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Bažnyčia Sov. Lietuvoje
Daugelis mano, jog Sov. 

Lietuvoje religija nėpėrsekio- 
jama. O jei buvo ir yra «grie 
biami» kunigai, ar kaikorie 
tikintieji, tai tik tie, kurie ki
šasi į politiką, palaiko liau
dies priešus, ar užsispyrėlius 
patriotus. O kas tik nori, tas 
gali eiti į bažnyčias. Chruš
čiovas aiškiai pasmerkęs ar
šius kovotojus su religija, 
jau 1954 metais. Jis bandęs 
užmegzti ryšius su Vatikanu, 
pasiuntęs ortodoksus stebėto
jus ir Lietuvos Katalikų Baž
nyčios atstovus į U Vatikano 
Susirinkimą. Jis paleidęs iš 
Sibiro ukrainiečių arkivysku
pą Slypij ir net nevengęs sa 
vo kalbose minėti Dievo var
dą ir pasinaudoti Šv. Pašto 
žodžiais Visa tai daugeliu3’ 
vakariečių ir net katalikų su 
darė įspūdį kad komunistai 
tapę daug liberališkesni Baž
nyčiai ir kad vis didėjanti 
tikėjimo laisvė

AR TAI LAISVĖ?

Visa tai yra tiktai apgaulė 
ir apsigavimas dėl suktos Ir 
klastingos komunistų propa
gandos. įsukta jau yra pati 
sovietų konstitucija, kuri 124 
skyriuje užtikrina p liečiams 
sąžinės laisvę ir tik atskiria 
Bažnyčią nuo valstybės ir mo 
kyklą nuo Bažnyčios Ji, ne
va, pripažįsta piliečiams tei 
sę praktikuoti savo kultą ir 
laisvę varyti priešreli- 
ginę propagandą. Taigi, lei

Plačiajame Pasaulyje
Rio de Janeiro mieste įvy

ko tarptautinės policijos «In 
terpei» atstovų suvažiavimas, 
kuriame dalyvavo daug žy 
mių asmenų «Interpol» poli
cijos organizacijai priklauso 
92 valstybės ir jos centras 
yra Prancūzijos sostinė ja Pa 
ryžiuje

Laikraščiai skelbia, kad In
donezijos prezidento Sukamo 
planai užimti jėga Malazijos 
sritį nerado pritarimo komu 
nistinėje Kinijoje. Kiniečiai 
komunistai atsisako remti gin 
klais Indonezijos ekspansi 
nius užsimojimus

Anglijos bendrovė «British 
Aircraft Corporation» stato 
naują šarvuotą tanką, kuris 
galės pakilti į orą ir per
skristi gana didelį nuotolį.

Pernambuco estade didelės 
ir ilgai užtrukusios liūtys pa
darė pustrečio milijardo kru 
zeirų nuostolių. Per potvynius

I

džia tiktai dalyvauti religi
nėse apeigose, o tikėjimą gin
ti, ar jį skleisti uždrausta, 
kaip «kontrarevoliucinis» dar
bas.

Tuo pačiu metu ne tik lei
džiama «varyti priešreliginę 
propagandą», bet ir skatina
ma įsakymais įstatymais ir 
administracinėmis priemonė
mis. PRlEŠRELlGINĖ BEDIE
VIŠKOJI PROPAGANDA YRA 
VALDŽIOS VEIKIMO DALIS.

Įstatymais apie religines 
bendruomenes (iš 1929 V. 18) 
draudžia mokyti vaikus tikė 
jimo visose mokyklose. Net 
tėvams, paskutiniu meiu, drau 
džiama mokyti mažamečius 
vaikus tikėjimo, nes esanti 
sužalojama jų sąžinė. Viešuo
se ir privačiuose namuose 
draudžiama atlikti bet kurias 
religines pareigas, o tai lie 
čia ir ligonines, kur nevalia 
ligoniui pasišaukti kunigo 
(str 24)

Ąr ne puiki tvarka? Kiek
vienas gali tikėti, ką nori, 
gali melstis tam skirtose vie
tose Bet ar tai tikėjimo lais 
vė, jei ligoniui nevalia ligo
ninėje atl kti išpažintį ir pri
imti Kt muniją? Kodėl bedie
vybės propaganda visur gali
mi ir net įsakoma? Kodėl be 
dievybė nežaloja vaikų sąži
nės? Kodėl dėl to žalojimo 
nieko nesako mūsų raudonie
ji broliai?

Pagal Dr. L Mar, AIDAI 
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keliolika žmonių žuvo ir 
daug šeimų paliko be pasto
gės, Valdžia nukentėjuslems 
organizuoja visokeriopą pa
ramą.

Spaudos žiniomis Sovietų 
Rusijos komunistų partijos 
XXIII kongresas įvyksiąs tik 
1966 metais kovo mėnesį Šis 
kongresas turės patvirtinti 
naują po Chruščiovinę politi
ką kurią dabar veda du nau
ji sovietų diktatoriai Kosigin 
ir Brežnev.

Lenkijoje viename miške 
surasta daug parėptų ginklų, 
kuriuos ten paliko nuo Sovie 
tų Rusijos besi raukdami vo
kiečiai Paslėptus ginklus pri 
puolamai surado vienas vai- 
kas

Buvęs São Paulo guberna
torius ir vėliau finansų minis 
teris Prof. Carvalho Pinto 
pakartotinai pareiškė, kad jo 
visiškai neinteresuoja kandi. 

datura į Respublikos prezi
dentus. Jis kandidatuosis iš 
naujo tik į São Paulo estado 
gubernatorius.

Prancūzijos žymus moksli 
ninkas Michel Gardner, dide 
lis komunizmo politikos žino 
vas. pranašauja, kad iki 1970 
metų Sovietų Rusijoje įvyk
sianti didelė vidaus revoliuci 
ja, po kurios bus įvestas Ii- 
bėralinio socializmo režimas 
naudingas visuotinai pasaulio 
taikai

Spaudoje pasirodė žinių, 
kad iš Brazilijos kontraban 
dos kel u išvežama daug dei 
mantų ir kitų brangakmenų 
tuo padarant valstybei daug 
nuostolių. Valdžia yra pasiry 
žūsi sustiprinti kovą su visų 
rūšių kontrabandietais

BRAZ L JOS futbolo koman 
ria nugalėjo Maskvoje rusus 
3x0

Šiaurės Amerikoje paleis 
tas į erdvę didžiausias kos
minis svedinys, ‘Titan III C» 
sveriąs 10 000 kilogramų

Pagal tarptautinės organi 
zacijos t NESCO duomenis 
daugiausia analfabetų yra šio 
se Pietų Amerikos valstybė
se: Nicaragua 80,4%, El Sal 
vador 77,1%, Venezuela 72%, 
Dominikos Respublikoje 67%, 
Brazil Joje 66% Panamoje 
46% Paragvajuje 37%, Čilė
je 36% ir Costa Rica 28%. 
Mažiausia analfabetų esą Uru 
gvajuje ir Argentinoje.

Brazilijoje, Pernambuco es
tado sintetinės gumos fabri 
kas gavo 3.400.000 dolerių 
paskolą naujiems įrengimams 
ir to fabriko praplėtimui. Po 
naujų įrengimų fabrikas galės 
gaminti iki 25.000 tonų sintė 
tinės gumos į metus. 
. ...........

Žinoma São Paulo firma 
• Pirelli» Minas Gerais estade, 
Santa Luiza miestelyje stato

PRAŠOMA ĮSIDĖMĖTI

LIETUVOS PASIUNTINY
BĖS RAŠTINĖ PERKELTA I 
R (JA MEXICO, 98, S LA 708. 
VEIKIA TA PAČIA TVARKA: 
ANTRADIENIAIS, TREČiA- 
DiENlAlF, KETVIRTADIE
NIAIS IR PENKTADIENIAIS 
NUO 10 IKI 13 VA L. 

Dr. Erikas Meieris
Lietuvos įgal. Ministras

IGNOTAS IDIKA IR ANTANINA ČEMAKKAITĖ liepos 
10 d. švenčia savo bendrojo gyvenimo, meilės, darbo, pasi
aukojimo ir laimės metų 50 tąją sukaktį — AUKSINĮ mote
rystės jubiliejų.

Ignotas Idika, stambaus ūkininko sūnus, kilęs iš Kibar- 
tų. pirmojo karo metu pateko į Vilnių, kur susipažino su 
panele Antanina Č markaite. Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje 
sujungė savo gyvenimo likimo kelią su josios likimu.

