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BENDRUOMENĖJE
BL BENDRUOMENES RINKIMAI

LIETUVIU

Šių 1976 m. spalio 31 d. įvyko BL Bendruomenes Tarybos bei Re 
vizijos Komisijos rinkimai.

Balsavo 682 nariai. Basta 15 baisų nereguliarus, daugumoj dėl to, 
kad balsuota už daugiau kandidatų, negu leista. Vienas balsas buvo 
tuščias.

Rinkimo balsų tikrinimo komisiją sudarė Balsus Adam avie ius, Vy
tautas Bacevičius ir Antanas Aleknavičius.

LIETUVIU IMIGRACIJOS BRAZILIJON 50-METIS (1926-1976) KANDIDATAI | BENDRUOMENES TARYBĄ

Gyvybinė kryžkelė
Ryšium su tautinių šokių švente, kurioje dalyvavo per 2000 

gražaus lietuviško jaunimo, pakilo entuziazmo banga: turime daug 
jaunimo, kuris užtikrins lietuvybės ateiti! Taip, pagrindo tokiam 
entuziazmui yra, bet neperdaug. Visų pirma tai tik rinktinė jau
nimo dalis, kuri viena išeivijos ir tautos mastu negali užtikrinti 
lietuvybei tęstinumo. Ji gali daug prisidėti, bet negali visko lem
ti. Žvelgiant į ateiti, reikia matyti ne tik šokėjus, bet ir visą jau
nimą. Jame, be abejonės, yra daug tautinio sąmoningumo, lietu
viško ryžto, bet nestinga ir abejingumo. Tai ryšku ypač tame 
jaunime, kuris nedalyvauja lietuviškoje veikloje ir į tautinį pradą 
mažai tekreipia dėmesio. Pratęsiant projekciją į ateiti, jau dabar 
galima numatyti, kad abejingasis jaunimas bus tik lietuviškos 
kilmės amerikiečiais, kanadiečiais ar kitokiais, o sąmoningasis 
jaunimas užims aktyviųjų veikėjų pozicijas. Išimtys, žinoma, visur 
galimos, tačiau bendrosios tėkmės jos nekeičia. Taigi, dabartinių 
šokėjų kartos jaunimas lietuvybės tęstinumo projekcijoje teikia 
gana gerų vilčių. Didžioji kryžkelė prasidės su būsimomis vedy
bomis — jaunų šeimų sudarymu. Jaunose šeimose bus padarytas 
lemiantis sprendimas lietuviškumo ar nelietuviškumo linkme. Ga-. 
lime išeivijoje padaryti labai daug, sukurti didelių vertybių, bet 
jei neturėsime kam jų perduoti bei tęsti, veltui bus visos pastan
gos.

£ ★ ★

Šiaip ar taip svarstysime, būsimos vedybos ir dabartinės lems 
visos lietuvių išeivijos likimą. Tai likiminė kryžkelė, kurioje iš
ryškės ateities linkmė. Dėlto nenuostabu, jog visi sąmoningi lietu
viai trokšte trokšta, kad jų vaikai tuoktųsi su lietuviais ar lietu
vėmis. Jie aiškiai mato, kad lietuviška santuoka yra stipriausia 
tęstinumo garantija. Žinoma, ir čia gali būti daug išimčių, tačiau 
bendroje perspektyvoje tai stipriausia atrama. Deja, nevisų tėvų 
norai pildosi: kartais net ir tautiškai sąmoningų tėvų vaikai nu
eina priešingais keliais. Visdėlto, kaip patirtis rodo, giliai lietuviš
kų šeimų vaikai sudaro lietuviškas santuokas ir tuo būdu pasiren
ka lietuvišką ateitį. Jais gėrisi plačioji visuomenė ir į juos sudeda 
savo viltis. Pastaruoju metu ir spaudos puslapiuose buvo matyti 
šaunių jaunų porų. Tai džiuginanti prošvaistė, juoba, kad lietuvių 
parapijų žiniose vis gausėja mišrios santuokos. Dėlto kiekviena 
nauja lietuviška pora yra sutinkama su džiaugsmu, nes ji yra 
lietuviškos gyvybės tęsėja. Kiekviena jų betgi neatsiranda savai
me, atsit&įūyL Jos ateina daugiausia iš sąmoningai Uętuviškų 
šeimų, kurių atžalynas jaučia reikalą jieškoti savos tautybės part
nerio. Nors santuoka yra pirmoje eilėje širdies dalykas, nesilen- 
kiąs išorinei komandai, bet kai susiformuoja lietuviška širdis, 
natūraliai, savaimingai jieško taip pat lietuviškos širdies. Žinoma, 
tai nėra absoliuti taisyklė, tačiau gana ryški rodyklė.

☆ -ir

Dėlto vienas didžiųjų mūsų šeimų rūpesčių yra sulaukti lie
tuviškų savo vaikų vedybų. Mažose kolonijose tokia galimybė nėra 
didelė, nes pasirinkimas būna labai ribotas. Dauguma vaikų drau
gų būna kanadiečiai, kurie ir nulemia pasirinkimą. Bet antra 
vertus, nėra reikalo gyventi izoliacijoje ir mažoms kolonijoms. 
Ryšiai su didžiaisiais lietuvių centrais mūsų- laikais yra tokie 
lengvi, kad pažintys gali būti mezgamos be didelių sunkumų vi
soje Š. Amerikoje. Judresnieji rado kelius net į Lietuvą, žodžiu

1. Banys Vicente Victor, pramonininkas: 434
2. Butrimavičius Pijus, advokatas 420
3. Dimša Jonas, pensininkas . 261
4. Gaulia Antanas, advokatas (Rio) 346
5. Gavėnas Pranas, kunigas . 501
6. Jurevičius Stasys, tarnautojas 217
7. Lukoševičienė Stasė, slaugė 320
8. petraitis Ernestas, pensininkas (Rio) 270
9. Rudys Antanas, tarnautojas 221
16.Saldys Algimantas, prekybininkas 384
11.Saurusaitis Antanas, tarnautojas (Rio) 171
12. Satkūnaitė Joana, advokatė 409
13. Silickas Jonas, inž. archit. 336
14. Sliesoraitis Algirdas, advokatas 502
15. Šes’kevičius Juozas, kunigas 481
16. Zizas Arnaldas, studentas 343
17. Žarkauskaitė Geny, sociologė 334

| REVIZIJOS KOMISIJĄ

1. Čiuvinskas Juozas, pensininkas 433
2. Petraitis Alfonsas D., tarnautojas 519
3. Šimonis Petras, pensininkas 501
4. Žutautienė Aldona, šeimininkė 249

ŠAUKIU LIETUVĮ BURTIS PRIE LIETUVIO, |
IR GYVĄ ŠIRDĮ PRIE GYVOS ŠIRDIES, |
KAD TAMSIAME VIDURNAKTY NEŽUVĘ K
RYTMEČIUI PAKILTUME GYVENTI IR ŽYDĖT. |

sakant, norintiems surasti lietuvį ar lietuvę saniuoKai yra gana 
plačių galimybių. Liūdniau yra su tais tautiečiais ar tautietėmis, 
kurie nesiima iniciatyvos, nejieško ir pasiduoda kitataučių aplin
kai. Žinome, kad daug kas vedė kitatautes, daug lietuvaičių ište
kėjo už nelietuvių, bet daug kas ir nusivylė, pamatė savo klaidą, 
bet jau neatitaisomą. Iš nelietuviškų santuokų negalima laukti 
lietuviškos gyvybės pratęsimo, nors yra labai gražių išimčių. Jos 
yra paguoda lietuviškajai visuomenei ir savo lietuviškumu kar
tais pralenkia grynai lietuviškas santuokas. Tai tikrai nuostabūs 
žmonės, kurie lietuvybei labai daug padaro. Deja, tokių yra labai 
nedaug. Dėlto jų pavyzdys juo labiau šviečia mūsų visuomenėje. 
Visdėlto išeivijos ir visos tautos mastu tie reti šviesūs pavyzdžiai 
tėra mažytis perliukas didelėje tautos mozaikoje. Pastarajai su
daryti reikia milijoninės gausos grynai lietuviškų perlų bei gin
tarų. O jie formuojasi tik lietuviškose šeimose.

■ Ą

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka
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Ligonines ženklas

SAGiWWtA

Ligoninės kvartalas

M

Caixa Postai 21 - GUAJARA-MIRIM - Ter. Rondonia

> mirim

Kaip šiandien sunku įsivaizduo- 
ti São Paul j prieš 400 metų buvu
si mažę ir nereikšmingą indėnų 
kaimelį Piratininga, taip ir sunku 
įsivaizduoti Rondonijos vakarų 
miestelį Guajara-Mirim prieš 15 
ar daugiau metų, kai į jį atvyko 
lietuvis misijonierius kun. Ferdi
nandas A. Bendoraitis. Šiandien 
keturių milijonų kvadratinių kilo
metrų Amazonijos srities pietva
kariuose stovinti baltutė jo sta
tyta ligoninė pripažįstama kaip ge
riausia vakarų Amazonijoje.

Antrojo pasaulinio karo už
kluptas toli nuo savo šeimos, stu
dijuodamas mediciną Heidelber
ge, buvo karo audrų nublokštas, 
kaip ir daug kas, į įvairius kraštus 
— Čekoslovakiją, Austriją, paga
liau atsidūrė Paryžiuje. Iš čia vy
ko tarnauti kariuomenėje Gabo
ne, Afrikoje. Apie pusmetj išbu-. 
vo su dr. Albertu Schweitzer. 
Grįžęs i Prancūziją įsteigė kliniką 
Alsace. Kunigu buvo įšventintas 
1960 balandžio 16 Paryžiuje, ir 
sekančių metų kovo 10 jau atsira
do Guajará-Mirim miestelyje, tuo 
laiku bent du kart mažesniu ne
gu dabar. Buvo besiruošiąs vykti 
j Afrikos misijas, kai pirmasis Gua- 
jara-Mirim prelatūros vyskupas 
Dom Rey jį pakvietė pas save.

