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III .Pietų Amerikos Lietuviu 
Kongreso Eiga

ĮSPŪDINGA PRADŽIA
Pilna S, Paulo lietuvių baž 

nyčia žmonių Daug stovinčių. 
Daug vyrų ir jaunimo. Proce 
sijos žygiu ateina iš kleboni
jos J. E. vyskupas V; Brizgys, 
lydimas prelatų P. Ragažins- 
Ko, amerikiečių I. Albavi- 
čiaus, J. Balkūno ir kunigų, 
bei šešerių vėliavų, kurias 
nešė vaikinai ir mergaitės 
tautiškuose rūbuose.

Galingai suskamba «Ecee 
Sacerdos magaus* — vysku
pų pasitinkamoji giesmė — 
«Štai didysis kunigas».., Pas
kui gaudžia «Pulkim ant ke
lių ir kitos lietuviškos gies
mės». Jo Ekscelencija pa- 
moksle nušviečia kiekvieno 
lietuvio užsienyje laikysenos 
gaires: meilę ir ištikimybę 
gyvenamam kraštui, ir meilę 
bei ištikimybę Lietuvai. Jos 
abi puikiausiai derinasi.

Pamaldose dalyvauja ir mū 
sų diplomatijos šefas Mm. 
J. E min. Lozoraitis, konsu
las Polišaitis su ponia, VLIKo 
pirmininkas min. V. Sidzikaus 
kas, Pasaulio Liet Bendruo 
menės vicepirmininkas ir ei
lės kitų kraštų veikėjų.

PIRMASIS POSĖDIS
Seserų pmnciškiečių labai 

gražiai dekoruot > je gimnazi. 
jos scenoje net 9 vėliavos 
sustatytos, rodo, iš kur lietu; 
viai suplaukė į III P.A.L. Kon 
gresą. Garbės prezidijume 
matome: J. E. vysk. V. Briz
gi, ministerius, konsulą, kitus 
aukščiau paminėtus lietuviš
kos kovos vadus, ir at tovus 
iš įvairių lietuvių kofonijų.

Posėdį atidarė trumpa kal
ba prel. Pijus Ragažinskas, 
Kongresui rengti komisijos 
pirmininkas ir pakvietė dar
bo prezidijumą pravesti kon
gresą.

Prasideda eilė, ilga eilė 
sveikinimų, linkėjimų, kurie 
užsitęsė iki po 11 vai. nakties 
Paskui užkandžiai, susipaži 
nimas, pobūvis...

Labai džiugu buvo matyti 
daug jaunimo ne tik iš São 
Paulo, bet ir iš Argentinos bei 
Urugvajaus.

ANTROJI KONGRESO DIENA

Dienos metu posėdžiavo 
kunigai su J. E Vyskupu Briz 
giu Pirmą kartą P. Ameriko
je susirinko net 15 lietuvių 
kunigų pasitarti išeivijos šie 
lovados reikalais: Išklausyta 
Jo Ekscelencijos pranešimai 
informacijos apie naujuosius 
Bažnyčios Santarybos nutari 
mus, apie katalikų reikalus 
Lietuvoje, apie jo patyrimus 
belankant įvairių kraštų lie
tuvius.

Paskui iškelta ir pagviiden- 

ta įvairūs išeivijos religinio 
moralinio gyvenimo* reikalai. 
Ypatingas dėmesys skirtas 
dvasinių pašaukimų ugdymo 
reikalams mūsų jaunime

VISUOMENINĖ POLITINĖ 
SEKCIJA

Jai pirmininkavo, p. K. Či
biras. Dalyvavo atstovai—ės 
iš Argentinos, Urugvajaus, Či 
lės, Brazilijos, USA, Kanados 
ir kt. Daug dėmesio skirta 
mūsų jaunimui, Liet Bendruo 
menei, Lietuvos laisvinimo tai 
kai Diskusijos buvo labai nuo 
širdžios, jaukios, be jokių aš 
trešnių ginčų, tikroje broliš
kos vienybės dvasioje. Apie 
atskirus jos ap artus klausi
mus parašysime vėliau. =

VAKARINIS POSĖDIS
Po sveikinimų daktarė Ar. 

manienė išsamiai apsakė J. 
A. Valstybių Liet. Bendruome 
nės veiklą ir planus šių metų 
eilei svarbių mkiėjimų. Pre
latas J. Balkunas sužavėjo P. 
Amerikos lietuvių širdis savo 
giliu patrijotiškumu, išeivijos 
reikalų sKpratimu Jis pa agi- 
no kongresą tvirtai reikalau
ti žmoniškų teisių Lietuvai, 
kreiptis į J, Tautas, žmogaus 
teisių komisiją ir t t.

MENINĖ DALIS
Argentinos šokių ansamblis 

«Rambynaa» pradžiugino Kon
gresą 40 minučių tautinių šo 
kių ir dainų pyne «Užbaigtu- 
vės». Tai tikrai labai aukšto 
menin lygio vienetas.Nenuosta 
bu, kad jį mielai kviečiasi Bue 
nos Aires televizijos stotys, 
ambasados ir įvairūs argenti- 
n ečių klubai savo puotoms ir 
meniniams subuvimams pa
įvairinti.

lil PALK garbės ir da bo prezidiumaL 
Kalba p. J. Antanaitis. Tarpe kitu matomi: J. E. Vysk V Briz ys, min: St. Lozoraitis mm.

V; Sidzikauskas, dr. A. Nasvytis, K Čibiras, Prel P. Ra: ažinskas, drė Arajnieaė.

J E. Minister!». St. Lozoraitis, 
diplomatijos šefas, dalyvavęs 
III PA L Kongrese.

TREČIOJI KONGRESO DIENA
Dienos būvyje toliau posė

džiavo Visuomeniniu ir politi 
nių reikalu sekcija, jaunimo 
sekcija rezoliucijų komisija.

Jaunimo sekc jos pabrėžta 
reikalas duoti jaunimui lietu
viško dvasinio maisto: knygų, 
žurnalų, plokštelių, lituanisti 
kos mokyklų būtinumas ir jų 
organizavimas, p. Juozas 
Kapočius pažadėjo Argentinos 
Brazilijos bei Urugvajaus jau 
nimo knygynams atsiųsti L; 
Enciklopedijas ir visų savo lei 
džiamų knygų egzempliorius.

V i s no meninėje s e k c joje 
p. Kapočius iškėlė labai svar 
bų sumanymą kaip aprūpintu 
P, Amerikos kraštus Š Amer. 
koje išleidžiamamis knygomis 
Dėt labai nukritusios P. Ame. 
rikos kraštų valiutos, USAglei 
džiamos knygos bei žurnalai 
čia visai neįkandami, p. Ka
počius pasiūlė kreiptis į visas 
lietuviškas knygų leidyklas, 
kad jos, atspaiidusios savo 
įprastinį tiražą, pridėtu dar 
porą šimtų egzempliorių, skir 
tų P Amerikai, atsisakydami 
pelno, o atiduodami &uos spau 
dinius, apmokant tik popieros 
ir įrišimo išlaidis. Ta la daug

Kaj popiežius Leonas XIIi 
paskelbė socialinę encikliką, 
vardu «Rerum novarum» (Nau 
jieji dalykai), vieni apšaukė 
jį socialistų, kiti kapitalistų 
tarnu Tačiau jis nebuvo nei 
socialistass, nei kapitalistų 
draugas. Jis ėjo savu keliu. 
Smerkė socialistų klaidas, iš
kėlė viešumon kapitalistų sa
vimylą ir jų pažiūrų klaidin
gumą. Pagrindinės Leono XLI 
socialinės enciklikos mintys 
yra šios. (Jas turėtų gerai įsi 
dėmėti kiekvienas mūsų laikų 
darbininkas ir darbdavys )

1. PRIVATI NU9SAVYBÉ

Pati žmogau-s prigimtis duo
da jam teisę į privačią nuo 
savybę, t. y. turėti savo tur
tą, kurio niekam kitam neva
lia pasisavinti. Šocialis.ai klys 
ta sakydami, jog didesnės 
gerovės bus galima pasiekti 
panaikinus privačią nuosa
vybę.

2. TURTŲ PASKIRSTYMAS

Kaip pasidalyti šios žemės 
turtais, tai Dievas paliko pa
tiems žmonėms ir tautoms su 
sitarti gerumu. Privačioji nuo 
savybė privalo pasitarnauti 
ir savininko ir visuomenės 
gerovei. Ji, kaip sako šių die 
nų sociologai, turi visuome
nišką arba socialinę funkci. 
ją—-uždavinį.

3. ŠEIMA REIKALAUJA
Kad privati nuosavybė žmo 

gui yra būtinai reikalinga, 
tai geriausiai įrodo šeimos 
gyvenimas. Tėvai turi parei 
gą vaikus Hiaiky i ir juos au
klėti Tuo atžvilgiu jie yra 
nepriklausomi nuo valstybės. 
Bet tėvai negalėtų atlikti sa
vo šitos pareigos jei neturė
tų privačios nuosavybės. Pa
naikinus privačią nuosavybę, 
visi piliečiai tampa valstybės 
vergais.

knygų būt galima įsigyti P. 
Amerikos lietuviams. Jis pats 
tai mielai padarysiąs.