Grižę į savi ūkį. jį rado vokiečių labai nualintą. Savo 
sumanumu ir darbu jį atstatė, vėliau jį pardavė. Pradėjo 
verstis prekyba Pirma Kibartuose vėliau Virbalyje. Vilka
višky laikė Inteligentų Kliubą «Bijūnas». Išaugino du sūnų: 
arkitektą Algimantą Romualdą ir elekt o inžinierių Algiidą,

Karo metai jų šeimą nubloškė į Vokieti,ą, kur Breslau 
mieste, laike bombardavimo žuvo jų sūnus Algimantas Ro
mualdas, palikdamas jauną žmoną ir mažą sūnų Romutį

Atvykę į Braziliją visi t rėjo daug dirbti, kol pamažu 
įsikūrė Ponas Idika dirbo pieninėj, dabar gauna pensiją Gy 
vena pas savo sūnų inž Algirdą, Didžiausias jų džiaugsmas 
tai anūkai. Be Romuko turi dar Vidutę ir Mildą, inž. Algir. 
do dukros.

Vi n ntelis vargas, sako ponas Idika, kad kai galėtum 
dabar džiaug is gyvenimu nėra sveika’os. Metų būų ne 
daug, apie 70, bet išgyventi karo mou vargai paliko savo 
žymę

Ponams Idikams linkime dar daug bendrosios laimės 
gy venimo met<ų!

naują, didelį elektros laidų 
fabriką, kuris kainuos virš 
2 5 milijardų kruzeirų. Nau 
jam fabrike dirbs keli šimtai 
darbininkų

Amerikos firma ‘General 
Telefene Electronics Corpo
ration’'pradėjo gaminti nau
jas elektros šviesos lempu
tes kurios yra du kart sti
presnės šviešos atžvilgiu už 
paprastas iki šiol gaminamas 
ir jų patvarumas yra 13 kar 
tų ilgesnis.

Kubos diktatorius Fidel 
Castro kalbėdamas Oriente 
srities žemdirbiams pareiškė, 
kad ' Kuba yra šautuvų de 
mokratija, Balsavimo lapus 
pakeitėm šautuvais, kurie yra 
efeklingesni už balsus. Dabar 
balsuojame šautuvais. Šita 
yra mūsų demokratija, Šito 
kios demokratijos mes no 
rime”.

Dar 1932 m garsusis Brazi 
lijos šiaurės banditas "Lam 
peão”, išžudęs nekaltus gy 
ventojus ir apiplėšęs fazen
das palikdavo irgi tokio turi 
nio raštelį: “mano valdžia ir 
mano teisingumas yra durklo 
ašmenis ‘.

Iš Maskvos pranešama, kad 
sovietų spaudos daviniais, 
pernai buvo pašvęsta 150,000 
valandų per įvairias radio 
stotis propagandai, Tam pa 
čiam tikslui buvo pagaminta 
apie 200 ilgo metražo filmų 
atspausdinta 120 milijonų kny 
gų ir apie du milijardus bro 

šiurų. Be to. užsieniuose bu 
vo sukontratuota ntva kultu 
rinei propagandai” 20 (00 ge 
rai apmokamų agentų

Komunistinės propagandos 
reikalams sovietų usja kas 
met iš eidži milžiniškus pini 
gus laikydama savo gyvento
jus skurde ir nedatekliuje.

DR. P. MAČIULIO 
PAGERBIMAS

Birželio 26 dieną įvykusia 
me pasitarime numatyta su
ruošti buvusio Lietuvos Kon
sulo S. Paulyje Dr. P. Mačiu
lio 70 metų amžiaus paminė 
jimas ir pagerbimas visuose 
trijuose jo iniciatyva pasta 
tytuose rūmuose, Vila Beloje, 
Mokoje ir Vila Anastazijoje. 
Tam tikslui numatyta paeiliui 
surengti vakarus, kurių pro
gramoje būtų paskaitos a;ie 
Dr. P. Mačiulį ir jo veiklą 
mūsų kolonijoje.

Sekantis tuo reikalu pasita 
rimas numatomas sušaukti dar 
šį (liepos) mėnesį Be to, tuo 
pačiu reikalu numatyta tartis 
Liet, S gos Brazilijoje arti 
miausiam posėdyje.

«Mūsų Lietuvai» straipsnį 
apie Dr P. Mačiulį ruošia 
St Vancevičius.

«M. L» Redaktorius T. J. 
Kidykas S. J. išvažiavo ke 
lioms dienoms į Rio de Janei 
ro, kur sekmadienį, 11 liepos 
dalyvaus kun. Juozo Janilio 
nio kunigystės Auksinio Jubi 
liejaus šventėje ir sakys, Ju- 
bilijato kviečiamas, lietuviš 
kai toms iškilmėms pritaiky 
tą pamokslą
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ELTA P R AXES A:
OKUPUOTOJE LIETUVOJE

ŠIŲ METŲ gegužės mėn 
pabaigoje ir birželio pradžio
je j tolimą šiaurinės, sovieti 
j s kraštą Komi autonominę 
respubliką, komjaunimu* pa
siuntė du šimt s lietuvių — 
vaikinų ir merginų. <Komj 
’l iesa» savo gegužės 25 d. laj 
doje sovietijos šiaurę jauni
mai pristato kaip žavingą, 
roman ika dvelkiantį kraštą. 
Laikraštis kreipiasi «Apie ką 
tu galvoji romantike? Kelių 
tiek daug, o reikia išsirinkti 
vieną — savąjį. Mes tau pa 
tirsime, Yra šiaurėje nepa 
prasto grožio kraštas. Jį va 
dina žaliojo aukso šalimi 
Tai — Komi ATSR» Muro ięs 
kad komjaunimas siunčia į 
Komi kraštą lietuvius jaunuo 
liūs, laikraščio koresponden
tas toliau pasakoja apie «nuos 
tabią taigą , Esą. Komi mies 
te Ežva statybos darbai pa 
našūs į Elektrėnuose įvykdy
tus Ten veikią ir jaukūs vieš 
bučiai; priima «savanorius, ku 
rie atvažiuoja su komjauni
mo kelialapiais», Lietuvos jau 
nuoliai Komi krašte, be kitų 
stato ir universalinę parduo 
tuvę. Su rusais ir kitais ten 
dirba Jonas Vaitukaitis Ne 
tik jis, ten nuo ■ 1960 m. su 
visa šeima įsikūręs ir jo tė
vas Jis — mūrininkų briga
dininkas, kiti va’kai mokosi 
arba tarnauja armijoje Girdi, 
Vaitukaičio šeima jau -gilia* 
įleido šaknis nauioj vietoj».

Čia įkurdinti lietuviai džiau 
giasi naujai atvykusiais Tie 

sa anot ju ten žiema rūstes 
nė.^ bet korespondentas skai 
rytojus paguodžia, nes ten 
daug laukinių paukščių žuvų, 
grybų ir šiaip «neatsiliekama 
nuo Lietuvos. Sviestas. deš 
ra, pienas . dar atvežama 
apelsinų ir citrinų *

Komi įstaigos labai pagei 
daujt. kad į statybas atvyktų 
daugiau lietuvių merginų..

Jei kas skaitytojų nežinotų 
primenama, kad Komi srityje 
temperatūra žiemą nukrinta 
iki 40 laipsnių po nuliu.. Ti
krai «žavingas kraštas» .

ŽEMAITĖS gimimo 120 sios 
metinės Lietuvoje pradėtos 
minėti gegužės 22 d Vilniaus 
respublikinėje bibliotekoje ge 
gūžės 22 d. buvo atidary a 
jubiliejinė paroda, vakare 
akad. dramos teatre įvyko mi
nėjimas Žemaitijoje Džiugi- 
nėnų kaime, kur 15(4—1865 
m. gyveno Žemaitė atideng
ta memorialinė lenta Sveti 
mos tautos Žemaitės kūriniais 
susidomėjo dar 20 amž. pra
džioje. Vertimai lenkų kalbo
je pasirodė 1903 m , o latvių 
kalboje 1924 metais Rusų 
kalba Žemaitės kūrinių išėjo 
net 10, bendro ts70 000 egz. 
tiražo. Taip pat jos rašinių 
pasirodė estų, ukrainiečių, gu 
dų. armėnų bulgarų, čekoslo 
v<ikų ir net kinų kalbose.

BOKSO pirmenybėse Rytų 
Berlyne gegužės 23- 29 d iš 
aštuonių Sov. Sąjungos boksi 
ninku, laimėjusių aukso me

MUSŲ LIETUVA

dalius, du buvo Lietuvos bok
sininkai.- kaunietis Ričardas 
Tamulis ir vilnietis Danas 
Pozniakas, R Tamulis (antras 
pusvidutinis svoris) Europos 
čempiono vardą įsigijo jau 
trežią kartą o D rozniakas 
(pussunkis svoris) pirmą 
kartą į 10 aukso prizininkų 
- čempionių skaičių, be aš 
tuonių Sov. Sąjungos boksi 
ninku, pateko vak. vokietis 
ir lenkas.

DOTNUVOJE Kauno dramos 
teatras pastatė premjerą: an
trąjį jauno dramaturgo R. Sa 
mulevičiaus veikalą "Pakly
dęs tarp žvaigždžių- Režisa 
vo L. Zelčius muziką sukūrė 
V Bau mi i as.