Prancūzijoje leidžiamas keturis 
kart per metus biuletenis „Lettre 
d'Amazonie' (Amazonijos laiškai) 
aprašo prancūzų kilmės kunigų 
darbus Rondonijoje ir kitur, su
teikia daug žinių apie kun. Ben- 
doraitį Didesnė dalis puikių fo-_ 
tografijų yra jo paties nusiųstų. 
Čia pirmą kartą, jau neskaitant 
paties išvažiavimo j Braziliją 1962 
metais, kun. Bendoraitis plačiau 
aprašomas 1963 metais, kai Boli

vijos miesto San Joaquim apyim-. 
kėje kilo epidemija. Jau buvo mi
rę virš 400 asmenų (pats miestas 
turėjo tada 2.000 gyventojų) nuo 
nežinomos ligos. Buvo pirmasis 
gydytojas, pasiekęs San Joaquin. 
Mikroskopo pagalba atpažino li
gą ir antibiotikais ją sustabdė. Už 
šiuos ir kitus patarnavimus Boli
vijoje buvo,pakeltas į garbės ka
pitonus Bolivijos laivyne 1967 
metais.

Tais pačiais metais laivu Mamo- 
ré ir Guaporė upėmis nukeliavo 
tūkstantį kilometrų, apžiūrėdar. 
mas 1.000 ligonių. Sekančiais me
tais pastatydino naują ligoninės 
laivą, kuris 1966 sudegė. Vėliau 
dar du tokie laivai nuskendo, nes 
upėje potvynio metu įnešami di
džiuliai rastai, kurie per dumbliną 
vandenį nesimato. Mamorė upė 
ties Guajara-Mirim sausros metu 
praleidžia 1.011 kubinių metrų 
per sekundę, o potvynio metu — 
11.285 kubinių metrų. Ties mies
tu Mamorės plotis yra 1.200 met
ai. Vėliau upė tampa Madeira^ 
viens ilgiausių (3.380 km) Ama
zonės intakų.

1964 metais įsteigė radijo stotį 
Radio Educadora, kuri dabar per
vesta kitiems prelatūros tarnauto
jams. Tais pačiais metais buvo pa
skirtas pirmuoju Guajara-Mirim 
prelatūros generaliniu vikaru. Nu
keliavo į Bororo ir Xavante in
dėnų kaimus medicinos darbui 
(Mato Grosso valstijoje). Pirma 
dirbęs mažame kambarėlyje su 
keliomis lovomis ligoniams, 1965 
m. atidarė,.Centro Médico Social'" 
ligoninę kuri dabar geriausia va
karų Amazonijoje. 1971 pradėjo 
ir 1973 pabaigė statyti šią 136 
lovų sveikatos įstaigą, kurioje net 

yra kambarys vaikams žaisti. Šiuo 
metu dirba 5 gydytojai, apie 12 
gailestingų seserų. Paprastą popie
tę kun. Bendoraitis pats apžiūri 
apie 40 ligonių. 1973 metais mies
to valdyba paskelbė jį Guajara 
Mirim garbės piliečiu, kurį daugu
ma apylinkės žmonių pažįsta kaip 
.Padre Médico” arba „Padre Ben- 

do”.
Jau dabar reikia ligoninę plėsti, 

nes sergančiųjų netrūksta. Be čia 
tarnaujančių brazilų ir boliviečių 
gydytojų nuolat būna savanorių 
gydytojų ir seserų iš Prancūzijos. 
Šiuo metu yra ir dr. Vitas Kiau
šas, po Jaunimo kongreso Brazili
joje pasilikęs Australijos lietuvis, 
kuriam pavesta įrengti kraujo ban
ką Šiam kraujo bankui ir bendrai 
reikės ligoninei elektros generato
riaus, nes miesto elektros jėgainė 
kartais operacijų metu sušlubuo-
ja. Iki gruodžio bus pabaigtas nau- krosnimis. Tai vienintelė apylin- 
jas ligoninės laivas, 22 X 5 metrų, kės plytinė, įvairaus formato ply- 
dviejų aukštų, su šešioms lovoms tas ir čerpes pristatanti Rondoni-

<$rci a

/Atskirai pridėtas juodžio men. užbaigsimo ligoninės laivo piešinys, nupieštas čia dirban
čio boliviecio gydytojo, ligoninių administracijos specialisto).

Ligoninės Laivas „Gerasis Ganytojas” Guajará-Mirim Prelatūros Mamorė ir Guaporė pau
piu gyventojams.

ILGIS: 23 metrai; PLOTIS 5,27 metrai; AUKSUS 5,30 metrai; kiek giliai guli vandenyje 
0,50 metro.

PIRMAS AUKŠTAS: (iš kairės j dešiną) raštinė, ambulatorija, gydytojo kabinetas, dantų 
gydytojo kabinetas,_ ligoniams kambarys, virtuvė, prausyMos.

ANTRAS AUKŠTAS: (iš kairės j dešiną) salė, valgomasis, keturi miegamieji, gamintas iš 
itaúba ir kedro medžio, ĮRANGOS: medicinos ir odontologijos instrumentai, laboratorija, 
radijo siųstuvas; PRIEDAI - elektros tinklas, geriamas vanduo, vilkikas su motoru. 
Mastelis: 1 cm - 2 metrai.

ligoniams, operacijoms kambariu, 
dantų gydytojo gabinetu, vaistine 
ir t.t. Šis laivas apie 15-20 dienų 
plauks upių tinklu, patarnauda
mas kaimeliams, miesteliams ir 
plačiai išsibarščiusiems kaučuko 
(gumos) rinkėjams. Taip pat lau
kiama ligoninės autobuso, kuriuo 
tas pats gydomasis personalas lan
kys vieškelio gyvenvietes. Sekan
čių metų pradžioj jau bent ketvir
tą kartą iš Prancūzijos atskris akių 
gydytojas specialistas ir operuos 
per tą laiką surinktus akių ligo
nius.

Kaip kun. Bendoraitis išlaiko 
ligoninę, kurioje apie 25 nuošim
čiai gydomi nemokamai ir kurią 
taip sunku išlaikyti toli nuo vais
tų įrankių, reikmenų fabrikų ir 
parduotuvių? 1969 m. kun. Ben
doraitis atidarė plytinę su 30 met
rų kaminų ir trimis didelėmis
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jos ir Bolivijos gretimų vietovių 
statybai. Plytinės pelnas įnešamas 
ligoninei. Apie 10 km nuo miesto 
iškirsdino miškus ir įsteigė ūkelį, 
iš kurio jau atsiranda vaisių dar
žovių pieno. Šiais metais kun. 
Bendoraitis pastatė tvenkinį ir už
veisė žuvų. Jis mielai dalį atiduo
tų jaunimo stovyklai — tik kad la
bai toli nuo São Paulo.

Ligoninę lankė prezidentas Cas
telo Branco, 1971 m. buvo Pran
cūzijos ambasadorius, lietuvio ku
nigo darbas plačiai aprašytas Tarp
tautinio Raudono Kryžiaus ko
misijos, kuri lankė 2/3 visų Ama- 
zonijos sveikatos įstaigų. Rondo- 
nijos gubernatorius, gubernatū- 
ros pareigūnai ir sveikatos sekre
torius dažnai lankosi jo namuose.

Virš ligoninės pagrindinių durų 
iš vidaus pusės nupieštas didelis 
Vytis, šone — ligoninės simbolis — 
lietuviško stiliaus Madona su vai
keliu. Koplyčioje vienas keturių 
vitražų vaizduoja šv. Kazimierą 
kaba Aušros Vartų Marijos pa
veikslas. Lietuviškai papuošti ir 
gyvenamieji kambariai jo namuo
se, kurie su ligonine apima visą 
miesto kvartalą (100 X 100 met
rų). Nors jau 15 metų be atosto
gų darbuojasi, kun. Bendoraitis 
planuoja įsteigti saloje arba toliau 
nuo miesto raupsuotiems prieglau
dą ir džiovos sanatoriją. Tada no
rėtų ką nors įsteigti ir jaunimui, 
kuriam prelatūroje nedaug kas da
roma — prelatu ra yra kokio tūks
tančio kilometrų ilgio ir kelių šim
tų pločio, turinti vyskupą ir 12 
kunigų.

Kai kun. Bendoraitis atvyko į 
Guajara Mirim, arti miesto tebe
buvo , laukiniai" indėnai, Pacaás- 
Novos, kuriuos prijaukino dabar
tinis vyskupas Dom Roberto Go
mes, lydimas kun. Bendoraičio,ku
ris rūpinosi sveikatos reikalais. 
Jeigu nebūtų indėnų skiepijęs, gy
dęs nuo įvairių sunkių ligų, gal 
šiandien šios giminės, kurios anais 
laikais visi bijojo kaip labai žiau
rios, visai nebebūtų. Kun. Bendo
raičio archyvas pilnas šimtų pui
kių nuotraukų iš indėnų gyveni
mo, papročių tautosakos, meno, 
dirbinių, ir turi surinkęs, šimtus 
eksponatų savo muziejuje, įreng
tame viename kambaryje.

1974 m. Brazilijos valdžia jam 
įteikė Marechal Rondon medalį.

Ligoniu kambarys (3 lovos)Pagrindinis įėjimas Laukiamasis kambarys

IftlBiiliš.li! 
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Ligoninės koridoriai ir kambariai papuošti dešimtimis originalų tapybos, vaizduojančių 
indėnus, *ų papročius ir užsiėmimus.

