
Koks likimas ištiks krikščionybe-Lietuvoje?
(PAGAL DR. V. VARDĮ, JAV)

Leidinyje Katalikybė Lietu
voje (anglų kalba) autorius 
pirma peržvelgia davinius 
apie kunigus. Antrosios oku
pacijos pradžioje (1944 me
tais) buvo likę Lietuvoje tūks
tantis kunigų. 1967 metais ku 
nigų buvo 848, kurių 300 įš
ventinti per 23 metus po ka
ro Jie turi .ptarnauti dides
nį plotą, negu 1940 metais 
aptarnavo 1,451 kunigas. Ku 
nigas dažnai turi aptarnauti 
kelias bažnyčias, kurioms grę 
šia pavojus būti uždarytomis, 
kaip nevartojamomis

Tarp šių 848 kunigų 1967 
metais dirbusių. 286 buvo vy
resnio amžiaus (tarp 60 ir 90 
metų). Ta grupė stipriausia 
patriotiniu ir religiniu atžvil
giu, bet fiziniai silpniausia. 
Gausiausia grupė tarp 40 ir 
59 metu (449 kunigaiL Ji su
brendusi dar kol sovietinis 
režimas nepilnai viską valdė. 
Bet jos veiklos laikotarpis ri 
botas pora dešimčių metų.

NAUJI KUNIGAI

Mažiausia grupė yra tarp 
30 ir 39- metų (105), įšventin
ta jau Stalino laikais, o tarp 
24 ir 29 metų tėra 8 kunigai. 
Nors gyventojų skaičius au
ga, seminarijoje klierikų skai
čius sumažintas iki 25 — 1968 
metais priimta tik 17. Kuni
gų, atitolusių nuo kunigystės 
nėra daugiau kaip pora tu
zinų.

T KINČIŲJŲ PADĖTIS

Pati sovietinė statistika ro
do, kad tikinčiųjų skaičius 
Lietuvoje didesnis uei kitose 
•respublikose» ir tarp katali
kų tikinčiųjų nuošimtis di les
nis. Pagal tuos pačius šalti

Mirė F.
Ghicagoje liepos 22 po šir

dies smūgio mirė76-erių me
tų amžiaus kan. Feliksas Ka 
počius. Kilęs Ukmergėje, ku
rioje baigė gimnaziją. Vėliau 
lankė Kauno kunigų semina
riją, dirbo Sėtojo ir prie Kau 
no katedros, nuo 1927—1940 
Kaune Prisikėlimo parapijos 
klebonas. Po karo Vokietijo
je šv. sostas jį paskyrė lietu 
viams sielovados vyresniuo
ju. JAV se buvo vietinės pa
rapijos klebonas Illinois vals 
tybėje. Kapočius statė pamin 
klinę Prisikėlimo bažnyčią 
Kaune, kuri dėl sovietų oku 
pacijos liko neįrengta ir da
bar paversta į radijo fabriką-

Bažnyčios kertinis akmuo 
statytas per 1934 metais įvy- 

nius. 1964 metais 58 nuošim
čių naujagimių huvo krikšti
jami, 38% santuokų laimina
ma bažnyčiose. 60% laidoja
ma su kunigu. Tačieu 1958 
metais t>e skaičiai buvo di
desni: 81 64, 79% Aišku, šie 
valdiški javiniai nėįskaito tų, 
kurie sakramentus priėmė 
slapčia.

Kaune 1964 mettis tik 3% 
vedybų buvę bažnyčiose, 5b% 
naujagimių krikštijami ir 50% 
laidojami su kunigu. Kaimuo
se, kur kontrolė sunkesnė, 
nuošimčiai aukštesni.

JAUNIMAS IR REL GIJA

Jaunimo tarpe propaganda 
pagamino didžiausią grupę 
— indiferentų, abejingų tiek 
tikėjim i, tiek ir ateizmui. 
Esą tam jaunu šviesuo iu pri
imta? oareiškimas «Teligíj i 
yra privatus reikalas.»

BAŽNYČIAS ATEITIS

Lietuvoje ji yra labai tam. 
si. Per 20 metų, jei viskas 
eis kaip dabar, nebus pakan
kamai kunigų mišiom laikyti 
net vienoje bažnyčioje iš ke
turių, kurios dabar atdaros.

Kunigų kokybė, sako auto
rius, ir patikimumas, atrcdo. 
pasmerkta menkėti Galimas 
daiktas, kad susiaurės iki to, 
kad turės būti aptarnaujama 
pasauliečių pogrindiniu keliu.

Bet reikia ir žinoti, kad 
spaudimas iš Vakarų gali pa
keisti ir religinį gyvenimą. 
Maži kontaktai ir mažos nuo- 
laicos gali palaikyti krikščio
nybės gyvavimą Lietuvoje íkí 
lemiamo posūkio pačioje so
vietų visuomenėje. Bet jei 
šių permainų nebus, padėtis 
taps blogesnė nė dabar.

Kapočius
kusį Lietuvos Eucharistinį 
kongresą. Žaliakalnyje kan. 
Kapočius įsteigė didelę sene
lių prieglaudą.

Vokietijoje ir Austrijoje 
kaip švj Sosto atstovas tvar 
kė pastoraciją su 230 kuni
gų. Sielovados spaudos sky
rius išleido 24 lietuviškus lei 
dinius, pats Kapočius aplan
kė 113 lietuvių stovyklų ir 
kolonijų.

Per 53 metus kunigystės 
bendradarbiavo ir spaudoje.

Mirė po smegenyse kraujo 
išsiliejimo ir jį sekusios auto
mobilio ndaimės. Jo buvusios 
vietinės parapijos klebonas 
pasirūpino, kad būtų laidoja
mas ten, nes žmonės jį labai 

mylėjo: velionis gilia lietuvis 
ka dvasia ne tik pats gyve
no, bet ir amerikiečius užkrė 
tė, į laidotuves atvyko prei. 
J. Aviža, jo ilgametis talki
ninkas iš Vokietijos

Kapočius pareiškė norą kad 
nebūtų statoma kokio puoš
naus paminklo, o tik padėtas 
akmenėlis su pavarde, su že 
me lygus.

(DRAUGAS) 
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Jono XXIII Taikos 
Premija

Pirmąją Taikos premija, įs
teigtą popiežiaus Jono XXII» 
Paulius VĮ įteikė Motinu Te
resei įsteigusiai vienuo>iją 
Indijoje. 25 000 dolerių čekį 
popiežius padavė Vatikane 
dalyvaujant dip omatų ir kar
dinolų grunei.

Motina Teresė dirba tarp 
pasaulio neturtingiausių žmo. 
nii) Kalkutoj0, Indijojoje. įteik 
damas premiją, Paulius VI mj 
nėji ir 1971 metų Pasaulinės 
taikos dienos šūkį «Kiekvie
nas žmogus yra mano bro
lis.» Kai popiežius lankė In
dija, jis seselei padovanojo 
automobilį kuriuo važinėjo, 
o ji už tuos pinigus pastatė 
raupsuotiems prieglauda.

