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Naujienos Brazilijos Užsienio Politikoj
LACERDOS PERSPĖJIMAS

Kultūros Meno Teatre, S. 
Pauly, rugp. 22 d. Guanaba- 
ros Gubernatorius, Carlos La
cerda davė konferenciją apie 
krašto politinę padėtį. Jį pa
kvietė Centro Acadêmico 22 
de Agosto, kuris suruošė Tau 
tinės Vienybės Savaitę. Car 
los Lacerda gerai pažįsta so
vietų machinacijas todėl ener 
gingai perspėjo tautą laiky
tis loliau nuo komunistinės 
infiltracijos, kad nepasikarto 
tų skaudūs 1937 metų įvykiai.

Gubernatorius pritaria turė
ti ekonominius ryšius su so
vietiniais kraštais, tačiau ran
da žalinga užmegzti diploma 
tinius santykius su komunisd 
nėmis diktatūromis. Ta proga 
jis pranešė, kad dar URSSne 
turi diplomatinių santykių, o 
jau suplanuotas rusų kultūri
nis centrų tinklas visai Brazi

Svarbus ir Reikalingas Protestas
Atstovas João Mendes Ação 

Democrática Parlamentar — 
Demokratų Parlamentarų Ak
cijos vardu pasmerkė visus 
tuos, ku iems Kuboje vykdo
mi persekiojimai ir Rytinio 
Berlyno sienų užblokavimai 
y a teisingumo ir laisvės «pa
sireiškimai». Sovietų Rusijos 
atstovų apdovanojimas orde
nais ir Guevaros, kuris a si 
žadėjo savo tėvynės Argenti
nos, k d persikėlęs į Kūbą 
tarnautų tarptautiniam komu
nizmui, yra aukščiausio Bra
zilijos medalio degra -avimas 
ir Kristaus kryžiaus suprofa- 
navimas

Kinija - didžiausiasRaudonoji

Pats matęs kaip komunis
tai perima jo gimtąją Kiniją, 
kunigas J >nas P. Lee pareiš
kė, kad dabar ta šalis yra di
džiausias pasaulyje kalėjimas. 
Kalbėdamas Notre Dame Aukš. 
mokykloje biles, netoliChica 
gos, jis pasakė savo akimis 
matęs, kaip net vaikai raudo
nojoje Kinijoje yra verčiami 
dirbti sunkius darbus, kaip til 
tų statyba. Daugelis vaikų su 
šalo mirtinai. Seneliai, kurie 
anksčiau buvo pagarbiai lai
komi namuose, dabar suvežti 
į prieglaudas, kur jie negau
na pakankamai maisto, kur 
su jais žiauriai elgiamasi, o 
jiems mirus, jų kūnai panau
dojami laukų tręšimui.

Kada Kinija sunkiais karia 
vo su Japonija, tada Kinijos 

lijai. Be to, sovietinės tautos 
kenčia skurdą, todėl iš jų var 
gu sunku tikėtis kokios me
džiaginės pagalbos.

Kaip atrodo sovietinė že
mės reforma? Atimamos iš 
žemdirbių žemės ir niekam 
jos neduodama, kaip dabar da 
romą Kinijoj. O Sovietų Busi 
joj žemės reforma badu su
naikino 7 su pusę milijonų gy 
ventojų.

Masinis rusų zonos gyven
tojų bėgimas yra ryškiau
sias komunizmo pasmerki
mas, o muru spygliuotomis 
vielomis ir tankais Rytų Ber
lyno sienos uždarymas yra 
dar aiškesnis laisvam pasau
liui perspėjimas, kad Sovie
tai laiko žmones ir tautas bai 
šiam vergijos ir skurdo kalė
jime.

Demokratų Parlamentarų 
Akcijos vardu atstovas João 
Mendes protestavo prieš t?i 
ir nurodė, kad Brazilijos Pie 
tų Kryžiaus ordenu gali būti 
apdovanotas tik labai kraštui 
nusipelnęs asmuo.

Senate taip pat buvo pas
merktas Guevaros apdovano
jimas Senatorius CAiADO DE 
CASTRO pareiškė:

— Gal yra netoli tas lai 
kas, kada turėsime ginti de 
mokratiją su ginklu rankose 
prieš komunistų infiltraciją ne 
norėdami būti iš tokių, kaip 
Guevara ir jo bendrų, įkurtų 
bendruomenių vergai.

pasauly kalėjimas

komunistai stovėjo nuošaliai 
ir ugdė savo jėgas Jie žino
jo, kad Kinijoje galės tik ta
da įsisftiprinti, kai Chiang Kai- 
sheko vyriausybei bus nutrauk 
ta ameriki-čių parama. To
dėl jie pradėjo tautinę Kini
jos vyriausybę šmeižti ir pa 
šauly skleisti gandus, kad ji 
yra supuvusi kad ten visokie 
kyšininką’ ir 11

Kitas kalbėtojas, Vai Gould 
pabrėžė, kad Amerika įstengs 
nugalėti komunizmą, bet turi 
skleisti savo idėjas, o ne bars 
tyti savo pinigus ir kitas gė
rybes Jis skatino visose mo 
kyklose įvesti pamokas, pa
rodančias komunizmo klai
das.

MacArthuras apie pralairnejima Azijoje

Gen. MacArthurasFilipinuo 
se liepos 5 kalbėjo, kad Ko
rėjos karo pralaimėjimas yra 
didžiausia nelaimė pasauliui, 
nes leido įsigalėti ginkluotam 
kom. Kinijos pavojui. O buvo 
galima tada be atominės bom 
bos sunaikinti komunistinės 
Kinijos karinę jėgą kel om 
generacijom Gen. MacArthu
ras ir norėjo tai padaryti, ka

Motina ir Mokytoja
Popiežiaus Jono XXI1I nauja enciklika

Nuo Leono XUI iki Jono 
XXIII liepos 14 paskelbta en
ciklika «Mater et Magistrą» 
atsiliepia j šios dienos valsty 
bių santykius ir santykius tam 
asmens ir valstybės. Pateikia 
principus, kaip tie santykiai 
turėtų būti tvarkomi katalikų 
Bažnyčios mokslo šviesoje. 
Konkrečiai:

Užsienio pagalba: Turtingos 
valstybės turi padėti at Liku
siom valstybėm nedaryda . gs 
jom už tai politinės įtakos - 
nekurdamos «naujos ko onia- 
lizmo formos».

Komunizmas: Kur neleidžia 
ma pasireikšti asmens inicia
tyvai, neleidžiama žmogui nau 
dotis savo darbo vaisiais 
ten yra politinė tiranija Ten 
ir ūkinis sustingimas.

Valsty binimas: Viešasis švje 
timas, sveikatos tarnybos ir 
kitas koperavimas, kur nėra 
pajėgus asmuo, yra geri da
lykai. Tačiau turi būti griež 
tai saugojamas! nuo tokio 
valstybinimo, kuris atima iš 
asmens atsakomybę pasireikš 
ti asmenybei ir jai augti

Gyventojų prieauglis :Gyven • 
tojų skaičiui augant, reikia 
pasirūpinti technologijos pa
žanga, kuri duotų žmonėm

Sindikatu Sąjungos Tarpamerikinês Konferencijos
Deklaracija Apie Ekonomini Issivystyma

Pereitą savaitę S. Pauly pa
sibaigė tarpamerikinė sindi
katinė konferencija ekonomi
nio išsivystymo klausimais. 
Konferencija paskelbė nea i- 
dėliotipai įvykdytinus šiuos 
punktus:

1) Panaikinti analfabetizmą;
2) Pasirūpinti butais ir paša- 
linti esančių patalpų trūku
mus; 3) Sustiprinti socialinį 
apdraudimą; 4) Teikti visoke 
riopą pagalbą užkrečiamomis 
ligomis sergantiems.

Amerika negali pakęsti to
kios būklės, kur piliečiui per 
metus tenka tik 330 dolerių. 
Didieji žemių valdytojai netu

da kom Kinija įsikišo į Ko
rėjos karą. Tačiau jam nelei
do prezidentas Trumaoas — 
neleido persekioti Kinijos lėk 
tuvų už Yalu upės ir bombar 
duoti Kinijos. Trumanas atlei 
do gen. MacArthurą ir tokiu 
būdu padėjo įsigalėti komu
nistinei Kinijai, kaip Roose- 
veltas padėjo įsigalėti komu
nistinei Rusijai

pragyvenimo galimybes, o ne 
griebtis gimimų kontrolės, 
priešingos Dievo moraliniam 
dėsniam

Darbas ir uždarbis: Darbi
ninkas turi būti atlyginamas 
taip, kad atlyginimas leistų 
jam ir šeimai žmoniškai pra
gyventi. Darbininkai gali da
lyvauti ir jų dirb mų į nonių 
valdyme.

Žemės ūkis; Žemės ūkio pra 
gyvenimo standartas turi bū
ti priartintas p le m esto gy
venimo. Jį paremti turi kainų 
priedai, mokesčių palengvini
mai ir kt

Ši enciklika paskelbta 70 
metų suėjus nuo popiežiaus 
Leono XI L enciklikos «Rerum 
Novarum» Leonas XIII atne
šė Katalikų Bažnyčios pažiū
ra^ tarp to meto dviejų besi
rengiančių sistemų: kapitaliz
mo su šūkiu «.'aissez faire» 
ir komunizmo su visuotinio 
suvalstybinimo tendencijom. 
Jono XXIII enciklika pratęsia 
Leono XIII enciklikos mintis 
ir tarp šių dienų komunizmo 
bei kapitalizmo skelbia min
tis, kurios turi apsaugoti as
menį ir jo šeimą nuo valsty
bės pasikėsinimo.

ri teisės eksplotuoti savo fa
zendas vyrų ir jų šeimų dar
bininkų sąskaiton. Jaunimas 
privalo gauti vispusišką au
klėjimą ir profesinį paruoši
mą. Suhigieninti tas sritis, ku 
riose didelės žmonių grupės 
dėl darbo sąlvgų turi gyventi.