VILN'U E išleistas «lietu 
vių kalbos vadovėlis» io au 
torė E Orvidienė ilgus me 
tus dėsčiusi ne lietuviams. 
Vilniaus universiteto lietuvių 
kalbos katedros vyr dėstyto 
jas A Piročkinas «Tieso e» 
(nr. 125) džiaugiasi, kad vado 
vėlis tinka ne tik studentams, 
bet ir tiems, kurie nė a mo 
kęsi lietuvių kalbos vidurinė 
je mokykloje

«LITERATŪROS IR MENO» 
savaitraštyje rašoma apie Pa 
nevėžio miesto šešėlius ir ži 
bucus Nurodama j visą eilę 
kultūros įstaigų mieste ir de 
juojama, kad publika neparo 
džiusi susidomėjimo sovietų 
pagamintais filmais «Hamletas» 
ir «Pirmininkas» tfh ga esą ir 
tai. kad sales nepilnos kai 
atvyksta Vilniaus menininkai 
Jaunimas nelanko muzikos 
koncertų

Kodėl — toliau klausia — in 
žiuierius, studentas mieliau 
nueina praleisti vakarą kavi 
nėn, o neteatran? Aišku ne 
keliama tai kodėl Lietuvos 
gyventojai bodisi sov filmais 
ir komunistiniais veikalais 
teatre

ORGANIZUOJAMI Lietuve 
je vadinami «turistiniai drau 
gystės traukiniai». Jais Lietu 
vos kolchozininkai vežiojami 
po įvairias sovietiniu respu 
blikų istorines bei kultūrines 
vietas Tai pasitarnauja vadi 
namai «sovietinių tautų drau
gystei» stiprinti Rugsėjo pa
baigoje organizuojamas paa 
kutinis šiais metais trauki
nys vadinamas «Lietuvos že
mės ūkio pirmūnu». Į tokias 
ekskursijas patenka pasižy 
mėję gamyboje, daugiausia 
jos pa'iekę valstybei žemdir 
biai. '

LAISVAJAME PASAULYJE

Birželio 13 d. įvyko specia 
lioa iškilmės New Yorko pa 
saulinės mugės rajone Vati 
kano paviljono oažnyčioj šv. 
Mišias už Lietuvą aukojo J. 
E. vysk Pr Brazys MIC. New 
Yorko paviljone įvyko meni 
nė programa — atliko jungti 
uis choras ir šokėjai. Tą die 
ną prie lie.uviškojo kryžiaus 
iki pusės s iebo pakelta Lie 
tavos vėliava Invokacija su 
kalbėjo prel. J Balkūnas ir 
kalbėjo gen Lietuvos konsu 
las V Stašinskas.

VLlKo gen sekretorius J 
Audėnas, kūnam pavesti rū
pintis in'ormacijos baru savo 
pasikalbėjime spaudai nurodė 
į ELTOS biuletenių lietuvių, 
italų ir vokiečių kalbomis 
svarbą. Papildomai pabrėžia 
ma kad šalia minėtų biulete 
nių labai veiksmingi ir laisvi 
nimo veiklai svarbūs yra EL 
TOS biuleteniai a glų, ispa
nų ir arabų kalbomis Apie 
šiuos trijų kalbų biuletenius 
mūsų visuomenė bus plačiau 
painformuota

VAŠINGTONE gegužės 29 
d. staiga širdies smūgiu mirė 
buv Lietuvos prez dr K, 
Griniaus sūnus, b. gen. štabo 
pulk. Kazys Grinius, Šalia tar

1.965 m liepos 9 d.

nybos kariuomenėje, Grinių 
darbavosi ir diplomatinėje 
tarnyboje, o atvykęs į JAV 
įsijungė į visuomenės veiklą. 
Nuo 1951 m, perėjo dirbti į 
«Amerikos Balsą», kur išdir
bo iki mirties. Palaidotas bir 
želio 2 d Laidotuvių išvaka
rėse ilga kalba velionį pager 
bė Lietuvos atstovas ■>. Ka 
jeckas. -

ARGENTINOJE perrinkta 
Lietuvai išlaisvinti Centro vai 
dyba. Jai vadovauja Zef Juk 
nevičius, kuris kartu vado
vauja ir radijo valandėlei 
«Lietuvos Aidai» Argentinoje. 
Toliau valdybon įeina sekr. 
J. Gilvydis, muz V. Rymavi- 
čius, inž. St Babronis, Kv. 
Ruminas ir K, Misiūnas Lie 
tuvai Išlaisvinti Centras Ar 
gentinoje jau veikia 25 metai. 
Valdyba linkėsi per tą laiką 
pas visą eilę Argentinos pre
zidentų su peticijomis padėti 
išlaisvinti i ietuvą iš vergijos) 
Sudaryta bendradarbiavimo 
programa su Europos Paverg 
tųjų Valstybių komitetu, rno 
šiamos paskaitos B Aires 
mieste, J. Gilvydžio dokumen 
talinės fotografinės bolševikų 
žudinių parodos. Pastoviai 
ruošiamos vasario 16 minėji 
mų konferencijos.

Antrajam karui pasibaigus, 
įsteigtas Lietuvių Imigrantų 
Komitetas, kuris parūpino 
1000 lietuvių atvykimą iš Eu
ropos į Argentiną.

Vienas iš svarbesnių dalykų 
Lietuvai Išlaisvinti Centro bu 
vo atliktas 1960 m. gruodžio 
3—4 dienomis suorganizuo
jant pirmą Pietų Amerikos 
Lietuvių Kongresą. Šiam kon 
gresui ruošti prisidėjo visos 
organizacijos ir lietuviška 
spauda, susispietusi po AlOST 
oendru frontu, kuriam vado
vauja Jonas Čikštas. Pietų 
Amerikos Lietuvių kongresai, 
kaip naujas kovos būdas tę
siamas kas dveji metai skir
tingame krašte.

A- Mykolaitis Putinas

SUKILĖLIAI
KOVŲ DĖL ŽEMĖS IR LAISVĖS VAIZDAI 1861-1861-

X I X

(tąsa)

~ Didelio apmaudo širdy sa
vo konkurentei ji nejaučia, 
bet ji imsis visų priemonių, 
kad ponas Skrodski tos kitos 
į savo spąstus neįtrauktų. 
Skrodskis! Štai prieš ką kun
kuliuoja jos širdy pagiežos 
jausmas! Jam reikia vis nau
jų aukų. Taigi gana! Tegu ji, 
Agota, bus paskutinė auka. 
O ta baudžiauninkė — rodos, 
Katrė jos vardas — kuo ji 
kalta? Gaila merginos Jau
nai graži, matyt, ir nekvaila. 
Pranciškus sa^ė, kad ji turiu 
ti jaunikį — smarkų, gražų, 
gerą vyrą. Vai, kad jai neat
sitiktų taip, kaip pereitą ru
denį tai smarkuolei Ievutei! 
Ir Agota ryžtasi paimti tą 
geltonkasę merginą į savo 
globą, kad ji išneštų iš šito 
liūno savo jaunystę į švieses

nį, gražesnį gyvenimą, Agota 
žino, kaip ją išgelbėti. Parva 
žiuos panelė, tada ji pradės 
veikti.

Dienos darbas baigėsi, bet 
ryt bus tęsiamas. Palikę sa 
vo įrankius, žmonės telkiasi 
kuopelėmis, gretinasi prie ar 
timesniųjų — jauni su jaunes 
niaisiais, senesnieji su senes- 
niaisiais, kad būtų su kuo pa 
sišnekėti, o jauniems ir pa 
juokauti, pasistumdyti, padai
nuotu

Išleisdama Katrę, Agota 
guodžia ir drąsina:

— Nesisielok, mergele, Nuo 
savo dalios nepabėgsi. Nebi. 
jok - nepražūsi. Yra gerų 
žmonių ir dvare. Bet ir pati 
būk atsargi Nebūk ištižėlė. 
Ginkis ne ašaromis o ran
komis ■,
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Šitie padriki paguodos žo 

dž ai ir patarimai Katrę kartu 
ir drąsina, ir baugina. Ji da
bar čia pat akivaizdžiai ma
to, kas jos laukia šituose rū 
muose.

Išėjus į kelią, ji pasivijo 
jaunimo būrį Buvo čia Bal 
šių Vincas su Gene, Stašių 
Marcė, jaunoji Noreikienė ir 
dar keletas merginų ir vaiki
nų iš Šilėnų, Juodbaliųir Kar 
kliškių kaimų. Nors pavargę, 
bet ėjo garsiai šūkaudami, 
juokaudami Vakaras buvo ty
lus, gražus ir šiltas, Nė ma
žiausias vėjelis nejudino pa, 
linkusių pakelės beržų viršū
nių Vakaruose liepsnojo sau
lėlydžio žaros, o iš priešių 
gos pusės pro kalvą kilo di
delis, raudonas, tarsi padūma 
vęs mėnulio skritulys. Kažku
ris vaikinas, pasižiūrėjęs į tą 
tekantį mėnulį, pusbalsiu už
niūniavo:

Saulė nusileido,
Mėnuo patekėjo, 
Pikto pono žmonės 
Namo ėjo.

