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Kas Dedasi Neramioj Pasaulio Arenoj
Nikitos Kruščevo viešpata- mo eros nusikaltimų Šelepi- 

vimas nėra rožėmis klotas, nas priminė ir 1934 metais

Apsėdimas ar Pamišimas
Antano Dainaviečio filosofiškai politinis «apdūmojimas»)

Jo karūnos dideli spygliai y- 
ra: Molotovas, Malenkovas, 
Kaganovičius, Šepilovas, Vo- 
rošilovas ir kiti. Ypač miru
sio ir nuvainikuoto raudonų
jų «tėvo» Stalino buvusi deši
nioji ranka — Molotovas, tu
rįs didelį autoritetą rusų ko
munistų partijoj. Jo straips
nius uždrausta spausdinti. Dėl 
to jis laiškais negailestingai 
kritikuoja Nikitos vidaus ir už 
sienio politinę liniją Mat, jis 
yra šalininkas Stalino kietojo 
komunizmo, kuris atmeta 
Chruščevo taikingos koegzis
tencijos principus ir reikalau 
ja karo.

Chruščevas norėdamas nusi 
kratyti pavojingais konkuren
tais. paskelbė anuos antipar- 
tiniais ir reikalauja išbraukti 
iš komunistų eilių.

Kongreso metu daugelis kai 
bėtojų vis avadujina puolimus 
prieš antipartinę grupę, pris- 
kirdami Molotovui, Kaganovi- 
čiui, Malenkovui ir Maršalui 
Vorošilovui visą eilę staliniz-

CHRUŠČEVAS SIŪLO PAS
TATYTI PAMINKLĄ STALI

NO AUKOMS.

Chruščevas viename Komu
nistų Partijos Kongreso posė
dyje pasiūlė, kad būtų pasta
tytas Maskvoje paminklas Sta 
lino žiaurumų aukoms. Dar 
tikrai nežinoma, ar šis pa
minklas bus pastatytas Haudo 
noje Aikštėje, kur randasi Le 
nino-Stalino mauzoliejus

Sovietų sostinėje gi, Mask
vos universiteto studentai pa
reikalavo, kad Stalino palai
kai būtų iš mauzoliejaus pa
šalinti.

GAGARINAS SERGA 
LEUCEMIA.

Nepatikrintomis žiniomis, so 
vietų pirmasis astronautas Ga 
gark as esąs susirgęs leuce 
mia (kraujo vėžiu). Tai gali 
pilnai atitikti tiesą, nes kos
miniai spinduliai, kuriuose y- 
ra sukoncentruota rentgeno 
spindulių jėga, lengvai gali 
perskrosti astrolaivio sienas 
ir įradijuoti žmogaus kūną. O 
kaip yra žinoma, perdidelis 
kiekis rentgeno spindulių iš
šaukia žmogaus organizme 
vėžį.

Taigi, rusų triumfas, kad 
Dievo nėra ir žmogus su lai
ku užvaldys kosmosą, atsimu
šė į nepalaužiamus gamtos 
principus, kurie yra antižmo- 
giškos jėgos — Dievo Valioje, 

įvykusį Sergejaus Kirovo nu
žudymą. tvirtindamas kad jo 
mirtis Molotovui, Kaganovi- 
čiui ir Stalinui buvo kaip pre 
tekstas pavartoti represijas 
ir įsteigti ypatingą tribunolą.

Tikimasi, kad Molotovas, 
Kaganovičius, Malenkovas ir 
Šepilovas bus išmesti iš par
tijos, nepriklausomai nuo teis 
mo sankcijų, kurios gali juos 
visus skaudžiai paliesti.

Maršalas Vorošilovas, ku
riam dabar yra 80 metų am
žiaus, buvo pašauktas atlikti 
viešą atgailą. Nors jis asme
niškai nepasirodė, bet jo au
tokritikos laiškas buvo viešai 
posėdy paskaitytas.

Ypač Nikitos hegemonijai 
didelis smūgis yra tai, kad ki 
nų raudonieji tūzai nenori šok 
ti taip, kaip jis groja Taip 
rusų ir kinų komunistų vado- 
vy bufišky ia kaskart vis aides' 
ni nesusipratimai. Tos didžių 
jų kovos baze yra tapusi ma 
žytė Albanija.

— DRAUGAS SNIEČKUS 
PUOLA VATIKANĄ. Ir lietu
viškas draugas kalbėjo Komu 
nhtų Partijos XXII Kongrese, 
Maskvoje. Ponas Sniečkus «iš 
guldinėjo» kitiems draugams, 
esą Vatikanas, dar turinčią 
įtakos Lie uvoje Katalikų Baž 
nyčią, panaudojus nacionalis
tinėms užmačioms ugdyti, pa 
laikant buržuaziją ir vykdant 
Amerikos imperialistinius kės 
lūs. Tačiau, nors Katalikų Baž 
nyčia ir giliai įleidus tautoje 
šaknis, lietuviški komunistai 
uoliai darbuojasi darbo žmo
nių auklėjime, {statant juos į 
«pažangos» — atseit, surusi
nimo ir moralinio bei medžią 
ginio skurdo milžinišką sto
vyklą.

ROMOS KATALIKŲ IR LON
DONO ANGLIKONŲ BAŽNY- 
ČIOSSUGYVRNANČIOS, KAIP 

DVI GEROS SESERS

Buvusio Canterbury angli
konų arkivyskupo Dr. Fisher 
pareiškimu, Romos Katalikų 
ir Londono anglikonų bažny
čios paskutiniu laiku baigian
čios laidoti savo ilgų amžių 
nesusipratimų priežastis ir pra 
dedančios vienybės ir bendra 
darbi avimo išganingą ir palai 
mingą erą.

GURSEL - NAUJASIS TUR
KIJOS PREZIDENTAS

Ankara, spal. 26, Tautų Ats

Rusiški komunistai jau sus 
progdino daugiau. negu 
trisdešimts bombų. Že
mės atmosfera su radio akty
vintais krituliais tapo smar- 
kiai apnuodyta. Chruščevas 
pažadėjo 22 neseniai įvyku
siame Komunistų Kongrese 
leisti į orą 50 megatonų bom 
bą ir tą žmogžudišką pažadą 
su kanpu įvykdė. Iš tų bepro 
tiškų sprogdinimų nėra nie
kam jokios naudos, o tik ne
apsakomai baisi žala viso že 
mės rutulio gyventojų sveika 
tai Tuo tarpu kitų kraštų rau 
donasis elementas arba tyii 
arba užgir'a Sovietų Rusijos 
pavojingą atominės energijos 
piktnaudojimą.

Kad raudonieji «rojaus kū 
rėjai» užtvėrė Rytų Berlyną 
nelaisvės, vergijos ir gėdos 
siena, dėlto vadinamojo lais- 
■-VG--pasago fokicp grupėm nei 
studertų nei darbo žmonių 
nedemonstruoja, neprotestuo
ja! Kad marksistai Kuboje 
šaudo dešimtimtims, šimtais ir 
tūkstančiais nekaltus piliečius 
tai vadinamiems «raudonie
siems demokratams» yra tei
singas ir girtinas elgesys. Ta
čiau, jei kas nors atsitinka 
prieš komunistinį kriminalis-

tovų Kongresas išrinko gen. 
Gemai Gursel Turkijos respu
blikos prezidentu. 434 atsto
vai balsavo už pastatytą kan
didatą, 156 balsai buvo atiduo 
ti tušti (em branco).

— POPIEŽIUS JONAS XXIII 
lapkričio 4 d minės savo tre
čiuosius popiežiavimo ir 80 
amžiaus metus. Visas katali
kų pasaulis ruošiasi tą sukak 
tį reikiamai paminėti.

Braziliją atstovaus tose iš
kilmėse minis eris pir
mininkas Tancredo Neve* Šia 
proga pravartu prisiminti ne 
kataliko anglų lordo Altrin- 
chamo atsiliepimą. Karalie
nes Elzbietos vizito Popiežiui 
Jonui XXIII proga lordas AL 
trinchamas patalpino laikraš
tyje «MANCHESTER GU4R 
DIAN WEEKLY» straipsnį a- 
pie savo karalienės aplanky
tąjį popiežių. Pravers žinoti, 
kad tas autorius nešvelnios 
plunksnos. Tai patvirtina jo 
aštri karalienės Elzbietos kri
tika. Štai ką tas lordas rašo:

«Jono XXIII asmenybės dė
ka kolektyvinė audiencija šv. 
Petro bazilikoje virsta intymia 
šeimos švente, geraširdžio se 
nelio savo nesuskaitomų vai
kų priėmimu, kur tie vaikai 

tą, tada sujunda visa «pekla» 
— subėga iš visų miesto kam 
pų ir Kampelių besimokančių 
ir nesimokančių piliečių pas
laptingos brolijos, kurios rei
kalauja laisvės, teisingumo ir 
žmoniškumo teisių įgyvendi
nimo.

