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Raudonoji Dinastija - Nežmoniška ir Pavojinga
Kriminalistu Dinastija.
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Komunistai daug kalba ir gi
riasi apie savo pažangumą.
Tačiau tikrumoje sunku įžiūrėti pas juos progreso bei ger
būvio davinius. ’Priešingai,
kiekvienas bent šiek tiek susipažinęs su raudonųjų valdo
maišiais kraštais turi konsta
tuoti ten esamą neapsakomą
vargą ir skurdą gyventojų,
kurie neturi nei elementariau
šių žmogaus teisių Tos nei aimės priežastis yra ta, kad pa
čių, komunistų pripažinimų jų
didieji vadai buvo ir yra dar
didesni kriminalistai.
Mūsų diėnomis Nikita Chruš
čevas -patvirtina, kad Stalinas
kuris kitąsyk buvo vadinamas
ir laikomas- -tėvu, saule, tau
tų geradariu ir išmintingiausiu mokytoju», pasirodė, jog
yra rafinuotas kriminalistas,
nes žudynėmis ir teroiu 30
metų kankinęs rusų tautą.

no mokinys ir bendradarbis,
Ukrainos tautos naikintojas,
sugebėjo savo suktumais nu
sikratyti pavojingais konku
rentais: įsitvirtinti Kremliaus’
soste ir paskelbti kaip krimi
nalistus ir išdavikus: Moloto
vą; Malėnkovą, Kaganovičių,
Vorošilovą, Bulganiną, Pervo
kiną, Saburovą, Šepilovą ir
kitus. Vakarai juos visuomet
laikė
kriminalistais.
Vadinasi
—
-7 . *
vakariečių nuomonę ir Ch.ruščevas patvirtino Vakariečiai
nurodo, kad ir Nikita-yra kri
minalistas Aišku, vėliau ir pa
tys komunistai tai. pripažins.
Tad kokiame vežme komu
nistai sėdi? Ar jų ' tas veži
mas turi dar ratus ir dyšelį?!
j-ų va ai yra žmogžudžiai te
rOristąi ir leninizmo1 mokslo
išdavikai Šią žiaurią tiesą
jie patys, savo nesenai (vyku
šiame Maskvoje XXII,komu
Berija, intimusis Stalino ben nistų partijos kongrese; pas
dradarbis ir slaptosios polici kelbė ir pripažino. Quae cum
jos saugumo viršininkas po ita sint — Taip dalykams
diktatoriaus mirties, buvo tuo esant — kokia velniava vyks
jau sulikviduotas kaip negir ta tarp komunistu, ko jie no
dėta* teroristas ir žmogžudys. ri, ir kur jie eina?!
Nikita apsukrus «tėvo» Stali

— MUSŲ LIAUDIES PATAR
LÉ
IŠMINTINGAI MOKO:
«Aukštai iškilsi žemai nutūp
si». Laikraščio «New York
World Telegram» žiniomis ru
sai paleido spalių 14 d. didžiu’į kosminį iaivą su trimis
astronautais: du vyrai ir vie
na moteris Kosminis laivas
pakilęs Krasnodare netoli Sta
lingrado. Orbitoj jis turėjo
skraidyti tarp 40 iki 460 klm.
aukštyje. Technikai aiškina,
kad laivas aplėkęs vieną kar
tą aplink žemę, netekęs že
mės traukos, pradingo su sa
vo keleiviai tolimose erdvė
se. Vadinasi, atsitiko dar blo
giau, negu liaudies išmintis
perspėja, nes kosminis laivas
visai nenusileido Mat, 22 jo
komunistų partijos kongreso
metu bolševikai norėjo aro
gantiškai pademonstruoti sa
vo techniką. Tačiau atsitiko
taip, kad jie dabar apie tą
įvykį turi tylėti.
- BULGARIJA NUSISTAL1NO. Bulgarijos vyriausias
taut.nis prezidijumas įsakė
aikščių ir gatvių, kurios ture
jo Stalino vardą pakeisti ki
tais vardais. Tokio potvarkio

uždavinys — kovoti su «bai
siausia» bolševikams erezija
— asmens kultu. Pagal Sofi
jos radiją kiti bolševikų oku
puoti kraštai paseksią Bulga
rijos pavyzdžiu, išskiriant Al
baniją kurią palaiko raudo
noji Kinija — «tėvo» Stalino
gerbėja.
— KOMUNISTAI APIE 31
ATOMINĖS BOMBOS sprogdi
nimą atmosferoje slepia nuo
žmonių. Jie tik kalba apie po
žeminius amerikiečių atonai
nius bandymus. Dėl to JAVbių apie 50 radijo stočių bom
barduoja informacijomis žmo
nes pranešant apie radijo ak
tyvinių kritulių žalą gyvento
jų sveikatai. Bolševikai, kiek
galėdami, trukdo tas translia
cijas, ypač perduodamas ru
sų kalba.

- LONDONAS DŽIAUGIASI
PRINCESĖS MARGARET RO
SE SŪNUMI. Princesė Marga
ret lapkr. 3d. karališkuose rū
muose Londone pagimdė ber
niuką, kuris turi mėlynas akis
ir geltonus plaukus Londonie
čiai naujagimiu yra patenkin
ti ir reiškia didelį džiaugsmą.

Ant Bedugnės Krašto
Viešoji pasaulio opinija su
pasipiktinimu seka Nikitos
Chrtiščevo cinizmą kuriuo jis
vis labiau artinasi prie «bedugnės krašto», ir savo siste
matišk’omis provokacijomis,
iššaukia karo psichozę to ka
ro,. kuris įgyvendintų Nikitos
svajonę už aldyti visą pasaulį.

