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Štai, Kaip Dabar Persekioja
Kova prieš religiją Lietuve 

,je vedama ir toliau. Bet da
bar vartojami nauji ginklai.
Kunigai nebešaudomi, retai į 
kalėjimą uždaromi ir į Sibirą 
retas beištremiamas Steigia- 
masi juos morališkai vietoje 
sunaikinti. Dabar vis dažniau 
ir dažniau kunigai.-

1. kaltinami nemoralumu. 
Pav. keliama spaudoje ir teis 
muose «šeimininkių' istorijos»; 
(dr, Šliupo tai buvo mėgia
miausias «arkliukas» dar ne 
priklausomybės laikais);

2 gobšumu. Jie pasiglem
žtą bažnyčiose suaukotas žmo 
nių aukas ir jas praleidžią 
savo prabangai;

3. prievartavimu piliečių 
duoti vis daugiau aukų;

4. pasisavinimu parapijos 
vadovavimo, tai esanti bažny 
čios komiteto teisė;

5. priešiškumu liaudžiai;
6. pažeidimais sąžinės lais

vės. Pamoksluose jie plūstą 
ateistus, raginą nestoti į be
dieviškas draugijas, liečią te 
mas, priešingas komunistinei 
ir antireliginei ideologijai;

7. bendradarbiavimu su na
ciais ir nekaltų žmonių žudy 
mu. Vokiečių okupacijos me-

t. tais kunigai išdavinėje komu
nistų pavardes, ar jų neuž
tarę;

8 parama ir santykiais su 
bandidais, t y partizanais;

9. slaptu ir viešu bendravi 
mu su «buržuaziniais naciona 
listais», t y. su patriotiškai 
nusiteikusiais lietuviais;

10 atlikinėjimu kunigiškų pa 
reigų už bažnyčios sienų, ap 
lankant ligonis, krikštijant 
silpnus kūdikius namuose, 
meldžiantis prie mirusio na
muose ar kapuose, nors pir 
ma leisdavo ir be ypatingo 
leidimo o vėliau su leidimu, 
palydėti numirėlį į kapus;
11. užsiėmimu labdara. Tuo 

kunigai paneigiu valstybės glo 
bą reikalingiesiems.

Ne tik kad kelia viešumon 
ir visokiausiais būdais sten
giasi kunigus suniekinti, bet 
už mažiausią jų vadinamą «nu 
sikaltimą» sovietiniams įstaty 
maras tuojau atimama leidi
mas kunigauti. Kitaip tariant, 
kunigas suspenduojamas, ne
beleidžiama jam atlkinėti sa
vo religines pareigas O jei 
sugauna slapta laikant mišias 
ar teikiant kitus sakramen
tus, tai kunigai yra baudžia
mi prievartos darbais. Sus

penduoti kunigai turi jieško 
tis kurio kito darbo, kuris to
kiems nelengvai duodamas 
Be darbo kaip «veltėdžius» 
visuomenės teisinis tuojau nu 
teisia ištremti į sunkiuosius 
darbus Bažnyčios gi dainai 
uždaromos, už nesumokėjimą 
labai didelivį mokesčių

Mūsų raudonieji ir komu 
nistinė spauda Vakaruose pla 
čiai ir garsiai skelbia, jog po 
Stalino mirties daug kunigų 
grįžę iš kalėjimų ir Sibiro. 
Ir Vakaruose daug kas pati
kėjo bolševikų sušvelnėjimu 
Bet jie neskelbia jog daugu 
ma grįžužių kunigų yra visiš 
kai invalidai-ligoniai, nebe
pajėgūs jokiam protiniam dar 
bui. Kiti buvo priversti jieš 
kotis Kito darbo, nes sugrį 
žus neleido jiems kunigauti 
Jie neskelbia, jog tokių sus 
penduotų kunigų dabar yra 
daugiau negu kalėjimuose. 
Taip komunistai nusikrato ku 
nigais patylom, pasauliui vi
siškai to nepastebint.

Mūsų raudonieji broliai ne
žino, jog religinė laisvė ir ku 
nigų veikla yra ten apribota 
iki minimumo, kad kunigai 
ir pasauliečiai yra terorizuo* 
jami įvairiausio • is priemonė 
mis, kad kunigai praktiškai 
yra uždaryti zakristijose, kad 
tenai, lyg dujų kamerose, 
dvasiškai nutrokštų.

Nuo 1961 metų vis mažina 
mas klierikų skaičius kunigų 
seminarijoje Leidžiama pri
imti tik po vieną klieriką iš 
kiekvienos vyskupijos Nuo 
1964 m. religiniams reikalams 
skirtas komisaras pradėjo nu 
statinėti net pamaldų tvarką 
ir dar taip, kad jose dalyvau 
ti tegali beveik vieni seaie 
ji. Komisaras, o ne vyskupas 
ėmė perkeldinėti kunigus iš 
parapijos parapijom

Argi tai yra valstybės ats
kylamas nuo Bažnyčios? Ar 
tai stokia yra konstitucijos ga 

amuota religijos laisvė? 
Dviem vyskupam neleidžia 
gyventi ir darbuotis savo vys 
kupijose Dažnai nubalina ir 
apt Statiškuosius vikarus vys 
kupų vietoje valdančias vys 
kopijas Iš buvusių 6 vysku 
pijų tik viena Telšių vysku
pija tėra savo vyskupo Ma 
želio valdoma.
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Praėjusią savaitę Londone 
gatvėje sukrito ir mirė nuo 
širdies smūgio ADLAÍ STE
VENSON S. Amerikos amba
sadorius prie Jungtinių Tau 
tų Jis buvo gabus ir labai 
šviesus vyras, du kartu bu
vę* kandidatas į JAV prezi
dentus

Amerikos paleistas sateli
tas MARINI R IV laimingai 
pasiekė planetą MARSĄ ir 
ją nufotografavęs jau atsiun 
tė 21 fotografiją. Panašus ru 
sų bandymas nepasisekė,

BRAZILIJA

São Paulo prefektas Faria 
Lima stengiasi sukelti lėšų ir 
nupirkti 400 naujų autobusų, 
iš kurių 40 elektrinių, miesto 
susisiekimui pagerinti.

Tarp Rio de Janeiro ir Ni
terói žadama statyti milžiniš 
ką tiltą Anksčiau buvo pro 
jektuojama kasti tunelį. Bet 
#as projektas esąs atmestas,

Prezidento Castello Branco 
parėdymu paskirti 500 milijo 
nų kruzeirų kovai su malari 
jos liga visame krašte,

Carlos Lacerda iniciatyva 
buvo pastatyta Villa Kenne 
dy. Į ją artimiausiu laiku bus 
perkelta apie 3000 vargingų 
šeimų, kurios iki šiol gyveno 
favelose.

São Paulo elektros bendro 
vê São Paulo Light nori in

Naujausias USA lėktuvnešis Jame tilps 80 modern^ 
kiaušių lėktuvų.

SIDABRO JUBILIEJUS

Dievo Apvaizda lėmė, kad Vincas PATINSKAS, alytiš ■ 
kis iš Butrimonių parapijos ir Ona PENKAUSKAITÉ, ukmer 
giškė iš Čiobiškiu par dar labai jauni kartu su savo tėve 
bais atvyko j Braziliją. Susipažino V. Anastacio lietuvių iro 
kykloje, kur jis buvo Sporto Sąjungos skyriaus'Pirmininkas 
Abudu dirbo «Armour» įmonėje, Jis vieno skyriaus vedėju, 
ji ki ame. Jaunose širdyse gimusi meilė sujungė juos nesu 
ardomais moterystės ryšiais visam gyvenimui.

Išėję iš «Armour» vertėsi prekyba Vėliau pradėjo dirb 
ti statyboje Jeigu kiti gali, tai kodėl aš ne? sakė sau Vin 
cas. Pradėjo ir pasirodė, kad jis gali darbą dirbti neblogiau 
už kitus. Šiandieną turi apie 20 darbininkų. Anksčiau turėjo 
dar daugiau Daug S. Paulo dangora žiu statybos medžio 
darbas yra jo atliktas.

Ne tik «senieji» yra veiklūs lietuvių kolonijoje P. Patins 
kas yra V. Anastacio Lietuvių Mokyklos Globėjų Būrelo Vi 
cepirmininkas, o abi dukros Jadvigu. ir Janina — puikiai kai 
ba lietuviškai ir priklauso Vila Anastacio lietuvių jaunimo 
būreliui. P lė Jadvyga, pagal mok. St. Kubiliūno pasakymą 
yra buvusi jo gabiausia lietuvių klasės mokinė

Ponams Patinskams linkime sulaukti daug bendrojo gy. 
venimo meilės ir džiaugsmo metų.

vestuoti 100 milijonų dolerių 
naujoms elektros jėgainėms 
pastatyti įvairiose šio estado 
vietose.