HMMM-

Ligoninės kiemas rūpestingai Seselės Ksaveros apsodintas ,Jaca”, mangų ir kitais me
džiais, kurie apdengia nuo karštos saulės. Anksti rytą ir prieš lietų kieme kalbasi penkios pa
pūgos, šaukiančios „ Doutor”.

Dr. V. Kiaušas, jau du mėnesius čia dirbąs, mano, kad lietuviai turėtų stipriai remti kun. 
Bendoraičio darbus, ne tik kad padėtų lietuviui ir pagalbos reikalingiems žmonėms, bet ir 
kad čia yra ypatinga proga iškelti lietuvių ir Lietuvos vardą žymia ligonine, geriausia vakarų 
Amazonijoje.

kuris duodamas pasižymėjusiems 
čiabuvių reikaluose. Apie 1966 
metus kun. Bendoraitis įsteigė in
dėnų sodybą apie 200 km nuo Gua 
jara-Mirim, prie Guaporė upės, at- 
kviesdamas kelių giminių indėnus 
vienon vieton,.kur jie ligi šiol ge
riau aptarnaujami sveikatos atžvil
giu. „Sagarana" sodyboje jie išmo
ko žemės ūkio darbų, staliaus ir 
kitų amatų mechanikos. Šiuo me
tu Sagarana rūpinasi prancūzas 
savanoris. Savo pirmykščia tvarka 
Sagarana buvo panaši į indėnų re
dukcijas pietų Brazilijoje.

Šių metų rugsėjo mėnesį kun. 
Bendoraičio administruojamos li
goninės statistika ši: 2814 gydy
tojų konsultos, kurių kun. Ben
doraitis apžiūrėjo 824; 353 pagul
dyti ligoninėn, per mėnesį 2.390 
ligonių-parų ir ligoniams 5.941 
valgiai ir vaikučiams 619 buteliu

kų: laboratorijos egzaminų atlik
ta 1.252, spindulių nuotraukų 
112, pirmosios pagalbos ambula
toriją priėmė 531 asmenį, duota 
6.448 adatų ir 1.503 butelių skys
čių; odontologijos pacientų buvo 
237 ir operuota 27 asmenys. Rug
pjūčio mėnesį naujai pastatyta li
goninė pasiekė didžiausią skaičių 
apžiūrėtų ligonių — 3.100.

Per pirmą šių metų pusmetį 
statistika buvo ši: 14.771 konsul
tos, 6.874 laboratorijos egzaminai, 
553 peršvietimai, 3.957 pirmosios 
pagalbos atvejai, 1.890 paguldyti 
ligoninėn — viso 11.898 dienų, li
goniams valgių 35.571, tarnauto
jams valgių 9.028 ir mažiems vai
kams 2.694, 31.079 adatos, 6.131 
įleista serumų, 176 operacijos Ubu 
giausįa aklosios žarnos), dantų gy
dytojų patarnavimų 2.024, skal
bykloje skalbta 72.684 gabalų.

Šv. Kazimieras - ligoninės koplyčioj.

Pagrindinės diagnostikos statisti
ka ši: malarija 7.200, kvėpuojamų 
organų 1.516, vidurių ligų 2.369, 
633 prieš gimdymą. Per pusmetį 
ligoninėje mirė 53 asmenys. Ge
rojo Ganytojo ligoninėje šiuo me
tu 56 tarnautojai, kurie priklauso 
nuo kun. dr. Bendoraičio ir 21 
valdžios tarnautojas. Ligoninė tu 
ri sutartis su I NFS ir FU N FU R AL

Kun. Bendoraičio įsteigta ir 
tvarkoma ligoninė aptarnauja mil 
žinišką plotą, įskaitant ir Bolivijos 
pasienio gyventojus. Šioje apylin
kėje iš viso keturios ligoninės: 
kun. Bendoraičio, Guayaramerin 
ir Riberalta (Bolivijoje) ir Porto 
Velho, teritorijos sostinėje. Su 
kun. Bendoraičiu dirbantieji gydy 
tojai mano, kad netrukus „Gero 
jo Ganytojo" ligoninė išaugs dar 
daugiau ir taps pagrindinė ir kon 
sultinė ligoninė.

Spalio 9, prieš pat kun. K. Bėkš 
tai išvykstant iš Guajara-Mirim, 
buvo suorganizuotos lietuviškos 
Mišios, dviejų Amazonijoje dir 
bančių kunigų pirmosios lietuvių 
kalba. Penki lietuviai giedojo „Pul
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TIESA IR GYVENIMĄ S w*™
AUGA SUSIRŪPINIMAS

DĖL LIETUVOS 
BAŽNYČIOS

PERSEKIOJIMO

Įtakingas katalikų žurnalas 
“Commonweal” savo liepos 
•16-os numeryje išspausdino ilgą 
Ričardo Kriokaus straipsnį — 
“Persecution in Lithuania”. 
Tame pačiame numeryje iš
spausdino straipsnį, parašytą 
Harvey Fireside ir pavadintą 
“The Trial of Sergei Kovalev”.

Tai bus bene pirmas kartas, 
kad šis plačiai skaitomas leidi
nys aprašo Katalikų Bažnyčios

TIKĖJIMO KELIAS
A M A Z O N I_J O J

kim ant kelių' ir „Marija, Marija“, 
o tikinčiųjų malda prisiminti li
goninės geradariai, misijų rėmėjai, 
artimieji, Lietuvos Kankiniai.

Kun. dr. Bendoraičio nepails
tanti talkininkė yra Sesuo Ksave
ra, kuri 1963 m. iš Prancūzijos at
vyko jam padėti, j j lydėjo kelio
nėse upėmis ir per džiungles pas 
indėnus. Prancūzijoje leidžiama
me žurnale , Lettre d'Amazonie" 
ji aprašė savo išgąsti, kai vos jai 
atvykus kun. Bendoraitis sunkiai 
susirgo malarija indėnų kaime. 
Nors upės buvo visai nusekusios, 
luotu jj’atgabeno j misijų stotj, 
nes tais laikais nei kelio j Guaja- 
ra-Mirim nebuvo, tik siaurojo ge
ležinkelio linija, statyta pirmojo 
karo metu, vadinamoji „Mirties 
geležinkelis”, nes jj statydami mi
rė virš 7.000 asmenų. Kun. Ben
doraitis septynis kart susirgo ma
larija, ir gal tik dabar, po 15 me
tų darbo, suras laiko kiek atsi

persekiojimą ir jos pastangas ap
siginti prieš bedievius Lietu
voje.

Krickus buvo Kunigų Vie
nybės užangažuotas parašyti šį 
ir panašų straipsnį “Washington 
Post” laikraštyje. Anot Kriokaus, 
Lietuvos klausimą svarbu iš
kelti ne vien’ konservatyvioj 
spaudoj. “Į konservatyvius lei
dinius mes visada pateksime su 
savo byla,” — sako Krickus. 
“Mum svarbu paliesti sąžines 
taip vadinamų katalikų liberalų, 
kurie Amerikos katalikų tarpe 
turi daug įtakos.”

ÀLKT

kvėpti, nors ir ateities planai rei
kalingi rūpestingos priežiūros ir 
didžiulio darbo.

Seselė Ksavera ne tik rūpinasi 
namais, bet dirba ligoninės vaisti
nėje rūšuodama gautus vaistus, 
nuo ryto ligi vakaro eina nuo vie
no darbo prie kito, maloniai pa
tarnaudama kiekvienam. Vieną va
karą paruošė lietuvišką vakarienę 
su kugeliu, raugintais kopūstais, 
salotais su grietine. Jau vieną kar
tą čia Amazonijos gale buvo šeši 
lietuviai, kai lankėsi São Paule 
gyvenąs D. Dikinis su sūnum. Pir
mas lietuvis kunigas, kuris kun. 
dr. Bendoraitj aplankė buvo kun. 
Hermanas Šulcas. Šiais metais atsi
rado antrieji du - kun. Bėkšta, 
kurj kun. Bendoraitis pažino in
dėnų specialistų suvažiavime, ir 
kun. Šaulaitis. Kas rytą konceleb- 
ravo Mišias jaukioje ligoninės kop
lyčioje, kurios altorius apdengtas 
lietuviška staltiese su jaustu žo
džiu ' LIETUVA'.

J. šauPaiuj

SIMAS KUDIRKA kalba JAV katalikų vyskupų surengtame simpoziume 
Maryknoll, Niujorke, liepos 14 d. Simpoziume buvo svarstoma Visuotinė 
Žmogaus Teisių Deklaracija ir Sov. Sąjungos nusikaltimai. Dalyvavo 300 
asmenų — vyskupų, kunigų, vienuolių, žurnalistų

Simas Kudirką kalbėjo 
JAV vyskupų pasitarime

Maryknoll seminarijos pa
talpose, New Yorko valstijos 
šiaurėj, liepos 14 Simas Kudirka 
JAV-ių episkopato atstovam vi
są valandą pasakojo apie žmo
gaus teisių varžymą sovietų 
okupuotoj Lietuvoj.

Kudirka buvo pakviestas 
Amerikos episkopato specialios 
komisijos — National Conferen
ce of Catholic Bishops Commit
tee for the Bicentennial. Vysku
pai suorganizavo trijų dienų pa
sitarimą JAV nepriklausomybės 
akto šviesoj svarstyti pasaulinio 
teisingumo problemas — “Bi
centennial Convocation on 
Global Justice”.

Prezidiumą sudarė: Newarko 
arkivyskupas Peter L. Gerety, 
Greensburgo vyskupas William 
G. Connare, Kansas City vysku
pas Ignatius J. Strecker, vysku
pų sekretorius tarptautiniam 
reikalam kun. Bryan J. Hehir ir 
devyni kiti JAV vyskupų kon
ferencijos pareigūnai.