Jau buvo išsprogdintos 31
atominės bombos, ir kol kas
nenumatoma, kad Maskvos; Ilįi
deriai turėtų norą nutraukti
nuklearinius bandymus.
Atvirkščiai, CHruščeyas ei
niškai nekreipia.mažiaųsio dė
mesi© į pasaulio opiniją, pas
kútinis JTO atsišaukimas, nu
balsuotas 87-sios tarptautinės
organizacijo narių kuris bu
vo nukreiptas į Sovietų Sąjun
gą, prašant, kad nebūtų ban
doma 5’.' megatonų bomba, ne
sulaukė rusų dėmesio i ji bu
vo paleista į atmosferą.
Atrodo, kad nuklearinis ka
ras jau pradėtas Komunistų
provokacijos Rytų Berlyne su
daro prieškarinę padėtį Pa
siūlymas Suomijai sudaryti
Luomių-Sovieių sienų apsisau
gojimo traktatą nuo Vakarų
invazijos, yra lygiai toks pat,
kaip prieš II-jį Pasaulinį Ka
rą, kai rusai jėga užpuolė
narsiąją Suomių tautą.
Garsiausieji mokslininkai

nesvyruodami klasifikuoja so
vietų nuklearinę politiką, kaip
«karo prologą».
Frofesorius Bernardo Hussey, 1947 metų medicinos No
belio premijos laureatas, pa
reiškė, kad sovietai žino, kad
radijacija už tam tikrų ribų
išnaikins visą pasaulio gyvybę,. ir pabrėžė: «Neįskaitant
kraujo Vėžio, genetinių iškry
pimų ir įvairių/ligų, radioak
tyvumas gali iššaukti visišką
žmonijos išnaikinimą. Taigi,
•50’megatonų bombos susprog
dinimas gali būti karo pro
logu»..
Profesorius Linus C. Pau■»*ng, 1954 metų chemijos No
belio premijos laureatas, pa
tvirtino kad 50 mega onų bom
bos susprogdinimas iššauks
pay-ojų'sveikatai ir gyvybei
milijonams žmonių sekančių
šešių metų bėgyje. Gi dviejų
metų laikotarpy gims 400 000
defektyvių arba negyvų nau
jagimių ir padaugės ligų, ku
rias nurodo ir prof Houssey.
Mokslininkų lūpomis kalba
žmonijos sąžinė Nejaugi tri
jų bilijonų gyvu žmonių pro
testas, nesugebės sugrąžinti
sovietų lideriams sveiką pro
tą, kad išsaugotų nuo baisaus
mirtingo pavojaus pačios Ru
sijos gyventojus?

8.000 Kubiečiu Vaiku Jau Issiusta i Rusija.
Fidel Castro Kuboje yra kiu būdu Valstybė gali juos
išsiunčiami tūkstančiai vaikų išsiųsti kur ji randa geriau,
į Sovietų Sąjungą «mokytis», Šiuo atveju į Rusiją.
kitaip sakant, smegenų per
Savaime aišku, kad maža
plovimui. Į Chruščevo rojų mečiai neturi subrendusio
siunčiami mažamečiai Pasku mentaliteto, ir todėl jų galvo
tiniąją, didžiausiąją 1.000 vai jimas gali būti lengvai nukreip
kų grupę sudaro vien 12 me tas komunistiniams planams
tų amžiaus vaikai.
ir nežmoniškoms užmačioms
Tų vaikų tėvai «laisvu no vykdyti.
ru» sutiko išsiųsti savo vai
Kada jie bus galutinai «iš
kus į Rusiją, kaip tvirtina mokslinti» komunizmo doktri
Uastro rėžimas. Nes kas Ku noje, juos vėl sugrąžins į sa
boje nėra «savanoris» tas yra vo kraštą. Tokiu būdu «paga
kontra revoliucionierius, o to minami» busimieji komunistų
kio žmogaus likimas — kalė lideriai
jimas. Tik pagalvokime, kiek
Castro režimas skelbia nau
tėvų sutiktų išsiųsti savo ma jus planus, kuo daugiau moks
žamečius 12-14 m. amžiaus leivių išsiųsti į komunistinius
vaikus vieniems metams už kraštus. Ten jie Išmoksią,
geležinės uždangos?...
kaip tapti «komunizmo hero
jais».
Pav. Maskvoje jie pa
Tačiau Kubos rėžimas, kaip
ir visų komunistinių kraštų matys paminklą «herojaus»
valdžios, skaito, kad vaikai Pavilko Morozovo, kuris įskun
yra Valstybės nuosavybė. To dė savo tėvą, kai pastarasis

Pehss
Kimsa
(E) Spalio 2 d. Kaune mirė
eidamas 80-sius metus įžymų
gis Liętuvių skulptorius,lietu
vių dailės Veteranas Petras
Rimša. Jis buvo gimęs 1881
lapkričio 2 d. Naudžių kai
me, netoli Vilkaviškio, Nuc 18
m. amž. mokėsi dailės Varšu
voje, lankėsi Paryžiujė, studi
javo Krokuvoje ir Peterbur
ge. Rimšą vienas «Lietuvių
dailės draugijos» steigėjų ir
drauge su kitais dailininkais
19e7
suorganizavo pirmąją
lietuvių dailės parodą. Nuo
1907 m. Rimša yra dalyvavęs
daugelyje parodų, jose ekspo
nuodamas daugiausia skulptū
ras Laisvoje Lietuvoje Rimša
daug dirbo, be, skulptūros dar
ir portretų ir medalių srityje.
Rimša yra sukūręs visą' eilę
aukštos vertės medalių.
„
Rimšos talentas negalėj©
būū nuslopima7kom.“3žimo,
Lietuvoje. Nors jau ir su šlubuojančia sveikata, jis savo
•
’
srity je dirbo ligi paskutiniųjų
i yvenimo dienų. Lietuves k©
munistinė vyriausybė, nesuge
bėjusi tinkamiau pagerbti vie
no didžiųjų lietuvių dailinin-
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— U THANT — Birmanijos.
ambasadorius vienbalsiai JTO
išrinksiąs generaliniu, laiki
nu sekretoriumi. Jis sekret©
riaus ligi 1963 metų bal. 10
d., kada turėjo baigtis tragiš
kai žuvusio Dag Hammarsk,
joeld kadencija. U Thaht pa
sirinko du vicesekretorius —
amerikietį Rarph Bunche ir
rusą Georgi P. Arkadev.

