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SLAPTAIS KELIAIS ATĖJO IŠ
LIETUVOS AMERIKON SMULKUS
APRAŠYMAS TŲ ĮVYKIŲ, KURIE
ATSITIKO ROMUI KALANTAI SU
SIDEGINUS KAUNE.
Apie tai skaitykite 3 ir kituose
puslapiuos.

Apie 150 tūkstančių tonų
molio ir žemės užgulė 30
ar daugiau medinių pastatė*
lių-barakų su žmonėmis.
.Reiktų daug menesių visatą
molį iš čia nukasti ir išvež
ti. Tai neįmanoma.

KAIP TAI ATSITIKO?
Iki šiol niekas to negali
1353.1 skintiLaukiama atvyk*
stančių geologų žodžiu. Vie
na vienuolė sakosi regėjusi
kaip tas molis atrodė išplūs*
tas iš žemės, tartum šalti
SIMO KUDIRKOS LAIŠKAS
nio vanduo. Juk apliúkiniai
Iš Potmos koncentracijos stovyk kaineiai nenugriuvo. Tai iš
lom
atėjo britų kilmės amerikie kur visa ta žemė?*
Nelaimingiesiems gyviem
čiui Simono Kudirkos laiškas. Ame
rikietis Lawrence Kelsey yra komi likusiems miestas ir toli
teto Simonui Kudirkai išvaduoti pir mesnių apylinkių gyventojai
siunčia visokeriopą pagalbą.
mininkas. Laiška rasit 3 psl. ,
NENORI ŽEMĖS REFOR
MOS, STENGIAS JĄ SULAI*
KYTI,
Apie kum JUOZO SEŠKEVJ
ČIAUS gražią darbuotę Brazili
Kaip*anksčiau pranešėme,
joje, apie jo sukurto instituto pa- federalinė vyriausybe išlei
švetinimo iškilmes skaitykit 5 p. do potvarkį pravesti ko sku
biau žemės išdalijimo dar
bL b & b &. b b & b b b b b b b b b b b & & & bus n e tik trijose šiarinė*
s e labai neturtingose valsty~
bes e, bet ir Se Paulo valsty
b ės kaikuriose srityse. Tai
labai nepatiko daugeliui di
VILA ALBERTINA, Campos de
džių žemes plotų savinin
Jo r da.o miesto dalis. Čia penktadie kams ir jie per savo at s to «
nio rytą po 8 valandos pasigirdo kalvus parlamente ir senate
kažkoks duslus dundėjimas ir štai- stengiasi tą žemės reformą
ga pradėjo plūsti molllbo masės ir sus trukdyti, nudelsti, Aišužvertė keletą dešimčių namų, palai kiną, kad ji ne tik ne re ikadojo daug žmonių. Kiek - to tikrai
linga, bet tam kraštui bū“
niekas nežino ir, turbūt, nebesužisianti ir nuostblinga. Pa
nos, nes negalima atkasti viso už- našiai taip vaitojo ir Lietugriuvusio molio. Dabar mašinos tą vos dvarininkai, kai buvo
vietą apipila sausa žeme, ir čia bū- pradėta žemes reforma. Visiąs įrengtas parkas. Kas po žesos tas baimės ir pranašąmėm guli, tas ir liks gulėti amži- vimai pasirodė tušti muilo
nai. Ištraukta tik šešetas lavonų.
burbulai. Kraštas laimėjo, .
Lietuvos nacionalinė
M.Mažvydo biblioteka

PASAULYJE
SOVIETU RUSIJA PAR
DAVINĖJA VERGUS. 0 ..

IŠ Maskvos pasklido žinios,
kad bolševikų valdžia išleido
dekretą, pagal kurį Izraelin iš
vykti norintieji žydai turi sumo
kėti milžiniškas sumas pinigų.
Tai liečia žydus mokslo žmo
nes. Taip pav. išvykstąs gydy„
tojas turi užsimokėti 15.000
dolerių, t. y. 890OOokr; fizikas
20.000.doL ir tt. Bolševikai
reikalauja, neva, tik grąžinti. ,
valstybei jų išmokslinimui iš
leistus pinigus. Bet užmiršta
paskaičiuoti, kiek tiek mokslo
vyrai pinigo uždirbo valstybei besidarbuodami už juokingai
mažus atlyginimus. Kągi, rei
kia ieškoti kokių nors priemo
nių sulaikyt raudonojo rojaus
gyventojus, kad neišbėgtu į ka
pitalistų pragarą.
EGIPTAS
Eilę metų Egiptas buvo nutrau
kęs diplomatinius ir ekonomitb
nius ryšius su S. Amerika. Da
bar, kai nusikratė rusais, JEgip
to prez.Sadat vėl bando užrneg
zti normalius ryšius su Ameri
ka, be abejo norėdamas gauti
jos įvairios paramaos.

JAV.
Rugpj.21 dieną prasidėjo ant
rosios Amerikos politinės par
tijos - RESPUBLIKONŲ - su
važiavimas kandidatui į prezJ
dento rinkimus paskirti. Aišku,
jų kandidatas yra dabartinis
prezeNiksonas, kurs, pagal-Ivi
sų stebėtoji; nuomonę, tikrai
laimėsiąs rinkimus. Bet parti»
jos suvažiavimas turi patvirtint»
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BALSŪS PAVYDAS