Apskaičiuota, jeg šių metų 
kavos derlius Brazilijoje ne 
prašoksiąs 12 milijonų mai
šų Už juos tikisi gauti 360 
milijardų kruzeirų,

BELGIJA. Sostinėje Briuse
lyje įvyko 19-tas Vakarų ko
munistų partijos suvažiavi 

mas Jis ats žymėje tuo. kad 
nė vieną kartą nebu ęs pa
minėtas Sov. Rusijos vardas, 
nei jos vaidmuo pasaulinėje 
komunizmo veikloje!

ČILĖS prezidentas Eduardo 
Frei aplankė Italiją Prancū
ziją. Angliją. Vokietiją. Po 
piežiu* Povilas vi piiėmė jį 
specialioje audiencijoje Pra 
skrisdamas, piezidentas Frei 
buvo sustojęs Rio de Janeiro 
erodrome, kur virš valandos 
tarėsi su Brazilijos preziden
tu Castelo Branco.

VENGRIJA, Pašalintas iš 
valdžios jos diktatorius ir ko 
munistų partijos vadas Janos 
Kadar, Jis buvo paėmęs vai 
džią po ne'aimingai pasibai
gusio vengrų sukilimo ir bu
vo didelis Chruščiovo drau
gas

KUBA, I iktatoriaus FidÇ| 
Castro dešinieji ranka, taip 
vadinamas «Che Guevara» iš
mestas iš pramonės ministé
rio pareigų i iki šio! nežino 
ma kur ir ką jis veikia Spė 
liojama kad esąs paskirtas 
vadovauti revoliucijai kuria
me nors Pietų Amerikos 
krašte, Kiti mano, kad esąs 
suimtas už pasikėsinimą 
valdžią,

VAIKU ŠVENTE ZELINOJE 8 RUGPIUČIO
Lietuvos nacionalinė 
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ELTA PRANEŠA:

KO NEŽINO IR 
NESUPRANTA VAKARAI?

Daug kam Vakaruose atro
do. jog religijos persekioji
mas Sov Rusijoje sumažėjęs 
ir sušvelnėjęs. Taip nėra. 
Sušvelnintos tik persekiojimo 
priemonės ir metodai, Po Sta 
lino mirties toji kova net su
stiprėjo. Tik sovietų vadai bei 
spauda sąmoningai vengia 
vartoti žodį «religija*. Jo vie
ton vartojama «ideologija», 
«buržuazinė ideologija», «ka 
pitalizmo atgyvena», «religi 
niai prietarai» ir pan Vietoje 
«antireliginės propagandos» 
sakoma: «mokslinis religinių 
apraiškų aiškinimas», «ideolo 
ginis auklėjimas», «komuaisti 
uis auklėjimas». Religinė vei 
kla pakrikštyta «kontrarcvo- 
liucinė veikla».

Taigi, komunistinis režimas 
viešai persekioja bet kokį re 
liginį veikimą prisidengda
mas < kontrarevoliucinės vei
klos» tramdymo vardu Vie
nam Maskvos kalėjime laiko
mam dvasiškiui tardytojas aiš 
kiai pareiškė': «Mes persekio- 
jame Bažnyčią ir ją perse 
kiosime iki galutinai sunaikin 
sime Tačiau .. mes nenorim 
daryti ir jūsų kankinių. Mes 
visuomet rasim jus nusikaltu
sius valstyoes įstatymams.. Ir 
jis dar pridėjo rusišką priežo 
dį: «Tik duokite žmogų, o 
kaltę mes jam visada rasime».

Iš tikro, jau vien naujojo 
Baudžiamojo kodeko 142 
straipsnis įgalina tai padary
ti. Jis skiria baudžiamąsias 

normas (pinigines bausmes, 
laisvės atėmimą) už nusikalti 
mus prieš piliečių sąžinės 
laisvę ir prieš konstituciją ap 
lamai. Tačiau visų nusikalti 
mų neįvardija. Teisėjams pa 
liekama neribota galia bausti 
kuniguš, tėvus ir kitus tikin
čiuosius už tariamus nusikal 
timus prieš vaikų sąžinės lais 
vę ar kitų laisvę varyti anti 
religinę propagandą, garan 
luotą pačios konstitucijos

Tat, kova prieš religiją ve 
lama ir toliau, tik naujais 
ginklais.

Pagal AIDAI, 1965 
3-4 nr, P. S.

(Bus daugiau)

U. S. A.
PABALTIECIAI PAS
DEAN HUSK

ligą laiką vengęs susitikti 
su Pabaltijo delegacijomis, 
pagaliau birželio 23 d JAV 
užsienių reikalų sekretorius 
Dean Rusk priėmė pabaltie 
čių delegaciją ir su ja pasi 
kalbėjo visą pusvalandį De 
legaciją sudarė: lietuviai L 
Šimutis, A, Rudis, Latviai P. 
Lejinš ir Berzinš. estai H. 
L.eesment bei Buscliman

Delegacija padėkojo už pri 
ėmimą tuo metu, kai tos tau 
tos mini 25 metų p.-.vergimą 
bei kovą už savo kraštų lais 
vę, padėkojo už Amerikos iki 
šioi teisėtą nusistatymą tos 
okupacijos nepripažinti ir įtei 
kė jam memorandumą. Dean 
Rusk užtikrino, jog Amerika 
ir toliau savo nusistatymo ne

Rinkimai Prieš 25 Metus
Oku antai komunistai iš kai 

lio neriasi įtikinti pasauli, 
j g Lietuvos, kaip ir kitu Pa 
baltijos kraštų gyventojai pa 
tys savo nutarę įsijungti į 
Sov. Rusijos respub'ikų ben 
druomenę. per savo pačiu iš
rinkto sei o nutarimą. Kokie 
tie rinkimai iš tiesų buvo, 
aprašo juose dalyvavusieji 
Prof Mykolas Roemeris pats 
pergyvenęs sovietų įsibrovi. 
mą į mūsų kraštą šitaip apra 
šo paruošiamuosius rinkimus 
į tai > vadinamąjį Liaudies 
Seimą:

«Organizavo masinius «dar 
bo žmonių susirinkimus» aps 
krityse ir miestuose. Ir tie 
susirinkimai buvo tikri mitin
gai, Jie buvo stropiai komu
nistų valdomi, Visuose vienos 
apygardos apskričių miestų 
darbo žmonių susirinkimuose 
buvo statomi tie patys kandi
datai, iš anksto parinkti ir vi 
sur jie mitinginiu metodu 
vienbalsiai priimami, ir tuo 
pačiu laikomi susirinkimų pa 
siūlyti. Pasipriešinti niekur 
niekas nedrįso Dirva tam jau 
buvo paruošta 1940 m. liepos 
11 d naktį kai visi veikles
nieji buvusių Lietuvos politi
nių partijų vadai buvo suim
ti ir kalėjimuose uždaryti Vi 
si nekomunistin ai žmonės nu 
slopinti, atstumti ir suvaryti į 
požemį paženklinti «liaudies 
priešų" vardu rinkimus stro
piai sekė raudonoji armija 
ir NKVD nariai Sirpino bet 
kokį tautinį lietuvių atsparu
mą Veikti drįso tik tie ku 
rie ėjo ranka rankon su ko 
muuistais,” Tat rinkimų lais
vės nebuvo ir nebuvo galima 
laisvai paskirti savo kandi
datus 

keisianti, Sovietų okupacijos 
nepripažinsianti Mūsų atsto
vai prašė Sekretorių daryti 
žygių Pabaltijui išlaisvinti.

DR ANTANAS GARMUS

Jis buvo išrinktas Liaudies 
Seimo nariu. Štai, ką tas do
ras, ramus gydytojas rašo iš 
savo patyrimo:

«Vieną dieną iš ryto pers
kaitęs ‘‘Lietuvos Aidą“, suži
nojau kad... «l ietuves Darbo 
Sąjunga» mane išstačius! kan 
didatu į Liaudies Seimą, nors 
apie tai manęs visai niekas 
nesiteiravo ir mano sutikimo, 
ar nesutikimo neklausė. Labai 
nustebau ir pasipiktinau Pra 
dėjau galvoti kodėl jie mane 
pasir nko tokiam nedėkingam 
uždaviniui tokioms nemalo 
nioms pareigoms Juk aš n:e 
kuomet nesu buvęs komunis
tas, nieku nesu jiems pasitar
navęs, kodėl jie man rodo 
tokį ’ pasitikėjimą» ir suteikia 
man tokią «garbę» Ši garbė 
manęs iš tikrųjų nė kiek ne
džiugino. nes jau iš dalies bu 
vo galima nujausti kad iš to 
kio bolševikinio seimo nieko 
gero negalima tikėlis, kad jis 
greičiausiai tebus priedanga 
komunistų partijai ir Maskvai 
įvykdyti savo planus“.