— STA. CATARINA VALS
TIJOJ DIDELI POTVINIAI.
Dėl gausių ir smarkių lietų
labai patvino upė Itajai Mi
rim ir apsėmė Blumenau, Brus
que ir kitus miestus. Potvinis
sunaikino šimtus pastatų Nuo
katastrofos nukentėjo tūkstan
čiai šeimų S. Paulo guberna
torius pasiuntė medicinišką
ir medžiaginę pagalbą nuken
tėjusiems.
nuslėpė nuo kolchozo admi
nistracijos grūdų duoklę. Tė
vas už tai buvo nuteistas 10
metų kalėjimo, o jo sūnus
Pavlikas, 12 metų amž. ber <
niukas, oficialiai buvo apdo
vanotas «herojaus Pavilko* ti
tulu.

,
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Raso atvykusi is okupuotos Lietuvos

Halina Didžiulytė M o Šimkienė

Revoliucija Dėl Silkių Klaipėdos Rinkoje
Minia

islauze

kontrolės

kambario

duris

- Jurininkai plakė milicininkus -

Apkūlė komjaunuolius
Skaičiau straipsnį «Ameri
kos Balsas Lietuvai» «TZ»
1961. VII. 6., kur priminta apie silkę Klaipėdoje. Tikrai
buvo kova, trukusi keletą va
landų Man teko pergyventi,
todėl papasakosiu.
Vasario mėn. kątik atėjau j
turgų; žiūriu, žingsniuoja smar
kiai du milicininkai. Tuojau
žmonės atkreipė dėmesį: ką
griebs už gerklės? Žiūriu,
kad jie netoli manęs čiumpa
vieną vyriškį lietuvį ir reika
lauja eiti kartu Vyriškis prie
šinasi, sakydamas, kad jis ne
turi ko eiti. Milicininkai mė
gino imti už rankų, bet vyriš
kis pasipurtino, įsikibo į ve
žimą ir pradėjo spirti kojo
mis taip vikriai, kad mes mirėm iš juoko. Tuojau dar at
bėgo pora milicininkų ir pra
dėjo smaugti už gerklės Tai
mes moterys labai pasipikti
nome ir pradėjome grąsinti
milicininkams,
sakydamos,
kad juos reikia visus išsmaug
ti. Milicininkai pradėjo prieš
moteris rėkti, sakydami, kad
mes užstojančios spekuliantą,
kuris silkes pardavinėja. Ir
taip prasidėjo įkarštis. Vyriš
kis priešinosi iki paskutinių
jėgų, bet buvo jam sunku
prieš keturius vienam. Milici
niekai ėmėsi pačių bjauriausių‘ veiksmų: laužė rankas, gal
vą ir taip vilkte vilko į kon
trolės kambarį, kur mėsą štam
puoja. Tenai užsidarė duris:
tik bildesys ir šauksmas bu
vo girdėti. Žmonių susirinko
minios. Pasklido gandai, kad
jau užmušė. Tuojau žmonės
pradėjo šaukti: einame laužti
duris ir gelbėti! Ir čia pat iš
minios pradėjo lėkti plytos ir
akmenys į langą to kambario
kuriame buvo suimtas vyriš
kis. Pradėjo viskas skambėti:
stiklai ir rėmai; kažkokia mo
teris pradėjo spirti durų apa
čią; ji nevaliojo viena Atsi
rado jūreivių - matrosų. Vie
no spyrio užteko, ir durų apa
čia išlėkė. Vienas iš jūreivių
įlindo į vidų ir atidarė liku
sią durų dalį. Žmonės labai
veržėsi, norėdami matyti su-

imtąjį, bet jo pirmame kam
baryje nebuvo Jūreiviai, ku
rių tris pamačiau, viduje nu
siėmė diržus ir taip greitai ir
mikliai apkūlė milicininkus,
kurie buvo kontrolės kamba
ryje. Davė kur tik pakliuvo
— tiesiog sunku įsivaizduoti.
Po to išnyko ir niekas jų net
nespėjo nustatyti. Minia šau
kė valio tiems jūrininkams.
Atvyko ligoninės mašina ir su
neštuvais vyriškį išvežė. Vie
ni sakė, kad užmuštas, kiti
— kad dar gyvas. Kol ligoni
nės mašina stovėjo, buvo lyg
apmirę žmonės, bet kai nuva
žiavo, pradėjo akmenimis muš
ti milicininkus ir milicijos tur
gaus būstinę, vadinamą tur
gaus direkciją Taip davė,
kad nė vieno lango neliko.
Žmonės taip įniršo, kad vieni
kitus pradėjo mušti — net jau
nimą Matau bėga mergina;
vienas su lietsirgia kitas su
lazda, trečias su taše ir visi
duoda. Man buvo nebesupran
tama, kodėl muša tokius jau
nūs žmones ir klausiu tuos,
kurie taip darė. Jie aiškiai pa
sakė, kad aš neturiu jaudin
tis, nes tie visi esą komjau
nuoliai. kur.e žmones išdavinėja Taip žmonės Klaipėdos
turguje šeimininkavo ,/Gražu
buvo ž urėti, kaip senukai iš
kaimo pasiėmę svarsčius iš
vežimo ir tik laukė kam
siausti... O mintis, Dieve, ka
da ta vergija išnyks? Jau ro
dės kad lyg laisva Klaipėda,
bet atvyko gaisrininkai ir pra
nešė kad imsis priemonių ir
vys visus namo Bet iš minios
kai davė su plyta į mašiną,
tai tik brigadierius spėjo gaiš
riniukams įsakyti lipti į maši
ną, sakydamas: «Aš negaliu
leisti mašiną sudaužyti!» Ir
taip laimingai vėl buvome lais
voje nuotaikoje. Minia linga
vo iš vienos vietos į kitą,
jieškodama lietuvio milicinin
ko apmušti. Tik žydams nie
ko nedarė Jų turguje buvo
keletas uniformuotų ir civilių.
Visi žino, kad jie pareigūnai,
bet neužkabino
Pasigirdo, kad eisim į mili