Tai visa «apdūmojant» ir 
ateina į mintį ano Evangeli
joj aprašyto apsėstojo elge
sys, kada jis krisdavo į ugnį 
ar į vandenį Šv Morkus evan 
gelistas rašo; Ji (dvasia) daž
nai! mesdavo jį į ugnį ar į van 
denį, kad jį nužudytų» (Mk. 9: 
21). Kristaus Evangelija kalba 
ir apie tokį apsėstąjį, kuris 
pamatęs Išganytoją, šaukė, 
kad atsitolintų nuo jojo. «Kas 
tau darbo su manim, Jėzau, 
Aukščiausiojo Dievo Sūnau? 
Maldauju tave, nekankink ma 
nęs» (Lk. 8 28). Kas tai daro
si panašia’ ir. su neapykantą 
\ isatos Kūrėjui komunistų, ku 
rie bijosi Dievo ir bėga nuo 
Jo ir Jam piktžodžiauja. Die 
viškojo Majestoto įžeidimais 
ypač pasižymi komuni tų «bo 
so» Chruščevo vieši «grubijo 
niški» bei mužikiški išsišoki
mai. Dėlto seka logiška išva
da, kad tam tikra šios žemės 
gyventojų dalis, tarsi, «šeto- 

laukia. kad jis paguostų, pa
drąsintų ir jiems vadovautų. 
Ir vis i tai iš jo gauna, dar 
daugiau, negu laukė Be to, 
ką Kiekvienas popiežius gali 
duoti iš savo dvasinių lobynų; 
Jonas XXIII dar prideda sa
vų, retų dovanų: paprastumo, 
linksmumo ir žmoniškumo.

— RIO GRANDE DO SUL 
GUBERNATORIUS - LEONEL 
BRIZOLA skundžiasi ir teisi
nasi.

Porto Alegre arkivyskupas, 
Vicente Scherer, perspėja ka 
talikus, kad Brizola proteguo
ja raudonuosius. Esą, komu
nistai yra užėmę kai kuriuos 
svarbius administratyvinius 
postus. Gubernatorius pasitei
sinęs, kad jo estade esama 
mažai komunistų ir dėl to nė 
ra jokio pavojaus susilaukti 
Kubos likimo.

- GOIANOS DEKLARACI
JA kaltinama įtartinu kairumu, 
kuris atsiduoda raudonumu. 
Dėl to PTB — Paitido Traba 
Ihista Brasileiro, — deputadas 
atstovas, kun. Nobre negalė
tų dalyvauti ir kamaroj tuo 
reikalu padarė pareiškimą.

- NOBELIO LITERATŪROS 

no* apsėsta ar pamišus aklai 
krinta į neapykantos ir kerš- 
bedugnę, nes Dievybės aki
plėšiškas neigimas ir Dievui 
nuolatinis karo skelbimas yra 
visiškas žmogaus ir žmonišku 
mo sunaikinimas. Šiuo reika
lu Kristus perspėja labai griež 
tais Žodžiais kapitalistus, dė- 
mokratus, bolševikus ir krikš
čionis: «Neduokite tokasšven 
ta šunims, ir nemeskite perlų 
ties kiaulėmis, kad kartais jų 
nešumindžiotų savo kojomis 
ir apsigręžusios jūsų nesu
draskytų» (Mt. 7,6).

Mūsų dienomis šių Kris
taus žodžių tikrumą, atrodo, 
pergyvename. «Tėvo», «genia 
lauš tautų vado», «mokytojo» 
ir /didžiausio geradario» — 
Stalino kaulams nėra ramy
bės - jo buvusieji garbinto
jai juos meta lauk iš Raudo
nosios Aikštės Maskvoje. Sian 
bingo Komunizmo gimdyto
jai. kaip antai:Molotovas, Ka 
ganovičius, Vorošilovas ir ki
ti šv, Rašto žodžiais išsireiš
kiant «trypiami ir ėdami . tų 
būtybių, kurioms jie buvo nu
metę šventus daiktus ir per
lus. Koks darbas, toks ir už
mokestis.

PREMIJĄ, šiais metais gavo 
jugoslavas Ivo Andritch 69 me 
-ų, katalikas. Bosnijos provin 
cijos atstovas Jugoslavijos 
parlamente. Jo geriausias vei 
kalas — «Drinos tiltas». Pre
mijos dydis — 47.500 dol.

— JAV-BIŲ MOKSLININ
KAI paleido su pilnu pasise
kimu didžiulę fogetę. Cabo 
bo Canaveral, spalio 27 d. bu 
vo paleista į erdves daugiau, 
negu 5 tonų fugetė «Satur
nas”. Ji išvystė 5.900 klm. per 
valandą Fogėiės konstrukto 
rius vokiečių mokslininkas 
von Braun, priėmęs Amerikos 
pilietybę. Jis taip pat vadova 
vo pirmam dirbtinam satelitui 
pagaminti, kuriam buvo duo 
tas vardas “Discoverer I”.

— JAU 2.000 NUŽUDYTŲ. 
Nuo 1959 metų kai Fidel Cas 
iro paėmė Kabos valdžią į sa 
vo rankas, jau spėjo nužudy 
ti daugumoj net savo draugų 
iš viso 2000 geriausių Kubos 
šalies patrijotų Šią tikslią ir 
smulkią statistiką paduoda an 
tikomunistinio judėjimo prezi 
dentas, buvęs Castro draugas 
ir už Kubos laisvę kovotojas 
Dr Luis C. Aguero Šioji išsa 
mi statistika buvo įteikta Wa
shingtone Tarptautiniai A. Vai 
stybių Žmogaus teisėms ginti.
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ISiek komunistu 
Lietuvoje ?

(Elta) Lietuvos kom. parti
jos 13 suvažiavime J. Navic 
kas patiekė duomenis apie ko 
munistų skaičių aplamai ir 
kiek duomenų apie suvažiavi 
me dalyvavusius. Pagal pas 
kelbtus duomenis, š.m. rugsė 
jo 27 d. LKP narių turėjo 
55 676 ir kandidatų — 8.9 8, 
iš viso 64.674 komunistai. Pa 
lyginus su 1960 m kovo 12 
d. d. įvykusiu 12 ju LKP su 
važiavimu, komunistų skaičius 
padidėjęs 10.350 žmonių.

Rugsėjo 27 29 d d. Vilniuje 
įvykusiame suvažiavime daly 
vavo vienas delegatas nuo 
90 partijos narių. Iš viso bu 
vo išrinkta 688 delegatai su 
sprendžiamuoju balsu ir 119 
delegatų su patariamuoju bal 
su (nuo 90 kandidatų). Pirmą 
kartą į suvažiavimą buvo iš
rinkti 495delegatai, arba 61%. 
Suvažiavime stambiausios de
legacijos buvo iš Vilniaus 
miesto (194 delegatai), Kauno 
m. ir Klaipėdos Iš kaimo ra
jonų stambiausios delegacijos 
buvo iš Ukmergės, Alytaus ir 
Kėdainių — po 14 delegatų, 
Kapsuko ir Kauno — po 11. 
Delegatų sąstatas su spren

----

IŠ SOVIETU S-GOS IR SATELITINIU KRAŠTU 
Kariniai pasirengimai, neramios nuotaikos Rytų Europoje

(Elta) Pagal RFE duomenis 
iš visų satelitinių kraštų vis 
dar pranešama apie karinius 
pasirengimus, karinės psicho
zės nuotaikas. Rytų Vokieti
joje pradėta drakoniškai baus 
ti gyventojus už bet kokią so
vietinio režimo kritiką. Pagal 
vokiečių spaudą teismai tiek 
turį darbo, kad dirba ir sek
madieniais. Režimo partijos 
nuomone kiekviena kritika to 
lygi «špionažui, sabotažui, di
versinėms nuotaikoms» ir pan. 
Pradėta kova prieš televizijos 
antenas (sekant vakarų pro 
gramas) motyvuota reikalu 
«sustabdyti provokacijas, pani 

džiamuoju balsu atrodė taip: 
pagal partinį stažą daugiau
sia buvo nuo 1952 iki 1959 m.
— 289, nuo 1960 m. — 68, 
nuo 1931 iki 1940 m. — 57. Pa 
gal išsilavinimą su aukštuoju 
mokslu delegatų buvę 317, su 
nebaigtu aukšt. mokslu — 86, 
su viduriniuoju — 110, su ne
baigtu viduriniuoju — 93, su 
pradžios mokslu — b2 dele 
gatai Pagal amžių, iki 30 me 
tų delegatų buvo 116, nuo 31 
iki 40 m. — 311, nuo 41 iki 
50 m. — 181. vyresnių kaip 
50 metų — 80. Pagal tautybę 
į suvažiavimą buvo išrinkta; 
lietuvių — 556 arba 68,8%, ru 
sų — 163 arba 20,1%, ukrai
niečių — 25 arba 3%, baltaru 
šių — 29 arba 3.5%, lenkų — 
15 arba 1,6% ir kitų tautybių
— 19 žmonių Darbininkų de 
legatų tarpe buvo 153, kolcho 
zininkų — 140 mokslo, kultu 
ros, švietimo ir sveikatos ap 
saugos darbuotojų — 84, inži 
nerijos-technikos darbuotojų
— 33 ir kt Ordinais ir meda
liais apdovanotų buvo 467 žmo 
nes, arba 57,^% visų delega
tų skaičiaus.

kos ir pačios psichozės kurs
tymą», p_pąči.os antenos . pa
vadintos «Ochsenkopf». Čekos 
lovakijoje «Obranca Vlasti» 
laikraštis pastebėjo, kad ligi 
lapkričio pabaigos turį būti 
baigti pasirengimai civilinės 
apsaugos srityje Kaip ir viso 
je Sovietų Sąjungoja ir čekų 
darbininkai masiniai pasiža
da paspartinti darbą.