Kudirka vyskupam angių kal
ba raštu ir žodžiu pateikė 11-os 
puslapių pranešimą, kuriame 
suminėjo svarbesnius Jungtinių 
Tautų visuotinės žmogaus teisių 
deklaracijos paragrafus. Prie 
kiekvieno suminėjo konkrečius

.pavyzdžius, kaip sovietai tuos 
principus laužo Lietuvoj.

Auditorija, kurią sudarė 
daugiau kaip šimtas kunigų, vie
nuolių žurnalistų ir kitų, su di
deliu susidomėjimu klausė Ku
dirkos pranešimo ir visą pusva
landį, kiek programa leido, kėlė 
klausimus, į kuriuos Kudirka 
trumpai ir aiškiai atsakinėjo. Per 
pertrauką klausytojai Kudirką 
sveikino ir toliau klausinėjo.

Visiem buvo padalinta Ku
dirkos pranešimo kopijos, JAV 
Bendruomenės leidinys “The 
Violations of Human Rights in 
Lithuania”, PLB anglų kalba iš
leistas Antano Terlecko pareiš
kimas KGB viršininkui Andro
povui ir daug kitos dokumen
tacijos.

Pasitarimo didžiausia d da
lis buvo skirta žmonių teisių 
varžymo klausimui Pietų Ameri
koj, Azijoj. Kudirka vienintelis 
buvo pakviestas kalbėti apie 
žmogaus teisių problemą ko
munistų užgrobtuose kraštuose.

Kudirką palydėjo ir jo prane
šimus vertė Religinės Šalpos ir 
Amerikos Lietuvių Katalikų Tar
nybos reikalų vedėjas kun. K. 
Pugevičius, kuris išrūpino Ku
dirkai šį pakvietimą.

ALKT
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MINTYS MIRUSIŲJŲ
PROGA

MINĖJIMO

J. Vaišnora, M.I.C.

Vėlinės — mirusiųjų pami
nėjimo diena. Šią dieną Baž
nyčia sąmoningai parinko tuo
jau po Visų Šventųjų Šventės. 
Paminėjus visus Šventuosius, 
ne tik tuos, kurie yra liturgi
niame kalendoriuje, kurių 
šventės yra švenčiamos, bet 
visą daugybę, kurie yra amži
noje laimėje pas Viešpatį ir 
tikrai yra šventi, Bažnyčia tuo
jau prisimena ir tuos Bažny
čios narius, kurie dar nėra pa
siekę galutinės ir amžinos lai
mės dėl to, kad dar nėra pa
kankamai skaistūs, kad dar 
turi apvalyti savo dėmes, nes 
Šv. Rašto žodžiais, “niekas su
teptas negali įeiti į Viešpaties 
karalystę.”

Tasai mirusiųjų minėjimas 
konkrečiai reiškiasi įvairiais 
būdais. Bažnyčia ragina mels
ti Viešpatį, kad jų nuskaistini
mo laikas būtų sutrumpintas, 
kad jų kančios dėl galutinio su 
Dievu susivienyjimo greičiau 
baigtųsi. Tai yra pamaldos už 
mirusius. Bažnyčia meldžiasi 
už visus skaistykloje esančius, 
o atskiri žmonės už savo arti
muosius. Norima net ir regi
mu būdu pagerbti mirusiųjų 
Viešpatyje kapus, papuošiant 
tą dieną gėlėmis, uždegant ant 
kapo žvakeles. Gal daugelis 
net nežino, kur yra brangių
jų, artimiausiųjų asmenų ka
pas — jie išmėtyti po pla
čius Sibiro ar kitų kraštų plo
tus, tačiau malda ir juos pa
siekia. Patsai kapų puošimas 
yra tik išorinė pagarba miru
siam, o malda yra veiksmin
ga priemonė jiems padėti 
greičiau pasiekti trokštamą ir 
laukiamą laimę.

Tačiau mirusiųjų pagerbi
mas, ypač Vėlinių dieną, šį tą 
pasako ir mums. Kai nueina
me į kapus, pažvelgiame į 
kryžius ir paminklus, kai susi
kaupę įsiklausom į medžių 
šlamėjimą, į baltų beržų me
lancholišką raudą, rodos kad 
mirusiųjų kalbą išgirstame. 
Rodos, mums kas šnibžda: 
“Žiūrėk, tu žemės keleivi, 
mes kuriuos tu čia mini, kurių 
kapus lankai, gyvenome, kaip 
ir tu. Mes mirėme — mirsi ir 
tu. Praeis vieni kiti metai ir 
tavo buvimą ant žemės žymės 
vien tik naujas kapas ir ant jo 

pastatytas kryžius, jei, žinoma, 
jį kas nors pastatys.

Skirta yra žmonėms kartą 
mirti” — sako šv. Paulius 
apaštalas (Žyd. 9, 27). Mes 
mirsime, kaip mirė kiti. Kada? 
Nežinome. Žinome tačiau, 
kad miršta kaip jauni taip se
ni, kaip turtingi, taip vargšai,
kaip mokytieji, taip bemoks
liai, kaip lovoje, taip ant greit
kelių asfalto, kaip ligoninėse, 
taip traukinių, automobilių ar 
orlaivių nelaimėse. Žodžiu 
miršta visur, visaip, visokie. 
Žinant šitokį žmogaus likimą 
laimingas yra tas, kuris kas
dien yra pasirengęs susidurti 
akis į akį su mirtimi. Nebe- 
reikalo Kristus pakartotinai ir 
primygtinai įspėjo: “Budėkite 
tad, nes nežinote, kurią valan
dą jūsų Viešpats ateis ... To 
tarno viešpats pareis tą dieną, 
kurią nesitiki, ir tą valandą, 
kurios nelaukia” (Mat. 24, 42. 
50). “Budėkite tat, nes neži
note nei dienos, nei valandos” 
(Mat. 25, 13).

Tikintis į pomirtinį gyveni
mą turi pasirengti mirčiai, nes 
nuo to priklausys jo amžinybė 
— laiminga ar nelaiminga. Pa
gal Kristaus žodžius, palai
mintas yra tas tarnas, kuris 
vykdo savo viešpaties nurody
mus, kai jis yra išvykęs, ir bu
di laukdamas jo parvykstant. 
“Iš tikrųjų, sakau Jums — kal
bėjo Išganytojas —jis pastatys 
jį prie visų savo gėrybių” 
(Mat. 24, 45-47). Bet deja tam 
tarnui, kuris galvotų: mano 
viešpats užtrunka, skriaustų 
kitus tarnus, valgytų ir gertų 
su girtuokliais. Bet to tarno 
viešpats pareis tą dieną, kurią 
nesitiki ir tą valandą, kurios 
nežino. Viešpats atskirs jį ir 
duos jam vietą su veidmai
niais; ten bus verksmo ir dan
tų griežimo” (Mat. 24, 48-51). 
Švento Rašto Psalmistas tei
singai sako, kad “nusidėjėlių 
mirtis yra blogiausia” (Ps. 33, 
22), o Apreiškimo knygos au
torius vadina palaimintais 
tuos, kurie miršta Viešpatyje” 
(Apr. 14, 13).

Poetas Brazdžionis viename 
savo eilėraštyje sako:

“Kapas, Kryžius. Anno
Domini . . .

O baltų beržų malda!
O pakvies, pakvies namo

mane

Vienąkart sesuo juoda”
(Per pasaulį keliauja žmogus,

165 p.).

Teisingi yra šie poeto žo- 
žiai. Mirtis nėra pranykimas, 

sunaikinimas; ji yra namo su
grįžimas. Esame Dievo vaikai. 
Iš jo namų išėjome, klaidžio
jame žemėje, kaip menkas 
dieviškosios šviesos spindulė
lis, ir vėl turime grįžti atgal, 
kad vėl atsirastame savo Tė
vo namuose.

Mirtis yra neišvengiamu
mas. Nuo jos apsaugoti nepa
jėgia nė Marksas, nei Darvi
nas nei kiti išminčiai, kurie 
skelbiasi suradę visas gyvybės 
paslaptis. Bet jie nesurado ir 
nesuras mirties paslapties. Ši
tas mirties neišvengiamu
mas, jos netikėtinumas moko 
mus neprisirišti prie šios že
mės, negyventi tik taip, tarsi 
niekad nemirtume. Kas verti
na tik žemiškas gėrybes, tas jas 
turės su skausmu palikti. Pa
galios ir tos gėrybės nėra am
žinos — ir jos nyksta, žūsta.
Kam tiek daug susirūpinimo 

žemiškais dalykais, kai rytoj, o 
gal ir šiandien mūsų lūpos 

sustings ir turėsime viską 
palikti. Tai nėra rezignacija, 
pasyvumas, kaip nuolat teigia 
ateistai, o protingumas vertin
ti dalykus taip, kaip jie to 
verti.

Atsiminkime, ką Jėzus yra 
pasakęs: “Saugokitės visokio 
godumo, nes gyvybė nepri
klauso nuo;, turto apstumo, ku
rį kas turi”

Jei žemėje kas nors mums 
priklauso, tai neturime už
miršti, kad mes patys priklau
some dangui. Jei ką žemei pri
valome, tai virš visko ir viską 
privalome Dievui, nes “jame 
mes veikiame ir esame”. Že
mėje turime išlaikyti ir išsau
goti Dievo malonių turtus, 
kad amžinybėje būtume su 
juo. Turime žemėje mirti, 
kad amžinybėje gyventume.
Todėl “palaiminti tie, kurie 

miršta Viešpatyje”.
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I íôltol a HU
Neišmoko

Pirmą mokslo dieną sūnelis 
grįžo iš mokyklos. Motina:

— Ar daug išmokai mokyklo
je, mano sūneli?

— Ką ten, mamyte... Rytoj 
vėl turėsiu grįžti.

Telefonas suskamba: birring, brrring. . .