Tikroji religijos búklê Sovietu
Sąjungoje
Praėjusiame visų komunis
tų partijų vadų suvažiavime
Maskvoje rusai vadovavimo
neišleido iš savo rankų ir ak
centavo koegzistenciją. De
klaracijoje buvo pabrėžiama:
«Taikinga valstybių koegzis
tencija su skirtinga socialine
santvarka», kuri turi būti «kla
šių kovos forma tarp socializ
mo ir kapitalizmo». Taikingos
koegzistencijos sąlygą suda
rys palankias galimybes iš
plėsti klasių kovą kapitalisti
niuose kraštuose... Taikinga
valstybių koegzistencija su

skirtinga socialine santvarka,
tai nereiškia taikingą suderi
nimą socialistinės ideologijos
su buržuazine, bet ji pae štei
ną darbininkų klasės bei visų
komunistinių partijų kovą so
cialistinių idėjų iškėlimui kaip
pirmaujančiom Tačiau ideo
loginiai ir politiniai ginčai vals
tybių tarpe neturėtų būti iš
spręsti karu (Izvestija 7. 12.
60).
Šitokios tezės yra labai pa
mokančios ir mums paaiškė
ja, kad taip pat koegzistenci
ja su Bažnyč!a ir religija yra

Mano Tėvynės Ruduo
Mano tėvynėje dabar jau ruduo,
Ir sukdamos ratą, varnos krankia piktai. —
Nebeželia gležnutis vasarojaus želmuo,
Nes žemė alsuoja drėgnai ir šaltai. —

eijos skyrių tvarkos daryti.
Rinko akmenis, plytas. Dau
giausia tai moterys ir mergi
nos. Turguje jau buvo viskas
taip išmušta, kad tik stiklai
ir rėmai aplink brazdėjo. Vi
sur buvo matyti susistumdymų. Prie pat manęs atvažiavo
mašina «Zimas» — labai gra
ži, nauja, iš jos išlipo du, ma
tyt, augšti pareigūnai, civiliai
apsirengę, pagal Maskvos ma
das: odiniai apsiaustai ir ke
purės su kailiukais. Taip kad
Klaipėdoje tokios aprangos
mažai matyti. Jie norėjo prie
mašinos atsistoję kažką skai
tyti ar įspėti minią. Tik stai
ga viena moteris odinėmis
pirštinaitėmis kad pradėjo
semti purvą čia pat iš balos
ir pilti į akis tiems Maskvos
modistams. Jie tik spėjo mirk
čioti ir sulindę į mašiną pas
pruko. Taip pat gavo keletą
plytų ir mašina. Minia šaukė:
ura... valio... ir atrodė, kad nė
vieno komunisto neliko turgu
je Taip laisvės valandos at
rodė trumpos ir nt juste nepa
jutome kaip pradėjo šaukti:
apsupti! fotografuoja! atsar
giau! Ir tikrai buvome nufoto
grafuoti. Vėliau paaiškėjo.
Žmonės pradėjo mesti plytas
iš rankų ir buvome nustebę,
kai prilėkė mašinų su kariuo
mene į turgų Viename sunk
vežimyje rusų karininkas pra
dėjo įsakyti — damoj!, bet
mes netaip jau skubėjome.
Liepė kareiviams imtis dar
bn. Mūsų laisvė Klaipėdos tur
guje buvo nuslopinta. Dauge
lis buvo suimti. Už savaitės
ir mane iškv etė tardymui, sa
kydami, kad aš šaukusi valio
ir plojusi, ir aiškiai net mano
stovėjimo vietą nurodė Die
vo malonė mane išgelbėjo, su
gebėjau atsikirsti į visus kai
tinimus.
Taip, gyvenimas Lietuvoje
yra turtingas, kad silkė prive
dė iki to, jog kariuomenė tu
rėjo būti panaudota. Ba su pa
galvoti! Krautuvėse silkių ne
visada gauni, o jei pasirodo,
tai kainos būna neįprastos.
O, be to, daugiausia sugedu