Vengrijoje iš atsargos į ak 
tyvią tarnybą pašaukti kariuo 
menės, aviacijos specialistai. 
Panašiai kaip Lenkijoje, Ven 
grijoje gyventojai smarkiai su 
pirkinėją druskos atsargas. 
Esą, kai kurių vengrų nuomo

M&SŲ LIETUVA

B. Brazdžionis

Atminimu Turtas
Tenai me* buvom visko prisirinkę: 
Margų plaštakių, sraigių ir gelsvai 
Raudone gintare, ir plaukė ten aplinkui 
Mažyte kūdra dideli laivai.

Tenai pasaulis mūsų buvo siauras, 
Bet jo pakakdavo dienų dienoms 
Ir nukeliaut lig pat ledynų šiaurės 
Ir pasvajot po palmėm, po aukštom.

Ir kai į tolį vartai atsivėrė .
Ir kai iš tėviškės išklydom tiek toli, 
Kad šulinio svirties matyt nebegali,

Palikę atminimuose tenai
Plaštakės, gintaras ir sraigės auksu žėri 
Ir nenustos žėrėję amžinai.

ne druska galinti apsaugoti 
nuo atominių bombų padari 
n;ų... Rumunijoje buvo pas
kelbtos priemonės sustiprinti 
karinėms pajėgoms, spauda 
dibartinę atmosferą palygino 
su 1939 m buvusiomis nuotai 
komis dėl Dancigo. Buigarijo 
je pasirodė žinių apie neį
prastą kariškų dalinių judė
jimą.

Pagal Bonoje vokiečių ir są 
jungininkų karinių sluoksnių’ 
gautas informacijas. Varšu
vos pakto kraštai pastaruoju 
metu savo karines, pajėgai R. 
Vokie ijoje, Lenkijoje ir Če
koslovakijoje sustiprino 20%

Rytų Vokietija. Studentija 
prieš režimą (E) Visoje eilė
je R Vokietijos universitetų 
studentai neigiamai pasisakė 
dėl rugpiūčio 13 d. įvykių ir 
atsisakė stoti į vad. liaudies 
armiją įvyko susikirtimai su 
partiniais pareigūnais.

Stalingradas — mokykla vo 
kiečiams. (E) Sovietų marša
las Jeromenko spalio 3 d. re
žimo dienrašty«Neues Deutsch 
land» pažymėjo «reikšmingą 

faktą. kad Stalingrado kovo
se dalyvavęs ir Chruščiovas 
ir Ulbrichtas. O išlikę gyvi 
vokiečiai, girdi, išėję nėriau 
dingą mokyklą Sovietuose...

Teshaš per menkai vaiz

duoja gyvenimą

(E) «Švyturio» žurnalas 17 
n-ry paskelbė pasikalbėjimą 
su Lietuvos kultūros ministro 
pavaduot V. /akelaičiu. Šis 
nurodė, kad pirmą pusmetį
Lietuvos dramos teatrai pas
tatė,. 119. veikalų- juo.s žiūrėję 
apie pusė mil lankytojų, bet 
kartu ir nusiskundė, kad bu
vo per mažai pjesių vaizdu© 
jančių šių dienų gyvenimą 
(suprask — vad. komunistinę 
statybą — E). Teatrai Lietu
voje paraginti ypatingai pasi 
tempti komunistinių suvažia 
vimų proga. Štai Vilniaus aka 
deminis dramos teatras be N. 
Pagodino «Trečiosios pate t i- 
nės» dar rengia ir Šekspyro 
komediją «Daug triukšmo dėl 
nieko» Kauno dramos teatras 
be dramos, demaskuojančios 
«imperialistų pastangas» —

1961 m. lapkričio 4 d-

«Prof. Markas Vidinas», dar 
rengia J. Mackonio eiliuota 
pjesę lietuvių tautosakos mo
tyvais «Ulijona». Panevėžio 
teatras dirba prie A. Guzevi 
čiaus pjesės «Dvikova» (čia 
vaizduojama kova su revizio 
nizmu..,) ir prie J. Chlivicko 
pjesės «Kai meilė navojuje». 
Šiaulių teatras rengia A. Ja 
siūno «Sibiro batalioną», K lai 
pėdos teatras stato R. Mika
lauskaitės inscenizuotą A. Bie 
liausko romaną «Rožės žydi 
raudonai», pagaliau Kapsuko 
(Marijampolės) teatras numa 
tė V. Miliūno komediją iš kol 
chozo'gyvenimo «Odisėjas jau 
nebegrįš» ir A. Arbuzovo pje
sę «Prarastas sūnus».

Muzikiniai teatrai rengia 
svetimų autorių pastatymus. 
Vilniaus akad; operos ir bale 
to teatras parodys I. Dzer
žinskio operą M. Solochovo 
apsakymo motyvais «Žmogaus 
galia» ir estų kompozitorės L. 
Auster baletą iš žvejų gyve
nimo «Šiaurės sapnas», Kuuno 
muzikinis teatras rengia h. 
Godžijevo komediją «Romeo, 
mano kaimynas» ir Kauno 
valst. lėlių teatras pastatytas 
K. Čapeko «Auksiniame roju
je» ir B Stowe «Dėdės Tomo 
trobelės,‘ inscenizaciją.

VIS SKUNDŽIASI MAŽU 
KARVIŲ SKAIČIUMI

(E) Lietuvos pareigūnams 
nuolat dejuojant dėl atsiliki
mo pieno gamyboje vis kelia 
mas reikalas didinti karvių 
skaičių. Rugsėjo'17 d per Vii 
niaus radiją gyvulininkystės 
tyrimo instituto vyr. inspekto 
rius Br. Žebenka pripažino, 
kad vad. visuomeninių (t. y. 
kolchozų ir sovchozų) karvių 
skaičius Lietuvoje nepakanka 
mas Šių metų sausio 1 dienai 
Lietuvos kolchozai ir sovcho 
zai turėjo vidutiniškai 106 ha 
naudmenų tik po 9 melžia
mas karves, neskaitant kol- 
chozininkų, ar tarnautojų ture 
tų karvių. Pagal apskaičiavi 
mus gi kolchozai, pasiekę

(pabaiga 3 pusi.)

Dr. Marija Alseikaitė Gimbutienė.

Musu Protėviu Pažiūros i Mirti ir Siela.
(pabaiga)

Tiek priešistorinių laikų, 
tiek šių dienų laidojimo pa
pročiai raudos rodo, kad mir-

. tis šeimos ryšių nenutraukia. . 
Mirusieji ir gyvieji sudaro vie 
ną bendruomenę, mirusieji ar 
gyvieji šeimos nariai sudaro 
vieną šeimą. Priešistorinėje 
Lietuvoje tai rodo milžinka
piai, kuriuose buvo laidojami 
vienos šeimos nariai. Ir šių 
laikų kapinėse dažnai sutin
kame šeimos kapus viena tvo 
rele aptvertus.

Kapinėse kapas, karstas y- 
ra mirusiojo gyvenamoji vie
ta, todėl ten sudedami jam 
reikalingi ir mylimi daiktai 
adatos ir siūlai, duonos abra 
kelis ir net rūpintojėlis, ku
ris ir toliau mirusiuoju rūpin 
tusi, kaip lig tol gyvenime. 
Mirusia valgidinamas ir girdo 

mas per šermenis, per šven- 
tes ypač per vėlines, maistas 
nešamas į kapines ir deda
mas ant kapų.

Mirusysis po kiek laiko grįž 
ta į žemišką pasaulį, tik kitu 
pavidalu Mirusiojo gyvybinė 
jėga tokia stipri, kad jis at
gimsta net augalo ar gyvio 
pavidalu. Labai būdingas mū
sų protėviams tikėjimas į mi
rusiojo įsikūnijimą medžiuo
se, kurie išauga ant naujai su 
pilto kapo. Moteris įsikūnija 
į liepą, pušį, eglę, vyras į ą- 
žuolą, beržą, uosį. Štai pavj z 
dys iš mūsų liaudies dainų:

«Mano vėlių martele,
Mano ledų lytele,
Aukštų kalnelių paly dėtojėlė 
Kokiais žiedeliais pražysi, 
Kokiais lapeliais laposi?» 
arba: Išauk, močiute, 
Aukštam kalnely,

Aukštam kalnely
Balta liepele.»
Pagal lietuvių liaudies tikė 

jimą, siela, žmogui mirštant, 
išeina su paskutiniais atodū
siais pro burną - kvapo, ga
ro pavidalu. Taip išėjusi iš 
kūno ji susiranda kitą buvei. 
nę Lietuvio siela kaip jau 
ankščiau minėjome, ypač bu
vo suaugusi su medžio siela. 
Lietuviškoji siela įsikūnija ir 
į paukščius. Ji pasirodo, ge
gutės, sakalo, juodvarnio pa
vidalu. Sielos pasikeitimas iš 
reiškia jos nemirštamumą, am 
žinumą, ji pagrindžia primity 
vaus žmogaus vis atsinauji
nančio gyvenimo filosofiją.

Pasaulis keičiasi, bet siela 
išlieka Jos dv aiškiausias pa 
vidalas yra lengva materija. 
Lietuvių kalboje vėle vadina
mi balto šešėlių mirus ųjų pa 
vidalai, tikrai mirę žmonės, su 
visomis gyvųjų ypatybėmis, 
bet be materialaus kūno.

