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Kai uodas erzina dramblį
PLAČIAJAME PASAULYJE
P UNCJUI A

Generolui Charles de Gaul
le pasitraukus iš prezidento 
posto, visos partijos šoko rink 
ti ir derėtis dėl busimųjų kan 
didatų prezidento linkimams. 
Pats pirmasis savo kandidatū
rų paskelbė p. Georges Pom
pidou, buvęs per eilę metų 
de Gaulle bendradarbis ir mi 
Bistras oirmininkas. Iki šiol 
jis atrodo turi daugiausiai šan 
sų laimėti rinkimus. Jį palai
ko taip vadinami «gaulistai» 
arba generolo de Gaulle par
tijos nariai, kurių parlamente 
yra bene 70 nuošimčių. Pom
pidou žada remti ir kitos ma 
žesnės partijos. Rinkimai bus 
1 birželia.
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SOV. RUSIJA

Pirmą kartą po komunistų 
revoliucijos Rusijoje gegužio 
pirmoj, atšvęsta be kariuome 
nės parado! Kitais metais ru
sai tą dieną panaudodavo sa
vo kariškai galybei parodyti. 
Šiemet karo galybės nerodė 
ir savo prakalbose taip pat 
pirmą kartą nepuolė ir nenie 
kino Siaurės Amerikos. Ko
munistai norėję tuomi paro
dyti, jog pirmoji gegužio yra 
ne kariškių, o eilinių darbi
ninkų šventė, kurie trokšta 
taikos. Didžiųjų pasaulio lai
kraščių korespondentai sam
protauja, kad Sovietų Rusija 
tikrai esanti pasukusi taikos 
keliu ir kad ji dabar būsian
ti sukalbamesnė. tiek kartų 
nusvilus nagus, netaip leng
va tuo tikėti.
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EGIPTAS

Egipto prezidentas Nasseris 
gegužio pirmos proga pasakė 
ilgoką kalbą ir vėl grasino 
sunaikinti Izraelio vatetybę. 
Prisipažino, kad jo kariuomo- 
nė apšaudo žydų tvirtoves, 
kad ten siunčia partizanus, 
ir kad toi nesiliaus tai daręs, 
kol žydai nepasitrauks iš pas 
kutinio karo metu užimtųjų 
žemių.

Izraelio vyriausybės galva 
Goldą Meir atsakė, kad žydai 
dar labiau sustiprins savo tvir 
toves išilgai Sneso kanalo, ir 
kad už kiekvieną arabų puo
limą atsilygins savo puoli
mais. Ir taip dainuojama ka
ro daina be galo!
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VATIKANAS

Šv. Tėvas Paulius VI kiek
viena proga kalba ir Kragina 
valstybių politikus ko grei
čiau susitarti dėl taikos ir 
Jautis lieti nekalią žmonių 

kraują, lis kalba į žmon ų ir 
valdovų sąžines, kaip ir pats 
Išganytojas. Ar ir kada jie 
paklausys meilės ir išminties 
pataiimų? Ar pasiliks užsis
pyrę savo puikybėje, ir toliau 
naikins, žu iys, griaus?
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Šv Tėvas paskelbė, kad 
ateinančio A d e n to pirmą 
sekmadienį (lapkričio 30 d.) 
įsigalės dar daugiau pakeiti
mų Mišių apeigose. Iškris 
maldos prie altoriaus laiptų 
pačioje pradžioje, bus kito
kios formos aukojimas, ir mo 
terims mergaitėms bus leista 
prie altoriaus skaityti kaiku- 
rias mišių dalis ir tt. Visais 
tais pakeitimais Šv. Tėvas no 
ri pasiekti, kad žmonės ge
riau suprastų, kas yra mišios 
ir patys jose dalyvautų, o ne 
tylėdami stovėtų ir nuobo
džiautų.
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ŠV. TĖVAS gegužio pirmos 
proga pasakė darbininkams 
šiltą svarbų- žodį.. Ta diena 
yra pavesta Šv. Juozapo — 
darbininko gloibai. Tarp kitko 
šv. Tėvas kalbėjo, ked reikia 
apginti darbininkus nuo išnau 
dotojų, saugotis nusiminimo, 
nepa-iduoti viską naikinan
čių revoliucijų pagundai ir sa 
vimylai, o darbuotis, kaip dar 
bavosi pats Kristus ir jo glo
bėjas šv Juozapas; sąžinin
gai, teisingai, darbu šlovinti 
Dievą ir kelti žmonių gerovę.
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Su gegužio pirma diena įsi
galėjo naujas «saiario mini
mo» — uždarbio minimumas. 
Jis S. Paulyje yra 156 ncr. 
mėnesiui.

Gegužio pirmoji visoje Bra 
zilijoje atšvęsta ramioje nuo
taikoje. Nebuvo jokių neapy
kantos demonstracijų nei su
sirėmimų su policija. S. Pau
lo gubernatorius Abreu Sodré 
tą dieną pasirašė dokumen
tus, pagal kuriuos 26 darbi
ninkų organizacijoms perlei
do valdžiai prikla- san ias že 
mes PRAIA GRANDE pajūry
je. Žemės bus panaudotos pa 
statyti darbininkams vasarvie 
tęs atostogoms ir savaitga
liams praleisti.

Kas Nepâtinkà Sniečkui 
t

«Mus puola ne tik imperia
listinė propaganda, bet ir 
«kairieji» ir dešinieji oportu
nistai tarptautiniame darbiniu 
kų judėjime, faktiškai sioję į 
antitarybines pozicijas» ..

Taip guodėsi 4ntanas Snieč 
kus Maskvos žuroa'e PAKTU 
N AJA ŽIZN (Parti jinis gyve
ni nas) šių metų 1 i.r Straips 
nis perspausdin as Vilniuje 
leidžiamo KOMUNISTO šių 
metų 2-me ar. Besiguosda- 
mas, gana augštai iškėlė ir 
lietuvių išeivijos veiklumą, 
žinoma, negailėdamas jam vi
sų žinomųjų blogybinių api
būdinimų, būtent:

<į šį vieningą nukreipto 
prieš Tarybų Sąjungą šmeiž. 
to ir melo srautą įsijungia ir 
lietuviškieji reakcingi emi
grantai, kuriuos tam tikru 
mastu remia ir aišūs Jungti
nių Valstybių bei kitų kapita
listinių valstybių reakcionie
riai. Jie organizuoja «ptaverg. 
tų šalių savaites» (prie pasta
rųjų imperialistai priskiria ir 
Pabaltijo respublikas), rengia 
įvairias sueigas, naudojasi 
masinės dezinfo^macj jos. p.rie- 
monėmis.

«Kasdien prieš mus ardo
mąjį darbą dirba kelios užsie 
nio radijo stotys lietuvių kal
ba. Jungtinėse Amerikos Vals 
tijose ir kitose kapitalistinė
se šaly.-e veikia daugybe lie 
tėviškosios reakcinės emigra 
cijos centrų. Jie išleidžia ne
maža knygų, laikraščių, žur
nalų. Buržuazinė propagandą 
įžūliai šmeižia tarybinį gyve
nimą Lietuvoje, mūsų šalies 
tautų draugystę, prieš pasta
tydama jai buržuazinį nacio
nalizmą. Mes puikiai žinome, 
ko siekia buržuaziniai nacio
nalistai. Buržuazinė propagan 
da mėgina kurstyti nacionalis 
tinęs i šovinistines nuotaikas 
griebda įsiesi rafinuotų kovos 
būdų. Ji spekuli”oja atskirais 
neišspręstais klausimais bei 
trūkumais mūsų darbe. iškrai 
po demokratizaaijos procesą, 
steigiasi sukelti abejojimą so 
cializmo laimėjimais. Savo 
klastingais tik lais ji aktyviai 
propaguoja liūdnai išgarsėjo, 
šią mokslo ir kultūros «deideo 
logizavimo* teoriją, teigdama, 
kad «deideologizacija» vyks
tanti šiuolaikinės mokslo ir 
technikos revoliucijos ,p( vel
kyje».

Labiausiai Sniečkų jaudina 
iš užsienio girdimų komenta
rų patikimumas. Esą; «Buržua 
zija naudojasi vis rafinuotos- 
n ais metodais, maskuodama
gi apsimestiniu objektyvumu. 
Jeigu anksčiau buržuazinė 
propaganda mėgino šmeižti 
visus socializmo iškovojimus, 
tai dabar buržuaziniai nacio
nalistai ir jų šeimininkai — 
Anglijos, Vakarų Vokietijos ir

Praėjusių metų pradžioje 
Siaurės Korėjos komunistai 
pagrobė karinį JAV laivą, var 
du Pueblo ir sukėlė daug dul 
kių. Komunistai teisino savo 
elgesį tuo, kad laivas neva 
ouvęs jų teritorijos vandeny
se. Incidentas buvo .pamirš
tas tik tada, kai komunistai 
paleido Pueb'o jūrininkus.

Š ų metų balandžio 14 die
ną tie patys komunistai nušo
vė JAV žvalgybos lėktuvą, 
skrendantį maždaug 150 kilo
metrų nuo Korėjos teritorijos. 
Nežinia, ko siekė komunistai 
ta nauja provokacija; ar pa
žeminti galingą valstybę, ar 
padrąsinti Azijos komunistus. 
Ar šiaip, ar taip tas inc den
tas yra padarytas labai trum
paregių politikų, didinančių 
tarptautinę įtampą.

KAIP ATKERTA AMERIKA

Kaip praėjusiais metais, taip 
ir šįmet JAV žmonių reakci
ja buvo įvairi; vieni šaukėsi 
keršto, kili laikėsi santūriai- 
Kalbėdamas spaudos konfe
rencijoje, JAV prezidentas pa 
reiškė, kad Šiaurės Korėjai 
yra įteikta protesto nota, o 
tolimesni JAV žingsniai pri- 
kiuüsy» nuo Šiam s Korėjos 
laikysenos ir kitų aplinkybių 
Kad nepasika totų kitas toks 
incidentas, J AV žvalgybos lėk 
tuval bus lydimi naikintuvų. 
Zvaigyoa yra reikalinga, nes 
Siaurės Korėjoje JAV turi 
5b.000 karių, o komunistai 
yra labai įžūlūs.