'Racijai dirgina nervui

ARGE N TlMA

Euro po j e, F ilipinuo s e ir J A V
SflMc rugpjūčio 12 B0 Aires
Antrasis Pasaulio Lietuviu
-veikia lietuvis ko s radijo valan
Jaunimo Kongresas- drauge su
mieste mirė lietuvis muzikas
v
dėlės, kurios siunčia žinias Lie
tautinių šokių švente buvo tik
ir ilgametis Sv0 Cecilijos cho
tuvos ir Sibiro tremtiniams,
rai gražus, didingas išeivijos
ro dirigentas VACLO/AS RY~
Li etų vo s ko mum s tų tu z aąm s
MAVIČIUS. Mirė širdies liga»
lietuvių gyvenimo įvykis 0 Tai
tos radijo programos yra tar
paliudijo Ir apie 15 tūkstan
Palaidotas Sarandi kapinėse,
tum aštrūs spygliai įlindę į ku~
čių šventės dalyvių, ir net ki
dalyvaujant ištisai vietos lie
na, neleidžia nurimti, įvairus
tataučių spauda» Tą mums pa
tuvių kolonijai» «
pareigūnai savo kalbos e,„Gim
pasakojo iš ten sugrįžęs musų
Muza Rymavičius buvo gn
to jo Krašto redaktoriai ir rapačių jaunimas»
męs 1899 m»rugpje26 d0Ukį
sytojai kartkartėmis puola tas
O ką a-pi e tai parašė Lietu
merges apskre ir atvykęs į Ar.
valandėles, niršta, plūsta, kei
vos bolševikine spauda? Rašėo
genuną 1928 mgg.ggužės 7 d.
kia» ® Jei šitaip niršta Lietu
Galima sakyt, kad jis visą sa
Nerašyt negalėjo, nes kasdien vos okupantai ir jų bernai, tau
vo gyvenimą paskyrė lietuviš
Amerikos balsas perdavė ži
matyt, kad tos valandėlės pa šiekiems chorams organizuoti ir
nias tiesiai iš kongreso ir šo
kia daug Lietuvos žmonių, kad
jiems va do vaati» Sv 6 C e c ii ij o s
kių festivalio o Lietuvos žmones jų yra mūdai klausoma, ir kad
choras per ilgus metus gaivi
žinojo, kas dedasi Amerikoje., jos paveikia, klausytojus» Jei
no lietuvių šventes, platino lie
Tai ką parašė ?
jos
būtu menkavertės ir jų
tuviškas dainas per radiją ir
’’Tiesa8' liįos 12 de (161 nr)
ten retas kas tepaisytų, tai ta
per išleistas plokšteles. Jis
o paskui iš jos persispaudinus
da valdžios žmones tokio triuk
paliko visą eilę kompozicijų,
"Komjaunimo Tiesa" tik pasi«
šmo nekeltų»
kuriu kaikurios jau įdainuotos
šaipė iš lietuvių, visas žinias
į plokšteles, žinomos ir užsie»
pavertė melu ir vėl - bene Šįim
Moterys mokslo darbuose
nyje, kaip "Rambyno pušy s"
tąj Į kartą - puolė vysk* Brizgį,
Lietuvoje
ar "Vasario 16” ir ka,
kuris, girdi buvęs "centrine
Kongreso figūra11'» Rašytojui
Mųz* Rymavičiaus mirtis y~
1971 m 0 mo t e r ų-mok s lo da r*
ra didelis smūgis Argentinos
Sa viekui atrodė keista ir tai,
buotojų buvo 3350» Iš jų aukš
lietuvių kolonijai,
kad jėzuitas Algimantas Kezys to mokslo laipsnį turi 7 39,
esą, svečius linksminęs akor
deonu» a
KAIP SUSIMAIŠĖ tie rašei- vos rodo ir tai: oras buvęs
toks karštas, kad net australie
čiai prakaitavę; Čikaga net ne
paminima, o rašoma apie Mi
čigano ežerą; nė žodeliu nepra
s Įtariama, kad čia buvo Pas,,
lietojaunimo kongresas, o ra
šoma tik apie pasaulio lietuvių
kongresą» Matyt Sietuvos ko
munistams mūsų jaunimas yra
virtęs tikra pabaisa, kad net už
siminti apie jį bijo0 Iš >5Tiesos” aprašymo yra aiškus vie
na, s dalyka s : Lie tuvo s r e ž im u i
baisiai nepatinka visi masiniai
lietuvių užsienyje parengimai0
Todėl reikia
Juos suniekintų
iš jų pasišaipyti» Bet Lietuvos
žmones gana sužino iš Amerikos bei kitų kraštų radijo ir mo
ka atskirti pelus nuo grūdų»
• (ELTA)
Rugiapiutê Lietuvoje Nepriklausomybės laikais»
Antano Rakš telė s tapyba»
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SIMANO KUDIRKOS LAIŠKAS

Dar Aw jwlms «lEmwaoãcfie betuma
Apie Romo Kalantos laidotuves ir įvykusias demonstracijas
gauta slaptu keliu daugiau žinitp
Asmuo, matęs savo akųnis įvy
kius, rašo: ‘Taidotuyės Romo Ka
lantos turėjo įvykti ketvirtadienį
16 vai. (4 vai. p. p. Red.) Jau
nuo pirmadienio atmosfera mies
te atrodė įelektrinta. Žmonės vo
rele traukė į miesto, sodą, būriais
stoviniavo apie. didvyrio žuvimo’
vietą, slaptai- mėtė gėles, drąseš-l
nieji priėję padėdavo. "I'ačiau
tuos tuoj, pat civiliai apsirengę
pareigūnai nufotografuodavo. Iki
vakaro gėlių prisirinkdavo .gero*
• ka krūva, tačiau iš' po nakties gė
lės dingdavo...
Kalantą buvo pašarvotas Pa
nerių gatvėj, Vilijampolėj. Pama
tyti jo kūną buvo labai sunku.
Žmonių eilutė nuo durų buvo
nusitęsusi per visą kvartalą. Apie
duris stoviniavo krūvos žmonių.
Gėlių dėti prie karsto neleido, iš
skyrus gimines. Sklido gandai,
kad per laidotuves įvyks, jauni
mo demonstracija..
Ketvirtadienį 14 (2) vai. nu
ėjau į miesto sodą, padėjau gėles
šalia kitų ir staiga išgirdau, kai
žmonės, esantieji sode, pradėjo
grasiai pasipiktinę pasakoti, kad
esą. Kalantos laidotuvių neturėk
šią, nes milicija jo; karstą, su pa
laikais įdėjusi i milicijos mašiną
ir išvežus! į nežinia kūmus kar
pus, Kartų išvykę . tik .patys arti-,
miąusi giminęš. . Apie
14;30
(2:30) miesto sode žmonėse paki
lo didelis sujudimas .-- kažkas
pasakė, kad iš Vilijampolės. atei
na. jaunimo .protesto demonstra
cija. . Ir . tikrai netrukus pasirodė
glaustos, gretos jaunuoliu, susika
binusių po paranke. Jų buvo ke
letas tūkstančių. Eidami skanda
vo: “Laisvė Lietuvai”,
Laisvę
Romo tėvui”', ’“Apgavikai*5; Prieš
miesto - sodą' yra miesto vykdoma
sis'
'pasuko •priė
jo. Skanduodama •*%&lsvę. Romo
.tėvui” minia pakėlė kumščius..
IŠ vykd; k-to. išėję. kažkoks vy
ras . ir ragino išsiskirstyti. Jo kai*
bą pertraukė klyksmas moters,
kurią miliciją užlaužtomis ranko
mis tempė į mašiną. Kažkas me
tė į valdžios atstovą
akmenį.
Tuomet puolė, visus mušti rim
bais. Eisena pasuko į miesto so
dą. Miesto, sode ties žuvimo rie
ja ant suolo užsilipo aukštas jau
>
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’
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•

*

*
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nuolis ir pradėjo sakyti kalbą,
kad Lietuva pavergta, kad jauni
mas privaląs ovod su engėjais
ir t t Jo akys rtogė, žodžiai bu
vo karšti, balsąs galingas' ir už
degantis. Ašį jau pagyvenęs žmo
gus, klausydamas jo Iš susijaudi
nimo pradėjau virpėti, o akys
pasruvo ašarom. Aš ‘ supratau,
kad Lietuva dar nežuvo. Štai mū
sų atžalos galingos, - drąsios, my
linčios tėvynę ir pasiruošusios dėl
Jos pasiaukoti. Po pirmo jainrab*"
lio kalbėjo antras, trečias. IŠ to
nų juos fotografavo...
Staiga minia subangavo. Atsi
radusi milicija pradėjo iš ' • eite
mušti su “bananais”. Jaunuo
liai nebėgo, o apsisukę vieningai
pradėjo vytis milicininkus.- Lais
vės alėjoj susirikiavo į darnias
eite ir, skanduodami tuos pačius
šūkius, nužygiavo link milicijos
valdybos. Ties Įgulos bažnyčia
didžiulis būrys milicijos jiems džtvèrè kelią. Tuomet jie sustoto.
Kažkuris jaunuolis vikriai užsiko
rė ant bažnyčios kolonos ir Iškė
lė trisplavę Lietuvos vėliavą,-mū
sų brangią nepriklausomybės vė
liavą. Ore nuskambėjo “LietoVa,
tėvyne mūsų to didvyrių žeme!’*
Tačiau Lietuvos himno baigti ne
galėjo. Milicija, staigiu žiedu ap
supusi jaunuolius, pradėjo gau
dyti demonstracijos vadeivas ir
daugumą iš jų ten sugaudė, Eise' na, lydima besidaužančių milici
ninkų, grįžo prie miesto sodo, ta
čiau iš čia juos vėl “bananais”
išvaikė;
-.
Penktadienį jau nuo pat ryto
miesto sodas buvo, pilnas "žmo
nių Milicija nemušė,-tačiau ne
leido stovėti vietoj. Žmonės.ėjo
Suspaudę,ratą. 16 yąį J^Į) 'mi
licija pradėjo žmones varyd ; S
miesto sodo. Žmonės rinkosi- gąir
vėj. Tuomet milicija
pradėjo
mušti- ^bananais”. Mušė, visus „fe
eilės, net ir- tuos,, kurią.demohstracijoj. nedalyvavo, o sau sèâèjo.
Laisvės alėjos vidury ant suoliu
kų. O mušti jie turėjo kuo, nes
bananus”, pasirodo, jie buvo; su
rinkę iš visos Lietuvos, o “Inka
ro” fabrikui buvo duotas staigus
užsakymas pagaminti/ 100®' icbąnanų”..; ”
_
J Laisvės alėją privažiavo ka
reivių pilnos mašinos ginkluotų