dicinėse Velykų ir Kalėdų
šventėse. Esą reikia skirt1' du
dalykus, kurie paprastai pai
(E) «Tiesa» 238 n ry įsidėjo niojami, tai religingi nesąmo
doc. J. Kauneckienės straips ningi žmonės, kuriuos reikia
nį apie ateistinį darbą aukš metodiškai auklėti ir sąmonių
tojoje mokykloje Autorė pri gi religijos skelbėjai dvasiniu
pažįsta, kad dar daug esama kai. Taigi išeitų, kad Lietuvo
religingų studentų ir ji siūlo je siūloma pirmiausia vestj
su jais glaudžiai bendradar, kovą prieš antrosios katego
biauti, pavyzdžiais įrodyti «re rijos <kenkėjus».
ligi jos absurdiškumą». Toliau
NE KINAI, BET KINO
J. Kauneckienė pastebi, kad
įrenginį; i
vaikai gali dalyvauti tėvų ruo
šiamose relig nėse šventėse,
(E) Kultūros ministro pava
nes. esą, tik blogas vaikas iš duotojo V. Jakelaičio paskelb
sižada savo religingų tėvų O tais duomenimis 1958 m Lie
religingas žmogus, pasak au tuvoje buvo 650 kinų įrengi
torės, «nėra joks nusikaltėlis nių ir šių metų pabaigoje jų
kurį reikėtų pasmerkti ir jo tikimasi sulaukti net daugiau
išsižadėti». Girdi, būtų klaida 1060, Bolševikinė propaganda
įkalbėti vaikus, kad jie neda. nuolat palygina skaičius su
lyvautų tėvų rengiamose tra laisvoje Lietuvoje buvusiais
66 kino teatrais. Pažymėtina,
kad dabartinis išpūstas skai
sios, todėl žmonės jieško ga čius liečia ne komercinius ki
limybių vogti ir tuo būdu pa no teatrus, bet vadinamuosius
dėti savo tautiečiui — pigiau kilnojamuosius kinus ir iš vi
ir geresne preke. Praeitis bu so įrengimus, kur susirinku
vo tokia, kad nereikėjo muš siems brukami žiūrėti propa
tis dėl silkės — sočiai valgėm gandiniai filmai. Dabar kol
net bačkomis pirkdavom.
chozus aplanko tik kilnoja(pabaiga 3 pusi)
«T. Žiburiai»

suprantama tiktai kaip «kla
sių kovos forma», kuri savo
priešą turi iš vidaus susilp
ninti. Pagaliau, kaip be pasi
gailėjimo ir be kompromisų
turi būti vedama toji klasių
kova, Leninas išsamiai išdėstė.
Taip atrodo, kad Sovietų Ru
sijoj religijos klausimas, imant
visas ideologines sritis, atsi
dūrė labai kritiškoj padėty.
Jau nuo kurio laiko ideologi
nį frontą gaubia grasinantys
debesys: pradedant paprastų
tikinčių darbininkų mieste ir
kaime parengimu priešreliginių agitatoiių triūsu, iki įtemp
tų santykių tarp ortodoksų
Bažnyčios patrijarchato ir
Kremliaus galybės.
Ideologinė komunistų parti

jos vadovybė yra ypatingai su
sirūpinusi nežiūrint visų prieš
religinių pastangų, religinęįta
ką jaunimo tarpe. Kovojant
prieš Vakarus ir prieš buržu
jų kapitalistų praeitį, jaunimo
klaidos bei ydos yra priskiria
mos religijai, kaip tų blogybių
priežasčiai «Ideologinės grum
tynės verda, apvalymas mūsų
visuomenėj yra pilnoj eigoj.
Čia yra Komsomolo (komunis
tičeskij sojuz molodeži) kar
žygiai žmonės, kurie naująją
žemę arė ir siuntė raketas į
žvaigždes. Bet mūsų tarpe y.
ra dar lengvabūdžių ir nenau
dingai gyvenančių, pakvaišu
sių nihilistų, žmonių, kurie gar
bina Dievą; tokių, kurie vals
tybę apvagia Jie. senojo pa

Vėjas, kaip visad įtūžęs piemuo,
Gena švynines bandas debesų,
Ir kaukia kamine: — Jau ruduo-uo uo!..
Įsivyniodamas stulpan pelenų. —
Išskrendančių gervių trikampiai klykia,
Saulėlydžiai modami «sudiev» paskutinį...
Verkia berželių mirštantys vainikai...
Voratinkliai audžia... šydą sidabrinį —

Atslinkus! naktis, juodoj kriauklėj užgniaužia
Gailų šauksmą vasaros avytės. —
Tyla. Didingi klevai ramiai snaudžia,
Kaip galingi pilioriai baroko bažnyčios. —
O lapai vis krenta, raudoni ir auksiniai,
Nuo medžių bejėgių prieš rūdens galią.
Žemėj poilsis Jos išsekusiai krūtinei,
Ruduo skelbia Dievo Valią. —

RELIGINGAS ŽMOGUS
NĖRA NUSIKALTĖLIS

šaulio dumblas ir pelėsiai, baa
do prilipti prie jaunimo. An
tai, Zagorsko (Šv. Trejybės
vienuolynas netoli Maskvos)
varpų gaudime, stambiose už
jūrių laikraščių antraštėse, jė
zuitų-Jehovos liudininkų pa
moksluose, radijo pranešimuo
se su įtartina rusų tarme, —yra tie kenksmingi nuodai, ku
rie yra paruošti nepatyrusiam
jaunimui»
(Komsomolskaja
Pravda, 18. 3 60).
Tikrai pavyzdingų jaunuo
lių kurie, užpildydami klausi
mų lapus, aiškiai pažymi išpa
žįsta religiją, nepajėgia nureli
ginti nė pats Komsomolas.
(B, D.)
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MUSŲ LIETUVA

Dr. Antanas Milius

Kas Yra Apokaliptinis Slibinas ir Kokie jo
Bendradarbiai ir Veikimo Budai
(tęsinys)

