatiko ?Ar 
patiko tautiniu šokių šventė, jaunimo kon

gresas , stovyklos ir tt, ir tt8 9
Ausis pastačius besiklausant, teko nu

girsti iš visų pusių: Patiko"0„Labai pa
tiko ’’Maravilhosoį " Jaunimo entuzias- 
mas atrodė tikraif nenuduotas, ne vaidi“ 
nimas e

Virš šimtelio jaunimo ir "senimo” 
mėnesį trukusi kelionė, aišku, negalėjo 
apsieiti be įvairiu nuotykių, netikėtų si
tuacijų* Kas vienam labai patiko, kitam 
gal nelabai tepatiko, ar visai nepatiko 
viena kita smulkmena* Tai savaime su
prantama* Bet aplamai yvisi atrodė pa
tenkinti*

Kad tokia daugybe Pietų Amerikos 
Jaunimo galėjo dalyvauti ir Kongrese 
ir tautinių šokių sventeje, ir pakeliauti 
po gerą dalį Š* Amerikos, tai tikrai di
džiausia padėka tenka tos Amerikos bei 
Kanados lietuviams. Taip, prisidėjom ir 
mes, ypač tėveliai savo kruzeirinkais, 
Tačiau didžiausią dalį kelionės ir vieš
nagės išlaidų padengė tie tolimi musų 
tautiečiai. Už tai negalim būti jiems ne
dėkingi. Ir progai pasitaikius pasistengi 
sim panašiu nuoširdžiu dosnumu atsily
ginti* O tokia proga bus po trejetos me
tu e

Jaunimo Kongreso atstovai nutarė kitą 
kongresą rengti S.Paulyje. Jau ir komi
tetas išrinktas, kur in įeina net trys "bra 
žilai": T^Antanas Saulaitis, S. J. pirmi
ninkas ;Em ant e Mikuckytė ir Vilius Am- 
brozevičius nairiai* Taigi 197 5 metais 

Brazilijon suskris iš viso pasaulio lietu
viškasis jaunimas* Mes tikimės, kad šie
met Kongrese dalyvavusieji bus patys 
veikliausi ir nuoširdžiausi to kongreso

• paruošimo bendradarbiai ir atvyksian
čių svečių globėjai. Dėkingumo pareigai

Kai teisėjas apklausinėjo direktorę Korienę, vienos salėje esančios moterys prašė leisti joms pasisakyti; kitos'negarsiai apie direktorės liudijimą sakė: “Nė vieno teisingo žodžio nėra jos liudijime”. Teisėjas moterų prašymą būti liudininkėmis atmetė., Tyčiojosi iš motersTeismo tarėjas pasityčiojo iš vienos mąžaraštės liudininkės, kuri gerai nežinodama po kuo pasirašo, pasirašė parengtinio tardymo protokolą. Tarėjas klausė: “0 jūs rublį nuo rublio atskiriate?” Vienas žmogus neiškentęs iš salės atsiliepė: “Iš piliečio tyčiotis negalima!” Tada teisėjas pagrasino, jei dar kartą pakartos kokią nors repliką, išprašys jį iš salės. Tuo tarpu teisėjas nebandė sudrausti civiliai ' persirengusių pareigūnų, kurie balsiai darė pastabas salėje bylos eigos metu.Liudininkų klausinėjimas truko nuo 10 v. iki 15.30 v. Keli vaikai (Jokubėnas, Giedrys, Višu- mirskaitė) prikankinti, prigąsdinti susirgo.Po liudininkų apklausinėjimo teisėjas pareiškė teismas bus tęsiamas rytoj nuo 14 v. Liudininkų nereikės, bet norintieji galėsį teismą atvykti.Kunigo pamokslasGrįžę iš teismo žmonės susirinko į bažnyčią pamaldoms. Per Mišias klebonas A. Šeškevičius sakė pamokslą. “Šiandien Marijos gimimo šventė. Mūsų Motina Marija dabar yra išaugštinta danguje, bet žemėje ji daugiausia kentėjo. Per visą gyvenimą vargo, lydėjo savo Sūnų nešantį kryžių ir stovėjo po kryžiumi. Šiandien, kai Kristus kenčia kunigo asmenyje, ir jūs kentėjote kartu. Ir vaikeliai kentėjo, verkė, gynė. Jūs neišbėgiojote, kaip apaštalai, bet kartu ėjote, verkdami gynėte Kristaus atstovą. Jūs sekėte Marija...” Bažnyčia skendo ašarose.Rugsėjo 9 d. prie teismo prisirinko, dar daugiau žmonių. Bet salėje suolai buvo užimti civiliai persirengusių pareigūnų, komjaunuolių. Sėdimų vietų beveik nebuvo. Buvo pareikšta, kad stovinčių nebeleis. Į- salę pateko tik keli žmonės, ir durys buvo grubiai užtrenktos.Direktorės liudijimasBuvo iškviesta Dubingių mokyklos direktorė Korienė'pasiaiškinti apie vaikų apklausinėjimą. Kai iškėlė jai priekaištą dėl vaikų apgavimo, ji teisinosi, kad ekskursija negavo mašinos. Moteris iš salės sakė, kad direktorė meluoja. Buvo pagrasinta, jei netylės, bus išvesta iš salės. Di