Nukelta į 4 psls

Washington Post korė s po n
dentui atskleista virš pusme
čio paslapty išlaikyta na .J na.
’’Amerikiečiai už Simą" orga
nizacijos pirmininkas Lawren
ce KELSEY gavo iš SIMONO
KUDIRKOS, iš POTMOS kon
centracijos stovyklos laišką.
Laiškas rašytas angliškai ir
jo fotografija buvo įdėta laik
raštyje., Čia jo pilnas tekstas
lietuviškai.

".Malonus Pone Kelsey,
aš esu nepaprastai dėkingas
už Jūsų liepos 9 d0 (1971 m.)
laišką ir už maža, pakietėlį, ku
rį gavau kiek vėliau^ Gražu iš
Jūsų pusės išreikšti užuojautą
ir suteikti man moralinę para
mą iš taip toli,nepažįstamam,
į vargą pakliuvusiam jūreiviui.
Turiu pripažinti, kad tai džiu
gina mano širdį žinant, kad jū
sų Šalyje yra bent vienas toks
asmuo, kuris tikrai rūpinasi
apie
mane,ir mano likimu.
Man nesmagu, kad negalėjau
Jums anksčiau parašyti. Man
neleidžia rašyti daugiau kaip
du laiškus per mėnesio Tikiuo
si, kad šis laiškas Jus pasieks
laiku palinkėti Jums ir Jūsų
šeimai Linksmų Kalėdų ir lai mingų N. Metu,, Tuos pačius
linkėjimus nuo manęs ir nuo
mano šeimos siunčiu kiekvie
nam Jūsų didžios šalies gyvena
tojui, Tikiuosi vėl iš Jūsų iš
girsti netolimoj ateity.
Nuoširdžiai Jūsų
Simonas Janovic Kudirką
(Darbininkas, 1972 m.geg.28)
automatais, prie šono dujų ra
ketos, ant galvų šalmai j kurie
jiems pravertė, nes jaunimas Jėii
tūrėjo akmenų ir negailėjo Jų
priešams. Pasigirdo greitosios pa
galbos mašinų signalai. Sužvėrė
jusi milicija ir kareiviai iš/NK
VD tą dieną sužeidė šimtus žmo
nių. Jaunuolio lavonas Mickevi
čiaus g-vėj gulėjo net iki vidur
nakčio, Gale Laisvės alėjos gulė- *
jo apie 12 metų vaikas, kuriam
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Tęsinys iš 3 psl.

bos. Kalba žmones, kad tuo s e
kr ūmuO s e ilgai budėjo m ’ l i■ j a'

k u r iam iŠ b ur no ssr uvo krau
MIRĖ PROF. ANTANAS SALYS
jas» Krautuvėn Įnešta senyva
moteris, gavusi nuo milicinin
ko į galvą smug Į, prarado s aŠ.AMERIKOJE, PHILADEL*
monę. Žmones paprašė milici PHIJG& mieste mirė vienas pa
jos leisti iškviesti greitąją pa- čių žymiausių lietuvių kalbos žipagalbą, bet atsakymą gavo õ;te n o vų j p r o f o A N T A NA S S A L > V S ,
gul dvesia.
Tik prieš 10 dienų buvo at
Ypač miliciją erzino ilgaplau šventęs 70 metų sukaktį, mirė
kiai jaunuoliai» Maciau, kaip nu- liepos 31 dienos rytą.
tvėr earner giną už ilgą plaukų vil . Velionis buvo gimęs 1902 m.
ko zemef Jaunuolius spardyda liepos 21 d. Reketės km. Salan
mi grūdo į mašinas ir vežė» Ga tu vis o, Kretingós apskr. Bai
lų gale iš Laisvės ai»išvarė ^vi gęs ankstuosius kalbų mokslus
sus žmones, Niekam neleido,
Lietuvos, ir Vokietijos universi
net ten gyvenantiems grįžti na- tetuose, 1929 m „ gavęs daktaro
mo. Žmones rinkosi šalutinėse laipsnį, buvo docentu Vytauto D,
gatvėse» Juos ten gaudė ir grū
universitete Kaune, nuo 1940 iki
do,spardydami į Laisvės ale sto 1944 Vilniaus universitete doc3
vinčias mašinas. Paskui įlipę
ir profesorių. Iš Lietuvos pasi
patys vidun, užsidarė duris, su traukęs dėstė Vokietijoje Greisimtuosius viduj muš e e Sklido
walde ir Tuebingene, o nuo 1947
baisus klyksmas»
metų Philadelphijos universite
Vakare vienur kitur kilo gais te. Teskelbė daug mokslinių
rai. Uždegti buvo teismo rūmai, straipsnių, išleido įvairių stu
bankas, filharmonija ir dar ke dijų. Didžiausias jo darbas tai
li namai, Ties Daukanto g-ve
5 tomų lietuvių kalbos žodynas
sudegė milicijos motociklas,
vokiečiams o drauge su prof,
vitrinų stiklai buvo išdaužyti
Sennu. A, Salys mokslininkų bu
akmenim, Majakovskio gatvėj
vo gerbiamas kaip didelis savo
gulėjo negyvas milicininkas, su srities specialistas e Su jo mir
peiliu persmeigta krūtine. Dau< timi lifeianistikai yra didelis
^elis milicininkų gulėjo sužeis nuostolis.
ti ligoninėse» Bet daug daugiau
žmonių gulėjo namuose sužeis
ti, bijodami prisipažinti, kad
vra
sužeisti,
z

BENDRUOMENĖ

įtūpsiantį kitame numeryje.
Tuo tarpu Pirmininkas infor- "
muoja:
"Nors narių telkimo, lėšų su
kėlimo vajus ir platesnė veikla
nusitęsė del tarybininkų dalyva
vimo jaunimo kongrese bei tau
tinių šokių Šventės paruošimo
darbuose ir kaikuriu* vadovu4 kelionės į tuos parengimus, bet
š vie timo, kul tu r o s ir organizaciniai darbai nebuvo sustoję,Be
to,Bendruomene aktyviai daly
vauja pabaltieciu sąjungos paro
dos paruošime, biuletenio leidi
me. Intenzyvesnę veiklą Ben
druomenės organai pradės po
jos ruošiamos tautos dienos minėjimo rugsėjo 10 dien?t0
TAUTOS DIENOS MINĖJIMAS

TAUTOS DIENOS MINĖJI
MAS įvyks sekmadienį, rugsėjo
10 dieną, 17 valandą. Programo
je pramatoma;
Sv. Mišios už Lietuvą,ir ypač
jos persekiojamus tikinčiuosius
patriotus,
Z.Bačelio žodis apie tos šven
tės prasmę ir reikšmę Lietuvos
valstybei bei Europai ir šių die
nų išeivijai.
Ir, jei bus grįžęs iš kelionės,
ToAntane SaulaiČio pranešimas
apie Jaunimo Kongresą, šokių
šventę, pailiustruota^skaidr ė mis .

