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Bažnyčia Sov. Lietuvoje
II

I Sao Paulo Lietuviu Visuomene

• BAŽNYČIA... ATSKIRTA 
NUO VALSTYBĖS»

1958 m Aukščiausias So
vietas patvirtino naujus «Pa
grindinius Baudžiamosios Tei
sės Nuostatus». Jie įveda 
«liaudies nuosprendžių» nor 
mą ir vėl grąžina mirties 
bausmę. Pagal tai 1961 m de 
kretas įgalina «visuomeninius 
teismus» daryti - liaudies 
teisėjo parėdymu — darbi
ninkų įmonėse, kolehozuose, 
įstaigose, organizacijose Pa
gal tą «liaudies nuosprendį», 
teisėjo patvirtintą, piliečiai ga 
Ii būti iškeliami ir gyvenamo
sios vietos 2 — 5 metams ir jų 
turtas konfiskuotas, jei jis įsi 
gytas ne darbu Aišku, kad 
tuos «visuomeninius teismus» 
komunistai praveda pagal sa
vo nuožiūrą ir savivaliauda
mi GALI «TEISĖTU KELIU» 
ATSIKRATYTI IR ĮTAKIN 
GESN1Ų TIKINČIŲJŲ ar ku- 
nigų

Be to. 19 ;3 m — liaudžiai 
per «spaudą reikalaujant» - 
buvo pakeistas Baudžiamojo 
kodekso 227 str. taip, kad už 
agitavimą piliečių susilaikyti 
nuo «socialinės veiklos» yra 
baudžiami ne tik religinių 
grupių vadovai, bet ir toms 
grupėms priklausantieji Gi 
«socialine veikla* laikomas ir

Plačiajame
Nauja Argelijos valdžia po 

perversmo šalyje patiuosavo 
iš kalėjimų apie 1.500 p1 liti 
nių kalinių, kurie buvo suim
ti nuversto diktatoriaus Ben 
Bella valdimo laikais.

S. Amerikoje, Holivudo mies 
te mirė visam pasaulyje pa 
garsėjęs kino filmų produkto- 
rius David Seleznick, sulau 
kęs 63 metų amžiaus

Spaudoje pasirodė žinių 
kad Popiežius Povilas VI sis 
yra gyvai susirūpinęs pašau 
lines taikos problemomis ir 
dar šiais metais manąs vykti 
į Jungtinių Tautų Organizaci 
jos plenumo suvažiavimą New 
Yorke.

Brazilijos laivų statybos 
bendrovės Velorme (olandų 
grupė) ir Ishikawajima (japo
nų grupė) pastatė Meksikai 
du prekinius laivus po 13,000 
tonų talpos. Meksika užsakė 
dar 5 laivus beveik už 20 mi* 
lijonų dolerių.

Garsi japonų kooperatyvi- 
nė organizacija «Cooperativa 

priklausymas pionieriams ir 
komjaunuoliams Tad, pavz , 
tėvas, draudžiąs save vaikui 
priklausyti toms draugijoms 
gali būti baudžiamas laisvės 
atėmimu, ištrėmimu iki trijų 
metų ar pataisos darbams iki 
vienų metų Taip pat gali bū 
ti BAUDŽIAMI TĖVAI UŽ 
NUSIVEDIMĄ VAIKŲ Į BAŽ 
NYČIĄ. gi kunigai ir pas iu- 
liečiai už «antisocialinio» tu
rinio pamokslus ir kalbas.

Ir iš tikrųjų, 1961 — 63 m 
įvyko visa eilė faktų, rodau 
šių kad buvo baudžiami pa 
taisos darbais ar kalėjimu 
bet koks sąlytis su vaikais ir 
jaunimu ryšiumi su jų religi
niu mokymu ar religine 
įtaka,

Tačiau tas pats Baudžiama 
sis kodeksas nenumato jokios 
bausmės už Konstitucijos ga 
rantuotos kulto atlikimo lais
vės trukdymą. Kai į pamal 
das ĮSIVERŽIA BŪRYS KOM
JAUNUOLIŲ ir savo švilpavi 
mu, riksmu bei kitais būdais 
trukdo pamaldas, TAI JIE 
■NEBAUDŽIAMI. Tai esą tik 
«savo paniekos pareiškimas 
religijai», konstitucijos vi 
siems garantuota antireliginės 
propagandos laisvė!

Pagal Dr. J. Mar, AIDAI 
3-4 nr, 1965 P S.

Pasaulyje
Agrícola da Cotia“ pradėjo 
eksportuoti į Angliją stam
bius kiekius Brazilijoj augin 
tos arbatos, Daugiausia arba
tos japonai kolonistai augina 
Registro apskrityje, São Pau
lo e-tade.

Čekoslovakijoje Dunojaus 
upės vandeniui smarkiai pa 
kilus buvo užlieta apie 90 000 
hektarų plotai, kur sunaikin
ta daug pasėlių Petviniai pa 
darė didelius nuostolius.

Braziluos valdžia paskirė 
naujus kreditus sumoje 20 
milijardų kruzeirų vietos že
mės ūkio reikalams.

Brazilijos karo ministeris 
generolas Costa e Silva Vito 
ria mies:e pasakė kalbą, ku 
rioje pažymėjo, kad šalies 
kariuomenė yra vieninga ir 
neleis grįžti prie valdžios vai 
ro subversyvinio elemento

Liet Fondas JAV 1964 m. už 
savo kapitalą gavo 5500 dol. 
nuošimčių kurie paskirstyti 
bet spaudai ir kitiems ietu 
vybės gaivinimo tikslams.

SIDABRO JUBILIEJUS

SESUO MARIJA IRENA O,S.F.

Daug kam, dar ir po šiai 
dienai, seselių gyvenimas yra 
kažkoks keistas, nesupranta
mas Vieniems jos atrod > atsi 
likusios nuo gyvenimo, ki 
tiems tolimos, nepasiekiamos, 
Kame yra seselių gyvenimo 
raktas, jų gyvenimo paslap. 
tis? Jų gyvenime yra du bruo 
žai: išorinis — ką jos veikia, 
ir vidinis — tai idealas, ku
riuo jos gyvena, kuriam jos 
pašventė visas savo jėgas 

; eselė Marija Irena O.S F. 
gimė darbininkų r'aukonių šei 
moję Hartlord Conn , 3. Ame 
rike je Baigė savo parapijos 
šv Trejybės mokyklą, kur 
tuo metu klebonavo kun. Am 
botas Vėliau Pittsburge lan 
kė šv. Pranciškaus akademi 
ją, Mt), Mercy kolegiją ir Du 
gilesne unnivesitetą Paskui 
persikėlė į Dayton, Ohio uni
versitetą. Savo studijas dar 
pagilino Mary'e Notre Dame 
universitete,

I Seselių Pranciškiečių vie
nuolyną įstojo l£39 metais 
Ivilkutės — gavo seselių rū 
bus 15 d. rugpjūčio 19 H) me
tais. Po metų padarė pirmuo
sius vienuoliškus įžadus: 3 
metams pažadėdama Dievui 
skaistybę, neturtą ir paklus
numą vienuolyno viršinin
kams, Amžinuosius įžadus pa 
darė 23 d rugpjūčio 1944 m

Būdama vienuolė mokytoja 
vo Du Bois Pensilvanijoje švt 
Juozapo parapijoje ir oches 
terio. N, Y. šv Jurgio kun. 
Bakšio parapijrs mokykloje.

Gavusi paskyrimą Brazili
jon, kartu čia atvyko su Mo 
tina M. Dovydą 11 d balan
džio 1946 m Paskirta į V. Al 
piną, kur dėstė anglų kalbą, 
katekėzę ir V Zelinoj lietu
vių kalbą. Keturis metus dės 
tė naujoje Amerikonų S, Pau 
lo kolegijoje (Alameda Fran 
ce) 1951 metais grįžta į Š 
Ameriką, kur mokytojavo 
Pittsburge šv Kazimiero, šv. 
Valentino ir šv Gabrie 
liaus parapijos mokyklose. 
Ten, atliekamu laiku, gilino 
savo studijas toliau universi
tete.

1962 metais g.'įžta vėl į 
Braziliją Buvo paskirta Vila 
Alpinos vienuolyno vyresnią
ja ir naujokių instruktore, Be 
kitų pareigų mokina anglų 
kalbą ir dėsto seeretoriadoir 
katekėzės kursuose. Su Vila

Lietuvių Sąjungos Brazilu 
joje dabartinei Valdybai vos 
perėmus pareigas mūsų ko
lonijoje pasklido įvairūs gan
dai. kurie ir toliau sklinda, 
kiršindami ir klaidindami lie 
tuvių visuomenę. Šie gandai 
daugiausia kilo dėl Dr. V. Ku 
dirkos vardo mokyklos rūmų, 
esančių Mokos rajone, per
leidimo lietuviams Tėvams 
Jėzuitams.