Toliau Garmus aprašo savo 
pastangas išsibraukti iŠ kan
didatų sąrašo į Liaudies Sei 
mo narius Jis bėgiojo pas 
įvairius žymius komunistus, 
bet šie apie jo išbraukimą 
nei girdėti nenorėję. Įtikinė
ję, kad Sov. Sąjungoje esąs 
paprotys, kad tokių garbingų 
pare gų niekas neturįs teisės 
atsisakyti. Be to, sąrašu jau 
esą /paskelbti ir nieko nebe 
galima padaryti ‘

Šitaip bolševikų išprievar
tautas dr. Garmus savo atsi 
minimuose tęsia:

“Taigi, turėjau sutikti su 
mintimi, kad aš būsiu seimo 
atstovas, nors visa ta rinki
minė savaitė ir visas vėlyves 
nis dalyvavimas tokio seimo 
pasėdžiuose, kai ten reikėjo 
kasti patiems sau duobę, bu
vo viena kančia O kai rinki

minėje kampanijoje mūsų 
kandidatų, atvaizdus pradėjo 
visur kabinti ant sienų ir 
stulpų, kai visuomenei prade 
jo jus vaizduoti, kaip “ypa
tingai liaudžiai nusipelniusius 
žmones”, “ištikimus darbo 
klasės reikalų gynėjus’7, tie
siog labai biauru buvo (žr. 
Liet arkyvas, bolševizmo me 
tai Brooklyn, N. Y 1952).

AR TEISĖTOS PAJAMOS?

Lietuvoje, kaip ir visoje 
Sov, Sąjungoje veikia įstaty
mas kuris sako jog nekilno
jamasis turtas, namai, gali bū 
ti įsigyjami tik už teisėtas pa 
jamas. Gi teisėtomis pajamo
mis sovietai laiko tik paja
mas, gaunamas už savo pa
ties darbą.

Daugelis lietuvių, gyvinan
čių ckupuotoje i ietuvoje, tu
ri oasiturinčių giminių Ame
rikoje ir kitur ir iš jų gauna 
vertingų siuntinių. Kai kurie 
dalį tų siuntinių panaudoja 
ne t k prasimaitinti ir apsi
rengti, bet ir savo namams 
įsigyti. Degdami pavydu, ko
munistai, remdamies anuo įs
tatymu, daugelį namukų, įsi
gytų, padedant giminėms iš 
užsienio, nusavino — atėmė» 
Gauti pinigai už siuntiniuose 
atsiųstus daiktus esą “netei
sėtos pajamcs“,

Bet štai Kretingos rajono 
liaudies teisėjas bent vienu 
atveju nusprendė, kad už siun 
tinį gautos pajamos esančios 
teisėtos. Atsitiko taip: (Apra
šo komunistinė TIESA š. m. 
birželio 30 d.).

Kretingos rajono dantų tech 
nikas Jonas Garbuzas pasi
statė Palangoje net dvejus 
namus: vienus savo, kitus tar 
naitės vardu, Palangos vykdo 
mojo komiteto pirmininkui jį 
užsipuolus, kad tą turtą įsigi 
jęs neteisėtomis pajamomis, 
Garbuzas parodė jam Toron- 
to miesto Kanadoje notaro 
patvirtintą liudijimą, kuriame 
pažymėta, jog ten gyvenanti 

(pabaiga 3 pusi)

A- Mykolaitis Putinas

SUKILĖLIAI
KOVŲ DĖL ŽEMĖS IR LAISVĖS VAIZDAI 1861 - 1864

(tąsa)

Kai Katrė įėjo į Balsių kie 
mą, Vincas su Gene ką tik 
buvo grįžę iš lažo o tėvas 
su Onute iš savo lauko, kur 
juodu nors ir pavėlavę, bai
gė sėti miežius. Vincâs buvo 
paniuręs, piktas, Genė liūdna 
nuvargusi Prievaizdas ir vai
tas juos varė prie sunkiausių 
darbų, o tijūnas kur buvęs 
nebuvęs, sukinėjosi apie juo
du, keikė ir grasino apskų
siąs ponui už apsileidimą ir 
neklusnumą. Nelinksmai atro
dė ir tėvas. Sėja pavėluota, 
sėklos neužtenka, o prievaiz
das ir vaitas įgrasino, kad 
visas laukas turįs biri apsė
tas. Ko gera, dar tisas tas 
erodas ūkį, nuvarys nuo že
mės.

— Ar šiaip tu žmogus gal 

vok ar taip — nors iš kailio 
nerkis, nėra gyvenimo, - 
skundė i senis

Balsienė dūsavo -ir varė 
Onutę karvių melžti Dvylė 
buvo po veršio, o žalmargė 
atsiganiusi ėmė daugiau pie 
no duoti. Tai buvo vieninte 
lis senutės džiaugsmas, kad 
dabar yra kuo užbaltinti kruo 
pas, o pasitaupius galės ir 
surinką suspausti ir sviesto 
gniūžtelę susisukti

Katrė su Gene sėdėjo ant 
suolelio po klevu ir susieinu 
šios už rankų šnekėjosi apie 
savo vargus rūpesčius.

— Darbas ten, sako, nesun 
ku’. Bet namie kad ir sun
kiai dirbau tai bent širdis bu 
vo rami, u ten.. — rūpesčio 
r baimės kupinomis akimis 

žvelgdama dvaro link, skun

dėsi Kedulytė.
— Ak, visur duona su plu

ta, kaip sako mūsų tėtė O 
mani ir Vincą kad sučaižė 
nelabieji! Tu gi žinai Ir da 
bar dar perši vielomis, Nie
ko, praeis. O mes nenusimin 
kime, Katrele —- ramino Bal
sytė draugę. — Gal ir neilgai 
mums bereiks taip kentėti, 
Vincas neseniai buvo pas dė 
dę Stepeną Tai jis labai drą
sino mus laikytis ir neuuui 
minti. Jaunasis Survila Peter
burge kažką veikia pries 
Skrodskį — Vincai! — šūkte
lėjo ji brolį, — prisėsk čia 
prie mudviejų truputį.

Vincas glostydamas ranka 
susitaršiusius plaukus, prisė
do, bet čia prisigretino ir abu
du tėvai.

— Atėjau atsisveikinti, — 
susigraudinusi tarė Katrytė.
— Ryt rytą išeinu į dvarą,

— Į dvarą tai ne už jūrų 
marių, — pajuokavo Balsys.
— Tai ne į rekrutus, merge
le Dvaras juk čia pat Kurį 
pavakarį sumanysi - ir par 

skrisi papieviais kaip putpe 
lėlė.

Bet Katrė nebuvo linkusi 
juokauti Pešiodama skaros 
kampelį, vos begalėjo sulai
kyti aša as

— Vai, tėveli, tas dvaras 
man, kaip toj dainoj, už ūžau 
jančių marelių, už siūbuojan 
čių nendrelių Aš tų aukštų 
rūmų su spindinčiom grindim 
ir su zerko.iniais langais bi 
jau labiau negu kalėjimo. Ogi 
tas ponas!

Balsienė giliai atsiduso ir 
ėmė motiniškai mokyti:

— Saugokis, vaikeli, saugo
kis Nepasiduok velnio pa 
gundai.

— Ką jūs, mamute, — stai
ga loštelėjus sušuko Katrytė. 
— Aš jam akis išdraskyčiau! 
Bet ką pagalvos Petras, kai 
sužinos, kad as dvare? Jis 
vis sakydavo, kad neičiau į 
dvarą, kad lenkčiausi jo iš 
tolo,

— Greit nesužinos, — rami 
no Vincas. — O nusižiūrėjęs 
kurią dieną pats pas jį nujo 
siu ir viską papasakosiu An

dai pati sakei, kad ir dvare 
yra gerų žmonių, kurie tave 
užtars.

— Yra. tikrai yra, — karš
tai pritarė Katrė. — Kad ne 
tas, tegu mane užmuštų, nei
čiau ten tarnauti

Ir taip pamažu vėl šviesės 
nės viltys ėmė kilti jos gal
voje, ir tarnyba dvare jau 
nebeatrodė kaip neišvengia
ma pražūtis

— Vincai, —- kreipėsi Genė 
į brolį, - papasakok, ką tu 
girdėjai pas dėdę Steponą. 
Katrytei bus dar drąsiau kai 
ji tą žinos,

Bet Vincas nepatenkintas 
pažvelgė į seserį

— Jums tai tik prasitark, 
tuoj viską išplepėsiu Dėdė 
Steponas įgrasino laikyti lie
žuvį už dantų. Kad ligi pono 
nedaeitų.

— Vinceli, na, ką tu?! Argi 
aš su ponu? — ėmė priekaiš
tauti Katrė — Jei'aš ką ir 
žinosiu, kaip žemė tylėsiu. 
Pasakyk, ką girdėjai iš dėdės. 
Galgi širdis bus ramesnė ge
rą žodį išgirdus. (B, D.)
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parapiją jau įrašiau ir kasmet duosim jam bent 300 dolerių 
Kokio dydžio fondas pajėgtų remti lietu

vius apaštalus?
PRELATAS: Jei fondas sutelks 50 000 dol tai vien nuo

šimčiais bus galima paremti į kunigus besirengiantį jaunimą 
Pirmieji aukotojai lietuviai kunigai ir pasauliečiai jau sūdė 
jo pirmąjį tūkstantį. Tikimės, jog atsiras ir stambesnių auko 
tojų. Fondai jau remia pirmąjį klieriką salezieti H. Šulčą,

Kokiu adresu galima siųsti aukas pašau
kimų fondui?