IŠKILMINGASIS POSÉD S 
MUŠTO TEATRE

Trečios dienos vakarą mies

Keliu . .
4. KOVA NE BŪTINA

Žmogaus prigimtis nereika
lauja, kad neturtingieji būti
nai kovotų su turtingaisiais. 
Tą kovą iššaukia akla turtin
gųjų savimyla, kuri neduoda 
darbininkui teisingo atlygini
mo. Gėdingiausią kapitalistų 
klaida yra ta, kad. jie į darbi 
niūkūs žiūri kaip į daiktus pa 
sipelnyti ir tiek juos teverti 
na. kiek pajėgus yra jų mus 
kulai.

Kiekvienas žmogus yra ne 
daiktas, o asmuo, turįs įgim
tas teises, kurių niekam ne 
valia pažeisti.

5. KAPITALISTAI KLYSTA
Taip, jie klytta manydami, 

kad valdžia neprivalo kištis 
j ekonominį gyvenimą Vai 
džiai reikia rūpintis ne tik 
teisingai paskirstyti mokes 
čius, bet ir pramonės be-i pre 
kybos pažanga, žemės ūkio 
klestėjimu ir teisinga atlygi
nimu darbininkams už darbą. 
Valdžia turi rūpintis, kad dar 
binininkai būtų sotūs, kad tu
rėtų pastogę, kad darbo są. 
lygos būtų žmoniškos.

Valdžia turi užtikrinti pri 
vačios nuosavybės nepaliečia 
mumą ir įstatymais šalinti dar 
bininkų ir darbdavių kivirčų 
priežastis. Valdžia privalo žiū 
rėti, kad darbininkui būtų už 
tikrintas reikalingas poilsis, 
kad nebū ų perkrautas per il 
gomis darbo valandomis kad 
moterys ir paaugliai nebūtų 
įjuagiami į jiems netinkamus 
darbus.

6. KADA VALDŽIA KIŠASI?
Čia suminėtus ir panašius 

ekonominius klausimus val
džia privalo spręsti tik tada, 
kai jų išspręsti nebepajėgia 
privati darb avių darbininkų, 
religinių ir pasaulietinių or
ganizacijų iniciatyva, Valdžia 
turi tik papildomą galią Ką 
pajėgia padaryti vienas žmo
gus ten nereikia dviejų.

(pabaiga 3 pusi.)

to centro gražųjį teatrą užplū 
do lietuvių minios. Teatre tel 
pa 1600 Šimtai lietuvių nebe 
galėjo įeiti.

Iškilminguoju aktu paminė
ta Vasario 16, ir mūsų tautos 
dabartinis kančios kelias.

J. Eksc. minisuris ir VL Ko 
pirmininkas p. v. oidz.kaus- 
kas trumpi anglų kalba paša 
kytoje kaltoje painformavo 
kitataučius svečius apie šios 
šventės prasmę, o ilgesnėje 
lietuviškoje kalboje palietė 
mūsų pačių tautinį p tencialą, 
tiek Lietuvoje, tiek išeivijoje, 
kurs yra labai dilelis; mūsų 
laisvės pastangų d rinį su ki
tų pavergtųjų tautų tomis pat 
asiiracijomis; tarptautinę po
litikos raidą, kuri irgi yra 
mums palanki; pagaliau, ko
kie yra mūsų uždaviniai toje 
dabartinio meto sąlygų visu
moje. P. Sidzikausko kalba e 
pakėlė daugelio viltis ir pasį 
tikėjimą, kad mūsų kova ir 
aukos už Lietuvos aisvę nėra 
tuščias dalykas, kad jos anks 
čiau ar vėliau išves mūsų tau 
tą į laisvę.

ligoje portugališkoje paskai 
toje profesorius Plinio Corrêa 
de Oliveira nurodė jog lietu-

(Nuke.ta į 6 pusi,)

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka

1



2 pusi

PREKĖS KREDITAN

(E) Vadinam» prekyba kre
ditan Lietuvoje atsirado, pa
lyginti, vėlai — 1959 m pa
baigoje. Dabar pripažįstama, 
kad tokia prekjba pirkėjui 
esanti naudinga ir patogi. Pa
gal «Tiesoje» paskelbtus duo
menis, 1963 m, valstybinė pre 
kybą kreditan buvo pardavu
si prekių už 9 381 019 rb. o 
per 1964 m, devynis mėnesius 
pramoninių prekių buvo par 
duota beveik už tokią pačią 
sumą. Gyventojai per tuos 
devynis mėnesius daugiausia 
kreditan įsigijo 2 600 radiolų 
(radijo aparatai su patefonais), 
6 300 televizijos aparatų, 1 300 
siuvamų mašinų, baldų už 
270.00n rb. Šiauš metais tokia 
prekyba dar plečiama ir bū 
šią galima įsigyti dar daugiau 
prekių. Esą, kreditam bus 
parduodami ir standartiniai 
gyvenamieji namai..

Įvedama ir naujovė prekių 
keitime. Dabar t igiama kad 
šiais metais po atliktų dvie
jų garantinių remontų — pa
taisymų, į naujas būsiančios 
keičiamos tokios prekės: te
levizijos aparatai, šaldytuvai, 
skalbimo ir siuvimo mašinos 
akordeonai, foto aparatai, lai
krodžiai ir kt. Šiais metais 
žadama ir kita naujovė: na
muose numatyta remonAuoti 
radiolos, televizijos bei radi
jo aparatai.

nu
TILTAS PER NERĮ

(E) Vilniuje statomas tre

čiasis tiltas per Nerį, jis sta
tomas Antakalnyje ir skirsis 
nu » kitų. S iena, kad jo pro 
jektą paruošė Leningrado ar
ch tekiai, antra, jis surenka
mas iš jau papuoštų detalių 
— blokų, kurių kiekvienas 
sveria beveik 20 tonų Jiems 
mon'uoti Kaune veikia spe
cialiai pagamintas kranas. 
Partinė spauda Lietuvoje tei
gia, kad tai būsiąs pats gra
žinus as Vilniaus tiltas

nu
GERIAUSIEJI SPORTININKAI

(E) «Sporto» laikraštis kas
met skelbia konkursus geriau 
šiųjų Lietuvos sportininkų de
šimtukui išaiškinti. Šių metų 
pirmajame numeryje paskelb
ti konkurso duomenysj Pagal 
juos, beveik visi skaitytojai, 
dalyvavę konkurse, pirmuoju 
į sąrašą įrašė 18 jų Olimpi 
nių žaidynių sidabro medalio 
laimėtoją boksininką R Ta 
mulį. Antroji vieta atiteko 
Adolfui Aleksiejūnui, kuris 
Tokio olimpiadoje buvo pasie 
kęs olimpinį rekordą, nors ir 
nepavyko gauti nė vieno me. 
dalio. Trečioje vietoje randa
si ieįies metikė B. Kalėdienė.

nu
GEDIMINO AIKŠTĖS PLANAI

(E) Pagal Vilniuje pareng
tus planus numatoma Vilniaus 
Gedimino aikštės bokštą per
tvarkyti ir jį daugiau pritai 
kyti turistams. Varpinės lūšy
je architektai numato įrengti 
tautinio stiliaus kavinę, pir
mame ir antrame aukštuose

MUSŲ LIETUVA'

įsikursiąnti turis us aptariau- 
janti įstaiga, o pačiame bokš 
te būsianti matoma «sociaiis- 
tin o Vilniaus* panorama. Tre 
čiame varpinės aukšte numa
tyta įrengti suvenyrų parduo
tuvę, kurioje bus galima įsi
gyti lietuvių meistrų dirbinius 
iš medžio gintaro, metalo, 
taip pat ir ženkliukus, atvi- 
rutes.

nu
GINTARO MUZIEJUS

(E) 1963 m, Palangoje buvo 
atidarytas gintaro muziejus. 
Pradžioje buvo nusiskųsta jo 
kuklumu, tačiau pastaruoju 
metu jau skelbiama, had ko
lekcijos esančios turtingos, 
surinkti įvairių laikotarpių 
gintaro pav zdžiai, dailininkų 
kuriniai iš gintaro ir pan. 
Praėjusių metų pabaigoje iš 
leistas ir specialus leidinys 
lietuvių ir rusų kalbomis — 
tai P. Gudyno ir S Pinkaus 
knygutė «Palangos gintaro 
muziejus» Joje supažindina 
ma su muziejaus rinkiniais ir 
jo veikla.

nu
KULTŪROS K iONTKA

— (E) Sausio mėn pradžio
je iš Vilniaus per Talino te 
leviziją buvo transliuota Suo
mijai skirta lajda Buvosteng 
tąsi parodyti netik ietuvos 
gamtos vaizdus architektūros 
paminklus, bet pavaizduoti ir 
gyvūniją, pademonstruoti dai
nas, šokius, net ir Čiurlionio 
paveikslus. Valst' dainų ir 
liaudies šokių ansamblis, be 
dainų at iko šokius «Gaidys», 
«Klumpakojis» ir kt. Buvo iš
pildomos ir U. Krapavickie 
nės dainuojamos Kupiškio apy 
linkės senovinės dainos «Tie 
sa» tai laidai padarė stiprokų 
priekaištų Esą, juoda-balta 
spalva parodyti Čiurlionio kū
riniai vargiai perteikę meni 
ninko kūrybos žavesį, buvę 
sunku televizijos ekrane alpa 