Kitas pusiau dainuodamas, 
pusiau saKydamas, vaipėsi ir 

tęsė:
Tijūnas — perkūnas, 
Urėdas — šėtonas, 
Ir patsai ponulis — 
Tas pats velnias,

Čia Stašio Marcė, atgalia 
ranka pasikasiusi nugarą, nes 
per dieną besilankstant jai vėl 
ėmė peršėti dar neseniai ran 
dais užsitraukusios žaizdos 
nuo Rubikių, rykščių, grasin
dama kumščiais dirbtinai sto 
ru balsu baugino:

Aš tą poną
Malte malčiau, 
O tą kotą
Grūste grūsčiau, —

Per sietą kaulelius
Išsijočiau,
Vėtrelė pelenėlius « 
Išnešiotų!

O Jankauskų Kazys ėmė 
visaip kraipytis, raivytis, pa
sikišo po pažastim lopetą lyg 
kokį ramentą ir, pamėgdžio
damas raišą, elgetiškai už
traukė:

Kai sš ėjau per kalnelį.

Susitikau tijūnėlį.
Man tijūnas nė žodelio;
Pasiėmė kuoką, 
Pamuše kojelę, 
Subyrėjo kauleliai.

Taip jie ėjo, vis daugiau 
visokių dainuškų prisiminda
mi, vieni kitus erzindami, ty
čiodamiesi, vieni kitus lyg 
drausdami, ponais, tijūnais 
vaitais ir kotais gąsdindami, 
o iš tiesų dar labiau į tokias 
išdaigas skatindamiesi.

Pro tuos juokus ir pokštus 
į tą ramų, šiltą gegužės va
karą liejosi per ilgus amžius 
susikaupęs sielvartas ir ap 
maudas, kantriai kęstas pa
niekinimas ir ilgai slapta ru 
senęs geismas išsivaduoti iš 
tokios buities, vėtrele sukilti, 
tamsiąją naktužę išblaškyti, 
skaisčiai tekančią saulelę pa
sitikti.

Dainuškoms ir visokioms iš 
daigoms pagaliau atsibodus, 
ėjo kurį laiką aprimę, susi
mąstę.

(B, D )
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Lietuviu Tautos Fizinis ir
Dvasinis

Minėdami 25 Lietuvos pa 
vergimo metus, prisiminkime 
kaip rusiškasis komunizmas 
stengiasi mūsų tautą sunai
kinti ir kūniškai ir dvasiškai,

ŽUDO TAUTOS KŪNĄ

Vos tik rusai užplūdo Lie 
tuvą antrukart, tuojai prade 
jo skerdynes. Per eilę metų 
trukusi partizanų kova parei
kalavo apie 30 000 gyvybių. 
O kur dar trys masiniai iš ve 
žimai Sibiran ir į kitas Rusi
jos vietas, kur nesibaigia įka 
linimai, iškėlimai ir taip vadi 
narni «savanoriški» išvažiavi 
mai darbams Rusijos gilu- 
mon Užtat dabar trūksta Lie 
tuvoje apie 1 milijono gyven 
tojų, kaip tai parodo AIDUO
SE inž Zunde.

ŽUDO TAUTOS DVASIĄ
Tai daroma labai gudriai, 

pamažėle ir planingai. Atro
do, jog komunistai leidžia 
klestėti lietuvių kalbai ir kul 
tūrai Juk organizuojami cho
rai, dainų šventės, sporto die 
nos literatūros vakarai, skai 
tykios ir tt Tačiau visur bru 
karna rusų spauda, rusų kai 
ha knygos, visur statomi ru
sai, o mūsų jaunimas karinę 
prievolę atlikti išvežamas ru
sų kariuomenėn Kiekvienam 
vaikui nuo pat darželio, sis
temingai, pamoka po pamo
kos skiepijama komunistinė 
pasaulėžiūra ir meilė «didžia 
jam broliui» rusui Taip jame 
marinama lietuvybė ir katali 
kybė, tie «buržuaziniai» prie
tarai ir nacionalizmas.

Jau 2—7 metų vaikai, lop
šeliuose ir vaikų darželiuose 
yra auklėjami vien tik komu 
nistinėje bedieviškoje aplin 
koje ir dvasioje, Juose jie iš 
būva kasdien apie 9 valandas 
ir, praktiškai, nemato savo 
tėvų 5 — 6 dienas kas savaitė. 
Tūose komunizmo daigynuo
se yra apie 35 00 i vaikučių,

Aukštesnėse mokyklose mo 
kytojai privalo skiepyti to 
liau neapykantą tautiniams ir 
religiniams «prietarams» ir 
meilę didžiajai tautų globėjai 
Rusijai Kurie to nedaro, tie 
yra perspėjami. Nepaklausę 
yra išmetami iš pareigų ir 
nebegali gauti darbo kitoje 
mokykloje. Be to visų moky
klų mokiniams pavedama taip 
vadinama politinė informaci-

Žudymas
ja bent dn kartu per mėnesį: 
vidurinių mokyklų mokiniams 
dar yra privalomi politinio 
švietimo kursai Paskutinėse 
dviejose klasėse dėstomi ko 
munizmo pagrindai, istorija 
ir ekonomija. Kas ketvirtas 
mokytojas yra komjaunuolis, 
t. y. įsitikinęs komunistes. o 
daugelis kitų mokytojų yra 
kom. partijos nariai.

BENDRABUČIAI

Pradedant 1947 m virš 
14 000 mokinių yra auklėjami 
bendrabučiuose Jie savo tė
vus mato tik per atostogas. 
Be to dar veikia visam mo 
kyklų jaunimui užmokyklinės 
įstaigos kaip pionierių namai, 
jaunųjų technikų ir gamtiniu 
kų stotys, vaikų ekskursijų 
įstaigos, sporto mokyklos, sta 
dijonai ir parkai

Visa tai drauge su gerai or 
ganizuotom jaunimo draugi
jom užima kone visą jauni
mo laisvąjį laiką ir atima iš 
tėvų geros įtakos.

ORGANIZACIJOS
Nuo 7 iki 9 m. vaikams vei 

kia «spal ūkų» organizacija. 
Nuo 9 iki 10 m — Pionie 
riai o vyresniesiems — kom
jaunimas Universitetų ir kitų 
aukštųjų mokyklų studentija 
yra 80 - 90 procentų komjau 
nuoliai. Beveik negalima pa 
tekti universitetan tam, kas 
nėra komjaunuolis. O jauni 
mas juk nori mokytis ir gy 
venti.

IŠ KUR GAUT.?
Lietuviškos bei religinės

P Carrie Chaprm n pirmoji moteris USA pradėjo viešus mitingus už moterų teitos.
2) 1890 m ištekėjo už Jurgio Catt, sėkmingo inžinierio.
3) 1900 metais ji buvo išrinkta moterų teisių sąjungos prezidente. usis

T. J. Eružikas Kai©
Miami praleidau savaitę. Vi 

sos dienos pasitaikė labai 
gražios ir saulėtas tai teko 
gerokai pasikepinti saulėje ir 
pasimaudyti vandenyne

Sekmadienį, birželio 6 d. 
buvau pakviestas į lietuvišką 
klubą (lietuviai čia savo pa
rapijos neturi) Susirinko apie 
50 žmonių; Sako susirenka 
iki 300—400 Bet dabar esą 
daugelis išvažinėję atostogų.

Lietuviai ir čia malonūs 
vaišingi Pavaišino skania lie
tuviška vakariene Vienuolika 
šeimų užsisakė «Mūsų Lie
tuvą

Ta pačia proga patyriau, 
kad lietuvis patriotas Pranas 
Mockus, paaukojo apie 40,000 
dolerių, arba Brazilijos pini 
gaiš apie 75,000.000 kr. ši
tam klubui įrengti ir jo veiki 
mui palaikyti Tai gražus pa 
vyzdys visiems pasiturintiems 
lietuviams, kai reika palaiky 
ti lietuvišką įstaigą

Turbūt visi lietuviai Miami 
turi savo automobilius ir sek

Šiaurinės Amerikos Laukais
T. J, BRUŽIKAS, S. J.

Birželio 7 d sėdau į autobusą ir 9,30 vai apleidau Mia 
mi. Gerasis kun P Garmuo ir Ona Pikutė išlydėjo, įdė ami 
kelionei maisto, kad nereiktų daug pinigų išleisti.

Autobusas pritaikintas ilgoms kelionėms, tiek vasarą, 
tiek žiemą. Žiemą šildomas, vasarą gi šaldomas. Iš kun- 
Garmaus gavau tmulkų krašto žemėlapį, taj galėjau gerai 
orientuotis per kurias valstijas ir mie tus autobusas risis.