Kartais būna velnio kanki
namas ypač toks žmogus, ku
Kad žmonija buvo išgelbė ris lengvapėdiškai pasiveda
ta iš piktosios dvasios vergi jo tarnybai, kaip tai atsitinka
jos Krist • us atpirkimu, tai nuo umbandos, quimbandos ir dau
lat pabrėžia Naujasis Testa geliui įvairių spiritizmo sektų
mentas. Šv, Povilas rašo: «O medijumams. Tokie ir pana
kai pasirodė mūsų Išganyto šūs dažniausia baigia savo gy
jo Die<o iraloningumas ir ge venimą pamišėlių l’goni ėse
rumas žmonėms jis mus išgel arba savižudybe. Pasitaiko
bėjo ne dėl teisybės darbų, smarkių velnio puolimų ir
kuriuos mes būtumėm buvę šventųjų gyvenimuose. Tai tu
padarę, bet pagal savo gai ri tikslo jųjų sie as labiau nūs
lestingumą šventosios Dvasios kaidrinti. kad visiškai atsi
atgimdymo ir atnaujinimo api duotų Dievo gailestingumui
plovimu. (Tit 3, 4 5). «Kadan ir kad būtų mums pavyzdžiu
i gi vaikai turi bendrų kūną ir ir perspėjimu, jog tik Visaga
kraują, ir jis taip pat pasida Ho Dievo malone, maldomis,
rė jų dalyvis, kad mirtimi su nusižeminimu, kilniais darbais
griautu tą, kurs turėjo mir galima išsigelbėti nuo velnio
ties valdžią. tai yra, velnią, žabangų. «Budėkite ir melski
ir išlaisvintų tuos, kurie mir tės, kad neįpultumete įpagun
ties baime buvo laikomi visą dą» (Mt. 26 41), perspėja Die
gyvenimą vergystėje» (Zd 2. viškasis Mokytojas.
14-15).
Šioje vietoje be galo svar
Tačiau ir po Išganytojo atė bu įsidėmėti šiuos Apreiški
limo ir po žmonių giminės mo Knygos žodžius: «Dangų
atpirkimo velnias dar turi šia je įvyko didelė kova. Miko
me pasauly reliatyvią laisvę las ir jo angelai kovojo prieš
veikti ir kenk i teisingiesiems. slibiną».
Dėlto šv. Petras perspėja: «Bū
Taip pat kovojo slibinas ir
kite blaivūs ir budėkite, nes
jo
angelai; bet jie nenugalė
jūsų priešininkas velnias ap
link eina kaip kriokiąs liūtas jo, ir danguje neberasta dau
ieškodamas, ką prarytų; jam giau jų vietos Tas didysis sli
priešinkitės tvirti tikėjimu» binas, senasis žaltys kuris va
(IPtr 5, 8 9). Vadinasi, Dieviš dinamas velniu ir šėtonu, kurs
kasis Apreiškimas moko, kad su/ed/ioja visą pasaulį, buvo
reikia būti pasiruošus atrem numestas; jis buvo numestas
žemėn ir jo angelai numesti
tif velnio puolimams Pagal
kartu su juo Aš girdėjau di
Dievo Apvaizdos planą pikto
delį balsą danguje, kurs sa
ji dvasia negali mūsų gundy
kė: Dabar teko išganymas, jė
ti virš jėgų. Velnias gali veik
ga ir karalystė mūsų Die-ui
ti dvejopu būdu: tiesioginiai, ir galybė jo Kristui, nes nu
betarpiai j jausmus ir netie mestas mūsų brolių skundė
sioginiai. nepastebimai. Šis jas, kurs juos skundė mūsų
paskutinis būdas pasireiškia Dievo akivaizdoje dieną ir
per atejistiškas, nepadorias naktį. Jie nugalėjo jį dėl Avi
knygas žurnalus, pornografi nėlio kraujo ir dėl savo liūdi
nes filmas ir už vis labiausiai jimo žodžio: jie nemylėjo sa
per sugedusių žmonių įvairias vo gyvybių iki mirčiai.
organizacijas bei sektas.
(B. D.)
(pabaiga iš 2 pusi.)

mieji kinai ir iki septynme
čio pabaigos tikimasi, kad
kiekviename kolchoze bus įrengti vad. kino stacionarai
Lietuvoje dabar įrengti 22 pla
čiaekraniniai kino teatrai, o
šiais metais nauji kinai pra
dės veikti Šiauliuose, Klaipė
doje, Panevėžy, Kupiškyje,
Kelmėje, Jurbarke, IgnalinoVilniuje įpusėta naujos kino
studijos statyba
DAILININKAI APDOVANOTI
MEDALIAIS

B. Brazdžionis

m. lapkričio 11 d.

Bėga Dienos

liai žmoguje, jis apima jo kū
ną ir sielą. Pavyduolis labai
nedraugiškas.

Bėga dienos per kalnus kaip stirnos
Pabaidytos keleivių piktų
Jau rytais jų viršukalnės širmos,
Būsi greitai kaip jos gal ir tu...

Yra žmonių, kurie džiaugia
si kad kitam sekasi, o pavy
duolis viduje graužiasi ir ne
kenčia to žmogaus.

Virš kalnų dega vasaros saulė,
Virš kalnų skraidė drąsūs arai,
O dabar tave visas pasaulis
Tik šešėliais dengti vakarai.
O dabar tavo dienos ir naktys
Surakintos grandim geležies,
Ir širdis ima lėtinti taktą,
Ir į lyguma veltui veržies...

PAV
Viena iš didžiausių žmo
gaus ydų yra pavydas.
Ir labai gaila, kad pavyduo
lis dažnai tai nepastebi ir lai
ko sau dorybe.
KAS NÊRA PAVYDAS? Dar
nebus pavydas jeigu kas pa
vyzdžiui susižavėjęs kito žmo
gaus uolumu, norės panašiai
darbuotis, kad pasiekus tokių
pat vaisių. Čia bus tik lenk
tyniavimas. bet ne pavydas
Šv. Augustinas net iškilo iš
nusidėjėlių į didelius šventuo
s us, sakydamas: «Tas galėjo,
anas. . dėl ko tu, Augustinai,
negali?» Ir žiūrėk. Augusti
nas dėjo pastangų ir tapo
šventas.
Lenktyniavimas privedė ša
lis ir autas prie aukšto kul
tūros laipsnio, įvairių išradi
mų ir pažangos.