žinti ir parodytus Vilniaus ar 
chitektūrinius paminklus

— Lietuvoje išleista E. Le- 
bedienės paruošta «Kristijo
no Donelaičio bibliografija» 
(383 psl) — perteikta įvairio
mis kalbomis paskelbta me
džiaga, apimanti poeto biogra 
fiją, literatūrinį palikimą, ar
chyvinę — dokumentinę me
džiagą, kurinių leidimus, ver 
timus ir tyrinėjimus, sukak
čių minėjimus ir kt,

nu
— Pernai paskelbus kon

kursą masinei dainai, kai ku 
rios parinktos dainos sausio 
10 dieną perduotos per Vil
niaus televiziją. Dainų verti
nimo komisijos pirmininku 
buvo kompozitorius A; Budriu 
nas ir poetas V. Reimeris* 
Kai kurios konkurse atžymė
tos dainos: L, Povilaičio «No
ragai-pyragai», A. Bražinsko 
«Daina Vilniui», V. Juozapai- 
čio < Virš Alaušo* ir «Trauki
nių dainelė», dar išpildyta tel
šiečio V. Šeinau ko «Te skam 
ba daina*, T Makačino «Atei 
na ateitis» ir kt.

nu
— Sausio mėn. 5—6 d d. Vii 

niuje turėjo du spektaklius 
Prancazijos aktorius pantomi
mos meistras Marcel Marceau. 
Vilniečių publikoje jis turėjo 
didelį pasisekimą.

nu

— Vilniuje išleista Liudvi
ko Rėzos «Liet .vių liaud es 
dainų» antroji dalis, turinti 
392 pusi Paruošė A. A Jovai 
šas Leidinyje be dainų, pas
kelbta L. Rėzos straipsniai 
apie lietuvių liaudies poeziją, 
laiškai Goethei, J. G. Schef- 
neriui ir Kt

Hll

URUGVAJUS
— Sausio 25 d. po kelių sa 

vaičių poilsio Argentinoje grį 
žo į Montevideo Lietuvos ate

:965 it. vasario 26 d

tovas p, Anatolijus Grišona5’ 
su šeimas

— Radio programa «Voz de 
Ia Libertad» nuo š.m. vasario 
1 d. praplečia savo programa 
iki pusės valandos Kaip ži 
noma, ji duodama pirmadie 
niais pradedant 19,45 vai. Be 
jos, dar Urugvajaus lietuviai 
turi ir sekančias radio valan 
dėles: lietuvių katalikų radio 
valandėlė — sekmadieniais 
12,30 iki 13,00 per CX 48 ra 
dio Feminina, Lituania en ei 
Uruguai — šeštadieniais nuo 
20 iki 21 vai. per CX 50 radio 
Independencia o <Voz de la 
Libertad» transliuojama per 
radio Claris CX 58 (ji randa 
si tarp radio Rural ir radio 
Colonia).

nu
KOLUMBIJA
SIBIRO MALDAKNYGĖ

Kolumbijoje *vėl pasirodė 
nauja Edieionas leidyklos iš 
leista «Marija, gelbėk mus» 
ispaniškai laida Si maldakny 
gė jau daugelį vietų skaito 
ma kaip viena «best seller», 
atseit, labiausia perkamų kny 
gų, kaip praneša Noticias 
SUDI.

nu

Lietuvoje 75 m. amžiaus su 
laukęs liaudies kūrybos tyri
nėtojas prof P. Galaunė «Tie
soje» (nr. 20) plačiai įvertin
tas J, Umbraso straipsnyje, 
Pasistengta neigiamai įvertin 
ti Galaunės veiklą nepriklau
somos Lietuvos laikotarpiu. 
Pagal J. Umbrasą, tuo metu 
Galaunės knygose ir straips
niuose buvę «klaidingų, idea 
lietinių savo esme minčių bei 
samprotavimų, ginčytinų teigi 
nių ir išvadų. Tatai byloja 
apie ribotumus bei prieštara
vimus tuometinėse jo idėjinė 
jmėse ir estetinėse pažiūro
se, įsitikinimuose». Tačiau 
visvien pripažinta: Galaunės 
nuveikto darbo reikšmė — di
delė.

A. Mykolaitis Putinas

SUKILĖLIAI
KOVŲ DĖL ŽEMĖS IR LAISVĖS VAIZDAI 1861—1864

XVI
(tąsa)

Kas įvyk, toliau, Balsys ne 
mėgsta prisiminti, bet tolimes 
m veiksmai, kaip tyčia, aiš 
kiaušiai įsibrėžė jo atminty 
ir kiekvieną kartą kai tik 
apie tai pamąsto, atgyja visu 
ryškumu.

... Štai jis ima kaladę, į ku 
rią buvr surakintos jo kojos, 
užsikelia ją ant peties atsar 
glai prisėlina prie sargybinio 
ir smogta į galvą Jis nema
tė, kas ten atsitiko, bet jau
čia, kad užmušė žmogų.

Taip jis pabėgo Ilgai bastė 
si, kol pagaliau apsibuvo čia, 
Lydiškose, ir ėmė bernauti 
pas turtingą ūkininką Šepalą. 
Jo gaspadorius buvo senyvas 
ir paliegęs, o žmona jauna ir 
smarlsi. Antanas mokėjo pa 
tikti gaspadinei. Po kelerių 
metų senis pasimirė, o Balsys 
vedė Šapelienę.

Antanas greitai perprato 
na jų apnnkybių ir sąlygų 
ypatingumus Kietai jis suėmė 
ūkio reikalus į savo rankas. 
Su žmona, nors ji buvo treje
tu metų už jį vyresnė, sutarė 
gerai Abudu pasižymėjodarbš 
tumu, taupumu, abudu norėjo 
pralobti ir į šį tikslą kraipė 
visas savo pastangas ir jėgas. 
Noras praturtėti padidėjo, kaj 
gimė sūnus Jurgis. Ir tas no 
ras vis plačiau kerojosi su 
kiekvienu vėliau gimusiu vai
ku. Be Jurgio, jų augo dar 
keturi — dukterys Savutė ir 
Elzytė ir sūnūs Mykolas ir 
Pranukas. Savutę išleido už 
vyro, aprūpinę gera dalia ir 
kraičiu; Elzytę ketina išleisti 
šį rudenį. Jurgiui teks ūkis, 
o Pranukas išeis užkuriom

Vaikams ūkio skaldyti An 
tanas nenorėjo, tad ir kilo jo 
ga'voj drąsi mintis — išleisti 
Mykoliuką į mokslą. Tokių 

pavyzdžių jis matė. Garsiau
sias — tai vyskupas Valan
čiauskas. Visi žinojo jį esant 
mužiko vaiką. Arba antai ty- 
tuvėniškis Mackevičaus taip 
pat leido sūnų į mokslą, nors 
ir labai neturtingas žmogus. 
Balsiai žinojo, kad išleisti sū
nui į mokslą reikalingi bajo
riški dokumentai. Nemaža tu
rėjo tėvas rūpesčio, kol to
kius dokumentus Mykoliukai 
išpirko Kražių gimnaziją 1858 
m baigė Mykolas Balsevičius 
ir tų pačių metų rudenį išva 
žiavo į Kijevo universitetą 
eiti gydytojo mokslų. Balsiai 
■šituo sūnumi labai didžiuoja 
si, bet jis gerokai pratuštino 
tėvo aruodus ir Kišenių

Antano Balsio santykiai su 
tėviške ilgą laiką buvo visai 
nutrūkę. Niekas nežinojo, kur 
jis dingo Po eilės metų Jo 
kubas netyčia sutiko jį Rasei 
aluose, kur buvo nuvykęs 
dvaro reikalais. Antanas tada 
jau ūkininkavo Lydiškose ir 
nelabai nudžiugo, kad brolis 
lažininkas jį atpažino, Vis dėl 
to giminystės neišsigynė. Pa 
sigyrė savo gyvenimu, kvie
tė, nors ir nelabai nuošir

džiai, atsilankyti, bet pakar 
lotinai prašė niekam niekam 
apie jį nepasakoti.

— Tada apie mane, turbūt, 
visokių gandų prisiklausėt, — 
kalbėjo broliui, atsargiai ap
sidairęs, — kad aš pabėgau 
iš tų rekrutų, ar ką,. O aš 
nieko Kaune mane komiai 
ja paleido Per daug mūsų 
buvo, tai ir paleido kai ku
riuos. Tai vienas toksai ir 
prikalbėjo. Traukim, sako, į 
Žemaičius. Ten lengvesnis gy 
venimas Tai ir patraukėm; 
Ir gerai padarėm Nesigailiu. 
Padėjo Dievas, Tik tu nie 
kam apie tai nė žodžio. Kam 
turi žmonės plepėta ..

Prieš penketą metų, kai 
mirė Balsių senelė, Petras ar 
lankė dėdę kviesti į laidotu
ves. Dėdė neatvyko, ir šei
myniniai ryšiai neužsimezgė.

Dabar štai Petras antrą sy
kį pasiryžo atsilankyti į Ly 
diškes ir su kunigo Mackevi
čiaus pagalba bandyti kurį 
laiką pas dėdę prisiglausti

Rytojaus dieną, po atsilan
kymo pas Kedulius ir Dauba
rą, Mackevičius su Balsių Pe 

tru išdardėjo iš Paberžės link 
Raseinių Ten juodu pernak
vos, Mackevičius atliks savo 
reikalus mieste ir kitą dieną 
pasieks Lydiėkių kaimą prie 
Dubysos, kur gyvena Petro 
dėdė, Antanas Balsys.