Pravažiavau net 7 USA valstijas (estadus): Floridą, Geor 
gia, Tennesse, Kentukky, Ohio, Indiana ir pagaliau Illinois,

NEIŠ ILDOMI ĮSPŪDŽIAI
Kelionės įspūdži i neišdil

domi Nepaprasto grožio apy 
linkės, Pavasario metas Že 
mė apsiklojusi šviežio žal mo 
kilimu prižertu įvairiaspalvė 
mis gėlių gėlėmis Žmonių 
namai išpuošti, švarutėliai; ap 
link juos išgrįsti takai ir k-j 

atsparos gauti iš tėvų ir ku 
algų jaunimas beveik nebega 
Ii Kunigams nevalia mokyti 
vaikų religijos nei bažnvčio 
se, nei kitur. Tėvams nevalia 
skatinti vaikus eiti bažny 
čion ir vesti sakramentų Tai 
laikoma religine propaganda, 
sąžinės laisvės varžymu, ir 
tai yra įs atymais baudžiama, na kinama musų tauta ir rei- 
O bedievybės propaganda va kalanti laisvės.
romą visais būdais. P. S

madieniais popiet suvažiuoja 
kluban iš tolimesnių apylin
kių Čia jie pasikalba, pasi 
mato vieni su kitais pažai
džia, pavakarieniauja, alučio 
išgeria, bet girto nemačiau 
nė vieno, Man labai patiko 
jų draugiškumas, mandagu 
mas Tik komunistai čia nesi 
lanko. O visi kiti lietuviai, ko 
kių bebūtų pažiūrų ar tikėji 
mų. ar nieko netikėtų visi 
čia jaučiasi kaip broliai

Man teko čia papasakoti 
apie lietuvių gyvenimą Brazi 
lijoje, jų veiklą ir pakviečiau 
visus atvykti į São Paulį

Pilnas gerų įspūdžių aplei
dau Miami lietuvių klubą.

Be galo esu dėkingas kun. 
Pranui Garmui ir jo šeiminin 
kei Onutei Pikaitei už nuo 
širdžių globą per 8 dienas. 
Bet atėjo valanda skirtis ir 
birželio 7 ^d. sėdau į puikų 
Greyhoung kompanijos auto
busą ir išriedėjau Čikagos 
linkui, 

lėliai Kiekvienas gyventojas 
turi bent vienų automobilį, ue 
retai ir du ar tris Nakties 
metu miestu ir miesteliai 
tvyska nuo elektros šviesų. 
Jautiesi tartum užburtoje pa 
sakų šalyje, ar išsvajotame 
rojuje

Sauja mintys: Kiek tų žmo

Panašiai žaloja ir suaugu 
siu lietuvių dvasia per radi
ją. televiziją ir spaudų To 
dėl daug kas neatlaiko ir dva 
šiftkai žūva

Laisvojo pasaulio lietuviai 
turime tai žinoti ir netylėti, 
o skelbti visiems kiekviena 
proga, kaip yra žalojama ir 

aių atsimena Dievą, »pasken 
dę žemės gerybėse? Kiek jų 
vistiek yra nepatenkintų, ne 
ramių, susikrimtusiu, kiek pik 
tumų, barnių!. Juk Š. Ameri
ka yra pagarsėjusi, kaip dau 
giausiai turinti suirusių mote 
rysčių, žmogžudysčių,.. Ar 
daug Čia yra laimingų dvasio 
je? Juk ne turtai, ne patogu
mai neša laimę, bet gerasis 
Dievas ramioje sąžinėje, pa
gal šv. Augustino teisingą žo
dį: «Nerami mano širdis, iki 
neati.sės Tavyje, Dieve!»

BAŽNYČIOS
Išvykęs iš Miami ilgoką lai 

ką nepastebėjau pakely nė 
vienos katalikiškos bažnyčios 
bet daug visokių protestantų 
maldos namų, kur tikintieji 
jieško savo sielai suraminimo 
ir dvasinio peno.

Pirmas didesnis miestas, ku 
riame pastebėjau net 5 kata 
likų bažnyčias buvo Cincina- 
ti, Ohio. (Jame yra keliolika 
kat bažnyčių Red.)

Į DAYTON. OHIO
Cincinati mieste teko per

sėsti į kitą autobusą, nes no 
rėjiu pakeliui aplankyti mie 
ląjį kun dr. Titą Norbutų 
Pas jį besisvečiuojant prabė
go net trys dienos, vietoj pla 
nuotų dviejų

Pernai sukako 50 metų, 
kaip pastatyta Daytono lietu
vių bažnyčia Prieš 30 metų 
čia trimis atvejais pravedžiau 
misija-'. Bet dabar nebeatpaži 
nau bažnyčios — taip ji iš pa 
grindų atremontuota ir per
tvarkyta. Visose puošmenose 
bei altoriuose išlaikytas lietu 
viškas stilius. Ir bažnyčios 
bokštas lietuviškas. Pmkiausi 
vitražai languose. Čia pasi
darbavo ir du lietuviai meni 
ninkai. pp Mulčkas ir Valeš 
ka, Šventoriaus kampe, p;ie 
dvi< jų gatvių sankryžos sta 
tomi trys lietuviški kryžiai, 
kurie amerikiečiams nuolat 
primins Lietuvos kankinius ir 
komunistų Vilniuje nuverstus 
3 kryžius

(Bus daugiau)

AR ŽINOTE?

Liepos mėnuo ankščiau bu
vo dar vadinamas: liepinis, 
liepžieuis.

19 amž viduryje ir gale jis 
dar buvo vadinamas ir šieną 
piūvis, ir šienapiūtis

Liepos mėn, vardas yra su
siėjęs su metų gaiku, kai Lie 
tuvoje liepos žydi

GARGALIS — tii rėksnys 
verksnys Pav: Ta gargalė . 
išvažiavo, bus ramiau.

GARGAMULIS: — kukulis, 
karkamuiis Pav : larkuok bul 
ves virsim gargamulių

G^RGLIENA: sudžiūvėlis, 
džiūsna. Pav : Pavalgyk tu, 
gargliena, nors bent kartą 
kaip žmogus

liARSlUOTIS: gardžiuotis 
Pav ; e ardų alų gerdami gar- 
siuojasi, neaisigarsiuoja.
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PAKTiZANAI
PIADÊJOU SLAPóTYTÍS

Sistemas Totalitários e Democráticos 
por ALI Nlo FILHO

Duas são as formas de go
verno que se caracterizam 
no Século XX: os regimes 
totalitários e os regimes de 
m icráticcs Motivos dos mais 
diversos leva am os países a 
optarem quer pelo primeiro 
sistema quer pelo segundo 
Lntre os diversos motivos 
desta escolha destaca se a 
vontade de progredir, de se 
desenvolver e de se torna 
rem respeitados perante a 
comunidade mundial

Numa ditadura totą Įtaria o 
poder exercido pe o governo 
ê sem limites nem restrições. 
O poder do Estado abrange 
todos os asp> etos da vida e 
do indi.íduo O elemento hu
mano torna-se um instrumen 
to que o Estado usa. para atin 
gir sua finalidade. Frequente 
mente é um sistema brutal, 
em que não se pode pensar, 
muito menos agir liv-emente. 
O Estado é o todo poderoso. 
Está diretameute nas mãos 
do ditador toda a autoridade, 
toda a justiça e toda a pia 
nificação da ordem economi 
ca e social. Os expurgos são 
constantes e a pena de mor 
te é constante ameaça a 
quem se rebelar, ou quando 
incumbido de alguma missão 
não souber deoempenhá-la a 
eon euto Muitos países ado
tam o sistema totalitário quan 
do na emergencia de solucio

«Teisingai Nepatenkinti»
Labai susidomėjęs perskai 

čiau «M L > 26 nr tilpusią iš 
trauką iš argentiniečių liet, 
jaunimo Įspūdžių Kongrese. 
Džiugu, kad Argentinos jauni 
mas jauč a reikalą bendrai 
spręsti Pietų Amerikos jauni
mo problemas O kas liečia 
jų nusivylimą, kad neradę, 
Kongrese, ko tikėjosi, norė
čiau štai ką pastebėti:

HI PAL Kongresas nebuvo 
pirmoj eilėj jaunimui skirtas. 
Jis buvo bendras visų Pietų 
Amerikos lietuvių,’ Džiaugė
mės kad jaunimas taip skait
lingai dalyvavo bendrose kon 
jerencijose ir kituose aktuo 
se Tuo ypač stebėjosi Šiauri 
nės Amerikos lietuviai, pra 
tę, kaip patys sakė, matyti 
senesnio amžiaus žmones to
kiuose suvažiavimuose.

Liūdna tačiau kad tas mū 
sų suvažiavęs jaunimas ne 

nar gravíssimos problem s: 
sub desenvolvimento, corrup 
cão política ou quando se de 
ve tomar medidas drásticas e 
rápidas.