BET KAS YRA PAVYDAS?
Pavydas yra nuodėmingas žmo
gaus p linkimas nekęsti ir
pykti, kam kitiems sekasi,
kam jie turi turtų, garbės, yra
žmonių mylimi, neserga ligt-

dovanotas ir grožinės litera
tūros redaktorius Žirgulis. Vi
siems buvo paskirtos ir do
vanos.

nas, Suvažiavime kaip sve
čiai dalyvauja įvairių kraštų
komunistiniai vadai su Kini
jos ministru pirmininku Tšu
En Lay priešaky, tačiau šį
— Sniečkus Vilniaus suva kartą nepasirodė Albanijos
žiavime nusiskundė, kad Lie atstovai, nebuvo pakviesta ir
tuvos kolchozai su sovcho- Jugoslavija. Pradėdamas po
zais per mažai siunčia savo sėdį Chruščiovas pranešė,
darbuotojų mokytis aukštosio kad suvažiavime dalyvauja
se ir specialiose vidurinėse 4813 delegatų, jų tarpe 4U5 su
mokyklose. Pvz. šiais metais patariamuoju balsu. Pasvei
į aukštąsias mokyklas tebuvo kinta 80 užsienio komunisti
priimta tik 308 jaunuoliai ir nių partijų delegacijų Pirmą
merginos su įmonių ir kolcho kartą suvažiavime rdalyvauja
zų stipendijomis. Į žemės ū
komunistai iš Kubos, Portuga
k’o ir veterinarijos akademi lijos, Belgijos, Kipro salos,
jos kolchozai ir sovchuzai at Meksikos, N. Zelandijos, Pa
siuntė tik 81 savo narį.
kistano ir P. Afrikos Atski
rai Chruščiovas pasveikino
PRAĖJO 22-sis KOMUNIS
nekomunistinius atstovus iš
TŲ PARTIJOS SUVAŽIA
trijų Afrikos šalių — Gvinė
jos, Ghanos ir Mali.
VIMAS

(E) Spalio mėn, 9 d. Lietu
vos kultūros ministerija gavo
pranešimą apie eilės Lietu
vos dailininkų apdovanojimą
visasąjunginės liaudies ūkio
laimėjimų parodos medaliais.
Aukso medaliai paskirti daili
(^j Spalio 17 d. Maskvoje
ninkame Makūnaitei ir Jurkū
nui, sidabro medaliais buvo prasidėjo 22-sis Sovieių S-gos
apdovanoti Kučas, Krasaus kom partijos suvažiavimas.
kas, Galdikas ir Paskauskai Maskvon suplaukė netoli 5()00
tė, o bronzos medalius gavo delegatų. Prezidiume be Chruš
Bačėnas, Jurėnas, Kalinaus čiovo pirmąšias vietas užėmė
kas ir Valius. Už knygų reda valstybės «galva» Brežnevas,
gavimą bronzos medaliu ap Kozlovas, Suslovas ir Mikoja
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NUO GENEROLŲ LIGI
MELŽĖJŲ
Delegatų tarpe stebėtojai ga
Įėjo matyti įvairiaspalvį vaiz
dą Šalia maršalų, generolų,
tautiniais rūbais apsirengusių
delegatų buvo ir kosmonautai

LAI
mis ir 1.1. Jau mažuose vai
kuose pastebime pavydo. Žiū
rėkime, vaikutis, kuris dar nė
kalbėti nemoka, užsidega pa
vydu ir rėkia, kam jo broliu
kai paėmė žaislą, ar kokį bliz
gutį ir nori iš jo atimti. Arba
kam aną motina paėmė ant
kelių, o ne jį.

Užaugęs net brolis broliui
galvą perskelia iš pavydo. An
tai jau Senam Įstatyme skai
tome, kaip Kainas užmušė sa
vo broli Abelį vien dėlto, kad
jis matė, jog Abelio aukas Die
vas priima, o jo ne, kadangi
Abelis
pačius
geriau
sius daiktus aukojo Dievui, o
Kainas buvo šykštus.

PAVYDO ŽENKLAI. Net išo
riniai ženklai dažnai išduoda
pavyduolį Jis paprastai ne
linksmas užsidarę . akys įdu
busios, veidas išblyškęs, dan
tys sukąsti, žvilgsnis prislėg
tas, piktas. Šv Raštas pavy
dą vadina kaulų rūdimi, arba
vidaus puvėsiais (Prov. XIV30), kadangi pavydas glūdi gi

Pavydas dažniausiai atsiran
da tarp sau lygių, arba ben
dro vienodo išsilavinimo, pa
šaukimo, vienodų gabumų,
mokslo ir kultūros žmonių. Ši
yda turi laipsnius Ji kai kur
vos įžiūrima, yra dar tik užuo
mazgoj, o kai kur jau išsivys
čiusi į aukščiausį laipsnį. Vi
siems metasi į akis.
PAVYZDŽIAI Pavyzdžiui,
draugijose kyla pavydas, kam
kitą išrinko į pirmininkus, o
ne jį. Tada linki, kad: anam
nesisektų, pradeda buokotuoti, daro slaptas agitacijas intrygas, apkalbas, nebenori to
liau būti draugijos nariu ir t.t.
Didžiausi pavydo ir intrygų
pavyzdžiai dabar matomi So
vietų Sąjungoj. Iš pavydo vie
ni kitus persekioja, izoliuoja,
ištremia, pažemina, žudo, ne
prileidžia prie valdžios, o mi
rusins išmeta iš kapų, kad tik
nebūtų gerbiami.

ŠEIMŲ ŽAIZDA; Pavydas
užsidega net žmonoje ar vy
re, kai mato, kad vyras ar žmo
na myli savo tėvą ar motiną,
brolius ir seseris. Pavydas
verčia nekęsti tų mylimų as
menų. Neduodama jiems val
gyti, išmetama iš namų, atsi
tinka, kad stengiamasi juos
nunuodyti, užmušti,, nasamdo
mi užmušėjai. Žodžiu — pa
vydas yra didelė šeimos ne
laimė
JUDO NUODÉMÉPAVYDAS.
Kristaus mokiniui Judui kilo
širdyje pavydas, kam Marija
Magdalena išpylė ant Kris
taus kojų kvepalus ir tuojau
pasiryžo savo Mokytoją išduo
ti į priešų rankas. Parizėjai
taip pat iš didelio pavydo nu
(pabaiga 4 pusi.)