MILŽINO SILPNYBĖS

Tyrinėjant praėjusių metų 
incidentą, iškylo aikštėn ne
mažai keistų dalykų. Visu pir 
ma pasirodė, kad nepaisant 
įsakymo nepasiduoti priešui, 
Pneblo įgula neturėjo kuo 
gintis Stambiausias laivo gin 
klas buvo du kulkosvaidžiai, 
apdengti sušalusiu brezentu. 
Vienas kareivis, kuris turėjo 
aptarnauti kulkosvaidį, net ne 
žinojo, kur yra amunicija.

Prieš pasileisdamas į žval 
gybos ke ionę, Pueblo kapito
nas Bucher pasakė savo Çvy- 
resniajam, kad jo laivas netu
rįs pakankamai priemonių su
naikinti slaptus dokumentus. 
Admirolas jam atsakęs, kad 
užpuolimas nepramatomus ir 
todėl jo reikalaujamos prie
monės nereikalingos. Išleidę 
šimtus milijonų dolerių moder 
aiškiausioms žvalgybos prie
monėms, JAV admirolui pa. 
cailo išleisti porą tūkstančių

Amerikos imperialistai — ne
neigia laimėjimų, kuriuos Lie 
tuva pasiekė, žengdama so
cializmo statybos keliu, jie 
net pasiruošę žodžiais pripa
žinti socialistinę santvarką 
Lietuvoje su ta sąlyga, kad 
pastaroji išstos iš Tarybų Są- 

dolerių slaptiems dokumen
tams naikinti.

Trečias keistas faktas bu
vo tas, kad Pueblo laivas, at
likdamas tokią svarbią misiją 
nebuvo lydimas nei kiaų lai
vų, nei lėktuvų, nors komu
nistai nekartą grasė užpulti 
laivą O kai kapitonas Bucher 
šaukėsi pagalbos, admirolo 
įsakymas artimiausiam lėktuv 
našiui ginti Pueblo laivą din
go kažkur tarp įvairių po
pierių.

KOMUNISTŲ ŽIAURUMAI

Jei JAV laivyno elgesys at
rodo juokingas, tai komunis
tų pasielgimas su Pueblo jbe- 
laisviais yra žiaurus ir barba
riškas. Sugrįžę į JAV, Pueblo 
kariai papasakojo kaip ko
munistai juos mušė ir spardė, 
nepaisant tarptautinės sutar
ties, kuri tokį elgesį draudžia. 
Nebepakęsdamt.8 kančios, vie 
nas belaisvis bandė nusižudy 
ti. Tačiau herojiška kapitono 
Bucher laikysena drąsino JAV 
kalius ir davė jiems jėgos 
pagelti az atų žiaurumą.

KADA LIEPTO GALAS?

Paskutinis incidentas su JAV 
ž ligyoos lėktuvu atnaujino 
senas žaizdas, ir nėra ko ste 
b tis, kad JAV piliečiai pasi
darė nervingi. Kaip ilgai, taip 
jie klausia save, drįs maža 
tauta nepaisyti tarptautinių 
susitarimų, Del tų dviejų in
cidentų JAV nepradės karo. 
Bet prezidentas Niksonas pa
siuntė keletą laivų į Korėjos 
pusę ir atidžiai seks komu
nistų elgesį Naujoji JAV vy
riausybė tikrai nori sumažin
ti tarp autinę įtampą ir gin
klavimosi lenktynes Tačiau 
Šiaurės Korėjos išsišokimai 
ir paskutinieji įvykiai Čekos 
lovakijoje rodo, kad iš komu
nistų pusės reikia visko tikė
tis. Prezidentas Niksonas yra 
ramus žmogus ir nenori išpūs 
t įvykius. Tačiau siekiant tai 
kos ir tautų sugyvenimo, ne
užtenka vienašališko gesto. 
Reikia, kad ir komunistai pa
radytų gerą valią ir Šiaurės 
Korėjoje ir kitur. Atrodo,kad 
jie tuo tarpu vadovaujasi ne 
protu, bet ginklais. Todėl ir 
Šiaurės Korėjos incidentai ga 
Ii būti ateičiai labai reikšmių 
gi. Pasikartojus panašiems in 
cidentams, JAV gali prarasti 
kantrybę ir smogti provoka
toriams ginkluotu kumščiu.

B. K.
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jungos sudėties ir atsisakys 
draugystės su rusų tauta. O 
ką tai reiškia praktikoje, ne
sunku suprasti — socialisti
nės santvarkos nuvertimą, lie 
tuvių taut* s pavergimą».

(ELTA)

Lietuvos nacionalinė
M 1 *1 !•
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Sveikiname Kunigą Benedikta Suginta, 
Svenc antį Auksini Kunigystės Jubi ieju!
Juk Jis yra ir ML garbės leidėjas bei rėmėjas! Dievo 

palaimos Jums, Mielasis Jubiliate, ir stiprybės darbiose!
ML Redakcija ir Administracija

Gegužio 4 d. Kum Benediktui Sugintu suėjo ,51» metų 
nuo kunigo šventimų. Kadangi jis sunkiai darbavosi ir Bra
zilijoje, kur jo darbą liudija Zelinos bažnyčia ir kur j]» te
beturi gerų pažįstamų, dedame čia ilgesnį rašinį apie jubi
liato veiklą. Paimta iš Čikagoje einančio dienraščio BRAU 
GAS ir užvardyta:

PER ČIKAGA KELIAUJA SUGINTAS...
Visų kontin ntų išeiviams 

lietuviams yra žinomas kun. 
Benediktas Sugintas. Ir jo 
vardas yra simboliškas. Bene 
diktas reiškia «pala'mintas»— 
jis neša palaimą eilei moky
klų, į kurias nukreipta jo šal 
pa, o Suį?i tas primena jo 
t jos sugintus į ratelius gau
sius šimtus lietuviu, kurių au 
kų jis jau yra surinkęs arti 
$200,000 labdaros ir lituanist1 
nio švietimo reikalams. Jau 
beįpusėjąs aštuntą amžiaus 
dešimtį, jis net per spaudą 
siūlė 8500 tam, kuris perimtų 
jo darbą bet tokio neatsira
do. Jo šeimininkai kalba: «Jei 
gu mums kas mokėtų po $2( 0 
savaitei, me- nesiimtume to 
darbo, kur dabar be atlygini
mo dirba kun. B. Sugintas».

Bet jis ne vien uolus labda 
r s šalpoje. Daugelį nustebi
no tapdamas šių metų «Drau
go» romano konkurso mece
natu, skirdamas tam 1.000 dob 
premiją. Čia gal jam impu są 
davė ta aplinkybė, kad šie
met jis šve ičia auksini kuni
gystės jubi iejų Norėjosi ar
čiau api šį reikalą Patirti ir 
vieną popietę aplankęs kun. 
B Sugintą jo bute, 7024 So. 
Artesian, Chicagoje, 60629 11. 
apibėriau jį klausimais:

- Jūs esate savo dabarti
nį gyvenimo laikotarpį pašven 
tęs nešti paguodą ir pagalbą 
pasauly vargstantiems lietu
viams. Kaip Jūs ryžo.ės skir
ti tokią stambią sumą literatu 
ros premijai, nors pats negau 
damas jokios pastovios algos9

-- Pasiryžau todėl, kad 
spaudos reikalai man yra ar
ti širdies. Savu laiku esu B?a 
zilijoje įsteigęs lietuvių lai
kraštį ‘Šviesą-», pusantrų me
tų sunkiai dirbau ją redaguo
damas Dabar pa s savo raš
tais negaliu prisidėti prie lie
tuviškos spaudos, kadangi maQ 
dabar, renkant aukas, tenka 
daugiau dirbti kojomis kaip 
rankomis ir g Iva, tai nuta
riau bent savo stambesne au
ka lietuvišką spaudą parem
ti, o «Draugo» romano kon 
kurso finansavimas y a para
ma dienraščiui ir literatūrai. 
Skaitau daugybę lietuvių laik 
raščių. o «Draugo» kultūrinį 
priedą kompleatuoju ir įcišu.

Šją premiją sutaupyti nebu
vo taip lengva, bet aš gyve
nu kukliai, niekur nevažiuoju 
atostogų, mašinos nepirkau, 
o vaikštau pėsčias, tai ir ga
lėjau sutaupyti. Chicagoj yra 
daug geros širdies vaišingų 
lietuvių. Man valgis beveik

____ ' virsi Ii TU'A

nekainuoja, tai taip ir galė
jau premiją sudaryti.

— Jūs kasdien praleidžiate 
daug valandų vaikščiodamas 
ir aukas rinkdamas. Ar ran
date nors kiek laiko pats pa
skaityti?

— Vaikščioti po žmones 
man tenka po 6, 7, o kartais 
ir po 10 vai. paroje. Dalyvau
ju visų lietuvių, kur tik įsten 
giu, laidotuvėse ir gausiuose 
visuomeniniuose parengimuo
se, Tas viskas atima daug 
laiko, bet vis dėlto kasdien 
randu po 2-3 vai. paroje pas
kaityti. Visų pirma perskai 
tau JAV, Kanados ir kitus lie 
tuvių laikiaščius. o taip pat 
ir eilę naujausių lietuviškų 
knygų. Daugiausia domiuosi 
relig ne liieiatūra. Iš ryto ke 
liuosi 4,30 vai, atlieku pusę 
valandos mąstymą, daugiau
sia skaitydamas kun J. Vait
kevičiaus, MIC, «Gyvoji dva
sia». Šios knygos yra keturi 
tomai. Man labai patinka Ber. 
Brazdžionio kūryba, o Mairo
nio daugybę eilėraščių moku 
atmintinai. Mėgstu pasaulinę 
literatūrą ir ištisus puslapius 
Lermontovo galui atmintinai 
padeklamuoti.