Em uma Democracia o po 
der político é limitado por 
uma estrutura constitucional, 
a qual define o podei públi 
co, A maior virtude dos regi 
me democráticos é a eleva 
cão geral do caráter de um 
povo Ela repudia destinções 
privilegiadas a determinados 
grupos labora regras que 
devem ser cumpridas por tu 
dos e não suporta legados es 
cusos que pemanentemente 
separam os homens em cas
tas sociais

É relativamente pequeno o 
número de pessoas que atin 
gem as mais elevadas dosí- 
ções, num verdadeiro regime 
democrático; os que as arre 
baiam e íazem através do 
merecimento de seus atos 
De outro lado, é pequeno o 
número dos que permanecem 
em nivel muito baixo; os que 
ai permanecem, geralmente, 
Eão as pessoas ressentidas ou 
portadores de algum distúrbio 
p iquico.

Mais do que em quaisquer 
out os regimes políticos, o 
sistema democrático encara 
com gravidade, o atingir uma 
média de sociedade.

jautė gyvo reikalo dalyvauti 
jaunimui skirtose diskusijose 
Susidarė įspūdis, jog daug 
kas atvažiavo tik ekskursijos 
motyvais. Jei šeštadienį daly
vavo 12 asmenų, tai penkta 
dienį nebuvo jų nė tiek. Pa
čios Brazilijos jaunimą gal ga 
Įima lengviau pateisinti už 
nedalyvavimą, nes daug kas 
turėjo eiti į darbą. Bet mūsų 
svečiai, rodos, buvo laisvi. 
Jau vien Argentinos liet, jau 
nimo buvo bent du kart po 
1 , neskaitant urugvajiečių O 
kur jie buvo ir ką veikė jau 
nimui skirtu posėdžių metu? 
Tikrai nebuvo ten; kur jie 
buvo laukiami.

Jei iš tiesų mūsų jaunamas 
nėra patenkintas vien tik išo 
riniais pasirodymais ir de 
monstravimais lietuviškojo me 
ao iš tiesų rūpinasi bendro
mis jėgomis gvildenti bendras

Mūsų tėviškėj pirmomis «iš 
vadavimo* dienomis bi vo ap 
sistojęs trisdešimties raitųjų 
žvalgų būrys Visi atrodė ne
paprastai išvargę greičiausia 
ilgesnį laiką buvo buvę pir
mose linijose Nė vienas neži 
nojo kas yra švara ir higie 
na Švarą palaikydavo praus 
damiesi ančių ir žąsų pri 
turkštame prūde, o poilsiui 
vietą pasirinkdavo kiaulių dar 
že Visiems daliniams trūko 
virtuvių. iškinosi kad jos 
nespėja su fronto vikaR. žy 
ginoti Maistu rūpinosi pat- s, 
ra darni iš lauku žalias dar 
žoves. raškydami nepradėjo 
sius nokti obuo’ius ir nakti
mis vogdami medų iš avilių. 
Visi, be išimties labai mėgo 
gerti Deg inę išsikeisdavo su 
gyventojais į įvairius pavog, 
tus valdinius daiktus: batus, 
antklodes balnus, palapines. 
Neretai pasitaikydavo, kad už

? lė Cecilija Bagdžiūtė, bir 
želio 30 d. išskrido iš Viraco 
pos erodromo, Varig linijos 
lėktuvu į Čilę. Ją palydėjo 
būrys artimųjų ir draugų Ce
cilija laimėjo, kaip Bendruo
menės choro kaniidatė ii! 
P ALK lietuvaitės titulą ir su 
juo premiją kelionę Čilėn, 
Pakeliui sustos Paragvajaus 
sostinėje Assunção, o grįžda
ma aplankys Argentinos, Uru 
gvajaus ir Porto Alegre lie
tuvius,

Pietų Amerikos lietuvių jau
nimo problemas, tai ar never 
tetų suorganizuoti Pietų Ame 
rikos lietuvių jaunimo kongre 
są, kur būt jų pačių spren
džiami vien lik jų reikalai

T G. 

kibirą degtinės galima buvo 
išsikeisti arklį Pigaus maino 
džiaug-mas dingdavo, kai at 
sišaukdavo arklio s-.Vinickas, 
kuris paprastai gyvendavo už 
kelių kilome rų Vyresnieji vi 
šokius mainus drausdavo, y 
pač k ii keitėj as prašydavo 
duonos ar mėsos. Visokios 
bausmės nenumalšindavo nei 
alkio, nei noro keisti. Šie da 
liniai atrodė kiek geriau, ne 
gu mes susidarėm įspūdį iš 
pirmo žvalgo Visi nešiojo pla 
čius antpečius nebuvo maty
ti nė su «pempinémis» kepu 
rėmis.

Prie pražygiuojaači dali
nių pasijungdavę pas ūkiniu 
kus gyvenę raudonarmiečiai 
belaisviai. Pirmt-s jų uždavi 
nys buvo suteikti reikalingų 
žinių iš apylinkės: gyventojų 
nuotaikas, bendradarbiavimą 
su vokiečiais (tai buvo su
prantama labai savotiškai) lo 
jalumo trūkumą bolševikams 
vokiečių okupacijos metu, pa 
«įtraukusių į vakarus gimines 
turinčius užsienyje giminių ir 
panašiai.

Tuojau buvo tardom’ ir su
imti visi buvę seniūnai, be 
jokių kaltės įrodymų, pasiten 
kinam faktu, kad seniūnavo, 
nežiūrint kaip seniūnavo. Vy 
ko asmeninių sąskaitų suve
dinėjimas, visokio kriminali
nio elemento kerštavimas, ku 
ris dažniausiai pasibaigdavo 
nereikalingu kraujo pralieji 
mu. Daug kas nesijausda 
mas nė kiek kaitas bet bijo
damas raudonarmiečių «pas. 
laugumo», buvo priverstas jau 
iš pirmųjų dienų slapstytis 
kad išvengtų čia pat likvida 
cijos.

J. Daumantas
(Bus daugiau)

Broliai Debesėliai
J. SAKALAS

Mieli broliai debesėliai!
Kaip be jūs atrodytų padangė?
Saulė plauktų kaip vaiduoklis laivas, 
Vakar skendęs mirusiųjų jūroj.

Koks išdegęs ir skaudus žiūrėti
Būtų mus akim žydrynės veidas,
Jeigu jūs kaip sesės drobei
Jam margų vingriųjų raštų nepriaustumėt,

Kas be jūsų spindulėlį
Kaip varge nelaimėj viltį,
Siųstų broliui neregėliui
Savo naktį bent juo vianu pasidžiaugti?

9c5 m lieps 9 d

Ateinančių metų sausio pra 
džioje Brazilijos liet krepšį 
nio komanda rengiasi vykti 
Argentiną ir Urugvajų pasi
rungti su tenykštėmis lietuvių 
komandomis Išvyką globoja 
prel P Ragažinskas.

PANELĖ LUCIJA MARIJA 
JODELYTĖ, industrijalų Ma 
rijos Veiverytės ir Jono Jo- 
delių duktė šiomis dienomis 
švenčia savo gimimo dieną.

P lė Jodelytė baigė Seselių 
Pranciškiečių gimnaziją ão 
Miguel Arcanjo būdama vie
na iš geriausių mokinių. Pas 
kui studijavo “Escola Técni
ca de Contabilidade», kurią 
baigė su atsižymėjimu. Dabar 
dirba «Kodak» firmoje

~J lė Jodelytė yra rimta, su
sipratusi lietuvaitė Mylėti sa 
v< tėvų kraštą ji išmoko pir
ma iš savo tėvelių bet, taip 
pat, prie to prisidėjo ir Moks 
leivių Ateitininkų sąjūdis, ku 
riam ji visą laiką priklausė ir 
buvo viena iš veikliausių jo 
narių.

Keletą metų ji priklausė 
prie «Jaunystės Aido» redak
cijos kolektyvo Ji laisvai kai 
ba ir rašo lietuviškai. Jos 
straipsniais, gilaus filosofinio, 
bet gyvenimiško ir visiems 
suprantamo turinio, parašy
tais gražia, stilinga lietuviš-' 
ka kalba, mes dažnai gėrė 
jomės

Panelei Lueijai Marijai Jo- 
delytei linkime gražios, švie
sios ateities!

Į ką jaunas įprasi, tą se
nas teberasi * .

Būk girtinas, bet nesigirk.

Gilus vanduo srauniai ne^ 
bėga.

Kuri katė pieno nelaka?

Gaidį duotas dar avino 
graibos.
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UsIS

mą politinį ir kultūrinį — au- 
klojamąjį darbą, apie semina 
rus agitatoriams ir propagan
distams.

1. Carrie Chapman pas Mussolini reikalaudavo moterims teisės balsuoti.
2. Šiandien 20 metų po jos mirties USA moterys turi beveik lygias teises gyvenime.
3. C. CHAPMAN CATT mirė 1947 m. sulaukusi 87 m. amžiaus.