Buvo jau geri priešpiečiai 
kai juodu pasiekė Lydiškes. 
Įvažiavęs į kaimą, Petras tuoj 
pajuto, kad žmonės čia kitaip 
gyvena negu jo tėviškėj. Ke
lias per kaimą buvo gerai iš
piltas žvyru ir jau sausas. Už 
pakelės griovių, kuriuose dar 
telkštojo vanduo, abipus kelio 
ėjo takas. Iš kiekvieno kiemo 
per griovį nutiestas stiprus 
platus tiltas Kiemai ir trobe
siai čia erdvesni ir Oresni 
Namai dažniausiai su dide
liais langais ir baltintais ka
minais. Net pavasaris čia at
rodė labiau pažengęs į prie
kį Laukuose ėjo sėja, sodai 
jau buvo peržydėję, medžiai 
vešliau sulapoję.

(B. D)
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Skiemonyse
Gal dar atsimenate, jog 

spauda skelbė, kad prieš po
rą metų su viršum Skiemony 
se (Janonių km) R. Macvy- 
tei apsireiškusi Švenč. Mer 
gėlė Marija. Ar taip buvo, ar 
ne, čia nesiimame spręsti. 
Įdomu tai, kad praėjusių me
tų gale atėjęs iš Lietuvos 
laiškas pasakoja:

«Žiaei parašysiu kiek ap e 
gerąją Ciocę . Viena mergy
tė nuo susitrenkimo keletą 
metų nekalbėjo. Kur jos ne
vežė kas negydė, nieko ne
padarė. Nuėjusi pas Ciocę, 
vietoje pradėjo kalbėti.

Rašiau aš kada apie savo 
koją, ar ne, neb žinau. Ir nuo 
traukas darė ir gydė, bet kaip 
skaudėjo taip skaudėjo Dau
giau pavaikščiojus, ištindavo 
leteną per sąnarį, labai sunku 
būdavo, net šlubuodavau: >r 
taip buvo virš metų.

Nuėjus pas ją (Ciocę) turė
jau daug kitų reikalų, tai apie 
koją tiek palakiau: kad koja 
gali dar paskaudėti, dar stalių 
pakentėti ir palaukti, nes yra 
svarbesnių reikalų.

Tą dieną taip viskas susi
taisė, kad su kuo nors į na-

Tėvams ir Motinoms
KODĖL VAIKAI VIRSTA NUSIKALTĖLIAIS

Tas klausimas vargina dau 
gelio tėvų, mokytojų, kunigų, 
policijos ir teisėjų galvas. 
Vieną iš geriausių atsakymų 
duoda Jonas Granas, savo ne 
seniai išleistoje knygoje.

Jonas 27 metus buvo moky 
tojas įvairiose Š. Amerikos 
mokyklose Buvo ir direkto
rius. Per paskutinius 13 metų 
yra Šv, Povilo miesto polici 
jos departamento patarėjas 
jaunimo skyriuje. Per tokią 
ilgą eilę metų susidurdamas 
ir su geru, ir su sugedusiu 
jaunimu, su jo tėvais ir teis- 
mais, galima sakyti, kad jis 
turi platų patyrimą ir žino, 
ką rašas. Todėl kaikurias jo 
mintis perteikiame ir M. L. 
skaitytojams.

Granas rašo: «Nenusisekę 
vaikai dažniausiai kyla iš ne
nusisekusių šeimų. Gerai į gy 
ven'mą įsijungę vaikai ateina 
iš gerai suderintų šeimų. Ži
noma, pasitaiko išimčių Bet 
dauguma žinovų sutaria, jog 
stipriausia tvirtovė jaunimo

— Janonyse
mus parvažiuoti nebuvo gali
ma. Teko apie 16 kkn pės
čiai eiti. Na, galvojau, jei 
kaip nors ir pareisiu, tai ke
letą dienų visai nebepaeisiu. 
Visą kelią ėjau kaip visada, 
bet baigiant į namus eiti to
kios lengvos pasidarė kojos, 
kad bėgte bėgau, ir nimiškiaj 
netikėjo, kad pėsčia parėjau 
Ir ant rytojaus ėjau į darbą 
pasišokėdama.

Iki šiai dienai nesuprantu* 
iš kur man tokia malonė. Ro 
dos, niekada ir neskaudėjo ši 
koja Tūkstančius kartų ačiū 
už visiems dalinamas dovanas

Dar daug ką būt galima pa 
sakyti, bet raštu gi ką para
šysi . ,.

Kitame laiške (rugs, 25) už
siminta, kad ir šiemet vasarą 
daug ekskursijų vyko į Skie
monis ir Janonis bet žmones 
policija gaudė, vaikė ir bau
dė, kaip dar «niekada taip ne 
buvo .. Ten, (Janonyse) buvo 
šaltinėlis iš kurio žmonės at
važiavę ga ėjo gert vandens 
ir buvo «soželka» (tvenkinė
lis).. Komunistai užpylė že
mėmis, sulygino viską su 
žeme...» 

nusikaltimams sulaikyti yra 
geri namai.

KOKIE YRA GERI NAMAI?

Geri namai visų pirma, yra 
tokie kurie turi savo vaikams 
ir vyrui pasišventusią motiną. 
Tos nereiškia, kad ji turėtu 
būti nusikamavusi juodadarbė 
vergė Bet tai reiškia kad 
jai pirmoje vietoje stovi jos 
šeima, o ne ji puti, ne jos 
karjera ir ne jos pomėgiai. 
Ji taip labai yra atsidėjusi 
savo šeimai, kad tą vaidmenį 
ji prisiima nė kiek nemurmê- 
dama, be kartėlio.

TĖVAS

Geri namai yra tie. kurie 
turi rūpestingą tėvą. Jis tiri 
patvarų darbą ir jo be lakai 
svarbios priežasties nekai a- 
Moja. Jis uždirba pakankamai 
savo šeimai išla.kyti ir savo 
uždarbį praleidžia šeimos rei 
kalame ne vien tik savo pa
ties malonum ims. O kai kar
tais už-lumpa dienos, kai ne-

MUSŲ LIETUVA

KONSEKRACIJOS IŠKILMĖS
J. E. vyskupas V. Brizgys 

atvyko tiesiai iš Romes po 
naujojo mūsų vyskupo P. Bra 
zio konsekracijos. Redakto 
riui Ekscelencija papasakojo:

Mūsų vyskupas konsekruo
tas Santa Maria Maggiore ba 
zilikoje, vienoje iš didžiausių 
ir Romoje labiausiai lankomų 
šventovių.

Konsekratorbus buvo kardi
nolas Confalonieri, Konsistori 
nės Kongregacijos pirminin
kas Kadangi vyskupus konse 
kruoja visada trys vyskupai, 
tai kiti du buvo Ekscelenci
jos vysk. Samorė, kurio kai- 

begalima suvesti galų su ga
lais, tai jis visų pirma sten
giasi pats ko nors išsižadėti, 
nuo savo nosies nutraukti. 
Todėl trūkstant vaikams pie
no, nerasi nė buteliuko alaus 
jo šaldytuve Neištenkant pi
nigų rūbams, tėvas nebeva- 
žiuoja žuvauti ar medžioti. 
Namų išmokėjimo skolą ati
duoda pirmiau, negu prisipila 
automobilio tanką gazolino» 
Žodžiu: šeimos labas jam sto 
vi pirmoje vietoje, ir tėvas 
laiko šventa savu pareiga pa 
sirūpinti tam šeimos labui rei 
kalinga s piuigais.

TĖVAS IR MOTINA

Geri rama' yra tie kur abu 
gimdytojai duoda savo vai
kams gerą pavvzdj. Kasdie. 
niame savo gyvenime, jie, 
savo elgesiu ir kalba parodo 
vaikams kokie karakteriai, 
kokios asmenybės jie tuij 
užaugti. Jei tėrai nori, kad 
vaikai mels ųsi, t >i patys mel 
džiasi su jais Jei nori, kad 
vaikai būtų teisingi, p itys vi
sada būna teisingi. Jei nor., 
kad vaikai nemelu >tų, neme
luoja patys. Jei n iri, kad vai 
kai eitų bažnyčion, eina p^- 
tys su jais Jei nori, kad vai
kai būtų mandigūs, patys vi
sada mandagiai elgiasi ir kal
basi Jei nori kad vaikai ne 
būtų keikūnai, patys n kei
kia Jei nori, kai vaikai pa
gerbtų autoritetą ir būtų klus
nūs. t.atys gerbia . u tori tetą ir 
klauso vienas kito.

PAVYZDYS

Gyvas pavyzdys yra geriau 
sias mokyt-ojas vaikai ge 
riausiai ir lengvi usiai persi 
ima .LO, ką regi o ne tuo, 
kas jiems liepiama Ar mums 
patinka, ar nepatinka vaikai 
yra ištikimi tėvų elgesio ve d 
rodžiai, o jų sąžinės susifor 
muoja pagal tai, ką jie mato 
mus darant Todėl atrodo, 
galima drąsiai sakyti jog ne 
tiek sv rbu ko tėvai vailus 
moko žodžiu: ne perspėjimai, 
ne pabarimai, — nors ir tie 
kartais yra reikalingi — bet 
kaip jie patys elgiasi diena 
iš dienos įvairiausiose gyve 
nimo aplinkybė-e. džiaugs 
muose ir varguose; ir kaip 
jie kalbasi, tiek tarp saves, 
tiek su vaikais Žinoma, tas 
galioja visiems, kas turi rei
kalu su vaikais.