Vėlė tęsia žemiškąjį žmo
gaus gyvenimą. Vėlės išlaiko 
ne tik visus mirusio žmogaus 
išvaizdos bruožus, nepraran
da individualumo. Gerų irblo 
gų žmonių vėlės taip pat ski 
riasi, geros baltos, blogos juo 
dos.

Vėlės turi savo gyvenamą
ją vietą, savo vėlių karalystę 
kuri yra visiška l’etuviškojo 
kaimo gyvenimo kopija .. Vė 
lės gyvenančios savo giminė 
lių tarpe, dvarelyje, kiemely 
je, su varteliais, su durelė
mis, su suoleliais. Ši karalys 
tė visada įsivaizduojama aukš 
tame kalnelyje. Įsivaizduoja
mas gyvenimas pcmirties yra 
netriukšmingas, poetiškas iš- 
gražintis, kaip ir raudos ar 
dainos, kurios jį mums vaiz
duoja.

Lietuviškoji vėlių karalys
tė — ne išsvajotas, bet rea
lus gyvenimas, su tais pa
čiais vargeliais ir rūpestėliais.

Mūši] proiėviai tikėjo sie
los ir kūno vaizdo nemirtin 
gumu neatsietu nuo žemės 
gyvenimo Mirtis tebuvo eg
zistencijos formos pasikeiti 
mas, bet ne nebūtis

(Santrauka H M.)
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3 pusi.
Dr. Antanas Milius

Kas Yra Apokaliptinis Slibinas ir Kokie jo 
Bendradarbiai ir Veikimo Budai

(tęsinys)

Velnias tam tikra apribota 
prasme šio pasaulio valdovas. 
Jis gundydamas Išganytoją 
nuo aukšto kalno akimirksny 
je parodė visas pasaulio kara 
iystes, sakydamas: «Aštau duo 
siu visą šitą valdžią ir jų gar 
bę, nes tai man atiduota, ir 
aš tai duodu, kam noriu» (Lk 
4,6). Krist-.us žodžiai patvirti
na, šėtoną esant «šio pasau
lio kunigaikščiu» (Jn. 14,30). 
Velnio karalystės piliečiai y- 
ra visi tie, kurie visokiais bū 
dais: per spaudą, per teatrus, 
per radiją ir televiziją nuody 
ja žmonių sielas bedievybės 
ir ištvirkimo platinimu, išgal
voja šiurpulingus kankinimus, 
suruošia masines tautų sker
dynes, nuolat kovodami prieš 
tie ą, skelbia visus melus ir 
šmeižtus (Plg. Jn. 8,44; 13,lo). 
«Kas daro nuodėmę yra vel
nio sūnus», (IJn. 3,8) pabrėžia 
Šv. Jonas Apaštalas.

Gerai įsidėmėtina, kad Kris 
taus karalystė yra ant šios 
žemės, bet ji yra ne iš šio 
pasaulio (Plg. 18.36). Išganyto 
jas aiškiai pabrėžia «Aš esu 
Karalius» (Jn 18 37). Apreiški 
mo Knygos žodžiais išsireiš
kiant Jis yra tikrąja ir aukš 
čiausiąja prasme Valdoves, 
nes Jis yra: «Va dovų Valdo
vas ir Viešpataujančių Vieš
pats» (Apr. 19,16). Jam visa 
valdžia duota danguje ir že
mėje (Mt 28,18). Kristaus Ka
ra ystei priklauso visi tie, ku 
’ie atpirkimu buvo išlaisvinti 
iš tamsybių galybėm pagal 
šiuos šv. Povilo žodžius: «De 
kodami Dievui Tėvui, kurs pa 
darė mus vertus dalyvauti 
šventųjų tėvonystės šviesoje; 
kurs išgelbėjo mus iš tamsy 
bės valdžios ir perkėlė j sa
vo meilės Sūnaus ^karalystę. 
Jame turime atpirkimą jojo 
krauju, nuodėmių atleidimą»

Rusai ir kukurūzai - du atėjūnai

(pabaigą, iš pereto nr.)

išeitis visur surandama: o 
pervažiuoti su tuščia sėjamą
ja per dirvą ir po savaitės 
skambinti į rajoną, kad kuku 
tūzai nedygsta! «Atséti!» — įsa 
kys. Ko dar susiruoš, bus jau 
ir apytikris laikas atėjęs. O 
tą sėklą, kuri neva pirmą kar 
tą pasėta, kiaulės vertina 
kaip didžiulį kulinarijos ste 
buklą.

Tuo tarpu Šiaulių rajono Ta 
rybinėj žemėj teko nugirsti, 
kad iš kukurūzo pusėtinai bė 
ga nuostabusis skystimėlis. 
Tik skonis, sako, nekoks ir 
svarbiausia, kad jo išgėrus 
baisiai norisi ukrainietiškai 
dainuoti. Oficialių plakatų šia 
linkme dar nėra...

Ir ko tik neprigalvoja ko
lūkiečiai ir jų galvos su ku
kurūzais.. Teko neseniai nu
girsti Vilniaus radiją, kuris 
tvirtina, kad «lietuvis pamilo 

(Kol. 1 12-14) Kristaus pasiun 
tinybė yra «sunaikint velnio 
darbus» (Ua. 3;8A ir kad «visi 
kurie į Jį tiki nepražūtų, bet 
turėtų amžiną gyvenimą (Jn. 
3.15).

Tokiu būdu ant šios žemės 
vyksta nuolatinė kova tarp 
dviejų priešingų karalysčių: 
Tarp tiesos ir gyvenimo ka
ralystės. šventumo ir malo 
nės, teisingumo meilės ir tai 
kos Viešpatystės ir iš kitos 
pusės tarp nedorybės neapy- 
kan os, melo ir tamsybės ka
ralystės. Tarp «regnum veri 
tatis et vitae., regnum saneti 
tatis et gratiae, regnum justi- 
tae, amotis et paeis» ir iš ki
tos pusės tarp regnum iniqui 
tatis, odii, mendatii neenon 
tenebrarum. Tamsybių kuni
gaikštis su savo angelais ir 
legijonais įvairiausių pagelbi- 
ninkų visokiais būdais kėsina 
si prieš Dievo Karalystę Švie 
sos sūnūs pagal Apvaizdos 
planą, kovodami su apokalip- 
tinio slibino ir su jo pragaiš
tingų apaštalų užmačiomis, tu 
ri parodyti ištikimybę ir iš
tvermę Kristui Valdovui. Ko
voje pasirodo kario ver ė, 
garbingumas ir ištikimybė ka 
ralystės vėliavai. Tik vedant 
gerą kovą, galima pelnyti gar 
bingąjį Kristaus kario vaini 
ką. Dedant dideles pastangas 
pakylama aukštyn - kėliau 
j ima į tobulybių žvaigždes 
Per aspera ad astra. Vargai 
gimdo galiūnus. Kur nėra ko 
vos grumtynių ir smūgių, ten 
viešpatauja sustingimas, apsnu 
dimas, suglebimas, o ypač, 
kas liečia dvasinę sritį. Be 
kovų, be kančių, be fizinių ir 
dvasinių sukrėtimų žmogaus 
pigimtis pasidaro neveikli, 
tingi, pasyvi Teisingai vokie
čiai vadina tinginį ir supuvusį 
daiktą tuo pačiu žodžiu — 
faul — supuvęs - tinginys.

(B, D.)

šią kultūrą». Iš tikro! Kurgi 
nemylės tokios kultūros kuri 
labai tinka pasakoms ar anek 
dotams. Lietuvis mėgsta hu
morą. Štai keletas jau prigi
jusių dalykėlių:

«Ko lendi, kaip kukurūzas 
į bulvieną?!» «Pasėjom Nikitą 
ant pylimo, nedygo nei vel
nio dėl mylimo» O pernai ma 
ne, einantį kaimo keliu, pa
vėžino diedukas Pastebėjau, 
kad vienu metu jis staiga nu
siplėšė kepurę.

— Kodėl? - klausiu
— Durniau, taigi vakar čia 

pasėjom kukurūzą!
O vakaruškose taip pat daž 

nai išgirsi malonų kompli
mentą:

«Myliu tave, kaip Nikita 
kukurūzą!» Ar galima sakyti, 
kad VPniaus radijąs netei
sus?

ELI

Chicago yra antras svarbiausias Jungtinių Amerikos Valstybių miestas (pirmasis yra 
New Yorkas). Jis randasi pakraštyje Didžiųjų Ežerų ir yra tikras komercijos centras į ku
rį subėga svarbiausios geležinkelio linijos ir auto keliai.

1673 metais prancūzai pirmieji aplankė apylinkes, kuriose dabar randasi Chicago 
miestas. Po šešių metų čia įsikūrė svarbus prekybos centras.

1838 metais pradėta pardavinėti pirmieji sklypai Chicago mieste, jų kaina buvo tarp 
40 60 dolerių Dabar tie patys sklypai vertinami milijonais dolerių. Jau tais laikais Chicago 
turėjo savo uostą Mičigano ežero pakraštyje

žadėkime mirusiems.
Visas lapkričio mėnuo yra 

ypatingu būdu skiriamas at
minti mirusiems. Melsdamiesi, 
eidami prie šv, Komunijos, 
darydami atgailas, šelpdami 
pavargėlius, darydami gerus 
darbus, pelnydami atlaidus ir 
visa tai aukodami už sielas, 
joms daug padedame išsigel
bėti iš skaistyklos kančių.