Turint minty sėkmingai pa 
sibaigusią Punta del Este Eko 
nominę Konferenciją, vadina 
ma «Aliança para o Progres
so - «Pažangos Sąjunga», kur 
skiriama Pietų Amerikos tau
tų gerbūviuipakelti dvidešimts 
bilijonų dolerių, yra rimto pa 
grindo tikėti, kad Sindikali- 
nės Tarpamerikinės Konferen

SOVIETAMS BŪTŲ NAUDIN
GIAU TURĖTI NIXONĄ, 

NEGU KENNEDY

Anastas MIKOYAN, Sovie
tų Ministrų Tarybos I-sis vice 
prezidentas, kalbėdamas To
kio Universiteto studentams, 
pažymėjo, kad per rinkimus 
196o metais Sòv. Rusija buvo 
daugiau palanki Kennedy. Ta 
čiau dabar priėjo išvados, 
kad būtų geriau Amerikoje tu 
rėti prezidentu Nixoną, o ne 
Kennedy, nes šis paskutiniu 
laiku pradėjo darytis priešso 
vietiniu

Toks pareiškimas laisvajam 
pasauliui labai naudingas. 
Mat, Sovietų tūzo puolimas 
Kennedy, parodo jo asmens 
charakterio garbingumą bei 
vadovaujančios rankos sti
prumą.

AMERIKA PASIUNTĖ Į BER
LYNĄ 1590 KARIŲ SUSTIPKI 
NIMUI. Anglija ir Pran
cūzija taip pat stiprina savo 
įgulas Vakarų Berlyne.

ADENAUER IS KALTINA MASK
VĄ DÊL BERLYNE 

sudarytos sunkios padėties, 
gi Vak. Berlyno burmistras 
Brandtas reikalauja greito Va 
karų veikimo.

JANIO QUADROS SAVO AT
SAKYME KRUSČEVUI

pažymi, kad brazilų tauta ne 
turi ideologinių, rasinių ir re 
Ilginių problemų. Ji yra 
krikščioniška, mylin
ti taiką ir demokratines lais- 
vefj tauta. Kraštas milžino 
žingsniais einąs progreso link- 
Diplomatiniams ryšiams už
megzti visi paruošiamieji dar
bai esą jau baigiami.

KÚBA NORINTI BENDRA- 
DARBIAUTI SU VAKARAIS
Žiniomis iš Buenos Aires Kū 

ba norinti įsijungti į Vakarų 
bendruomenę. Laikraštis «Cla 
rin» tvirtina, kad lankymosi 
metu GUEVARA pareiškęs, 
jog Kuba nepasirašysianti są 
jungos su Sov. Rusija, bet ieš 
kauti galimybių susitaikinti su 
Amerika ir tokiu būdu grįžti 
į tarpamerikinę bendruomenę.

— Respublikos prezidentas 
Quadros rugp. mėn 22 d. da
vė įsakymą organizuoti visas 
tautos jėgas analfabetizmui 
krašte panaikinti.

— Douglas Dillon spaudos 
atstovams pareiškė, kad ne 
sutarimai dėl JAV-bių pagal
bos teikimo Brazilijai yra iš
lyginti bei pašalinti.

cijos nutarimai anksčiau ar 
vėliau bus įgyvendinami.
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Rašytojai privalo alsuoti dabartimi...
Sluckis ir dabartinis botagas rašytojų tarpe.

V. Mykolaitis Putinas

Nenorėki Būti Perdaug Dorovingas

(Elta) Partija budriai stebi 
lietuvių rašytojų kūrybą Jos 
vienas pirmųjų krypties nūs 
tatytojų yra rašytojas M. Sluc 
kis, pastaruoju metu vadovau 
jąs lietuvių rašytojų partinei 
organizacijai Neseniai įvykęs 
tos organizacijos ataskaitinis 
susirinkimas ir š m. «Perga
lės» 7n je paskelbtas M Sluc- 
kio straipsnis pakankamai ryš 
kiai nubrėžia tas gaires, ku
rių laikytis privalo rašytojas 
Lietuvoje.

Su rašytojais nėra tvarko 
je — tai aiškiai pastebi M. 
Sluckis. ne, girdi, jie per daug 
kalba, ragina vienas kitą, ta 
čiau vis neparašo naujų kū
rinių kuriuose atsispin
dėtų šių dienų gy
venimas, jo kūrėjas bei 
herojus. Norima, kad mažiau 
rašytojai kurtų apie praeities 
įvykius, bet apie dabartinį, 
apie lietuviško kaimo komu
nizmą žmogaus - komuniso 
auklėjimą. Siekiama kad grei 
čiau išnyktų literatūrinės tra
dicijos, juo labiau viskas, kas 
primena vad buržuazinių na 
cionalistų «dėmes». Kūryba tu 
rinti stipriai alsuoti dabartimi 
ir jei ji nealsuoja — ji jau 
atsilikusi. Jei toji kūryba vaiz 
duoja ne «komunistinę staty
bą», bet lietuvišką miesčio 
nišką buitį (pvz.. Rašytojų 
D jos pasmerktas naujas V. 
Sirijos Giros romanas «Vora
tinkliai draikėsi be vėjo»); tai 
tokia kūryba jau nebėra kū
ryba.

M Sluckis, pats įvertintas 
kaip 100% sekąs drg Chruš 
Čiovo nurodymais li.eratūro- 
je, patiekia sąrašą rašytojų, 
«alsuojančių dabartimi». į jį 
pateko rašytojai: (be paties 
Sluckio) Jonas Avyžius su 
dviem «<eikšmingomis» knygo 
mis ‘Žmogus lieka žmogum,, 
ir Į stiklo kalną (šioji baigta 
spausdinti “Pergalės,, 7 nr. ir 
reikia laukti, bus išleista ats 
kirą knyga), trečiuoju seka 
prozininkas ir kino dramatur 

gas A Jonynas. Iškeltieji poe 
tai, pagal Sluckį seką šia «ma 
giatraline kryptimi», tai — E. 
Mieželaitis. J. Marcinkevi 
čius, VI. Mozūriūnas, A. Bal
takis, A. Maldonis, J. Degu
tytė.

Partijos taigi Maskvos įsa 
kymu, rašytojų partinė orga
nizacija pastaruoju metu sa
vo veiklą ypatingai suaktyvi
no. Ji pasiryžusi agituoti, ra 
ginti ir siekti, kad «visi pajé 
gūs rašytojai» įsijungtų j ak
tualiosios literatūros kūrimą. 
Toji agitacija dar vyks ilges
nį laiką, nes, esą, rašytojai 
turi būti paveikti, jie turi liau 
tis semtis įkvėpimo vien «iš 
tolimų ar gerokai nutolusių 
prisiminimų, romantinių gam 
tos nuotaikų ir savo l'antazi 
jos». Dabar iš rašytojų laukia 
ma. kad jie patys dalyvautų 
gyvenimo kūrime ir kovotų 
už naują, didelį žmogų, su
prask — už komuniitą. Du jau 
ni rašytojai — A. Bernotas ir 
R. Kašauskas išvyko į Ka 
zachstano plėšinius pasisemti 
kūrybos ir štai tokius reiški
nį s partija sveikina.

Partiniai rašytojų varovai 
kartais net sutinka kad rašy 
tojų kūryboje būna stilistinės 
įmantrybėm, tačiau vienas da
lykas būtinas - partinė lini 
ja. atskirtis komunizmo prie 
šame R Lankauskas kai ke 
no nuomone parašė «pramogi 
nę» apysaką * Klajojantis smė 
lis» (veiksmas vyksta Kurš ų 
Neringoje), tačiau partijos 
nuomone šis kūrinys — aktua 
lūs, nes .. jis nukreiptas prieš 
žmonių ypač jaunimo sąmo 
Dės nuooijimą Vakarų propa 
ganda Matyti; tai Lietuvoje 
aktualu, tad ir r šytojai ska 
tinami griebtis aktualijos ir 
— jie geri.

Į gyvenimą ir su gyveni
mu — štai «magistralinė kryp 
tis» kuri aiškiai nubrėžiama 
Lietuvoje gyvex.antiems rašy
tojams Šalin nacionalistinės

Nenorėki būti perdaug dorovingas 
Kaip tas išsilaižęs šventeiva.
Tebūnie tavo sieloj kai kas ydinga, 
Kai kas nesuderinta, kreiva.

Sutiksi ne vieną sielą ligotą
Ir širdį su nuodėmės randu giliu.
Palik tada už durų savo šviesų protą 
Kartu su dorovės trumpu masteliu.

Šventeivos kaip cukru saldi šypsena 
Ir akys į dangų pakeltos.
Tačiau širdis klampaus dumblo pilna, 
Jis visas kaip ledo luitas šaltas.

Tegu tavo žvilgsnis dažnai bus rūstus.
Jei suklupusi iš pikto apmaudo verki, — 
Bet klystančiam būk visados atlaidus 
Ir kenčiančio niekad nesmerki.
19:9 XI. 24.

PAMINĖJO «SAULES» ATGA
BENIMĄ LIETUVON

(E) Rugpjūčio 3 d Lietuvo 
je minėta kita sukaktis - su
kako 21 metai, kai Maskvoje 
susirinkusi Aukščiausioji ta
ryba patenkino liaudies sei
mo prašymą, priėmė Lietuvą 
į sąjunginių respublikų šei
mą. Dabar Vilniaus radijas 
džiaugdamas pranešė, kaip 
anuomet Lietuvos gyventojai 
sutiko tą «džiugią žinią», kaip 
iš Maskvos grįžo seimo dele
gacija. Girdi, dabar Lietuva 
«amžiams tapo tikrai laisva, 
tikrai nepriklausoma. .». Ta
čiau. nė žodžiu nepaminėta 
tai, kad 190 m. seimo dele
gacija su Paleckio, Gira ir 
kt vyko parsigabenti «Štai no 
saulės». Dabar jau mini tik 

nuotaikos literatūroje ir tegy 
vuoja proletarinis internacio
nalizmas — tai šūkiai, dabar 
visu smarkumu skiepijami ra 
šytojams.