(Bus daugiau) 

bą atspausdinome paskut’nia- 
me «M L.» numeryje, ir vysk. 
Brizgys, kuri turėjome savo 
tarpe Kongreso n etų.

Iš JAV, Britanijos, Prancū 
zijos, Vokietijos ir Italijos at 
vyko virš 100 lietuvių. Šešta 
dienį, konsekracijos išvakarė 
se, lietuvius priėmė specia
lioje audiencijoje šv Tėvas. 
Priėmimas buvęs nepaprastai 
šiltas, jaukus, šeimyniškas, 
stačiai tėviškas. Baigdamas 
kalbą pasišaukė prel. Tulabą, 
Šv. Kazimiero Kolegijos Rek
torių Romoje, ir jam pasakė, 
kad pakeliąs jį į Apaštališko 
jo Protonotaro’rangą, Tai bu 
vo tikra staigmena net popie 
žiaus sekretoriams, nes pa- 

(pabaiga iš 1 pusi.)

7 ATLYGINIMO 
TEISINGUMAS

Kas nustato, koks atlyg ni- 
mas už darbą yra teisingas 
koks neteisingas? Atlyginimo 
te Bingumas nepriklauso nuo 
darbininko susitarimo su darb 
daviu, kaip tvirtina kapitalis 
ūai Jis priklauso nuo to, ar 
yra pakankamas, kad darbi
ninkas galėtų vesti žmonišką 
padorų gyvenimą. Kiekvie
nai darbininkas turi teisę žmo 
niškai gyventi. Jei darbinio 
kas bado, skurdo ar kitų ap- 
liokyb ų verčiamas sutinka 
dirbti už labai šykštų atlygi- 
nimą. toks atlyginimas yra 
neteisingas Valdžia privalo 
rūpintis, kad d rbininkai gau 
tų tokias algas, iš kurių jie 
galėtų išlaikyti savo šeimas.

8. DARBININKŲ NUOSAVYBĖ

Valstybės įstatymai turi su
daryti palankias sąlygas, kad 
darbininkai galėtų įsigyti ir 
nejudomą turtą Juo daugiau 
žmonių turi privačią nuosa
vybę, juo labiau pakyla žemės 
gerybių gaminimas Kai žmo 
nės žino, kad sau dirba auga 
jų noras daugiau ir geriau 
dirbti. Kiekvienam gi aPšku, 
jog pakilęs noras dirbti dau 
giau prisideda prie didesnės 
gamybos ir valstybės- gerovės 
padidinimo.

9 TEISĖ BURTIS

Darbininkai turi teisę burt a 
į profesines sąjungas (siudi- 
katus) ir ginti savo reiklius; 
valstybė gali uždrausti ti< tas 
draugijas ir sąjungas, kurios 
siekia nedorų tikslų. Darbi 
ninku sąjungos turi žiūrėti ne 
tik savo pačių bet ir visuo
menės gerovės.

10 VYSKUPAI, KUNIGAI .

Vyskupai, kunigai ir pašau 
liečiai turi ginti teisėtus uar- 
b.ninku reikaia.imus ir jiems 
padėti Leonas X II rašo: «La
bai girtini tie katalikai, kurie, 
aiškiai įvertindami laiko rei
kalavimus. tyrinėja ir ste.i 
giasi rasti Lūdus, kaip tauri >- 
mis priemonėmis būtų gahma 
pagerinti vargingųjų padėt). 
Imdamiesi globoti darbinin
kus, jie stengiasi pakelti tiek 
šeimų tiek atskirų asmenų
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prastai toks dalykas daromas 
raštu, ne paties šv. Tėvo gy 
vu žodžiu.

Vatikano dienraštis tą patį 
vakarą pirmojo puslapio pir
moje vietoje ilgoku straips 
niu aprašė š-tą audienciją.

Pietos konsekrącijos dieną 
Įvyko T. Marijonų vienuoly 
ne kur buvo sukviesti rinkti 
niai svečiai valdžios atsto 
vai, Argentinos ambasadorius 
Romoje ir kt. Lietuviams skir 
tai vakarienei susirinko mūsų 
kolegijoje, kur dalyvavo ir 
arkivyskupas CertozJ, pasku
tinis popiežiaus nuncijus Lie
tuvoje, bei vysk Samorė.

Visos iškilmės palikusios 
malonų, ne šdildomą įspūdį ir 
parodžiusios, kiek daug sim
patijų lietuviai turime Vati
kane.

gerovę, nustatyti darbdavių ir 
darbininkų santykius pagal 
teisingumo ir lygybės dėsnius, 
ugdyti pareigingumo jausmą 
ir pratinti laikytis Evangeli
jos įsakymų.» O Evangelijos 
liepia darbininkams sąžinin
gai atlikti savo darbą darb- 
paviams įsako ne kriausbidar 
bininko. Pav. šv Jokūbas 
Apaštalas rašo =avo la kų dar 
bioinkų išnaudotoj ms: «Jūsų 
turtu supuvo ir ūsų drabu
žiai kandžių suėsti. Jūsų auk
sas ir sidabras surūdijo, ir jų 
pūdys bus liudijimas prieš jus 
ir suės jūsų kūnus k-Jp ug
nis Jūs kfov-ie sau rūstybės 
turtus paskutinėms (teismo) 
dienoms Štai darbinu kų už 
mokest s kurį jūs sulaikėte, 
šaukia; ir jų šauksmas pasie
kė Vieš,atie8 ausis (Jok. 5. 
1 4)-

11. PIETŲ AMERIKA

Teisi gumo šauksmas jau 
pradeda skambėti ir Pietų 
Amerikoje, kur keletas tūks 
tančių aklų milionierių išnau
doja milijonus pramonės ir že 
mės ūkto darbininkų. Tą patį 
teisingumo šauksmą prieš po
rą metų pakartojo Čilės vys
kupai, reikalaudami plačios 
ir nuodugnios žemės refor 
mos ir patys išdalindami be
žemiams bažnyčios žemes. 
Tas pats teisingumo šauks
mas skamba Brazilijoje iš 
Olio a ir R.cife arkivyskupo 
Hel er Camara lūpų Kaip 
Leoną XIII, taip ir tuos Pietų 
Amerikos vyskupus negalima 
įtarti nei socialistų, nei kapi
talistų draugais. Jie eina Kris 
taus nurodytu keliu, kviesda- 
mi darbdavius -r darbininkus 
ne klasių kovai, bet nuošir
džiai bendradarbiauti, savo 
santykius grįsti teisingumu ir 
ir mei e.

Pietų Amerika negali ilgiau 
pasilikti tokia, kokia ji dabar 
yra. Kai Jonas XXIII išleido 
savo socialinę encikliką var
du «Magistrą et Mater» t. y. 
«Mokytoja ir Motina», du P. 
Au erikos piezidemai jam už 
tai nuošird jai padėkojo. Bet 
padėkos neužtenka. Dabar lai 
kas įstatymais vykdyti tai. 
ką popiežiai skelbia. Kitaip 
ir dailininkas ir «campesi 
no» arba nuolatos maištaus 
arba amžinai skurs.

Petras Pakaitis
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Mensagem
de ALIOK IS FILHO

Diz um provérbio brasilei
ro: «Papagaio come milho e 
periquito leva a fama».

Interessante! Muito se adap 
ta a certos jovens da Colônia 
Lituâna no Brasil De-culpem 
a comparação, mas, é uma 
forma de expressar meu pen 
sarnento: êsses jovens que
rem ser os periquitos e fa
zem questão t-m seus pais 
serem os papagaios.

Explico me:
Quantos pais vieram da Li

tuânia em circunstâncias das 
mais dramáticas! Quantas di 
ficoldades encontraram! Quau 
tas dificuldades venceram! 
O que os animava a êssa lu
ta sem precedentes? Qual o 
motivo, o grande motivo des 
tes bravos pioneiros enf ea 
tarem êssa luta com inaudita 
coragem? Alguns deles con
seguiram vencer de modo 
extraordinário; tornaram se 
prósperos industriais ou co 
merciaotes Outros marcaram 
passo tudo o que consegui
ram foi um meio decente de 
sobrevivência. Todos porém, 
lutaram Não houve covardes.

Os covardes viriam depois, 
êsses covardes foram a ra
zão única da luta dos velhos 
imigrantes; êsses homens e 
essas mulheres q «ando luta
vam outro objetivo não ti

Vislumbres do Nosso Passado
PILĖNŲ GYNIMAS

Kai Gediminas tvarkė Lie 
tuvos reikalus rytuose, kry
žiuočiai su didete talkininkų 
kariuomene įsiveržė į Lietu 
vą ir užpuolė Pilėnų pilį. Jo
je buvo nedidelė, apie pora 
šimtų vyrų įgula ir subėgę iš 
apylinkių gyventojai- Jiems 
vadovavo kunigaikštis Margis.

Prasidėjo smarkios kauty
nės.