rektorė pasakė, kad ji važiuodama motociklu sutiko keleivinę mašiną,važiuojančią į Dubingius, Ir išskaičiavo daug vaikų, kuriuos matė mašinoje. Viena iš teismo dalyvių nusistebėjo: “Vot genialus protas! Tiek pamatyti pravažiuojančioje mašinoje!” Už šią pastabą buvo žiauriai sudrausta.Po direktorės liudijimo teisėjas paklausė, ar kaltinamasis neturi liudininkų. Šis pareiškė, kad prokuroras neleido j ieškoti liudininkų. Viena moteris iš salės pareiškė norinti būti liudininke, bet teisėjas neleido, o per pertrauką ši moteris (Višumirskie- nė) saugumiečių buvo suimta. Taip pat, užlaužę rankas, išvedė iš salės tą, kuri nusitebėjo direktorės genialumu, o pirmą dieną teismo salėje kalbėjo rožančių. Višumirskienę įsodino į Dubingių mašiną ir išleido į namus, kad negrįžtų į teismo salę, o antroji buvo paleista tik 23 v., kai jau viskas buvo pasibaigę.Kiekvienas palankus žodis, užuojauta kaltinamajam buvo grubiai traktuojama salėje sėdinčių komjaunuolių ir persirengusių pareigūnų. Šiame teisme dalyvavusi viena moteris pasakė: “Trečią kartą dalyvauju teisme, bet tokio žiauraus, koks buvo Molėtuose, dar nemačiau.Prokuroro kalbaPo trumpos pertraukos kalbėjo prokuroras. Jis lietė dalykus, kurie neįeina į jo kompetenciją. Jis kalbėjo apie valdžios liniją religijos atžvilgiu, apie Jėzaus Kristaus mokslo naivumą ir ne- priimtinumą tarybinei santvarkai. “Neleidžiame, draudžiame vaikus mokyti religijos, nes ji mums kenksminga”. Prokuroras kalbėjo apie teisiamojo nusikaltimus ir pavojingumą tarybinei santvarkai. Jis priminė, kad kun. ■Šeškevičius už antitarybinę veiklą buvo nuteistas 25 metams. Po to buvo ištremtas už veltėdžiavi- mą ir pagaliau nuteistas už spekuliaciją. Kiti po bausmės pasitaiso, o kun. Šeškevičius trečią .kartą prasikalto ... Religija nieko gero neduoda, tai liaudies opiumas. Religija moko, jei tau sudavė.per vieną skruostą, atsuk jam ir antrą ... (Bus daugiau)
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TAIP PRIIMTAS IS KONGRESO IR TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRĮŽĘS MŪSŲ JAUNIMAS...

Truko tik gausios publikos 
Pats jaunimo priėmimas ir jo 
pasirodymas praėjusį šeštadie
nį, liepos 29 buvo labai gražus 
ir geros nuotaikos ..Salėj buvo 
gerokai tuščiu kėdžių. Keista, 
keista, kaip daugeliui lietuvių 
neberūpi nė savo ą)ačių jaunimo 
laimėjimais pasidžiaugti ir pa
sididžiuoti 9 Ar reikia pridėti, 
kad toks mūsų kolonijos abejin
gumas jaunimo pastangoms pa
laikyt lietuviška kultūra yra 
kaip šaltas vanduo ant įkaitin
tos geležies ?

Beveik valandą pasivėlavę be 
laukdami daugiau publikos atei
nant, pagaliau pradėjo rengėjai 
programą, P, Jonas Bagdžius 
nuoširdžiai karštai pasveikinęs 
grįžusį jaunimą^pakvietė sušok
ti tautinius šokius. Šok© Urug
vajaus,. Ąžuolynas ir mūsu„Ne- 
munas”. (apie tai kitoje vieto
je)»

mite to pirm.' a p a J . V alaiti s s a 
vo svelkinme pabrėžė^^Svei
kindami ir pagerbdami Jauni
mo kongrese ir tautinių Šokių 
šventėje Š. Amerikoje dalyva' - 
vu s i Retu Amerikos jaunimą, 
džiaugiamės, kad jis parodė, 
jog P .Amerikos lietuviai neuž
miršo savo papročių, kalbos, 
tautinių šokių, bet su meile ir 
ištverme sugebėjo juos perduo
ti Čia gimusiai ir augusiai kan 
tai, . 0” Sveikindamas už gražų 
pasirodymą,linkėjo jaunimui: 
" IŠLAIKYTI SAVO ŠIRDYSE 
tą neišdildomą, lietuvybės šven 
te Čikagojes. toliau nuošir- 
džhi prisidėti prie lietuvybės 
išsilaikymo savo kolonijose ir 
energingai dalyvauti Lietuvos 
išlaisvinimo darbe. ” Sveikino 
ekskursijos rengėjus, vadovus 
šokių mokytojus ir pagaliau tė
vus bei visus, kurie prisidėjo 
savo aukomis prie šitos kelio
nės įgalinimo.”