“saulę».,.
Sukakčiai paminėta per Vii 

niaus radiją tarė žodį Aukšč. 
tarybos prezidiumo sekreto
rius Naujalis. / not jo, Lietu 
va buvusi «silpna nendrelė, 
svyravusi prieš grąsinimo žo 
džius...». Anuomet ją išgelbė
jo sovietinė armija, “brolių,, 
parama ir ypatingai komunis 
tų partijos bei vyriausybės iš 
mintingoji politika Kaip įpras 
ta, ir Naujalis teikė virtines 
skaičių, lygino gyvenimą, pa 
brėžė, kad pramonė per 36 
dienas pagaminusi tiek, kiek 
buvo išleista per iš isus 1940 
metus.

Ta pačia proga per Vil
niaus radija kalbėjęs raš. J. 
Šimkus priminė Pa'eckio žo
džius: Lietuva nuo 1941 m ; 
girdi, ne silpna siratėlė. bet 
galingos TS pilnateisis narys. 
Šimkus esąs «begalo aimin 
ges» gyvenąs tokiu laikotar
piu, o poetas J Marcinkevi
čius pasakė. «įsimylėjęs kaip 
niekada kūjo ir pjautuvo em 
blemą ..*

PROGRAMA IR BŪSIMAS 
LAIŠKANEŠIŲ GYVENIMAS

(E) — Ar jau perskaitei TS 
KP programos projektą? Ar 
jau skaitei įstatų projektą? — 
tokie klausimai mirguliuoja 
Sovietų S gos spaudoje, per 
radijus Vilniaus radijas su 
savo bendradarbiais dirba iš 
sijuosę, apklausinėdarai darbi 
ninkus, tarnautojus, kolchozi 
ninkus, mokslininkus Visiems 
tai — istorinis dokumentas ir 
visi šlovina partiją, kuri esan 
ti tikra motina lia džiai... 
Štai vienas Vilniaus vaizdelių: 
ankstyvą rytą b kubą dešimtys 
laiškanešių. Radijo reporteris 
susipažįsta, klausia pavar
džių. — Mann pavardė — Maš 
kivara. O mano — Pavlovska 
Regina. Šioji pasakoja: šian
dien adresatams nešame isto
rinį dokumentą partijos pro
gramą. Ją įgyvendinu-- Pav 
lovska aiškina — žymiai pa
sikelt- ir mūsų, laiškanešių, 
gyvenimas. Nebereiks mums 
skubėti sostinės g tvėmis ir 
vilkti naštą, o gražiai mus veš 
naujos mašinos . Mūsų gyve
nimas, mūsų buitis taps dtr 
gražesnė...

PROGRAMA IR NEMOKAMI 
VAISTAI...

(E) Visų profesijų žmonės 
Lietuvoje per radiją tarė susi 
jaudinę, savo nuomonę apie 
programą apie ateities gyve- 
n mą. Pagal radiją rugp. 2 d. 
Vilniaus ligoninės gyd Baltai 
tis pastebėjo, kad Lietuvoje 
veikia 302 ligoninių tipo gydy 
mo įstaigų. Jis susižavėjo paty 
ręs kad partijos programa nu 
mato nemokamą gydymą ne tik 
ligoninėse, bet ir sanatorijose, 
ir, girdi, vaistinėse bus galima 
įsigyti nemokamai vaistų. Pro 
grama įgalins gydytojus prade 
ti gydymą ligos pr džioje. Tai
gi, lietuvis gydytojas už 20 me 
tų tikisi «rojaus» su gydymu ar 
vaistais, kurį jau daug metų tu 
ri visa eilė Vakarų Europos 
kraštų... Baltaitis dar paminėję 
ir eilę uždavinių, kuriuos teks

(pabaiga 3 pusi)

Sveika, Tolima Rietu Kryžiaus Padange
«Juk ne čia, ne ten ne tė

vynė», — pa-įteisina lietu
viai, kraustydamiesi, kaip či
gonai, iš vienos, juos priglau- 
dusios šalies į kitą Ir aš taip 
galvojau, tačiau dabar turiu 
prisipažinti, kad nėra lengva 
apleisti tave priglaudusį kraš 
tą, kuriame išgyvenai 12 me
tų. Ne tėvynė - taip. Tačiau 
jį paliekant, pajunti to krašto 
gamtos grožį, miestų su dan
goraižiais didingumą, mieste
lių jaukumą, tų miestelių, ku
rie plečiasi buvu iųose krū
mynuose ir balose. Ir darosi 
liūdna...

Esu sėslus gyvūnas, ir Bra 
zHija man tapo tarytum antro 
ji tėvynė, kurią radau San- 
paulyje, savo brolio pastogė 
je ir Zelinos rajone, kur tiek 
lietuvių gyvena, kurie, po tie 
kos metų, man artimi liko, lyg 
giminės Būdavo, kur tik nu-

Rašo Karote Pažėraitė
I■

einu, ten jaučiuos sava Kiek 
vieno tautiečio namų durys 
buvo man atviros, kaip ir jo 
širdis. Bet dar jaukiau 
pasijusdavau Dievo 
Namuose, dail. Antano 
Navicko išdekoruotuose lietu 
viškais raštais, įprasmintuose 
1 etuviškų Madonų kopijomis 
Ten skambėjo ir IlgšioI tebe 
skamba Dievo Žodis; perduo
damas prelato Pijaus Raga 
žinsko ir kuo. Juozo Šeške vi 
čiaus lietuvių kalba. Vargo
nuose nuskamba, nuaidi lietu 
viškos giesmės. Katalikų Ben 
druomenės Choro choristų įs 
pūdiugai giedamos, diriguo
jant maestrui Feliksui Gir 
dauskui. Jei aori prisiminti 
savo parapijos Lietuvoje baž 
nytėlę, tai prisiminsi ją, kas 
rytas dalyvaudamas šventose 
Mišiose Zelinos bažnyčioje, 
kur mielos moterėlės, lietu

viškai sutartinai giedodamos, 
palydi į amžinatvę mirusį tau 
tietį. O kokia įspūdinga būda
vo Zelinoje Kristaus Prisikėli 
mo Šventė su iškilminga pro
cesija, kurion kiekvienas lie
tuvis, kokių pažiūrų bebūtų, 
atvykdavo dalyvauti iš toli
miausių vietovių. Šios proce
sijos bažnytiniame ceremoni- 
jale Vyrų Brolijos ir Moterų 
Draugijos nariams Klebono 
skiriamos ypatingos pareigos, 
didesnei Prisikėlusio Kristaus 
garbei.

Neužmirštini Lietu
vių Katalikų Bendruomenės 
Choro koncertai bei 
vakarai su sceniniais vaidybi 
niais pastatymais. Tas choras 
išugdė kolonijai ne tik cho
ristus, bet ir artistus ir net 
režisorius, kaip p. Bagdžių. 
Dabar, kada netekau to malo 
numo dalyvauti koncertuose 
Seselių Pranciškiečių salėje, 
Zelinoje, tai jaučiu didelį dva 
sinį nuostolį.

Mano ilgesio kupinos akys 
įžiūri tolyje mielą Zelinos jau 
nimą, sūsibūrusį k Inion atei 
tininkų organizacijon. Kokia 
graži jo veikla! Taip norisi ti 
keti, kad jis nenutaus, laiky 
sis tvirtai, kad j s ilgainiui 
pakeis senimą, kad jis neleis 
užgesti lietuvybės ugnelei Bra 
zilijoje Taip norisi tuo tikė. 
ti.. Norėčiau nors kartą dar 
dalyvauti tradicinėj 
jaunimo šventėj, ku 
rion Dėdė Juozas suburia vi
sų rajonų jaunimą, norėčiau 
vėl pamatyti jus visus sceno 
je vaidinant, dainuojant, šo
kant tautinius šokius. Prisime 
nu įspūdingą Halinos Didžiu- 
lytės Mošinskienės veikalą 
«Joninių Ugnys», kurį taip gra 
žiai jūs, mieli Ateitininkai, su 
vaidinot.

Ir jaunutės atžalos - lietu
viškosios mokyklos mokiniai, 
matau, kaip linksmomis aku
tėmis su pasitikėjimu žiūri į 
savo auklėtojus, savo mielus 
tėvelius, norinčius juos išau

klėti lietuviškoje dvasioje Pr 
simenu, kokios įdomios ir mie 
los Kalėdų Eglutės ir Motinos 
Dienos būdavo Zelinoje! Gar 
bė jaunučiams, gar
bė jų tėvams ir garbė jaunu 
čių vadovams: kun. Juozui 
Šeškevičiui, mok. rašytojai Ha 
linai Mošinskienei, mok. Jad 
vygai Valeikienei, mok. agr. 
Magdalenai Vinkšnaitienei, 
mok. Ant Gudavičienei, dai
nų mokytojams — Marijai 
Kindurienei, Elvirai Kilčiaus 
kaitei ir Irenai Adomavičiū
tei Žinoma, mielai prisimenu 
jaunimo bei jaunučių vaidybi 
nius parengimus: V. Anastazi 
jos mokyklos scenoje, vado 
vaujamus mok Stasio Kubiliū 
no; Tautų Parko, vad. mok. 
Stasio Jurevičiaus; Bom Reti 
ro, vad. mok. Stasio Remen- 
Čiaus ir muziko Stasio Ralic- 
ko; Senojo Malūno jaunimą, 
kuriam dar neseniai vadova
vo muzikas Jonas Kaseliū- 
nas, o dabar tėvas dr. Petras 
Daugintis S J. Prisimenu jau
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3 Pusl- _____
(pabaiga iš 2 pusi,) 

išspręsti Lietuvos medikams, 
būtent, kova su vėžio liga, kal 
kurie infekciniai susirgimai 
(vidurių šiltinė, difterija.,.) 
ir 1.1.