Akyvaizdoj minėtų paskli
dusių gandų ir su tikslu pain 
formuoti lietuvių visuomenę, 
Lietuvių Sąjungos Brazilijoj 
Valdyba praneša sekantį:

1) Dabartinė Lietuvių Sąjun 
gos Brazilijoj Valdyba pati
krinusi turinčius dokumentus, 
protokolų knygas ir 1963 m. 
sudarytą sutartį minėtų rūmų 
perleidimui lietuviams Tė 
vams Jėzuitams, susidūrė su 
keletą juridiniai netikslių tos 
sutarties paragrafų Dėl to 
reikalo vedami su lietuviais 
Tėvais Jėzuitais pasitarimai, 
kad jį legaliai sutvarkyt;, su
darant naują visais atžvilgiai 
legalią sutartį, kuri atatiktų 
Tėvų Jėzuitų užsimotiems dar 
bams ir nepakenktų Lietuvių 
Sąjungos Brazilijoj įstatams, 
jos interesams ir bendrai lie 
tuvių kultūrinei veiklai

2) L S B. Vai <yba nori ir 
pageidauja, kad lietuviai Tė
vai Jėzų tai ir toliau sekmin 
gai dirbtų lietuvišką kultūrinį 
ir religinį darbą, laisvai nau
dodamiesi Dr. V. Kudirkos 
vardo rūmų patalpomis, arti 
mai bendradarbiaudami su 
Lietuvių Sąjunga ir jos na 
riais, Toks pat noras ir pa
geidavimas yra pareikštas ir 
iš lietuvių Tėvų Jėzuitų pu

Alpinos parapijos kunigais 
įsteigė specialius kursus, kur 
parengiami tikybos mokyto 
jai valdžios mokykloms

Tai koks išorinis Seselės 
M Irenos O.S.F. 25 metų vie 
nuoliškojo gyvenimo vaizdas 
O koks yra vidinis gyveni
mas? Kinas, teatras pasilinks 
minimai seselių gyvenime yra 
svetimi. Jos gyvena darbu ir 
malda.

Dažnai žmogus pagalvoji, 
iš kur seselės semia ištver
mės aukotis ir dirbti kitiems? 
Šeimoje vyras ar žmona sten 
giaei dirbti, aukotis iš meilės 
vienas kitam. Kitas dirba, 
nes už tai jam mokama, Se
selės nieke negauna sau, ne 
turi šeimos, Kas yra jų gyve 
aime didysis judintojas, kuris 
duoda jėgų pakelti su džiaug 
smu net sunkiąsias vienat
vės ir gyvenimo bandymo va
landas?

Kaip Apaštalai išgirdę 
Kristaus kvie imą, «Ateik ir 
sek mane», viską palikę jį 
sekė, taip ir seselė savo šir 
dy išgirdusi Kristaus kvieti
mą paaukoti viską Jo tarnys
tei, didžiadvasiškai atsakė.- 
«Taip, Viešpatie!» Nuo to lai
ko visas jos gyvenimas pasu 
ko visai kita kryptimi.

Ar ji patenkinta savo pa
šaukimu? Klausykime ką ji 
pati sako: «Džiaugiuos, kad 

sės. Todėl gandai apie jų pa
šalinimą iš paminėtų patalpų 
neturi jokio pagrindo.

3) Taip pat neturi jokio 
pagrindo skleidžiami gandai 
apie L. S. B. kokio nors tur
to pardavimą. Dabartinė Val
dyba ne tik nemano jokios L. 
S. B. nuosavybės’ parduoti, 
bet savo darbų plane yra nu 
mačiusi įsigyd sklypą kur 
nors pajūryje, pastatyti va 
sarnamį, kur lietuvių šeimos 
galėtų rasti jaukų poilsį ir 
gražiai praleisti savo atosto
gas, -V

L S B Valdyba, pildyda
ma organizacijos įstatus, ne 
tik, kad yra nusistačiusi šauk 
ti visuotinus narių susirinki
mus visiems svarbiausiems 
klausimams svarstyti ir spręs 
ti, bet tikslesnei savo narių 
ir visuomenės informacijai 
numato leisti mėnesinį infor
macinį biuletenį, kurio pir
mas numeris jau ruošiamas 
spaudai.

5) L S. B, Valdyba prašo 
visuomenę nekreipti dėmesio 
į skleidžiamus gandus, ir kvie 
čia visus susipratusius lietu
vius stoti į Sąjungos narius, 
kad suvienytomis jėgomis ga 
lėlumėm visi dirbti LIETUVY 
BÉS DARBĄ. Pagal naujus 
Lietuvių Sąjungos Brazilijoj 
įstatus jos naria s gali būti 
taip pat, lietuviai gimę Brazi 
Iijoje,’bei priėmę Brazilijos 
pilietybę Taigi visiems ge 
ros valios lietuviams Lietuvių 
Sąjungos Brazilijoje durys 
yra atviros

Alexandre Dumblis
Pirmininkas

S Paulo, 1965 m liepos 6 d

Dievas davė man tą privilege 
ją, išrinko mane tam pašauki 
mui, Prašau Viešpaties, kad 
jis ir kitas jaunuoles pašauk
tų eiti tuo išrinktųjų keliu, 
ypač skleisti Jo karalystę vai 
kūčių širdyse, Esu labai pa
tenkinta ir laiminga, kad Die 
vas leido pergyventi šį Jubi
liejų tarp tų, kur dabar dar 
buojuos, kuriems atidaviau vi 
są savo širdį ir pašvenčiau 
visas savo jėgas.» 
ggSeselei Marijai Irenai O S. 
F. linkime iš visos širdies, 
kad ji musų tarpe galėtų švęs 
ti ir savo auksinį vienuoliško 
jo gyvenimo jubiliejų,

«Kas palieka tėvą motiną, 
brolį, seserį, žmoną ir vaikus 
dėl manęs, tas ras viską šim
teriopai ir gaus amžinąjį gy
venimą.» (Kristaus žodžiai).

Kristus savo pažadą pildo. 
Kiekvienas, kuris palieka pa 
sadlį Kristaus meilės vedinas 
tikrai randa jau čia žemėje 
tiek daug vidinio džiaugsmo 
ir paguodos, kaip retai ku 
ris kitas žmogus. Vienuoliai 
yra linksmiausi ir laimingiau 
si žmonės pasauly. Kas tuo 
galėtų abejoti, tegul pabando 
stoti į vienuolyną ir įsiti
kins

I Lietuvos n.-cioml 
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LIETUVIŠKAS jaunimas bu 
vo susirinkęs iš įvairių res
publikos vietų jaunimo cen
tro komitete. Tai praneša S. 
Karbovskis «Kom. Tiesoje». 
Esą, jaunuoliai nutarę «susigi 
miniuoti bu rūsčia šiaure», 
Ten dabar ypatingai reikalin
gi mechanizatoriai. Karbovs- 
kis pripažįsta, kad vaikinų 
laukiąs nelengvas darbas. Per 
miškus ir klampynes jiems 
teks nutiesti geležinkelį ku 
ris sujungsiąs taigą su Archan 
gelsku Vaikinams teks gy
venti vagonuose. Dieną ir nak 
tį jiems reikėsią kovoti su 
mašalais. Kiti gyvens Ar
changelske, kur statys prie
plaukas. bendrabučius, gyve
namuosius namus

Paaiškėjo, kad šiais metais 
Į Sovietijos šiaurę išvyko jau 
keturios lietuviško jaunimo 
grupės — paskutiniųjų trans
portai buvo birželio 9 ir 16 
dienomis. Dabar teigiama, tas 
jaunimas «nutaręs savo liki
mą sieti su rūsčiu, tačiau tur 
tingu kraštu — Komi respu
blika».

ŽURNALISTŲ sąjungos vai 
dybos penktame plenume pla 
čiai kalbėta apie žurnalizmo 
uždavinius. Partinis ideolo
gas. «Tiesos» vyriausias re
daktorius G. Zimanas nurodė 
kad spaudoje trūksta kovin 
gų, publicistinių straipsnių. 

Tai gana silpna periodikos 
vieta Esą parodomi įvairūs 
laimėjimai, bet pamirštami 
ateities uždaviniai. Zimanas 
prisiminė ir «tarybų valdžios 
priešus, užjūriu išdūmusius » 
Jo žodžiais, nesą prasmės at
sakinėti į jų propagandos iš
puolius, bet. visvien reikta 
duoti «pakankamą atkirtį kiek 
vienu svarbiu momentu»

Plenume diskusijose buvo 
pageidautina, kad Vilniuje vei 
kianti E .TOS telegramų agen 
tūia vietinėms redakcijoms 
turėtų dažniau siųsti medžią 
gą, kuria būtų demaskuojama 
«buržuazinė praeitis».