KUN. STASYS ŠILEIKA

’’Savo, kunigų, ir jūsų tėvelių 
vardu sveikino gausybę įspū
džių parsivežusi jaunimą, turė
jusį progos patirti, koks KOKS 
PUIKUS YRA LIETUVIŠKASIS 
PASAULIS IR PO KITO AŠIGA
LIO DANGUM. Klausėt.Šaky- 
kit: argi negera lietuviška sir- 
dis ? Ar ne dosni, ar ne svetin
ga? Amerikos lietuviai, nepaisy
dami asmeninių pasiaukojimų, 
traktavo jus geriau kaip savo 
vaikus, tiesiog varžybų ėjo dėl 
jūsų priėmimo, visaip jums pa
dėjo, vaisino, linksmino, vežiojo.
Savo laiškuose rašėt susižavė
ję esą naujuoju pasauliu ir jo 
lietuviais . 9 0Ir kun0 Stasys 
pridėjo, jog nors So Amerikoje 
ir labai jus žavėjo didelė pati
riama meilė bei nuoširdumas, 
tačiau šičia, namie, tėveliai ir 
draugai ne mažiau jus myli ir 
jumis džiaugiasi^ Visi laukėm 
jūsų žinių, o kas jų negavo, liū
dėjo. Sulaukę jūsų negalim ju
mis atsidžiaugti. Ir ta mūsų 
meilė jums yra nuolatinė, ne

O, KAD TAS 
PAVEIKSLAS 
BŪTU SPALVO 
TAS ’

Tada būt galima 
gąjra gerai pa
justi šitų šokėjų 
grožiu tada su

klestėtų rūbų ža
vios spalvos o

Bet ir tai, ką 
čia įžiūrime jau 
leidžia šiek tiek 
susigaudyti, kaip 
turėjo būti gra
žu taut.šokiv 
Šventėje.

Mes pas save 
tokių minių šoke 
niekad nesuorga- 
nizuosim. Tačiau 
galėtumėm turėt 
tris ar keturis 
kartus daugiau 
xi£.gu turim

vyresnieji ir jaunesnieji Šokėjai Šiuo bendru šokiu užbaigė IV-tą tautinių

4



Nr 31 .(1253) XXIV. 1972. VIII. 3.___ ______MUSU LIETUVA—

TAI? MíEMÊM SAVO JAUNI-
fe» O e o 3 » e o « ® s. o • o!» 

ft

Is 4 psl,

T a m e i 1 è -y r a pa s i r , žu s i vi® 
sada jums padėti, paremti jūsų 
gražias pastangas» Tam suren 
gtas ir šis jūsų priėmimas , kad 
patirtumėte, kaip labai jūs esą* 
te mums prie širdies» Ta mei- 
lė apima ne tik S.Fūulo, bet ir 
A r g e nt i no s - i r U r ug va j au s jau
nimą, Visi esate mūsiškiais

Tautinių šokių požiūriu pa
siekėte aukštų to meno viršū
nių» Gir dėjome, kad pasigen
date dar dainos, vaidinimo, o 
ypač laisvai naudojamos lietu
vių kalbos, kas jus varžė sve
čiuojantis, Girdėjome, kad no 
rite ir tai ateityje išlyginti« 
Dėl to kaip tik norime būti su 
jumis ir padėti. Naudokitės vi
somis lietuviškomis patalpo
mis be išimties; prašykite prie
monių, paramos, pristatykite 
savo planus bei pageidavimas 
ir pasistengsime jūsų neapvilti. 
Tik veikite, tik dirbkite, tikkru- 

■ niausiąs atpildas m. am. s v r- e.m 
kurie a u ko j o m e s i š1 e i s dá .rn i 
jus į kc .r esą ir to paaiauimji- 
mo nes jome nei toliau. O 
jums šitoks įsipareigojimas 
b u s kui t ū r o s, do ros, p a t r auklų- 
mo i ' ‘’žiąugsmo šaltinis. Gy
vensi te vieną,, o du gyveni
nei as i r a ū site d v ig u b i žm o n e s ’1

Ei k &
Visos Čia įdėtos kalbos, del 
v ie to s s toko s »y r a s ut r um - 
pintos. Red c 

k k 2 •

M a n y ra.nepaprastai d ž i u g u 
regėti Lietuvos nemačiusį jau
nimą gražiai dirbantį lietuviš
ką. kultūrini ir politinį darbą.
Kaip brangus mums- yra tas

• Lietuvos jaunimas , kur is da
bar ten protestuoja, rašo pra - 

d i e tu v i Š ko j o g y v e ni m o da r bus,
Daug kas nori mums įkalbėt 

kad Lietuvoje dabar esą gera» 
Mus pasiglemžusi meška viską, 
mums duodanti, peninti, prižiū
rinti^ TAI NE TIESAI Jei bū
tų m alo nu gyventi o kupac i j o j e, 
tai ir kitos tautos nereikalautų 
laisvės ! Laisvė yra brangus da
lykas. Už ją kovojama, dirba- 
m a i r n et g y v y b ė a t i du o da m a . 
Ir ateis diena, kad Lietuva vėl 
bus laisva. Man ypač, džiugu- 
kad šitas mūsų jaunimas išlai
ko to s laisvės m eil ės kibirks - 
tėlę savo širdyse ir nori jai 
darbuotis, aukotis , Urugvajaus 
Liet®Kultūros draugijos vardu 
linkiu jums ištverti toliau sun
kiose. sąlygose, BŪTI IŠTIKI
MAIS LIETUVOS SŪNUMIS IR 
DUKROMIS, visi kaip vienasl 