NAUJAS SKYRIUS KAUNO
MUZIEJUJE

(E) Vilniaus radijo praneši 
mu Kauno istoriniame muzie 
juje (buv. Vytauto Didž. muz.) 
atidarytas naujas skyrius «Pir 
mykštė visuomeninė santvar
ka T. Lietuvos teritorijoje». 
Esą, jau užpildyta buvusi spra 
ga ir dabar muziejus vaizduos 
Lietuvos istoriją nuo seniau
sių laikų iki šių dienų Šis 
skyrius sudarytas panaudo
jant visos Lietuvos teritorijos 
radinių, tyrinėjimų medžiagą. 
Skyriuje atspindi anuo metu 
gyvenusių žmonių buitis, vers 
lai, visuomeniniai santykiai, 
ideologija.

VYKSTA Į BIOCHEMIKŲ 
KONGRESĄ MASKVOJE

(E) Rugpjūčio 10-16 dieno
mis Maskvoje įvyko 5 sis tarp 
tautinis biochemikų kongre
sas. kuriame dalyvavo apie 
8 O' 0 mokslininkų iš viso pa
saulio. Kongrese pirmą kartą 
dalyvavo apie 10 asmenų gru 
pė iš Lietuvos Delegacijos su 
dėtyje prof. V. Lašas, prof. 
Dagys ir kt. Penki delegatai 
iš Lietuvos padarė praneši 
mus apie mokslinio tyrimo re 
zultatus. Lietuvos biochemikų 
pranešimuose nagrinėjamos 
augalų mikroorganizmų, vjta- 
m nų ir piktybiniais navikais 
sergančių gydymo klausimai.

EKSPEDICIJA RENKA MENO 
PAMINKLUS

(E) Jau antri metai Lietu
vos kultūros min ja su valst. 
Vilniaus dailės muziejumi vyk 
do jungtines ekspedicijas me 
no paminklams tirti ir regis
truoti 1960 m. ekspedicija bu 
vo užregistravusi per 3GU me 
no paminklų Liepos mėn. 
ekspedicija dirbo Švenčionių, 
Zarasų, Rokiškio rajonuose. 
Rasta senų tapybos darbų, 18 
amž skulptūrų, nemaža 18 19 
amž meniškų audinių, sukur 
tų liaudies menininkų.

— Rugpiūčio 1 d. išvyko 
galtrolių užsienin, į Vengriją, 
Vilniaus valst. Kapsuko uni
versiteto dainų ir šokių liau

dies ansamblis Meno vado
vas Bartusevičius ir solistai 
Mikšytė, Končius.

— Lietuvos dainų ir šokių 
ansamblis, J. Švedo vedamas, 
važinėja su gastrolėmis po 
Rusijos federatyvinę respubli 
ką. Maskvoje jis pasirodė ša
lia kitų ansamblių: lenkų an
samblio «Slionsk», meksikie
čių ir kt.

— Dailės paroda suorgani 
zuot-ą vagone ir rugp. pradžio 
je išvyko maršrutu Vilniaus- 
Turmantas. Vagone išstatyti 
dail. Žmuidzinavičiaus, Dil- 
kos, Makūnaitės, kitų l etuvių 
ir «broliškų» respublikų, daili 
ninku, grafikų darbai. Kitame 
vagone eksponuota rusų dail. 
įsako Levitano kūrinių repro 
dukcijos.

JA IZ LITOVSKAGO RADIJO...

(E) Rugpiūčio 5 d i Vilnių 
atvyko grupė studentų užsie 
niečių, studijuojančių Mask
vos Patrico Lumumbos vardo 
universitete ir kitose aukšt 
mokyklose. Vilniaus radijo re 
porteris kalbasi su atvyku
siais svečiais — Zdrastvuite, 
ja iz litovskago radijo... Sve
čiai ta pačia bendra kalba at
sako, kad atvyko 120 asmenų 
jų tarpe 34 iš Vietnamo «de
mokratinės» respublikos, 18 
iš Kubos, 20 iš Kinijos, 8 iš 
Rytų Vokietijos ir 11. Studen
tai buvo supažindinti su Vil
niaus jaunimu, jiems parody 
tos Vilniaus miesto įžymybės.

VELTĖDŽI XI Į «PASKYRIMO» 
VIETAS

(E) Gegužės mėn. priėmus 
įsaką dėl kovos su veltėdžiais 
sustiprinimo, Lietuvoje prade 
ta skelbti nubaustųjų pavar 
dės. Štai 1948 m, už išeikvoji 
mus atleistas vilnietis Ch. Ša 
kirovas gyvenęs iš žmonos 
uždarbio ir spekuliavęs. Ne
padėjus įspėjimams dabar Ša 
kirovas iškeltas iš Vilniaus į 
«specialią vietą», kur jis ture 
siąs būtinai dirbti .. Į tas <spe 
dalias vietas» be Šakirovo, 
dar išgabenti B. Budreviėiu- 
tė D Kurtinaitienė, E. Ru- 
bliauskas ir kt. «Tiesa» 176 
n ry nu odo, kad keliuose Lie 
tuvos rajonuose numatytos 
specialios vietos, kur veltė
džiai dirbs durpynuose, me
lioravimo, statybos darbuose. 
Jie ten gausią gyvenamąjį 
plotą, bet pragyventi turėsią
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Vyskupo Brizgio laiškas

Laisvame Pasaulyje esantiems visiems kuni
gams ir pasauliečiams katalikams!

BRANGUS BROLIAI IR SESĖS KRISTUJE!

Geroje šeimoje, kai vienas 
narys negali tesėti savo pa
reigų ir nasiryžimo. kiti šei
mos nariai skuba jam padėti 
ar už jį net visą darbą pada
ryti.

Mūsų lietuviškoje šeimoje 
matome daug geros šeimos 
liūdimų. Kai tik sužinome vie 
ni kitų kokią nelaimę ar di
desnį reikalą, visada atsiran
da asmenų norinčių tam rei
kalui padėti.

Tautos tėviškėje-Lietuvoje 
šiandien kančios, baimės, var 
go yra tiek daug, kad juos vi 
sus mes nei žinome nei atjau 
či me. Jau kuris laikas komu 
nistams ir jų draugams Lietu 
voje labai kliūvo žmonių pa
maldumas ir religingumas. Iš 
praėjusių 1960 metų paminėti 
ni keli skaudūs įvykiai. Teis
mas atėmė iš tėvų vai

Demokratija ar Komunizmas?
P. SALANTAS

(pabaiga)

Baigiame mūsų straipsnius, 
galinčius padėti sąmoningai 
atsakyti į didįjį mūsų dienų 
klausimą: Ką pasirinkti — de 
mokratiją ar komunizmą. Da
vėme visą eilę minčių ir fak 
tų Parodėme, kad demo
kratija— tai ne ka
pitalizmas! kad Vakarų 
demokratiniai kraštai yra pa
sinešę į naujos žmoniškesnės 
ūkiškai socialinės santvarkos 
įgyvendinimą. Į ją einama 
tvirtu nors gal ir per lėtu 
žingsniu Niekas negali užgin 
čyti ūkinės santvarkos ir dar 
bininkų padėties gerėjimo, 
plačiųjų masių pragyveu'mo 
ir švietimo kilimo!
NET IR AŠ PASIRINKČIAU 

KOMUNIZMĄ
Matėme taip pat, kad komu 

iš uždirbtų pinigu. «Tiesa» pa 
sisako už reikalą perauklėti 
izoliuoti tą «nežymią, bet ne 
šančią nemažą materialinę ir 
ypač moralinę žalą paraziti
nę visuomenės dalį». 

kus, kad tėvai juos 
auklėjo katalikiška
me tikėjime. Yra as
menų keliems metams ištrem 
tų į Sibiro ve gų darbo 
stovyklas už tai, kad jau
nimą mokė religi
jos. Apie rugpiūčio 15 ją ir 
lugsėjo 8-ją policija kontro
liavo kelius, vedančius į Že
maičių Kalvariją ir Šiluvą tiks 
lu sukliudyti į ten vykstan
čius Šv. Marijos šventėms. 
Gi šiais metais paskelbtas ko 
munistų dekretas, draudžiąs 
mokyti religijos net tė
vams savo vaikus 
nebaigusius 16-os 
metų, jaunimui draudžiąs 
dalyvauti bet kckio 
se pamaldose. Ateina 
žinios, kad komunistai pasike 
sino į Šiluvos apsireiškimo 
koplyčią.

Tie ir daug kitų skaudžių, 
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nizmas visur skelbiasi stojąs 
už panaikinimą darbininkų iš
naudojimo, neturtingųjų kla
sių skurdo, apšvietos trūku
mo. liguistumo, socialinių ne 
lygybių ir skriaudų. Jeigu tik 
tai būtų komunizmas, net ir 
aš pasirūkčiau komunizmą! 
Komunizmas stojąs už žemės 
atidavimą tiems, kurie ja dir 
ba; už įrankių, mašinų ir fa 
brikų vadovavimo perdavimą 
visiems juose dirbantiems ir 
už geresnės santvarkos įvedi 
mą. Jeigu tik tai bū 
tų komunizmas. - ir 
aš pasirinkčiau komunizmą!

Tačiau komunizmas nėra tik 
tai! Pilkoje gyvenimo tikrovė 
je. o ne pompastiškuose paža 
duose ir melagingose vilionė
se, k amu nizmas yra daugiau 
negu tai. Kaip parodėme ir 
šiuose straipsniuose, komuniz 
mas Sov. Rusijoje ir kituose 
koniunistiniuse kraštuose įve 
dė tokią ūkinę ir socialinę 
santvarką, kurį nė iš dalies 
neišpildo — ir negali išpildy
ti anų vilčių ir pažadų.