TAIP VADINAMOS ukrainie 
čių—lietuvių draugystės die- 
nos vyko Lietuvoje birželio 
mėnesio pirmojoje pusėje, Į 
Vilnių buvo atvykusi speciali 
ukrainiečių delegacija su Uk 
rainos Valst Plano komisijos 
pirmininku pavaduotoju S. Os 
trovskiu prišaky Birželio 8 d. 
Vilniuje įvyko ukrainiečių — 
lietuvių draugystės vakaras. 
Čia dalyvavo partijos valdžios 
atstovai, kalbėta apie dviejų 
tautų draugystę ir ta proga 
nuolat pabrėžta, kad ukrai
niečiai lietuviams skubėję į 
pagalbą pramonę vystant, kad 
lietuviai domis Ukrainos kuliu 
ra, kad T. Ševčenka meniniu 
ko kelią pradėjęs Vilniuje, 
Kad tokiomis dienomis stipri 
narna ir visų sovietinių tautų 
draugystė.

■VfHSU TEBŪVA

LIETUVOJE išleistame «Bi
čiulystės» leidinyje įdėtos M. 
K. Čiurlionio aštuonių pa 
veikslų reprodukcijos iš S. 
S. Nerieš eilėraščių ciklų <lš 
M. K. Čiurlionio paveikslų. 
Leidinio tekstai -lietuvių, ru
sų, anglų, vokiečių ir prancū 
zų kalbomis.

LAISVAJAME PASAULYJE

VYRIAUSIOJO Lietuvos Iš- 
laisvinimo Komiteto Tarybos 
posėdis įvyko birželio 4 d. 
New Yorke. Dalyvavo VLIKo 
vald pirm V, Sidzikauskas, 
posėdžiui pirmininkaxo St. 
Lūšys, sekretoriavo J. Audė 
nas. V Sidzikauskas plačiai 
supažindino su bėgamojo meto 
tarptautinės politikos raida ir 
VLIKo valdybos atliktais dar 
bais. Jis daugiau palietė lais
vųjų 1 etuvių. latvių ir Šiemet 
sustiprintai pradėtą vesti ko
vą dėl Pabaltijo laisvės ir ne 
priklausomybės atstatymo. Tę 
siaut tą kova per 25 metus, 
reikia atnaujinti ir savo jė
gas, ir tai kovai vesti prie
mones. ‘

Paskelbtas manifestas, ku
riuo į Pabaltijo valstybių oku 
pacinę padėlį kreipiamas vi
so lai-vojo pasaulio dėme-sys. 
Jis skelbiamas lietuvių, lat
vių, estų, anglų, arabų, pran
cūzų, vokiečių, italų, ispanų 
ir portugalų kalbomis Šiuo 
dokumentu bus pasiekti viso 
laisvojo pasaulio kampeliai, 
jį gaus pažinti ir komunisti
niai kraštai, kaip laisvai ir 
viešai skelbiamą dokumentą. 
Apie jį girdės ir pavergtų Pa 
baltijo tautų žmonės

Jau atspausdinta ir siunti
nėjama brošiūrėlė, išleista an 
glų kalba apie Pabaltijo vals
tybes. Londone atspausta ir 
siuntinėjama knygelė «Lithua 
nia», su pagrindinėmis žinio
mis apie Lietuvą Greit pasi
rodys specialūs «The Baltic 
Review» ir «Revista Baltica»

Argentinos Lietuviai Protestuoja
Mes Argentinos lietuviai, akivaizdoje lietuvių tautos 25 

metus vedamos didvyriškos kovos prieš Lietuvos okupantą 
— Sovietų Sąjungą dėl suvereninių teisių atstatymo sava
rankiškai tvarkytis nepriklausomoje valstybėje, būdami giliai 
susirūpinę dabartinę mūsų krašto nelaisvės padėtimi, 1965 
metų birželio mėn. 13 d. susirinkę Avellanedoj — Buenos 
Aires griežtai protestavome priešįSovietų Sąjungos agresiją 
ir prieš jos, kaip Lietuvos okupanto, nusikalstamus darbus.

1) Apie 400 000 Lietuvos gyventojų išžudymą ar ištrėmimą,
2) Kasmetinį sistemingą Lietuvos jaunimo trėmimą prievar 

tos darbams į Sovietų Sąjungą, ir jo neteisėtą ėmimą į 
sovietų kariuomenę,

3) Lietuvos kolonizavimą, privilegijų teikimą atgabentiems 
Rusijos gyventojams,

4) Lietuvos gyventojų materialinį apiplėšimą, ūkininkų pa- 
vertimą baudžiauninkais ir darbininką išnaudojimą,

5) Tikinčiųjų persekiojimą, religinės laisvės varžymą, mal 
dos namų uždarinėjimą,

6) Kūrybinės laisvės varžymą, lietuvių kultūros sovietinimą.

MES REIKALAUJAME

a) kad Sovietų Sąjunga tuojau atitrauktų iš Lietuvos savo 
kariuomenės pajėgas, administracijos aparatą, atgaben
tus komunistus ir kolonistus,

b) kad tuojau grąžintų visus iš Lietuvos ištremtus gyven
tojus ir jaunimą, paimtą į Sovietų Sąjungos kariuomen.ę

c) kad tuojau sustabdytų tikinčiųjų persekiojimą ir grąžinį 
tų iš jų atimtus maldos namus,

d) Kad tuojau leistų ūkininkams laisvai ūkininkauti, o dar
bininkams laisvai organizuotis ir ginti savo profesi
nius reikalus, prašome Argentinos Respublikos Prezi
dentą ir Vyriausybę paremti mūsų reikalavimus tarp 
tautinėse konfarencijose, ir pasmerkti Sovietų Sąjungos 
agresiją prieš Lietuvą ir jos kaip okupanto nusikalsta
mus darbus Lietuvoje, reikalauti, kad Jungtinės Tautos 
svarstytų Sovietų Sąjungos kolonializmo panaikinimą 
Lietuvoje, ir prašome, kad būtų atstatyta suspenduota 
Lietuvos Atstovybės veikla Argentinoje.

žurnalai, specialiai paskirti 
šių metų kovoms. Daromi žy 
gai, kad J. A. Valstybių vy
riausybė paskelbtų specialią 
proklamaciją Pabaltijo valsty 
bių klausimui.

;965 nr . liepos 15 d

Nors nutausti yra negarbia 
ga, tačiau faktiškai, palikus 
savo gimtąjį kraštą, per ilges 
nį ar trumpesnį laiką nutaus- 
tama;

J. Girnius

A. Mykolaitis Putinas

SUKILĖLIAI
KOVŲ DĖL ŽEMĖS IR LAISVĖS VAIZDAI 1861-1864

XIX

(tąsa)

Vakarų žaros pasistūmėjo 
į žiemių kampą, ir dangaus 
pakrašty atsiradę debesėliai 
dabar plieskė kaip ugniakure 
įpūstos žarijos. Rytuose per 
du žmogaus ūgius pakilęs 
mėnuo sumažėjo, išblanko ir 
pašviesėjo. Slėniais slinko 
naktis.

Staiga Balsių Vincas lošte
lėjo atgal, kilstelėjo galvą, 
atsikvėpė ir skardžiu balsu 
užtraukė:

Aukštas dvaras, žili bromai
Ten bajorai uliavojo
Ir visas jaunimas sutartinai 

pastvėrė:
Ten bajorai uliavojo,
Mus seselę paviliojo.
Katrytė tą dainą mokėjo ir 

ne vieną kartą pati ją buvo 
dainavusi. Tai kodėl dabar 
nuo tos dainos taip skaudžiai 
susispaudė širdis? Ir kiekvie
nas tolimesnis posmas ka p 

p.Jliu varstė krūtinę, Išveš 
Išveš tą seselę už marelių, 
kur ji nebegirdės nei dūsau
jančio tėvelio, nei verkian
čios močiutės, nei žaidžian
čių brolelių, nei dainuojančių 
seselių.

Tik girdėsi, seserėle,
Jūres marias ūžoujančias — 
Jūres marias ūžuojančias 
Ir nendreles siūbuojančias.
O dainos pabaiga taip vaiz 

dingai ir graudžiai jai sakė, 
kas jos laukia pas tuos ulia 
vojančius bajorus:
Aukštais kalnais bevaikščoisi, 
Juodas uogas berankiosi: 
Aukšti kalnai — didi vargai. 
Juodos uogos — ašarėlės.

Ponas Skrodskis sėdėjo sa
vo rūmų terasoje, rūkė pyp
kę ir gardžiavosi tuo puikiu 
gegužės mėnesienos vakaru. 
Nuostabioj prieblandos tyloj 
svajingai skendėjo rūmas, so 
das, parkas, ir pats ponas 

Skro iškiš grimzdo j malonų 
svaigulį. Tik einančių iš dar 
bo ehlopų šūkavimai ardė iš 
tolo tą palaimingą vakaro 
ramybę.