kk k

Kažin, ar yra kitur pasau
lyje kita kultūros draugija, 
kuri turėtų toki jauną pmm- 
rrinką, kaip U r ug v a j a u s _. -:. 
kultūr o s dr a ug i j a ,p „ A r. o r is

t ė kite!
Kongrese pamatėte, kad yra 

verta, yra dėl ko dirbti ir auko
tis 0 Neužgesinkite savg tos šv, 
ugnies1- Būkit išmintingi ir gar- 
)ingi mūsų vaikai, tai bus ge- 

š ymus ir net susidegina dėl 
Lietuvos laisvės, taip brangus 
yra mums ir čia lietuviškasis 
jaunimas,kartu buvęs liet.jau
nimo kongrese, tautinių šokių 
šventėje jy įsijungęs į kitus lie- 

kevičiaus vadovaujama';ta 
draugija glaudžiai bendra
darbiauja su lietuvių katali
kų parapija, ją remia, kaip 
parapija remia Kultūros 
draugiją. lai ir m.a:
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Ji turi peilis, šluota, 
grėblys (ta dalis uz kurios

1. Ieškoti, klausia Antanukas

Skersai:

o

TBSJO^S

jsvnūbps’įv

■«rwrano—-V3W3U»--------taty

st?H •7 SP4PH *1

U-

A

híCRf^sSbmi

i
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■ ■ ■■ ..

ritas, ji turi 
dviratis ir bet

1. Yra apvalus, 
automobilis, 
koks vežimas

2. Priešingai yra ’’ieškoti”.

3. Atkando obuolio

£ VÕCE POQQUZ MAMA
PAŽADĖJO

K PREMIJA x 
ta m, KAS TA VE 
_ SUP.A 5

cia Mūsų Mekas
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Liepos 15. Šiandien baigėsi stovykla* 
Paskutinė diena buvo labai graži, saulėta, 
o naktį lijo. Stovyklautojai atsikėlė net 
laiku (7) vai. ). Nežinojo kaip bus su kelio
ne į Torontą. Bet nežiūrint oro, aplytais 
keliais per miškus autobusai atvyko lai
ku. Į juos sulipo 250 stovyklautojų, dar

šimtinė iškeliavo automobiliais t

Paskutinė pilna stovyklos die 
na buvo labai užimta, kaip ir 
kiekviena kita. F.Strolia kalbė
jo apie lietuvių liaudies dainas, 
palydėdamas akordeonu stovyk
lautojų dainuojamus pavyzdžius. 
Kiti pratimų būreliai rinkosi 2 
kartus kas diena :daže margu
čius, audė, klijavo iš šiaudų pa
veikslus, klausėsi poeto H.Na- 
gio pašnekesio, diskutavo įvai
rius klausimus.

Stovyklos užbaigimas 

•Kuklus, Sustojome pusračiu 
prie vėliavų, kurias tą dieną nu
leido Urugvajus. Po žodelį ta
rė mergaičių vadovė E.Vodopo- 
lienė iš Washington© DC., ir vy 
rų vadovas A. Dudaravičius iš 
Kanados o Prisidėjo ir G.Breich- 
manas, stovyklos rengimo komo 
pirmininkas bei stovyklos vy7 
riausias vadovas A.Saulaitis, 
S.J. Vakarinėje programoje 
liaudies laužas, nutrauktas 
stipraus lietaus . Tačiau spėta 
pastatyti "Jūratė ir Kastytis" 
ir padainuoti. Tada filmų va
karas. Parodyta Romo Šležo fil
mas "Velnio bala" ir apie Che- 
sapeake Bay žvejus JAV-se5

Did žioji s tovyklos iškilmė 
svečių diena įvyko ketvirtadie
nį. Pagal kraštus (14) sustota 
prie vėliavų. Tada eisena per 
stovyklą iki didelio Lietuvos že
mėlapio iš cemento, kalno at
šlaitėje.. Čia stovėjo aukuro 
pagrindas. Po PLB pirminin
ko žodžio iššaukti abėcėlės ei

le Du atstovai padėjo savo 
krašto akmenį, o visa grupė 
giedojo savo krašto himną. 
Brazilijos akmeni atneše A. 
Steponaitis ir Silvania Arad 
zenkaitė. Sugiedota 12 himnų. 
Giedota net ir tų kraštu, iš ku
rių tebuvo vienas atstovas. Ta
da eisena grįžo prie vėliavų 
aikštės ir visi drauge giedojo 
Lietuvos himną, stovint tarpe 
vėliavų kiekvieno krašto atsto
vui su to krašto užrašu.

VAKARINĖ PROGRAMA — 
PATI ^ĮDCMIAUSIA IŠ VISOS 
STOVYKLOS^— tarptautinis 
vakaras.