Nėra mums reikalo iš naujo

1961 m. rugpiūčio 26 d 

tamsių dalykų vyksta mūsų 
lietuviškoje šeimoje Lietuvo
je. Reikia, kad mes laisvame 
pasaulyje tai atjaustume ir pa 
darytume, ko jie negali pada 
ryti. Mūsų kiekvieno pareiga 
supažindinti pasaulį su tuo be 
dieviške komunizmo brutalu
mu, kokiu jis persekioja žmo 
gaus sąžinę ir tikėjimą. Mūsų 
kiekvieno pareiga parodyti 
laisvame pasaulyje tai, ko lie 
tuviai negali parodyti tėvynė 
je. Labai galimas dalykas, kad 
Šv. Marijos Gimimo 
šventės proga šiemet 
visai nebus leista vykti į Šilu 
vą. Užtat mes laisvame pašau 
lyje privalome tą dieną kas
met minėti vis pamaldžiau ir 
Įspūdingiau. Kur nebus kam 
ruošti bendrą apylinkės lietu
vių tos šventės minėjimą, tie 
nors srvo parapijų bažnyčiose 
ar šeimose a t švęs ki t e 
tą dieną kaip ypatin 
gą maldos dieną pagarbinti 
Šv. Mariją visos persekioja
mos tautos vardu, melstis jai 
globos ir pagalbos, kad koma- 
nizmo primesta mūsų tėvynei 
tamsybė ir vergija greitai baig 
tusi. Tos dienos mūsų šven
tės maldos gandas pasieks Lie 
tuvą ir ten atneš paguodos, 
drąsos, ištvermės.

Gražu, kad nesiliaujate tei
kę saviesiems pagalbos ir pa 
guodos medžiaginėmis dova
nomis Dar gražiau pasiekti 
juos mintimis, širdimis, mal
da. Būkime su savaisiais Lie
tuvoje rugsėjo 8-tos proga, 
kartu su savaisiais melsti Lie 
tuvai Šv. Marijos pagalbos.

Jūsų Kristuje 
fVysk. V. Brizgys
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kartoti, kad ten vistiek yra 
luomų skirtumai, darbininkiĮ 
išnaudojimas ir palyginti ga 
na skurdus gyvenimas Vieto 
je žadėtosios laisvės ir lygy 
bės, praktiškai gyvuoja nauja 
baudžiava ir vergovė. Anot 
socialisto Vi tor /Ūbos, kas pa 
ta, buvo galima pasiekti be 
Spal ų revoliucijos, Stalino te 
roro, be tiekos mirčių, kan
čių ir prievartos.

Be to. kaip matėme komu
nizmas yra visai nedemokra
tiškas, žiaurus ir nežmoniš 
kas Praktiškai jis pastato 
to žmogų žemiau už gyvulį, 
medžiagą ir produkciją. Jis y 
ra bedieviškas ir kovoja su 
kiekviena religija.

(pabaiga 4 pusl.)

nimo parengimus Mokoje kur 
deja, jau prieš keleris metus 
užgeso lietuvybės židinys. O 
kokie didingi Vytauto Didžio
jo Rūmai V. Beloje! Ten po
ra mstų, sekmadieniais, vyko 
jaunimo bei senimo popiečiai 
r buvo ruošiamos lietuvybės 
diplomų įteikimo šventės su 
programa, paroda, loterija ir 
t.t. Malonuu prisiminti Popie
čių vedėjo J. Kaseliūno pade 
jėjus: rankdarbių mokytoją 
S. G. Teresevičienę, Skurke- 
vičių, Makuškų šeimas, Vilių 
Pundzevičių, Algį Savicką ir 
kitus. Koks gyvas būdavo se
nimo ir jaunimo bendravimas 
žaidimuose ir dainose! Nejau 
aš jūsų visų nebematysiu, ne

beišgirsiu jūsų skambių balsų?
Nejau nebe narstysiu «MU

SŲ LIETUVOS» redakcijos du 
rų? «Mūsų Lietuva»— tas ku
klus ir mielas širdžiai savait
raštis, jau greit švęs 15 metų 
savo gyvavimo sukaktį. Tai 
nuopelnas jo nuolatinio iš
tvermingo redaktoriaus prel. 
Pijaus Ragažinsko, lietuvių 
kolonijos «spiritus movens».

Nejau nebegirdėsiu lietuviš 
kų radijo valau dėlių, 
kurių mielai klausydavausi? 
Jose pasireikšdavo lietuviško 
žodžio skleidėjai: agr. Alek 
sus Vinkšnaitis. rašytoja Hali
na Mošinskienė. poetė Magd. 
Vinkšnaitienė ir kiti, o taip 

pat neatsisakydavo padainuo
ti kolonijos mylimas solistas 
Kazimieras Ambrozevičius, bu 
vęs Menininkų Klubo pirmi
ninkas, kartais išgirsdavau so 
listės Onos Žibienės balsą, 
retkarčiais soliisto Vaclovo 
L- urinaičio ar agr Aleksan
dro Boguslausko, vadovavusio 
vienai radijo valandėlei. O vy 
rų kvartetas, Liūdo vedamas, 
mane nukeldavo į Lietuvos 
laukus ..

Kai ateis 1 6 Vasario Diena, 
nejau nebevyksiu Lietuvos 
Konsulo p. A, Polišaičio su 
Ponia rezidencijom papuošton 
Lietuvos trispalve, jų pasvei
kinti?

O kiek nuoširdžių žodžių te 
ko išgirsti per mano išleistu 
ves V. Zelinoje! Tokių šaunių 
išleistuvių nesitikėjau, nes ne 
buvau užsitarnavusi,

Nejau Jūs visi palikot pra
eity, nesugrįžtamai?

Atsidūrusi Kolumbijoje, Me 
delyno mieste, siunčiu Jum, 
mano brangūs Bičiuliai San- 
pauiyje, nuoširdžius sveikini
mus Taip, negaliu skųstis, 
čia tautiečiai mane maloniai 
sutiko, suruošdami sutiktuves 
lietuvio Sėdžio kalnų restora
ne; vadovaujant Lietuvių Ka
talikų Komiteto Pirmininkui 
Tėvui Mykolui Tamošiūnui. 
Taip pat čia mane molaniai 

nustebino tautiečių vaikučiai 
bei suaugęs jaunimas, kurie, 
ne tik su >ėvais, bet ir tarpu
savyje kalbasi lietuviškai. Bet 
mano šaknys per giliai įleis
tos Brazilijoje, ir mano jaus
mai dar Jum visiem priklau
so. Jūsų ilgiuosi ir norisi ti
kėti, kad dar pas Jus sugrį 
šių, džiaugsmingai sušukdama: 
«Sveika, Pietų Kryžiaus pa
dange!»

Medellin, Columbia
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Gyvojo Dievo Súnus
KESTUTIS TRIMAKAS, S.J.

I. Istorija Liudija

(tąsa)

Gi Jėzaus mitų teorijos su- 
galvotojas F. Strauss pripaži
no, kad, jei būtų įrodyta, jog 
Evangelijos buvo parašyto- 
pirmame amžiuje, ši teorja 
žlunga. Kad Evangelijos buvo 
parašytos pirmame amžiuje, 
rodo šie duomenys: 1) anks
čiau suminėti istoriniai doku
mentai, kurie liudija keturis 
evangelistus rašius pirmame 
Šimtmetyje; 2) citatos, paim 
tos iš Evangelijų, randamos 
antrame ir net pirmame šimt 
metyje sukurtuose raštuose; 
ir 3) į vai iose vietose atrasti 
Evangelijų rankraščiai bei jų 
fragmentai iš antrojo šimtme
čio kurie byloja apie jų pa
plitimą bei ankstyvesnį origi
nalų parašymą (ypač atsižvel 
giant į to meto sunkias susi
siekimo aplinkybes) Todėl ne 
nuostabu, kad šiais laikais šią 
mitų bei legendų teoriją yra 
paneigę visi, kurie turi bent 
kiek istorinės nuovokos ne
leidžiančios jiems, pakėlus 
spėliojimo bures, išplaukti į 
plačią teorizavimo jūrą, kur 
nėra faktais ribojamų kelių.

— Ach, kad ir sumaniai 
pats kalbi bet kas iš to? — 
pašaipiai pastebėjo vienas iš 
liudytojų. — Juk tamsta kal
bėjai apie knygas, kurias pa
rašė parašė patys evangelis 
tai, ar ne?

—- Taip, — linktelėjo galva 
mokytinis.

— Bet juk tada tamsta įro
dei autentiškumą originalų,

(pabaiga iš 3 pusi)

JAU PRAS'DĖJO TREČIASIS 
PASAULINIS KABAS

Mes stebimės greitu žydų 
visur praturtėjimu. Tačiau ži 
nome ir to pasisekimo preky 
bojo ir pramonėje priežastis: 
tą žydišką gudrumą, apgaulę 
ir žydų piniginę pagalbą vie 
nas kitam.

Panašiai daugel demokratų 
stebisi ir net nuogastauja dėl 
komunizmo greito įsigalėjimo 
plačiuose sluogsniuose ir už 
valdymo vis naujų kraštų Ta 
čiau daugelis jų nežino — ar 
nenori tikėti — kad komunis 
tų pasisekimo pasisekimo pas 
laptis yra vartojimas tokių žy 
diško gudrumo, apgaulės, me 
lo ir kitų silpnybių išnaudoji
mo priemonių. Neveltui jų tar 
pe tiek žydų, kaip Marksas, 
Trockis, Berija, Kaganovich 
ir kiti.

kurie yra dingę Bet dabar 
apie juos kalbėti yra nesąmo
nė: juk mes jų neturime O 
gal tamsta esi pasiryžęs juos 
čia pat ant sbalo patiesti?