Seselė yra albanietė, Indi
joje dirbanti ja 43 metus. Per 
20 metų jos įsteigta vienuoli
ja išaugo iki 700 narių devy. 
niuose kraštuose.

Darbininkai Kinijoje
Ki iijoje darbininkai dirba 

8 valandas, bet dar pusantros 
tūri skirti politiniam apmoky
mui. Dirbama šešias dienas, 
bet vyrai, kuria šeimos gyve
na kitur, gauna 15—20 die 
nų apmokamų atostogų. Vidu
tiniškas darbininko uždarbis 
yra 22 doleriai mėnesiui.

Pastogė parūpinama netoli 
fabriko ir būna nebrangi, me 
dicininė priežiūra nemokama 
Gauna kuponus, kurie duoda 
teisės per mėnesį pirkti 20 
kilogramų ryžių ar kviečių. 
Medvilnės audeklo sostinėje 
teleidžiama pirkti apie šešis 
metrus per metus.

Kainos yra šios: ryžių kilo
gramas 1 kruzeiras, kopūstų 
0 25, mėsa 3,50 darbininko 
uniforma 38 kr , rankinis lai 
krodis 230. dviratis 300. ma 
žas radijas 80, kojinė siuva 
ma mašina 300 — iš mėnesi
nio atlyg namo (12u kr ).

BROLIAI GAULIAI LEIDĖJAI
Sujungtomis jėgomis pačios mamytės Uršulės Gaulie- 

nės išraginti ir šiais metais mielieji broliai Gauliai, gyveną 
Rio de Janeiro, išleidžia šį numerį, apmokėdami spaustuvės 
išlaidas. «Mūsų Lietuva* labai už tai dėkoja ir visi skaity
tojai kartu su Redakcija ir Administracija siunčia prie Aukš 
čiausiojo maldas už brolių Gaulių ir jų mamytės sveikatą. 
Beto Uršulė Gaulienė turėdams apie 77 metus lanko auto
busais ir pėsčiomis ML skaitytojos ir surenka u I 9 71 me
tus užmokestį. Jai širdingiausias ačiū O mieli skaitytojai 
palengvindami jos senatvę patys malonėkite jai nunešti ar
ba į redakciją čekiu JUAN BRUŽIKAS vardu atsiųsti savo 
duoklę.

Dėkinga Administracija

PLAČIAJAME PASAULYJE
BOLIVIJA.

Prezi dento Torres valdžią 
nuvertė dešiniųjų pajėgos, iš 
krašto pakraščių nužygiavu
sios iki sostinės. Nauja val
džia yra trijų pulkininkų va
dovaujama.

Dolerio kainai pradėjus svy 
ruoti, prezidentes N’xonas su 
laikė algų lygį 90 dienų lai
kotarpiui, uždėjo 10% mokes 
tį iš Pietų Amerikos įveža
moms prekėms, ragino ‘Japo
nija, Vokietija, Prancūzija ir 
Anglija pakelti savo valiutos 
vertę, kad tarptautinė pinigi
nė sistema išsilygintų.

SOVIETŲ SĄJUNGA

Rašytojas A. Soiženičinas, 
laimėjęs Nobelio premiją, vie 
šai paskelbė režimui laišką 
prieš nuolatinį jo erzinimą.

ČEKOSLOVAKIJA.

Praėjo treji metai nuo su
kilimo, numąlšinto sovietų ka 
riuomenės Pasaulinė spauda 
p ačiai pakartojo fotografijas 
ir straipsnius.

VIETNAMAS.

JAV sąjungininkai Austrą 
lija ir Naujoji Zelandija nuta 
ré atitraukti visus savo ka
rius iki Kalė-dų.

Ar Turkija atmins Lietuva?
Paryžiaus spauda pranešė, 

kad liepos 24 Konstitucinis 
teismas Istanbule nusprendė, 
jog abu Bražinskai, nukreipę 
lėktuvą iš Sovietų Sąjungos 
ir sąmyšyje nužudę patarnau 
toją, «privalo būti suimti ir 
teigiami kaip kriminaliniai nu
sikaltėliai. Teismas patvirti
na, kad abiejų lietuvių žygis 
nebuvo politinio pobūdžio.»

Latvių la k'aštis Laike New 
Yorke pranešė įvykį iš 1919 
metų, kada jaunutė Lietuva 
atlaikė galingų valstybių span 
dimą ir išgelbėjo Kemali Mus 
tafa Paša — kuris tajo mo 
dėmiosios Tuikijos tėvas ir 
jos atstatytojas.

1919 spalio 15 iš Vokieti
jos į Rusiją skrendąs lėktų 
vas buvo dėl techniškų prie
žasčių priverstas nusileisti 
Lietuvoje. Jame buvo trys ke 
leiviai, du iš jų minėtas Ke-

Siaurės urija.

?er 12 dienų riaušių tarp 
katalikų ir protestantų žuvo 
virš 29 asmenų. Anglija rau
ginama sušaukti parlamentą, 
kad Išspręstų krizę neginkluo 
tu būnu.

JAPONIJA

Keliasdešimt tūkstančių skau 
tų iš 9 7 kraštų dalyvavo tarp 
tautinėje stovykloje — jambo 
rėje. -Vėtros me-u turėjo būti 
evakuoti. Iš Brazilijus daly
vavo 50. Lietuvių buvo bent 
penki.

Liepos mėnesį eksportas 
pakilo iki 1 558 bilijonų do. 
lerių.

1983 metais numatyta kar
tu su Paragvajumi pasioaudo 
ti statysima hidroeiekt-ine jė 
gaine Sa.e Quedas krio
kliuose.

Brazilijos vyskupų konfe
rencija, ruošdamasi vyskupų 
sinodui Komoje, nepriėmė 
naujo Bažnyčios įstatymo pro 
jekto. Pataisos aparsimos 
kartu su kitų kraštų atstovais.

Ibirapueros Parke, São Pau 
lo mieste, nuo rugpjūčio 20 
iki 25 dienes vyksta Brazili
jos kariuomenės paroda.

malis Paša ir generolas En- 
veras Paša. Anglija ir Pran
cūzija reikalavo, kad jie ne- 
bū ų paleisti

Lietuviai suorganizavo įžy
miųjų turkų «pabėgimą» Prie 
treniruotės Lietuvos aviacijos 
lėktuvo slaptoji policija pri
vedė abu turku, lakūnas pa
davė jiems revolverius, ku
riais jie «privertė» H. Moterį, 
vokietį tarnavusį Lietuvos 
aviacijoje, skristi j Vokietiją, 
kurioje turkai gavo prie
globstį.

(ELTA)
n—Ewn 
ūnsaasii

New Yorke įvyko lietuv ų 
tarmių popietė, t o Leonardo 
Dambriūno paskaitos apie tar 
mes, dzūkų, žemaičių, suval 
kiečių ir aukštaičių tarmes 
prista'ė įvairūs lietuvių rašy
tojai.