Bet štai suskambo daina — 
lygiai, plačiai banguojanti, 
liūdna ir darni. Ponas Skrods 
kis įsiklauso -- ir kažkodėl 
mėlynakės, geltonkasės mer
ginos paveikslas kaip gyvas 
stoja jo akyse Ar ir jos bal
sas skamba toj nuostabioj dai 
noj? Vis dėlto ir tamsioje tų 
mužikų masėje suspindi štai 
kokių grožio ir meno krislų! 
Kilniai nusiteikęs ponas Skrod 
skis stebi melsva srovele va
karo vėsoj vinguriuojančius 
savo pypkės dūmus.

XX

Praėjus savaitei laiko po 
darbų dvare, atjojo pas Kedu 
liūs vaitas Kurbauskas ir pra 
nešė, kad ponas įsakė prista
tyti Katrę į rūmus, nes pane
lė jau po kelių dienų parva
žiuosianti. Pranešdamas Skro 
dskio įsakymą, vaitas tarėsi 
darąs Keduliams malonę,

—- Žiūrėk, Keduli, — kalbė
jo jis, dešine įsirėmęs į šoną 

— kokia laimė tave ištinka! 
Jei duktė mokės ponui įtikti, 
lažas ir prievolės tau perpus 
sumažės, o ir sutartis dėl iš
sipirkimo nebus sunki. Na, 
mergele, ruoškis! Ryt rytą 
pasirodyk dvare ponui Pše 
mickiui.

Kiekvienas vaito žodis kaip 
peilis varstė Katrei širdį. Ji 
veltui žvalgėsi į motiną ir tė 
vą. Motina dūsavo ir skare
lės kampu vogčiomis ašarą 
braukė, o tėvas piktai dėbčio 
jo akimis, įspėdamas, kad jo
kio prieštaravimo nei dukrai, 
nei motinai neleis.

— Gerai, ponas vaite, — iš 
leisdamas Kurbauską ir že
mai jam lenkdamasis, lemeno 
Kedulia, ■— ryt rytą aš pats 
pristatysiu ją ponui prievaiz
dui.

Vengdamas senės aimanavi 
mų ir dukters priekaištų, jis 
išėjo į kalvę ištrupėjusių kir
vio ašmenų užmesti.

Eidamas jis galvojo apie vi 
są šį reikalą. Jam negaila 
dukters, nes jį masina jos už 
darbia ir pono malonė. Ta
čiau jis bijo Mackevičiaus.

Pagaliau ką gi?... Kunigas 
grasino jį iškeiksiąs ir nepri- 
imsiąs į šventą vietą, jei jis 
susidės su žandaiais ir polici 
ja, įduos tuos palaidūnus; 
Tiek jau to!.. Su policijas jis 
nesusidės ir tų palaidūnų ne 
skųs, bet pono jis turi klau 
syti. Juk jis baudžiauninkas. 
Ponas reikalauja, kad Katrė 
dirbtų dvare, tai kaip jis gali 
priešintis? Kunigas turi tai 
suprasti. Nusiraminęs Kedulis 
jau be baimės mąsto apie ry 
tojaus dieną, kada reiks vež
ti dukterį į pono rūmus.

Tuo tarpu Katrytė besiruoš 
dama žvalgėsi, kaip čia jai 
atlankius drauges, ypač Bal
sių Genutę ir Onytę. Visas 
kaimas jau žinojo, kad Kedu- 
lių Katrę ponas ima į dvarą. 
Visaip dėl to kalbėjo kaimy
nai. Vieni užjautė ją ir gai 
lestavo, kad gali niekais nu 
eiti tokia graži mergina, pa
tekusi į Skrodskio nagus, ki 
ti pavydėjo Keduliui, nes ma 
tė, kad prievaizdas ir vaitas 
jau ne taip mina jam ant kul 
nų, kaip anksčiau, reikalau 
darni lažo ir prievolių.

(B, B.)
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.. Tiršti
Koks yra žmogaus gyvenimo tikslas, kur jo išganymas? 

— štai klausimai, kurie išskiria žmones Vieni išganymo 
įieško čia, žemėje. Ji® tiki į Žmogų ir Jėgą. Jie paneigia 
Dievą ir Amžinybę. Kiti, išganymu suabejoję, visai juo nebe 
tiki. Jiems gyvenime yra tik pesimizmas ir prakeikimas. Ta 
čiau tikrąjį kelią per pasaulio kryžkelius randa tik tas, ku
ris tiki | Dievą.

Trys žmonių rūšys — trys žmogiškieji CREDO, 

JĖGOS ŽMOGUS

Tikiu į Žmogų visagalį šio pasaulio daiktų kūrėją,
Ir i Mokslą, jo pirmąjį ir didžiausią kūrinį, mūsų viešpatį 
Kuris prasidėjo iš jo proto, gimė iš smegenų, 
Kentėjo po kapitalo valdžia pavergtas ir išnaudotas.
Nužengė į p oletariato pragarus, kėlėsi iš tarnybos žmo 

nijos gerovei.
Įžengė į valdžią. Kaip diktatorius atsisėdo dešinėje vi

sagalio Teroro.
Iš ten jis eis teisti visų, kurie kitaip galvoja.
Tikiu į partijos programą,
Diktatūrinės valstybės jėgą.
Visų priešų sunaikinimą,
Kūno viešpatavimą
Ir žemiškąjį žmogaus pažangos rojų.
Taip turi būti!

TIKINTYSIS ŽMOGUS

Tikiu į Dievą, Tėvą Visagalį, dangaus ir žemės Sutvėrėją.
Ir į Jėzų Kristų, vienatinį Jo Sūnų, mūsų viešpatį,
Kurs prasidėjo iš Šventosios Dvasios, gimė iš Panos 

Marijos,
Kentėjo prie Pontijaus Piloto, buvo prikaltas prie kry

žiaus j numiręs ir palaidotas.
Nužengė į pragarus. Trečiąją dieną kėlėsi iš mirusių, 
įžengė į dangų, Sėdi dešinėj Dievo Tėvo Visagalio.
Iš ten ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti,
Tikiu į Šventąją Dvasią,
Šventąją visuotiną Bažnyčią, šventųjų bendravimą,
Nuodėmių atleidimą,
Kūno iš numirusių atsikėlimą
Ir amžinąjį gyvenimą.
Amen!

NUSIVYLIMO ŽMOGUS

Tikiu į Nebūtį, vylingų sapnų kūrėją,
Ir į Baimę, vienintelę jos dukterį, mūsų valdovę, 
Kuri prasidėjo ii Nežinomybės, gimė iš nusivylimo 
Gyveno mano širdyje, augo ir bujojo.
Nužengė į sielos gelmės, pripyldė jas neapykanta.
Iš ten atnešė beviltiškai bėgantį laiką
Ir atmetė paskutinę viltį prisikėlimui.
Tikiu į Likimą,
Žmogaus vienišumą, bendruomenės nereikalingumą.
Bėgimą iš gyvenimo,
Laikinąjį apsisvaiginimą
Ir amžinąjį Nieką.
Taip yra!

Tarp Lėktuvu ir Bombų.’
T. J. BRUŽIKAS, S. J.

Birželio 1© d. su kui. Nor- 
butu nuvykom apžiūrėti avia
cijos muziejaus, kurs yra 
vienas iš pačių geriausių vi
soje Š, Amerikoje, Čia ma

čiau vieną bombonešį, kurs 
daly n ai buvo panaudotas pas
kutiniame kare. Jo ilgis 162 
pėdės, sparnų ilgis 230 pėdų 
aukštis 46 pėdos ir sveria

MUSŲ &IETUVA

350 000 amerikietiškų svarų, 
t. y, apie 150,000 kilų. Bom
bonešis apginkluotas 16 pa
trankų po 20 milimetrų, Grei 
tis 460 mylių per valanda ir 
galėjo iškilti iki 9 mylių ar
ba virš 14 klm. aukštumon, 
Tokių lėktuvų buvę pagamin
ta 360.

Šalia to milžino stovi ha 
kenkreuzu pažymėtas vokie
čių lėktuvas, kurį laike karo 
kur tai sučiupo ir daugybė ki 
tų, didesnių ir mažesnių lėk- • 
tuvų bei bombonešių, Tai 
lauke.