Priešai daužė pilies sienas, 
svaidė į pilį akmenis leidė 
strėles, blaškė ugnį, kabinosi 
ant sienų ir visokiais būdais 
stengėsi įsiveržti į pilį Lie
tuviai ritino nuo pilies sienų 
rąstus ir triuškino lipančius, 
vos tik pilies apkasus pasie 
kiančius, priešus; kitus smai
gė strėlėmis, varstė jietimis, 
kapojo kardais, o moterys pli 
kino juos verdančiu vandeniu 
arba degančia derva.

Mūšis truko keletą dienų; 
Ir priešai vis krito, kaip knn 

nham em mente, senão a fe
licidade de seus filhos e tor 
nar lhes a vida mais branda 
Hoje os «periquitos» já prós 
peros pensam que seus ami
gos de infância são uns fra 
cassados, por que não enri
queceram. Conside am se da 
ata sociedade, acham o Bra 
sil sub-desenvolvido e procu 
ram outros países, onde a vi
da é m. nos sacrificada.

Uma alta sociedade lituâ
na, meus amigos, não existe 
e nunca existiu, o que vocês 
desejam com o procedimento 
fascistoide é incrementar a 
discórdia entre irmãos Justa
mente por ser um país sub 
desenvolvido é que o Brasil 
necessita de valores como 
foram seus pais. Quando seus 
pais lutaram não pensaram 
nem em desejvoI vimento nem 
em sub-desenvolv mento, êles 
pensavam em vocês q^e es 
tavam para nascer.

Demonstraria maior nobre
za de caráteu quem multipli- 
casse o que recebeu, do que 
com mania e endeusamento, 
perder tud.o o que os pais 
acumularam

Quantos lares loram arrui
nados pela fata de iniciativa 
e orgulho iojustificano de fi
lhos ingratos.

ta pievoje žolė nuo pjovėjo 
dalgio, bet nedidelis lietuvių 
karžygių būrys kaskart vis 
mažėjo ir mažėjo.

Trečią dieną smarkiai dau
žomos pilies sienos vietomis 
pradėjo irti. Priešai pro pa 
sidariusias spragas vis pik
čiau ir pikčiau skverbėsi į 
vidų. Išvargę ir sužeisti lie
tuviai karžygiai jau vos be
galėjo prieš nepalyginamai 
gausingesnį priešą laikytis. O 
apie pagalbą iš kur kitur ne- 
buvo ko nê manyti. Veltui kn 
vis dieną naktį meldė:

— Pasigailėk, Perkūne! Ap
gink šalį mūs!

Matydamas Margis, kad pi 
liai apginti nebėra jokios vii 
ties, tuojau įsakė kariams su 
kurti kuo didžiausią laužą ir 
sukrauti į jį brangiausius daik 
tus Niekas neklausė kodėl, 
r es visi gerai žinojo. O kai 
aužas įsiliepsnojo, krivis su

šuko:
— Nenorim vokiečiams ver 

gauti! Priglausk, priglausk. 
Perkūne, mus!

Ir Margis pumas parodė 
pavyzdį: persismeigė krūtinę 
ir griuvo į liepsnas O paskui 
jį kariai vaikai ir moterys su 
šukę gaišiai: «Tebūnie gėda 
priešams!* - griebėsi kardo 
ir visi dingo liepsnose.

Kai kryžiuočiai įsiveržė į 
pilį, nieko gyvo ten jau ne- 
berado Prieš juos rūko tik di 
džiulis laužas, o jame svilo 
krūvos lavonų

Pamalęs tai kryžiuočių va
das, suraukė kaktą ir piktai 
sumurmėjo:

— Laukiniai.
— Laukiniai — kartojo ir 

kiti vadai.
— Ne, jie didvyriai! — atsi 

liepė greta stovėję anglų ri 
ten’s — Aš grįžtu namo ir 
daugiau tokiuose karo žygiuo 
se nebedalyvausiu

Tylus ir nekalbus buvo ir 
belgų grafas Jis, palingavęs 
žilą galvą, tarė:

— Laukiniais šiuos žmones 
lengva pavadinti, bet jei visi 
lietuviai taip gina savo tėvų 
žemę, tai nevaldyti jų, tai 
nevaldyt...

----- —- n* >»— ------------

GEDIMINO MIRTIS

Gediminas visą amžių su 
vokiečiais atkakliai kovojo 
Jis ir žuvo kare su kryžiuo
čiais ties Veliuona. Sako kad 
tame mūšyje vokiečiai pirmą 
kartą prieš lietuvius panaudo 
ję parako ginklus. Mat, Euro 
poje parakas neseniai tebu 
vo išrastas, ir lietuviai jo dar 
nežinojo. Gediminas, nežino
damas naujų ginklų veikimo, 
per arti kryžiuočių buvo pri
ėjęs ir žuvo nuo jų kulkos.

iHi

AR ATSIMENI:

1. Kokią Gediminas rado 
Lietuvą, pradėdamas viešpa
tauti?

2 Koks yra padavimas apie 
Vilniaus įkūrimą?

3. Su kuo Gediminui teko 
daugiausia kariauti?

4. Ką žinai apie Pilėnų 
mūšį?

5. Kaip žuvo Gediminas?

Nors maža grupelė mūs,
Bet sveikiname Jūs visus,

Toli nuo savų namų
Svečiuose tarp svetimų ...

Pačius mažiausius lietuviukus-tes gyvenančius 
Brazilijos padangėje sveikina “Aušros Vartų'’ tunto 
skautukės 4-6 metų amžiaus.

Jos budi ir kviečia Jus visas ir visus 
būti gerais savo tautos vaikais.

Paukštytės
Čikagos ’'Aušros Vartų” tunto skautės sveikina Brazilijos 
lietuviškąjį jaunimą linkėdamos:

iškelti vėliavą aukštai
Nors ir to4i mūsų namai.

Budėkime!
v. s. Jone Bubonienė 

“Aušros Vartų“ tunto tuntininkė
ir visos skautės

Riquezas da Nossa Lingua
Pav;.’ Ėmė klaidžioti po miš-Kaip žmogus eina nusaky

ti, turime nepaprastai daug 
veiksmažodžių, kas tai virš 
šimto Šičia iškeliame tik ke
letą

Sakoma: bastytis, — šen 
ir ten eiti, keliauti Pav. Bas
tosi po žmones. Klajoti: ne 
tik bastytis, bet ir gyventi 
klajoklio gyvenimą; Po degė
sius išmirusio kaimo kas nak 
tį klajoja pasišiaušęs išvar
gęs, apakęs ir altanas šuo.

Klaidžioti, klydinėti, hlau- 
džioti - tai vaikščioti, kėliau 
ti, nežinant kelio, paklydus. 

Ačiū musu Jaunimui!
Prieš Kongresą raėėme, kad 

jis tiek bus pasekmingas, kiek 
įstengs pritraukti jaunimo Be 
abejo, būt galėję dalyvauti 
dar daugiau . Tačiau dalyva
vo jo daug, bent iškilminges- 
niuose ir bendruose posėdžiuo 
se, pamaldose, 16 vasario mi 
nėjime Ir, be abejo, dalyva 
vo pats lietuviškiausias mūsų 
jaunimas. Pasirodo, kad jo 
esama daugiau, negu mes 
manėme.

Mūsų jaunime yra stiprių 
talentų ir kultūriniu pajėgų, 
bei sumanumo Žinant, kiek 
trumpą laiką teturėjo tauti
niams šokiams pasirengti, tiek 
choro, tiek ateitininkai šoke- 
jai pasirodė gerai. Tiesa, di
džiausių plojimų gavo Argen 
tinos rambyniečiai. Kodėl? 
Aišku, kad geriausiai už vi
sus šoko, O kodėl geriausiai? 
Todėl, kad jie jau eilė metų 
ištikimai lavinasi. Yra discip 
linuotas vienetas. Jų pasise 
kimas tai ilgų, nuobodžių re
peticijų ir ištvermės vaisius. 
Kai ir mūsų jaunimas įdės 
tiek darbo, kiek argentiniečiai

ką, jieškoti kelio, bet nie
kur negalėjo rasti. Mėlyna
me danguje klydinėjo nedi 
deli, balti debesėliai. Po gire
lę bhudžiojau, vieškelio jieš 
kojau.

Plaujoti (ir plujpti, žem.) tu 
ri menkinamą atspalvį: Jis 
po žmones plaujoja.

Pėdinėti (ryt.) tai pamažu 
bastytis, klydinėti: Plūdinėda
mas po pasaulį, pamačiau; 
kad visur kankinas paprasti 
žmonės.

tai ir mes čia galėsim džiaug 
Ms dar aukštesnio lygio tauti 
niais šokiais. Bet galime gėrė 
tis ir tuo. kas jau pasiekta; 
Už tai esame mūsų jaunimui 
dėkingi.

Labai uoliai darbuojasi Vila 
Zelinos choras. Todėl jis taip 
gražiai pasirodė Kongreso 
metu

Norisi, betgi prašyti, po Kon 
greso nebenuleiskite rankų ! 
Dirbkite, repetuokite toliau!