Brazilija padainavo keletą 
brazilišku dainų ir M „Alekna
vičiūtė pašoko "samba". Urug 
vajus pašoko liet. taut, šokių. 
Argentina padainavo, N. Zavick 
kaitei pritariant gitara. Vokie
tijos vaikinų kvartetas gavo di
džiausias ovacijas, nes nepa
prastai gražiai dainavo jaut
rias dainas.

Po šitos dalies seke Algio 
Antanavičiaus paruošta 1400 
skaidrių programa. Tai buvo ne
paprastai gražus dalykas t 
"Kelias į Nepriklausomybę". 
Skaidres rode 4 aparatai 10 m. 
pločio ekrane. Ir nors buvo 
jau vėlu, 12 ar 1 vai. nakties, 
dalyvavo kone visi 450 stovyk
lautojų. Pradžioje keli žodžiai 
apie Lietuvos nepriklausomybę. 
Phskui nuotaikinga muzika ir 
gerai parengti paaiškinimai su
kėlė didžiausius žiūrovų ploji

i

mus9 o pabaigus rodyt skaid** 
res visi ilgai plojo, visi susto
jo autorių ir prožektorius val
džiusius vyrus pagerbti. Tai 
labai retas, gal vienintelis 
toks atsitikimas rodant skaid
res.

T o r o n t e

Jaunimo metų užbaigimo 
programa buvo ir didelė ir į- 
vairi. Uždarymas buvo sekma
dienį, liepos 16 d. Mišios su 
vyskupais A. Deksniu ir V. 
Brizgiu. Iškilmingas aktas, o 
vakare dar vaišės ir balius.

Pirmadienį užsieniečiams 
aprodomas Torontas, o antra
dieni trvs autobusai su 115 as- *
menų išvyko astuonių dienų ke
lionėn. Tai Argentinos, Brazi» 
lijos, Urugvajaus, Vokietijos, 
Australijos ir Belgijos jauni
mas .

PASAULIO LIETUVIŲ 
JAUNIMO SĄJUNGĄ

Jaunimo Kongresas nutarė 
sudaryti prie Pasaulio Lietu
viu Bendruomenės Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Sąjungą į su 
dviem centrais: Informacijos 
ir spaudos centras Čikagoje. 
Jam vadovaus Romas Sakadols- 
kis. Pagrindinis centras Pietų 
Amerikoje, kuris vėliau rengtų 
ir tretįjį Jaunimo Kongresą 
Brazilijoje. To centro pirmi
ninku išrinktas kun.Ąntanas 
Saulaitis, S. J. su nariais iš vi
sų Retų Amerikos kraštu, kur 
yra lietuvių.

JAUNIMO KONGRESAS 
BAIGTAS

J .E. vysk. V. Brizgto Miš lo
mi s. Su juo koncelebravo k’ 

gai J. Giedrys, S. J. ir J. Mar
gis, MIC. Pamokslą pasakė. ‘ 
JE vysk. A. Deksnys . Per Mi - 
šias giedojo Hamiltono 60 mer
gaičių choras AIDAS, dirigįuo- 
jamas V. Verikaicio .

Fb pietų, 16 valandą, kitoje 
salėje,užbaigiamasis iškilmin
gas aktas. Jo metu finansų ko
misijos atstovas Vytautas Vy
gantas praneš ė:( Ziūr. B psl)
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(Tęsinys-)

Daumantas - drą*sus, smarkus ir staigus. Mūšyje 
greit įniršta ir puola lyg pasiutęs totorius* Labai, at
kaklus ne tik kovoje: visur - ir varžybose, ir žirgų 
lenktynėse» Jųdviejų svainystès dėliai išaugo ir garsas 
turtai ir valda. O tačiau koks jis buvo savotiškas 3toks 
ir paliko» Dėl to keistumo nekarta jau teko Daumantu 
ir suabejoti ir nusivilti» Labai kerštingas ir žiaurus, 
kartais bemaž iki paskutinio priepuolio» Įžūlus ir dai
nai kraštutinumų vyras : arba— arba. Per daug nera
mus, vis nepatenkintas ir nenustygstąs vietoje. Tačiau 
vėlgi - medžioklėje jis nepritrūks kantrybės kiek be- 
reikiant ištykoti. Kur prigludęs, tyliausiai ir atsargiau 
šiai, lyg negyvas, lauks, iki galop savo sulauks» Taip, 
Daumantas gali ir apsimesti ir ilgai tykoti» O prie vi* 
so to dar, jis - mergišius ir jaunų našlelių gaudytojas. 
Morta jo ir nemėgo daugiausia dėl to, kad jis nebuvo 
Ulei ištikimas vyras»

- Labai- skaudžiai skriaudžiamas »
- Kokia skriauda?
- Ule.
-- Ule? - Mindaugo žvilgsnis blyksteli,
- Juk sulaikei?
- Su-lai-ki.au ? - Mindaugas net nusijuokia,
- Nejaugi tau ne geda? Negi imsi ir tu žynių rage

liu raliuoti?
- Tavo pačią - sau už pačią? Galvoj tau negerai? 

Ji gi ne vergė, o laisva čia būti ar nebūti» Ir ne sve
timoji, o teta, laikinai palikus čia nelaimėse padėti»

GEDIMINAS, Lietuvos didysis kunigaikštis»
Petro Rimšos medalis

Tai kodėl ji dar vis čia?
Kodėl? Argi ne juokinga to ma-ne 

klausti ?
Negana kad be gėdos kesiniesi prie 

manosios. Dar ir nevalyvai tyčiojiesi. 
Kaip tavo širdis leidžia taip daryti?