MUZIEJAUS VIDUJE

Nuėję į muziejaus vidų ra
dome visą lėktuvų išsivysty
mo istoriją. Pirmoje vietoje 
eilė paukščių nupiešta, kurie 
įkvėpę mokslininkus galvoti 
apie skraidymo galimybes. 
Paskui Leonardo da Vinci 
1453 m bandymas pasistatyti 
sklandytuvą su dideliais pauk 
kščio sparna s Kiti bandy
mai prasidėjo 19 šimtmečio 
pradžioje, o jo gale imta sta
tyt įvairaus tipo balionus

Pirmas lėktuvas, kuriuo pa
kilo oran broliai Orville ir 
Wilbur Wright padirbtas 1909 
metais 1916 metais japonai 
jį patobulino, pavadindami 
«Baka» Per pirmąjį Pasaulinį 
Karą Amerika ir kitos vals 
tybės pradėjo vartoti lėktu
vus žvalgybai ir net bom
boms mėtyti. Tačiau tie lėk
tuvai tebebuvo dar labai ne 
tobuli, tartum vaikų žaisliu 
kai palyginus juos su tais, 
kokie antrajame Paeaulinia* 
me Kare buvo pastatyti Štai 
vienas bombonešis, kurį lei
džia apžiūrėti ir viduje. Koks 
nepaprastai komplikuotas jų 
mekanizmas! Kiek visokiau
sių instrumentų prietaisų! Tas 
bomb nešis buvęs Korėjos ka 
r-?, skridęs 121 kartą ir išme 
tęs pustrečio milijono bombų.

Šalia jo rusų MIGAS, kurį 
atgabeno vienas korėjietis la 
kūnas nugirdęs per radiją, 
kad galįs už tai gauti 100.000 
dolerių Ir gavo

BOMBOS
Kitame skyriuje išstatytos 

įvairiausios bombos Viena sve 
ria 15 000 svarų ir lekia 242 
mylias per valanda

Po tą muziejų pasivaikšti 
nėjus ir pasiklausius paaiški
nimų supranti žmogus, kokia 
baisi jėga vartojama žmo
gaus gyvybei sunaikinti Ką 
jau besakyti apie atomines 
pabaisas!

(Bus daugiau)

CELIBATAS — Romos Ka
talikų kunigai pasižada visam 
gyvenimui skaistybę, likti ne
vedusiais — buvo galutinai 
įvestas 1139 meta's per Vi 
suotinį Laterano II Bažnyčios 
susirinkimą visiems R K.ku 
nigams. Jis gali būti kada 
nors, jei Bažnyčia ras reika
linga, ir suspenduotas, pa 
naikintas.

Šiomis dienomis Popiežius 
leido pašventinti kunigu bu
vusį Šveicar joj protestantų 
pastorių turintį žmoną ir tris 
vaikus Olive Dubuis, arkeolo

Svetimoj Saly
A. Raškauskas—Gražvydas

Ateis pavasaris gražus, 
Ateis žiedais pražydęs. — 
O aš ilgesiuos vis tavęs, 
Kaip laimės skaidriašydės!...

Išeisiu nerimo keliais
Su žvilgiais svetimais, miglotais. 
Nevienas gal manęs paklaus, 
Kodėl man akys ašarotos ?...

Sakysiu gal kaž kam tada, 
Kad niekis tai... tik kartais...
Bet mintys sielvartu suklups, 
Raudos prie tavo vartų !. . .

Ir bėgs taip dienos. Sukūriais, 
Ilgėjimu žymėtos —
Aš jieškosiu tavęs visur,
Tėvynė numylėta! —

Ir miestuose triukšmo kupinuos, 
Ir giriose, kainynuos — 
Visur kalbėsiu su tavim 
Svajonėmis auksinėm!.,

gijos profesorių. Tokių atsiti
kimų po šio karo pasitaikė 
keletas ir Vokietijoje, kur 
buvo pašventinti katalikų ku 
nigais buvę protestantų pasto 
riai (kunigai) ir jiems leista 
toliau gyventi šeimos gyve
nimas.

GYVENIMO KELIAI

Japonas Jonas Matsuo, tar
navo japonų aviacijoje kari 
ninku, buvo pilotas «Toka- 
tai», tai reiškia, kad kartu su 
lėktuvu, jei būdavo reikalas, 
turėdavo kristi į bombarda
vimo vietą Pasibaigus karui, 
buvo matematikos profesorių 
mi, studijavo filosofiją, ypač 
mėgo Schopenhauerį

Nusivylęs gyvenimu, gruo. 
džio mėn. 1948 metais ėjo 
nusiskandinti Eidamas gatve 
išgirdo varpus skambi ant 
«Viešpaties Angelui», Užėjo į 
Bažnyčią Viskas jam čia pa
sirodė nauja, neįprasta, įspū
dinga ...

Kovo 30 d. 1963 metais bu 
vo pašventintas kunigu, Pa
duvoj, šv. Autano bazilikoj, 
gabo vardą Fray Luís, kai įs 
tojo į pranciškonų konventua 
lų vienuolyną.

«Radau gyvenimo džiaugs
mą ir prasmę gyventi», sako 
jis.

Seselės Dominikietės iš San Domingo, kilus ten revo 
Uncijai išvyksta į Porto Rico

Šiaurės Amerikiečiai savo laivais ir lėktuvais evokavo 
virš 4,600 piliečių priklausiusių 41 valstybei.

Kada grįš taika ir ramybė į Karaibų jūrą?
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KANKINIU AMŽIUS

Pagal Vatikano paduotus 
skaičius, apie 130 kunigų, se 
sėlių ir vienuolių nužudyta 
Belgijai priklausiusioje Airi 
kos dalyje nuo to laiko, kai 
Kongas tapo nepriklausoma 
valstybė 1960 metais.

SOVIETŲ LAISVĖ

Sovietų Sąjungoj buvo la 
bai komentuojamas dviejų stu 
dentų krikštas Maskvoj, São 
Luis ka alikų bažnyčioje. Ži
noma, tie studentai buvo pa
šalinti iš pedagoginio institu 
to, kuriame jie studijavo

Tai Vladimir Kroutikow bu 
vęs komunistų jaunimo politi 
nis instruktorius ir Vladimir 
Khazanow. Jie kritikavę ko 
munistinj režimą, kuriame nė 
ra religinės laisvės Jie nega 
Ii pakęsti tokio režimo Rtdi 
gija esanti jų paskutinė prie- 
bėga,

GRAŽUS AMŽIUS

Gydytojų komisija aplankė 
seniausią moterį, Hatice Nina 
168 m. amžiaus, gyvenančią 
Turkijoje, Sarp kaime, ie 
konstatavo, kad ši moteris 
yra Napoleono I, Napoleono 
III, Karalienės Viktorijos, Hit 
lerio ir Kennedy amžininkė.
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Henrique Losinskas Alves conquista 
o prêmio Prefeitura Municipal

Pamilau dangaus žydrumą. 
Auksu spindinčią mėlynę, 
Buiną vasaros žalumą, 
lt krištolas skaidrią rasą.

1965 m liepos 15 d 
ąsotį. Lapė įkišti lengvai įki
šo galvą į ąsotį, o ištraukti 
iš ąsočio nebegali: ir šiaip 
kreipia galvą ir taip, ir aukš 
tyn kelia, ir žemyn nulenkia, 
bet ištraukti nebegali Maty
dami, kad niekas nepadeda, 
pradėjo prašyti ąsotį geruoju: 
«Paleisk, ąsotėlį, gana, jau 
pažaidėm, aš daugiau laiko 
neturiu». Bet visi lapės prasi 
manymai veltui: ąsotis kaip 
neleidžia taip neleidžia. xMū- 
są lapė nekvaila: ji sako ąso 
čiui: «Na, palauk, aš tave pri 
girdysiu, kad tu manęs nepa
leidi», Nubėgo į upelį ir pri 
girdė ąsotį. Ąsotis išties pri
gėrė, bet prisisėmęs vandens 
nutraukė į gilumą lapę ir 
prigirdė.

Rea’iza-se no próximo dia 
30, as 17 30 horas, no Gabi
nete do Sr Prefeito, o ato 
solene da entrega do Prêmio 
• ’refeitura Municipal de São 
Paulo, correspondente ao ano 
de 1963 e conquistado pelo 
escritor Henrique Losinskas 
Alves, redator da coluna «Pa
pel & Tinta & Livros», publi
cada aos domingos no jornal 
«A Gazeta Esportiva». A re
portagem em contato com o 
vencedor da iaurea- formolou 
algumas perguntas:

— Como e quando iniciou 
a atividade de colunista lite
rário?