Tai tardamas kun. Sugintas 
pradėjo ilgą deklamaciją iš 
originalios Lermontovo kūry
bos patriotine tema. Sklan
džiai padeklamavo ir vokie
čių, prancūzų poetų kūrinius. 
Jis mėgsta kalbas ir sklaidė 
dabar jo hebrajų kalba skai
tomą Šv. Kaštą.

— Jūs lankote apie 1.200 
Chicagos lietuvių namų ir bu 
tų, taigi gerai pažįstate lietu
vių gyvenimo aplinkybes. At
randate pa lietuvius knyvų 
ir ar randate juos skaitant?

— Turiu visur skubėti. Tik 
įpuolu, atlieku, kas reikia, ir 

einu tolyn, Vis dėlto daugel 
randu skaitančius laikraščius, 
o kartais ir knygas. Inteligen 
tiškesnėse šei nose galima 
rašti ir lietuviškus knygynė
lius.

- Jūs pastebėjote, kad sėk 
mingiausias būdas sutelkti lė 
šų aukų pavidale yra asme
niškai lankyti šeimas, butus- 
Ar nebūtų šis būdas sėkmin
gas ir lietuviškas knygas pla 
tinant?

— Manau, kad toks knygų 
platinimo būdas būtų sėkmin 
giausias. Bet reikia mokėti 
prieiti, būti labai mandagiam. 
Visokių gi žmonių užtinki- 
Tik sunku tokių platinimui 
tinkamų žmonių rasti. Reikia 
kad būtų pasišventęs, turėtų 
gerą vardą, blaivus, kantrus- 
Bet manau, kad iš jaunimo 
organizacijų, iš pensininkų ga 
lėtų atsirasti, jeiuu dar nuo
šimtį nuo parduodamų knygų 
gautų, būtų akstinas.

— Dauguma Jūsų sutelktų 
Ušų eina Vasario 16 gimnazi
jai, saleziečių mokyklai, Puns 
ko gimnazijai. Ar iš tų, ku
ri» šias mokyklas yra baigę, 
yra besireiškiančių lietuvybės 
srityje ir tokių, kurie patei 
sintų Jūsų viltis ir pastangas?

- Yra Vasario 16 gimnazi
ja turi gerą vardą Vokietijo
je ir gražiai garsina lietuvių 
vardą. Jau turime penkių Va
sario 16 auklėtinių ir JAV-se, 
pvz. toks dr. R. šliažas, ku
ris čia jau profesoriauja. Yra 
visa eilė gydytojų bei kitų 
intelektualu, kurie daugiau
sia pasilieka darbuotis Vokie 
tijoje. Bet yra ir atvykusių į 
JAV, pvz. inž. V. Raišys.

Jūs skyrėte premiją «Drau 
go> konkursui. Kaip vertina
te mūsų dienraštį?
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— Veltinu labai teigiamai 
Kasdien pats jį skaitau. Lai
kau jį stipriausiu iš lietuviš
kų laikraščių. Ypač man pa
tinka ideologinio-reJiginio po
būdžio straipsniai, o taip pat 
literatūrinė kūryba. Man ne 
prie širdies straipsniai, kurie 
persunkti nihilistine ėvasia. Iš 
lietuviškos spaudos <|Rrau iš
karpas, panaudodama! «Drau
gą» ir kitus laikraščius

— Ar pats ko nerašote?

— Nelieka man laiko nė 
minutės. Vedu tik dienyną, 
atžymėdamas dienos darbus 
ir įvykius. Jau rašau še-iolik 
tą dienoraščio knygą. Bet čia 
ne spaudai, daugiau sau. Be 
to, jau turiu vienuolika adre
sų knygų. Bet tai vis reikalų 
raštai, ne kitiems skirta kū
ryba.

Antra, su rašymu man rei
kia būti atsargiam. Esu chole 
rikas, todėl turiu būti apdai
rus, kad nieko ^eatstumčiau.

K'ek anksčiau krisdamas 
buvau susižeidęs ir gijimas 
užėmė ilgesnį laiką, bet da
bar esu sveikas ir stiprus, 
galiu vaikščioti ir net bėgio
ti, kaip sako žemaičiai, galiu 
tekinas bėgti. Galiu tiek daug 
laiko skkti lankymui aukoto
jų, kad man užtenka kokių 
penkių valandų miego paro
je, karta s net mažiau.

įdomus žmogus tas mūsų 
malonus kun. B. sugintas. To 
kį vieną teturime, gūžės 
menesį švenčia auksini kuni
gystės jubiliejų, la proga 
dar daugiau naujų dalykų 
apie jį patirsime.

J. Pr.

Kontra - Žvalgyba Lietuvoje
JONO BUDRIO 

(tęsinys)

To agento charakteris bu
vo kitoks.- prie jokių organi
zacijų jis nepriklausė, dirbo 
ne del kokių idėjų o dėl at
lygiu no, pranešdavo daug ir 
skubiai apie visokius pletkus 
ir skandaliukus. Aš jį pavel
dėjau ir tokių ne branginda
vau. S( kartą ir jis manė, 
kad Alice buvo nepavojinga 
politiškai moteris, iešKanti pi
nigo, be jokių moralinių varž 
tų.

Tad aš jam pavedžiau įkal
bėti Alice, jog Kaunas per 
mažas miestas, va, taip Vil
nius ar ir Varšuva — ten ir 
linksmiau ir daug galimybių. 
Tai jam nesunkiai ir pasise
kė. Jis pasisiūlė jai padęti 
gauti leidimą pereiti ties Šfr- 
vintais1 demarkacijos liniją. 
Parūpinau jam tokį leidimą, 
jis palydėjo ją iki sienos.

O kai dėl «kapitono» Li.p.f 
tai jis gavo buhalterio vietą 
prekybos įmonėje. Buvo lai
kas nuo laiko tikrinamas, bet 
nieko įtartino aepastebėts. Bu 
vo juntama, kad jis atsivežė 
kiek pinigo iš Maskvos iš sa*

ATSIMINIMAI

vo tautiečių repatriantų. Tris 
kartus jis kino teatre, scenoj 
demonstravo savo nepapras
tą atmintį skaičiams.

GENEROLAS KLEŠČINSKAS

- MAfehvos Šnipas

«Lietuvos Ubumas» (1921 
m leidinys), tarp kitų jžimy- 
bi.ų, 336 psl. įdėjo tokią K. K. 
nleščinskio biografiją;

«Pulkininkas Ka«tantar KIeš 
činskis. Kilęs iš senovinės 
bajorų šeimos (XI amž.). Jo 
tėvas Karolis, aplinkybių pri
verstas, turėjo palikti savo 
gimtinę — Vilniaus guberni 
ją ir nusikėlė į Užkauka- 
zį, kur, pasiekęs aukštos vie
tos, žuvo iš pasalų užmuštas. 
Ten, EUzavetpolės mieste 
1879 m. gimė ir Kastantas.

Baigęs ten gimnaziją, buvo 
įstojęs į Petrogrado universi
tetą, bet 1897-1898 m, studen
tų riaušėms kilus, turėjo jį 
mesti. Galop įstojo Maskvos 
karo mokyklon, kurią baigė 
1901 metais ir įstojo j leib
gvardijos Vilniaus pulką.

1904 m. išlaikė kvotimus Ge 

Bėralinio Štabo akademijoj ir 
pasiprašė nusiųsti ji j veikiau 
Čiąją armiją (buvo tada ka
ras su japonais), paskirtas i 
34 SiberijoB rytų šaulių pul
ką dalyvavo visose jo kovose-

Tam karui pasibaigus buvo 
atkomendiruotas atgal į gvar
diją ir vėl įstojo Generalinio 
Štabo akademijom kurios pil
nąjį kursą baigė 1910 n), ir 
pradėjo tarnybas įvairių dalių 
štabuose.

Didžiajam karui kilus buvo 
nusių tas i frontą 1915 m. 
paskirtas štabo karininku į 
34 pėstininkų korpusą o pas 
kiau 114 pėstininkų 11 vizijos 
štabo viršininku

Dalyvavo mūšiuose Lenki
joj ir Lietuvoj ties Gardinu, 
Simnu, Kalvarija ir Marijam
pole. Novogeorgievsko tvirtu
moj pateko vokiečių nela.s- 
vėn.

Išėję||iš nelaisvės atvyko 
tuojau į Kauną, norėdamas 
atiduotisiiavo jėgas savo tėvų 
krašto<valdžiai ir karinome-
nenei. gėliau paaiškėjo, kad 
prieš tà&jjis dar siūlęsis len
kams, bet tie, turėdami nema
ža savųjų karininkų, Kleščins 
kio nepriėmė, ir tik tada jis 
panoro savo jėgas atiduoti
Lietuvai»... J. B.).

Lietuvos armija paskyrė jį 
1 pėstininkų pulko in trukto- 
rium, bet dėl jaukiamųjų ka
ro žygių prie Panevėžio — 
gauna vesti atskirą Panevė
žio grupę, su kuria dalyvau
ja visuose jos mūšiuose. 1919 
m. spalio mėn. paskirtas Dvins 
ko baro viršininku, o paskui 
perkeltas į Kauną, kaip Gene 
ralinio štabo viršininko padė
jėjas.

1920 m. rugpjūčio mėn. pas 
kirtas 2 divizijos viršininku, 
o netrukus Generalinio Štabo 
viršininku, kurioj vietoj ir 
buvo lig pastarojo laiko.

Be rusų garbės pažymėji
mų, pulk. Kleščinskis turi Lie 
tuvos Vyties Kryžių I laips
nio.