PRELATAS: Aukos siųstinos Liet. Kat Religinei Šalpai; 
Lithuanian Catholic Religious Aid, 225 South 4 th St. Broo
klyn, N. Y 11211, USA. Galima ir testamentuose skirti fon 
dui auką Labiau pasiturinčios šeimos galėtų apsiimti išleisti 
vieną klieriką į kunigus apmokėdamos visas jo mokslo ir 
pragyvenimo išlaidas, Tai gali padaryti ir keletas asmenų 
susidėję, S Amerikoje visas sumas aukojamas tam fondui 
galima atskaityti iš federalinių mokesčių.

Ke'ionės įspūdžiai
T. J. B MUŽIKAS, S. J,

3 pusi.

LIETUVIŠKOS MINTIES

< NOSSA LITU ANTA > 
RUA L’TUANIA, 67 
SÃO PAUuO, 13 S.P.

SAVAITRAŠTIS

Pašaukimai Lietuvą!
POKALBIS SU PREL. JONU BALKÚNU■ l . .

Mielas Prelate, skaičiau spaudoje, kad 
Jūs išjudinote reikalą lietuvių pašaukimų Lie 
tuvai ir kad paskyrėte pradinę sumą pašauki
mų fondui, veikiančiam su LKRŠ. Labai svar 
bu plačiau’ žinoti, kas šiuo reikalu daroma. 
Pirmiausiai gal pasakytumėte, kaip seniai ir 
kokiais būdais jieškomi bei remiami pašau- 
kmai i?

PRELATAS.- Man visą laiką rūpi pašaukimai į dvasinį 
luomą. Maspethe lietuvių parapija jau turėjo 14 primicijų. 
Du klierikai šiuo metu mokinasi seminarijose Parapija š-lpė 
du klierikus Lietuvių Kolegijoje Romoje Šiemet pasiryžo- 
me kasmet duoti stipendiją vienam lietuviui klierikui Euro
poje. Stipendija bus 500 dolerių. (Amerikoje mažiausia sti
pendija yra 1000 dol.) Pašalpa eis per Lietuvių Katalikų Re 
Ilginę Šalpą.

Mums atrodo, jog paruošti kunigų lietuvių tautai yra 
tiek pat svarbus reikalas kiek ir pačios lietuvybės išlaiky 
mas, kultūrinė veikla išeivijoje ar kitos išeivių pastangos 
grąžinti Lietuvai tai, ką iš jos esame gavę.

Prisimenu dr. K. Pakšto diskusijas ir straipsnius apie 
mūsų skolas tautai Kiek Lietuva davė pinigais, kultūrinėmis 
vertybėmis ir asmenybėmis J A. Valstybėms, balansas ilgai 
pasiliks jos naudai Todėl kiekvieno lietuvio, o juo labiau 
kiekvieno lietuvio kunigo tiesioginė pareiga yra padėti išlai
kyti ir Lietuvių Kolegiją Romoje, ir Salaziečių gimnaziją 
paremti lietuviškąsias vienuolijas tremtyje, J. E vysk. Bra 
zio misiją ir stiprinti lietuvių katalikų bendruomenes,

Kodėl ypač šiandien yra nepaprastai svar 
bu rūpintis pašaukimais lietuvių tautai ir Lie. 
tuvai?

Pabuvęs Daytone pas savo 
gerą draugą kun. Titą Norkų 
tą trejetą dienų iš.-irengiau 
į paskutinį kelionės tikslą Či 
kagą, pas lietuvius Tėvus 
Jėzuitus

Kai reikėjo važiuoti, paste 
bėjau, jog esu pametęs auto 
buso bilietą. Laimei nuostolių 
neturėjau nes patyriau, kad 
vienas Daytono lietuvis vyks 
ta penktadienį Čikagon sa\o 
mašina ir mane mielai prii 
ma nuvežti. Ir vėl pajutau 
šiltą Dievo tranką, kuri taip 
tėviškai rūpinasi ta.s, kurie 
Jam tarnauja!

Čikagon kelias netrumpas. 
Dar apie 30u amerikietiškų 
mylių arba 480 klm. Išvyko
me 9 vai. ryto ir saulei dar 
nenusileidus buvom Čikagoj.

Automobilio savininkas mu
zikas ir solistas p. Steponas 
Bučmys Jis manimi labai iū

PRELATAS: Todėl, kad mes esame skolingi tautai bent 
300 kunigų, Lietuvai atgavus laisvę, mūsų pareiga bus užpij 
dyti kunigų trūkumą. Šiandien tik pusė prieškarinio kunigų 
skaičiaus besidarbuoja parapijose, Kasmet išmiršta kunigų 
daugiau negu įšventinama. Bus reikalinga atgaivinti ir ats 
tatyti religinis tautos gyvenimas. Niekas nenukentėjo tiek, 
kiek Bažnyčia. Negalim laukti išlaisvinimo dionos Bažnyčios 
padėčiai atstatyti. Jau dabar turim ruošti kunigus ir vienuo 
liūs. Juk reikia 12 metų, iki jaunuolis paruošiamas į kunigus

>

Kur jaunuoliai rengtųsi į kunigus ir vie
nuolinį gyvenimą?

PRELATAS; Kunigus paruošti galima kiekvieno laisvo 
krašto seminarijose. Lietuvių Šv. Kazimiero Kolegija Romo
je ypatingai imasi to -darbo. Kiekviena lietuviška vienuolija 
irgi rengiasi grįžti Lietuvon ir rengia savo narius

Kada pramatomas jų darbas Lietuvoje ką 
jie veiks, iki bus galima tenai darbuotis?

PRELATAS; Esu įsitikinęs, jog religijos laisvė Lietuvoje 
bus pirmesnė už pilną krašto išlaisvinimą. Tada tremtiniai ir 
naujai pasiruošę kunigai galės tuojau grįžti Iki jų Lietuvon 
neįsileidžia, darbuosis tų kraštų bažnyčiose, kur kas gyve
na. Lietuvių kunigų susitinkame daugelio kraštų ir vyskupi
jų kurijose, ir gimnazijose, ir seminarijose ir net umversi 
tetuose, nekalbant apie parapijas ir kitas įstaigas. Kunigų 
specialistų turėsim-tautai įvairioms šakoms. Jie mielai vyks 
Lietuvon atkurti iš naujo katalikišką gyvenimą.

Kaip pramatoma sukelti lėšų pasiryžė
liams paremti?

PRELATAS: Naujiems kunigams išauklėti reikalinga su- 
darycųfondą. Turim įvairiausių fondų, tik šiam svarbiam už
daviniui nieko neturime Todėl šiemet Kat f-ei Šalpos me 
ūmame suvažiavime tokį fondą pradėjome Į fondą įsijungti 
gali ir parapijos, ir organizacijos ir pa k.ri asmenys. Savo

(pabaiga iš 2 pusi) 

sesuo jam per 10 metų siun
tė vertingus siuntinius Netgi 
surašyta, kiek kurių daiktų 
yra pasiuntusi. Tačiau vykdo 
mojo komiteto pirmininkas 
pajamas iš siuntinių palaikė 
spekuliacija. Sudaryta 12 as
menų komisija ištirti, iš kur 
Garbumas gavo pinigų na
mams pasistatyti Tuo tarpu 
byla atsidūrė Kretingos liau 
dies teisme

Nors 12 asmenų komisija 
neva įrodė, o Palangos vykdo 
masis komitetas patvirtino, 
kad Jonas Garbuzas pasista 
tė namus ne iš savo darbo 
pajamų bet Kretingos liaudies 
teisėjas nusprendė, jog kalti 
namasis turi tU vieną namą 
kurį pasistatė iš siuntinių ir 
tą aplinkybę įrašė net į teis 
mo sprendimą 1 alangos mie» 
to vykdomoje komiteto skun 
dą atmetė

Kur mes rasim ne komunis 
tiniame pasaulyje nors vieną 
kraštą kur žmogui butų ne
valia už teisingu keliu gautas 
dovanas s atyti sau namus! 
Argi čia aprašomas komunis 
tų elgesys nėra pakankamai 

pinosi ir globojo. Automobilis 
pirmos rūšies su visais pato 
gurnais.- radiju, automatiškai 
atidaromais ir uždaromais lan 
gaiš — pakanka tik mygtuką 
paspausti. Beto, vasarą šaldo 
mas, žiemą šildomas. Diena 
pasitaikė labai karšia, o mu
du sėdėjome vėsiame automo 
bilyje ir nežinojome kaip 
žmonės braukia prakaitą gat
vėse ir prie darbo šiuo me 
tu Amerikoje vidurvasaris ir 
labai karšta

Pusiaukelėje išlipome iš 
mašinos pasilsėti ir pasijutom 
lauke, kaip pirtyje Bet vai 
gykla irgi šaldoma. Malonu 
sis p, Bučmys užsakė karališ 
kus pietus, nors ir be mėsos, 
Mat tik Pietų Amerikos kata 
likai turi privilegiją valgyti 
mėsą penktadieniais, Š. Ame
rikoje jos neturi, Tačiau aš 
penktadienio patiekalų nema> 
nyčiau į jokius mėsiškus vai 

aiškus įrodymas, kad partijai 
rūpi ne darbo žmogaus gero 
v ė, o kažkas kita!