Lietuvos nacionalinė
M KX„.V...........
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Kultūriniame Gyvenime
NAUJOS KNYGOS
Alė Rūtos k yga «Žvaigždė 

viršum girios) 374 puslapių 
kaina neoažymėta) l ibai ža

vi skaitytoją. Nesinori pameti 
j šalį, nes veikalo kalba ža 
vė e žavi savo spalvingumu, 
vaizdų ypač apie gamtą gra
žumu. Medžiai, žolės, gėlės, 
rodos, taip vos tik kalba į ta 
ve, kuždasi tarp savęs.

Šis romanas istoriškas, nes 
tema paimta is Mindaugo lai
kų ir aprašo Ažuojų ežero 
kranto gyventojus dar stab
meldžius. kurie garbina Per
kūną ir deivę Žemyną, žaltį 
draudžia užmušti, nes jis ne 
šąs laimę, visi nekenčia kry- 
žuočių.

Svarbiausieji asmenys Vy- 
das griežtas stabmeldys, o 
Rimgaudas jau pripažįstąs vie 
nų Dievą, kuris esąs meilės 
Dievas ir krikščionių Dievas. 
Abudu įsimyli Klausigailos ir 
Viltės vienturtę dukrelę. Vy- 
das, degdamas kerštu už Uo
gelę, užmuša Rimgaudą ir 
pats susilaukia mirties įklimp 
damas j pelkes ir ten su žir 
gu žūda nas. J. B

Išleistas Brookline, f. T. 
Pranciškonų spaustuvėje 1960 
metais.

SIMAS KUDIRKA

Kas turi stiprius nervus te- 
išsirašo Jurgio Giiaudos 160 
puslapių knygą, vardu SI
MAS, išleistą šiais 1971 me' 
tais ir kurioj autorius doku' 
mentališkai aprašo, kaip K. 
dirka ouvo išduotas rusams 
po tu, kai jis užšoko aut «Vi 
gilant* amerikonu laivo, norė

damas p įtekti laisvėn iš ko
munistinio «rojaus* Ir kaip jį 
sovietų laivo «Sovietskaja Lit 
va» pareigūnai kartu su ru
sų karininku Burkalu spardė, 
mušė, užkimšę burną ir nus
tojusį sąmonės paplūdusį 

'kraujuose, suvaržytą virvė
mis ir nuolat daužydami jo 
galvą bei katilą bei stovėda
mi ant jo kūno, pagaliau tin 
klu buvo užkelti ant sovietų 
laivo. Visi manė, kad Kudir
ka-jau nebeatgis, bet pasku
tiniu laiku sužinota kad at
gijo ir Vilniaus komunistinio 
teismo nuteistas 10 metų sun
kių darbų kalėjimo Sibire.

Knygos kaina 3 dol. Adre 
sas: Vilties Draugija, 6907 Su 
perios Ave, Cleveland, Ohio 
44103, U. S. a.

J. B.

LIETUVOS APYSAKOS

Pernai išėjo iš spaudos dvi 
gražios apysakos, kurias iš 
vokiečių kalbos išvertė žymu 
sis rašytojas V. Volertas. Tos 
apysakos paimtos iš Prūsų 
Lietuvos kaimo gyvenimo, 
Jas parašė vokiečių rašyto
jas Hermann Sudermann, bet 
visiškai lietuviškoje dvasio
je, nes ir jis buvo pamilęs 
lietuvius ir pats pramoko lie
tuvių kalbos bet rašyti jam 
buvo persunku. Tat parasė vo 
kiškai. Bet V. Volerto taip su 
lietuvinta, kad visai nežymu, 
jog vertimas Malonu skaity
ti viena apysak» pavadinta 
«Kelionė j Tilžę», o antra 
"Samdinė*. Kn.ga turi 132 
puslapius ir jos kaina 3 dole
riai, išleišta Lietuviškos kn*. 
gos klubo «Drauge» 1545

Wen 63 rd St., Chicago, iii. 
60629, USA.

J. B.

Maskvoje išle s ta anglų kai 
ba propagandinė knyga «US 
SR Lithuania^, kurit je nėra 
įprastinių sovietinių rašybos 
ypatybių, vietoj «prieš mūsų 
era* rašoma B. C (prieš Kris 
tų 1, bažnyčių vardai rašomi 
«šv. Onos* ir 1.1 , kad neuž 
kliūtų nežinantiems Vakarų 
skaitytojams sovietiškas sti
lius Gan smulkiai aprašoma 
Lietuvos senovė ir geogra
fija.

Juditos Vaičiūnaitės poezj 
jos knyga PaKartojimai išėjo 
jau šešta karta su 10 tūks- 
tao-ių egzempliorių tiražu 
Lietuvoje.

Jurgio Lebedžio knyga Mi
kalojaus Daukšos bibliografi- 
ji, 151 pusi. 2 tūkstančių ti 
ražu, išėjo Vi niuje. Suregis
truoti Daukšos raš'ų leidi
mai, jam skirti straipsniai ir 
studijos.

TEATRAS
Lietuvos gydytojai suruošė 

tradicin’ meoikų poezijos pa
vasarį Raseiniuose.

Antrasis Kaimas savo nau 
joje programoje rodo 30 vaiz 
de ių — satyrinių, komiškų» 
iš lietuviu ir šiaip pasaulio 
įvykių Veikia Čikagoje, bet 
apkeliauja ir kitas vietoves.

Vengrų radijas «Kelionė 
po literatūrą» programoje per 
davė Kazio Sajos veikalą 
«Pranašas Joną.»

MUZIEJAI ir PARODOS 
šv. Mykolo bažnyčia, staty 

ta sep’yniniiktame amžiuje. 

taps Vilniaus Istorijos etno
grafijos muziejaus skyriumi 
kuriame bus senos graviūros 
piešiniai, brėžiniai, planai 
statybinių medžiagų pavyz
džiai iš statybos ir architek
tūros istorijos.

Literatūros muziejuje Kau
ne išstatyta vysk. M. Valan
čiaus knygų, nuotraukų ir as 
meninių daiktų jų 170 jo gitu 
tadienio proga.

Prel. P. Juras pakviestas 
Kent universiteto, Ohio, rink 
ti medžiagą steigiamam Pa- 
baltijos kultūriniam-tautiniam 
muziejui ir bibliotekai.

Skuode surengta liaudies 
meno paroda, kurioje dalyva 
vo 20 meistrų Geriausia da
lis buvusi medžio drožinių.

Čikagoje įvyko dailininkės 
Inos Nenortienės-Šimėnaitės 
keramikos darbų paroda. Gy 
vena Bostane, studijavo me
ną Bostono meno muziejuje’ 
dalyvavo daugybėje pritaiko 
mojo meno parodų.

DAINA IR MUZIKA
Latvijoje liepos 10-11 vy

ko penktoji studentų dainų 
šventė Gaudeamus - V». Da 
lyvavo iš viso 5,000, iš jų 
2,000 iš Li°tuvos. Jungtiniam 
chorui atidarymo metu vado 
vav Konradas Kaveckas 
Vilniaus «Varpo» ohoro diri 
gentas.