— Labas.
__ Ar čia gyvena Tomas?
— Kas?
— Tomas.
__O, Tomas. ..
— Taip, Tomas.
__ Vieną minutę. . .
— Tomai?. . .
__ Ne, čia Dana.
_  Kur Tomas?
- Kas?

— Tomas.
__O, Tomas. Jis yra mano kambary.
__ Ar aš galiu su juo pasikalbėti?

— Labas, ar čia Tomas?
__ Ne, čia Dana. Ar pasukai teisingą numerį?
— Ar čia yra: 282-8797?
— Ne, bet čia gyvena Tomas.
__ Tai aš su juo ir noriu kalbėti.
— Bet jis nekalba.
— Kodėl?
— Nes jis yra mano katinas.
— O. Aš sukau 282-8796.
— Tai ne tas. Sudieu.

— Sudieu.

Andrius Šležas, n m.
Brockton, Mass.

NESIJUOKITE!
Leonardas Žitkevičius

Nesijuokite, zuikeliai 
Nei giraitės voveraitės: 
Augs berneliai kaip uoseliai, 
O mergaitės — kaip eglaitės.

Aš broliukas — dobiliukas, 
Kaip varliukas, mažuliukas. 
O sesutė — rūtytėlė, 
Kaip varlytė, mažutėlė.

Lietuva yra prie Latvijos, Len
kijos, Gudijos ir Baltijos jūros 
Lietuvos sostinė yra Vilnius. Vil
nius yra didžiausias miestas. Yra 
ir kitų mieštų, kurie turi daug
žmonių, kaip Kaunas, Klaipėda, 
Šiauliai ir kiti. Daug muzikų ir 
poetų gyveno Lietuvoje, kaip 
Maironis, Vaičiūnas, Miškinis ir 
kiti. Muzikai: Gruodis, Šimkus 
Griauzdė, Čiurlionis yra žymiau
sias. menininką^ ’ 95 prpe. lietu
vių priklauso R. Katalikų bažny
čiai ir’ B proc. kitoms religijoms, 
daugiausia protestantų. .

KristinaTavąraitė, 
Garv.®Indí lit. m-los mokinė

Tų uoselių tvirtumėlis, 
O eglaičių puikumėlis! 
Nesijuokite, zuikeliai: 
Toks užaugs ir jaunimėlis.

eglutė
ini.innftnfiníurmHntitmnmtntititttnínfinrniiiiininintiií  

1
EGLUTĖ — vienintelis lietuviškas laikraštėlis vaikams išeivijoje. Redak
ciją sudaro: sės. Ona Mikailaitė, Elena Juknevičienė, Danguolė Sadū- 
naitė. Administruoja ir spausdina Nekaltai Pradėtosios Marijos Seserys, 
Putnam, Connecticut 06260. Prenumerata metams — $7.00, vieno numerio 
kaina — $0.75.
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jLitezatma Sail ė Mohlau
Pogrindžio “Aušra” atskleidžia tiesą

Rašytojo Juozo Keliuočio persekiojimas ® Mokytojas Petras Paulaitis kalinamas Sibire jau 
25-ri metai ® Karininkas Petras Paltarokas tebėra tremtyje • Lietuviai žvelgia i Vakarus

čia pateikiame pogrindinės “Auš
ros” 2 numerio ištrauką — rasini 
“Ko siekia Vyt. Miniotas?” Jame at
sispindi tikrasis pavergtos Lietuvos 
veidas. RED.

1975 m. lapkričio mėn. “Tie
sos” 267-272 numeriuose buvo 
išspausdinta platoka Vyt. Mi
nioto apybraiža “Ir vėl Balfo 
ranka”.

Kas paskatino V. Miniotą grįž
ti prie jam nebe naujos temos, 
kurią 1973 m. savo 155 pusla
pių apybraižoje “Atsargiai, Bal
ias'” jis, atrodo, buvo išsamiai 
išgvildenęs?

1975 m. lapkričio mėn. “Tie
soje” išspausdintoje apybraižo
je V. Miniotas paaiškina savo 
tikslą: “... Balfas ir jo veikėjai 
bei statytiniai vis dar neatsisa
kė savo “šaltojo karo” metų 
veiklos, vis skverbiasi į Lietu
vą, vis drumsčia mūsų gyven
tojų ramybę”.

Pamėginkime atskleisti šių 
žodžių potekstę.

Pirmiausia, objektyvumo dė
lei norisi pasakyti, kad į Lietu
vą kasmet atvyksta apie kelioli
ka tūkstančių užsieniečių (1974 
m. jų skaičius nesiekė 19 tūks
tančių), įskaitant turistus, spor
tininkus, komercininkus, artis
tus ir visus kitus. Didžiumą šių 
užsieniečių sudaro vadinamųjų 
liaudies demokratinių šalių pi
liečiai. Tad tikrųjų užsieniečių 
skaičius nežymus, o atvykstąs 
vasarą vienas kitas šimtas užsie
nio lietuvių jokios nei ideologi
nės, nei politinės, nei kitokios 
grėsmės tarybinei santvarkai 
Lietuvoje tikrai nekelia. Lietu
va nusėta tankiu tarybinės ka
riuomenės karių tinklu, joje 
gausu įvairaus profilio žvalgy
bos darbuotojų, užsieniečius ap
tarnauja “Inturisto” ir kt. įstai
gų personalas taip pat gerokai 
papildytas saugumiečiais. Ne
nutuokiantiems apie tarybinio 
pasaulio realybę užsieniečiams, 
nors jie ir norėtų, belieka labai 
jau ribotos veiklos galimybės. 
Be to, retas jų išvyksta už Vil
niaus ribų, o sostinėje viskas 
taip sutvarkyta, kad bet koks 
pašalinis žingsnis būtų tuoj pa
stebėtas.

Todėl V. Miniotui tikrai nėra 
ko nuogąstauti. Jei į Austriją 
kasmet atvykstantys keletas mi
lijonų užsieniečių nesudaro jo
kios grėsmės, tai ką jau bepada
rys tie keliolika tūkstančių ar 
tiksliau vienas antras šimtas?

Melburno, Australijoje, Lietuvių Katalikių Moterų Draugijos narės žygiuoja 
Į ekumenines pavergtų tautų pamaldas katalikų šv. Patriko katedroj

Lietuvis gali nerimauti dėl ko 
kito — ar šitas Lietuvos gyven
tojų izoliavimas nuo pasaulio 
nežlugdo jų kultūros ir ekono
mikos? Ar nepaverčia Lietuvos 
gūdžiu pasaulio užkampiu?

V. Miniotą piktina ir kita 
bendravimo su užsieniu forma
— susirašinėjimas su tautiečiais 
bei pasikeitimas siuntiniais. Jis, 
matyt, norėtų, kad Lietuva atsi
sakytų nuo bet kokių ryšių su 
keliais šimtais tūkstančių tau
tiečių, 1944 metais pasitrauku
sių į Vakarus, besigelbint nuo 
tarybinio genocido.

Darbštūs Lietuvos žmonės ir 
dabartinėmis sunkiomis ekono
minėmis bei socialinėmis sąly
gomis užsidirba duonos kąsnį. 
Tiesa, yra dalis gyventojų, ku
rie dėl valdžios persekiojimo, 
patirtų nelaimių, paplitusio al
koholizmo ar kt. priežasčių yra 
reikalingi tam tikros materiali
nės ar dvasinės pagalbos. Ta
čiau, apskritai, Lietuvoje sunku 
rasti tokių šeimų, kurios pragy
ventų iš užsienio siuntinių. Pa
grindinis motyvas, skatinąs 
bendrauti su užsienio lietuviais
— tai giminystės ir tautiškumo 
ryšiai, tai bendri jausmai, užuo
jauta svetur atsidūrusiems tau
tiečiams, niekuo nenusikaltu- 
siems gimtajam kraštui.

Jei ne V. Minioto ir jo bend
rininkų represijos, šiandien 
dažnas Lietuvos gyventojas no
rėtų įvairiomis formomis bend
rauti su užsienyje gyvenančiais 
broliais ir sesėmis.

Kad šitas bendravimas būtų 
ardomas. V. Miniotas griebiasi 

paprasčiausio šantažo.

Balfo vadovai bei aktyvesni 
jo veikėjai piešiami kuo tam
siausiomis spalvomis, sutapati
nami su karo nusikaltėliais, kad 
su šiais žmonėmis imtų baimė 
palaikyti bet kokius ryšius. Apy
braižoje pateikti dialogai ir ati
tinkamai nušlifuotos nuotrupos 
rodo, kaip apdorojami ir įbaugi
nami Lietuvos piliečiai. Dauge
lis dar gerai prisimena, kaip 
Lietuvoje būdavo užkertamas 
kelias į mokslą, į geresnį darbą 
tiems, kurie prisipažindavo turį 
užsienyje giminių. Todėl, veng
dami nemalonumų, ir šiandien 
žmonės dar parašo nenorį pri
imti siuntinių bei susirašinėti 
su užsienio lietuviais.

Atvykstantys į Lietuvą akty
vesni užsienio lietuviai, savo 
ruožtu, taip pat gąsdinami, kar
tais provokuojami, kad nekiltų 
noras daugiau čia lankytis.

Minėtoje apybraižoje užsienio 
lietuvė Regina Andriejauskienė 
kaltinama norėjusi išgauti iš ra
šytojo J. Keliuočio jo rašomus 
atsiminimus.

Tariamų J. Keliuočio atsimi
nimų medžioklė jau tęsiasi ke
letas metų. Informatoriui klai
dingai pranešus apie neva tai ra
šomus atsiminimus (faktiškai J. 
Keliuotis rašė atsiminimus apie 
dailininką J. Vienožinskį), tuoj 
pat buvo pradėta jų medžioklė.