Bet už vis didžiausia pagal 
ba, tai šv. Mišios Yra tikėji
mo tie=a, kad šv Mišios yra 
pakartojimas tos pačios bėga 
linės vertės aukos ką Kristus 
aukoj ant kryžiaus. Nes ten 
ir čia tas pats Kristus su die 
vyste ir žmogyste aukojasi, 
kad išgelbėtų žmogų iš nuo
dėmės. Tik tas skirtum1 s, kad 
ant Kalvarijos kalno Jis au
kojosi kruvinu būdu o čia ne 
kruvinu. Bet tas skirtumas ne 
pakeičia p-ičios esmės. Mi
šios nė per aguonos grūdą 
nesiskyria nuo kryžiaus au
kos.

Kunigas Mišiose yra tik tar. 
nas, kurio rankose aukojasi 
pats Dievo Sūnus Jėzus Kris 
tus. pakeltas į viršų patylėji- 
mo metu Toj valandoj jun
giamas dangus su žeme Atly 
ginama Dievo teisy ei bega
liniai daugiau negu žmogus 
galėjo nusidėti. Dėl to Mišios 
už mirusius perviršija ne tik 
žmonių maldas ir aukas ko
kios kada buvo, yra ir bus, 
bet net angelų, šventųjų ir 
pačios Dievo Motinos Mari
jos maldas ir aukas, nes šios 
turi ribotą vertę, o Kristaus 
malda ir auka ant altoriaus, 
kaip ir ant kryžiaus, turi ne
ribotą

Mišios nepriklauso nei nuo 
kunigo, kuris jas aukoja, nei 
nuo žmogaus, kuris jas užpra 
šo. Gerai, kad kunigas šven
tas, kuris jas aukoja ir žmo 
gus be nuodėmių, kuris jas 
užprašo, bet ir nusidėjėlio ku 
nigo rankomis įvyksta ta pa
ti auka, ką ir šv. Petro ar 
Povilo rankomis, ir didžiau 
sias nusidėjėlis, būdamas sun 
kiose nuodėmėse gali užpra 
šyti šv. Mišias už avo miru
sius ir tuomi gali labai jiems 
padėti, o sau išsiprašyti atsi
vertimo malonės.

Kada žmogus yra sunkios 
nuodėmės būklėje, jo asme
niškų maldų, ar darbų Dievas 
nepriima amžinam gyveni
mui. kadangi jie sutepti ir 
persunkti nuodėme, bet Mi
šias priima nes Mišios yra 
nesut-pta ir nekalčiausia pa
ties Dievo Sūnaus auka, nuo 
žmogaus šventumo ir nuodė
mingumo nepriklausanti.

Šia proga reikia pasakyti 
ir dėl piniginės aukos užpra
šant šv. Mišias. Niekad nerei 
kia sakyti: užpirkau Mišias, 
nupirkau Mišias, arba: kiek 
kainuoja Mišios? Girdi, ten pi 
gesnės Mišios, o ten branges 
nės, kunigai per brangiai ima 
už Mišias, eisiu kur pigesnės. 
Dėl ko taip negalima sakyti? 
O tai dėl to, kad Mišios yra 
begalinės vertės. Ir visą pa
šau į atiduotum už vienas 
skaitytines Mišias ir galvo
tum. kad nupirkai, tai ne tik 
nupirkai; bet ir padarei švent 
vagystę, kaip Judas parduo
damas Kristų, ar farizėjai Jį 
pirkdami iš Judo už 30 sida
brinių. Mišios nenuperkamos 
ir neparduodamos Tik, ka
dangi Mišių laikymas kunigo 
gyvenime yra svarbiausias ir 
brangiausias jo darbas, tai 
tam darbininkui, kuris auko
ja visą savo gyvenimą Dievo 
tarnybai ir žmonių gerovei, 
vyskupai skyria, kad jo pra
gyvenimo šaltinis ir būtų alto 
rius pagal šv. Rašto žodžius: 
«Kurie tarnauja altoriui, gan 
na dalį iš altoriaus» (1 Kor. 
913).

Žinoma, tas pragyvenimas 
saistomas pagal laikų brangu 
mą. Kunigas yra inteligentas, 
ėjęs aukščiausius mokslus, 
tai irgi turi teisę Į tinkamą 
pragyvenimą, kaip ir kiti inte 
ligentai. Bet mūsų laikais tarp 
pasauliečių inteligentų ir ku
nigo pasidarė disproporcija. 
Ką sakau, net paprasčiausias 
bemokslis darbininkas šiais 
laikais susilaukia didesnio pra 
gyvenimo šaltinio negu kuni
gas Bet čia ne pagrindinis 
dalykas Kunigas badu nemi 
rė ir nemirs Dievas savo tar 
nų niekad neapleido ir neap
leis.

Kas aukoja piniginę auką 
Mišioms, tegul irgi pajunta, 
kad išsižada savo brangaus 
uždarbio, lyg savo gyvybės 
dalies ir darosi nors truputį 
panašus į Kristų, kuris auko 
tojo intencijomis aukosis ant 
altoriaus išsižadėdamas savo 
brangiausio Kūno ir Kraujo 
ir net gyvybės, darydamas 
permaldavimą Aukščiausiojo 
t isybei už padary as žmo-
gaus neteisybes ir nuodėmes. 
Dėl to duodant piniginę auką 
reikia jaustis neve tu ir pra
šyti, kad Dievas neatstumtų, 
bet priimtų tą dulkelę, kuri 
bus sujungta su begalinės ver 
tės Mišių auka, ir jokių būdu 
nemanyti, kad per daug da- * 
viau. Ir milijonai nebūtų p«r # 
daug. -

Šitaip supratę šv. Mišių au
ką, galime drąsiai tikėtis, kad 
Dievas mus išklausys ir už 
mūsų pačių nuodėmes ir už 
mirusius, o taip pat išprašy
mui kūno ir dvasios malonių 
sau ar kitiems.

Kun, Jonas Bružikas S.J.

aukštą žemės ūkio kultūrą ga f 
lėtų laikyti 100 ha naudmenų 
po 30 35 melžiamas karves. | 
(O ar daug Lietuvos kolcho
zų yra pasiekę tą aukštą že 
mės ūkio kultūrą? — E.) Že- 
benka dar pripažino, kad kar ;g 
vių skaičiaus didėjimas Lietu 
voje vykstąs lėtai, esą, ben
dras karvių skaičius per pas
taruosius metus padidėjęs tik 
3%. Kolchozai ir sovehozai i 
karvių skaičių didina daugiau 
šia pirkdami karves iš kolcho 
zininkų, darbininkų ir tarnau 
rojų. Blogiausia tai, kad Lie
tuvoje visai nepatenkinama 
bendra karvių reprodukcija 
ir čia esanti kalta bloga kar
vių kergimo pažanga. Be kar- |į 
vių skaičiaus didinimo reika
lo. keliamas ir reikalas spar 4 
čiau didinti karvių pieningu
mą ir pieno riebumą
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P. Cvirka

Žemaitis ir vokietis.
(pabaiga)

Atėjo vokietis ir sako:
— Ja, ja, dabar aš taip pik 

tas, kad tau jau tikrai nedo
vanosiu. Eiya su manim į 
teismą

— Ar pėsti eisim? — klau
sia žemaitis.

— Ja, ja, mat, dar Įsigeis, 
kad aš jį karietoje vežčiau, 
— atkirto vokietis, — šišon, 
tik greičiaul

— Tuojau, tuojau, — sutiko 
žemaitis, — tik aš pasiims u 
lazdą.

Išėjo žemaitis su gumbuota 
lazda. Praeidamas pro puodus, 
drožė su ta lazda į vieną aso 
tį, — tik šnkės pabiro Drau
ge su šukėmis ant žemės pa
biro ir keletas auksinių. Vo
kietis išsižiojo, pamatęs au
ksą, bet nieko nesakė. Žemai 
tis sudaužė ir dar keletą puo 

dų, ir iš visų pabiro po kele
tą auksinių.

— Reik šiek tiek pinigų pa 
s’daryti. Ka gali žinoti, kiek 
man teisėjas priteis! — kalbė 
jo žemaitis, sus rinkdamas pi 
nigus.

Beeidamas patvoriu, žemai
tis sudaužė beveik visus puo 
dus ir iš kiekvieno pelnė po 
keliolika auksinių Kai jau 
buvo pasilikęs tik vienas puo 
das, vokietis neiškentė ir 
sako:

— Na, tu jau šišon viens 
visų nedaužyk, palik ir man 
nors kokį!

Taip pasakęs, vokietis užsi 
mojo lazda ir sudaužė pasku 
tinį puodą Bet iš jo neišbiro 
nė supuvusio dvylekio: žemai 
tis tyčia šį tuščią buvo pa 
kabinęs.

— Matai atsiliepė žemaitis,

Vėliniu Šventė
Antanas \ aičiulaitis

Šiandien, susitelkę savo dva 
šioje, visi lietuvių tautos sū
nūs ir dukterys atsimena sa 
vo mirusiuosius, savo tėvus 
ir protėvius, savo artimuosius 
ir brangiuosius, kurie atsisky 
rė ir nuėjo į vėlių šalį, atgu
lę geltonoje mūsų tėviškių 
smiltyje.