Ssvietų Sąjungos M. Glin 
kos vokalistų penktame kon 
kurse pirmą vietą laimėjo 28 
metų amžiaus Giedrė Kaukai 
tė. Dalyvavo šeši lietuviai dai 
niuinkai, kuriu penki pakliu 
vo į antrąjį turą.

Vilniaus «Varpo* choras, 

laimėjęs pirmąją vietą tarp 
tautiniame konkurse Italijo
je, vėliau dalyvavo tarptauti 
niame chorų konkurse An 
glijoje.

Leopoldas Digrys, Vilniaus 
vargonų meistras, koncertava 
Vakarų Vokietijoje, Bremeno 
katedroje ir Tuebingene.

Vilniaus operos teatre ope 
roję «Sevilijos kirpėjas» lai 
vo Leningrado konkursą lai 
mėjęs Jonas Jocys.

Jugoslavijoje gastroliavo 
Vilniaus filharmonijos kame 
rinis orkestras su dirigentu 
Sauliumi Sondeckio ir pianis 
tu D. Trinkūnu.

Čiurlionio ansamblio koncer 
te, įvykusiam Mediatorta tea 
tre Bogotoje birželio 27, da 
lyvavo 25.000 klausytojų. Tai 
yra atviras teatras kalno pa 
pėdėje. Giedant Tautos him 
ną, tūkstančiai kolumbiečių 
mosavo baltomis nosinaitėmis 
čiurlioniečiams, atvykusioms 
iš JAV, ir Lietuvai. Žiūrovai 
daug plojo, prašydami pakar 
toti daug tautinių šokių.

Bostono radijo programos 
«Laisvės varpas» vedėjas Pe 
tras Viščiunas surengė meti 
nį f pavasario y koncertą su 
Montrealio soliste G. Butku 
te Čepkauskiene, Aušros Var_. 7 
tų parapijos choru ir solistu 
A. Kebliu. '

Australijos lietuviai išleido 
paskutiniųjų Lietuvių Dienų 
koncerto plokštelę.

Anapilio Papėdėje
KAROLE PAŽĖRAI ÍÈ

(tęsinys)

ŽV IGŽDĖ S INDÉSI
z.

Uždanga nusileido. Nutilo, nuaidėjo salėje 
entuziastiški publikos ploj mai. i eišoaikintims 
pokario žiūrovams viskas jaudinančiai gražu. 
Juk lietuviškas pasirodymas. Gražaus idealaus 
jaunimo pastangos, s'ebesišvaistė salėje nusipe 
nėję rusų žandarai ar ūsuoti Vokiečiai. Visur sa 
vi, savam laisvam krašte.

Praeinančia pro kėdes Jonę sustabdė besi- 
-■uošianti apleisti • a]ę p nia Stanaitienė, vyres
nio amžiaus moteris, maloniu, kasdienybės kiek 

nuvargintu veidu.

— Kaip gražiai padainavai, — pagyrė ji 
mergaitę.

— Ne, ponia, man nepasisekė. Per repetici 
jas geriau dainavau, — aiškinosi išraudusi mer
gaitė.

— Mum patiko. Tik tu dainuok, vaikeli, ir 
atlankyk mane dažniau. Jau visai mane už
miršai.

— Tai kad ponia labai užimta. Nenoriu truk 
dyti, — neryžtinga? teisinos.

Jonė varžydavos pas ponią Stanaitienę. Pas 
ją gyveno kun. Dambrauskas, pas ją pietaudavo 
mokytojas Kasakaitis ir kiti. Vis juos tenai jai 
tekdavo susitikti. Be to, ji kiekvieną kartą pri
simindavo, jog ten gyveno ir nepagydomai su
sirgo jos brolis Tadas. Ponia Stanaitienė, žino
ma, niekuo dėta, bet jonę jos jaukus namas ant

Šešupės kranto slegiančiai veikdavo.
— Eisim, ponia, namučio? — prakalbino po 

nia Stanaitienė vokiečių kalbos mokytoją pane 
lę Teresę FTapuulenytę. Ji buvo jau nebejauna, 
vidutinio ūgio. Laikas buvo bepradedąs jos vei
dą vagoti, tačiau jos judesių gyvumo galėjo pa
vydėti ir jaunuolės.

— Labai malonu panele. Juk mum pake
liui. Štai ir ponia Račiūn enė ir ponia Bukavec- 
kienė rengiasi.

Jonė liko viena salės tarpduryje. Berniuką 
kraustė kėdes, nustatydami jas pasieniais. Tuoj 
turėjo prasidėti žaidimai Septintokė Natalija, pa 
mačiusi Jonę, priėjo prie jos ir prisiglaudė.

Kas jai yra? Kažkoks rūpestis ar išgyveni
mas ją slegia, — galvojo Jonė, sujaudinta švel
numo pareikšto mergaitės, su kuria ji retai ka
da sueidavo Jos veidas nepasižymėjo grožiu. 
«Dar iš paprastesnio molio nudrėbtas, kaip ma
no», pagalvojo Jonė. Bet jos akys žvelgė švel
niai, glostančiai.

— Sudiev, — beveik nė žodžio neištarusi, 
atsisveikino mergaitė.

— Nemanai pasilikti?
— Ne. Tik surasiu Marytę ir eisim namo.
— O aš dar pabusiu, — nutęsė Jonė.
Susimąstė žvelgdama į tolstančią lėtu žings 

niu mergaitę. Abi seserys nuoširdžios, malonios, 
bet labai užsidariusios. Nemėgsta tuščių mergiš
kų plepalų. Neatviros Atrodo turinčios kažkokį 
savo slaptą pasaulį. Ir jom daugiau nieko nebe
reikia

Kažin kur Kleopą? - prisiminė. Apžvelgė 
salę ir koridorių. Pamatė. Ji, apsupta kariškių, 
klega, kvatoja, Tik tik ant vienos kopos apsisu
ko. Tai jos tam tikras vyrų viliojimo manevras. 
Jiems tai taip patinka, kad jie netrukus, kaip žu 
vys, sulįs į tinklą Tegu. Jai neįdomu. Norėjosi 

irgi eiti namo. Kodėl ji nepasisiūlė Natalijai į 
draugystę? Juk pakeliui būtų būtų buvę. *0 d 1- 
bar jai vienai nesmagu. Įdomu, kodėl jai visuo
met viešuose pasilinksminimuose būna Mūdna? 
Kodėl kiekvieną kartą ją apninka nykus vieni
šumo jausmas?

Jai bestebint nusiminusiomis akimis aplin
ką, ją pasveikino spindinčios akys.

Kaip jis gali krėsti juokus, berti sąmojus 
itam triukšmingam jaunimo būry, kada j' nuola

tos tykoja pavojus? — stebėjos mergina liūdnu 
žvilgsniu sekdama Taurą. — Juk ne tykojau- 
tiems komunistams, ne klastingiems lenkams ne 
patinka jo karštas patriotiškas žodis. Kad tik ne 
papultų jis į jų nasrus ..