To negana. TIESOS korės 
pondentas Miniotas, pagarsė
jęs kaip piktas partijos šni
pas -žvalgininkas rašo: «Jo
nas Garbuzas tyčia vaikšo 
kiaurais batais, giria Ameri
ką ir šaiposi iš tų. kurie są 
žiningai užsidirba duoną>. Mi 
niotas mano, kad jis, kibda
mas prie nekaltų žmonių są
žiningiau užsidirba savo duo< 
ną, negu tie, kurie gauna siun 
tinius iš save artimųjų gimi 
nių.

Bet klausimas, ar pajamos 
gautos už parduotus siunti 
nius yra teisėtos ar ne, dar 
nėra visiškai aiškus. Kretin
gos liaudies teisėjas, daryda 
mas sprendimą, juk turėjo žį 
noti sovietinius įstatymus. Jis 
taip pat turėjo numanyti kad 
darydamas komunistams ne
pageidaujamą sprendimą už 
sitrauks jų rūstybę. Bet ma 
tyt, kad savo sprendimui jis 
turi teisinius motyvus O ta 
čiau ar tuo sprendimu pasiten 
kins partijos fanatikai ar eis 
toliau bandydami atimti žmo- 
gui namus?
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giu-5 Gavome įvairios, gar
džiai parų* šios žuvies su vi
sokiais kitais priedais. Už du 
valgiusiu asmeniu užmokėjo 
puspenkto dol., braziliškais 
būtų 8 460 kruzeirų. Nieko 
sau brangumėlb. Bet skaniai 
pasisotinome ir Amerikoje to
kia kaina nelaikoma per bran 
gi. Yra daug brangesnių pietų,

Pasisotinę, nė nepajutome, 
kaip atsidūrėme Čikagoje. Ma 
no vairuotojas pristatė mane 
į pačius Tėvų Jėzuitų namus, 
kurių dar nebuvau matęs, ne i 
jie nebuvo pastatyti- prieš 11 
metų, kai iškeliavau P, Ame
rikon, Iš tiesų yra kuo pasi
gėrėti ir pasididžiuoti, kad 
Amerikos lietuviai bendromis 
aukomis ir’Tėvų Jėzuitu va 
dovaujami ’ įstengė pastatyti 
tokį didingą Jaunimo Centrų, 
koplyčią ir vienuolyną.

Kitomis dienomis apžiūrė
jęs Jaunimo Namus su įvai
riomis patalpomis ir pamatęs, 
kiek čia daug kambarių, sa
lės ir kas čia dedasi, supra 
tau, kad nejuokais laikrašči i 
rašydavo, jog Jaunimo Centre 
tuo pačiu metu kartais vyks
ta net 12 susirinkimų, o per 
metus pereina iki 80 tūkstan
čių lankytojų.

PAKEIČIAU NUOMONĘ

Tuos namus projektuojant 
buvo atsiklausta vienuolyno 
provincijos patarėjų nuomo 
nės Tada gyvenau Urugvaju
je ir pa-iunčiau raštu savo 
griežtą nusistatymą nesielgti 
Jaunimo Centro, o verčiau 
statyti gimnaziją, kaip turėjo 
me Kaune. Kas lankysis tuo 
se Jaunimo Centro rūmuose? 
Nebent tik šokius visą laiką 
organizuos. Gimnazija gi iš 
auklėtų daug naudingų visuo 
menininkų Bet dabar pama 
tęs J Centro veiklą pakeičiau 
savo nuomonę ir galvoju kad 
šitas J, Centras lietuvybei yra 
svarbesnis už gimnaziją

Gimnazijų jau turime Kas 
nori, gale siųsti vaikus pas 
TT, Pranciškonus ar Salezie
čius, ar į Vasario 16 gimnazi
ją Vokietijoje. Bet toks J. Cen 
tras nepavaduojamas jokios 
gimnazijos Juk čia yra ne tik 
Aukštesnioji Lituanistinė mo
kykla su daugybe klasių ir 
laipsnių, kur viskas dėstoma 
tik lietuviškai, yra ir Pedago- 
goginiai Lituanistikos kursai 
būsimiems liet, kalbos bei kul 
tūros mokytojams paruošti; 
čia buriasi įvairiausios mūsų 
organizacijos kultūrinės įstai 
gos, kurioms grynos gimnazi
jos rūmai nebūtų patogūs. 
Gimnazijoje tektų viską dės
tyti angliškai, kal
ba būtų tiktai priedas ir taip 
jau pavargusiems mokiniams. 
Jėzuitų vadovaujama gimnazi 
ja būtų buvusi tik berniu 
kams, o į šiuos rūmus ateina 
š mtai berniukų ir mergaičių, 
kur jie gauna progos paben
drauti, susipažinti, susidrau 
gauti. Tas yra labai svarbus 
dalykas lietuvybei išlaikyti ir 
lietuviškoms šeimoms sukurti 
be kurių mūsų tauta greit iš
tirptų visų tautų virinimo ka
tile

(pabaiga 5 pusi,)
•G ' ■ ' ■'
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Kestutis Zapkus
No dia 14 de maio inaugurou se em Chicago, USA a, 

exposição do pintor Kęstutis Zapkus com obras trazidas de 
Paris e outras mais por êle produzidas nestes três últimos 
anos O interesse que cercou o acontecimento muito expres 
sivo, pois era esperado não só por lituanos, como principal' 
mente pelos críticos e colecionadores americanos

RETROSPECTO DE SUA 
CARREIRA

Kęstutis Zapkus, há três 
anos passados, formara se na 
Escola‘de Arte de Chicago, 
bem como na universidade de 
Syracuse, em N, Y Demons 
troa excepcional talento e 
disciplina em tuas obras con 
seguindo a boisa de estudos 
Ryerson para aperfeiçoamen 
to e viagem à Europa

Na primavera de 1962, an 
tes de sua partida para o ve 
Iho continente, os amigos de 
Chicago organizaram-lhe uma 
exposição, A principio o ce
ticismo quanto ao sucesso do 
jovem pintor manifestava-se 
grandemeate e mais ainda 
talvez por ser êle represen 
tante da nova tendência ar 
tística.

Entretanto em tempo recor 
de transformou-se sua obra 
em verdadeira sensação Vi 
s’taram a exposição críticos 
famosos de arte os norte ame 
ricanos Franz Schultze, Ja 
mes Breakeridge e outros 
que não lhe pouparam elo
gios através da imprensa ame 
ricana. F. Schultze chegou 
a dizer: «A melhor mostra do 
ano em Chicago». O tro críti 
co — Algirdas Kurauskas — 
assim se manifestou: «Kęstu
tis. Zapkus ingressa no mun
do artístico com grandes 
idéias criativas e grande dis 
ciplina de trabalho. Nota-se 
que o artista estudou, com
preendeu e sentiu os gran
des mesti es de todos os tem
pos e reflete os anseios, bus 
cas e realizações da arte mo 
derna,

Ė fácil percebeíem-se em

Pensamento Político do Século XX
DEFEITOS DE UMA DEMOCRACIA 

por ALIONIS FlLHO

A submissão, a servilidade, 
a imbecilidade a idiotice, os 
maus costumes políticos e os 
maus hábitos econômicos, de 
um povo, são consequências 
diretas de uma c donização 
nefista. Não se p»de esperar 
muita virtude em meio de 
criminosos Difici! nerr.e se 

suas obras algumas das qua
lidades essenciais de um cria 
dor: ideal, cultura, conhecí 
mento técnico de sua arte e 
desprendimento de influên 
cias

NA r UROPA

Após a exposição partiu 
Kęstutis para a Europa. Du
rante êste período ele via
jou, estudou, criou intensa 
mente vivendo a maior parte 
do tempo em Paris, onde co 
nhece os intelectuais da arte 
das várias partes do mundo

Apesar de haver < rescido 
e estudado nos EUA, Kęstu 
tis faia fluentemente 4 lin 
guas: lituano, inglês, francês 
e alemão

Em 1963. era Paris organi
zou um festival de arte com 
centenas de participantes. Zap 
Kus apresenta se com algu 
mas de suas obras e vence 
o l,o prêmio (2500 dol)

Mais tarde em 1963 a em
baixada americana em Paris 
promove umá exposição dos 
5 pintores de maior destaque 
e entre êles o mais jovem 
figurante é Kęstutis Zapkus. 
É elogiado pelas imprensas 
americanas (Art News, N, Y. 
Times) e francesa.