Dar kartą reikia pabrėžti, 
jog yra būtinas reikalas kur
ti šokių ir dainos būrelius 
įvairiose, bent didesnėse mū 
sų vilose. Negali visas mūsų 
jaunimas suvažiuoti repetici
joms j V. Zelina. Lengviau 
vienam mokytojui pas juos 
nukakti, negu kelioms dešim 
tims, ar keliolikai pas mus, 
Todėl Parque das Nações, 
Moóca, Bom Retiro apylinkės 
turėtų i urėti save būrelius. 
V, Anastacio Lapa jau turi;

Kas bus savanoriai organi
zatoriai?
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TIPOGRAFIA BALTICA
Lietuviška Spaustuvė

ALEKSANDRAS BUMBLIS
Atlieka įvairiausius spaudos darbus pramonei bei 
prekybai. Dėžutės elektros ^lempoms — Spausdina 
suviniojimui popierį iki trijų spalvų (krautuvėms).

Fabrikuoja «Papel ondulado».
Rua Eduardo Leopoldo, 10 (Coroa), Telefonas 8-6423.
Laiškams: Rua General Fonseea Teles 606, s. PaulOj

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 

Tel. 31-2548

Raštinė:
R. 15 de Novembro, 244 

4.0 - Sala 19 - Tel. 37-0324 
no 14,00 ik* 18,00 vai.

LIETUVIŠKŲ pamaldų ka 
LENDORIUS

Pirmą mėnesio sekmadieni 
Pa_que das Nações 1© vai
Casa Verde, 17,15 vai.
Antrą :

Jaęana klierikų kopi. 8,15 vai.
Bom (Retire, 10 vaL 
Utinga 18,00 vai.,

Trečią:

LIETUVIS ADVOKATAS
Albertas Pavilavicius

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių 
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis, doku

mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai.
Av. Liberdade, 47 - 9.o Andar Res.: R. Fernando Falcão, 35
Fones: 37-0395 - 35-5650 ■ 33-6011 São Paulo

Lietuvi
Klausyk ir remk

LIETUVIŠKA PROGRAMA
kuri yra transliuojama kiekvieną šeštadieni, 

10,30 vai. vak. per ]RADIO NOVE DE JULHO, 
vidutinėmis ir trumpomis 31 metro bangomis.

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

PRANAS & ČIA. LTDA
, Madeiras em gerai

SĖDĖ: Rua»México, 98 - 9.o - salaf904 — Bone: 52-0229 
Endereço Telegráfico: «CAB UNA»

Rio de Janeiro

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, 

Ibitlrama ir A v. Zelina).

Serraria < IT A» — Serra dos Aimorés — Município de 
Nanque - Estado de Minas- Gerais

MALONI ŽINIĄ LIETUVIAMS
LIETUVĖ ADVOKATĖ IRENE GRITÉNAS DUODA NEMO
KAMAI JURIDINES INFORMACIJAS SAVO TAUTIEČIAMS 

IRENE GRITÉNAS
Advogada

ESCRITÓRIO RESIDENÇIA
Praça da Sê, 323 - 10 • cllOllJ.02 Rua Coelho Neto, 281

Fone 33-9951 Fone: 63-3697, V. Prudente

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

••roriJA”
Mokina kirpimo siuvimo, madų mode 
lių braižybos ir pritaikomoje* meno.

Paruošia siuvimo ir kirpimo-mokytojas
valdiškiems egzaminams* (habilitação)

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

Pamokos vyksta vakarais
- Užsirašyti pas mokyklos direktorę) Sofiją Misiukaitę - 
------ Rua da Graça, 381 — casa 6 — Bom- Retiro------- -

Agua Rasa 8 val.j
Moinho Velho 11 vai.,
Lapa 16 vai.,
Kiekvieną sekmadíen|
Mooca 8 ir 9 1/2 vai.
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vai,
Vila Bonilha 10 vaL

LIETUVIŠKŲ PROGRAMOS
TRANSLIACIJOS

(Lietuvos laiku)

VATIKANO RADIJAS

Kasdien 20,15 iki 20,50 vali
Sekmadieniais 10,30 iki 11 

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

RIO DE JANEIRO

‘Lietuvių radio valandėlė 
<A voz da Lituania» yra trane 
liuojama ANTRADIENIAIS 
18 vai 40 min.

SKAITYKITE IR 
PLATINKITE VIE 

N-NTELI PIETŲ AMERjKCS 
SAVAITRAŠTI «MŪSŲ 

LIETUVA».

Máquinas Texteis Santa Clara Ltda. 
MÁQUINAS E ACESSÓRIOS TEXTEIS 

FUNDIÇÃO DE FERRO E ALUMÍNIO

Caixa Postal, 2093 — Tel. 63-7340

Fábrica e Escritório.-

Rua Domingos Afonso, 50 — Vila Santa Clara
V. Prudente — S. Paulo

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDO Y A

IPHÃCÍ CAKR1EKI m.
Lindoya vanduo vre d^nai žinomas gėrimas 
Kurio puikų veiK. m'į-žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
sitikinkite ir visados naudokite!

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

Caixa Postai 3967 — SÃO PAULO

p lg i ir gera kokybėj

Česlovas Jakiunas
Parduoda ilgam išsimokėjimui raštinėms, krautuvėms 

ir kitiems tikslams rašomas, skaičiavimo, kasos 
registravimo mašinas (registradoras), su fabriko 

garantija vieniems metams.
Raštinė: Rua Newton Prado, 686, Tel. 52-2289, S. Paulo 

i Tautiečiams didelė nuolaida.

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

Attikite ir jsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

e s a a U -- _
I S 3 ■ U jįV“ įp įtejį;;sefaB;;SBB!R ..

£ £ S5 21 
BBS»
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MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEI

Dalis 3 jo PAL Kongreso dalyvių

3 jo PIETŲ AMERIKOS LIETUVIŲ KONGRESO 
Įvykusio São Paulo mieste. Brazilijoje 1965 m. 

Vasario mėn 18 — 21 d.

REZOLIUCIJA
TREČIASIS PIETŲ AMERIKOS LIETUVIŲ KONGRESAS, 

susirinkęs São Paulo mieste, Brazilijoje 1965 m. Vasario mėn. 
18 — 21 d., kuriame dalyvavo lietuvių atstovai iš Argentinos, 
Brazilijos, Čilės. Paragvajaus ir Urugvajaus, legaliai atstovau 
darni visus Pietų Amerikos lietuvius, ir į ku-į taip pat atvy
ko Jo Eksc. Vyskupas Vincentas Brizgys, Nepriklausomos 
Lietuvos diplomatijos Setas Stasys Lozooaitis. VLiKo pirmi
ninkas Vaclovas Sidzikauskas, Pasaulio Lietuvių Bendruome 
nts vice—pirmininkas Dr. inž. Alg. Ladas Nasvytis, BALFo 
atstovė Drė Elena Armanienė, Tautos Fondo valdytojas pre
latas Jonas Balkonas A L K. Federacijos atstovas p etatas 
Ignas Albavičius r kiti delegatai apsvarstę dabartinę Sovie
tuos okupuotos Lietuvos padėtį, konstatavo kad: pagal step 
tą Molotovo —Ribbentropo 23 d, rugpiūčio ir 28 d. rugsėjo 
1939 m. paktą.

1) Lietuva 1940 metais buvo Sovietų Rusijos okupuota įve 
dant raudonosios armijos pajėgas ir komunistų partijos 
administraciją, panaikinant Lietuvos nepriklausomybę.

2) Tuo smu tu Sovietų Rusija nusikalstamai sulaužė visas 
su Lietuvos Respublika sudarytąsias sutartis in įsipa
reigojimus.

3) Lietuvos okupacija tęsiasi jau 25 metus, Maskvai palai
kant joje komunistinį režimą, naudojant imperialistiniu'! 
metodus, kaipo prievartą, žudymus deportaciją nutau
tinimą ir religijos persekiojimą.

4) Maskvos imperializmas išnaudoja Lietuvą ekonomiškai, 
panaikinęs nuosavybę ir jos gyventojus versdamas dkrb 
ti už bado atlyginimą

5) Maskva nors ir smerkia kolonializmą Afrikoje pati ko 
tonizuoja Mažosios Lietuvos teritoriją ir atkelia į Lie
tuvą daugybę rusų. Varomas nuolatinis Lietuvos rusini 
mas išstumiant lietuvių kalbą i§ administracijos, mokslo 
įstaigų ir mokslinių leidinių.

6) Sovietų Rusija savo imperialistinius užgrobimus Rytų 
Europoje klastingai vaizduoja pasauliui, tartum tos tau 
tos — jų tarpe ir Lietuva — savo noru būtų prie Mask 
vos prisijungusios Iš tikrųjų tai yra žiauri okupacija, 
sumindžiojusi visas pagrindines žmogaus teises ir tais 
ves, panaikinusi laisvą apsisprendimą
KADANGI visame pasaulyje šiuo metu vyksta galingas 

sąjūdis už laisvės ir nepriklausomybės suteikimą visorr s tau
toms, 3—sis PIETŲ AMERIKÍ S LIETUVIŲ KONGRESAS nu 
tarė kreiptis į Jungtinių Tautų Organizaciją (ONU) ir į Ame
rikos Valstybių Organizaciją (OEA) prašant kad būtų daro
mas spaudimas į Sovietų Sąjungą, kad ji gražintų Lietuvai 
laisvę ir nepriklausomybę, išvesdama iš Lietuvos teritorijos 
raudonąją armiją, sugrąžintų į tėvynę Sibiran ištremtuosius 
Lietuvos žmones.