Kaip jį čia visi myli, gaudo kiekvieną žo
dį, kaip kokį brangakmenį, — žavėjosi Jonė, il
gesingai žvelgdama į jaunuolį. — Jo spinduliuo 
janti jaunystė, išviršinio ir išvidinio grožio jun
ginys, nepaprasta iškalba, susijusi ja r,i icudsu 
visus traukia «savęsp ..

Urnai Tauras. vėl žvilgterėjęs į Jonę, surim 
tėjo Palikęs linksmą draugiją, priėjo prie sumi 
šusios mergaitės. Pasisveikino tylėdami.

Reikia, reikia ką nors jam pasakyti, — jau 
dinos! mergaitė, nepajėgdama vėl užgulusiu ją 
vėl užgulusiu nesuprantamu liūdesiu nusikratyti

Jos nuotaika persidavė ir laurui. Juodu ė- 
jo koridorium tylėdami Jonė vos bepavilko ko 
jas Buvo nesavos, lyg atsikabinusios. Net už
kliuvo savo bateliu, sėdinčio pasienyje mokyto
jo Mato Kriščiūno koją.

Jis tik nusišypsojo į jos atsiprašymą. Ju 
jam skauda. Dar labiau mergaitė sumišo.

(Bus daugiau)
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Vietoj mirusiųjų
Pirmadieni São Paulo lietuviai dalyvavo pamaldose už 

septynis lietuvius kunigus, dirbusius Brazilijoje. Du mirė Lie 
tuvoje, keturi Brazilijoje, vienas Šiaurės Amerikoje, išdirbę 
iš viso 75 metus šiame krašte. Keturi mirė gan jauni. Iš jų 
tik vienas užaugęs čia.

Brazilijos lietuviai laimingi tuo. kad visą laiką atsirado 
kunigų, kurie savo valia ir prašomi, atvyko dirbti tautiečių 
tarpe. per tą laiką Brazilijos lietuviai išaugino kelis kuni
gus ir seseles iš savo tarpo.

Bet kas ateityje aptarnaus šią tautinę ir religinę ben
druomenę, jos vaikus ir vaikaičius.

Daugumo katalikų Vatikano ll-ojo suvažiavimą mato tik 
išoriuose pakeitimuose — pamaldose bažr yčios įrangose ir 
pa ašiai. Bet pagrindinis pakeitimas yrd tame, kaip pati Baž 
nyčia save supranta: o ta Bažnyčia yra visi tikintieji, ne tik 
dvasiškiai. Bažnyčia nėra tik dvasines pareigas einančių įs
taiga: Kristus pareigą ir įkvėpimą skelbti Gerąsias Naujie
nas (Evangeliją) duoda visiems.

Visi, lygiai dvasiškiai, vienuolijos, pasauliečiai, turi ben 
drą atsakomybę. Ši atsakomybė išreiškiama matomai parapi 
jų tarybose, įvairiuose pasitarimuose, talkai bažnyčią staty
ti ar remontuoti, aptarnauti vargšus mokyti jaunimą, besi
ruošiančius krikštui ir vedyboms.

«Pašaukimas» suprantamas nebe tik dvasiniu luomu, bet 
visą krikščionių pašaukimu, gautu iš Dievo, liudyti Kristaus 
išminti, įžvalgą ir gyvybę save aplinkai Šį bendrą kriKščio- 
nišką pašaukimą vieni išreiškia kurnami ir auklėdami savo 
šeimą, kiti mokydami bei šelpdami, dar kiti vienuolijose ir 
kunigiškoje pastoracijoje.

Atsakomybę už Bažnyčią visi tikintieji išreiškia savo 
gyvenimu, rūpesčiu, talka, skelbdami Dievo žodį savo dar
bu, pamokymu, paguoda, gailestingumu ir vienybe.

Tokiu būdu auklėdami savo šeimas ir bendraudami sa 
vo tarpe Brazilijos lietuviai sudarys sąlygas, kad kurie šios 
krikščioniškos šeimos nariai pasirinks gyvenimo būdą, skir 
tą ypatingai Bažnyčios tarnybai. Tai yra visų — ne tik ku- 
gų ir seselių — rūpesti

Stoti mirusiųjų vieton nepakanka, nes Bažnyčia ir pa
saulis keičiasi. Reikia vadovų — pasauliečių ir dvasiškių — 
kurie vestų visą šeimą į ateitį.

A. S.

Sovietu Pastangos Užvaldyti Pasauli
WASHINGTONAS. - Gerai 

susipažinę su Kremliumi as
menys teigia, kad Sov. Rusi
ja niekada neatsisakė min
ties, užvaldyti pasaulį. Po an
trojo pasaulinio karo Sovie
tų Rusija meta milijonines 
sumas, kurstydama 
kituose kraštuose revoliuci
jas, didina savo kariuomenę 
ir karo pramonę.

Stalino laikais komunistai 
buvo amerikiečių jėga atmuš
ti Korėjoje, Chruščiovo lai

kais turėjo išsigabenti rakė 
tas iš Kubos, tačiau jie visur 
stengiasi įvesti sau draugin
gas vyriausybes. Sovietų Są
jungai skilimas su kom. Kini
ja labai sutrukdė siekti užval 
dymo tikslų, taip pat daug 
pakenkė sukilimas Vengrijoje, 
įvykiai Čekoslovakijoje beį 
Lenkijoje.

VIDURINIAI RYTAI
Sov. Sąjunga labai daug dė 

mesto kreipia j Vidurinius Ry 

tus. į Egiptą yra pasiuntusi 
15,000 vyrų, raketas, lėktuvų 
pilotus. Sovietų Rusija turi 
bazes Aswane, Inshas, Man
sura, Neni Suef, Ghyan Klis, 
Cairo West Jie taip pat nuo
lat plaukioja Viduržemio jū
roje, kur sovietinis laivynas 
siekia 60 vienetų. Sovietai 
arabų ir žydų susirėmimą iš
naudoja savo labui ir tokios 
Sirijos armija ginkluota be
veik vien sovietiniais gink
lais. Egiptui Sovietų Sąjunga 
jau supylė 2,5 bilijonų dole- 
nių sumą. Alžirija ir Libija 
taip pat gauna pagalbą iš 
Maskvos. Irane Sov. Rusija 
pastatė plieno fabriką ir pa
dėjo finansuoti gazo linijas.

Nepaisant turkų priešišku
mo rusams. Maskva garanta
vo Turkijai 264 milijonų do 
Iečių paskolą. Sudanui, Soma* 
lijai taip pat duoda savo pa
ramą.

IND JA IR KINIJA

Sovietų Rusija taip pat re 
mia ir Indiją Jai suteikė 1 
bilijoną dolerių ginklų ir ki
tų reikmenų. Siaurės Vietna
mu! Maskva jau suteikė 1,4 
bilijonų paramą per pasitaruo 
sius trejus metus Komunisti
nė Kinija Maskvai šiandien 
jau yra p iešas ir todėl 4, 
5000 mylių pasienyje Maskva 
laiko 41 diviziją. Kaip Vaka
rų ekspertai teigia, šiandien 
Maskva mano, kad jai dau
giau pavojinga Kinija, negu 
Amerika. Daugumas stebėto
jų mano kad Maskva nenori 
galutinio Amerikos pralaimė
jimo Vietname, nes tada ten 
padidėtų Kinijos įtaka.