Suas obras foram adquia- 
das por membros da embai
xada e por vários outros co 
lecionadores

Assim após haver percorri
do quase toda a Europa re 
gressa aos Estados Unidos, já 
precedido pelo êxito de suas 
obras este jovem e talentoso 
pintor lituano.
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criam criminosos em meio 
da virtude

Não acredito numa raça su 
perior, mas, acredito na for
mação mais sadia entre os 
povos Enquanto uns cultivam 
o patriotismo praticam mais 
elevada moral, alimentam os 
mais elevados sentimentos,

PARTIZANAI
J DAUMANTAS

RAUDONARMIEČIAI SIAUTĖJA KAIME

Fronto linija mūsų ruože dabar stovėjo už Marijampo 
lės. Apylinkėje kaip negilioje užfrontėje, buvo išs dėstę 
front , NKVD (komunistų saugumo polic jos) daliniai Jie jau 
smarkiai «valė» gyventojus. Kiekvieną dieną girdėjom apie 
naujus gyventojų suėmimus Jau buvo suspėta išrinkti vis1’ 
buvę seniūnai, vokiečių okupacijos metu buvę panaktinia1 
(kaimo policija) nors beveik visi jie buvę nusistatę prieš 
vokiečius

Artimieji niekur negalėjo 
surasti suimtųjų. Jie buvo 
tardomi ir laikomi žemėje iš 
kastuose bunkeliukuose pas 
privačius gyventojus. Vėliau 
paaiškėjo, kad šie kaliniai, 
daugiausia iš mūsų apylinkės 
buvo išvežami jau j užimtas 
Rytprūsių sritis Tik kar i 
pasib igus, jiems buvo leista 
susirašinėti,

Visų kaimų gyventojai jai 
buvo net ir po kelis kartus 
apiplėšti. Vogė ir plėšė visi 
daliniai, visi laipsniai ir visi 
pareigūnai, dienomis ir nakti 
mis. Prie raudonarmiečių ri 
sidėjo ir valsčiuose ar aps
krityse susikūręs administra 
ciais aparatas Šie atvažiuo 
davo pas jiems neapkenčia
mus ūkininkus dienos metu 
su mašinomis, dažnai su rau 
donarmiečiais, ir, ‘ imdavo 
maistui, kas jiems patikda 

prestam maior solidarie aae, 
harmonizam se numa perfeita 
colaboração, distribuem me
lhor as riquezas produzidas, 
proporcionam um melhor en 
trosamento entre produtores 
e proletários, outros ridicula 
riam os sentimentos patriot! 
cos, riem da moral despre 
zam nobres seutimemos ne 
gam solidariedade, anarqui 
zam a colaboração, sabotam 
as riquezas e dividem menta- 
lidades.

Sendo o í cal obje ivo de 
uma Democracia correspon 
der aos anseios populares e 
estando ela sob o dominio de 
impulsos do povo, estará su
jeita a cometer toda uma se 
rie de injustiças, o que vem 
evidenciar que os regimes 
Democráticos também pos 
suem seus defeitos.

O conhecimento imperfeito 
de um povo, no referente aos 
seus problemas, aos proble
mas de seu país e aos pro 
blemas internacionais, poderá 
transformar bons motivos em 
injustiças Nem todos os com 

vo Kada gyventojai paprašy 
davo paimtus maistui ir pa
šarui gyvulius ar grūdus įs
kaityti į prievolę, tai jie vi
sad surąsdavo priežasčių to 
nepada yti. Gyventojai, kurie 
buvo arčiau prie kelių, leng 
viau mašinomis pasiekiami, 
buvo visiškai nualinti. Už 
šiuos dalinių ir organų api
plėšimus buvo daug pavojin
gesni atskirų raudenarmiečių 
plėšikavimai.

Štai vieno tokio apiplėšimo 
pavyzdys:

Daumanto mama palikusi 
atrakintas pirkios duris, išė 
jusi kiaulėms lapų į daržą. 
Nepraėjo nė pusvalandžio kai 
ji išgirdusi piemenaitę rė
kiant:

— Teta, teta, rusai atėjo!
Ji parbėgusi namo ir virtu 

vėj radusi vieną išvaduotoją, 
kuris pasidėjęs ant stalo au- 

ponentes de um país sabem 
d stinguir com Igual discerni
mento o bem e o mal, aiém 
disso, tal discernimento é 
questão de moral e moral é 
ques ão muito relativa. Um 
beneficio aparente pode ge
rar um mal sem precedentes.

Num sistema Democrático, 
corre o grande perigo de 
meia d .zià de espertalhões, 
aproveitando se do mal estar 
geral, usarem a forma de go 
vêrno para o seu benefício 
proprio. É de suma importan 
eia ao governo representati
vo, ter em seus legislativo e 
executivo, elementos capazes 
de compreender o caráter 
do povo com a severidade e 
inteligências-adequadas. Caso 
contrário, o povo será vítima 
de demagogos e conspirado
res políticos. Os fraudulentos 
e ambiciosos, alcançam o'po 
der corrompendo os senti
mentos do povu É uma cor 
rrupção da moral de uma na 
ção que se encontra o prin. 
cipal perigo ou defeito de 
uma Democracia.
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tomatą, ties kampine pasista 
tęs maišą vykdė penkmetin 
nubuožiniirą Paskutinis daik
tas nuo kampinės kuris dar 
tilpo j Ivano maišą, buvęs ža 
dintuvas laikrodis Jj įtalpi 
nęs Ivanas, kaip paprastai, 
atstatęs j mamą automatą ir 
«paklausęs >

— Banditų nėra?
— Tu pats banditas, — at 

sakiusi mama.
Išvaduotojas užsukęs viena 

ranka maišą, užsimetęs jį ant 
pečių ir parstumęs mamą, 
griebiusią sulaikyti, išspruko 
pro duris. Išbėgęs į prieangį, 
jis įspėjo savo draugus:

— Arkadijau, Marusia, vel
nias bobą parnešė... Bėgam, 
užtenka.

Iš seklyčios tiesiasi į prie
angį su maišais išsivertę dar 
du išvaduotojai, išlaisvindami 
šiandien mūsų šeimą nuo tri
jų kostiumų, dvejų batų, ketu 
rių suknelių ir eilės moteriš 
kų drabužių. Seklyčios durys 
buvo išlaužtos, Liko drabu
žiai, kurie jiems nepatiko, 
buvo išmėtyti ant grindų. Vi
sų spintų ir komodų durys ir 
stalčiai buvo atidari...

Vagystės buvo labai daž
nos, Naktį atsibelsdavo važiuo 
ti: grobdavo karves, avis, 
kiaules ūkio mašinas Dieną 
plėšikaudami pėsti, kraudavo 
si tik skanėstus Pasiskųsti 
nebuvo kam. ei kuris ir pa
bandydavo, tai daugiau nu
kentėdavo. Pirmiausia jį ap 
šaukdavo fašistu, o už «raudo 
sios armijos «šmeižimą» nu
bausdavo atimdami kelis kar
tus daugiau. Kiek drąsesniam 
teko ir už grotų atsidurti. 
Šiam siautėjimui sutvarkyti 
valdžia nesiėmė jokių prie
monių

(Bus daugiau)

RIQUEZAS DA NOSSA 
LINGUA

Ar žinai, kad bent 15 veiks 
mažodžių turime degimui nu
sakyti. Šiai; Degti, liepsnoti, 
kaitroti, degurti, rusenti, ble- 
suotl, tronuoti, žėruoti, žio
ruoti, plėvuoti, pliskėti, plieks 
ti, pliaupti,, tvatėti, pleškėti.

Pav. Degti, pasiduoti ug
nies veikimui, nežymint degi 
mo laipsnio, nė kaip dega. 
Dega ir tiek. Ugnis dega ir 
nekurstoma. Medžiai, apšvies 
ti saulės, tarytum degė,

LIEPSNOTI pasako jog de
ga su didele liepsna. Laužas 
liepsnojo, ugnies liežuviai šie 
kė beveik patį dangų.

KAITROTI tai kaitriai deg
ti, kūrentis. Kaitroja pečius.

DEGURTI (žem,) rusenti ir 
rusėti — pamažu degti. Dė- 
gura lempelė vos ma
tomai. Tau savo meilę aš ne
šu, tarytum liepsną kibirkš
ties, rusenusios tarp karo 
pelenų, Vos rusa ugnis.

BLÉSUOTI ir tronuoti (vakj 
žėruo i, žioruoti — vos vos 
degti (ypač apie žarija): Va
kar kūrenom ugnį, o dar ir 
šiandien truputį blėsuoja, Pa
giry žėravo laužas, Ne lieps
noja. o tronuoja ugnis. Naktys 
lyg anglys žioruoja.

(pabaiga 5 pusi)
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PATENKINTAS

Teisėjas: — Tamsta vis dėl

(pabaiga iš 4 pusi )

PLÉVOTI, pliskėti, plieksti, 
pliaupti (šnek.), tvatėti: smar 
kiai, didele ugnimi degti. Pv: 
Labai plėvoja žvakė, prikirpk 
knatą. Tik dega pliska ugne
lė. Virtuvėj plieskė didžioji 
krosnis, linksmai spragsėjo 
malkos. Prie sienos vaško 
žvakė tirpsta pliaupdama. Ug 
nis kurstoma tvatėjo.