Šioji yra dienaatsiminti, sy 
k u pabūti ir pasiguosti su mū 
su tėvais ir protėviais, su ži
lį mūsų senolių vėlėmis. Gy

vi būdami, nuo neatmenamų 
ūkų, kurių dar nebuvo pras
kleidusi istorijos šviesa, jie 
kūrė Lietuvos šalį, grindė jos 
pamatus ir nutiesė keliūs, ku 
He lietuvių tautą išvedė į svie 
sos ir gaibės dienas. Jie iš
statė Lietuvos pilis, ėjo di
džiuosius žygius ir dainavo 
gražiausias savo žemės dai 
uas, kuriomis ir šiandien džiau 
giasi ir gyvena lietuvių šir
dis.

Mūsų atminimuose, mūsų 
dvasioje ir maldose, šiandien 
susirenka jie visi — mūsų tė 
vai ir motinos, mūsų broliai 
ir seserys, kurių čia nėra ir 
kurių kaulai guli tėviškės že
mėje. pašlamant beržams ir 
švokščiant eglėms.

Į mus ateina vėlės visų tų, 
kurių mirties valandą, kada 
jie stojo prieš savo Viešpatį 
ir Dievą, neapraudojo nei tė
vas, nei mctina, nei mielieji 
kūdikiai, gimę iš jų kūno ir 
kraujo Prieš mus stovi visi 
tie, kurie mirė atšiauriuo:-e 

— ne su kiekviena lazda puo 
dus daužydamas padarysi 
auksą.

Vokietis tuojau ėmė prašy
ti kad jam žemaitis parduotų 
lazdą. Žemaitis ilgai spyrėsi 
ir apsimetė nenorįs nė gir lė
ti tokios kalbos. Galų gale vo 
kietis užmokėjo tūkstantį ir. 
čiupęs lazdą, pasileido nimo. 
Pakely susitiko jis su puo
džium, vežusiu pilna vežimą 
mažų ir didelių puodų.

— Na. šišon, sustok tu, mo 
lio Motiejau! — sušuko vokie 
tis, bėgdamas prie vežimo — 
Pamatysi kaKaš tau ir sau 
pinigų pridirbsiu. Ja, ja tik 
tu žiūrėk, kas šišon bus!

Vokietis taip įniko puodus 
daužyti, kad beregint iš jų pa 
siliko tik šukių krūva. Gerai 
išvartęs visas šukes, vokietis 
nesurado nė surūdijusio gra
šio.

Puodžius šoko iš ratų ir stvė 
rė už sprando sukvailėjusi 
vokietį:

Sibiro plotuose, išplėš i iš sa 
vo krašto ir savo žmonių. 
Prie jų kapo neatėjo brangio 
ji gentis ir neužbėrė gimto 
sios smilties ant jų grabo, Jie 
guli tenai, žiauriu speigų ir 
nedėkingame krašte,— kilnios 
aukos už savo šalį, už savo 
žmones ir už sa' o tikėjimą.

Pabūkime šią valandą su 
j; is, pasiguoskime ir pakuž 
dėkime jiems, kad lietuvių 
tauta amžiais neužmirš jų kan 
čios, jų aukos ir jų meilės di 
dūmo Jie yra lietinių tautos 
pažiba, kentėtojai ir vain.kas. 
Jų kaulai yra brangiausia lie 
tuvių tautom relikvija, kuri 
per laikų laikus žadins ir sti 
prins savo tautiečių širdis 
Nežinomas ateities dainius a- 
te s prie jų menko, jokiu žen 
klu nepažymėto kapo ir jiems 
sugiedos savo tautos raudą 
ir išsakys josios meilės žo
džius.

Tegul amžina ramybė švie
čia jųjų sieloms

Jos neatplėšiamos gyvena 
lietuvio širdyje ir jj stiprina 
Jos stovi sykiu su tais, kurie 
Lietuvos g riose kovojo ir kri 
to ant gimtosios samanos, sa 
vo gyvybes padėję už tėvy
nės laisvę, už savo žmones ir 
už savo sodybų kryžius. Jie, 
ūksmingųjų Lietuvos girių 
partizanai, yra šiandieniniai 
savo tautos didvyriai ir viltis 
ir mirę, jie nesiliauja kovoję 
ir nešę drąsos pavyzdį. Jų 
auka prakilnios jų sielos šian

— Ak tu, plėšike, nedorėli 
— šaukė puodžius skalbda
mas vokiečio nugarą — Jau 
žmogui ramiai neduosi prava 
žiuoti Še tau! Še tau!

Žemaitis pardavė savo ūke
lį ir išsidangino gilyn į Prū
sų žemę.

Sako, kad ir iki šiol jis ten 
pardavinėja prūsams stel uk- 
lingas lazdas, kepures, kiš-
kius ir vištų daktarus.

GARDINE UŽTIKTA SENŲ 
MENO TURTŲ IR RAŠTŲ

Vienos bažnyčios rūsyse Gar 
dine, kurį dabar valdo neva 
Baligudžių «Tarybinė» respu
blika, rasta nemažai senų do
kumentų, knygų, rankraščių 
ir meno kūrinių sudėtų dvie
jose didelėse dėžėse. Tos lie 
kanos paeina iš 16-to ir 17-to 
šimtmečio kuomet tas mies
tas buvo Lietuvos dalimi...

Tarpe atrastų paveikslų esą 
ma keletas tokių, kuriuose 
piešė garsieji holandų ir ita
lų dailininkai.

Spėjama, jog tie turtai bu
vo paslėpti laikotarpyje karų 
su švedų karalium Karoliu 
XII, pradžioje aštuoniolikto 
šimtmečio.

Sandara

SENI GARSINIMAI TILPĘ 
VILNIAUS SPAUDOJE

Rugsėjo 7 diena. 1787 me
tais, Vilniaus laikraštyje tilpo 
toks pagarsinimas:

«Didžioje gatvėje pamestas 
perspektyvas (žiūronai) iš 
dramblio kaulo ir užrašu 
«Ramsdon», odiniam futliare. 
Kas juos surado ir atiduos ku 
nigaikščiui Sapiegai, genero 
lui Lietuvos artilerijos, tas 
gaus atlyginimo 4 auksinus*

— Katalikų vyskupas vedė 
rekolekcijas protestantų dva 
siškiams. Pittsbnrgho vysk. J. 
Wright rugsėjo 12 14 Maryda- 
le rekolekcijų namuose sakė 
pamokslus protestantams.

dien galingu balsu byloja ir 
šaukia lietuviui, kur jisai be
būtų, kad yra neišpasakytos 
gėlos ir sielvarto šalis, kuri 
kovoja dėl savo laisvės ir dėl 
savo šviesos. Jų balsas eina 
per visą žemę ir gyvena nuo 
lat didėjančia jėga.

Dideli ir brangūs jie liks 
lig tolimiausiųjų laikų. Ant 
jų kaulų atėjusi kilnioji gimi
nė piliakalnius supils ir savo 
tautos kovų giesmę sudės.

O jų sielos stovi Viešpaties 
^angelų šviesoje ir spindi sa

vo tautos vaikams, kaip skais 
čiausioji vilties žvaigždė šio

kie tamsybių naktyje, kurilau 
kia aušros patekėjimo ir išga 

s nymo dienos.
Tegul Viešpaties ramybė 

„ šviečia jūsų sieloms — mūsų 
^senolių, mūsų tėvų, mūsų bro 
^lių ir seserų, mūsų kūdikių ir 
H artimųjų, mūsų kovotojų ir 
H tremtinių vėlėms Ir tegul 
BTengva būna jų kaulams juo- 
||doji žemė, priglaudusi juos 
j®'prie savo didžiosios širdies.
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FABRICA DE MALHAS
Petras Šukys

gamina meniškus ir stiprius megstinukus, rūbelius nau
jagimiams ir kit.
Rua Jundiapeba, 45, Fone .- 63-4258 Vila Zelina (arti R.

Ibitirama ir Av. Zelina).

ALEKSAS KALINAUSKAS
Advokatas

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

Residencia:
R. Joaquim Piza, 204

Raštinė:
R. 15 de Novembro, 244 
4.0 - Sala 7- Tel. 37-0324 

no 14,00 iki 18,00 vai.

ALBINAS VASELIAUSKAS
SIUVĖJAS

GERAS DARBAS, NEBRANGIOS KAINOS 
Lietuviams daroma nuolaidos 10 procentų ir padeda 

nupirkti medžiagas su nuolaidom
RUA AROÚCHE 123, 1’ andar, sala 7. Telef 34-0516 

(Alfaiate iki 9 vai. vakaro).

Jei nori nemokamai "išmokti rašyti mašinėle, kreipkis į 
KOSTO MEŠKAUSKO mašinraščio kursus

Rua 24 de Maio, III aukštas 
Visiems lietuviams (ir lietuvių vaikams) p. Meškauskas 

pamokas duoda nemokamai.

GEROS ŽINIOS
PRANAS & CIA. LTDA.

JAU GALITE PADĖTI SAVO ARTIMIESIEMS 
LIETUVOJE IR SIBIRE

♦ Skubiai išsiunčiama aprangą, maistą, medžiagas, me 
gztfnius, vilną, odą batams ir vaistus.

★ Turime visų medžiagų pavyzdžius!
* Laike 6-8 savaičių siuntiniai pasiekia Lietuvą. Oro 

paštu 2-3 savaitės.
★ Siuntėjas gaus gavėjo parašu patvirtintą pakvitavimą.
♦ Visi persiuntimo mokesčiai ir muitas apmokami čia. 