Valdovas įdėmiai pasižiūri, Dauman
tas vis dėl to dar niekad taip įžūliai ir 
drąsiai prieš jį nevertė akių ir nekėlė 
balso.

Pasivaldyk, bičiuli. Kaip neatšauk* 
si mesto akmens, taip ir pasakyto žodžio* 
Gilu radęs - sustok, o nebrisk užsimer- 
kęs.

Mindaugas savotiškai keistai ir kar
čiai nusišypso, vis įbedes akis į Dauman
tą. -^Šįkart tebus lyg nenugirsta#nei ką, 
nei kokiu balsu pragydai.

Daumantas prikanda lupą. Jo akys 
kaip mėlynas ledas.

Pabūna tyla» Taip nei šis, nei tas.

— Na, išgerkime. Nuplaukime nuo šir
dies kas negero, — Mindaugas pasiekia 
midaus ir ragus, žalvariu gražiai apkaus
tytus .

Bet Daumantas ne krust. Nė ranka 
nepaliečia geriamojo rago.

<— Kaip nori, Daumantai. Gerti ar ne
gerti tavo valia, — Mindaugas įsipila mi
daus. nulieja, šlaką ant grindų ir išgeria 
pats vienas, Bet jeigu jau privedei 
prie to, tai galgi Šneką ir baikime, —jo 
veide jau nėra šypsenos, — Tai žynių 
paskala, Daumantai. Gi vėl naują sutar
tine rageliais suraliavo. Kaipgi jie iš
kąstų neliezuvave ir nekurstę prieš ma
ne? Ši paiką išmifelą jie nusiuntė ne tik 
tau į Utena. Jau net ir i Galiča mano 
dukterims nugiedojo. r

— Tai argi nematytum pats, kad nege
rai tie žynių rageliai raliuoja?, Kaip sa
kai? Nuo negerovės ir stiprus medžiai 
ima džiūti.

Tai įsakyk visiems žyniams ir ne- 
žyniams, kad jie gi kartą užsičiauptų. 
Negi dėl tauškalų turėčiau juos gaudyti 
ir jiems liežuvius išlupinėti? Nei pats 
nesibaimink apkalbų, nei kito dėl jų ne- 
uik. Ką tau kas liežuvavo testik piktas 
kurstymas iš pašalio.

Daumantas tyli ir kramto lupas. Jo a- 
kys šaltos ir mėlynos, kaip ledas.

Užimąsčiusios Ulės mintis pertrau
kia įvėžlinantis milžinas Jundilas.

-~-TSu viešpate nori šnekėtis Alšėnų 
viešpats Daumantas,

-- Gerai. Tegu įeina.
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MŪSŲ.
PADANGĖJ

TREČIOS METINĖS

s u eina šio mėnesio pradžiom 
je, kai nuo musų atsiskyrė a,a 
JUOZAS M AT ELI O NIS

Metinių progą bus šv0Mi* 
šios Šį sekmadienį 17. 15 vai., 
Casa Verde N.S.das Dores 
bažnyčioje. Velionio draugus 
ir gimines prašome atsilankyti

Matelionių šeima.

POSĖDŽIAVO V „P AL Kongre
so rengimo finansų komitetas, 
liepos 31 d.a Jaunimo sutiktu
vės davė gražaus pelno. Kom. 
pirm. Jonas Valavičius padėko
jo visoms Ponioms ir komisi
jos nariams už uolią pagalba.

Fin. komisija nutarė išleisti 
vieną M. Lietuvos numerį.Tuo 
nors kiek atsilygindama u z 
laikraščio pravestą paremgi- , 
mų propaganda.

Tartasi dėl užtemimo viso 
vieno puslapio M. Lietuvoje 
kongreso reikalams ir skelbi- 
mamSjbet ongreso garbes 
rėmėjų verbavimui. Aptarti 
vakarienės-churrasco reika
lai.

d

PENKTOJO P. AMERIKOS 
LIETUVIU KONGRESO IŠLAI
DOMS PADENGTI,

komisija rengia

VAKARIENĘ - CHURRASCO .

Ji bus šio mėnesio 25 dieną 
Br. Liet. Sąjungos-Aliança sa
lėje. Prasidės 19»30 vai.
(Rua Lituânia 67, Moóca)

Programą paįvairins: 

NEMUNO tautiniai šokiai, 
skaidrės ir filmas iš II Pasau
lio liet.jaunimo kongreso.

Pakvietimai gaunami abiejo
se klebonijose ir pas Fin.Kom 
narius.
V.PALKo Fin. Komisija .

AR NORIT PRALEISTI RA- 4 
MÍAS, PATOGIAS ATOSTO- 
TOGAS ■ IR PIGIAI?