! RUGSĖJO 8 ir 10 DIENOS TeJ
BŪNA MŪSŲ MALDOS, SUSI- |

Dar Šeštadienį ir sekmadienį
TELKIMO IR ATGAILOS DIEgrupavosi žmones gatvėse, ta - BENDRUOMENĖS SĄJŪDIS
NOS UŠ KENČIANČIĄ LIETU
čiau čia pat atsirasdavo milici*
Br * Liet» Bendruomenės Ta r y. VĄ* DALY V AUKIM KO GAUja ir grūsdavo į mašinas 0 Zmo«
1j SIAU,
bos pirm» inžp Zenonas BaČelis
nes buvo suimdinėjami masiš
rūpinasi išjudinti ir suorgani
kai, Jifos milic o mašinos e, po
Pradėjus skelbti, kiek dar/ i
trumpo patardymo, gabendavo į zuoti platų sąjūdį mūsų didesnė
reikia M. Lietuvai prenume- į
'•Vilniaus kalėjimą, o kitus, ku s e kolonijose Bendruomenės
į ratorių, kad galėtu gerai versi
veiklai pagyvinti» Veikla buvo
rie jiems atrodė mažiau nusi
pritilusi, kadangi ir pats pirmi j tis, atsirado naujų prenume- |
kaltę, suvarydavo į milicijos
|
ninkas is kiti veiklesnieji asme | torių. Dabar —
kiemą ir ten, padaužė su "ba
- i’
nanais" (taip vadinamos milici- nys buvo išvykę S * Am e r ikon, s u
jaunimo ekskursija, arba dar
cijos trumpos lazdelės e Red®)
bavosi tą ekskursiją berengda
paleisdavo namo, Jaunuolius
nukirpo plikai. Net ir kaikuriąs mi. Tačiau visą laika buvo gal
vojama ir planuojama gyvesnė
merginas nukirpo»
Romo Kalantos kapas yra Ro Bendruomenes veikla. Tuo rei
mainių (?) kapinėse, nuošaliau kalu Tar. pirm „yra atsiuntęs
Lietuvai išsamesnį straipsnį
sioj vietoj, prie krūmų,įr dau
L .
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DIDELIS PASIAUKOJIMAS DIDŽIAM KULTŪROS BEI RELI
GIH
GIJOS DARBUI
Jaunimo apaštalo „Dėdės Juozo",kunigo Juozo Šeškevičiaus
mônumentalmis darbas. „Apvaizdom mums atsiųstas"

IŠ Brazilijoje esančių, dvide
šimt kelių lietuvių ^unigų tik
trečdalis dirba tiesiogiai su
lietuviais. Daugumos tarpe y^.
ra ir visu mėgiamas kun. Juo
zas Šeškevičius,
. Atvykęs po karo Į Braziliją,
apie dešimtį metų dirbo Sv.Juo*
zapo lietuvių parapijoje Sao Pau
lo/per tą laiką ne tik pasirūpi
nęs klebonijos ir jaunimo sta
tyba, bet ir išauginęs daugiau
kaip šimtą lietuviškai nusiteikus
šio jaunimo. Bet ir dabar, jau
apie dešimti metų jam aukoj an»
tis dąrbui su vietiniais, šie jau
nuoliai prisimena nuotaikingą
veiklą ateitininkų rately, jį nuo
širdžiai priima, kai atsilanko
i lietuviškus parengimus.
Daugumas dabar kun. Šeške
vičių mato televizijoje, kurioje
jis kartais pasirodo rinkdamas
aukas savo darbui. Kiekvieną
sekmadienį jis iš užmiesčio at
vyksta į Sao Paulo miestą, sako
pamokslus parapijose, renka lėšas kaimo instituto naudai.
Už tankiai apgyvento miesto
pakraščio pavažiavęs, pasieki
jau kaimiška sritį, paskutinius
pora kilometrų traukdamas ne
grįstu keliu. Dešinėje ant kal
no matyti raudoni stogai - ins*
tituto pastatai.
Prieš daugelį metų arkiviskupija įsigijo šia žemę, o nese
niai norėjo parduoti. Tada kun,
Šeškevičius paprašė k a rdinoisr,
kad leistų jam pabandyti šią
žemę panaudoti. Taip per dve
jus metus išdygo jau trys dide
li pastatai: iš tolo - lyg darži
nės, iš arčiau - jaukus namai.
Institutas pradeda veikti šių
metų vasario mėnesį. Jo tiks
las auklėti ir lavinti keliolikos
kaimo parapijų mergaites ir
berniukus, kurie galėtų tapti
tų bendruomenių vadovais. Jie
mokysis amatų, žemes ūkio, Ii’
turgijos, katechetikos, ištisus
metus ten gyvendami. Jiems

yra skirti bendrabučiai: bemiu
kams - prie dirbtuvių, mergai
tems - kambariuose, kuriuose
laikinai vyksta miesto mokyk
tvarko. Yra ir jaunuoliu talki*
los pamokos.
Salia yra didelė virtuvė, ku ninku, jau išmokusių sekti kun.
ri jau dabar valgydina mokinius, Šeškevičiaus stipriu balsu duo
kuriu daugelis namie mažai te- darnus nurodymus,
Kiek toliau, kitame slėnyje,
turi ko valgyti. Trečiasis pas
tatas iš lauko neapdirbtu plytų, yra. indėnu sodyba. Šie indėnai,
kurių yra apie 35, atkeliavo iš
kaip ir gyvenamieji apylinkės
namai, o iš vidaus tinkuotas ir kitos valstybėlės. Čia jie ker«
baltintas, kad duotų gyvento .jam -ta mišką, sodina cukrines
pavyzdį, yra kun. Šeškevičiaus švendres (busimiems galvijams),
ir jo talkininkių taip pat Čia dir« kukuruzus, pupas, indėniškas
bulves. Jiems pastatyti namai,
b ančių seselių namai,
Seimininkas - tai dvarinin o šalia jų jie pasistatė šiauchis
kas, bet visai kita prasme. Pir dengtą pastogę, po kuria prie
miausia, įėjus į jo laukų butelį, atviros ugnies sėdi ir verda.
Atskirai yra virtuvė, kurbs
matai ateitininkų ženklą, lietu
viškus medžio išdirbinius, di ruoša rūpinasi seselės, pamodžiulę lentyną knygų. Vėliau pa kydamos geriau virti maistą,
matai jo didelį darbą. Jo rūpės, paįvaįrinti. Šie indėnai, atro»
do yra civilizacijos nusivilizu)
čiu ne tik surinktos lėšos, bet
ti. Vos tik seselės, kurios taip
ir atlikti darbais planavimas,
statyba, priežiūra, apsodinimas, patmoko siūti, pasisalina,tuoj
švaros ir ruošos darbai susto
vandens teikimas.
Trečiadienio rytą viena d i ja, nes yra ko pavalgyti. Inde »
džiule kepykla atveža 200 kilo--’ nu jaunimas, į kuri jų tėvai ir
kiti- kreipiasi jų savita "tupy" .
gramų duonos likučių, kuriuos
jis išdalina neturtingoms šei kalba, atrodo, darbštesnis,bet
moms. (Pavyzdžiui, viena naš- kun. Šeškevičius prižiūri, kad
kiaulės, triušiai, žąsys, antys
le su septyniais vaikais, per
ir vištos būtų laiku aprūpinti.
dieną pagamindama plytinėje
Keliuose tvenkiniuose augina1.500 plytų už dolerį ir kelis
centus, gauna kilogramą mėsos ) .mos ir žuvys.
z Žemesnėje vie'toje, kurią,
Bet šeimos šią pagalbą gauna
su sąlyga, kad prie namų au» užtvenkus upelį, aplieja va niro,
yra gražus daržas su įvairio
gins darželį, kurį jis ir sese
mis daržovėmis. Čia ir kun.
lės apžiūri; tada duodamos
Šeškevičius augina ridikėlius
sėklos ir įrankiai. Surenkama
ir krapus, tik jo vieno valgo.ir drabužių, už kuriuos,- nors
ne už pilną vertę, ,tenka
g ali mus arba atsiradusiems lietu*»
viams svečiams duodamus,
nantiems padirbėti sodyboje,
Jau pakalnėje, dar arkivys
kad niekas neįprastu gauti ką
kupijos žemėje, atkeltas medi*
nors veltui - tiek del savigar
bos, tiek darbštumui paskatin* nis /mokyklos pastatas, kurį lan
ko apie šimtas vaiku. Tuo bū
ti.
du ant kalno stovįs institutas
Kartą per savaitę atvyksta
moki
dantų gydytojas, paprastai įreųg liks laisvas naujiems
niams .
tame kabinete tik traukdamas
(Bus daugiau)
dantis. Čia ir daugybė padova
notų vaistų, kuriuos seselė sucr
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Is abiejų pnsiij namai, vidury
kelias.
y
Kai tikrai nežinai, nenusDaugiausia minimos gėles