RYTŲ EUROPA

Kaip manoma /?ytų Europa 
yra parako statinė. Sateliti
niuose kraštuose Sov. Rusija 
laiko 31 divizijų daugiau ne
gu prieš trejetą metų. Sovie
tų Rusija būtinai siekia, kad 
pasaulis pripažintu dabartinę 
padėtį Rytų Europoj. Maskva 
galėtų turėti čia laisvesnes 
rankas ir taip galėtų toliau 
tiesti savo įtaką į akarus. 
Dvi valstybės Albanija ir Ju
goslavija atsiskyrusios Duo 
Sovietų Sąjungos sudaro Mas 
kvai daug nepatogumų.

LOTYNŲ AME: IKA

Sovietų Sąjunga Kubai jau 
davė 5 bilijonus dolerių para 
mos, kad galėjų pasilaikyti 
bazes laivams ir atominiams 
povandeniniams laivams. Ka
da buvo Čilėje išrinktas pre- 
zdentu marksistas, Maskvos 
prekyba ir techninė pagalba 
jai padidėjo, Stengiasi įsiverž 
ti ir į kitus kraštus, tačiau iš 
24 Lotynų valstybių, tik 13 
palaiko santykius su Mask
va Tokias žinias skelbia ge
rai informuotas U.S. News 
and World Raport* žurnalas.

(pabaiga)

Apsigynimo kalboj Kudir
ka kalbėjęs: «Pagal tarptauti
nę teisę aš nesu joks nusikal 
tėlis Mano ankstesnis apsis
prendimas neprieštarauja J, 
Tautų Žmogaus teisių dekla
racijai, lygiai kaip ir sovietų 
konstitucijai. Esu visai ne
kaltas, tačiau gerai žinau, 
kad mano bausmė saugumo 
organų jau numatyta.»

ASMENINĖ LAISVĖ
LIETUVOS LABUI

Pi’c ii a pasako
jo, kad slaptosios milicijos 
kai kurie pareigūnai net spe
cialiai buvo atvykę iš Mask
vos, stengėsi perkalbėti Simą 
kai jis buvo kalėjime, spaudė 
kad jis pasmerktų «buržuazi
nį nacionalizmą» ietuvoje ir 
užsieny, kuris jį paskatinęs 
bėgti. Žadėjo tada lengvesnę 
bausmę. Bet Kudirka pasa
kęs, kad jis savo asmeninę 
laisvę pasiryžęs paaukoti Lie 
tuvos labui. Šeši mėnesiai 
vienutėj buvo pakankamai lai 
ko apmąstyti.

«Atsimenu, kad vokiečių 
okupacijos laikais Vilniuje te
buvo du kalėjimai, gi sovie
tų laikais jau yra septyni ir 
juose 20,000 kalinių. Iki 1955 
metų tie kalėjimai buvo per
pildyti ir iki 1950 masės lie
tuvių ir jų vaikų buvo veda
mos į koncentracijos stovy
klas.. Stalino mirtis išgelbė
jo mano tautiečius nuo visiš
ko išnaikinimo. Tačiau buvu
sios politikos pagrindai pali
ko kaip buvę.

ŽUVO 50,(00 PARTIZANU

«Dabar esame pasmerkti lė 
tai mirčiai — asimiliacijai. 
Mes tačiau nenorime mirti. 
Prieš tai mūsų broliai miškuo 
se kovojo 10 metų tikėdami, 
kad jų auka bus žinoma va
karuose ir susilauks nors mo 
ralinės paramos. Tuo tikėjo 
ir tie, kurie mirė ir koncen
tracijos stovyklose, ypačių 
sovietų pranešimais žuvo 50 
tūkstančių lietuvių partizanų).

«Patys drąsiausi ir narsiau
si Lietuvos patriotai buvo fi
ziniai sunaikinti, bet ir išau
gusi naujoji generacija .keti
na eiti savo tėvų pėdomis. 
Kai aš atsisakiau išpildyti 
saugumo organų reikalavi
mus, jie man pagrasino mir
ties bausme. Aš tikiu, kad tas 
pažadas ir bus įvykdytas

«E U TIKINTIS KATALIKAS»

«Aš esu tikintis katalikas. 
Jeigu aukščiausias teismas 
nuteis mane mirties bausme, 
norėčiau, kad būtų pakvies
tas kunigas ir jis man suteik 
tų Paskutinį patepimą

Prieš paskelbiant sprendi
mą, gegužės 20, Kudirka pa
reiškęs, kad jis daugiau nie
ko naujo neturįs pasakyti, tu 
rįs tik vieną prašymą.- «Aš 
prašau, kai Sovietų ‘.Sąjunga 
mano kraštui, Lietuvai, grą

Gražinkite Lietuvai Nepri- 
klausomybe-pasakė Kudirka

žintų nepriklausomybę».
Teismo pirmininkas paklau

sęs: "Kaip tu įsivaizduoji tą 
nepriklausomą Lietuvą?"

Kudirka: «Mane nuomone, 
nepriklausoma Lietuva turėtų 
ture i pilną suverenitetą, lais 
vą nuo svetimos kariuome
nės okupacijos, tautinę admi
nistraciją, savą teisinę siste
mą ir laisvus demokratinius 
rinkimus. Svetimųjų šalių įs
tatymai tada nevaržytų mūsų 
valdymosi, kad dabar varžo 
rusų. Laisvoj Lietuvoj rusų 
kalba tebūtu dominuojanti 
kalba. Nebūtų tada nei tokių 
teismų kaip dabartinis, mano 
teismas.»

TEISMAS NEDEMOKRATINIS

Teismo pirmininkas: «Ar tuo 
nori pasakyti, kna dabartinis 
teismas nėra demokratinis ir 
yra nelegalus».

Kudirka.- «Aišku. Jeigu jis 
būtų demokratinis, nebūtų 
tarp geležimis apkaltų langų, 
užrakintų durų ir su rusų sar 
gybiniais. Jeigu jis būtų demo 
kratinis, kiekvienas galėtų 
būti teismo salėje Jeigu aš 
išdaviau tėvynę, tai ko jūs 
bijot parodyti išdavikų vi- Su
mai? Tegul tada viešuma ma
ne teisia ir pasmerkia. Nelai
mei, teismo salė tuščia Išsky 
rus mano žmoną ir kelis če
kistus, nieko daugiau nema
tau, Dar yra keli sargybiniai, 
bet jie lietuviškai nemoka ir 
nežino, apie ką mes čia kal
bame.»

LAUKĖ MIRT’ES B USMÊS

Po trumpo pasitarimo teis 
mas paskelbė sprendimą: 10 
metų sunkaus darbo ypatin
go režimo stovykloje ir kon
fiskuojama visa jo nuosavybė

Kai Simas išgirdo teismo, 
sprendimą, jis negalėjo sulai 
kyti savo pasitenkinimo. Jis 
buvo įsitikinęs, kad bus su
šaudytas.