KUR IVANAS TUPI
Adrija Niurnytė

Papūgom kartoja:
— Dainuok, proletare!

Žmoguti, makaulė 
Nuo karščio spirgės!

ŠIUO METU įvairiuose So
vietuos miestuose studijuoja 
apie 600 Lietuvos jaunimo, iš 
jų 450 Rusijos Federacijoje. 
Daugiausia mokosi šiose Mas 
kvos aukštosiose mokyklose 
Maskvos universitete, Bauma 
no vardo aukšt. technikos mo 
kykloje, Poligrafijos nstitu 
te, o Leningrade — universi
tete, Politechnikos, E-lekto- 
technikos ryšių institutuose. 
Be to, jaunimas dar siunčia
mas mokytis į Gorkio miesto 
Politechnikos institutą, Veto, 
nežo universitetą ir kt,

LIETUVIAMS PAMALDOS 
LAIKOMOS

V. Zelina parapijoje kasdie 
ną ir kiekvieną sekmadienį, 
kaip iki šiol

Mooca r. Lituania, 67 Lietu 
vių Namų koplyčioje:

Sekmadieniais ir šventadie 
niais 8,00 ir 9,30 vai. Darbo 
dienomis 7 ir 7,30 vai., arba 
atskirai susitarus dėl laiko, 
kai turimos metinės ar 7 d. 
mišios.

Išpažintys čia klausomos 
kasdieną prieš mišias,

Pirmą mėnesio sekmadieni 
Parque das Nações 16 vai 
Casa Verde, 17,15 vai.

Kur bėga Šešupė, ; 
Kur Nemunas teka, 
Ten Ivanas tupi — 
Maskoliškai šneka.

Ten mūsų tėvynė, — 
Bedalė jinai!!
Ją mindo kaip mynė, 
Nauji Stalinai.

Ten mūsų sodybas 
Nikita apvogęs,

. Nuvirto, kaip grybas, 
I ubago roges.

Vaidinęs didvyrį 
Piktos giminės, 
Kosygino spyrį, 
Ilgai jis minės.

Ten brolį artoją 
Kolchoze uždarė

Po šimto dekadų, 
Prie duonos riekės, 
Tau mirti nuo bado 
Tikrai nereikės!

Ten moja lietuvis
Iš Sibiro plotų, 
Nė bimbos liežuvis
Jų gal neužklotų.

Kai urzg a maskoliui 
Akordais švelniais, 
O sesei ir broliui — 
Perkūnais, velniais.

Dešimtmečiai žengia. 
Jie Vilnių ir Kauną 
Sermėgom aprengia 
Ir klumpėm apauna;

Kol Lenino saulė 
Paraudus žvilgės,

Iš balandinių «Spygliai ir 
Dygiai», «Draugas» Nr 79.

REMONTUOJAMI namai, 
aikštės, skiriama daugiau dė
mesio vaizdinei agitacijai, re 
montuojamos parduotuvės, nu 
griaunami seni kioskai, sutvar 
komos žuvusiųjų vietos — vi 
sa tai sąryšy su Lietuvos «iš
laisvinimo» metinėmis. Ka 
dangi jubiliejuos proga nega- 
1 ma apsieiti be agitacijos, 
kalbama apie sparčiai gerina

Senovės Lietuvoje kalėji
mai paprastai’būdavo įrengia 
mi pilies bokšte, ar pilies 
bokšto rūsyje.
„Nusikaltėliams bausti Lietu 

vos Statutas numatė visuose 
d’dž kunigaikščio miestuose», 
pilyse ir pilies seniūnijose pa 
statydinti tvirtus bokštus ir 
gilius ligi 6 sieksnių gilumo, 
rūsius, kuriuose turėjo būti 
laikomi kaliniai.

Antrą :
Jaęana klierikų kopi. 8,15 vai.

Bom Retire, 10 vai.
Utinga 18,00 vai.,

Trečią:
Aguą Rasa 8 vai.
Moinho Velho 11 vai,,
Lapa 16 vai.,
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vai, 
Vila Bonilha 10 vai. 
t/. Prudente 18 vai.

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

aleksas Kalinauskas
Advokatas

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

mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbais

Residencia: Raštinė:
R. Joaquim Piza, 204 R. 15 de Novembro, 244

Tel. 31-2548 4.0 - Sala 19- Tel. 37-0324
no 14,00 ik* 18,00 vai.

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

PIGI IR GERA KOKYBĖ!

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

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, L86 Tel. 52 2289. S. Paulo 

Tautiečiams didelė nuolaida.

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).

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

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

i São Paulo

Í Medžiaga pard lodama ir išsimokėjimui
Veikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

JAKUTIS & LAPIENÍS LIDA-
RUA COSTA BARROS, 356

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

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

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 

f 

bangomis.

RIO DE JANEIRO

Lietuvių radio valandėlė 
«A voz da Lituania» yra trane 
iiuojama KETVIRTADIENIAIS 
18 vai. 40 min

SKAITYKITE IR

PLATINKITE V l E

NINTE-L1 PIETŲ AMEH|KOS>

SAVAITRAŠTI «MŪSŲ 
LIETUVA».

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDOYA

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

įįCaixa Postai 3907

Lindoya vanduo yra žinomas gėrimas 
Kurio puikų veis.. į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
sitikinkite ir visados naudokite!

s A O P A U L o;

“2• * « : Hu:: K u n ...........© • J U i» •

»
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LIETUVOS NACIONALII 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLI

"l)A LITUÂNIA 67 — MOÓCA — SAO PAULO, 1J

MZelma

Lietuvi, /kaityk, Platink ir «■ 
Vieninteli /avaitrašti Lietu Amerikos 

”Músu Lietuva”

Ateinančio rugpjūčio 15 d. 
Šv Juozapo Vyrų Brolija reu 
gia pikniką Jurubatuba vieto 
vėje Pirmą kartą bus išban
dyti nauji įrankiai žaidi narna. 
Bus 6 premijuoti žaidimai, 
muzika i ■ šokiai

Jurabatuba yra gražus São 
Bernardo do Campo miškas 
prie žavios jūros.

Bus galima ir laivais pa 
plaukioti ir medžių pavėsyje 
ramiai pailsėti

Autobusai išeis: Iš Casa 
Verde ir iš V Zeiinos Bilie 
tai jau gaunami pas M. Ta- 
maliūną rua Agostinho Lata 
ri 346, Vila Prudente, pas 
Brolijos narius V. Zeliaoje ir 
pas J f Matelionius, rua Vi. 
chy, 204 ir Rua Jatai, 150» 
Casa Verde.

UŽSIMOKĖJO UŽ «M. L.*

F Meilus 6.000 cr, Vincas 
Bartkus 5,000 cr

Praėjusią savaitę liepos 1 
d mirė gnas Z rka gyv 
Agna Rasa o liepos 3 d Ago 
ta Smalinskienė gyv vila 
Želi na.

Mirusiųjų giminėms reiškia
me gilią užuojautą

■’iii Ri

c’raėjusį sekmadienį L. K 
B' ihiruomenės choras tuoj po 
s irnos choro patalpose pa
gerbė s ivo chorvedį V Tata- 
rūną nes šiomis die- 
tp»mi8 suėjo treji metai kai 
jis vadovauja chorui Kai cho 
įas pasiliko be chorvedžio, 
iis stojo chorui vadovauti, 
nors be specialaus pasiruoši 
mo. Tačiau būdamas muzika 
Los prigimties, mėgdamas mu 
zika, domėdamasis dirigavi 
mu lig šios dienos sėkmingai 
chorui vadovauja. Pažymėti
na, kad meniniu atžvilgiu 
choras yra reikiamoj aukštu 
rnoį pastatytas. Pradedant vai 
še< padėkos žodį chorvedžiui 
pasakė choro vardu valdybos 
narys R Braslauskas. Po to 
kalbėjo Prel, klebonas P. Ra- 
gažinskas Chorvedis padėko
jo už malonią staigmeną ir 
paoasakojo apie tolimesnio 
veikimo planus, programą. 
Ypatingai su nauja programa 
nori pasirodyti kitais metais, 
kai choras švęs 30 metų ,vei 
kimo sukaktį

Po kalbų buvo skanios vai
šės ir dainos skambėjo.

Liepos mėn. 10 d 19 vai. 
iš Congonhas SESELE BEA 
TRIZ išvyksta trejetai mėoe 
siu į JAV. Linkime laimingos 
kelionės ir tokio pat sugrį 
žimo.