Pas siuvėju buna susmeigtos
• v'
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Moterys is vienos Pabaltijo
valstybės.

JUOKIAS!

MAŽI
JUOKIASI
I? blbELI

KATUTE PAb£t>A LAIMUTEI..

Pagal užsakymą
Bernardas Shaw, kaip paprastai, valgė savo vegetariškus pie
tus. Tuo metu orkestras grojo la
bai rėkiantį, ausis rėžiantį dalyką. Shaw paklausė restorano savininką:
— Ar orkestras groja svečių
užsakytas?
— Taip, pone.
— Puiku. Tada aš perduodu sa
vo prašymą: tegul muzikantai
groja kortomis.
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Nors tu pataikūniškai Mindui gerinsies, jis
vis tiek tavimi ar s . Žeminkis, šunuodegauk, o
vis tiek kaip pastumdėlis esi, taip tik pas turn*
dėlis ir liksi. Ruškavičiai metai iš metų jau
kaip iš kailių neriasi, kad tik jam įtiktu, kad
įsiteiktų. O kuo jie už tai atlyginti? Ka tokio y.
• (Tçmsy®)
patingesnio Ruškos sau išpataikavo? Garsių ri
O jail iŠ anksto nusprendęs svainio moteriškę sau kių sūnūs, o varinėjami bemaž rikūnais pavers
pasivergti, paglemžti ją tiesiai iš gyvo vyro ran. ti. . o
Nuožmus savanaudis į Jam neužteko dar to,
kų« a a
Gi- pats Kernavės medžioklis Eiginas apie iš- kad Nalšėnu rikio sūnumi bemaž arte arė: gi
iš gyvo galop dar ir pačią atėmė’. Kad jis
ko
kyrimą slaptai pasakojo. Atvykusiai į Mortos
greičiau šaltais dantim išsišieptų^ Nūnai gi ma
šermenis Ulei reksas šnekėjo Ingoje: "Tavo se
suo prieš mirti pro ašaras prašė kad tave ves tau: mamužės buvo teisybė. Mindys tėvui sun»
čiau. Kita gi pamotė vaikų nežiūrėtų. Tokia bu kią skriaudą padarė, o tu, sūnau, ’ką— nė murvo velionės rūpyba, tokia Mortelės paskutinė va* -mur’, Gi dabar jau jis ir tau vilnas plikai ker
lėlė", O žynys Žadvilas net dievų galybe priešą- pa, o tu karo vade, ka?— nė mur-murl Dabar
jau jis ir kailį tau gyvam plėšia, o tu ką?—dar
kavo, kad atskyra jau tikrai padaryta: krikščio
ir nūnai nė mur-mur? Argi aš nesakiau, kad
nė Morta,prieš numindama , tikrai to prašė; Min
per
dangas tikrai Ulei taip šnekėjo; jis tikrai ją s už jis Belzabubas.? Bet tau, matai, as vis
daug visur kišuosi, girdi, bobos ims spręsti su
laikė, kad ji butų jo moteriškės . ,
kuo rikiams kariauti. Taip, mamuže, teisybę
Aplinkui aukštumose dega didžiuliai Kupole s
laužai, sukrauti iš smalingų kelmų, sakų ir sau sakei, teisingai pykai» Vergas patoliai vergaus,
pakol neišsivaduos. Gi padėtis jau nebegali bū 
suolių stuobrių.
Apie laužus eina dainuodami ratelius. Be ug^ ti riestesne. Ji jau smaugianti. Jeigu liurbis
smaugiamas dels ir nesusivers gintis, tai snau.
nies ir judėjimo argi butų šventė.,
gikas jį tikrai pasmaugs. . .
- Daumantas, pasišviesdamas degėlu, ima ies
Mindys, girdi, nesibaidąs nei gandų, nei
\oti. Čia kur nors netoliese turi susirasti dagį.
nieko. Jis jaučiasi nepažeidžiamas galingas.
Žinia, nelabojo galybė iš tikrųjų milžiniška. O
kai toks galingas, tai ko gi jis ir bepaisys. Iš
puikęs, lyg jam vieni niekai ir visa bičių spie
čių savo užantin susimest. Dideliai puikus .Kuo
tolyn, tuo jis blogyn. Per ilgai viešpatauja. Vi
sagalybė valdovą gadina— Šitą jam Vilnios Visa
giną tiesiai prikišo. Tą patį jam akysna, sako,
išrėžęs ir Vaišvilga...
Daumantas atranda dagį: užtiko greit ir netoliese,tai jau dievų palankumo ženklas. Net pa
tį piktadagį — tai užrūstintų dievų pritarančios
valios ženklas.
—
Nusiėmęs kepurę, Daumantas palenkia vie
ną piktą dagio šakelę, it sparną, ir prislegia
akmeniu.
Apeina tris kartus aplinkui dagį, ir tris kar
tus apie savo tėvo pilkapį.
Tada šnabžda:
- O Laima, dievone’. Pažvelki į sunkiai nus
kriaustuosius ir atjauski velionį mano tėvą i r
manei Nukentėjusių valia prisiekiu: aš nedova
nosiu Mindaugui už jo padarytąsias skriaudas
anuomet tėvui, o nūnai man’. Aš užmušiu Min
daugai Kad jeigu taip, Laimele dievonėle, jo
daliac ir nulemtumeil
Oi tėve, tėvuži’. Mindys klastingai perskėlė
pusiau mano skobnį ir perplėšė pusiau mano guo
lį. Jis perskėlė dvilypį riešutą, perplėše porą,
paglemžė antrąją pusę.
J. Pilipauskas
Lietuvos vaizdelis
(Bus daugiau)
Iliustracija L, Žitkevičiaus knygos “Saulutė debesėliuos”
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pasišventimo pavyzdingą ir pas ia u ko j im o kupiną d r b a ti e k
„DIEVO APVAIZDOS SIŲSTAS"
pirmiau Sipo parapijoj. , tiek,
Milžiniškas darbas per ketverius metus 6 ir dar labiau čia,statant šitą
Mokyklos. Parama vargšams, kai tie
institutą. Pažodžiui jis pasakė:
nori sau padėti, ne dykaduoniams. Ir
"Kun. Juozas yra DIEVO AP
indėnai, inauguracijos iškilmės...
VAIZDOS MUMS ATSIŲSTAS
ŽMOGUS". Juk per ketvertą me
* Ne tik Įgimtas darbštumas .
tų tuos kr ūmiais apžėlusius kal
ir pasišventįmas, bet ir paty„
nus (mato) pavertė kultūros
rimas Lietuvos kaime, šiose,
centru, kurs šviečia visai-apty*»
kad ir skirtingose sąlygose,
linkei ir kelia jos gyventojų ir
*
kun, Šeškevičiaus pritaikomas
materialinį ir dvasini lygį.
kaip sodinti, kur sodinti, kaip
Tais ir kitais Eminencijos
prižiūrėti.
pagyrimo žodžiais pasidžiaugti
Kaip tikras misionierius,
v
jis mažai rūpinasi savimi. Už gali ne tik kun. Juozas Šeškevi
tat juo rūpinasi našle šeiminin čius, bet ir visi lietuviai pasi
kė, o lietuvės moterys neretai didžiuoti/ o gal ir susigėsti?
atveža dovanų. Kartai} suruošia* Kai lietuviai jo darbo S. Pauly
ma ir lietuvių jaunimo ekskur neįvertino, jis nuėjo dirbti ten,
kur matė didesnį reikalą ir dėl
sija, kuri atsigaivina gamtoje
mūsų nesusipratimo laimėjo
ir apžiūri visą jo ’’dvarą".
Brazilijos varguoliai.)
Daug suaugusių, net svečiu iš
Šiaurės Amerikos, aplankiusių
Ne tik džiaugtis jo darbu, bet
šią vietą, kraipo galvas, stebė ir jam padėt turėtume, kiek iš
damiesi tuo, kas čia atlikta.
galėdami. Juk tai mūsų kuni
Nors lietuviai ir pasigenda
gas dirba labai reikalingą darsavo veiklaus religinio ir tauti bą.ir labai gerai dirba. Jau yra
nio vadovo, bet tai atsveria rū būrelis lietuvių kun. Šeškevi
pestingas, išsamus ir labai rei čiui padėjęs ir padedąs. Apie
kalingas darbas šio krašto vie tai kada nors vėliau.
tinių tarpe.
Koresp.
‘
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DIDŽIOJI DIENA