Greit po nuteisint) valsty
bės saugumo tarnautojai at
vyko į buvusį Simo butą ir 
išvežė visus bal.us, kilimą, 
radijo aparatą. Viskas buvo 
įkainuota apie 700 rublių.

Tie, kurie tuos jo pareiški
mus surašė ir išsiuntė į lais
vąjį pasaulį, pridėjo prierašą; 
«Iki šios dienos Kudirka neži 
no, kad jam gresia būti užca 
rytam j psichiatrinę ligoninę. 
Jo giminės ir visi, kurie jį 
pažinojo, atsisako pasšrašy’i 
pakištą čekistų pareiškimą, 
kad jis buvęs psicholugišhui 
nenormalus. Tą padaryti atsi 
sakė ir Vilniaus gydytojai 
Jie tvirtina, kad Kudirka vi
sai sveikas.

«Sovietų disidentai yra pa
tyrę ant savo kaino, kad pa 
kliūti į psichiatritę ligoninę 
yra kur kas baisiau negu pri 
verčiamųjų darbų stovykla 
arba kalėjimas.» Taiš žo 
džiais baigiasi Anutole Shub 
reportažas.
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BRaZlLiJOS NEPRIKLAUSOMYBĖS MINĖJIMAS

Rugsėjo 12 šv. Kazimiero parapijos salėje bus 
Tautos šventės (rugsėjo 8) ir Brazilijos nepriklausomy
bės šventės minėjimas. Sekmadienio Mišit s bus 4 valan 

Į da popiet, programa prasidės 5 vai.
............. , . —imi i iii hmiii i nu ............ _i___jr-----------

7 ŽIBINTAI

Rugpjūčio 23 d. Vila Zeli- 
noje buvo atmenami 7 miru
sieji kunigai, kurie darbavosi 
įvairiais laikotarpiais Brazili
jos žemėje. Įvyko labai sim
boliškas reginys. Išėjo prie 
altoriaus lyg tyčia (bet kaip 
tik supuolė; 7 gyvi kunigai, 
kurie kaip uždegti žibintai 
švietė prie Dievo altorias. 
Tuo būdu buvo prie Dievo ai 
toriams. Tuo būdu buvo pa
ge bti tie 7 Dievo žibintai, 
kuriuos mirties angelas užge 
sino čia žemėje, kad užde
gus dieviškąja ugnimi amži
nybėje. Šventame Rašte skai
čius 7 turėjo ir turi simboli
nę reikšmę, nes primena gili
nimas 7 oažuyčias, 7 žibin
tus, 7 šv. Dvasios dovanas , 
Taigi ir čia taip susiklostė 
calykai. ,

Ceiebravo Saleziečių vyrės 
nysh kun Pranas Gavėnas, o 
koncelebravo po 3 iš šonų; 
kun Martynas Gaidys, Prel. 
Aleksandras Arminas, kun- 
Stasys ŠJeika ir trys jėzui
tai; Jonas Bružikae, Vincas 
Pupinis ir Petras Daugintis. 
Choras gražiai giedojo gies
mes, žmonių apypilnė bažny 
čia susikaupę meldėsi ir di
delis oū-ys prisiartino prie 
Dievo Halo. Prelatas Aleksan 
dras Armiuas pasakė graudi 
nantį reikšmingą pamokslą, 
trumpai apibudindamas kiek
vieno m rutio kunigo gyveni
mą ir darbuotę. Karstas su 
uždegtomis žvakėmis va zda 
vo minusiųjų kunigų oalaikus 
čia žemėje, o žvakių šviesa 
jų sielas paki'usias nuo že
mės pas Dievą.

Šv. Juozapo Brolijos niriai 
su uždegtais ž bintais ir pasi
puošę savo raudonomis uni
formomis atlydėjo pro didžią 

JONAS JAKUTIS
RUA COSTA BARROS, 352

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

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

DR. ANTONIO SI A ULY3
C. R. M. 10.647

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

Especialista em Cbstetricia pela Maternidade- de S. Paulo
Clinica de Adultos e Crianças — Mokomas de Senhoras 

Partos — Operações
Horário.* Cas 12 as 14 e das 19 as 21 horas

Jonsultorio e Residência RUA DOS TR1LHCS, 1570 
Moocaj Fone 92-3991

sias bažnyčios durie visus ku 
nigus j Dievo namą ii išbuvę 
laike mišią šonais altoriaus 
ir vėl išlydėjo po mišių išk7/ 
mingoj procesijoj j lauką. Bu 
vo iškilminga, gražu ir iki 
ašarų graudu. Tokiu būdu Mj 
šiomis, maldomis ir giesmė
mis buvo pagerbti mūsų bran 
gūs mirusieji kunigai ir pra
šyta Dievo, kad Jis būtų 
jiems gailestingas, kaio jie 
buvo gailestingi žmonėms.

Kunigams sudėtoms Mišioms 
aukos ir bažnyčioj padaryta 
rinkliava įįbuvo paskirta su
šelpti Rio de Janeiro asmenį 
nes lietuviškos parapijos kle
boną Juozą Janilionį, kuris*, 
būdamas jau beveik 80 metų 
ir sergąs, reikalingas skubios 
medžiaginės pagalbos. Jei 
kas norėtų tam kunigui pada 
ryti auką, malonėkite įteikti 
Vila Zelinos ar Mokos kuni
gams.

J. B. 
n«wQBtain 
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BROLIJA RUOŠIA ŠVENTĘ

Šv. Juozapo Vyrų Brolijos 
posėdyje nutarta ruošti susi
pažinimo pietus naujiems Vila 
Zelinos kunigams pagerbti ir 
pasveikinti įvyks Jaunimo Na 
muose rugsėjo 19, sekmadie
nį, 12:30 vai. Prieš pietus 
bus iškilmingos Mišios.
lig—II 
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CHORAS IEŠKO NARIŲ
Lietuvių Katalikų Bendruo 

menės choras, jau veikiąs 35 
metus, kviečia savo narius 
būti aisakingais už choro įdo
mumą ir gyvavimą. Chorui 
nepriklausančius ragina nes
lėpti ir neleisti rudyti bal
sams, o jungtis į chorą, kad 
jis toliau puoštų parapiją ir 
lietuvių koloniją.
IIMBM—ĮĮ 
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CHORO VAKARAS. L. K. 
Bendruomenės choras šešta

dienį susibūrė draugiškan va 
karėlin savo kambaryje Jau
nimo namuose, seimininkės 
paruošė skanių užkandžių, su 
sirinko apie 60 asmenų.

Kun. St. Šileika ragino cho 
ristus dalyvauti repeticijose 
ir įtraukti naujų narių savo 
žbdį dailindamas linksmais 
pavyzdžiais Klebonas kun- 
M Gaidys pasidžiaugė choro 
veikla, o kun. Pr. Gavėnas 
papasakojo, kaip saleziečių 
įkūrėjas šv. Jonas Beako mė
go muziką ir dainas. Prel. P 
Ragažinskas priminė, kad se
kančiais metais bus bus 150 
metų Brazilijos nepriklauso
mybės sukaktis, kurią reikė
tų ir lietuviams ypatingu bū
du švęsti.