PANELĖ VILMA JULIĄ 
Ž INGILA1TÉ. industrijalų Ju 
lio ir Genės Valentenytės 
Žvingilų duktė, šiomis dieno
mis švenčia savo gimimo 
dieną

Panelė Žvingilaitė, nežiū 
rint savo labai jai.no amžiaus 
jau baigė gimnaziją ir moky 
tojų seminar ją. Dabar studi 
juoja teisę. Pirmus metus stu 
dijavo bão Jose dos Campos, 
šiemet, laimėjusi konkursą — 
iš 200 kandidatų buvo priimti 
tik 10 — perėjo į São Paulo 
«instituto Mackenzie de Di
re u>» Panelė Žvinuil įtė dar 
turi keletą laisvu laiku ir no 
ru įgytų d.plomų kaip antai 
katekistės daktilografės ir 
kitus

P-iė Žvingilaitė liko maža, 
vos 15 mėnesių kai mirė jos 
motina Ją ir jos brolį išau 
klėjo lietuviškoje dvasioje jų 
tėvelis Nors ji ir visą laiką 
auklėjusi seselių kolegijose, 
internatuose r et Lietuvą ir 
lietuvius myli iš visos širdies, 
Ji domisi kaip ir jos tėvelis 
lietuvišku menu ir lietuviška 
muzika,

Poi.e ei Vilmai Julijai Žvin 
gilaitei linkime laimingos, di 
džios ateities!

PETRINĖS, kurias šventė 
statybininkas Petras Žarkaus- 
kas. praėjo labai šauniai. 
“Churrasco kt.riame dalyva 
vo labai daug svečių, buvo 
Vila Anastacio Liet Mokyklo 
je, kurios Globėjų Būrelio P, 
Žarkaus yra Pirmininkas, Var 
giai kuriam nors name būtų 
galėję tilpti tiek daug žmo
nių. Malonių šeimininkų vai
šinami prie gražios akordeo
nų muzikos, — griežė jų drau 
g-i — svečiai praleido labai

S V E I KINAME
SESELĘ MARIJĄ IRENĄ O. S. F.

mininčią savo vienuoliškojo gyvenimo — pilno pasiau
kojimo ir umvo malonės

SIDABRO JUBILIEJŲ
Linkime jai ir ateity gausios Visagalio palaimos, 

ištvermės ir paąno< os einant didžiadvasiškai 
didžiuoju pašaukimo keliu.

T. T. Jėzuitų vardu 
T Jou3s Giedrys. S J.

Nepraleisk progos smagiai pas linksminti ir pašokti 
L. K. Bendruomenės Choro ruošiamame

ŠOKIŲ V A K A u E 
kuris bus 1 d rugpjūčio. 15- 19 vai Vila Žolinoje, 

gimnazijos salėje
Gros jau visiems žinemas LOS GUARJCHCS orkestras, 

Pakvietimus reikia iš anksto pas choristus įsigyti

Dubingiai taip vadinama ’Lietuvos šve carija» — vie
na iš gražiausių Lietuvos vietovių.

malonų laiką. Visi patenkinti 
skirstėsi namo.

VAKARAS v Anastacio l e 
tuvių mokykloje pirmas po 
ilgesnio laiko pavyko gana 
gerai Trumpa meninė pro 
grama, kurią atliko jauni me
nininkai maloniai nuteikė sve 
čius, o filma, kurioje visi iš 
naujo pergyveno UI ji P,A L. 
Kongresą, gerai techniškai ir 
skoningai, meniškai padary 
ta dar maloniau nuteikė su 
siinkusius Šokiams griežė 
puikus orkestras, o ‘senius“ 
lietuviškais šokiais išjudino 
muzikas Edv Tamaševičius, 
meistriškai valdydamas akor 
deoną. Publikos galėjo būti ir 
daugiau ypač kai prisimeni 
tuos kurie dejuoja, kad nėra 
lietuviškų parengimų,' jauni
mui progos pasišokti, susipa. 
žinti Bet kai tokie parengi 
mai būna rengiami, tai nei tų 
kurie «labiausiai» susirūpinę 
mūsų jaunimo lietuviškumu 
nei jų vaikų visai nematyti 
Tikimės kad apie šį vakarą 
bus daugiau atsiliepimų Mes 
galime tik sveikinti Anasta- 
ziečius už jų iaicijatyvą ir 
pastangas, pagal savo išga
les, dirbti pozityvų lietuvišką 
darbą.

Laiškai: Onai Vidrikauskai 
tei, A. Tylai, J. Tylai, kun. J- 

Šeškevičiui. Ed. Žalandaus 
kui l Jurgelevičiūtei, K Na 
vi kienei A, Adomavičienei, 
A Lazdauskui; Mitruliui, Fan 
Jonienei, U Šakalienei, Ant. 
Balčiūnienei, J Antanaičiui, 
M, Mackienei A Gudavičie 
nei, M. Jurkoniui, N. Pūpieny 
tei J. Marcinkevičiūtei. L Jo 
delytei. D Ruzgaitei, Al Nar 
b taitei, M Černiauskaitei, 
M. Jonavičiutei, P Šimoniui, 
J Gu anavičiutei, B. Gudavi 
čiui.

Seselė Marija Irena O S F., 
V. Alpina seselių viršininkė, 
šį šeštadienį liepos 10 d. šven 
čia savo vienuoliško gyveni
mo 25 metų sukaktuves Iškil 
mingos šv, Mišios bus 10 vai. 
seselių koplyčioje. V. Alpina.

■■ t
-------------- U*

• sj*-

Panelė Rimantė Steponaity 
tė praėjusį šeštadienį savo 
draugų ir artimųjų tarpe šven 
tė savo gimimo dieną. Panelė 
Steponaitytė gyvena Santos 
mieste, domisi lietuvių gyve 
nimu, dažnai rašo į “M. L“ 
Jaunimo skyrių, palaiko ry 
šius su užsienio lietuvių jau 
nimu

Panelei Rimantei Steponai 
tytei linkime gražios ateities 
ir ypač likti visad kilnios šie 
los ir didžiadvasiškos rdies

PLAČIAI PAMINĖTOS BIRŽE
LINĖS SUKAKTYS

HAMBURGE organizacinis 
minėjimo darbas atliktas drau 
ge su latviais ir estais. Pagrin 
dinis minėjimas surengtas bir 
želio 13 d, Jo metu įspūdin 
gai kalbėjo iš Šveicarijos at 
vykęs prof. J. Dietas. Meni

LIETUVI, ATLIK SAVO GARBĖS PAREIGĄ —
SIŲSK SAVO VAIKUS Į LIETUVIŲ’ KALBOS PAMOKAS

ATSKIRO NUMERIO

KAINA 75,00

M KO J E Lietuvių Namuose 
ponas Juozas Žinevičius ištin 
kavo ir atnaujino ištrupėjusi 
sienų tinką cemento taką ir 
padarė kitas namo viduje re
formas nieKO už tai neimda
mas 

A A. Agotą Smalinskienę 
septintos dieno < Mišios bus- 
liepos 9 d 7 30 vai. Vila Želi 
na Velionės šeima kviečia sa 

< vo draugus ir pažįstamus jo 
se dalyvauti.

nėję dalyje lietuvių liaudies 
dainas išpildė M. Panse—Si 
maniūkštytė; dalyvavo latvių 
sąjungos Hamburgo choras ir 
e tų instrumentalistai Bier.

BOSTONE, J, A. Valstybė 
se, įvykt masinis protesto su* 
sirinkimas, Kalbėjo neseniai 
iš Lietuvos atvykęs ir 8 me 
tus kalėjęs sovietų priverčia 
mojo darbo stovyklose A. Mi 
lukas Jeno dalyje lietuvius 
atstovavo J Kučinsko vad. 
choras. Messachusetts valsty 
bes gubernatorius Volpe bir 
želio 13-20 d dj buvo paskel 
bęs Pabaltijo laisvės savaite. 
Birželiniai įvykiai plačiai pa 
minėti Bostono spaudoje, Per 
vietos radijo siųstuvus buvo 
atlikta pabaltiečių muzika ir 
dainos.

VAKARŲ BERLYNO Konser 
vatorijos salėje Baltų Draugi 
ja Berlyno visuomenei suren 
gė iškilmingą popietę minėji
mą Paskaitą apie Pabaltįjį 
skaitė iš Stokholmo atvykęs 
universiteto docentas iš So 
cialistų Sąjungos Vidurio ir 
Rytų Europai pirm. Dr. Bruno 
Kalnius. Meninėje dalyje Ber 
lyno Konservatorijos styginis 
kvartetas išpildė Naujalio, 
Balsio, Gaižausko ir Gruodžio 
kūrinius. Erik von Loewis skai 
tė pabaltiečių poetų kūrybą.

LIETUVIAMS NUOLAIDA!
užsisakant gerus batus pas 

JONĄ PETRIKĄ
jo paties batų krautuvėje. 

Rua B. de Itapetininga, 262, 
4.0 and, sala 406, Tel 35-8873,

— VILA ZELINOS LIETU
VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5975

Tėvų Jėzuitų adresas.-
RUA LITUANIA, 67, MOOCA, 

13, S. PAULO.
Telefono dar neturi, bet ga 

Įima skambinti farmacijai, 
93—2341 ir prašyti, kad juos 
pašauktų.
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