Stasys Vancevičius
"

Rugpjūčio 13-os dienos sekma
dienis buvo kun. Šeškevičiaus
didelio darbo apvainikąvimo ir
todėl džiaugsmo diena. Jo Em.
kardinolas Agnelo Rossi, atvy
kęs iš Romos, pašventino ir oficialiai atidarė Instituto Ru
ral AGNELO ROSSI.. Dalyvavo
apylinkės gyventojai, mokyklos
porą Šimtų vaikų, valstybės
aukštieji pareigūnai, na ir kelio
lika lietuvių: kun. Pr. Gavėnas,
koncelebraves mišias su kardi
nolu, kun. J . Kidykas, Petras
Šimonis su žmona, kurs čia po
keletą dienų kas savaitę mokina. UIjaunimą staliaus darbu
ir
l
padovanojo savo keletą mašinų,
na, ir dar eilė kitų.

DIEVO APVAIZDAS SIŲSTAS
ŽMOGUS.
Em . Kardinolas savo pamoks
le labai nuoširdžiai padėkojo
kun. SeŠkevičiui už jo didelio
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SUGINTAS

PARINKIMAS

Bažnyčios Statymo Komi
tetui pirmasis rūpestis buvo
surasti timkamą lietuvių baž”
nyčiai vietą. Tuo laiku dau
giausia lietuvių kūrėsi, įsigyt
darni iš s imokėjimui žemės
sklypus Vila Belos ir Vila Z elinos bei jų apylinkių rajonuo
se, Vila Belos rajone jau bu
vo pastatyta ir veikė Vytauto
Didžiojo vardo lietuvių mokyk
la. Todėl ir lietuvių bažnyčią
pradžioje buvo manoma staty
ti Vila Belos rajone. Sujudi
mas statyti bažnyčią atkreipė
atatinkamą, dėmesį paminėtų
Vilų žemės savininkų, ne lie
tuvių. Žinoma, jiems daugiau
rūpėjo biznio reikalas, nes

ten, kur bus statoma lie
tuvių bažnyčia, be abejo,
ž em ės s klypų v e r t ė tu -■
rėš savaime kilti. Taip
naujai besikuriančios Vi
la Zelinos žemių savi
ninkas Claudio Monteiro
Soares Filho mielai su
tiko paaukoti būsimai lie
tuvių bažnyčiai net 9 skl.
žemės, sudarančius 2920
kv„ metrų pačiame Zeli
nos centre. Pridėjo ir
20.000 plytų. Todėl baž
nyčios statymo komite
tas atsisakė ankstesnio
plano statyt bažnyčią V.
Belos rajone, Žemės do
vanojimo aktas pasirašy
tas pas notarą 1934 m.
rugsėjo mėnesį.

BAŽNYČIOS PLANAI
Komitetas iš anksto
rūpinosi bažnyčios pla
nu. Bažnyčios projektą
ir statybos planus nemo
kamai išrūpino konsu
las Dr. Petras Mačiulis
iš firmos Ramos de Aze
vedo. Komitetas projek
tą priėmė ir patvirtino
1934 m. rugpjūčio 4 d.
ir tuojau paste Ibè staty
bos konkursą. Tą laimejo inžinierius Augusto
de Arruda Botelho. Su
juo sutartis pasirašyta
1934 m „ lapkr.23 dieną.
Arkitektas pasižūdėjo
pastatyt bažnyčią pagal
priimtą plana už 128.000
000 milreisų
NAUJAS AUKŲ VAJUS

Bažn. statybos fonde
buvo tik 8 3. 000 su virš
milreisų. Taigi trūko
dar apie 45. 000 o Vienin.
telis būdas tai sumai
sutelkti buvo naujas au
kų vajus, kurį kun. Su
gintas nedelsdamas pra
dėjo. Ekonominė krizė
1934 m.pradėjo kiek ma
žėti. Lietuviai ėmė eko
nominiai atsigauti. Tai
davė vilčių, kad mūsų
tautiečiai rems pradėtą
darbą kiek galėdami.
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KONGRESO ŽINIOS

Šį puslapį tvarko Kongreso informacines komisijos pirm. kun.P. Gavėnas

IS V. P AL KONGRESO FINANSŲ KOMISI
JOS POSĖDŽIŲ.
Šio mėn. 14 d.PALK finansų komisijos po
sėdy dalyvavo 18 asmenų, Ųorėta pagerbti iš
Amerikos grįžusį PALK komiteto pirmininką
prel. P. Ragažinską. bei išgirsti Pasaulio Lietu
vių Jaunimo Kongrese dalyvavusį jaunimą.
Prel.Ragažinskas referavo išgarsinęs per ra
diją ir spaudą P AL Kongreso mintį Amerikoj
ir Kanadoj. Jaučiama gyvas lietuvių susidomė
jimas Numatytas PLB-ės ALTos,VLIKo ir ki
tų tautinių veikslių dalyvavimas,© taip pat
Brazilijos lietuviams jau pažįstamų artistų,at
eitininkų skautų studentų ir kitų. Jau tiriama
galimybės kelinių lėktuvais,laivais ir tt.
Rio mieste rūpinamasi sudaryti PALKo pa
komisiją. Šio mėn 26 d. vakaras būtų gera pro
ga susitikti Liet.Sąjungos salėj ir viską aptarti
Užmegzti ryšiai ir su Venezuelos lietuviais.