Galite. Per pusę pigiau, ne- | 
s gu kur kitur, jei kreipsitės į 
j Juozą Gavėną. Turiu nusipir- 
| kęs apartamentą Praia Gran- 8 
Į de. Ten praleidžiu 8 dienas,o į 
porą menesiu galiu užleisti 
norintiems atostogauti. Yra 
visi baldai, pečius, ir kiti pa
togumai. Apartamentas yra 
geroje vietoje, Buqueirao , prie 
kino-cinema. Norint susitart J 
ar paimti raktus kreiptis į J. g 
Gavėną, R .Antonia Nascimen-j 
to Mora, 245.Casa ¥erde, Jar
dim São Bento. !

Š (){)()()()()()()()()()(()(

JAUNIMAS SAVO
KELuIOSTÇ AMERIKOM

Jau vien tik skristi į Ameri
ką ir aplankyti Kanada buvo re
tas įvykis, kurs gal daugiau 
niekad nebepasikartos. ,

Lietuviai visur mus priėmė 
labai mielai, darė viską, kad 
mes jas juos jaus tumės kaip 
namie. Taip ir jaučiausi Čika
goje pas mano tėvelio tetą ir 
visur, kur tik apsilankiau.

Man labai patiko Kent univer 
sitetas. Čia turėjau progų su
sipažinti su Amerikos studen
tų gyvenimu. Vien tik biblio
teka-knygynas užima trylika 
aukštų. Čia radau ir lietuvių 
knygų skyrių.

Gyvenom pačiame universi
tete, ir vaigme ir miegojome. 
Pusryčiai, pietus ir vakarie
nė labai gerai pagaminti. '• 
Kiekvienas pasiimdavo pats 
valgio, kiek tik norėjo. Grįžę 
po užsiėmimo į kambarius 
rasdavome lovas paklotas, 
kambarius iššluotus, sutvar
kytus. Vienam kambaryje gy
venom po du. Kiekvienam kam
baryje telefonas, o salėje net 
televizijos aparatas.

Buvo studijų savaitė, tai pa
skaitų turėjom per visą diene- 
lęF nuo ryto iki vakaro. 
Vakare surengdavome progra
mėles. Pasirodyt turėjo kiek

vienas kraštas. Buvo mums 
malonu, kad Brazilija gerai pa
sirodė ir visiems patikoa

Gerai mums buvo stovykloj v 
ir visur kitur. Žinoma, be ne
sklandumų neapsiėjome. Bet 
tai yra vieni niekai.

Visko negaliu aprašyti, nes 
užimtų daug daug vietos laik
raštyje. Reiktų keleto numerių 
Bet be abejo, daugelis musų pa
pasakos, kiekvienas truputi ki
taip, ir tokiu būdu gausis geras 
musu keliones vaizdas.

S.Paulo, 1970. VVII. 30.
Laima Vosyliūtė.

KITI BALSAI

Jau pačiame aerodrome, o 
paskui ir Zelinoje, ir jaunimo 
priėmimo vakarątredaktorius 
teiravosi, kalbėjosi su visa ei
le jaunimo ir vyresniųjų apie 
kelionės įspūdžius ir patyri
mus. Aplamai tariant visi, tiek 
keliones organizatoriai, tiek 
jaunimas, tiek vyresnieji pasi
sakė patenkinti ir labai paten
kinti. Visi dalyvavusieji sto
vykloje irgi sutiko, kad ją paga
dino lietus. Gyventi ir miegot 
teko palapinėse, ant žemes,nors 
maišuose, nes lovučių ne vi- • 
siems užteko. Lietui lyjant,van
denėlis nesidrovėjo net ir į. 
maišus lįsti. Betjietaus nepai
sant, ir stovykla buvo įdomi.

PRIĖMIMO VAKARAS 
ZELINOJE

Nors ir išvargęs jaunimas 
šoko labai gražiai. Tačiau bu
vo jaučiama režisūros stoka. 
Ar nebuvo galima taip sude
rint šokius, kad Nemunui išei
nant nuo scenos pro vieną šoną, 
pro kitą tuojau but įšokę urug
vajiečiai, nenuleidžiant užuo
laidos? Kam reikėjo tiek daug 
kalbų, kurios esmėje vis tą pa
tį kartojo? Juk buvo pramaty
ta tik viena kun. St. Šileikos kal
ba. Jos irisai būt pakakę, nes 
kiti kalbėtojai kitais žodžiais 
tą patį kartojo, o klausytojams 
tai jau buvo nebeįdomu. Be • 
veik valandos pasivėlavimas 
irgi labai nemaloni klaida. JK.
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iš Amerikos kongreso laimin
gai grįžusią KM Draugijos pir
mininkę A.Triubienę ir įteikė 
jai gėlių puokštę.

Kokteilis buvo labai skaniai 
paruoštas. Suruošta ir mažytė 
loterija bažnyčios vargonėliam 
įtaisyti, o du šv. Juozapo Broli
jos muzikantai, p. Alionis ir Jà- 
kalnis smagiai pagrojo šokių 
muzikos. Nors vyrų buvo ne
daug, bet ponios ir tarp savęs 
įstengė neblogai patrypčioti.