(atkelta iš 1 pusi) 

vių ir brazilų tautų pagrindi- 
niai siekimai yra tie patys — 
žmogaus laisvė, žmogaus įgim 
tųjų sąžinės, šeimos nuosavy 
bes teisių apgynimas Išsa
miai nušvietęs komunizmo pin 
klės užmig yti net katalikus 
siūloma Koegzistencija ir ta 
koegzistencija pavergti dar 
laisvąjį pasauii ir Bažnyčią, 
jis kvietė mus ištverti kovo
je ir užtikrino BraziHjos tal
ką toje kovoje

Meninėje dalyje pasirodė 
solistai baritonas V Laurina 
vičius tenoias p. K. Ambro 
zevičius, mezzo spratan&s ple 
Z Va atkaltė iš Argentinos, 
sopranas Htnr.quete Ehlers 
S; Paulo choro ir ateit ninku 
tautinių šokių vienetai o Ar
gentinos «Rambynas» pakarto 
jo vakarykštę «Užbaigtuvių» 
pynę Visi pasigėrėtina atliko 
savo programas o«Rambynas» 
susilaukė karščiausių ovacijų 
ir nunešė kitus savo menišku 
taut šokių lygiu.

Minėjimą baigė S. Paulio 
liet parap. choras, diriguoja
mas p. V Tatarūno ir sūdai 
nuodamas «Kur bėga Šešupė» 
«Lietuviais esame mes gimę» 
ir »Mes grįšim». Pagaliau visi 
dalyviai su choru sugiedojo 
mūsų himną

Skirsiėmės su labai pakilia 
nuotaika;

KETvIRTCJI KONGRESO 
DIENA •

11,30 iškilmingos pamaldos 
miesto centre stovinčioje ka
tedroje. Mišias laikė J E. 
vysk. V; Brizgys, kurs pasakė 
trumputį jautrų pamokslą lie 
tuviškai. Portugališkai, čia 
augęs kuo. klebonas Vyt Ka
volis per 23 minutes pristatė 
brazilams svečiams ir jauna 
jai, lietuviškai nebemokančiai 
mūsų kartai visą mūsų tautos 
garbingai nueitą kelią nuo 
Gedimino taikų iki šių dienų. 
Tikrai meistriškai jis sujungė 
mūsų is.orijos svarbiausius 
įvykius, su giliausiomis religi 
nėmis dvasinėmis mūsų aspi 
racijomis ir didvy išką mūsų 
tautos laikyseną šimtmečių 
e goję Taip ir galvoji, ar 
galėtų atsirasti lietuvis jau
nuolis—ė, kurs po tokio pa
mokslo dar nedrįstų prisipa 
žiati esąs lietuvis? Nelietu
viai tikrai galėjo iš jo išsi
nešti mums pagarbos ir gilių 
simpatijų

Pamaldos kėlė lietuviškos 
S. P. parapijos choro gieda
mos giesmės. Didžiulės kate 
droš vidurinė nava buvo pil
na žmonių.

Po pamaldų uždėtas vaini
kas prie Brazilijos nepriklau
somybės paminklo, lietučiui 
dulkinant.

POPIETINIS POSĖDIS

Popietiniame posėdyje Vila 

Beloje Vytauto Didžiojo var
do mokyklos patalpose priim 
tos rezoliucijos nutarimai, 
formuluoti sveikinimai ir pa
geidavimai.

Kongresas praėjo nepapras 
tai šiltoje jauki j je nuotaiko
je. Neįvyko nė vieno aštres
nio susikirtimo. Yra tekę da
lyvauti daugelyje mūsų suva
žiavimų ir kongresų, bet to 
kio darnaus, vieningo, tokios 
pakeliančios atmosferos kituo 
se neteko patirti. Prie to, be 
abejo, prisidėjo visų lietuvių 
partijų bei srovių apsijungi- 
mas Š. Amerikoje! i ieve 
duok, kad ta darna toliau 
įveiktų visas ją tykojančias 
pinties ir pavojus!

PASKUTINĖS VALANDOS

Atsisveikinimo vakarienėn 
susirinkta seserų Franciškie- 
čių gimnaaijos salėn. Čia ir
gi broliška nuotaika, Atsisvei 
kinimo kalbų buvo daug (ka
da pas mus jų nebuvo?) Bet 
visi kalbėtojai lenktyniuote 
lenktyniavo, iškeldami ir pa
brėždami to Kongreso pakilią 
nuotaiką, sutarimą, ir lietuviš 
ką šiltumą.

Kitas kongresas pramato- 
mas 1967 m. Buenos Airese, 
Argentinoje.

Kituose <M. L.»|nunaeriuose 
smulkiau talpinsime Kongre
so darbus. Paskelbsime rezo
liucijas, nutarimus.

Taip pat apeliuojame į yiso pasaulio sąžinę, kad kartu 
su visa lietuvių tauta reikalautų, kad Sovietų Sąjunga sus
tabdytų religijos persekiojimą bei sąžinių prievartavimą ko
munistinio režimo pavergtiems žmonėms.2

LIETUVIAI! MALONI 
NAUJIENA ! I

Pirmadienį, vasario 22 die
ną pradėjo išsikraustyti japo 
nai iš Lietuvių Namų Moko
je! Jei ne šią, tai kitą savai 
tę jau bus galima pradėti šva 
rintis, dažyti salę, tvarkyti 
scena ir hitas patalpas. Dar 
mėnuo kitas ir jau galės lie
tuviai naudotis savo namais 
savos kultūros reikalams.

Bus reikalinga ir talka ap- 
švarinimui ir salės išdažymui. 
Ar neatsirastų savanorių? Pa
sisiūlyti rua Lituania, 67, 
Mooca.

im
«M. L.» prenumeratas apsi- 

mokėtjo.-
RĖMĖJO: Longinas Gaiga

■»» ♦

las 5.000 cr.. Ant, Žadeikis 
5 200 or.. Ant. Golskis 6 000 
cr., J Zaidys 5.000 cr., Anta 
nina Danilienė 4.000 cr.

Po 3.000 cr: J. Brenčius, J. 
Lisauskas, J. Paukštys Pr. 
Grigaravičius, K. Lipas, T. 
Perednis C

Vyt. Dorelis 2.000 cr/
nu

Knygų dovanojo T. Jėzuitų 
kuriamam knygynui: p. Bura- 
gai, Konstancija Pavilavičie- 
nė ir Meldutis Laupinaįtis

Visiems nuoširdus ačiū!
nu

— Laiškai: J. Balčiūnui, A 
Vinkšnaitytei, Garmienei, Pet 
raitienei kun. J. Šeškevičiui, 
A. Žemaitaučiui, A Balftiunie 
nei, L. Šlapelienei, B. Aškinie 

nei, EI. Dudėnienei, Iz. Sėlio 
kienei A Lazdauskui, J. Ty 
lai. V. Balčiūnui, VI. Marke 
vič ui, H Šimonytei, J. Tata 
rūnui, K Musteikiui, I. Skur 
ke-vičiūtei, J Baužiui, I Kut 
kienei, M. Mackienei, J. Stun 
giui, J Vepstui, kun. A. Rama 
šauskui, E. Bartaškienei, V. 
Vaikšnorienei, P, Našlėnienei 
Pr Kamantauskui, M Kleizie 
nei, Pr Zagorskienei, A, Mi 
zarienei, A. PisaraviČienei, V 
Bazilevski, J. Antanaičiui, A, 
Gustaičiui, J. Paukščiui.

mi
Praėjusį Šeštadienį, Lietu

vių bažnyčioje Vila Zelinoje 
šeimos židinį sukūrė Vytautas 
Klimavičius su p le Ivanaus 
kalte.

nu
Praėjusį sekmadienį Henri

ko Remenčiaue šeimą aplan 
kė didelis džiaugsmas — gimė 
jiems graži dukrelė.

— VILA ZELINOS LIETU. 
VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5975 

NAUJAS ADRESAS
Tėvų Jėzuitų J. Giedrio, J. 

Bružiko ir J. Kidyko naujas 
ir nuolatinis adresas yra šis:

RUA LITUANIA, 67, MOOCA, 
13, S. PAULO.

Telefono dar neturi, bet ga 
Įima skambinti farmacijai 
93—2341 ir prašyti, kad juos 
pašauktų.

ATSKIRO NUMERIO
KAINA 75,00

l
PARDUDAMI NAMAI Z Ę.L I N O J E !
Du miegamieji, salė, virtuvė, pilhai įrengta mau

dyklė, garažas, sodas. Du butai sodo gale. Pastatai 
tvirtai, gražiai pastatyti

Prieinama kaina Mažas įmokėjimas pradžioje, likę 
išmokėjimai be nuošimčių.

Teirautis su savininku.
Rua Barão de Juparanã, No. 212.

- KAS TURITE JUMS ne
bereikalingų lietuviškų plokš 
telių, knygų ir laikraščių, ma 
lonėkit padovanoti Tėvams 
Jėzuitams Mokoje. Jie nori 
įrengti knygyną su skaitykla. 
Pranešus, kad turite atlieka
mų knygų, jie atvyks pasiimti.

Nemaža knygų išmetama į 
šiukšles. Kad tas lietuviškas 
turtas nežūtų, malonėkit pa
aukoti Lietuviams Tėvams J ė 
zuitams. Ačiū!
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