Jaunimo atstovas Jonas Lukoševičius irgi
užmBzgęs ryšius su kitu kraštu jaunimu. Musu
taut.šokių ansamblis NEMU -NAS esą pakvies
tas oficialiai atstovauti lietuviams Brazilijos
150 metų nepriklausomybės minėjimuose.Ir
tai ne tik „União Cultural Brasil-Japão“o ir ki
tuose viešuose parengimuose. Tokiu būdu mū
su jaunimas gauna progų ne tik pasirodyti
plačiai Brazilijos publikai,be t tuo pačiu primin
ti Lietuvą ir pravesti propagandą V PALko
gresui. Pramatytas viešas mūsų jaunimo pasiro
dymas Rio de Janeiro mieste ir kitose vietovė"
se.
Antanas Aleknavičius pranešė užmezgęs ry
čius Amerikoje su dr. Vikiotu Stankum bei
í
5.
kitais kultūrininkais, kurie pasižadėję pratari
tunti S.Paulo lietuvių jaunimo skaityklą -bib
lioteką lietuvių kalbos mokymo priemonėmis
plokštelėm^ su įkalbėtu tekstu pradedan"
tiems mokytis lietuviškai.

Kokios ? Gi pajusti musų jaunimo perigyventus įspūdžius
JoAaV-se iri Kanadoj. Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongre ~
so metui
PAMATYSIM NEPAPRASTAI PUIKIAS IR ISTORINES
SVARBOS DOKUMENTACINES SKAIDRĖS , (pav.kaip p0
Niksoniene atidaro tautinio šokių šventę)
PAMATYSIM SPALVOTĄ FILMĄ IŠ KONGRESO IR KE
LIONIŲ, IR GYVUS TAUTINIUS Š O K I U S į
&

AUTO ACESSORIOS

FAUVANAS LIMITADA
Radios - Toča-Fitas
AUTO - CAPAS
Acessórios em geral
MATRIZ: Av. Goias,2540
Telefone: 42-1315

Filial: Av.Goiás,3 3 24

SÃO
SÃO CAETANO DO SUL, EST. ,S. PAULO

NAO EMPAPA
HCA SO L T I M H O
Rua Costa Barros, 691 - Vila Alpina

Pedidos pelos Teis,: 63-7093

é

273-3370

ESCRITÓRIO

CONTÁBIL

Musų jaunimas sušoks: įdomų KETVIĖ.TAINĮ, linksmą»
ją SUBATĖLĘ, dar linksmesnį ČIGONĖLĮ, painų AŠTUONYTĮ ir visada patinkamą MALŪNĄ..
Na, o paskui-gardi VAKARIENE - CHURRASCOį
RFG C. R. C. S P. N.o 4.000

Visa tai įvyks Lietuvių Sąjungos-Aliança salėje, R, Litu
ânia, 67, Moóça9) Šeštadienį, rugpj0 26 dieną,
PROGRAMA PRASIDĖS 19, 30 VALANDĄ, NESIVELUOKIME, NESIVÉLUOKIME:

Kviečiami ne tik S. Paulo, bet ir Rio ir kitų vietovių
lietuviai. Iki pasimatant ši šeštadienį?.!

LUIZ DO NASCIMENTO

s
' :

CONTADOR

-

.

E
TÉCNICO DE ADMINISTRAÇÃO
PROT. N.o F-2.047/68

.

AVENIDA *ŽEL(NA, 911/3 — V. ZELINA
TELEFONES, 273-7142 E 274-0863
são

..

Ac/Ąą

Paulo

Administração de Empresa

Aberturas « Transferências
O
L.L

PASKUTINIAME FINANSŲ
KOMISIJOS POSĖDYJE DALYvavo net 24 asmenys, t,ye su
komisijos nariais dalyvavo ei
lė kitų bendradarbių, rėmėjų,
jų tarpe 7 jaunuoliai.
Aptarti vakarienės-churras*

co rengimo visi reikalai,
pasiskirstyta pareigomis.
Kaikurie komisijos nariai pa
siėmė Kongreso Talkininkų
knygutes su bilietais . Kiekvie
nas talkininkas nusipirkęs b ii.
už 10 kr. galės gauti premiją.!

""

Encerramentos

Escritas

de

Fiscais

Comerciais e Industriais
$
Balanços e Revisões

Firmas

'
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Apolonija Baltaduonienė .....................
Anelė Subačienė . ......... ...................... ..
Algirdas Stankevičius...........................
Buvo dar dvi le.erijos:
p.Onos Sinkevičienės aukso žiedo lot.
p.E.Antanaitienės 18 bliuskučiu lot.
ATŠAUKIAME. Paskutiniame ML nume- |
ryje buvo paskelbta,kad rugsėjo 3 dieną prie Į
Ipirangos paminklo 9 vai.būsiančios iękilmin-1
gos Mišios,paminint Brazilijos 150 metų ne
priklausomybės sukaktį. Taip buvo paskelbęs
arkivyskupijos laikrašti. TOS IŠKILMES
NEBEĮVYKS, nes ikf .to laiko nebūsią baigti |
įlpirangos parko pertvarkymo darbai.

I

Ž I L V I ÇlO ŠVENTĖ
Šeimyniškoj nuotaikoj, dalyvaujant pusei šimto
jaunimo su du kart tiek jaunimo teveliu mamyčių ir
šiaip svečiu atšvęsta devintoji metinė „žilvičio Šven
tė.
I koplytėlę paverstoj „Ramovės“ salėj,kun. Sta
sys Šileika pašventino naujus Katalikių Moterų padovanotus vargonėlius ir jais palydėjo jaunimo gieda
mas kųų. Fr. Gavėno laikomasi F.Strolios-'St.Ylos

Sekė meninė programa. įžangoj pabrėžtas pagrin
dinis „Žilvięcio tikslas: brandinti ir bręsti lietuviškoj
kultūroj. Sekė jaunimo skaitoma lietuviu poetų pynė
apie pavasarį ir vasarą, berniukų šOkis MIKITA ir ma
žųjų pianisčių bei solisčių pasirodymai. Išpildyti pen*
ki A. Vosyliūtės ir S.Bendoraitytės paruošti rateliai,
iš kurių „ Du gaideliai“ su visa choreografija. P.Elvira
Belinei paruošė' vaikų muzikinį „ Show“ su pasirody
mais prie piano,gitara ir dailiu šokiu „ Fantazija“.
Šventė užbaigta jaukia arbatėle, per kuria p.M.
Vinkšnaitienė pranešė, kad jos įkurto „Zilvięio“ de
šimtmečio sukaktis būsianti ateinančiais metais, o p.
Jonas Paukštys papasakojo, ką Lietuvos jaunimas''
išdarinėdavo su žilvičiais.

NETIKĖTA KAPELA

50
50
20
2oo
500

Dievas teatlygina visiems aukotojams-oms
pasidarbavus ems. kūmams, o’Ztelinos kunigai
taria jiems sL din ginusią ačiū.