— Ne, tUiiu pripažinti: ori
ginalai yra dingę. Tačiau įro
dinėjau ne be reikalo, nes yra 
išlikusios jų kopijos

— Kopijos?. . Bet jos per 
du tūkstančius metų galėjo 
būti pkeistos. suklastotas ..

— Taip galėti tai galėjo. — 
atsakė mokytinis, — bet kas 
galima, nereiškia kad būtinai 
įvykdoma Juk ir visų seno- 
vės klasikinių veikalų origi
nalai žuvo, o tačiau jų kopi
jos nėra laikomos sukla teto
mis ir net atrandama istori
nio pagrindo laikyti jas auten 
tiškomis. Evangelijų kooijų pa 
lyginimas su tų veikalų kopi
jomis nuostabiai nušviečia pa 
dėtį Šių laiku vienas žymiau 
šių archeologų W F.Albright 
tvirtina: «Joks kitas graikų- 
romėnų senovės veikalas nė
ra taip tvirtai paliudijamas 
rankraščių tradi ijos. kaip 
Naujasis Testamentas. Naujo
jo Testamento anksty vių jų 
rankraščių yra daug daugiau 
negu bet kokio klasikinio au
toriaus .. Skaičiuose palygini
mas taip atrodo: «Klasikinės 
literatūros tekstų kritiko pa
grindinė kliūtys yra rankraš 
čių mažas kiekis bei jų vėly
vumas. Neskaitant fragmentų, 
nėra išlikusio nė vieno grai
kų klasikinio rankraščio, pa
rašyto prieš 9 amžių ir labai

Demokratai dar vis ne
tt o r i tikėt’, kad jau pra 
sidėjo trečiasis pasaulinis ką 
ras, komunistų vedamas vi
sam pasauliui užvaldyti. Vie. 
ningos Maskvos vadovybės 
vadovaujami jame komunistai 
vartoja visus «šaltojo» ir 
«karštojo karo» ginklus ir 
priemones: pažadus, grąsini- 
mus, terorą, kruvinas atakas, 
kaip Kinijoje, Korėjoje Laos, 
ar ramius pasitraukimus, kaip 
iš Persijos, Jordano, Austri
jos, streikus, neramumus, su
kilimus. apgaules, melą sąjū
džius už taiką, ramią koeg
zistenciją, kultūrinį bendra
darbiavimą, žemės reformas 
ar už išsilaisvinimą iš ūkinio 
bei kolonialinio imperializmo

Komunizmas naudoja amži 
nąją pagundą žmogui, net pa
ties Kristaus pergyventą: «Aš 
viską tai tau duosiu, tik par
puolę* pagarbink mane!» Ko-

Gražina Tulauskaitė

J a ai I é IV d y
Aš taip noriu žydėti, kaip niekad 
Nežydėjo rojaus gėlė
Gesta žvaigždės — žymės nebelieka, 
ir naktis jų uždegt negalės

O žydėje jaunystė kaip sodas
Ir svaigino jazminų žiedais
Pro tuos pat vartelius, vis man rodos, 
Ji dainuodama vėlei pareis.

Pažiūrės į užmingančia saulę, 
Susimasčius giliai atsidus, 
Nusijuoks ir paklaus, ar bus gaila, 
Jeigu saulė rytoj nepabus.

Ne sakysiu, man saulės negaila: 
Niekuomet ji nemirs, aš žinau 
Bet, jei tu jau taip greit iškeliauji, 
Man čia bus ir už naktį tamsiau.

maža parašytu vėliau negu 12 
amžiuje. Evangelijų ekstų ty 
rinėtojas stovi prieš visiškai 
skirtingą kliūtį Yra išlikusių: 
2300 graikiškų rankraščių, iš 
kurių apie;40 yra daugiau kaip 
1000 metų senumo; virš 1500 
lekcionaiijų, turinčių didesnę 
visų Evangelijų tekstų dalį, 
suskirstytų skaitymui visiems 
metams; be to, penkiolika į 
vairių kalbų vertimų. Salia 
to, nesuskaičiuojamai daug ei 
tatų ankstyvųjų (Bažnyčios) 
Tėvų raštuose, kurie tikrumo 
je yra fragmentai pačių anks
tyviausių žuvusių rankraščių. 
Medžiagos gausumas yra triuš 
kinantis. Išvada aiški: Jeikla 

munizmas vis gundo duonos, 
gerovės ir švietimo alkstan- 
čias mases: «Visa tai mes 
jums duosime, tik stokite už 
komunizmą!»

Taigi, tai ką Jūs pasirinksi 
te? Už ką stoti kitam patarsi
te? Nenorėčiau tikėti, kad Jūs 
galėtute patikėti pasakai apie 
raudonąjį rojų, kad pasirink- 
tute komunistinę santvarką, 
esančią už geležinės uždan
gos, panašią į didžiu ę kalėj! 
mo zoną. Tiesa, ten užtikrin
ta truputis duonos. Visada 
verčiau pasirinkti demokrati
ją. Joje nors ir neužtikrina 
ma kiekvienam duona, bet gy 
vena laisvėje žmonės ir lais
vai kovoja prieš kapitalizmą 
ir už geresnio žmoniškesnio 
gyvenimo sukūrimą sau irki 
tiems.

sikinių veikalų kopijos, ku
rios yra nepalyginamai ma
žesnės vertės, mokslininkų 
yra pripažintos autentiškomis, 
tai kaip daug daugiau vertos 
pripažinimo autentiškomis yra 
Evangelijų kopijos!

— Tačiau ne vien tik toks 
palyginimas, bet ir pačių Evan 
gelijų rankraščių nuodugnus 
ištyrimas liudija jų autentiš
kumą. Po 25 metų visų Naujo 
jo Testamento knygų rankraš 
čių tyrinėjimo mokslininkai 
Hort ir Westcott patiekė to
kius rezultatus: «Be jokios 
abejonės visiškai priimtinų žo 
džių kiekis proporcingai yra 
labai didelis, ...nemažiau kaip 
septyni aštuntadaliai visų žo
džių. Likusis aštuntadalis, di
dele dalimi susidedąs iš žo
džių padėties pakeitimo ir ki 
tų mažmožių, sudaro visą (bi- 
blinės) kritikos veiklos lau
ką... Esminių skirtumų kiekis 
vargiai gali siekti tūkstantąją 
dalelę viso teksto. Evangeli
jose yra šeš os teologiniu at
žvilgiu nereikšmingos vietos, 
kurios įvairiuose išlikusiuose 
rankraščiuose nėra vienodai 
išreikštos. Varijacijos žodžių 
padėties pakeitime ir kiti maž 
možiai, kilę dėl primityvaus 
anų laikų ranka kopijavimo 
būdo, originalo prasmės nesu 
griauna ir todėl priskirtini 
prie septynių aštuntadalių, pil 
nai (t.y. prasme ir raide) ori
ginalą reprezentuojančių įžo
džių. Tuo būdu tik dėl šešių 
vietų Evangelijose kyla klau
simas, ar jos tiksliai atitinka 
originalą: tačiau kai kurios iš

(pabaiga 6 pusi.)

— Praėjusį 'sekmadienį ra
movėje jvyko'šeimyniška atei 
tininkų popietė. Visi norėju
sieji dalyvauti turėjo iš anka 
to užsirašyti^su vie-a maža 
sąlyga, kad pobūvyje negali
ma sakyti žodžio ne. Pobūvio 
tikslas buvo bandyti praplėsti 
jaunimo pasilinksminimą, kad 
jis nesiribotų vien šokiais Bu 
vo sudainuota nemaža dainų, 
pravesta keletą grupinių ir 
stalo žaidimų. Parengimo «spi 
ritus movens> buvo Irena Ši
monytė. Visi dalyviai Dėdės 
Juozo buvo pavaišinti ledais 
ir dešrelėmis, kuries buvo ke 
pamos ramovės kieme ant 
čia pat sukurtos ugnies. Rei
kia laikyti, kad pirmas ban
dymas pasisekė neblogai.

—- Paskutiniam moksleivių 
ateitinioKų susirinkime kal
bėjo stud. LEONARDAS MI- 
TRULIS apie žinojimą, jo ri 
bas ir jo praplėtimą. Susirin
kimui pirmininkavo Osvaldas 
Švitra.

— JAUNUČIŲ susirinkimas 
vyksta šeštadienį 4 vai. p. p. 
Po susirinkimo vyksta daina
vimo repeticija. Visi vaikai 
prašomi dalyvauti, o tėveliai 
jiems tai priminti.

— «Nepriklausoma Lietuva* 
rašo, kad Hamiltono (Kanado 
je) lietuviai Motinos Dienos 
proga pasiuntė sudėtinį siun 
tinį daugiavaikei lietuvei mo 
tinai Sibire, už kurį sumokė
jo 137,34 dol, Ar nereiktų ir 
Sanpauliečiams tokiu gražiu 
pavyzdžiu pasekti, juk visiems 
kartu nebūtų persunku.

JAUNIMO STOVYKLOS 
AMERIKOJE

Kai mūsų mokiniai sėdi mo 
kyklos suole ir dėl artėjančių 
į galą metų pamažu pradeda 
gazdintis egzaminais. Europo
je ir Amerikoje tuo pačiu me 
tu jie dar džiaugiasi atosto
gomis. Atskirą mergaičių sto
vyklą liepos m. turėjo pas Ne. 
kalto Prasidėjimo Seseles Put 
name, berniukai pas Tėvus 
Pranciškonus Kenebunkporte. 
Jaunučiai iš pat atostogų pra
džios stovyklavo «Dainavoje», 
Moksleivių ateitininkų stovy
kla vyko prie Atlanto tėv. Pran 
ciškonų namuose, Studentų a- 
teitininkų stovykla pasidėjo 13 
rugpjūčio ir baigsis 30. Vienos 
savaitės sandraugių stovykla 
buvo «Dainavoje» rugpiūčio 
nuo 6 iki 12 dienos. Lietuviai 
skautai turėjo visą eilę mažės 
nių stovyklų.
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FABR.CA. DE MALHAS
Petras Šukys

gamina meiliškus ir stiprius megstiaukus, rūbelius nau
jagimiams ir kit.
Rna Jundiapeba, 45, Fone : G3 4258 Vila Zelina (arti R

Ibitirama ir Av. Zelina).