Pradžioje be jokių užuolankų 
saugumo darbuotojai atvyko į 
Keliuočio butą ir pareikalavo 
atsiminimų.

— Prašau, — pasakė rašyto
jas, paduodamas atsiminimus 

apie J. Vienožinskį.
— Mums ne šitų reikia, — 

atsakė saugumiečiai, — duok 
tuos, kur rašai apie save.

Nieko nepešus, vėliau pradė
ta ieškoti per netikrus rašytojo 
bičiulius. Įvairūs asmenys siūlė 
savo paslaugas, neva norėdami 
“padėti”. Rašytojui J. Keliuo- 
čiui dėl to gyvenimas pasidarė 
tikrai nepakenčiamas. Be to, 
imtasi pastangų jį morališkai 
sugniuždyti. Tegaudamas kelio
likos rublių pensiją ir versdama
sis atsitiktiniais literatūros kū
rinių vertimais, rašytojas ilgoką 
laiką tikrai skurdžiai gyveno. 
Be to, A. Sniečkaus nurodymu, 
joks jo kūrinys nebuvo išspaus
dintas. Pasinaudodami jo sun
kia ir dvasine, ir materialine 
būkle saugumui artimi rašyto
jai pasiūlė jam parašyti kompro
misinį straipsnį, žadėdami už tai 
išrūpinti normalią pensiją, su
rengti iškilmingą 70-čio minėji
mą ir pradėti spausdinti jo raš
tus.

Išgautas straipsnis buvo žy
miai pakeistas ir plačiai panau
dotas propagandiniams tiks
lams. Rašytojui pradėta mokėti 
normalesnė pensija, tačiau jo 
70-čio jubiliejus liko nesureng
tas, o ir raštai nepradėti spaus
dinti. Netrukus vėl prasidėjo ta
riamų atsiminimų medžioklė, 
kurioje nepaskutinis vaidmuo 
tenka ir V. Miniotui. Minėtoje 
apybraižoje jis rašė apie atsilan
kymą pas J. Keliuotį:

“Kol rašytojas klaidžioja pri
siminimų labirintuose apžvel
giau jo kambarį...”

V. Minioto tikrąjį apsilanky
mo tikslą dar aiškiau nusako to
limesnė citata: “... man prie
kaištavo ant rašomojo stalo pa
dėti keli balti popieriaus lakš
tai ..

Ne tik V. Miniotui, bet ir ki
tiems jo profesijos kolegoms ne
duoda ramybės tik balti popie-. 
riaus lakštai. O kur slepiami pri
rašyti popieriaus lakštai? Ta 
baimė verčia Įtarinėti atvykstan
čius į Lietuvą iš užsienio tautie
čius, toji baimė surašė intrigų, 
ir prieš N. Andriejauskienę. J. 
Keliuočio kūriniai V. Miniotui 
reikalingi ne tam, kad išvystų 
šviesą, o kad amžinai dingtų sau
gumo nišose. J. Keliuotis, tiek 
metų sąžiningai dirbęs savo 
kraštui literatūros darbą, plė
šęs, kiek įstengdamas, jo kultū
ros dirvonus, senatvėje duonos 
kąsnį turėjo pirktis pačia aukš
čiausia kaina — išsižadėdamas 
savo kūrybos ir principų. Už il
gametį kultūros darbą jis, re
miantis A. Venclovos ir K. Kor-

(Tes. 8 psl. )
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Torontiškio “Gintaro” šokėjai veteranai, dalyvavę tautinių šokių šventėje Čikagoje. Trūksta kelių šokėjų, jų tar
pe ir Omero Burzdžiaus, kuris darė šią nuotrauką

POGRINDŽIO AUŠRA. . .
— vav ---- — • ■«cs*-'«w •**- ■ —i
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sako literatūriniais kaltinimais, 
buvo net kelerius metus kalina
mas. 0 šiandien Lietuvoje nusi
pelniusių kultūros veikėjų var
dai suteikiami net NKVD gene
rolams! Kokią kultūrą Lietuvo
je kėlė generolas J. Macijaus
kas. LTSR nusipelnęs kultūros 
veikėjas?! Jis žinomas kaip ak
tyvus genocido vykdytojas savo 
ranka iš nagano be pasigailėji
mo šaudęs 16-tos lieutviškosios 
divizijos karius! Kitokios rūšies 
jo nuopelnų Lietuvoje nežino
ma.

Nieko baisaus neatsitiktų, jei 
koks nors Lietuvos rašytojo kū
rinys ir pasiektų Vakarus. Kiek
vienas žmogus turi teisę kurti ir 
skelbti savo kūrybą. Todėl ir 
kiekviena pastanga praskinti 
tautos kūrybai kelią į viešumą 
yra sveikintina.

Kukli pensija už tylėjimą ir 
merdėjimą yra tautos talentų 
žudymas. Šie V. Minioto recep
tai lietuvių tautai nepriimtini.

V. Miniotas šmeižia ne tik 
Amerikos lietuvius, tiesiančius 
savo broliams ranką. Šmeižiami 
ir tie, kurie išdrįsta priimti ją.

1973 m. išleistoje V. Minioto 
apybraižoje “Atsargiai, Balfas!” 
ypač šlykščiai šmeižiami politi
niai kaliniai Petras Paulaitis ir 
Petras Paltarokas. Kas yra šie 
žmonės iš tikrųjų?

Petras Paulaitis — mokyto
jas, plataus akiračio žmogus, 
baigęs filosofijos studijas Itali
joje. 1941 m. dalyvavo pasiprie
šinimo sąjūdyje prieš bolševi
kus, buvo paskirtas Raseinių ap
skrities viršininku, vėliau pro
testavo prieš žydų naikinimą 
Lietuvoje ir, nesutikdamas su 
nacių politika, iš šių pareigų 
pasitraukė. Gestapo buvo per

sekiojamas, ir vos ištrūko iš jo 
nagų Kaltinėnuose. Pokario me
tais Įsijungė i partizanų pasi
priešinimo sąjūdi, tačiau gink
luotose akcijose nedalyvavo, 
dirbdamas daugiausia pogrin
džio spaudos darbą. 1947 m. 
prie D. Poškos Baublių, Žemai
tijoje, buvo suimtas. 1956 m. iš 
konclagerio paleidžiamas, tačiau 
jau sekančiais metais suimamas 
už patriotinių nuotaikų skleidi
mą Kauno studentų tarpe. Iki 
šiolei vis dar tebekalinamas 
Mordovijoje, faktiškai tik už sa
vo pažiūras ir ištikimybę gim
tajam kraštui. Jau 28 metai, 
kai šis taurus žmogus laikomas 
už grotų ir siekiama gyvo jo iš 
čia neišleisti.

Kada gi pasaulio teisininkai 
atkreips dėmesį į šį mūsų laikų 
Šiljono kalinį, kada mūsų užjū
rio broliai konkrečiais veiks
mais padės šiam didžiajam lais
vės kankiniui?!

Ne lengvesnė ir P. Paltaroko 
dalia. Jis — giliai apsišvietęs 
žmogus, mokąs užsienio kalbų, 
buvęs Lietuvos kariuomenės ar
tilerijos kapitonas bei Paryžiaus 
karo akademijos klausytojas. 
Kam teko pažinti P. Paltaroką, 
tas neabejoja jo taurumu, jaut
rumu, jo gilia meile gimtajam 
kraštui. Jo ištikimybė Lietuvai 
ir pažiūrų nuoseklumas ypač ne
mėgstami šiandieninių Lietuvos 
šeimininkų. Buvo siūloma P. 
Paltaroką anksčiau paleisti, iš
badėjusio kalinio ištvermę mė
ginta palaužti balta duona, cuk
rumi ir sviestu, tačiau jo ranka 
nepaėmė, plunksnos ir nepasira
šė po savo pažiūrų pasmerkimo 
lapu.

Atlikęs 25 metų bausmę, jis 
ir šiandien neturi teisės gyven
ti tėvynėje, priverstas vienat
vėje ir skurde leisti savo senat

vės metus. Jis koneveikiamas, 
kad prieš kelerius metus, būda
mas konclageryje, sutiko priim
ti šiokią tokią materialinę pa
galbą.

V. Miniotas šiam kilniam 
žmogui nešykšti melo ir šmeiž
to žodžiu.

Kai tėvynėn veržėsi svetimų
jų ordos, P. Paltarokas liko gin
ti jos laisvės ir garbingai kovojo 
kaip karys. Duok Dieve, kad 
Lietuva turėtų daugiau tokių 
žmonių!

V. Miniotas savo apybraižose 
stengiasi atsiriboti nuo bet ko
kios žvalgybinės veiklos, savo 
pastangas kovoti prieš Balfą 
bandydamas pagrįsti pilietiniais 
motyvais. Tai įrodinėti Lietuvos 
gyventojams per daug naivu. 
Šiandien beveik kiekvienas ži
no, kad bet koks užsienio pilie
čių kvotimas yra galimas tik su 
saugumo žinia. Ir tokio pobū
džio akcija, kurią vykdo V. Mi
niotas, yra senokai numatyta ir 
apsvarstyta saugumo komiteto.

Nepaisant Helsinkio konfe
rencijos nutarimų, dedamos pa
stangos, kad Lietuvos gyvento
jai kuo mažiau bendrautų su už
sienyje gyvenančiais tautiečiais. 
V. Minioto apybraižos yra tik 
viena iš daugelio suplanuotų 
šios akcijos priemonių.

Lietuvos gyventojai su vilti
mi ir ilgesiu žvelgia i Vakarų 
pasaulį, kada pagaliau karo aud
rų ir žiaurios okupacijos atskir
ti vienos tautos žmonės galės 
netrukdomi bendrauti. Kada lie
tuvis galės bendrauti su kitomis 
tautomis, kada galės išvengti 
prievartinio bendravimo su Lie
tuvon brukama beveide, amora
lia ir viskam abejinga kitatau
čių mase? Kada? S. K.