Pulk. Kleščinskis buvo ke
lissyk Lietuvos valdžios ski
riamas į įvairias derybas, kaip 
karo atstovas, taip antai, į Ra 
dviLškį tartis dėl vokiečių- 
bermontininkų evakuacijos, į 
Tautų Sąjungos Kontrolės Ko 
misiją, į Pabaltjūrio valstybių 
karo vadų suvažiavimą Vai
kau ir kaip ekspertas į Mask 
vos taikos derybas su rusais*-

KLEŠČINSKIS IR BUDRYS

Perėmęs 1921 m. birželio 
mėn. vidury kontražvalgybą, 

išnaudojau kiekvieną progą 
pažinti asmeniškai aukštesnių 
laipsnių kariškiams vadams ir 
viršininkams. Tokia pažintis 
ir asmeniniai ryšiai žymiai pa 
deda darbe. Tad rugpjūčio •" 
mėn. patelefonavau ir aplan
kiau gen. Kleščinskį, tada via 
nos pėstininkų divizijos vodą. 
Tuo metu lietuvių, baigusių 
generalinio štabo akademijas, 
dar neturėjome. Kaip žinome 
nei lietuvių nei lenkų i ge
neralinių štabo akademiją ru 
sai, po buvusių sukilimų, ne
prisileisdavo. Kleščinskis bu
vo vienas iš kelių rusų su 
aukštuoju kariniu mokslu, tuo 
met tarnavusių mūsų kariuo
menėje.

Kleščinskis pasitiko mane 
labai maloniai. Pasikalbėjo
me, kur ir kokiose pareigose 
buvau rusų armijoje ir tt. Tai 
buvo visai natūralu pirmai pa 
žinčiai. Šalia mandagumo pas 
tebėjau kiek, nors ir slepia
mo, nerviškumo.

(B. D.)
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Straipsnius ir korespondencijas redakcija taiso savo 
nuožiūra. Nenaudoti straipsniai grąžinami tik autoriui pra 
§ant. Pavarde pasirašyti straipsniai nebūtinai išreiški -i redak
cijos nuomonę. Už skelbimų turinį ir kalbą redakcija neatsako.

Žydai kaltino -- 
žydai gina lietuvius

Amerikoj buvo paskleistas Lietuvoj gyvenančių «komu- 
. aistų ir nepartinių žydų inteligentijos atstovų» Sniečkui ra

šyto laiško lietuviškas tekstas ir jo vertimas į anglų kalbą. 
Remdamasis to laiško turiniu, THE NEW YORK TIMES spa
lio 30 d. paskelbė straipsnį, kuriame buvo tvirtinama, esą, 
Lietuvos žydai prašosi išleidžiami em>gruoti Į Izraelį badau 
gi Lietuvoj pakilusi antisemitizmo banga ir žydai ten. esą 
niekinami ir skriaudžiami

Ryškesnės to laiško ištraukos su pastabomis, pateiktos 
ELTOS Informacijų, buvo skelbtos ir lietuvių laikraščiuose 
praėjusio lapkričio vidury bei pabaigoj. Iš to laiško buvo 
aišku, kad jo autoriai daugiausia Maskvą kaltina dėl žydų 
skriaudimo, ir kad tik dėl Maskvos spaudos užimtos pozici
jos kaikas ir iš lietuvių susigundąs iš žydo pasityčioti ar 
kitaip parėdyti jam nepalankumą Bet iš NYT straipsnio at 
rodė, lyg tame laiške vien lietuviai butų buvę kaltinami žy
dų skriaudimu.

KAS GINA?

Čia lietuvių vardą užsienio žydų akyse ir šokosi ginti 
aštuooi žydai, įžymūs komunistai, dabartiniais laikais užiman 
tys augštas pozicijas Lietuvoj. Būtent: S. Atamukas, buvęs 
pogrindinis komjaunuolis, buvęs «lietuvių» divizijos raudon
armietis, dabar «revoliucijos istorikas», vyresnysis dėstyto
jas partijos mokykloj, todėl angliškai tituluojasi «assistant 
professor». Z. Borkumas, respublikinės valdžios kanceliari
jos skyriaus vedėjas, nežymi figūra (net enciklopedijon neį
traukta), bet iš angliško titulo sprendžiantiems galįs atrody
ti svarbus pareigūnas, nes vadinasi «ministrų tarybos depar
tamento galva»... K. Glikas, pavyzdinio kolchozo pirminin
kas Šakių apylinkėj, «socialismo darbo didvyris», bene epe 
cialiai šiam atvejui prisipažinęs esąs žydas, nes šiaip jau 
tuo nesigarsina, net ir vardu nežydiškai vadinasi (Kostas). 
M. Dulmanas statybos «Depu y Minister» E. Jacovskis — 
vėl «departamento galva» vyriausio sovieto raštinėj. G, Už. 
palis (pasikeitęs pavardę) — kompartijos inspektorius. Vi 
lenskis pulkininkas. Ir žinoma, G, Zimanas — «editor in- 
chieb. visi jie aną žydų grupės laišką pavadino «nepagrįstu 
kaltinimu prieš lietuvių tautą". Jie visi parašė kišką į NYT 
kuriame, žinoma, parodė didelį susirūpin mą bolševikinės 
sistemos, ne lietuvių tautos garbe. Aiškino, kad Maskva prie 
šinasi tik prieš tam tikrą (antiarabišką) Izraelio politiką, o 
ne prieš žydus. Apie žydų kultūrinio reiškimosi visišką su
varžymą (likvidavimą) Sovietijoj, dabar ir Lietuvoj, šie žy
dų atstovai nė neužsiminė, ir laiške minėtų nusiskundimų 
neigti nė nemėgino. Tik jie įrodinėjo, kad žydai komunis
tai, kaip Rusijoj, taip ir Lietuvoj tebesilaiko ko puikiausiai 
1» daugeliu požiūrių geriau už kitus, jie tebetvirtina, kad 
Lietuvoj esą 25,000 žydų, apie 0,8% visų Lietuvos gyvento- 
K; (Šie duomenys jau yra 10 metų amžiaus — 1959 m. surn- 
flpno). Laiške irgi buvo minėta, kaa Lietuvoj 25,000 žydų, 
bat tuo pačiu metu buvo tvirtinama, kad Vilniuje jų esą 10% 
o tai būtų vien Vilniuje daugiau kaip 30 tūkstančių žydų.,. 
Atrodo, kad vieni ir kiti statistika operuoja «iš akies». Bet 
•varbiaūsia — vieni ir kili kalba ne apie tuos pačius žydų 
rūpesčius, o gal net ne apie tuos pačius žydus.kiek žydų Lietuvoje ir jos mokyklose

Atamuko — Zimano aštuoniukė, pavyzdžiui, tvirtina, kad 
nors žydų Lietuvoj yra mažiau k.ip vienas nuošimtis (0 8%) 
tarp jų aukštąjį mokslą baigusiųjų Lietuvos gyventojų esą 
4,1% žydų, Aukštųjų mokyklų studentų tarpe esą 4,4% žydų.

Kadangi, anot oficialių (1966-67 m.) statistikos duome-
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Nebe “vienikites” o -■ “pakarkite”
PETRAS PAKALNIS

Kinijos ir Rusijos konflik
tas prie mažos Damansky sa
los tikrumoje nėra nėra nei 
naujas nei reikšmingas. Ru
sai ir kinai turi virš 6,000 ki
lometrų ilgumo rubežių ir pa 
našių incidentų pasitaikė dau 
giau. Jau ir seniau kinų ka
reiviai prisiartinau vo prie 
Damansky salos, nuleisdavo 
savo kelnes žemyn ir tokiu 
būdu parodydavo panieką rū

tai

šams. Bet kai rusai pastatė 
savo pusėje didelį Mao Tse- 
tung paveikslą, tie vaikiški 
įžeidinėjimai liovėsi ir kinai 
sugalvojo rimtesnį incidentą. 
Kovo 15 dienos naktį jie per
kėlė vieną batalioną kareivių 
į Damansky salą ir paslėpė 
jį krūmuose. Kai Sovietų lei
tenantas Strelnikov norėjo pa 
raginti kinus apleisti salą, tie 
paleido į jį šūvius ir nukovė 
leitenantą bei jį lydėjusius 
kareivius Rusai, žinoma, pa
šaukė sustiprinimus, bet ir 
tie papuolė į taiklią kinų ug
nį. Tik po 4 valandų stiprios 
ugnies rusams pavyto iSvary 
ti kinus iš Damansky salos. 
Rusai sako, kad kinai nukovė 
31 Sovietų karį ir 14 kinų su 
žeidė. Nežinia, kiek krito 
kinų.

ISTORIJA

Tas nauja-s parubežio inci
dentas atskleidžia seną Kini
jos žaizdą, kuri iki šiol nega
li užgyti. Mat, savo laiku ca
ras Aleksandras h užgrobė 
Kinijos dalį, kurią silpni Man 
dža dinastijos imperatoriai 
1858 ir i860 metų sutartim s 
perleido Rusijai. Praėjus ly
giai 100 metų nuo paskutinės 
sutarties pasirašymo, Mao 
Tse-tung pakalbino Pekine 
viešintį Nikitą Kruščiovą, kad 
atiduotų Kinijai priklausan
čias žemes. Kruščiovas, žino
ma, nesutiko ir tokiu būdu 
užvirė neva ideologinė Rusi
jos ir Kinijos komunistų ko

munistu kova. Oficialiai ki
nai prikiša rusams, kad jie 
esą kapitalistų pakalikai ir 
nenorį tęsti toliau pradėtos 
pasaulio revoliucijos. Tikru
moje naujasis Kinijos ir Ru. 
sijos konfliktas yra grynai 
tautinis. Todėl nėra ko stebė
tis, kart kitų kraštų komunis- 

nenori į tą konfliktą kiš
tis.

TIK SAVA NAUDA

Damansky salos incidentą 
išnaudoja savo tikslams ir ru
sai, ir kinai. Pergyvenę taip 
vadinamą «kultūros revoliu
ciją», k nai suskilo į daugy
bę nesusiKiatisančių srovių ir 
grupių, kurias Mao Tse-tung. 
žadindamas tautinę neapykan 
tą rusams, stengiasi vėl su
jungti. Iš tiesų, kinų žiniomis 
prieš Damansky salos inciden 
tą Pekine protestavo 1.500.000 
žmonių minia. Rusai iš savo 
pusės nori parodyti kitų kraš 
tų komunistams, kad kinai 
ieško priekabių ir tolei rei
kėtų juos pašalinti iš tarptau
tinio komunizmo sąjūdžio. Ir 
vieni, ir kiti ieško tik savo 
naudcs ir dangstosi viokiais 
mulkininčiais šūkiais.