ALEKSAS KALINAUSKAS
Advokatas

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

Residencia: Raštinė:
R. Joaquim Piza, 204 R. 15 de Novembro, 244

4 o - Sala 7- Tel. 37-0324 
no 14,00 iki 18,00 vol.

ALBINAS VASELIAUSKAS
SIUVĖJAS

GERAS DARBAS, NEBRANGIOS KAINOS 
Lietuviams daroma n olaidos 10 procentų ir padeda 

nupirkti medžiagas su nuolaidom
RUA AROUCRE 123. 1’ andar, sala 7. Telef 34-0516 

(Alfaiate iki 9 vai vakaro).

MŪSŲ LIETUVĄ» GALIMA 
UŽSISAKYTI

Ir pr emimeratą apsimokėti 
pas šiuos asmenis:

Stasio Saldžio krautuvėje, 
Rua Clemente Alvares, 137, 
Lapa.

Kun. J. Šeškevičius V. Želi 
uos klebonijoje,

Jei nori nemokamaUišmokti rašyti mašinėle, kreipkis į 
KOSTO MEŠKAUSKO mašinraščio kursus

Rua 24 de Maio, III aukštas.
Visiems lietuviams (ir lietuvių vaikams) p. Meškauskas 

pamokas duoda nemokamai.

PRANAS a CIA. LTDA.
GEROS ŽINIOS

JAU GALITE PADĖTI SAVO ARTIMIESIEMS 
LIETUVOJE IR SIBIRE

* Skubiai išsiunčiame anrangą, maistą, medžiagas, me 
gztfnius, vilną, odą batams ir vaistus.

* Turime visų medžiagų pavyzdžius!
* Laike 6-8 savaičių siuntiniai pasiekia Lietuvą. Oro 

paštu 2-3 savaitės.
* Siuntėjas gaus gavėjo parašu patvirtintą pakvitavimą.
* Visi persiuntimo mokesčiai ir muitas apmokami čia. 

Gavėjas nieko neturi mokėti.
* Siuntiniai pilnai apdrausti - žuvus grąžiname pinigus 

arba pasiunčiame naują.
Kreipkitės oas:

Jonas Valavičius, R. Pe. Bened. de Pamargo, 698, Penha 
AL Boguslauskas, R Uranium, 240 - Brooklyn Paulista 
Rašykite: Gaixa postai 403 — São Paulo.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

Madeiras em gerai

SÊDE: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Fone: 52-0229 
Endereço Telegráfico: « C A BIUN A»

Rio de Janeiro
Serraria < IT A» — Serra dos Aimorés — Município de 

Nanque - Estado de Minas Gerais

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas, LAURO LANDRON vyriškų rūbų

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

São Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui

Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA -

“ j € r n j a ”
Mokina kirpimo siuvimo, madų mode
lių braižybos ir pritaikomojo meno.

Paruošia siuvimo ir kirpimo mokytojas 
valdiškiems egzaminams (habilitação)

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

Pamokos vyksta vakarais 
j - Užsirašyti pas mokyklos direktorę Sofiją Misiukaitę - 
|------Rua na Graça, 381 — casa 6 — Bom Retiro -------

B. Šukevičius (spaustuvėje) 
Av. Zelina, 515.

J. Baužys Rua Manaias, 21,
P.P. Remenčius, Praça Car 

los Gomes, 180 (prie Av. Li 
berdade),

J. Karpavičius, Av. S. João 
233 (prieš centralinį paštą),

Juozas Matelionis, Rua la 
tai, 26, Casa Verde,
Tėvą P. Dauginti S.J. prie S. 

Gonęalo bažnyčios, Pr. João 
Mendes.

K. Meškauską, Lapa, Rua 
Williams Speers; 700, arba 
Mašinraščio kursuose,

VI. Pupienį, Rua Lituania 
67, Mooca,

B. Tubelį ir Kučinską, Moi 
nho Velho.

Stočkų Par quedas Nações.
«Mūsų Lietuvos» atstovai 

Rio de Janeire yra kan. Ze
nonas Ignatavičius, Av Pau 
io Frontin, 568, ir p. Uršulė 
Gaulienė, Rua General Pedra 
351.

SIUVĖJAS
POVILAS AMBROZEVIÕIUS 
Rua Inhagapi, 47 - V. Zelina 
(prasideda iš Av Zelina. 595)

Casa Sprindys & Čia.
PÇA. S. JOSÉ dos CAMPOS, 1 - V. ZELINA - TEL. 63-5915

Geležies išdirbiniai ir dažai viskas elektros 
įrengimui namu reikmens ir žaislai, įvairiausios do
vanos visoms progoms.

VIENINTEL AI ATSTOVAI GARSIOJO’ VANDENS L I N D O Y A

cakkifirii ™
indoya vanauo yrf o^ai žinomas gėrimas 

kurio puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
Įsitikinkite ir visados naudokite!

Rua Dino Bueno, 795 a 835 
Telefones: 51-4019 e 51-2223

Caixa Postai 3967 — SÃO PAULO

J^aâcfynento

Irmãos Nascimento
REG. C.«.C. SP. Nro 1.484

Atlieka firmų atidai y mus, perleidimus, komercines 
ir industrialines apyskaitas, sutvarko dokumen

tus, sudaro sutartis surašo prašymus ir ki
tos rūšies darbus atlieka.

Juridinis Departamentas — Nejudomo turto pardavimas 
Av. Zelina, 831 — Vila Zelina — Tel. 63-7140 - S. Paulo

Skaitykite «Músu Lietuva»
■O» <»•

Statybos medžiagos sandėris ir įvairių geležinių daiktų, indų bei darbo įrankių 
krautuvė tiktai pas
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W. ZELINA, 515 — CA’XA POSTAL, 4118 — SÂO PAULO

CINEMAR* 
tarptautinių filmų kinas!

Kada nuvyksi į SÃO VICENTE, eiki į Cinema, kur pa- 
sigrožėsi puikiomis filmomis, pailsėsi ir atsigaivinsi ty
ru, vėdinamu oru! Kvieči. savininkė Irene Čipas Plotov, 
Visų linijų autobusai iš SÃO PAULO į SANTOS sustoja 
prie Cinemar, rua BENJAM M CONSTANT, 12, S. Vicente.

KVIEČIA LIETUVIUS

Tėvynės Savaitės (Semana 
da Patria) organizatoriai per 
p. Joną Bagdžių atsintė lietu 
viams kvietimą dalyvauti dvi 
dienas programoje. Aiškina
masi dėl smulkesnių progra
mos detalių ir netrukus bus 

, pradėta intensyviai rengtis 
nes laiko liko maža Savaitė 
rengiama Brazilijos tautinės 
Šventės 7 de Setembro proga.

Rengėjai taip pat prašo, 
kad lietuviai minėjime suor
ganizuotų savo tautodailės pa 
codėlę. Parodėlei organizuoti 
buvo pakviesti p, p. REMaN 
C1AI.

LIETUVIŲ KALBA BRANGI

São Paulo Universitete, lo
tynų kalbos klasėje mokyto 
jas pasakojo apie vieną moki 
nį, kurs nemokėjo lotynų kal
bos ir pavaizdavimui sako; 
«Tiek jimi mokėjo lotyniškai, 
kiek Jūs čia lietuviškai su
prantate».

Aš atsiliepiau, kad kalbu 
lietuviškai. Tuo jis buvo ge
rokai nustebintas ir atsigrę
žęs į mane pasakė; «Tu neži
nai ir gal neįvertini, kokį tur
tą turi mokėdama tą kalbą».

Tai kiek iš mūsų nežino, 
kokią brangenybę turi. Mūsų 
tautos vaikai mokosi svetimų 
kalbų, moka pinigus ir lieja 
prakaitą, kad bent kiek jų 
pramoktų, o savo tėvų ir pro 

Gera kokybė, pigiau kaip kitur, greitas įteikimas, 
mandagus patarnavimas tiktai

ANTANO PAVILCNIC
Manufatura de «Botões Estrela»

Rua Prof, Gustavo P. de Andrade, 116, caixa pos
tal 4118 - Vila Zelina, Tel. 63-4130 São Paulo.

Čia yra didžiausias pasirinkimas, dideliais ir ma
žesniais kiekiais, įvairiausių rūšių ir spalvų guzikų ir 
lietsargiams dalių.

Dr. Vytautas J. Bendzius 
CIRURGIÃO DENTISTA

Pela Univ, de S. Paulo
Cirurgia, Pontes Moveis e Fixas, Dentaduras

Alta Rotação
Rua Barão de Jundiai, 166 s/4 Horário

Esą. Rua 12 de Outubro 9 as 11,30
LAPA 14,30 as 20,30 horas

Aos sabados pela manhã.

Escritório Contábil Vila Zolina S/C Itda.
(REGISTRADO NO C.R.C.)