Vaišės ir dainos tęsėsi, sa 
koma, ligi vėlyvo? nakties.
i!BBa«CTBaĮĮ 
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©
JAUNIMO KON HUSAS

ART.

Ketvirtadienį rugsėjo 2, 20 
vai. Vila Zelinos klebonijoje 
bus posėdis antrojo Pasaulio 
lie uvių jaunimo kongreso rei 
kalu Kiekviena organizacija 
kviečiama atsiųsti savo atsto 
vus, kadangi šio įvykio, ku
riame dalyvaus lietuvių jau
nimas iš keliolikos laisvojo 
pasaulio kraštų, ruoša labai 
sudėtinga.

Posėdį kviečia Brazilijos 
Lietuvių Bendruomenė, kurį 
yra atsakinga prieš Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės val
dybą už kongreso ruošą Bra
zilijoje. Bus sudarytas atski 
ras komitetas, kaip Argenti 
na, Ve nemiela ir kiti krašia1 
jau yra padarę. Komitetas 
spręs, kaip lėšas rinkti, ko
kius atstovus siųsti, kaip jung 
ti visas organizacijas ir visą 
jaunimą į J K darbua.

pirmajane Kongrese daly
vavo lietuvių jaunimo ta p 16 
ir 35 metų amžiaus iš 17 kraš 
tų, šeši buvo nuvykę iš B<ra 
zilijos. Kadangi tuo pačiu me 
tu Čikagoje ruošiama tauti
nių šokių šventė, tikimasi,

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 

teikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

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 

kad ir bent 16 šokėjų iš São 
Paulo galės dalyvauti.

Kun J. Kidykas JAV-se ta 
rėsi su finansų komitetu, ku 
ris pasiryžęs talkinti ir Brazi 
lijos lietuvių jaunimui.
UMBaHMaiĮ 
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PARAMA KUN. JU ZUI
JANILIÕNIUI

suruošta už mirusius liet.
kunigus pamaldų proga:

rinkliava bažnyčioj; Cr. 94,75 
kunigų auka (į kur.ą 
įeina ir 110 kr . ku
riuos surinko moterys 
V. Zelinoj ir Mookoj 
ir atnešė «ant mišių»);

Cr. 260,00
VISO Cr. 354,75

Taip kun. J. Janilioniui Rio 
de Janeiro lietuvių parapijos 
klebonui, pasiųsta Cr. 355 00.

P. G.
IIMMJBUil!
IÍmQESíÍÍ

Šv. Kazimiero lituanistinės 
mokyklos mokiniai šeštadie
nį apžiūrėjo Brazilijos kariuo 
menės paroda Ibirapueroje. 
Išvykoje dalyvavo 21 asmuo. 
Vaikai laipiojo po įvairius 
sunk.ežimius, patrankas, va 
žinėjo tanku, jojo arkliais. 
Pakeliui dainavo dainai, ku
rias išmoko sausio įnėnebį 
jaunimo stovykloje.

IEŠKOMAS

Justas Kardelis,’ gimę^ 1903 
metais Lietuvoje, gyvenęs S. 
Paule. Kreiptis į redakcijų.
II—II 
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UŽSIMOKĖJOS UŽ ML: Re
gina Škėmas de Britto 25 kr, 
įmanu 
ümb-eseíí

ARGENTINOS LIETUVIAI

Liepos 11 Argentinos Lietu

Raštinė:
. 15 de Novembro. 244 

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

ATSKIRO NUMERIU

KAINA 0,40

vių jaunimo valdyba susirin
ko Aušros Vartų parapijos pa 
talpose. Vadovavo pirminiu 
kas inž. Jurgis Brazaitis. Apie 
būsimas šventes pranešė Hek 
toras Levanavičius. Liepos 31 
suruoštas šokių vakaras, ku
rio pelnas skirtas studijų sa- 
vaitei, įvyksiančiai sausi® mė 
nes}, ir kelionei kongresam 
Madų parodos ruoša rūpina
si n. VI. Survilienė. Pravesta 
loterija laikrodžiui laimėti, 
Sportininkų sekcija rugpiūčio 
17 suruošė rungtynes tarp 
Lietuvių Centro Susivienijimo 
Berieso ir Lietuvių parapijos 
futbolo komandų. Sporto šven 
tės pietų pelnas irgi skirtas 
Kongreso reikalams. Knygų 
pardavimo komisija pranešė, 
kad knygos pardavinėjamos 
po šeimas. Rugpiūčio 1 visų 
jaunimo komisijų atstovai 
svarstė kongreso studijinę 
programą, kurią pecakaitė dr. 
Audra Deveikytė.

ALO- taryba gavo audien
ciją pas Turkijos ambasado
rių Bražinskų reikalu. Tautos 
šventę, rugsėjo 8, tikisi švęs
ti Temperley mieste, kurios 
viena gatvė prašyta pavadin
ti Lituania vardu. Villa 8as- 
tre lietuviai, gyveną arti tos 
vietos, šventę suruos. ALOS 
taryba išrinko naują valdybą 
pirmininkas A Mičiudas, vice 
pirmininkas K. Kliauga, sekre 
toriai L. Sruoga ir O. Kaire; 
lienė, iždininkas Julius Mičiu 
das. Pranešta, kad lietuvis 
kos mokyklos veikia lietuvių 
parapijoje ir Temperley, nu
matoma mokyklas orgaoizuo 
ti Berisse ir kitur ALOS ta 
rybos kasa švietimo reika 
lams paskyrė 30 tūkstančių 
pezų. Švietimo komisijos pir 
mioinko kun. A. Sieigvilos 
vardu atėjo mokykloms koy 
gų siunta iš Kanados, prel. 
J. Tadarausko išrūpintos- ;per 
B LFą. Dauguma jų yra sale 
ziečių išleistos; Švietimo ko
misija, dėkodama siuntėjams 
prideda: «Bet gal didžiausia 
pagarba tenka Tėvams Sale 
z.ečiams, kurie nuolatos ieš 
ko žmonių, kurie galėtų pa 
ruošti jaunimui knygų, jas iš 
leisti ir pagaliau išsiuntinėti. 
Tai tikri moderniškųjų laikų 
knygnešiai.»

(Laikas) II—UI 
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R O DE JANEIRO

Prel. Zenonas Ignatavičius 
šią savaitę lankėsi São Pau
pyje ir aplankė pažįstamus 
Piracikaboje.

INSTITUTO RURAL
Kun. J. Šeškevičiaus globo

je Embu-Guaęu jo pastatyta
me Instituto Rural sekmadie
nį įvyko vienuolikos užmies 
čio parapijų 150 pasauliečių 
vadovų pasitarimas, Institutas 
lavins žmones, kurie vado
vautų tikintiesiems kaimo baž 
oyčiosė, į kurias kunigas tik 
retkarčiais gali atvykti.
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