TARP T AUTINIS EU - 
CHARISTINIS KON
GRESAS

Ateinačiais metais vasario- 
18-25 dienomis Australijos 
Melburno mieste vyks 40-as 
Tarptautinis Eucharistinis kon
gresas. Jame žada dalyvauti 
popiežius fàulius VI. IŠ lietuvių 
yra pasižadėję atvykti vysku

pai V.Brizgys, A.Deksnys, o ir 
nemažai kitų aukštu dvasiškių 
bei svečiu iš kitų kontinentų.

Kongresą rengia Melburno 
arkivyskupas Dr.J.Knox. Kon

greso komitete atski
ros tautybės turi savo skyrius. 
Pirmoji kongreso dieną, vasa
rio 18%kaip tik ir skiriama at
skiroms tautybėms. Lietuviai 
šią kongreso šventę turės savp 
bažnyčioje, St.Johns, East Mel 
bourne, Kita bendra atskirų 
tautybių diena bus vasario 20- 
antradienį. Čia tautybės svei
kins popiežių.

Melbourne gyvena apie 2000 
lietuvių. Sudarytas ir lietuvių 
šio kongreso komitetas. Jis tvar. 
ko lietuviškąją kongreso dalįo

Norintieji šiame kongrese da» 
lyváuti ar gauti daugiau infor
macijų malonėkit rašyti : Kon 
greso Komitetas, 18 Henry St 
Kensington Vic. 3031, Austra
lia.

MÚSU 
PADANGĖJ
PUIKIAUSIA PROGA

Kai mūsų jaunimas važinėjos 
Š. Amerikoje, patyrė, kaip sun
ku ir nepatogu nem^kėt lietu
viškai. 1975 čia, S.Pauly, bus 
tretysis viso laisvojo lietuvių 
pasaulio jaunimo kongresas su 
visais savo priedais. Atvyks 
svečių ir viešnių iš tolimųkraš- 
tų. Kaip musų jaunimas sujais 
susikalbės ? Dabar jau laikas 
pradėt visiems mokytis lietu
viškai. Per trejus metus gali
ma daug išmokti.

MUSU ŠEŠTADIENINĖS MO
KYKLOS POATOSTOGINĮ DAR - 
BĄ PRDÈS ATEINANTI ŠEŠTA
DIENI ĮPRASTU LAIKU: prieš 
pietus ; Zelinoje 9 vai. ryto ir 

16 valandą po pietų. Mokoje 
1 5 valandą.

Be to, visi norintieji pasimo. 
kyt namie, gali gauti iš mokyk
los paruoštas pamokas . Kreip
tis į Alfonsą D. Petraitį, ar Mo 
kos mokykloje šeštadieniais, ar 
laišku: Caixa Postal 44Ê1, S. - 
Paulo, ESP.

PIRMOJI PO ATOSTOGŲ 
AUŠROS CHORO REPETICI- 
JA ŠĮ ŠEŠTADIENĮ 20 VAL.
Reikia pasiruošti Brazilijos 

nepriklausomybe paminėti 7 
dieną rugsėjo. Kviečiami grįž
ti buvusieji daininkai ir atsives
ti naujų.

ONŲ ŠVENTĖ

Zelinos Jaunimo namuose pra
ėjusį sekmadienį 16 vai. abi 
Moterų draugijos suruošė jau
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RENGIMO KOMITETAI

Jam nuoširdžiausias 
M. Lietuvos ačiul

mirė a.a

MARIJONA .
KUZMICKIENE

Septintos dienos Mišios 
bus šį šeštadienį 19 vai., 
Sv. Kazimiero parapijos 
koplyčioje.

Gyveno Parque da Moo - 
cae Liko vyras Simonas, 
duktę Aldona su žentu Sta- 
siu Žutautu, trys anūkai ir 
kiti giminės. Buvo kilus 
iŠ Miklušėnu kaimo, Dzu-

VISIEMS DALYVAVUSIEM
MANO ŽMCNOS MARIJONOS 
ŠERMENYSE BEI LAIDOTU
VĖSE ’’QUARTA PARADA"
KAPINĖSE, PAREIŠKUSIEM 
UŽUOJAUTĄ TARIAME
ŠIRDINGIAUSIĄ AČIŪ’

SIMONAS KUZMICKAS IR VI
SA ŠEIMA.

TĖVAS JONAS GIEDRYS, SJ
ku pobūvį Onoms pagerbti. Gi 
tų Onų susirinko net 16’

Kun. Šileika pasveikino kuni
gų vardu ir palaimino stalą. P. 
Maželienė priminė kaip kadai
se buvo švenčiama Šv.Ona su 
grikine koše ir kopūstais, o 
paskui užtraukė "Ilgiausių Me
tų. Ta pačia proga pa sveikino ,

RIO DE JANEIRO

P r a ėjusį sekmadienį Ni
terói paminėta kuno Valiukevi
čiaus gimimo sukaktis. Buvo 
koncelebruotos Mišios ir pie
tus . Daly va vo daug brazilų ir 
nemažai lietuviu.

su savo šauniuoju ĄŽUOLY
NU išvyko namo sekmadienio 
vakarą. Jis ir jaunimas labai 
dėkoja S.Paulo lietuviams taip 
maloniai juos priėmusiems, 
vaišinusiems ir apdovanoju
siems. T.Giedrys atsiprašo, 
kad nespėjo aplankyt visus sa
vo mielus bičiulius.
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