Gavėjas nieko neturi mokėti.
♦ Siuntiniai pilnai apdrausti - žuvus grąžiname pinigus 
"arba pasiunčiame naują.
Kreipkitės uas: i

Jonas Valavičius, R. Pe. Bened. de Camargo, 6P8, Penha 
Al, Boguslauskas, R Uranium, 240 - Brooklyn Paulista 
Rašykite: Gaixa postal 403 — São Paulo.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

Madeiras em geral

SÉDE: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Fone:J52-0229 
Endereço Telegráfico: «CABIUNA»

Rio de Janeiro
Serraria « I T A » — Serra dos Aimorés — Município de 

Nanque - Estado de Minas Gerais

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

“/c r ii j a”
Mokina kirpimo siuvimo, madų mode 
lių braižybos ir pritaikomojo meno.

Paruošia siuvimo ir kirpimo mokytojas
valdiškiems egzaminams (habilitação)

Mokykla turi visas valdiškas teises yra regis
truota «Departamento do Ensino Profissional»

Pamokos vyks a vakarais
- Užsirašyti pas mokyklos direktorę Sofiją Misiukaitę - : 
----•— Rua da Graça, 381 — casa 6 — Bom Retiro ------ ’

MŪSŲ LIETUVĄ» GALIMA 
UŽSISAKYTI

Ir pr enumeratą apsimokėti 
pas šiuos asmenis:

Stasio Saldžio krautuvėje, 
Rua Clemente Alvares, 137, 
Lapa.
OKun. J. Šeškevičius V. Želi 
nos klebonijoje,

B. Šukevičius (spaustuvėje) 
Av. Zelina, 515.

J. Baužys Rua Manaias, 21,
P.P. Remenčius, Praça Car 

los Gomes, 180 (prie Av. Li 
berdade),

J. Karpavičius, Av. S. João 
233 (prieš centralinį paštą),

Juozas Matelionis, Rua la- 
tai, 26, Casa Verde,
Tėvą P. Daugintį S.J. prie Si 

Gonęalo bažnyčios, Pr. João 
Mendes,

K. Meškauską, Lapa, Rua 
Williams Speers; 700, arba 
Mašinraščio kursuose,

VI. Pupienį, Rua Lituania 
67, Mooca,

B. Tubelį ir Kučinską, Moi 
nho Velho.

Stočkų Par quedas Nações.
«Mūsų Lietuvos» atstovai 

Rio de Janeire yra kan. Ze
nonas Ignatavičius, Av. Pau 
lo Frontin, 568, ir p. Uršulė 
Gaulienė, Rua General Pedra 
.151.

SIUVĖJAS
POVILAS AMBROZEVIČ’US 
Rua Inhagapi, 47 - V. Zelina 
(prasiu*'-; iš Av. Zelina, 595)

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

Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

Casa Sprindys & Čia.
PÇA. S. JOSÉ dos CAMPOS, 1 - V. ZELINA - TEL. 63-5915

Geležies išdirbiniai ir dažai viskas elektros 
įrengimui namu reikmens ir žaislai, įvairiausios do
vanos visoms progoms.

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS L INDO Y A

i irmão j OÃWiitoi
indoya vanduo yr< dauai žinomas gėrimas 

kurio puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
įsitikinkite ir visados naudokite!

Rua Dino Bueno, 795 a '835 
Telefones: 51-4019 e 51-2223

SÃO PAULOCaixa Postai 3967
■ H Si B* i inl^^iiirT .rVTIiC-1 4?? I!""’"'!!’""’’ '**-
b c e b :: w •• ® B o b ■ «o».

Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležinių daiktų, indų bei darbo įrankių 
krautuvė tiktai paslEJCRITCRB© COI^TAEIJL

AaJcbnento

Irmãos Nascimento
RE®. C.R.C. SP. Nro 1.484

Atlieka firmų atidarymus, perleidimus, komercines 
ir industrialines apyskaitas, sutvarko dokumen- - 

tus, sudaro sutartis surašo prašymus ir ki
tos rūšies darbus atlieka.

Juridinis Departamentas — Nejudomo turto pardavimas 
Av. Zelina, 831 — Vila Zelina — Tel. 63-7140 - S. Paulo

Skaitykite «Mūsų Lietuva» | ; RUA COSTA BARROS, 34-C TEL. 63-32-85 V.LA Ai-PINA
♦» *»»
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LIETUVOS NACIONALINE 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIO’

*V. ZELINA, 515 — CA«XA POSTAL, 4118 — SÃO PAULO

— JONAS ir MARIA JODE 
UAI jaunimo namų statybai 
aukojo 15.000 kruzeirų. VERO 
NIKĄ VAIKŠNORIENĖ 3.000 
cr. (pirmą prestasoną). Už au 
kas nuoširdžiai dėkojame.

— Rio de Janeiro mieste, 
Maracanasinho stadijone, spa 
lio mėn. 8 d. įvyko didžiulė 
katalikų koncentracija šūkiu 
«Dievo Motina nugalės komu 
nizmą». Kalbėjo vietos Kardi
nolas ir gubernatorius Lacer
da. Buvo pavaizduotas Apare 
cidos Dievo Motinos paveiks
lo atradimas, Lietuviai daly
vavo su savo yėliava.

— Kun. Mečislovas Valiu 
kevičius, suruošė Niterói mies 
te gražią noveną Fatimos Die 
vo Motinos garbei. Pirmosios 
dienos (X-5) maldos buvo skir 
tos už Lietuvą ir Rusiją. Kun. 
Valiukevičiaus sesuo p Te
klė dvi mergaites aprengė bal 
tais rūbais, kurių viena vaiz
davo Rusiją, o kitą Lietuvą. 
Mergaitėms ant pečių uždė
jo didelėm raidėm juostą su 
užrašu “Lituania”, kitai “Rus
sia”. Ta proga, atvykęs iš 
Rio de Janeiro Kan. Zenonas 
Ignatavičius pasakė prasmin
gą pamokslą, jame iškėlė Lie 
tu vos kančias.

Kitom dienom žmonės mel
dėsi už kitus okupuotus ko
munistų kraštus. Kun. Valiu
kevičius paskutiniu metu į la
bai energingai reiškiasi kovo 
je už religiją ir prieš komu
nizmą.

— Pranė Paulauskaitė Ru- 
gienienė, R. Julia da Costa, 
1833 paieško Jono Morkūno, 
kilusio iš Aleksoto, Brazilijon 
atvykusio 1927 m. apsigyve
nusio Mookoje.

Gera kokybė, pigiau kaip kitur, gi eitas įteikimas, 
mandagus patarnavimas tiktai

ANTANO PAVILONIO
Manufatura de «Botões Estrela»

Rua Prof. Gustavo P. de Andrade, 116, caixa pos
tal 4118 - Vila Zelina, Tel. 63-4130 São Paulo.

Čia yra didžiausias pasirinkimas, dideliais ir ma
žesniais kiekiais, įvairiausių rūšių ir spalvų guzikų ir 
lietsargiams dalių.

Lietuvi
Klausyk ir remk

LIETUVIŠKA PROGRAMA
kuri yra transliuojama kiekvieną sekmadienį, 

14 vai per RADIO NOVE DE JULHO, trumpomis 31 
metro bangomis.

Patarimus, aukas siųsti šiuo adresu Mons. P. Ra- 
gažinskas, caixa Postai 4118. São Paulo.

Escritório Contábil Vila Zelina S/C ltda.
(REGISTRADO NO C.R.C.)

RAPIDEZ — HONESTIDADE — PREÇOS MODICOS
Horário: das 8 às 19 horas

Aberturas de firmas - Encerramentos de firmas - Transferências 
de firmas - Contratos na Junta Comercial - Dislratos na junta Co 
mercia\ - Registros de firmas na Junta Comercial • Escritas com 
contabilidade em geral - Escritas fiscais cm geral - Contratos de 
locações - Cartas de fiança - Seguros de fogo - Seguros de aciden

tes - Requerimentos em geral - Defesas e recursos

PRAÇA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 8 - SALAS 1E2- 
FONE: 63-6005 . VILA ZELINA - SÃO PAULO

SIUNTINIAI į visus Sovietų Sąjungos kraštus, po 5, 10, 
15 ir 20 kilogramų, su apmokėtu muitu. Gavėjas nieko 

nemoka. Siunčiami taip pat maisto siuntinukai.
Iš Londono Standartiniai paketai Ka ėdoms pigia kaina 
Muita ir persiuntimą padarome palengvintom sąlygom 
Turime atstovavimui Lietuviu Bendrove Anglijoje.

Turime medžiagų pavyzdžius
Šie siuntiniai bendrai adresatą pasiekia per 42 dienas, 
įteikiant gavėjas pasirašo gavimo kvitą. Persiuntimas 

garantuojamas šimtu procentų.
Praça da Sé, 399, 4-tas aukštas, salė 404, 

Fone 33-4963 ir 36-8530

LIETUVIŲ SĄJUNGOS BRA 
ZILIJOJE NARIŲ ŽINIAI

LSB Valdyba praneša, kad 
šių metų lapkr (novembro) 12 
dieną. 15,30 vai, (3,30 p.p.) Vi 
la Belą rūmuose, rua Santo 
Amazio 57, įvyks LSB narių 
susirinkimas įvairiems Sąjun 
gos reikalams aptarti.