RUSIJA BLAŠKOSI

Praėjus kelioms dienoms 
nuo Damansky salos inci en- 
to, Rusijos pasiuntiniai Vokie 
tijoje, Italijoje, Prancūzijoje 
ir Kanadoje ban iė jrodyu tų 
kraštų vyriausybėms, kad ki
nai yra labai pavojingi ir 
kad su jais reikėtų sumažin
ti prekybos ryšius. Norėdami 
pateisinti Čekoslovakijos oku 
paciją, prieš vienus metus 
tie patys rusai trimitavo pa
sauliui, kad pavojingiausia 
valstybė esanti Vokietija, o 
šių metų pradžioje jie norė
jo sukelti mažą Berlyno kri
zę. Dabar jie užmiršo Vokie
tijos pavojingumą ir skelbia, 

nų aukštosiose mokyklose studijuoja 155 iš kiekvienos ce. 
šimues tūkstančių Lietuvos gyventojų (1 55%) arba 50, 7C0, 
lai žydų studentų esama (tais metais būta) 2 235, a ba 892 
iš dešimties tūkstančių Lietuvoj gyvenančių (statistikoj žy. 
mimų) žydų. Vadinasi, žydai aukštąjį mokslą Lietuvoj pasie
kia beveik šešis kartus «tirščiau», negu lietuviai ar kiti. Bet 
anoniminė žydų grupė kuri skundėsi Sniečkui, vistiek pasi
lieka teisi, nes toji palyginti gausi žydų studentija, kaip žy
dai yra likę beraščiai, analfabetai, nes neturėjo galimybės 
(nebent slaptai) išmokti nei skaityti, nei rašyti žydiškai; jie 
neturi teisės to mokytis net privačiose šeštadieninėse mo 
kykiose..

KIEK ŽYDŲ DAITAhŲ IR...

Aštuoniukė tarp ko kita paneša kad tarp visų moksli
nius daktarų ir kandidatų la.p*Dius Lietuvoj dabar įsigijusių 
tarpe esą 8,5% žydų, tai dešimteriopai daugiau, negu būių- 
jei tie laipsniai būtų įgyjami proporcingai pagal žydų nuo. 
šimtj bendrame gyventojų skailiuje. Bet ir tas nesugriauna 
skunde iškeltųjų priekaištų, kadangi visi tie mokslų karna- ' 
tai ir daktarai yra to tipo žydai, kaip Atamukas ar Zimanas 
kuriems Markso-Lenino (savo taiku ir Stalino) raštai užėmė 
talmudo vielą ir kuriems nebereikalinga nei žydų kalba, nei 
žydų kultūra. Jie prisimena esą žydų tėvų vaikai tik tokiais 
atvejais, kai reikia užstoti viršininkus Kremliuje prieš kitų 
žydų priekaištus. NYT jų laiško nedėjo. Įsidėjo .G.ARDIAN, 
New Yorke neseniai pradėję» eiti prosovietinis savaitraštis.

(ElTA)

kad Kinija par įdarė pavojin
ga. Tie naivūs rusų spaudos 
šauksmai, žinoma, nieko neį
tikina, nebent rusų liaudį, ku 
ri neturi jokios galimybės pa 
tikrinti, kas ii tiesų pasauly
je darosi.

GAL PASITENKINS 
KEIKSMAIS

Gegužės mėnesį rusai šau
kia tarptautinę komunistų kon 
ferenciją ir tikisi, kad ji pas
merks Kinijos elgesį. Beveik 
tuo pačiu laiku Mao Tse-tung 
šaukia devintąjį partijos kon
gresą ir iškels rusų nedory
bes. Galima lengvai numaty
ti, kad kova žodžiais bus ne
gailestinga. Rimtesnis daly
kas yra tas, kad pagal JAV 
žurnalistus rusai turi sutelkę 
Kinijos pasienyje 25 divizi 
jas, o kinai net 57. Reikia ti
kėtis, kad ir šį kartą rusai 
ir kinai pasikeis konferenci
jų metu keiksmažodžiais, o 
ne kulkomis. Po Damansky 
salos incidento kinai šaukė 
«Pakarti Kosyginą, iškepti 
Brežnevą» o rusai — «Šalin 
Mao». Kažin ar tie linkėjimai 
išsipildys. Bet tie ir panašūs 
žodžiai rodo kaip toli yra ki 
nai ir rusai nuo Markso iva- 
sios, kuris maždaug pries 100 
metų šaukė: «Visų kraštų pro 
letarai vienykitės». 
11—11 ílÜMÜÜÜiií

KOMUNISTU NUDĖ
TAS KOMUNISTAS
Senosios kart s bolševikams 

Lietuvoj beveik neįmanoma 
prisiminti praeit), neužkliuvus 
už «virvės pakaruoklio na
muose» balandžio 3-os Vals
tiečių Laikrašty vienas slapy- 
vardininkas minėjo smarkaus 
bolševiko Kazio Labučio 80-jį 
gimtadienį, ir priminė štai ką;

«Aštuonerius metus K. Labu 
tie buvo tąsomas po Lietuvos 
kalėjimus, kol visiškai suiro 
sveikata. 1935 melais Lietu
vai ir TSRó pasikeitus politi 
niais kaliniais, jis buvo nu
siųstas į Sverdlovsko sritį, 
1937 m. tragiškai žuvo»

Kas bent kiek susipažinęs 
su bolševizmo istorija — o Lie 
tuvoj dabar visi turi būti su 
ją susipažinę), tam nereikia 
aiškinti, ką reiškia «tragiš
kai žuvo 1937 me.ai8« K. La
butis buvo prinokęs tada «tra 
giškai žūti», nes buvo tarp
tautinio masto revoliucionie
rius, taigi jau vien dėl to Sta
lino čekistams įtartinas. Mat 
jia, 1 karo metu pasidavęs 
austrų nelaisvėn. Komunistų 
valdžiai sugriuvus, Labutis bt 
vyko Lietuvon ir bandė čia 
«datyt revoliuciją». Dėl to pa
teko į kalėjimą ir vė iau bu
vo atiduotas j Rusiją, Ten, be 
abejo, pamatė, dėl kokio «dar 
bininkų rojaus» jo tiek metu 
kovota... 1 urbūt, neiškentė ir 
neprasitaręs. Ir taip, ištesė
jęs 13 metų Lietuvos vadina
mojo «baltoje te oro», «raudo
najam rojuj» nė dvejų metų 
neišgyvenęs «tragiškai žuvo».
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kad jai esu skolingas už tą 
vietą, į kurią mane piliečiai 
įstatė. Paskutinį atodūsį ji iš
leido melsdama man Dangaus 
malonės, Dievo palaimoi, ir 
aš jos palaiminimą vertinu. 
Pavojuose ir sunkumuos, ku 
riuo8 gyvenime aš sutinka, šį 
palaiminimą laikau sau ange
liškuoju skydu ir, kaip «soti
na buvo mano globėja ifitame 
gyvenime, tikiu, kad ji vėliau 
padės man pasiekti dauf di
desnės laimės, negu visti šio 
pasaulio gėrybės».

V v

Šeimos Širdis

MÚSU JĖGOS, MÚSU ŽINIOS, LAISVAI LIETUVAI TĖVYNEI

Motinos Dienai 

JUOŽAS PRUNSKIS
e

Šv. Henrikas Seuze kartą bekeliaudamas 
susitiko ant siauručios laiptelio seną moterį, Ką 
dangi abiem nebuvo galima prasilenkti, tai šven- 
fesis kunigas pats nulipo į purvą, praleisdamas 
keleivę.

Senutė nustebo ir pratarė:
— Kaipgi Tamsta, būdamas toks ailgštasas 

muo, užleidi man vietą?
— Motin, kiekvienoje moteryje aš matau 

Švč. Dievo Motinos paveikslą - atsakė šven
tasis.'

Ypač teas paveikslas ryškus kiekvienoje mo 
tinoje: kartais ji yra panaši į Mariją su kūdikė
liu Betliejuje, kartais j Mariją kančioje, o jei mo 
tina mirusi, ji lyg Marija į Dangų paimtoji, kuri 
laukia mūsų, savo vaikų, amžinyuėn atvykstant.

Ar šiaip, ar taip, moteris — motina yra šei 
mos širdis, centras, apie kurį sukasi šeimos gy
venimas. Daug yra pasaulyje garsių moterų, ta
čiau pasaulis gali apsieiti ir be filmų žvaigždžių, 
ir be šokėjų, ir be grožio karalienių, bet negali 
išsiversti be gerų motinų.

Kartą j tramvajų (bondęl įlipo motina. Ant 
rankų nešėsi kūdikį, o kitą vedėsi už rankos. 
Kai ji atsisėdo su mažiausiuoju, didesniam nebe
buvo vietos ir jis atsisėdo priešais.

Valandėlę pavažiavęs ir patylėjęs, vaikutis 
pusbalsiu prabilo:

— Mama.
Sužiuro keleiviai į jį, o šis, dar toliau pa

važiavus, vėl pusbalsiu kalbėjo:
— Mama, aš tave myliu.
Ir mūsų širdyje pritvinksta tas padėkos ir 

pagarbos jausmas, ir tada turime pasakyti moti
nai, kad ją mylime. Vieni tai padarome įteikda
mi jai dovanėlę; kiti, kurių motinos toli už gele
žinės uždangos ar Sibiro ištrėmime, ją lanko 
malda; o treti jos kapą žolynėliais papuošiam, 
ašaromis palaisto, Bet visi vie dalykai susiveda 
į vieną sakinį; "Mama, aš tave myliu».

Kartą, išlydėdama savo sūnų ir alpdama iš 
skausmo, motina kalbėjo:

— Sūnau, kada tik prisiminsi mane, vaiz
duokis mane stovinčią prie lango ir laukiančią 
tavęs grįžtant.

— Dievas žino, kada mes galėsime sugrįžti 
prie savo tėviškės lango, kur motina mūsų lauk- 

Taip norėčiau šiandien su tavim pabūti 
Ten pas gimtą gryčią prie baltų beržų... 
Tau papuoščiau galvą aš melsvom žibutėm 
Suptųsi drugeliai ant margų žiedų...