— «Nos idos de 1956 com 
uma pequena resenha literá 
ria na «Folha de Pinheiros», 
passando posteriormente pa
ra outros jornais. «Ultima 
Hora», «jornal de São Caeta
no», com rápido itinerário 
pela revista «Leitura» (Rio 
de Janeiro) e redaeionando 
há mais de três anos a eolu 
na «Aconteceu em São Pau- 
1 >» para o «„-ornai de Letras» 
da Guanabara. Em junho de 
1963 iniciei a coluna «Papel & 
Tinta & Livros» no jornal 
«A Gazeta Esportiva», procu
rando dar uma nova dinâmi
ca. noticiando e levando ao 
leitor dos esportes uma vitão 
dominical do mundo literá
rio Mantendo o espírito que 
se enquadra no lema do jor 
nal — se «A Gazeta Esporti
va» não deu, ninguém sabe 
o que aconteceu .. na litera
tura. Essa dinâmica e orien 
lação enccntrou ressonância 
pelo prêmio que acabo de 
eceber».

.. 9JX íf' «

PAKTiZANAI
(Įterptam į J. Daumanto pasakojimą apie partizanus K.

Jurgaičio, neseniai atvykusio iš Lietuvos tokį atsitikimą) 
«Į Laisvę*, Nr 24, puslapis 28

MOTERYS KAUTYNĖSE

Šiluvos valsčiuje. Žaiginio 
miestely gyveno kumetis R. 
Jo duktė Elytė įstojo ryšinin 
ke į Geležinio Vilko partiza 
nų būrį. Ji dirbo pašte, o to 
kios pareigos buvo patogios 
teikti žinių partizanams. At
sargumo sumetimais ji įstojo 
ir į komjaunimą. Kai ją vis- 
tiek įtarė, naktį atėję parti
zanai nukirpo jai plaukus, o 
rytojaus rytą ji prisistatė į 
Šiluvą, kaip «nukentėjus nuo

— Acha importante a pre
sença de uma coluna literá
ria no jornal?

— «importantíssimo. Eia 
abre presentemente perspec 
tivas amplas p.>,ra o gosto da 
leitura, influindo no leitor a 
procu a de um livro, seja ele 
de que gênero for A coluna 
literária expressa a vida que 
envolve a cultura e oferece 
subsídios importantes ao en 
saista na elaboração de suas 
obras Ela tem a razão de 
sua existência, lamentando se 
a escassez de colunistas lite 
rários at .antes e encontra 
mos vários jornais e n dispo 
nibilidado para abrigar ao 
menos uma vez por sema a, 
uma seção literária. É um 
serviço lento que se presta 
à cultura e colabora na er 
radicação do analfabetismo 
ao criar a possibilidade de 
um hábito e gosto de se ler 
um livro. Eis a síntese do 
meu pensamento quando co 
loco o papel na maquina pa
ra. escrever a coluna »apel & 
Tinta & Livros».

— Como recebe o maior 
prêmio da cidade de Sâo 
Paulo ao responsável pela 
melhor coluna literária de 
1964?

- «Emocionado. Encoraja
do para um constante apri
moramento da coluna que 
tanto carinho devoto. Com a 
responsabilidade do premo 
«Prefeitura Municipal de São 
1 aulo», tentarei melhorá-la, 
dinamizála, aprimorá la com 
um único objetivo de bem 
servir São Paulo e o Brasil.» 

bandytų*. Tačiau patyrusi, 
kad vis dėlto ii yra išduota, 
paspruko pas partizanus. O 
ten, miške, kunigas sujungė 
ją moterystės ryšiais bendrai 
kovai ir gyvenimui su parti
zanu K Dar prieš tai buvo 
išėjusi partizanauti anksčiau 
buvusio partizanų būrio vado 
P. žmona,

194» m. pavasarį Geležinio 
Vilko būrys buvo apsuptas 
Vilkaviškiu miestely Pasili 
kęs su žmona Aldona dengti 
atsitraukimo, partizanas P. bu

Pamilau ir mergą jauną, 
Dar skaistesnę užu saulę, 
Dar lieknesnę už žolyną 
lr blaivesnę užu rasą.

Ir svajojau siekti laimės
Su visu plačiu pasauliu,
Kam nuo kojų pančiai kri ta, 
Kam dievų aušra sušvito

J Janonis

vo mirtinai sužeistas Visi ki 
ti prasimušė laimingai P spė 
jo pasakyti žmonai; «Kovok 
Aldona, už abu aš jau mirš
tu». Bet būdama paskutiniam 
nėštumo mėnesy, vargiai ga
lėjo kovoti ir Aldona . Užmo 
kusi vyrui akis. Idona lėta 
ristele pasi!eido artimiausios 
tankynės link. Pamatęs retą 
vaizdą, rusų kapitonas liepė 
į mot rį nešaudyti o pats su 
dviem kareiviais ir šunim šo 
ko jos vytis Automatą Aldo 
na numetė nes jame nebuvo 
nė vieno šovinio Kai šuo pri 
puolė arti, jį nušovė iš pisto 
lėto ir. parodydama mostą, 
kad jf numetė, toliau žings-. 
niu nuėjo Dabar jau drąsiai 
kapitonas puolė artyn Ir kai 
jis griebė ja už pečių, jos 
rankose sublizgėjo peilis. Vis 
kas vyko akimirksniu, ir nų 
durto kapitono automatu bu 
vo nušauti jį lydėję kareiviai 
Aldona, >avo paltu apsupusi 
mažą eglaitę pati nubrido į 
pelkę Gerą pusvalandį enka 
vedistai šaudė jos paltą, o ji, 
perbridusi skersai Tyrulius, 
iki pažastų šlapia, atsirado 
saugioj vietoj arti Radviliš 
kio.

Po dviejų savaičių Aldona 
pagimdė sūnų. Naujagimį pa 
siėmė auginti legaliai gyveną 
žmonės. Ar Aldona dar gyva 
— kas žino Bet ji buvo ieš 
komųjų sąraše, paskelbtame 
Radviliškio KGB (Komitet Go 
sudvarstennoj Bezopasnesti)

Viet Nam kovos vyksta su visa karo metu vartojama klasta, propaganda ir žiaurumu. 
Daugiausia nukenčia paprasti žmonės, ypač jaunimas ir moterys.
Kada visų taip lauktoji taika įsiviešpataus visame pasauly? usis

MUSŲ MAŽIESIEMS 
(Pasaka)

LAPĖ IR ĄSOTIS

Vieną kartą išėjo moteriš
kė pjauti ąsotį pieno Laikas 
buvo šiltas. Moteriškė pasta
tė ąsotį su pienu krūmuose, 
kad pienas nesušilių Pasitai
kė pagal tuos krūmus lapei 
bėgti, kuri nuo kaitros labai 
norėjo gerti . Ji užuodė pie
tą ir įkišusi savo ga vą išla 
kė jį. Moteriškė pjaudama 
nematė, kas dedasi apie jos

Riquezas da Nossa Lingua
Kai norime pasakyti, jog 

vartojame savo fizines ar 
protines jėgas kokiam nors 
tikslui pasiekti, galim vartoti 
šiuos veiksmažodžjus:

Dirbti, triūsti, plušti, brūzti, 
krutėti, šorųoti, šarpuoti, prū 
nyti

DIRBTI, tai atlikti kokį 
nors darbą Pav : Žmonės va
sarą dirba laukuose. Vanduo 
netekėdamas ir žmogus nie
ko nedirbdamas genda ir 
išeina niekais.

TRIŪSTI, plušti, brūzti (o 
taip pat ir dažniniai mažybi
niai: triūsėti, plušėti) — reiš
kia kruopščiai, atsidėjus

NAUJAS KUNIGAS

Praėjusį sekmadienį, liepos 
U d., Romoje gavo kunigys 
tės šventimus Algimantas Bort 
kevičius.

Bortkevičių šeima, po pas
kutinio karo, buvo apsigyve 
nusi Brazilijoj, S, Paulo. Prieš 
keletą metų išvyko j Šiaurės 
Ameriką*) Algimantas, mirus 
jo tėveliui išvažiavo į Itali
ją, kur Romoje, lietuvių Šv. 
Kazimiero kunigų seminarijo
je studijavo teologiją

Yra gandų, kad šitas naujas 
ir jaunas kunigas atvyks į S. 
Paulį į lietuvių parapiją Vila 
Zelinoj.

Yra milijonai žmonių, kurie 
nuolat ko bijo Nuo žmonių 
giminės atsiradimo baimė mė 
to savo šešėlius, daugelio gy 
venimą padaro nelaimingą, įs
tumia žmones į neturtą ir pri- 
slėgimą, o kai kuriems atne 
ša ligas ir net mirtį.

oirbti kokį nors fizinį dar
bą Pav.: Žmonės triūsia, plu
ša savo krašto laimei Mote- 
hškos po namus triūsėjo.