Nesusirinkus nurodytu laiku 
kvorumui, po pusės valandos 
bus skelbiamas antras susirin 
kimas ir skaitysis teisėtu bent 
kuriam narių skaičiui daly 
vau j an t

Beto LSB Valdyba įspėja, kad 
tik tie nariai kurie ąpsimokė 
ję nario mokestį, galės daly 
vauti Sąjungos reikalų spren 
dime. Todėl nariai yra prašo 
mi apsimokėti nario mokestį 
iki susirinkimo dienos pas Są 
jungos iždininką p. Jodelį dar 
bo valandomis, rua Inacio 20 
Vila Zelinoje.

LSB Valdyba

URUGVAJUS

— T. Dr. Petras Daugintis, 
S.J. laimingai pargrįžo iš São 
Paulo į Montevideo rugs pas 
kutinędieną Žmonės labai p a 
džiugo jį sulaukę. Sekmadie
nį spalių 1 d įvyko parapijas 
salėje jo sutiktuvės. Buvo 
daug žmonių, smagi nuotaika. 
Sekmadienį, spalių 8 d. T. Dau 
gintis pravedė rad jo valandė 
lę. Laiške iš Montevideo ra
šoma: Visi jautėsi labai p ten 
kinti T.D. grižo toks pats ge 
ros širdies, rūpestingas, darbš 
tus ir.t.t.

— Adelė Pučinskaitė iš Urug 
vajaus paieško savo brolio 
Juozo Pučinsko, kuris 1932 m. 
apleido Urugvajų ir išvyko į 
Braziliją. Rašyti Casilla 2313 
— Cerro, Montevideo, Uru
guay.

— Šv. Sosto Nuncijus ar- 
kiv. M. Forni pakvietė Monte

— Visų Šventės ir Vėlinių 
proga į Vila Zelinos Bažny
čią atsilankė daug lietuvių iš 
kitų priemiesčių net ir toli
mesnių miestų.

CHORO IŠVYKA Į POÇOS DE 
CALDAS

Gruodžio 8 9 ir 10 dieno
mis K. Bendruomenės choras 
rengia išvyką į Poços de Cal 
das. Iš Poços de Caldas numa 
tyta dvi išvykos kurių metu 
bus aplankyta “Cascada" ir 
“Represa”. Rėmėjai ir kiti no 
tintieji kartu vykti, prašomi 
kreiptis į Choro valdybą

Autobusai išvyks 8 gruodžio 
5 vai. ir grįš 10 dieną apie 
13 vai.

— Laiškai: P. Šukiui, J; Si 
motkevičiui, A. Lazdausku’, 
O. Narbutienei, V Ališui, J 
Latvėnui. J. Skorubskui, A. 
Rimavičius, A. Valiūnui, A. 
Černiauskaitei, A. Zabielai, 
J. Gudanavičiutei, A Kuniš 
kiui, I. Adomavičiutui, A. Pu- 
pelytei, L. Meškauskui, E. Ba 
cevičienei, Navickams, A. 
Grabauskui.

— Praėjusį sekmadie - į Šv. 
Juozapo mokykloje įvyko tė
vų susirinkimas. Susirinkimo 
valandą pasitaikė smarkus lie 
tus ir susirinkime dalyvavo 
tik 16 tėvų. Buvo pasitarta 
reikalais liečiančiais jaunimo 
veiklą. Dauguma tėvų pažade 
jo talkininkauti statybos vajuj.

video lietuvius, ypač parapi
jos chorą kad lapkričio 12 d. 
dalyvautų didelėse Šven. Pa
nelės Trenta e Tres vainika
vimo iškilmėse Floridoje.

— Tėvas Jonas Giedrys ga 
vo iš Romos paskyrimą būti 
Montevideo lietuvių misijonie 
rium pagal, šv. Tėvo Pijaus 
XII išleistą Konstituciją “Exul 
Famii a”.

IŠ USA

— Kanauninkas Jonas Kar- 
dauskas įstojo į Marijonų vie 
nuolyną. Naujokyną pradės 
Čikagoje gruodžio 8 d Nekal 
to Marijos Prasidėjimo šven
tėje. Jis sveikina visus savo 
draugus, geradarius, pažįsta
mus.

— PREL, PIJAUS RAGA- 
ŽINSKO PAGERBIMO vaka- 
rienė (lapkričio 26) bus pir
mas parengimas naujai atre
montuotoje Seselių Pranciš- 
kiečių salėje. Paskubėkime 
įsigyti pakvietimus.

— ŠV. MIŠIOS sekančią sa 
vaitę Vila Zelinos bažnyčioje: 
Pirmadienį 7 vai už Balį ir 
Oną Bužinskus, antradienį 
6,30 už Joną Kiaušinį, 7 vai. 
už Narbutų šeimos mirusius, 
trečiadienį 7 vai. už Joną Za 
karevičių. 7,45 už Viktoriją 
Ramanauskienę, ketvirtadiedį 
7 vai už Povilą Dirsę, Agnieš 
kę ir Pranciškų Jakaičius 
penktadienį už Voverių ir Pet 
raičių šeimų mirusius, 7,3 > už 
Oną Rudulienę. šeštadienį už 
Motiejų ir Leoną Kalinaus
kus.

— Jums nereikia sukti gal
vą kar sutiksite naujuosius 
metus MŪSŲ LIETUVA ren 
gia ŠAUNŲ NAUJŲ METŲ SU 
TIKIMĄ, kur dalyvaus visi 
lietuviai. Ir jus kviečiamas 
šventėje dalyvauti. Smulkes
nės informacijos bus paskelb 
tos vėliau.

— Moksleivių Ateitininkų 
Kuopos Valdyba atsakydama 
į Administratoriaus laišką “Mū 
sų Lietuvos” reikalams pas
kyrė 10.000 (dešimts tūkstan
čių) kruzeirų Už paramą nuo 
širdžiai dėkojame.

ANGLAI PRIEŠ PSICHIATRUS

Anglijoje visuomenę sujudi 
no vyr ausybės įsakymas di
plomatam. kad jie butų atsar 
gus su psichiatrais. Jei jau ku 
riam psichiatras reikalingas, 
tai užsienių ministerija galės 
jiem rekomenduoti savo nu
matytus psichiatrus Jeigu ku 
ris nori naudotis savo asme 
ainiais psichiatrais, tai vyriau 
sybės saugumas turės pirmą 
surinkti apie juos žinias. To- 
kis įsakymas,^pasirodė, reika
lingas dėl to, kad psichiatrų 
išgautos iš diplomatų žinios 
atsiduria šnipų rankose.

Užsienio ministerija įspėjo 
taip pat pasitraukti iš tarny 
bos tuos, kurie turi skyrybų 
bylas. Įspėjo diplomatus ne
vesti kitašalių.

— Pontifikal^į^^^^^^^ 
demija turi 70 garšTausm^a^ 
šaulio mokslininkų, kurių dvi
dešimt yra gavę Nobelio pre
miją. Jų yra iš Argentinos, 
Australijos, Belgijos, Brazili 
jos, Kanados, Čilės, Danijos, 
Suomijos, Prancūzijos, Vokie
tijos, Japonijos, Indijos, Angli 
jos, Airijos, Italijos, Jugosla
vijos, Peru, Meksikos, Olandi 
jos, Ispanijos, Amerikos, Šve
dijos, Šveicarijos, Vengrijos, 

Kalėdos artėja,
ir Tamsta galvoji, ką pasiųsti 
Švenčių proga giminėms į 
Lietuvą.

Geriausia dovana — angliš. 
kos medžiagos, kurias galima 
užsakyti pas Magdaleną Vinkš 
naitienę: R. Barão do Pirai, 65 
Vila Ze ina.

■M' >I« »I« »I<'!«>I« >I< >I< * «I» fl< * * *»**«***■

RIO DE JANEIRO
Llietuvių radio valandėlė 

«A voz da Lituania* yra trans 
liuojama PIRMADIENIAISnuo 
20.15 vai. iki 20,45 vai.,

PAJEŠKOJ1MAS

Bronius Juozapavičius, gy
venantis Kaune, paieško sa
vo brolio ir sesers: JUOZA
PAVIČIAUS STASIO ir VERO 
NIKOS JUOZAPAVIČIŪTĖS, 
išvykusių Brazilijon 1925 m 
gruodžio m.

Atrodo, kad vienas ieško
mųjų kurį laiką gyveno Para 
nos estade, Jaguariaira mies
te. Ieškomieji, arba apie juos 
žinantieji prašomi pranešti 
«M.L » redakcijai,

LIETUVIŠKŲ PROGRAMOS 
TRANSLIACIJOS 
(Lietuvos laiku)

VATIKANO RADIJAS
Kasdien 20,15 iki 20,50 vai.
Sekmadieniais 10,30 iki 11 

vai 19, 25: 31 ir 196 metrų 
bangomis.
MADRIDO RADIJAS

Kasdien 21,30 iki 21,45 vai. 
25 ir 42 metrų bangomis.

Programa pakartojama se 
kantį: rytą 8,30 vai. tomis pa 
čiomis bangomis.

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA
LENDORIUS

Pirmą mėnesio sekmadienį
Parque das Nações 1© vai.
Casa Verde, 17,15 vai
Antrą:
Bom Retire, 10 vai.
Utinga 18,00 vai.,
Trečią:
Agua Rasa 8 vai.,
Moinho Velho 11 vai.,
Lapa 16 vai.,
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vai..

— VILA ZELINOS LIETU- 
VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5975
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