Vėl mane kaip mažą prie krūtinės glaustom 
Klausinėtum tyliai, ar nepavargau — 
Vėl žydėtų sodai, vėliai grįžtų ^paukščiai, 
Vėl girdėjau balsą iš paties cangaus...

Pamenu, kai saulei leidžiantis, prie vartų 
Tu mane sutikus pabarei švelniai...
Ak, nepažinau dar tuokart tavo vargo — 
Ak, dar nežinojau, kur kančių keliai...

Motin, šiandien palmių soduose paklydau, 
O ateik, parVeski į gimtus namus — 
Čia nėra berželių, nei medinių kryžių, 
Be tavęs čia nyku, baisiai neramu..

Taip norėčiau šiandien su tavim pabūti, 
Ten pas gimtą gryčią, prie baltų be žų... 
Tau papuoščiau galvą melsvom žibutėm, — 
Suptųsi drugeliai ant margų žiedų...

Ada Karvelytė

tų. Tačiau mes labai galime grįžti prie tų pamo
kymų, to gyvenime, kurį mums motina nusakė.

Didysis prancūzų rašytojas Lamartine taip 
iškalbingai rašė;

«Vaiko ateities padėtis daug kuo pereina 
nuo namų, kuriuose jis gimęs. Jo siela minta ir 
auga daugiausia įspūdžiais, kurie Išsilieka jo at
mintyje. Mano tėvas buvo pavyzdys nuoširdumo, 
mano motina — pavyzdys gerumo, pakylančio 
net iki heroiško dievobaimingumo... Aš giliai gė 
riau įkvėpimą iš *avo mot uos minties. Aš skai
čiau iš jos akių, aš jaučiau jos jausmus, aš gy
venau jos gyvenimu... Aš žinau, kad motina no
rėjo mane padaryti laimingu vaikučiu, sveikos 
minties, mylinčios sielos, Dievo tvarinį, ne žmo
nių lėlę.

«Mūsų motinos keliai - tęsia rašytojas — 
mums visada buvo mielas altorius, tiek kuoikys- 
tėj t’ek vaikystėj. Ji kėlė mūsų mintis j Dievą 
taip natūraliai, kaip natūraliai augalas tiesiasi 
aukštyn į orą ir šviesą. Kai ji meldėsi drauge 
su .mumis ir už mus, jos mielas laikymasis darė
si dar artimesnis, ir kai mes ją apleidome, išei
dami. į pasaulio sūkurį, mes neužmiršome jos 
įsakymų.»

Didysis airių tautos laisvės kovotojas O’Con 
nelis rašė viename savo laiške:

... <Aš esu sūnus šventos motinos, kuri mano 
^vaikystėje budėjo, rūpestingai mane globodama. 
Ji turėjo augštą išmintį, ir tas truputis, ką aš tu 
riu, yra iš jos paveldėtas. Aš nuoširdžiai tikiu,

Ar tai ne gražiausias pagy
rimas, kokį tik geras «ūnus 

_____________ _ . gali pasakyti savo motinai?
Ir pačiai motinai ar ne di

džiausia laimė matyti, kad jos pastangos ir pa
sišventimas atneša tokių vaisių.

Žiauriais priespaudos laikais lietuvės moti
nos buvo ir tebėra vienintelės Dievo ir krašto 
meilės skiepytojos, jos palaikytojos Garbingo
sios lietuvės motinos auklėjo ir tebeauklėja mū
sų tautai ir Katalikų Bažnyčiai ištikimus, pasi
šventusius sūnus ir dukteris. Be gerų motinų tau 
tos sunyktų. Be gerų motinų ir Katalikų Bažny
čia sutirptų.

Sveikindami šiandien savo mieląsias moti
nėles ir linkėdami joms paguoda iš savo vaikų 
ir Dievo palaimos, kreipkimės j šv. Ona ta mal
da, kurią teko regėti Olandų katalikų Marijos 
šventovėje Meersene:

«Šventoji Ona, Dievo Motinos motina, iš
melsk mums šventų motinų!»

Trumpas ir kuklus Motinų Dienos paminė
jimas Šv. Kazimiero parapijos mokyklėlės bus 
šį sekmadienį, gegužės 11 d Tėvų Jėzuitų na
muose 15 vai. Malonėkite atsilankyti. Po minėji
mo, 17 vai. bus aukojama Mišių auka.

Tai tiki jaunimas
Tartum šviežio oro banga maloniai pakute

na širdį pasiskaičius Š. Amerikos Skautų ir Skau 
čių leidinius. Kiek juose jaunatviško gyvumo, 
optimizmo, ideališkumo, kiek kilnių polėkių. Ir 
nors ten jau kelintoji karta yra auklėjama ame
rikoniškos mokyklos ir veikiama Amerikos ap
linkos, o visgi kaip drąsiai jie pasisako:

Lietuviais esame mes gimę, lietuviais nori
me ir būt! Ką tai reiškia

1. BŪTI LIETUVIU?

Kilęs iš Lietuvos, išėjęs iŠ lietuviškos šei
mos, gimęs iš lietuvių, augęs lietuvių tarpe, ir tt.

Kiekvienas lietuviškumą JAU TURI, Jo ne
bereikia ieškoti, nebereikia siekti, jis YRA kiek
viename lietuvyje, kiekviename naryje.

Kiekvienas turi PRIGIMTĄ TEISE ir TAU
TINE PAREIGĄ išlikti išlikti lietuviu. Būti lietu
viu, kaip vakar buvo; būti lietuviu, kaip dabar 
juo yra; būti lietuviu, kaip ateityje bus; — lie
tuviu ištisai.

Didelė privilegija gimti lietuviu. Didelė tei
sė būti lietuviu. DIDELE GARBĖ IŠLIKTI LIE
TUVIU!

2. KAIP PASIREIKŠTI LIETUVIU?
. i.

Gyventi taip, kaip LIETUVIUI tinka gyven
ti. Elgtis taip, kaip LIETUVIUI tinka elgtis.

Lietuviškumą rodyti savo:
a. lietuvišku tauriu BÚDU,
b. gražia lietuvių KALBA,
c. lietuviškais gražiais PAPROČIAIS, 

‘ d. skamba lietuviška DAINA,
e. pagarba tautos KŪRYBAI,
f. meilė tautos PRAEIČIAI,
g. susirūpinimu tautos ATEITIMI,
h. nuoširdumu broliams LIETUVIAMS,
i. ištikimu tautiniams lietuvių SIEKIMAMS.

(pabaiga 5 puslj)
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(pabaiga iš 4 pus .)

3. DIDŽIUOTIS LIETU- -

• ■ ‘ V IŠ KUM U
- • f-

Yra labai rimtų priežasčių 
DIDŽIUOTIS lietuviškumu. Pa 
sididžiavimas juk yra pagar
bus hulsiteikimas. Tat pagar
ba lietuviškumui!

*'<r (.

PASIDIDŽIAVIMAS UŽDEDA

, IR PAREIGŲ.

Pirmoji pareiga; TIKRAI PA 
ŽINTI LIETUVYBE. Žinoti tau 
tos praeitį, žinoti tautos pa
pročius, nusimanyti apie liau 
dies kūrybą, liaudies meną 
dainas, tautosaką, dailininkų, 
muzikų, rašytojų kūrinius, ži
noti lietuvių gyvenimo bei 
veiklos reikalus įvairiais lai
kotarpiais.
i Pažinti Nepriklausomos Lie 
tuvos laikotarpį. Suprasti da
bartinės okupacijos padėtį. 
Žodžiu:

PAŽINTI visa, kas liečia 
lietuvių tautą;

ŽINOTI įvairius jos reika
lus lietuviams žinotinus;

MOKĖTI daug dalykų, mo
kėtinų lietuviams.

ANTRO jI PAREIGA: naudo
tis lietuvybės priemonėmis. 
Raštai, spau a, menas, kūri 
niai, darbeliai ir t.t JALAIKY 
Tl LIETUVIŠKĄ APLINKĄ as 
mens ir šeimos gyvenime.

TREČIOJI pareiga: atsto
vauti lietuviškumą Jį išlaiky
ti savųjų tarpe. Jį išnešti į 
svetimuosius. Juo pasirodyti. 
Jo kultūros lobius parodyti k* 
tiems. Jį padaryti žinomą ir 
visų gerbiamą.

4. LAIKYTIS LIETUVYBĖS:

Lietuvybe) reikia visų, ku
rie jai priklauso.į

Kiekvienas turi savo vietą, 
savo teisę ir savo pasireiški
mą lietuvybėje,

Lietuvybei reikia AKTIN
GAI priklausyti. Reikia joje 
VEIKLIAI dalyvauti.

Rietuvių Bendruomenė, or
ganizacijos, ansambliai, mė
gėjų būreliai, chorai. Visur 
yrą; VEIKIANČIŲ lietuvių ir 
visur laukiama daugiau PRI
SIDEDANČIŲ.

(Skautų Aidas, 
1969. Nr. 1. psl. 4.)

KAD ĮPRASTU

<{ ką jaunas įprasi, tai ir 
senas teberasi» — tvirtina mū 
sų patarlė. Jei norime, kad 
senstančių lietuvių katalikų 
vietas savose bažnyčiose už
imtų priaugančiosios kartos, 
BŪTINAI REIKIA jau vaikus 
pratinti dalyvauti lietuviško
se pamaldose. Susipratę lie- 
tuv’ai tėvai vedasi savo vai
kus j lietuviškas mišias, pa
mokina juos lietuviškai mels
tis, giedoti, eiti sakramentų.

Kaikur lietuviams tėvams 
tenka kovote išsikovoti lietu
viškas savo vaikams mišias 
ir net pirmąją komuniją. Pas 
mus, šv. Kazimiero parapija 
kas sekmadienį turi jaunimui, 
vaikams lietuviškas pamaldas 
(10 vai.). Ar daug jomis pa
sinaudoja? Ateikite ir pasižiū 
rėkite.