PLEŠKĖTI — su garsu 
ism irklai degti: Pajusdavome, 
jog su pleškančiom sodybom 
kažkas tarytum dega ir mū
sų širdyse.

(pabaiga iš 3 pusi.)
Dabar esu patenkintas, kad 

vienuolyno vadovybė nepa
klausė mano patarimo ir nes 
teigė gimnazijos, kuri be abe 
jo turi savo pliusų, bet šiuo 
metu ir šiose aplinkybėse, at 
rodo, ne pimtų tokio plataus 
lietuviško kultūrinio baro, ko 
kį apima Jaunimo Centras, 
Brazilijon grįžęs viską dary 
siu, kad ir S. Paulio Dr. V. 
Kudirkos rūmai virstų pana
šiu visų lietuvių susibūrimo 
bei kultūros gyvu centru, 

ALEKSAS KALINAUSKAS
Advokatas

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių 
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis, doku
mentų atitaisymas, nuomininkų 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 va].

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

Ibitirama ir Av. Zelina).

JAKUTIS & LAPIENIS LIDA.
RUA COSTA BARROS, 356

TEL. 63-3285 — VILA ALPINI/*
Turi įvairiausių statybos medžiagų, geležinių daik 

tų, indų bei darbo įrankių.
Lietuviai pirtim pas lietuvius I

R W W K
. cr Si

to nebuvai geras vyras. Tams 
tos buvusiai žmonai skiriu 
po 15 dolerių kas savaitę.

Atsakovas; — O, tai labai 
gražu iš tamstos pusės, pone 
teisėjau. Retkarčiais po pen
ketą dolerių ir aš pridėsiu.

Elena — Sakyk, mieloji, 
ką vyrai kalba, kai jie lieka 
vieni?

Anelė: — O, tur būt, tą pa
tį. ką ir mes, moterys.

Elena: — Kokie neišauklė
ti ir biaurūs tie vyrai...

Teisėjas: — Kuo buvo ta
vo motina, kai ji dar nebuvo 
ištekėjusi?

Kaltinamasis: — Kad pone 
teisėjau, ji tada dar nebuvo 
mano motina ..

Jonas: — Petras turi galvą 
visiškai panašią į ap ■ alią du
rų rankeną.

Zigmas: — Nešnekėk niekų
Jonas: — Na gi tikrai Ar 

gi nežinai, kad kiekviena su 
tikta mergiotė apsuka jam 
galvą?...

Jaunas elgeta: — Ar jūs ne 
galėtumėt man paaukoti pen
kių centų nusipirkti puodu 
kavos?

Turtingas praeivis: — Pen
kių centų? Toks jaunas ir jau 
elgetauji? l amstai reikia ne 
pinigų, bet smegenų, kad vėl 
dirbti pradėtumęi.

Jaunas elgeta: — Gal bųt,

,MUSŲ LIETUVA

bet aš prašau Jus to, ko Jūs, 
atrodo, daugiau turite..

ISTORIJA KARTOJASI

Jugoslavijoje paplitęs toks 
anekdotas. Esą vienas serbas 
nutaręs nusižudyti, bet nega 
Įėjęs rasti priemonių, Vaisti
nėse negalėjęs gauti nuodų, 
policija nedavusi jam leidimo 
g nklui. Jis taip pat neturė 
jęs audinių kortelės, kad ga
lėtų nusipirkti virvę pasikarti.

Apsisprendęs mirti, jis nu
ėjęs prie maršalo Tito būti 
nes ir sušukęs: «Šalin Tito! 
Pakarti jį* Jis tikėjosi kad 
sargybiniai tikrai jį sudoros 
ir vargas baigsis Bet varg
šas nusivylęs Aha. amerikie 
čiai pagaliau atėjo», nuspren 
dė sargybiniai ir metė gin 
klus.

VISAIP DŽIUGU

— Kazy, bet tu šypsaisi pra 
einant kiekvienai moteriai.

— O kodėl ne, Jei ji gra
ži, tai mane džiugina, jei ne 
graži — džiaugiuosi, kad tai 
ne mano žmona

KODĖL NE, ŽINOMA ..

Gerokai įsilinksminęs pilie 
tis laikosi įsikibęs lempos 

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

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!
V1 I

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.
-   - — -  ---------------------------------------------------------------- ------------ ------------------------------------ i—-i ii_________

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

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

São Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui

Veikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDOYA

1I5MAOJ 4A1I1ÍII
Lindoya vanduo yra dūkiai žinomas gėrimas 
Kurio puikų veiK.i.i? į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
sitikinkite ir visados naudokite!

Rua Dino Bueno, 795 a 835 
Telefones: 51-4019 e 51-2223
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stulpo, sviruoja ir bijo žencr 
ti toliau. Norėtųsi prisėsti, 
pailsėti, bet čia aplink jau 
nebesausa... Privažiuoja stro
pus taxi šoferis ir teiraujasi:

— Pone gal galiu tamstą 
nuvežti į namus pas žmoną?

— Na. jei turi jauną ir gra 
žią, tai kodėl ne. Žinoma... -v

KAS TAMSTAI PERSKAITĖ?

Susitinka du rašy ojai kon
kurentai, kurių vienas tik ką 
išspausdino naują knygų.1

— Sveikinu! Jūsų knyga ti
krai meistriška Kas jums ją 
parašė?

— Labai malonu, kad tams 
tai patinka. O kas tamstai ją 
perskaitė? - atsikirto auto
rius

— ^akykite, ar bent viena 
jūsų vaikystės dienų svajonė 
išsipildė?

— O kaip gi. Kada mama 
mane mažą pešdavo už plau
kų, aš visada norėdavau būti 
plikas kaip tilvikas

TEISME: — Tepasako kalt 
namasis kaip jie ištraukė p 
niginę iš nukentėjusi kišenės.

— Et, ką čia kalbėti. Ponas 
teisėjas visvien nesuprasite,..

pusi. 5

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 1® vai 
Casa Verde, 17,15 vai.
Antrą :

Jaçana klierikų kopi. 8,15 vai 
Bom Retire, 10 vai. 
Utinga 18,00 vai.,
Trečią:
Agua Rasa 8 vai,,
Moinho Velho 11 vai.,
Lapa 16 vai,
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vai.,
Vila Bonilha 10 vai.
V Prudente 18 vai.

LIETUVIŠKŲ PROGRAMOS 
TRANSLIACIJOS

(Lietuvos laiku)

VATIKANO RADIJAS

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

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

RIO DE JANEIRO

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

SKAITYKITE IR 
PLATINKITE VIE 
NINTELI PIETŲ AMER|KOS 

SAVAITRAŠTI <MŪSŲ 
’LIETUVA».
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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,
5 Pakvietimus reikia iš anksto pas choristus įsigyti.

VAIKŲ ŠVENTĖS, kuri, 
įvyks rugpjūčio mėn 8 d , 
programa yra numatyta to
kia:

11 vai V, Žolinos Bažny
čioje šv, mišios bus aukoja
mos už jose dalyvaujančius 
lietuvių vaikus Šv, mišių me 
tu bendra šv. Komunija, (Žil 
vitiečiai dalyvauja pasipuošę 
tautiniais rūbais.) Kas galėsi
te, prašome atsivesti vaikus 
į šias pamaldas ir iš toliau 
ypač kurios šeimos turite gi
minių ir pažįstamų vila Zeli- 
noje

15 vai, visi — seni, jauni 
ir maži — kviečiami į Gim
nazijos salę pasižiūrėti įdo
mios «Ži vičio* meninės pro 
gramos

Vaikams ir jaunimui įėji 
mas laisvas, o suaugusieji įsi 
gy.a pakvietimus, kurių gali 
ma gauti «Mūsų Lietuvoje», 
klebonijoje, Vito bare, pas 
Žilvitiečių tėvus ir sekmadie 
niais prie bažnyčios.

Atsilankydami į šią šventę, 
maloniai praleisime sekmadie 
nio popietę ir paremsite lie 
tuviško atžalyno tolimesnį 
darbą

LIGONYS: Marija Baltušni 
kienė, gyd >si namuose, Kuni 
gunda Višniauskienė —- Hos 
pitai Gerai da Lapa.

Už a a Juozą Selioką me 
tinės mirties Mišios bus Vila 
Zelinoj 24 d, liepos 19 vai 
Mirusiojo šeima kviečia vi 
sus savo draugus ir pažįsta 
mus dalyvauti.

Ateinančio rugpjūčio 15 d. 
Šv. Juozapo Vyrų Brolija ren 
gia pikniką Jurubatuba vieto 
vėje Pirmą kartą bus išban
dyti nauji įrankiai žaidimams. 
B us 6 premijuoti žaidimai, 
muzika ir 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 Zeįjnos. 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. Jatai, 150 
Casa Verde.

Liepos 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.