KRUTĖTI, (dz.) ne tik 
reikšme «judėti», bet ir dirb
ti. Pav.: Čia krutamą žemė, 
t. y, čia dirbama žemė. Die
nomis mes dirbom ir pynė
jom veltėdžius, o naktimis 
krutėjom sa.p,

ŠOKUOTI (žem.) šarpuoti 
(žem ) prūnyti (žem,) — sun
kiai dirbti, Pav.; Šoravo per 
žiemą su medžiais. Mergiš- 
kės įkandin vyrų šarpavo, 
kaip bitelės erėketrožėse. Mo 
teriškos dabar jau prūnija po 
daržus,
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— Sakyk, Pranai, ar tavo 
sūnus išlaikė egzaminus

— Ne, bet kitaip ir būti ne 
galėjo. Įsivaizdudk tu man 
tik, profesoriai klausė jo da
lykų įvykusių^ daug metų 
prieš jo gimimą. Ką jis varg
šas galėjo žinoti!

— Ar ne tiesa, mama, kad 
liepei virėjai užrakinti spin
tą, kurioje yra sudėti saldu 
mynai.

— Taip, mano dukrele. Bet 
kodėl to manęs klausi?

— Aš tik noriu pasakyti, 
kad ji nepaklausė. Paliko 
spintą atidarytą Kas ją pa
mokyčiau ‘Suvalgiau visus 
saldainius, kurie buvo joje ,.

Šiaurės Amerikos lėktuvas, kuris judina sparnus. Prie mažo greičio, kildamas fir 
leisdamasis savo sparnus išplečia

Skridime sparnus suglaudžiami, kad tuo būdu būtų mažesnis pasipriešinimas ir galė
tų išvystyti pilną greitį, kuris yra 2 5 kart didesnis už balso greitį.

Tokio tipo lėktuvus vartoja Š. Amerikos ksriuomenė.

LENKTYNIŲ MĖGĖJO 
NUOTYKIS

Arklių lenktynių mėgėjas 
grįžęs namo pasakoja savo 
žmonai;

— Žinai, šiandien man atsi 
tiko biaurus dalykas. Aš tik 
pasilenkiau susirišti bato raiš 
tj, ir staiga kažkoks žlibis 
užmetė ant manęs balną.

— Tai ką tu darei? — klau

LIŪDNAS HUMORAS

Girtuoklio žmona mirė ii

didelio vargo Vėlinių dieną 
eina jis į kapines. Sutikęs jį 
draugas sako:

— Kur tu eini?
— Savo žmonos kapo ap

lankyk.
— Bet galėjai bent šį kar

tą išsilaikyti negėręs.
■ Negalėjau, kitaip, broly-

ti jokiu budu. Mano žmona 
manęs kitaip nepažintų.

šia žmona.
■-. O ką gi aš galėjau dary 

ti9 Atbėgau trečias.

LIETUVIAMS PAMALDOS 
LAIKOMOS

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

Mooca r. Lituania, 67 Lietu 
vių Namų koplyčioje:

Sekmadieniais ir šventad-ie 
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 sekmadienį 
Parque das Nações 1S vali 
Casa Verde, 17,15 vai.
Antrą :

Jaçana klierikų kopi. 8,15 vai. 
Bom Retire, 10 vai. 
Utinga 18,00 vai.,

Trečią:
Agua Rasa 8 vaL, 
Moinho Velho 11 vai.. 
Lapa 16 vai.,
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vai, 
Vila Bonilha 10 vai.
V. Prudente 18 vai.

ALEKSAS KALINAUSKAS
À «ikaras

atlieka visuK teisinio pobuižio darbus kaip įvairių 
bylų vedimas, inve a ijų sudarymas, deskitis. doku
mentų atitaisymas, nuomini kų išmetimas ir kiti darbai;

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 vol.

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

FABRICA DE MALHAS
Petras Šukys

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

Ibitirama ir Av. Zelina).

JAKUTIS & LAP1ENIS 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 I

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA™ jo ris j a”
Mokina kirpimo siuvimo, madų mode 
lių braižybos ir pritaikomojo meno.

Paruošia siuvimo ir kirpimo mokytojas 
valdiškiems egzaminams (habilitação) 

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

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

PIGI IR GERA KOKYBĖ!

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 

Tautiečiams didelė nuolaida.

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

SIUVYKLOJE LAURO
Rua do Orfanato, 886, —- V. Prudente — Fone 63-5294] 

São Paulo
Medžiaga pardsodama ir išsimokėjimui

Meikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

LIETUVIŠKŲ PROGRAMOS 
TRANSLIACIJOS 

(Lietuvos laiku) 

VATIKANO RADIJAS

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

vai 19, 25: 31 ir 198 metrų 

bangomis.

RIO DE JANEIRO

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

SKAITYKITE IR 
PLATINKITE VIE 

NINTELI PIETŲ AMER|KOS 
SAVAITRAŠTI «MŪSŲ

LIETUVA».

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDOYA

6PMAW CAKRiSEKii 1M1.
Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas 
Kurio puikų veiK.ma į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
sitikinkite ir visados naudokite!

Rua Dino Bueno, 796 a 835 
Telefones: 51-4019 e 51-2223

&Caixa Postai 3967 SÃO .PAULO”
ti d r? p* IZ -j**4* sir- -® *
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Nepraleisk progos smagiai pasilinksminti ir pašokti
L. K. Bendruomenės Choro ruošiamame 

ŠOKIŲ VAKARE,
kuris bus 1 d rugpjūčio. 15-19 vai. Vila Zelinoje, 

gimnazijos salėje
Gros jau visiems žinomas LOS GUARACHOS orkestras, 

PaKvietimus reikia iš anksto pas choristus Įsigyti.

LIETUVOS NACIONALINE 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEK.

ATSKIRO NUMERIO

KAINA 75,00

♦ .į.» 4.4. fl'*1»1

lias dienas perėjo į katalikų 
tikėjimą. Jos šeima priklauso 
vienai protestantų grupei.

VZėlina
Brazilijos Lietuvių Sąjun 

gos Valdybos posėdyje įvy
kusiame š, m. liepos mėn. 6 
d Vytauto D. vardo mokyklos 
patalpose, buvo svarstomas 
klausimas Sąjungos ribose su 
darymo Lietuviško Kultūrinio 
Veikimo Centro, kurio apim
tyje būtų sekančios sekcijos: 
švietimo, linansų telkimo, 
spaudos bei informacijų ir 
jaunimo sekcija

Sąjungos Valdyba sutiko, 
kad šis Kultūrinio Veikime 
Centras būtų sudarytas ir įsi
pareigojo sukviesti minėtoms 
sekcijoms vadovybę

Posėdyje buvo taipogi svare 
tomas Sąjungos viešo vakaro 
ruošimo reikalas, kurio pel
nas būtų skiriamas prel K, 
Miliausko gydymo išlaidoms 
padengti, Vakarą numatyta 
suruošti rugpjūčio mėn vidų 
ry su menine programa, ku 
ria paruoš p. Kazimieras 
Ambrozevičius

Šiame posėdyje be pačios 
Valdybos, dalyvavo taipogi 
pavieniai Sąjungos nariai ir 
ir iš anks:o pakviesti P. A. L. 
Kongreso likvidacinio komite 
to atstovai

Malonu konstatuoti, kad Lie 
tuvių Sąjungon vis daugiau 
stoja naujų narių, tuo būdu 
ši organizacija galės išvysty
ti plačiu mastu savo veikimą 
S. Paulo lietuvių išeivijoje

Koresp.

Šį šeštadienį, liepos mėn, 
17 d., 5 vai, p p. ateitininkų 
ramovėje šaukiamas Žilvitie- 
čių tėvų susirinkimas. Prašo
ma neužmiršti!

P ASIT AR IMAS

Šio mėnesio 20 dieną, 8 
vai vakaro Vytauto Didžiojo 
vardo rūmų patalpose Vjla 
Beloje kviečiamas pasi.ari- 
mas Pirmojo Lietuvos Konsu- 
o Brazilijoje Dr P. Mačiulio 

70 m. amžiaus sukakties pro 
gramai apsvarstyti.

I pasitarimą Kviečiami visi 
buvusieji*;0r. P. Mačiulio be-n 
dradarbiaiy-prieteliai ir šiaip 
lietuviai, kurie nori prie šios 
sukakties -paminėjimo prisi
dėti

Iniciatorių vardu 
Stasys Vancevičius

Aleksandras Bumblis
Juozas Mas.ulis

Vincas Kutka

Jorge Gafška

Rugpjūčio mėn. 8 d «Žilvy 
tis» rengia savo metinę šven
tę, kurioje iš anksto kviečia 
dalyvauti didelius ir mažus.

Žilvitiečiai jau intensyviai 

ruošiasi šventės meninei pro 
gramai, kuri bus Seselių Pran 
ciškiečių Gimnazijos salėje, 
Vila Zelinoje 3 vai. p p.

Visi, kuriems rūpi, kad lie
tuviškas atžalynas S. Pauly je 
žaliuotų, tą dieną rezervuoja 
Vaikų Š v e n t e i, atvyk
dami j ją su vaikais ar su 
anūkais ne tik iš V. Zelinos, 
bet ir iš tolimų priemiesčių. 
Kviečiamas taip pat ir jauni
mas.