„NEMUNAS“ TARPTAUTINIAME FOLKloro festivalyje.
Brazilijos 150 metų nepriklausomybės .minėjimo
komisija ruošia tarptautinį folklorinį festivalį į-vairių S.Paulo imigrantų kolonijų. Jis bus rugsėjo
16-1 7 dieną salėje prie aikštės Libertade.
Festivalyje dalyvauti pakviestas mūsų tauti
nių šokių ansamblis NEMUNAS ir choras'Jiems pa
sirodyti skirta 20 minučių, o norintiems festivalyje
dalyvauti lietuviams skirta po 25 vietas abiejuose pa
rengimuose. Šiaip jau bilietų galima beveik veltui
gauti RXondessa São Joaquim 38i,pradedant rug
sėjo l^M.darbo darbo valandomis.

Muzikui V. RYMAVIČIUI mirus,
Visai jo šeimai,Šv. Cecilijos chorui,
lietuvių radio valandėlei ir visai lie
tuviu kolonijai Avellanedoje,nete
kasiems energingo vadovo, kūrėjo
ir dirigento,
reiškiu gilią užuojautą

Ali. D. Petraitis ir šeima

ELZBIETA PILIPAITĖ’RIAKEVh
ÕIENÉ.

Improvizuoti vaišes, pobūvį ekskursiją - dar
Velionė gyveno Vila Paulina-Prudente.
suprantamas dalykas, bet improvizuoti kapelą
Sulaukė 75 m.amžiaus. 30 dienos Mišė^s bu
tai tikrai netikėtina, Šv.Juozapo parapijoje gi
vo Tėvų Jėzuitų koplyčioje rugpj.21 dieną.
tokia improvizacija - jau įvykęs faktas.
Zelinos Liet. Kat.Moterų Dr-jos Ponios iš pat
pradžios pasiryžo išmokti lietuviškas gedulin
SPAUDOS BIČIULIU BALIUS
’
gas Misiąs ir egzekvijas. Po to įsismagino,įsigijo
Nepamirškime. Šiemet Spaudos Bičių*
kun. Senkaus giesmynėlį ir pradėjo mokytis
taip pat įvairini giesmių. To negana. Kad neteik lių Balius, kuri jau tradicija virtusį rengia sv.
tų traukti ant „sauso“, nei kiekvienam prasižio- Juozapo Vyru Brolija, bus rugsėjo 17 dieną .
jimui šauktis oficialaus vargonininko,ryžosi įsi*
12.30 valandą,tuojau po sumos, Zelinoje, Jau
taisytjnaujus vargonėlius. Pasakyta - padaryta.
nimo namuose.
Modernięki DIATRON M 70 elektroniniai 5
Kaip visuomet, tu šauniu vyru rengiamame
oktavų vargonėlai jau stovi bažnyčioje. Jų kai
baliuje bus gardžios gausios vaišės, linksma,
na 4.800 kruzeirų.
Rugpj.20 d.„ŽIlvięio“ šventės proga,vargonė jauki nuotaika, o jūsų, savo malonumui išmes-'
tas vienas kitas kruzeirds padės palaikyti mū
liai palaiminti ir jais palydėta F.Strolios mišios.
Vargonėlių kūmais buvo: Uršulė Bendoraitie* sų kolonijos vienintelį savaitraštį.
Atsiminkime, tik su MŪSŲ VISŲ PARA
nė,Ona Vera Tatarunienė, Ona Guigienė,Ona
MA LAIKRAŠTIS TEGALI IŠSILAIKYTI
Masienė, Anatolija Jakutienė, Apolonija Balta
duonienė, Ona Sinkevičienė, Alina Medalskienė IR GERĖTI.
Emilija Bendoraitienė, Magdalena Vinkš naitienė
RENGĖJA I
kap. Juozas Čiuvinskas.
Tarp visos eilės žinomtį ir nežinomų aukoto
jų paminėtini:
• Anelė i Juozas Baužiai
Ona M. Jurgelevičienė............
Paula Jakaitienė......................
Ona Sidaravičienė...................
Pranas Satkūnas.....................
Eugenija ir Juozas Vaikšnorai
Elena Paukštienė....................
Adelė Šukienė........................
Marija Jodelienė.....................
50
Veronika Zakaravičienė........
50
Zosė Vencevičienė.................
50
Ona Masienė...........................
50
Nr 868585 ..............................

LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA
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ISIGYTA NAUJ/
LEISTI.

Mo Lietuva gavo naują masi®
nelę su keletu rūšių raidžių^
Dalį jų regite šitame puslapy
je . Tai palengvins redakcijos .
darbą.
Kita vertus, lengvai suprasi t ,kad tokia maši
na kainuoja nemažą pinigą. M.Lietuvos leidė
jai savo kapitalų neturi. Jie kreipėsi ir kreipiasi
i visus savos bičiulius bei lietuviškos spaudos
brangintojus padėti tą mašinai išmokėti.
Pirmasis tai supra tęs,įvertinęs ir 300 kruzei
rų parėpiąs yra Bendruomenės Tarybos pirmimininkas, pats uoliausias laikraščio bendradar
bis inž. Zenonas BaČcelis. Jam už tai priklauso
mūsų visų pagarba ir padėka?
ML redaktorius prašo visus skaitytojus būt
atlaidiems kokias 4 savaites, iki laikraščio rai
džių surinkėjas
pripras prie
naujos mašinos ir išmoks ją gerai vartoti. Iš
anksto dėkojame.
UŽSIMOKĖJO UŽ M. LIETUVA

Po 25 kr.Kazys Kairys,Ign.Jukneviįcius
Alf.D.Petraitis už preLVytautą Balčiūną ir Ja
nis Lepste.
Po 35 kr.; Pr.Šukys už Vito A.Yucius ir Jurgi
StrazdąJAV-se.
Sofija Misiukevičius 100 kr.už 4 metus*
RIO DE JANEIRO skaitojai per mieląją L
Gaulienę : po 25 kr.: Inž. K. Audenis Juozas Ao
baras,Sofija Saunoris, Julija Tumonis. Stas\s
Strimaitis, Vincas Borisevičius.
Vytas Petronis 40 kr.. Aleksandras Saiko\sk;
50 kr.už 2 metus. Joana Stankevičienė 10 kr.
Visiems atsinaujinusiems p-.numeratą.o p.U.
Gaulienei už metų ,metais ištvermingą laikraščio
platinimą bei prenumeratų išrinkimą didelis,
nuoširdžiausias admfriistracijos ačiū?

ZELINOS, ALPINOS,BELOS,PRUDENTES M L
prenumeratoriams pranešame:
Ilgus metus,kaip tas EVangelijos ištikimasis
tarnas, ML platin^prenumeratas išrinkęs p.Juo
zas BAUŽYS,dėl gerokai pašlijusios sveiktatos,
nebegali toliau patarnau’ti.Nuo šiol prenumera
tas jo vietoj priims p.Kazimieras MUSTEIKIS ir
jo anūkas ARNALDAS KLIŠYS,kurs jau kelinti
metai ištikimai laikraįfštį tai apylinkei išnešioja.
Kas aukščiau pamftiėtuose bairuose dar nesate
atnaujinę savo prenumeratos šiems metams,galit
sumokėt pinigus Arnaldui. Jis išduos kvitą ir
bus paskelbta laikraštyje,kaip visada. Bet galima
pinigus įteikti ir p.K.Musteikiui,R. Inhagapė,375
Zelinoje,priešais Seserų Pranciškiečių vienuolyną

VAKARIENÉ-CHURRASCO

ŠI ŠEŠTADIENĮ, RUGPJ. 26 DIENĄ
SĄJUNGOS-ALIANÇA SALĖJE,RUA
LITUÂNIA,67.MOÔCA, 19.30 VAL.
Rengia V PAL Kongreso Finansų komisija. Prie gerų vaišių bus br aera programa.
NEPAMIRŠKITE DALYVAUTI. Daugiau apie tai/yra 9 puskapyje .