T.

Vokietija
SILPNAI LIETUVIŠKAI KAL

BANTIEMS JAI NUOLIAMS šį ru- 
denį organizuojami korespondenci- 
niai lietuvių kalbos kursai. Kursan
tus registruoja ir išsiuntinėtų anke
tų laukia M. šiušelis. Schloss Renn- 
hof. 6840 Lampertheim - Huetten- 
feld. Mokymosi medžiaga bus siun
čiama kas dvi savaitės. Uždavinių 
lapą kursantai grąžins kursų vedė
jui po savaitės ir ji. jau ištaisytą, 
gaus su sekančia medžiagos siunta. 
Registracijos mokestis — 5 DM. Per 
metus taipgi bus paruošti keturi biu
leteniai vokiečių kalba, supažindin- 
tys lietuviškai nekalbanti jaunimą 
su Lietuvos istorija, geografija, tau
tosaka ir lietuvių išeivija. Tikimasi, 
kad lietuvių kalbos kursais susido
mės ypač tų apylinkių tėvai, kur nė
ra lietuvišku šeštadieninių mokyk 
lų jų vaikams. Visoje V. Vokietijoje 
veikia tik penkios šeštadieninės lie 
tuvių mokyklos, o vaikų stovykla su
rengiama kartą i metus.

DIENRAŠTIS ”BILD" rugpjūčio 
3 d. paskelbė pranešimą apie 24 Lie- 
tuvoje prie Šventosios rastus ginta
ro gabalus. Jų svoris — nuo pusant
ro iki trijų kilogramų. Radinio vertę 
sustiprina tuose gabaluose užkonser 
vuoti vabzdžiai, lapai ir gėlės nuo 
60 iki 80 milijonų metų senumo.

JĮg _

S YPSENOS
Meškeriojant

Išvažiavo Stasys meškerioti. 
Šį kartą pasiėmė ir savo žmoną. 
Nusiyrė valtimi Į ežero vidurį. 
Stasys jau rengėsi leisti meš
kerę.

— Maryte, paduok dabar man 
tą skardinę, kur tau krante įda
viau palaikyti. — atsigręžęs 
kreipėsi į žmoną.

— Skardinę? — Marytė pa- , 
darė nustebusį veidą. — Ak. 
tiesa,, atsimenu, aš ją įmečiau i 
ežerą. Tokia purvina ir dar kir
minų pilna!

Klasių kova
Marksizmo ekspertai Mask

voje aiškinosi kapitalizmo rei
kalus, kurie vyksta visai prie
šingai, negu Marksas pranaša
vo. Maotsetungo patikėtiniui 
neseniai Amerikoj lankiusis 
draugas Liu pareiškė:

— Socializmui Amerika yra 
mirusi šalis. Kaip pas mus nė
ra kapitalistų, taip ten nėra dar
bininkų klasės.

— Kur ji? Likviduota?
— Ne. daug blogiau. — sako 

Liu, — ji motorizuota ...
Įstaigoje

Du tarnautojai susitiko įstai
gos koridoriuje.

— Kaip reikalai jūsų skyriu
je?

— Neklausk! Viršininkas 
spaudžia dirbti už keturis!

— Vargšeliai . . .
— Visa laimė, kad mes sky

riuje astuoni. Parinko Pr. Alš.
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MŪSŲ ŽINIOS

Spalio 31 pasižymėjo keliais mu
sų kolonijoj svarbiais jvykiais.

BAŽNYČiOS JUBILIEJUS

■'M

V. Zelinos šv. Juozapo parapi
jos bažnyčiai sukako 40 metų.

Bažnyčia — didelis ne tik lietu
vių katalikiškumo paminklas, o ir 
visos kolonijos pastangų atspindys. 
Tatai buvo paminėta ir atšvęsta Mi- 
šiomis, kurias 11 vai. koncelebravo, 
kartu su klebonu kun. J. Šeškevi
čium, t.P. Daugintis ir kun. St. Ši
leika. Pamaldose dalyvavo apie400 

čiųių, tarp kurių, jaunimo tau-
- áis rūbais atlydėti, Vereador Ar

tur Alves Pinto ir S. paulo Prefek
to atstovas deputatas D r. José Ma
ria Marin. Mišios buvo paaukotos 
už bažnyčios statytojus, rėmėjus, 
geradarius ir visus betkaip prisidė
jusius prie parapijos. Ypatingai bu
vo primintas bažnyčios statybos i- 
niciatorius ir nenuilstantis lėšų rin
kėjas, amžinos atminties KUNIGAS 
BENEDIKTAS SUGINTAS. Tuo 
pačiu buvo Dievui priminti ir laik
raščio MŪSŲ LIETUVOS steigėjai, 
rėmėjai, skaitytojai.

Apeigos bažnyčioj buvo užbaig
tos Tautos Himnu.

Sugiedojus Brazilijos Tautos Him
ną buvo atidengta lenta su užrašu 
„Praça da Republica Lituana".

Tautinių šokių ansamblis „Rū
telė' ten pat, naujoj Lietuvos Res
publikos aiks’tėj, pašoko kelis tau
tinius šokius, susilaukdamas karš
tų katučių.

"LIETUVOS RESPUBLIKOS 
AIKŠTĖS' ATIDARYMAS

GAUSUS SPAUÜOS BALIUS

Augštieji valdžios ub'tvrtu bu
vo pakviesti j seniai numatytą Spau
dos balių, kuris šiemet susilaukė y- 
pač daug dalyvių. Rengėjai — Šv. 
Juozapo Vyrų brolija, talkinama 
Liet. Katal. Moterų Dr-jos narių, 
nesitikėjo tokio didelio skaičiaus 
svečių. Mat, išparduotų pakvieti
mų skaičius buvo mažesnis. Tačiau 
jie visus įstengė sutalpinti ir gerai 
pavaišinti apsčiais valgiais (vien tik 
daržovių buvo 8 rūšys).

Visiems užvalgius ir užgėrus, po
nia Aldona Valavičienė 50- čios ko
miteto vardu padėkojo visiems už 
dalyvavimą iškilmėse ir aukštie - 
siems svečiams. Ji skatino, atsidėko
jant Alturüi Alves Pinto už pastan
gas išgauti iš São Paulo Prefektū
ros dekretą pavadinti prieš šv.Juo- 
zapo Bažnyčią, esančią aikštę Lie
tuvos respublikos aikšte, balsuoti 
rinkimuose už jj, kandidatą j São 
Paulo miesto tarybą.

Alg. Sliesoraitis dėkojo MŪSŲ 
LIETUVOS redakcijos ir adminis
tracijos vardu dalyviams už pagal-

NEJAUGI MŪSŲ VEIKĖJAI DAR NEŽINO, 
KAD VISĄ LIETUVIŠKO JUDĖJIMO 
PAGRINDĄ SUDARO NE JIE 
TIKTAI S 
LIETUVYBĖ 
GYVA, KOL 
EGZISTUOS?

PAUDA;
IŠEIVIJOJ BUS
MŪSŲ S P

PATYS, O ’•
IR

TIK
A U

KAD 
TOL 
D A

MANGU LEDAI

É 3$ S

SESELĖS KSAVEROS RECEPTAI IŠ AMAZONIJOS

Dėl 2/3 gerai išvirtų be žievės ir be fibrų mangų pridėti daugiau kaip 1/3 
grietinės saldžios arba rūgščios ir cukraus pagal skonį; viską gerai išplakti su 
„liquidificador' ir sušaldyti šaldytuve.

ABAKATU LEDAI

: Šeši gerai prinokę :r nulupti abakatai; sumaišyr su šešių citrinų sunka ir 
viena dėžutė „leite condensado". Gerai išplakti , liquidificador' ir sušaldyti 
šaldytuve.

ABACAXI LEDAI

Nulupus ir išėmus kietąją dalį <s abacaxi, išvirti su trupučiuku vandens indo 
dugne, kad neprisviltų. Atvėsusius abacaxi gabaliukus sudėti j „liquidificador" 
su viena dėžute , creme de leite' ir cukrum pagal skonį Gerai išplakus, palikti 
šaldytuve iki sušalimo.

Nemažas lietuvių imigracijos Bra
zilijon 50-čio minėjimo laimėjimas 
— prieš šv. Juozapo parapijos baž
nyčią esančios São José dos Cam
pos aikštės „perkrikštijimas' „Re
publica Lituana” aikšte. Tai jung
tinių jėgų — 50-čio minėjimo ko - 
miteto ir Brazilijos Lietuvių Ben
druomenės valdybos — pasiekti re
zultatai.

Po Mišių, kuriose dalyvavo ir jau
nimo —„RŪTELĖ tautiniais rūbais 
uniformuoti skautai, skautės — vi
sa minia išsiveržė j aikštę. Vereador
Artur Alves Pinto, kurio dėka išgau- bą leidžiant vienintelį Brazilijos lie
tas iš São Paulo Prefektūros „Lie
tuvos Respublikos aikštės” vardas, 
sveikino lietuvius, mininčius savo 
imigracijos 50-metį. ir jiems dėko
jo už visa gera, kurį nuveikė Brazi
lijos labui. Dr. José Maria Marin, 
São Paulo valstijos deputatas ir Pre
fekto Olavo Setúbal atstovas, paties

, Prefekto vardu dėkojo už pakvieti
mą į tokią prasmingą šventę ir pasi
džiaugė su lietuviais 50-čio proga.

Kalbėdamas organizacinio komi
teto vardu, kap. J. Ciuvinskas dėko
jo Vereadorui už įdėtas pastangas 
dėl „Lietuvos Respublikos aikštės' 
ir pačiam Prefektui. P. Aid. Valavi
čienė to paties komiteto vardu ap
dovanojo, padėkos ir pagarbos ženk- 
!an, abudu augštus svečius lietuviš
ka juosta.

tuvių laikraštį „Musų Lietuvą' ^ra
šė jj ir toliau remti, jo leidimą per
ėmus Tėvams Saleziečiams.