RAPIDEZ — HONESTIDADE - PREÇOS MODICOS
Horário: das 8 às 19 horas

Aberturas de firmas - Encerramentos de firmas - Transferências 
de firmas • Contràtos na Junta Comercial - Disiratos na Junta Co 
mercia\ - Registros de firmas na Junta Comercial - Escritas com 
contabilidade em geral - Escritas fiscais cm geral - contratos de 
locações - Cartas de fiança - Seguros de fogo - Seguros de aciden

tes - Requerimentos em geral - Defesas e recursos
PRAÇA SÃO JOŠĖ DOS CAMPOS, 8 - SALAS 1E2- 

FONE 63-6005 - VILA ZELINA - SÃO PAULO

SIUNTINIAI į visus Sovietų Sąjungos kraštus, po 5, 10, 
15 ir 20 kilogramų, su apmokėtu muitu. Gavėjas nieko 

nemoka Siunčiami taip pat maisto siuntinukai.
Muita ir persiuntimą padarome palengvintom sąlygom 
Turime atstovavimui Lietuviu Bendrove Anglijoje.

Turime medžiagų pavyzdžius.
Šie siuntiniai bendrai adresatą pasiekia per 42 dienas, 
teikiant gavėjas pasirašo gavimo kvitą. Persiuntimas 

garantuojamas šimtu procentų.
Praça da Sė, 399, 4-tas aukštas, salė 404, 

Fone 33-4963 ir 36-8530

tėvių brangią ir gražią kalbą 
neįvertina, ar net užmiršta.

Mokslininkai lietuviu kalbą 
grupiuoja kitų senų kalbų gre 
tose. Lietuvių kalba yra vie
na iš senųjų indoeuropiečių 
kalbų, ku i išliko gyva To
dėl ji yra svarbi moks’inin- 
kams ypač etimologijos srity
je. Tuo mes turėtume didžiuo 
tis.

Sesuo M. Lucija

— Praeitą savaitę nežinomi 
piktadariai išlaužė už Šv. Juo 
zapo mokyklos esančio kam
bariuko duris ir pavogė purkš 
lę (chuveiro). Purkš!ę naudo
josi cfavelų» vaikai lanką mi
nėtą mokyklą.

— MILŽINIŠKI KRYŽIAUS 
KULIAI. - Liepos 28 d. pir
mą kartą Montevideo buvo ei 
narni centralinėmis miesto gat 
vėmis Kryžiaus Keliai už Ty 
los Bažnyčią Kiekviena sto
tis buvo skiriama kokiai pa
vergtai tautai Devintoji atite 
ko Lietuvai. Lietuviai dalyva
vo su savo vėliava ir tauti’- 
kais rūbais Ypač jaudino kai 
į kunigo maldą atsakinėjo ši m 
tatūkstantinė žmonių jūra: 
«Viešpatie gelbėk Lietuvą gir 
grąžink jai laisvę.»

SENATAS PATVIRTINA NAU
JĄ ŠVIETIMO DIREKTYVŲ 
IR PAGRINDŲ ĮSTATYMĄ.

Ilgus metus išgulėjęs Gama 

ra dos Deputa os stalčiuje, 
pora metų tapęs kovos lauku 
Kongrese, dar kelius mėne
sius komunistų puolamas Se
nate, pagaliau naujas Švieti 
mo Įstatymas nustatąs galuti 
nas švietimo ir auklėjimo nor 
mas išvydo pasaulį.

Šis įstatymas prieš daugelį 
metų suformuluotas, buvo iš- 
kel as dabartinio Guanabaros 
Gubernatoriaus Carlos Lacer- 
dos. dar jam esant deputatu 
Kadangi Carlos Lacerda tuo 
laiku buvo opozicijoje, tai jam 
nepasisekė jo pravesti.

Tačiau brazilu Katalikų Hie 
rarchijos pripažintas, kaipo 
tinkamiausiai pritaikomas Bra 
zilijos Švietimui, šiandieną 
jis yra priimtas vienbalsiai

Č’’a ypatingai nusipelnė se 
natorius Nogueira da Gama, 
kuris ginė laisvo švietimo ir 
šeimos pirmavimo auklėjime 
tezes prieštaraujančias pas
tangoms nuslopinti privačias 
mokyklas

Šis Federalinio Senato nu
tarimas patenkina ne vien bra 
žilų tautos ir šeimos sieki
mus bet svarbiausia pabrėžia 
BRAZILIJOS NUSISTATYMĄ 
GERBTI ŠVENTAS ASMENS, 
«ŠEIMOS PILIETINIŲ IR RE 
LIGINIŲ INSTITUCIJŲ TEI
SES liečiančias žmogaus pri 
gimtį Jis yra juo svarbesnis 
šiandieną, kai Sovietinis Im 
perializmas ieško įvairiausių 
priemonių kad įsiskverbti į 
visas krašto mokyklas su tiks 
lu skelbti savo nusikaLtarną 
ideologiją griaunančią krikš 
čioniškos visuomenės struktū 
rą.

Kaip žinome, iki šiol visa 
me krašte trūksta mokyklų, 
ypač valdiškų. Čia pagelbcn 

PARDUODAMA BARAS IR KRAUTUVĖ SU 
gerais įrengimais ir didele klijentūra 

Kreiptis į savininką, Rua José dos Reis, 684, 
Kampas Rua Inacio.

Lietuvi
Klausyk ir remk

LIETUVIŠKA PROGRAMA
kuri yra transliuojama kiekvieną sekmadienį, 

14 vai per RADIO NOVE DE JULHO, trumpomis 31 
metro bangomis.

Patarimus, aukas siųsti šiuo adresu. Mons. P. Ra- 
gažinskas, caixa Postai 4118. São Paulo.

atėjo privati iniciatyva, priva 
čios mokyklos, dažnai teišsi 
laikančios iš savo pajamų už 
mokslą Mokamas mokslas šių 
dienų krizėje, sudaro sunku
mų; ypatingai darbininkų kla 
sese. Analfabetizmas giliai įsi 
šaknijęs, kas labai padeda 
subversiviniems gaivalams 
veikti Kuo tamsesnis kraštas 
tuo lengviau jis valdomas ir 
sukurstcmas.

Taigi, naujai priimtas įsta
tymas; padedąs nugalėti anai 
fabetizmą, šioje ekonomijos 
ir politikos krizėje yra vie
nas iš labai svarbių faktorų, 
krašto kultūros gyvenime.

— Prel. PIJUS RAGAŽINS- 
KAS keletą dienų buvo apsis 
tojęs Naujorke Aplankė daug 
pažįstamų ir buvusių parapi- 
j ečių. Buvo nuvykęs į New 
Briten, koletą dienų sustojo 
Waterbury. 25 27 rugpiūiro da 
lyvaus Vyčių se me Clevelan 
de.

— Šv. MIŠIOS, Vila Zelina 
bažnyčioje sekančią savaitę 
bus laikomos Pirmadienį 7 v. 
metinės už Antaną Belapetra 
vičių antradienį 7 vai. už Sfa 
nislovą Našlėną, trečiadienį 
7 vai už Stasį Jakaiti (Vyrų 
Brolijos), ketvirtadienį 7 vai. 
už Bronę Maliauskienę. penk 
tadienį yra pirmas mėnesio 
penktadienis pirmos šv. Mišios 
6 45. antrosios 7,30, Vakare 
7,45. Šeštadienį 7 vai. (dvejos) 
už Narbutų, Klamaraičių ir 
Sajavičių šeimų mirusius, 7.40 
už Barborą Kuosienę (30 dien)

— LAIŠKAI: Jonas Nobilins 
(telegrama), I. Šimonytė, A. 
Narbutaitė, A. Pavilonis, A. 
Tatarūuas, J. Buzaitė, M. Ala

burda Katsas, A. Aupelis, P. 
Šukys, V. Tatarūnas, José 
Alexandre Filho, I. Seliokas, 
K. Juzėnas. Stef Pauksnienė 
J. Kugelis, A Lazd^uskas, J. 
Nadolskis, N. Stasiulevičius, 
A. Pangonis.

(pabaiga iš 4 pusi.)

jų turi autentišką, turinio at
žvilgiu panašią, vietą kitoje 
Evangelijų knygoje, arba yra 
tiek nereikšmingos, kad nėra 
verta į jas daug dėmesio 
kreipti Todėl praktiškai vi
sos keturios šiandien išliku
sios Evangelijos pilnai atitin
ka jų autorių parašytus origi 
nalus. Kaipo tokios jos yra 
istoriniai patikimos knygos, 
bylojančios apie Jėzų; jo dar 
bus ir mokslą. Belieka ieškoti 
tokio nuostabaus Evangelijų 
išlikimo priežasties. Ją suras
ti nesunku. Atverskite tas kny 
gas ir pažvelkite: jose skel
biama žmonėms linksmoji nau 
jiena, apreiškiamas išgany
mas per žmogum tapusį Die
vo Sūnų, atveriami iki šiol net 
kilniausioj svajonėj nesuvok
ti dvasingumo/horizontai. Kas 
norėtų iš to dvasinio turto ką 
nors atimti? Kas drįstų prie 
tokio lobio savo minties skur 
dą pridėti? Tik ne tie, kurių 
rankose jis buvo, kurie šven
tai tikėjo, kad tai apreikštas 
Dievo žodis, žmonių pataisų 
nereikalingas.

— Tėvo Petro Dauginčio 
S. J. (São Gonçalo bažnyčios) 
telefonas 36 2628. Prašyti Pad 
re Daugintis,

«j»*!» 4* 4* 4*4*

DOVANOS Į LIETUVA

Įvairios medžiagas, batai, 
megstiniai, skaros ir kt. Yra 
daug pavyzdžių.

Visi muitai apmokėti.
Pristatymas garantuotas. 

Kreiptis:
Magdalena Vinkšnai tie nė 
jua Barão de Pirai, 65

Vila Zelina — São Paulo

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA
LENDORIUS

Pirmą mėnesio sekmadienį: 
Parque das Nações 1® vai. 
Casa Verde, 17,15 vai.
Antrą :
Bom Retire, 10 vai.
Utinga 18,00 vai.,
Trečią:
Agua Rasa 8 vai., 
Moinho Velho 11 vat, 
Lapa 16 vai., 
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vai.,

— VILA ZELINOS LIETU-
VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5975
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