Tėvai turi šventą teisę ir 
pareig drauge su savo vai
kais eiti bažnyčion ir Dievų 
garbinti. Jei kur mokyklos 
reikalauja, kad vaikai eitų su 
vis?. mokykla į nelietuviškas 
pamaldas, praneškite šv. Ka
zimiero parapijos kunigams, 
jie nasikalnės su mokyklos 
vadovybėmis, o jei* reiks ir

su aukštesniais ponais ir 
stengsis padėti lietuviams ap
ginti savo įgimtas teises. Ta
čiau niekas mums negalės pa 
dėti, jei mes patys nebran- 
ginsim savo lietuviškos mal
dos, giesmių ir papročių. Jei 
lengva širdimi atiduosime sa
vo vaikus kitiems, tai nesis- 
kųskime, kad mūsų bažnyčio
je tik labai mažai jaunimo 
tematyti.

J. Vėtra.

ii—n 
įįmniįj

UŽ «MŪSŲ LIETUVĄ.
GALIMA UŽSIMOKĖTI

Vila Zelina — pas J. Baužį.
Vila ’Prudente — Motiejų 

Tamoliūną.
Casa Verde — Juozą Mate- 

lionį.
Vila Anastacio — St. Kubi

liūną. į

Lapoj — K. Meškauską, Sta 
sį Saldį, Alf. Vidžiūną ir St. 
Karalkevičių.

Bom Retiro — pas «Mūsų 
Lietuvos” platintoją išnešio
toją Antanuką

Parque aas Nações — Joną 
Buragą.

Moinho Velho — Bolį Ta
belį.

Agua Rasa — p. Leitą.
Nusipirkti «Mūsų Lietuvą» 

galima prie cemralinio pašto 
kioske kairėj pusėj.

Visur, kur kunigai laiko mi 
šias, įvairiose vilose. Gauną 
paštu, gali siųsti laišku čekį 
J. Bružiko vardu, arba ir įde 
dant tiesiai pinigus j regis
truotą <aišką, nors šitas bū
das yra pavojingas. Visur, 
kad išvengus kok o nesusipra 
timo prąšome reikalauti tin

kamo pakvitavimo.
«Mūsų Lietuva» galėtų bū

ti daug įdomesnis ir gražes
nis, jeigu visi skaitytojai lai
ku 'susimokėtų prenumeratą 
ir diar įdėtų vieną kitą kru- 
zėirą^ęk'stra. Be pinigo sunku 
ką nbrš gero padaryti.

Tik viena meilė — tai ma
no sodas. Pernai dar nieko 
nebuvo, šiandien jau viekai 
suklestėjo. Mintį veikia tik 
medžiai, krūmai ir gėlės. Kad 
tik jiems gerai sektųsi... Per 
daug mieščioniška gyventi tik 
namuke ir nieko nematyti ki
to. i Juokinga! Sodas tai visas 
pas&ulis. Mano svajonės tik 
sodas. Pernai nieko nebuvo, 
šiemet... J. Savickis

(iš «Žemė dega.)

«MUSŲ LIETUVOS» RE
DAKCIJAI IR ADMINISTRA
CIJAI,- TAIP PAT IR SÃO 
PAULO LIETUVIAMS JĖZUI
TAMS GALITE SIŲSTI LAIŠ
KUS Š UO A >RE>U

GAIXA POSTAL 4421,
S. P \ULO, BRASIL.

skaitykite^ I 1

PLATINKI r E ' V | E

NINTELI PIETŲ AMERIKOS 

SAVAITRAŠTI « M Ü H 

LIETUVA»

PIGI IR GERA KOKYBĖ

Stasys Lapiems
naujose patalpose parduoda įvairias 

statybos medžiagas bei visokius 

namų reikmenis.

Naujasis adresas:

Česlovas Jakiunas

DtPOSlTO PARATUDOS
Avenida Sapopemba, 5761, V. Guaraui

Parduoda ilgam išsimokėjimui raštinėms, krautuvėms 
ir kitiems tikslams rašomas, skaičiavimo, kasos 
registravimo mašinas (regibtradoras), su fabriko 

garantija vieniems metams.
Raktinė: Rua Newton Prado, b86, Tel. 52 2289, S. Paulo 

Tautiečiams didelė nuolaida.

ALEKSAS KALINAUSKAS
Advokatas

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

Rezidencija:
R. Joaquim Piza, 204 

Tel. 31-2548

Raštinė:
. 15 de Novembro, 244 

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

JONAS JAKUTIS
RUA COSTA BARROS, 352

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

ų, indų bei darbo įrankių.
Lietuviai pirkim pas lietuvius I

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas^ 
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

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

São Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui 

f teikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

Rua Dino Bueno, 643
Telefones: 220-1748, 220-1751 e 220-1752

ĮSIDĖMĖTI^ ADRESAI 
LIETUVOS ATSTOVYBES 
URUGUAY, MONTEVIDEO;

p. Anatol. Grišonas, Ciudad 
de Paris 5836, Tel. 50-2180. 
Veikia kasdien prieš piet 

^LIETUVIŲ BAŽNYČIA VILA 
■ZELINA; Rua Inacio ir Av
Zelina, Mons. Pio Bagažine 
kas, Tel. 63-5973.

Šv Juozapo Vyrų Brolijos 
Pirmininkas p. Juozas Matei 
lionis, Rua Tatai, 150 — Cas« 
Verde. Tel. 51-4011,

TĖVAI JĖZUITAI: Rua Jua- 
tindiba, 20 Parque da Mooka 
— Tel. 92-2263

LIETUVIŲ SĄJUNGA BRA 
ZILIJOJ — Pirmininkas p 
Aleksandras Bumblis, Rut 
Gen. Fonseca Teles, 606 
Tel. 81-6423.

Iždininkas p, JORGE GARÍ 
KA Rua Oratorio, 3093, 
Alto da Mooca.

LIETUVIŲ KALBOS
PAMOKOS S. PAULY:

MOOCA, Rua Juatindiba, 20 
šeštadieniais 14 vai.

LIETUVIAMS PAMALDOS 
uAIKOMOS

V Zelina parapijoje kasdi* 
ną ir kiekvieną sekmadienį 
kaip iki šiol

Mooca r. Lituania, 67 Lieti 
vių Namų koplyčioje:

Sekmadieniais ir šventadi* 
niais 8,00 ir 17,00 vai.. Darbi 
dienomis 7 r 7.30 vai, arbt 
atskirai susitarus dėl laiko; 
kai turimos metinės ar 7 € 
mišios;

išpažintys čia klausomo) 
kasdieną prieš mišias,

JiFiad mėnesio sekmadienį 
Parque das Nações 10 vai, 
V. Carolina 15 vai., 
Casa Verde 17.15 vai.
Antrą :

Jaçana klierikų kopi. 8,30 vai 
Born Retire 10 vai 
Utinga 16,30 vai ,

T r e č i ą
Agua Rasa 8.30 valų
Moinho Velho 11,30 vai 
Lapa lf,30 vai.,

Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vai., 
Vila Bonilha 11,15 vai. 
V. Prudente 18 vai.

RIO DE JANEIRO
Lietuvių radio valandėh 

«A voz da Lituania» yra trari 
liuojama KE1 V IR TA DIENI A G 
18 vai 40 min.

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDOYA

lt MAOJ CAKKiEKI
Lindoya vandu© yra j^aai žinomas gėrimas 
Kurio, puikų veia.ma į žmogaus sveikatą jau 
visi yra" vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
sutikinkite ir visados naudokite!

Caixa Posta! 3967 — S À O P A U L O
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ŠV. KAZ M1ERAS

«Aušros» choro išvyka lai
vu iš Bertiogos bus seknudie 
nį, gegužės 25 d. Užsirašiu
sieji renkasi 6 valandą ryto 
prie TT Jėzuitų namų, Rua 
Juatindiba, .0, Parque da Mo 
óca. Dar yra 10 laisvų vietų 
autobuse. Joms galinu užsva 
Syti pas T, J, Kidyką jėzuitų 
namuose.
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Visi «Aušros» choro nariai 
kviečiami «ueiriaKti į šio šeš 
tadiemo repeticiją (gegužės 
10 d.) Aptarsime išvyką lai
vu ir Kitus skubius reikalus.
'ÍIBnBBiii

Ievas Jonas Bružikas šį 
seKtnadinį išvyksta dešimčiai 
dienų atlikti meknes rekolek 
cijas Grįš 19 ar 20 gegužės.

Šitą sekmadienį, gegužės 
11 Sv. Kazimiero mokyklos 
mokiniai pagerbs savo moti
nėles. Programa p asidės 15 
vai. vienuolyno salėje. Po pro 
gramus, 17 vai. bus šv. Mi
šios už motinas.

—n 0—bū

UŽSIMOKĖJO UŽ ML

Fotografas menininkas K. 
Vosylius, Campinas — 25 ncr- 
Antanas Kairys, Pranas Dovy 
d ai is (užsakė A. Kairys) po 
20 ncr., Konst. Povilavičienė, 
Albinas Budrevičius po 15 
ncr., Ona Polikaitis 10 ncr., 
Jonas Sakalauskas 10 dol.

GRAŽIAI ATŠVENTĖ

PP. Jieva ir Vincas Kutkai 
labai gražiai atšventė 50 me
tų vedybinio gyvenimo auksi
nį jubiliejų. Gegužės 4 d. vi
sa šeima dalyvavo šv. Mišio 
se Zelinos bažnyčioje, paskui 

buvo pietūs jubiliatu namuo
se. Iš Kanados atskrido dvi 
dukterys, trečioji iš Bio de 
Janeiro ir abu sūnūs su mar
čiomis ir anūkais. Kaimynai 
geri šeimos draugai ir pažįs
tami pad dino svečių būrį. 
Sveikino juos ir prel. P. Ra- 
gažinskas, T. J. Bružikas, T. 
J. Kidykas, T. P. Daugintis.

Svečiai jubiliatus apdovano 
jo gražiomis ir gausiomis do
vanomis, sudainavo «Ilgiau
sių metų!»