Lietuviškai kalbanti 
Vyrų — moterų - vaikų 

gydytoja

DRA. HELGA HERING 
médica 

HOMENS-SENHORAS 
CRIANÇAS

Av. Eulina, 99—V. Sta. Maria 
(Skersgatvis ties nr. 2214, Av. De
putado Emílio Carlo-Bairro do Li-

I mão)

| Tel.: 220-0439/266-3569

DEGANTIEJI BANANAI

Paimti kelis geros rūšies ir prinokusius bananus, nulupti ir pailgai supjausty
ti, apibarstyti cukrum ir iškepti svieste keptuvėje. Apipylus rumu ar konjaku, 
degančius paduoti j stalą.

MANGU BLYNAI

(Dėl šešių asmenųl - Paėmus kvietinių miltų su pienu, mielėm, trupučiuku 
druskos ir trim .kiaušiniais, pagaminti tešlą Viską ’abai gerai išplakti ir apden
gus palikti tešlą pailsėti 3 ar 4 valandas. Pamerkti tešloje gerą šaukščiuką tirš
tos saldžios mangų košės ir su didesniu šaukštu pilti į karštą alyvą arba sviestą 
keptuvėje. Daryti apskritus blynelius ir užtektinai plonus, kadangi jie nuo mie
lių išsipučia.

Pastaba: Tešla neturi būti labai skysta, nes kitaip ji neprilimpa prie mangų 
košės ir keptuvėje pridega prie dugno.

Kada blynai atsiranda lėkštėse ant stalo, dar galima, pagal skonį juos page
rinti, apipilant konjaku ir uždegant ugnį juos maišyti lėkštėje iki konjakas iš
degąs užges. Tatai duoda savotišką įspūdį ypač vakare, užgesinus šviesą kam
baryje - stalas pasilieka apšviestas mažais biynų žiburėliais.

Tai seselės'Ksaveros receptai iš Amazonijos.
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MŪSŲ
ŽINIOS B

Tą pačią dieną vyko ir Brazili
jos Lietuvių Bendruomenės Tary
bos ir Revizijos Komisijos rinki
mai. Balsavimų urnos buvo V. Ze- 
linoj ir šv. Kazimiero p-jos patal
pose; daug balsų buvo surinkta 
per jgaljotinius įvairiose vietovė-' 
se; daug atėjo ir paštu net ir iš to
limų Brazilijos pakraščių, pavz., 
40 balsų per A. Kučinską ir Magd. 
Bu itvy dieną, 39 balsai per Kaz. 
Skorupską ir Alb. Budrevičių, 40 
balsų per Ign. Vijūną iš Agua Ra.- 
sa ir Tatuapė, 45 balsai per Jurg. 
Matei ionį ir Mot. Sėjūną iš Casa 
Verde. Balsų rinkimų centras bu
vo pačioj Zelinoj. Kandidatų sąra
šas su jų pasiektais rezultatais yra 
įdėtas atskirai.

BL JAUNIMO SĄJUNGOS BAL
SAVIMAI

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

10

ie?

BLB-nés BALSAVIMAS

VALDYBA

siM

TAUTIETI, SAVO BALSU PA
REMK VEREADOR ARTUR AL 
VES PINTO, n° 2231 - ARENA. 
JIS MUMS JAU PADĖJO, TAI 
BALSUOKIM UŽ JI.

i•

PAGERBSIME MIRUSIUS SĄJUNGOS-ALIANQA NARIUS

Lapkričio mėn. 21 dieną, 18 valandą — sekmadienį — Lietuvių Są
jungos -Aliança Salėje, Rua Lituânia, 67 - Moóca —

Prelatas Pijus Ragazinskas
Sąjungos-Aliança Valdybai prašant, atlaikys mišias už visus mirusius 

Sąjungos narius. Pamaldų metu giedos V. Zelinos L.K.B.Choras. Prašo
mi dalyvauti mirusiųjų giminės, draugai ir pažįstami.

Nepamirškite. Lapkričio m. 21 d. 18 v.

Ta pačia proga ir neseniai susi
kūrusi BL JAUNIMO SĄJUNGA 
pravedė pirmuosius savo balsavi
mus. Buvo pristatytas 14 kandi
datų sąrašas — „chapa unica', už 
kuri nariai buvo kviečiami pasisa
kyti.

BL JAUNIMO SĄJUNGA jau 
yra sudariusi valdybą, kuri pilnam 
sąstate bus paskelbta vėliau.

Taigi šių metų spalio 31 diena 
Brazilijos lietuvių kolonijoj liks at
mintina šiais keliais svarbiais įvy
kiais.

Parama „Mūsų Lietuvai", Tuoj 
j Aukso Knygą Remti „Mūsų Lie
tuvai" jsirašė visa eilė tautiečių, au= 
kodami po 100 kr.: Jon. Adomavi
čius, Stasė ir VI. Jurgučiai, Julija 
ir José Gaivão, Eduardas Vinkšnai- 
tis, Magd. Vinkšnaitienė, Ricardo 
Brasiauskas, Petr. Žarkauskąs,Ant 
Navickas.

200 kr. St. Jurevičius, Kaz. Sko- 
rupskas.

600 kr. Gražv. ir Henr. Remen- 
Čiai.

50 kr. Elena ir Vlad. Pavilioniai, 
Antonina ir J. Bendžiai.

Po 30 - 10 kr. ir po daugiau,ku
rių parašai neįskaitomi.

Garbės leidėjai:
Aldona ir Jonas Valavičiai, au

koją 1.000 kr.

Po 500 kr.- Vila Anastácio 1. naš
lių ir moterų būrelis (Isabel Aglins
kas, Kazė Žambas, Ana Polįkaitis, 
Ona Patinskienė); Veron. ir Jonas 
Dimšos, Petras Šimonis ir Monika 
ir Stasys Tamošaičiai.

Gauta jau iš karto pinigais 3.320 
kr.

Be to, užsisakė ateinantiems 
1977 metams: Liūdas Ralickasj 
135 kr. ir Julija Jotekaité Gaivão - 
200 kr.

ARTUR ALVES PINTO
N.O 2231

JOVEM L8TUAMO, NAS ELEI
ÇÕES DO PRÓXIMO DIA 15, 
VOTE EM QUEM NOS AJUDOU- 
ARTUR ALVES PINTO, n° 2231 
-ARENA.

PADĖKA ►

LANKO TAUTIEČIUS *

Klebonas t. Petras Daugintis ka
lėdos, lankys lietuvių šeimas Erme- 
lindo Matarazzo, Tatuapė, Sta.Cla- 
ra, Vila Ema, Sapopemba bairuose. 
Kun. Stasys Šileika tąsia šeimų lan
kymą Jaçanã, Mandaqui apylinkė
se.

© Seimą be lietuviško laikraščio
— židinys be tautinės ugnies

Literatūros Būrelis dėkoja Rio 
de Janeiro lietuviams, pasitiku
siems juos autobusų stotyje, su
teikusiems susisiekimo priemo - 
nes ir dalyvavusiems draugiška
me būrelio susirinkime š.m. spa
lių mėn. 23 d.

Ypatingą padėką reiškiame 
Inž. K. Audeniui už malonų ir 
nuoširdų priėmimą ir vaišinimą 
visų dalyvių savo pasakiško gro
žio vasarnamyje „PALANGA'

Dėkingi Literatūros Būrelio 
nariai

► 
>

Mano didelė padėka
mano mieliems draugams,drau- *<gėms, pažįstamom, pažįsta
miems, dalyvavusiems mano my- <

<
<

-

limo gyvenimo draugo DOMI
NI KO LAUCIAUS 2-jų mirties 
metinių Mišiose.

Lieka Jums dėkinga URŠULĖ

SKAITYKIT IR PLAT1NKIT 
MŪSŲ LIETUVĄ!

Kas aukoja lietuviškai spau
dai, remia gyvybines lietuvybės 
pastangas.

ssaagsE

FÁBRICA DE GUARDA-CHUVAS
guarda Chuvas de todos os tipos, paba homens, senhoras e 

Ç(R|A^CA3 MIN1-SOMBRINHAS. tipo italiano e alemão.

SEMANÁRIO

VJMJSLJ
L.IETUV/

Caixs Posts! 4421 
01000 Sto Plato, SP.

Vicente Vitos fBanys <£tda.
taê?, Estadual: 104519^7 6. S. & 68.88i.9fl9/OOI

R Coelho Borrados, 104 Fones: 9.74-Q6J1 - (Res. 274-188Ó)
V. Prudente Sâp Paulo

<*
CffiÊ »

ANTONIO AQUINO 
Redige: Equipe Editorial 

Administrador. P. Dangintis 

METINĖ PRENUMERATA: 70 kr. GARBĖS PRENUMERATA: 350 kr. 
Paskiro numerio kaina: 1,50 kruz. Užuojautos ir sveikinimai nuo 20 kr. na
gai didumą. Dėl kitų skelbimų tartis su administracija. Čekius rašyti „Pedro 
Daugintis” vardu.

Straipsnius ir korespondencijas redakcija taiso, pertvarko savo nuožiūra. Ne
naudoti rastai grąžinami tik autoriui prašant Pavarde pasirašyti straipsniai ne
būtinai išreiškia redakcijos ir leidėjų nuomonę. Už skelbimų kalbą ir turini re
dakcija neatsako. Laikraštis spausdinamas pirmadienj: vietinės žinios ir prane
šimai 9-10 puslapiams redakcijai (teiktini nevėliau kaip iki sekmadienio vaka
ro.
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