Praėjusį penktadienį Santo 
Amaro kapinėse buvo palai 
dotas Ignas Idika, 76 metų 
amžiaus kilęs iš Kybartų. 
Paliko liūdinčią savo žmoną, 
su kurią dalinosi 50 metų mo 
terystės gyvenimo vargais ir 
džiaugsmais, sūnų, marčią ir 
anūkus. Jiems reiškiame nuo 
širdžią užuojautą. Septintos 
dienos šv, mišios bus Vila 
Zelinoj liepos 23 d. 20 vai, 
į kurias mirusio šeima kvie 
čia visus savo draugus ir pa 
žįstamus.

VIEŠNIA IŠ ŠIAURĖS. «Mū 
sų Lietuvos» Redakciją aplan 
kė ponia Ana Rimidis, p, Mok, 
Majienės sesuo gyvenanti Š. 
Amerikoj, New Yorke. Vieš
nia išbuvo pas savo seserį 
ištisą mėnesį Sako, kad jai 
patikusi Brazilija, ypač Era 
žili jos ž ema Ponai Majai tu 
ri lioteli gražioje Guarujá va 
sarvietėje. Viešnia «Mūsų Lie 
tuvai» paaukojo 20.000 cr.

VILA ANASTACIO

Lietuvių pamokos vila Anas 
tacio prasidės rugpjūčio pir 
mą sekmadienį, 10 vai Dr 
J. Basanavičiaus lietuvių mo
kykloje Pamokoms vadovaus 
mokt St. Kubiliūnas, kuriam 
talkininkaus jo buvę moki 
niai.

Prašome visų v Anastacio 
ir apyankės lietuvių siųsti sa 
vo vaikučius į tas pamokas.

Jaunimo choro repeticijos, 
pasibaigus atostogoms Vila 
Anastacio prasidės pirmąjį 
rugpjūčio šeštadienį 3 vai. 
po piet Rengsis V. Anastacio 
Jaunimo Šventei.

Vila Anastacio Lietuviu Mo 
kyklos Globėjų Būrelio Pir 
mininkas Petras Žarkauskas 
ypač nuoširdžiai dėkoja talki 
niukavuliems praėjusio vaka 
ro rengime: Onui Patinskie- 
nei, Peiagijai Kelerienei ir 
Kostui Mūrininkui, kuiių pa
vardės, per apsirikimą spaus 
uvėj, į praėjusį skelbimą ne 

buvo patekusios

PATS ŽINOK IR KITAM PASAKYK!

Šių metų rugpjūčio (Avosto) 22 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

O V. Paiinskų moterystės 
25 metų sukaktis bus švenčia 
ma V. Anastacio bažnyčioj, 
sekmadieni 25 liepos 16 vai

juo-' atsiimti rua Lituania, 67- 
ar nurodyti, kokiu adresu jai 
pasiųsti.

Auga, auga mūsų lituanlsti 
nė mokykla! Pirmąjį šeštadie 
nį susirinko tik 5 berniukai 
ir 1 mergaitė. O dabar jau 
nuolat lanko 16 ir. girdėt, dar 
daugiau būsią Pačius mažiau 
sius mokina panelė Nijolė 
Pupienytė, o vyresniuosius p 
St. Jurevičius Vaikai labai 
nuoširdžiai mokinasi, links 
mai pažaidžia. T. Kidykas 
užsimojo iš jų sudaryti cho 
riuką nes esama geių balsų.

Dar yra vietos mokykloje. 
Tėveliai, kurie turit jaunimo 
— atsiųskite! Toliau gyvenau 
čius atsivešime ir parvešime, 
tik paduokit savo adresus

t • •

Inž. Algirdui Idikai ir visai jo šeimai, mirus jo tėvui
IGNUI IDIKAI,

kuo nuoširdžiausią užuojautą reišk a,

V Anastacio Liet Mokyklos Globėjų Būrelis

REIKALINGA . .

1 Kad būtų galima panau 
doti dr V. Kudirkos rūmu sa 
lę filmams parodyti po sek
madienio mišių ar po pietų, 
reikalinga įsigyti 5 dideliems 
langams tamsias užuolaidas. 
Jos kainuotų virš 600.C00 kru 
zeirų Kas galėtų prisidėti 
savo auka?

2 Būtinai reikalinga sutvar 
kyti ir prie mokyklo-i esamas 
didelis kiemas. Re km privež 
ti ir žem ų, ir žvyro reikia 
ir išgrįsti, ar cementu išpilti. 
Tai irgi pareikalaus nemažų 
išlaidų Ir tiems darbams ap 
mokėti Tėvai Jėzuitai prašo 
visų paramos. Aukas galima 
įteikti bet kuriam iš Tėvų Jė 
zuitų, ar paštu atsiųsti, Iš 
a ksto visiems rėmėjams ta 
riame nu širdų ačiū. Aukoto
jų vardai bus surašyti Lietu
vių Namų Rėmėjų aukso 
knygoje

KAS PAŽĮSTATE p Ona 
Geležauskienę, malonėkit jai 
pasakyti, kad pas T. Jėzuitus 
yra atėję jau trys numeriai 
žurnalo «ŽVAIGŽDĖ» ir gali

Jei yra lietuvių, reikalingų 
pašalpos maistu ar drabužiais 
jie gali užsiregistruoti pas 
Tėvus Jėzuitus ar pačioje Mo 
koje, ar atvykus kuriam J ė 
zuitų lankyti sekmadienio pa 
maldas Yra galimybių tokios 
pašalpos reikalingiems parū 
pinti.

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

RIO DE JANEIRO

Mielasis kun. Juozas Jani- 
lionis buvo gražiai pagerbtas 
ir apdovanotas savo kunigys 
tės auksinio jubiliejaus proga.

íJuvo net trejos pagerbtu- 
vės! Jubiliatas turi tikrai ku 
nigišką širdį, kuri stengiasi 
visiems patarnauti, todėl jis 
la mi draugų ne tik lietuvių 
bendruomenėje, kuriai pirmo 
je vietoje pašvenčia save jė
gas ir laiką o ir tarp kita
taučių.

Birželio 29 d. Jubiliatą pa
gerbė Nossa Senhora do Rp 
sario bažnyčios vadovybė ir 
brolija, kurios jis yra kape 
lionas,

Liepos;4 d lenkų bendruo 
menė suruošė jam iškilmes, 
nes ir jiems jis dažnai patar 
nauja. ....

Liepos 11 d, pagerbtuves 
surengė p. Lietuvos Ministe 
ris Fc Meieris su ponia. Šv. 
Pranciškaus Ksavero bažny
čioje Jubiliátas atlaikė šv. Mi 
šias. Jose dalyvavo gražus 
nedide ės Rio de Janeiro lie 
tuvių kolonijos būrys, Ministe 
ris su ponia Cekoslovaki

UVI, ATLIK
SIŲSK SAVO* VAIKUS

ATSKIRO NUMERIO

KAINA 75,00

jos buvęs ministeris Tėvas 
Jonas Kidykas, S. J. pasakė 
pamokslą, iškeldamas ypač 
tas Dievo dovanas, kuriomis 
Jis gausiai apdovanojo Jubi 
liatą per 50 metų.

Netoliese esančioje libanie 
čių klubo salėje, po mišių, 
Įvyko jaukios vaišės, prie 
gausiomis gerybėmis apkrąu 
tų stalų.

Perskaityta Šv, Tėvo tele 
grama, kuria jis sveikino Ju 
biliatą, suteikdamas tėvišką 
palaiminimą, Žodžiu sveikino 
p Ministeris; Rio lietuvių ben 
druomenės vardu p, Sauru- 
saitis; lenkų vardu dar tarė 
žodį p dr. Senkiewicz, Tėvų 
Jėzuitų ir p. p. Čiuvinskų 
vardu kun. J, Kidykas

Sveikintojai iškėlė Jubiliato 
ilgų metų plačią darbuotę ne 
tik Lietuvoje, bet ir Afrikoje. 
Argentinoje, Urugvajuje, paga 
liau Brazilijoje daugely barų. 
Linkėjo visi stiprybės ir to 
liau jungti lietuvius Rio de 
Janeire.

Jubiliatas savo padėkos žo 
dyje džiaugėsi žmonių prie 
lankumu dėkojo už rodomą 
pagarbą ir meilę ir pasižadė 
jo visas likusias gyvenimo 
dienas darbuotis Dievo gar. 
bei ir lietuvių labu

Galima šventai pavydėti Ju 
biliatui, jog nepaisant gra
žaus amželio, nė bastūno — 
apaštalo gyvenimo vargų, jis 
tebėra judrus, Švelnios dva
sios, vis naujų planų kupina 
asmenybė Daug Dievo palai 
mos sklidimų metų, Mielas 
Jubiliate!

J K.

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
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LIETUVIAMS NUOLAIDA!
užsisakant gerus batus pas

J ONĄ, PETRI KĄ 
jo paties batų krautuvėje 

Rua B, de'itapetininga, 262, 
4.0 and, sat# 406, Tel 35-8873,

~ vila'Alinos 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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SAVO GARBĖS PAREIGĄ -

Į LIETUVIŲ KALBOJ PAMOKAS,

6
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