DAR GALIMA Gauti pilną 
lietuvišką mišiolą. Kreiptis 
pas Tėvus Jèzuiws. Kaina tik 
16 ncr.

Mišiolas tinka ne tik bažny 
čioje naudotis, bet ir namie 
pasiskaityti. Juk jame yra Šv. 
Rašto, Psalmių, Pranašų, Apaš 
talų laiškų ir Evangelijos trum 
pi skaitymai kiekvienai die
nai Kiek čia kilnių minčių 
bei išminties savo gyvenimui 
tvarkyti! Kiek dvasinės pa
guodos! O jei kas nori mels 
tis, tai gali pasinaudoti ir Mi
šių ir kitomis maldomis, ku* 
rių jame yra apstu.
IIB—BĮĮ 
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GIMTADIENIAI

Uršulė Joteikienė ir Jonas 
Bagdžius geg. 8: Bruna«Lidi- 
ja Matelionytė ir Ona Tatarū 
nienė 19-29.
ĮĮBS35MaUj 
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SVARBUS POSĖDIS

Brazilijos Krašto Lietuvių 
Bendruomenės Tarybos posė
dis š. m. 6 d. gali turėti di
delės reikšmės Įmūsų koloni
jai. Po ilgų ir išsamių disku
sijų nutarta sukurti «Brazili
jos Lietuvių Savitarpio Para
mos Tarnybą», kaip Lietuvių 
Bendruomenės padalini.

Paramos tarnyba rūpinsis 
visų kokios nors paramos rei 
kalingų lietuvių reikalais. Vie 
niems teks duoti piniginę pa 
šalpą ligoje ar senatvėje, ki-

PRANEŠIMAS

Šiuo metu valdžios įstatymai tvarko visas pinigi
nes apyvartas, paskolas, investacijas ir tt,

Daugelis nesusigaudo, ką daryti su savo santaupo
mis, kad pinigai nenustotų vertės ir duotų didesnius 
nuošimčius, neprasilenkiant su įstatymais.

Brazilijos Centralinis Bankas oficialiai leidžia pa
dėti pinigus bankant ir kapitahzuoti, gaunant nemažiau 
kaip 4 procentus per mėnesi pelno.

Šiais reikalais smulkių žinių suteiksiu kiekvienam 
suinteresuotam lietuviui be jokio atlyginimo.

Mano raštinės adresas
Praça Visconde de Souza Fontes 191, apartamen

tas 1 (Ta aikštė prasideda prie Avenida Pais de Bar. os, 
Parque da Moóca.

Iš interioro galina kreipia laišk <tio adresu:
Caixa Postal 2940, Sao Paulo 

JUOZAS ČIUVINSKAS
Corretor de Valores

tems Jreiks padėti moks’u > 
T eiti, dar kitiems reikalinga 
gero advokato nuoširdus pa
tarimas, o kitiems lietuvio gy 
dytojo priežiūra Ne retai pa
sitaiko jog kam nors mirus 
ar nėra kam rūpinasi jo lai
dotuvėmis, ar šeimai yra sun 
ku susitvarkyti. Lietuvių sa
vitarpio paramos tarnyba sten 
gsis visais atvejais padėti sa
vo tautiečiams, kad jie nebū
tų ir nesijaustų apleisti.

Šitame posėdyje suburtas 
garbingų ir visiems gerai pa
žįstamų vyrų ir moterų būre
lis, kuris imsis sudaryti savi
tarpio paramos tarnybos val
dybą susitarti su lietuviais 
advokatais ir gydytojais, steng 
sis sudaryti ko didesnį tinklą 
pagalbininkų, rasti atstovus 
visuose «bairuose», pravesti 
paramos reikalingųjų registra 
ciją ir pradėti verbuoti na
rius paramos tarnybai.

Ir veikliausi žmonės ne
daug ką tepadarys, jei visuo
menė jų nerems. Todėl ir Lie 
tuvių savitarpio paramos tar
nyba tik tiek galės pasitar
nauti lietuviams, kiek mūsų 
visuomene tuo susidomės ir 
rems, tiek savo pinigu, tiek 
darbu.

Artimu laiku bus paskelbta 
Tarybos atsišaukimas-informa 
cija visai mūsų lietuviškajai 
Bendruomenei, sudarytosios 
Tarybos narių vardai pavar
dės ir visa, kas bus reikalin- 
ga lietuviams žinoti. Jei pasi 
sek kaip reikiant šitą savitar 

pio paramos reikalą suorga
nizuoti, tai Bendruomenės Ta 
ryba ir S. Paulo lietuvių vi
suomenė bus atlikusi didelės 
svarbos darbą.

Koresp.

T. J. BRUŽIKAS S. J.
GAVO ŠI LAIŠKĄ

Reverendiasimo Senhor
Mais urna vez vem de rea

lizar-se a comemoração públi 
ca da «Páscoa da Fraterni
dade», que, em 1969, atingiu 
culminâneias que a tornaram 
superior e mais profundamen 
te expressiya, que em todas 
as celebrações anteríores.j

Podemos, sem temor de êr- 
ro, afirmar que grande parte 
do êxito obtido deve, por jus 
tiça, ser atribuída à presen' 
ça da coletividade lituana,im 
pecàvelmeute representada 
através de seus fiéis, com seu 
entusiasmo, seu colorido, e, 
sobretudo, com seu espírito 
de confraternização que tan
to serviu a exaltar o carinho 
pela terra brasileira e a sau
dade da Pátria distante.

Essa valiosa contribuição 
tornou mais luminoso o ins
tante em que todos os cora
ções se uniam numa prece 
única, pedindo a Deus a mes 
ma paz e a mesma felicidade 
para os homens de todos os 
povos.

Ê o que, em nome dos 
«Diários Associados», da Se-

LIEI UVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO B1BLIOTI

ATSKIRO NUMERIO

KAINA 0,30

cretaria do Turismo e Fo
mento da Prefeitura e da Ar
quidiocese de São Paulo, de
sejavamos assinalar e agra
decer muito calorosamente.

Saudações Cordiais 
Departamento de Promoções 

dos Diários Associados
Raul Roulien

II—II 
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KAIP RASTI TĖVŲ
JĖZUITŲ VIENUOLYNĄ?

Atvykstantiems iš miesto 
centro ir iš Zelinos imti ZE
LINOS omnibusą. Iš Zelinos 
važiuojant, išlipti antrame su 
stojime, išsisukus iš Avenida 
Paes de Barros (prie labai dí 
dėlėmis raidėmis skelbimo 
«ANTARCTICA»). Iš čia tik 
pora šimtų žingsnių iki vie
nuolyno, prie kurio durų sto
vi lietuviška koplytėlė.

Važiuojant omnibusu Par
que Sã Lucas — CORREIO 
išlipti prie kampo gatvių TA- 
MaRATACA ir CAMÉ. Tada 
leistis pakalniui gatve Embo- 
aęava iki Rua Conde de Pra
tee, čia pasisukti dešinėn ir, 
priėję aikštelę, rasite vienuo
lyną. Leidžiantis ženyn Rua 
Gamė, pasisukti pirma gatve 
kairėn, ir dar kertą kairėn, 
priėjus Conde Prates.
u—n—»
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VENDE-SE CASA TERREA 
no Jardim S. Paulo, Santana, 
de esquina com 2 dormitories, 
sala, cozinha, banheiro, quar
to de empregada, lavandaria, 
quintal e jardim.

Tratar com advogada Irena 
Gritėnas-Spina, no Largo,Sete 
de Setembro,à 52, 6-t© andar, 
sala 607 (em frente de Forum) 
das 16 asl8 horas.

VENDE-SE CASA TERREA
a R. Coelho Neto, 281, com 
2 dormitories, sala, cosinha, 
banheiro, e mais 4 quartinhos 
nos fundos.

Tretar com apvogada Irena 
Gritėnas-Spina, no Largo Sete 
de Setembro, 52, į6-to andar, 
sala 607, das 16 as 18 horas.

D R. ANTONIO SIAULYS
C. R. M. 10.647

Cirurgião da Santa Casa de São Paulo 
Medico da Cruzada Pro Infancia

Especialista em Obstetrícia pela Maternidade de S. Paulo 
Clinica de Adultos e Crianças — Moléstias de Senhoras 

Partos — Operações
Horário; Das 12 as 14 e das 19 as 21 horas 

Jonsultorio e Residência RUA DOS TRILHOS, 1576
Mooca, Fone 92-3991

Atende se com hora marcada
DR< JONAS NICIF ORCIUKAS

Cirurgião Dentista 
p/ Universidade de São Paulo 

RAIOS X
Consultorio: Rua Cap* Pacheco Chaves, 1206j 

Vila Prudente, Tel. 63-5352

ADVOKATĖ IRENA GRITĖNAS-SPINA 

praneša tautiečiams, kad daro inventarus, iškraustymus, 
skyrybas, ntjudomo turto administravimą,

Priima klientus savo raštinėje, esančioje Largo 
Sete de Setembro, 52, 6.o andar, sala 607 
(priešais Forum) nuo 16 iki 18 valandos.

—--------- T-  -------—— ------------- -------

Dr. Victor Pedro Šauly tis
Cirurgião dentista pela Universidade S. Paulo .

C. R. O. S. P. Nr. 727
Clinica de adultos e crianças Fluor — RX — 

Alta rotação.
Endodontia e ortodontia movei (ortopedia), 

Taisomi kanalai ir kreivi dantys.
Rua França Carvalho, 121, Moóca, 

Arti Dr. Vinco Kudirkos mokyklos rūmų.

II—11
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Liet. Kat. Šv. Juozapo Vyrų 
Brolijos

VEIKLOS KALENDORIUS.

Birželio 22 d. šventkelionė 
į Aparecida do Norte pasi
melsti už Tėvynę Lietuvą ir 
žuvusius brolius,
i, Rugpiūčio 9 d. Tradicinis 
Spaudos Balius — «Mūsų Lie 
tuvos» bičiulių sueiga.

Spalių 19 d. piknikas į Ju
ru ba tuba.

Lapkričio 16 d. Piknikas 
Praia Grande, Santos.
H——n
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