Po meninės programos bus 
kiti įvairumai ir bendri žaidi
mai, Nebūtina mokėti lietu
viškai.

Jaunimui ir vaikams į šven 
tę įėjimas nemokamas. Vyrės 
nieji turės įsigyti pakvieti
mus.

Žilvitis.

Ateinančio rugpjūčio 15 d 
Šv Juozapo Vyrų Brolija ren 
gia pikniką Jurubatuba vieto 
vėje Pirmą kartą bus išban
dyti nauji įrankiai žaidimams. 
Bus 6 premijuoti žaidimai, 
muzika ir šokiai

Jurabatuba yra gražus 8ão 
Bernardo do Campo miškas 
prie žavios jūros.

Bus galima ir laivais pa
plaukioti ir mėdžių pavėsyje 
ramiai pailsėti

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

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju visiems 
kurie vienokiu ar kitokiu bū 
du prisidėjo prie Dr J. įBasa 
navičiaus varuo lietuvių mo 
kyklos globėjų būrelio ruošto 
liepos 3 d vakaro pasiseki 
mo.

Asmeniškai noriu padėkoti 
tiems asmenims, kurie suau 
kojo bufetui produktus: M. 
Adulienei. O, Kaminskienei, 
Ad. Žarkauskienei, Eug Ku- 
biiiūnienei. St Vilutienei, K. 
Vidžiūnienei, Br. Šimbelienei, 
V. Meškauskienei, M. Jakiū- 
nienei, I. Eglinskienei, Juozui 
Danylai, V1 Steponaičiui, 

PATS ŽINOK IR KITAM PASAKYK!

Šių metų rugpiūčio (Agosto) 8 dieną 2 vai, 30 min, po 
pietų, Vytauto Didžiojo vardo rūmų salėje, 

Vila Beloje rengiamas
LIETUVIŲ POBŪVIS

Pirmojo Lietuvos Konsulo Dr. P. Mačiulio pagerbimui 
jo 70 m. amžiaus proga. Programoje paskaita ir trumpa 
meninė dalis, Po programos šokiai ir pasilinksminimai 
grojant puikiam orkestrui iki 12 vai nakties. Veiks ge
ras lietuviškas bufetas. Pakvietimus iš anksto galima 
gauti pas rengėjus ir visose trijose lietuvių mokyklų 

patalpose: Vila Anastazijoje, Mokoje ir Vila Beloje.
Rengėjai

Alt. Žibui, p. Koralkevičiui, 
p. verbėjūi, Pov Pipirui, K. 
Misiukevičiui ir J. Tamoševi 
čiui. Taip pat tiems, kurie 
dirbo prie bufeto, prie įėjimo 
ir salės viduje, būtent: O. Po- 
likaitienei, J. Vilučiui, Ed. 
Sadauskui, V. Bartkų', Ant 
Šimbeliui, St, Vancevičiui V 
Patinskui. Pov, Riaubai ir 
kitiems, Programos rengė 
jams: Muzikos mok. Eiv. Ta 
moševičiui ir jo mokinėms, 
Alf Žibui ir Alf. Kublickui, 
programos pranešėjams mok. 
St. Kubiliūnui ir Gražinai Ku 
biliūnaile’..

Na, ir žinoma dėkoju kuo 
širdingiausiai visiems sve
čiams, kurie atsilankė į vaka 
rą Visiems lietuviškas ačiū!

Petras Žarkauskas 
Mokyklos Globėjų Pirmininkas

PLÊ. RYMAN!É STEPONAI
TYTĖ, baigusi kolegiją ir se
cretariado studijas, dirba lai
vų kontoroje Santos mieste. 
Tai nuolatinė, ištikima bendra 
darbe «Mūsų Lietuvos» jauni
mo skyriuje, Jos didžiausias 
troškimas šiuo laiku sukombi 
nuoti kelionę į .Pasaulinį Jau 
nimo Kongresą, kuris bus 
ateinančiais metais Š. Ameri 
koj. Jei reikės sako ji, par
duosiu automobilį, bet į Kon 
gresą turiu važiuoti. Panelė 
Steponaitytė yra Pietų Ameri 
kos Lietuvių Tarybos narė, 
S. Paulo jaunimo atstovė.

Alg Bortkevičius rugpj 4 
d. New Yorke, Apreiškimo pa 
rapijoj laikys savo Primicijas.

Aleksandras Boguslauskas 
kartu su savo žmona ir jau 

niausiąja dukrele atostogauja 
Vokietijoje, Munchene.

Namuose gydosi Mario Jo 
teika ir VI. Jurgutis.

Laiškai: K Navickienei, A. 
Nadolskytei, Ant. ir J. Ty 
loms. V. Sprindžiui, Ant, Tū
belių, J. Antanaičiui, Ag. 
Pranckevičienei, Jievai Kut- 
kienei, Jul. Gudanavičiui, Z. 
Pilipavičienei, Ant. Krašaus 
kui, Ant. Gudavičienei, Ant. 
Sejūnaitei, D, Ruzgaitei.

Kermošius V. Zelinoj numa 
tytas spalio mėn. Norima su 
rinkti lėšų atbaigti «Jaunimo 
Namams».

Lietuvių bažnyčia V. Želi 
noj įsigijo garsiakalbius, ku 
rie padeda ir pagyvina pa 
maldas Garsiakalbiai yra ge 
ri, «Philips» firmos, kainavo 
1.625 000 cr Vila Zelinos kle 
bnjas laukia geradarių, kurie 
padėtų jam šitą skolą sumo 
keti.

Mokytojas Robertas Lunc 
kis su žmona rengiasi ilges 
niam laikui išvykti į U S A.— 
Čikagą

Liei os 25 d: 15 vai. Vila Ze 
linoj bus Vyr. Ateitininkų su 
sirinkimas. Visi kviečiami ir 
laukiami. Susirinkime daly 
vaus liet, parapijos klebonas 
Prel Pijus Ragažinskas.

Prel. Miliausko ligoninės 
išlaidoms Marcelė Baltrūnie 
nė paaukojo 10.000 cr.

Praėjusį’ šeštadienį didelis 
būrys V. Zelinos vyrų ir mo 
terų aplankė Kun J. Šeškevi 
čių ir jo parapiją. Juos vežė 
ponai Kinduriai dviem savo 
didelėm mašinom.

Praėjusi sekmadienį Vila 
Anastacio jaunimas, lydimas 
mokt. St. Kubiliūno, suorgani 
zavo smagią jaunimo ekskur 
siją, pikniką, į tolimesnes S. 
Paulo apylinkes.

Dr, kun. J. Venckus S. J. 
12 metų dėstęs Urugvajuje 
Jėzuitų kolegijoje Montevideo 
biologiją, vyksta visam laikui 
i Š, Ameriką. Pakeliui aplan 
kys Braailijos lietuvius, S. 
Paulo bus liepos 24 d.

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

«Mūsų Lietuva» mielai de 
da žinias ir fotografijas apie 
visus mūsų kolonijos lietuvius 
jeigu tokias žinias gauna.

Aldona Boguslauskaitè atos 
togoms išvyko į Čilę. Ji kar 
tu gyvens su panele Ceci 
Jija Bagdžiute ponų Stonių 
šeimoje.

Pas T. T. Jėzuitus galima 
užsisakyti ir užsimokėti už 
žurnalus «Laiškai Lietuviams» 
ir «Žvaigždė». Metų pradžioje 
buvo 1.500 cr. Dabar — 2.500 
kruzeirų.

«Mūsų Lietuvos» adminis 
tracija prašo tuoj visų pra 
nešti, jeigu kas negauna lai
kraščio. Įvairūs nesklandu 
mai įvyksta dažnai be blogos 
valios.

Liepos 17 d. Jono ir Onos 
Palčinskaitės Gorskių duktė 
Rūta sukurs šeimos židinį su 
Fr. Marchesani Santa Terezi 
nha bažnyčioje

PRAŠOMA ĮSIDĖMĖTI

LIETUVOS PASIUNTINY
BĖS RAŠTINĖ PERKELTA I 

RUA MEXICO, 98, S LA 708. 
VEIKIA TA PAČIA TVARKA: 
ANTRADIENIAIS, TREČIA
DIENIAIS, KETVIRTADIE
NIAIS IR PENKTADIENIAIS 
NUO 10 IKI 13 VAL.

Dr. Frikas Meieris
Lietuvos įgal. Ministras

LIETUVIAMS NUOLAIDA! 
užsisakant gerus batus pas 

JONĄ PETRIKĄ 
jo paties batų krautuvėje.

Rua B. de Itapetininga, 262, 
4.o 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.

S: Amerikos prezidento dūk 
tė Lucija Johnson pries
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