Gagarins s su Titovu, na ir keliu tvarkyti Vokietijos klau
šimtai kolchozų darbuotojų, simą. Berlynas turįs turėti
darbininkų ir karvių melžėjų. laisvo, be karinių dalinių, mi
Delegatų tarpe buvo ir savo esto pobūdį Sovietai atomi
metu nuverstas Bulganinas. nius bandymus vykdys iki
Visos iškilmės kalbos perduo spalio mėn pabaigos ir pa
tos iš karto 14 ka kalbų, jų baigai išprogdinsią 50 mil. to
tarpe vokiečių, kinų ir arabų nų sprogstamojo pajėgumo
kalbomis. Chruščiovas, belip vandenilinę bombą. Sovietai,
damas į kalbėtojų tribūną sa pasigyrė Chruščiovas, turi dar
vo atidaromosios kalbos sa galingesnę bombą («Duok Die
kyti pakeliui pamatęs iš Vak. ve>, sušuko jis, «kad mums
Vokietijos atvykusį komunistų nereikėtų jos sprogdinti!) To
veikėją Max Reimaną. jį pas liau jis pasiūlė nepuolimo pak
velkino, suklupo ant laiptelių to pasirašymą tarp NATO ir
ir pradėjo kalbą, daugiausia Varšuvos pakto kraštų ir pa
dėmesio sukėlusią ne tik de sisakė už neatominių zonų su
legatų tarpe, bet ir užsie darymą Europoje ir kitur. Jis
taip pat priminė ir tezės tei
niuose.
singumą, kad karas nesąs ne
išvengiamas. Dar jis pranešė,
GRĄSINO BOMBOMIS,
kad sovietai statą atominius
TAČIAU ..
povandeninius laivus.
Savo 6 valandų atskaitinia
me pranešime N. Chruščio
----- —-------- c
vas palietė užsienio ir vidaus
reikalus. Pagrindinės kalbos
vietos tarptautinės politikos
srityje: sovietai sutinka vo
kiečių taikos sutartį atidėti ir
kitiems metams, jei... vaka
rai bus prisirengę pasitarimų
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ATEITININKU FEDERACIJOS RIN
KIMU ŽINIOS
PASIKEITIMAS VYR RINKIMŲ KOMISIJOJ

Kazys Bradūnas, pakviestas
Draugo redaguoti ir persikė
lęs į Chieagą gyventi, iš Vyr.
Rinkimų Komisijos pasitrau
kė. Jo vieton komisijon įėjo
Stasys Balčiūnas; gyv, 206
Athol Ave., Baltimore 29, Md
.federacijos Valdyba, sudary
dama Vyr. Rinkimų Komisiją,
buvo numačiusi ir patvirtinus
kandidatus, kad VRK visada
galėtų būti pilnos sudėties.
9 KRAŠTAI JAU TURI RIN
KIMŲ KOMISU
Pagal korespt ndencinių rin
kimų nuostatus kiekvieno kraš
to ateitininkai registruojasi ir
balsuoja savo krašto rinkimų
komisijoje. Dėl to kiekvienam
krašte, kur t’k reiškiasi ateiti
ninku veikia, yra sudaromos
krašto rinkimų komisijos. Iki
rugsėjo 4 šie kraštai jau su
darė savo rinkimų komisijas.
ANGLIJOJE rinkimų komisi
ją sudaro: pirm, kun. S Matu
lis. naciai — Br. Gleveckas ir
St. Kasparas. Komisijos adre
sas: Kun. S. Matulis, 21 The
Oval Hackney Rd., London E.
2, England.
ARGENTINOJE — pirm. kun.
A. Steigvila, MIC, nariai — A.
Survilienė ir Br. Paliulionis.
Komisijos adresas: kun. A.
Steigviia, MIC, Mendoza 2280,
Avellaneda, Buenos Aires, Ar
gentina.
AUSTRALIJOJE — pirm. V

— Komunistai norėdami ati
traukti žmones nuo religinių
jungtuvių, pradėjo civilines
jungtuves organizuoti su di
delėmis iškilmėmis. Čia talpi
tokių jungtuvių aprašymą iš
komunistinio laikraščio;

(pabaiga iš 3 pusi.)
tarė Jį nužudyti. Kam Jį žmo
nės seka, Jo klauso, Jį myli,
ypač po to, kai Lozorių pri
kėlė iš numirusių.
Gale žvelkime į mirštantį
ant kryžiaus Kristų ir kiaušy
kime, kaip Jis meldžiasi už
tuos pavyduolius, sakydamas:
«Tėve, atleisk jiems, nes jie
nežino ką daro».

Kadangi pavydas aptemdo
žmogaus protą ir užkietina jo
širdį. Dėl to tyrinėkime savo
veiksmus ir, pastebėję pavy
do reiškinius, raukime tą bai
šią ydą iš šaknų, kolei dar
nėra per vėlu.
Misijon. J. Bružikas S'J.

Čižauskas, nariai - O. Samu
iienė ir J. Mulokas. Komisi
jos adresas: V, Čižauskas, 14
Eglinton St., Moonee Ponds,
Vic., Australia.
BRAZILIJOJE — pirm. M.
Vinkšna'tienė. vicepirm. L. Mi
trulis, sekr. I Šimonytė, na
riai — J. Bratkauskaitė, O.
Švitra ir I. Jurgelevičiūtė Ko
misijos adresas, Caixa Postai
4118. São Paulo, Brazil.
ITALIJOJE — pirm. kun.
R. Krasauskas, nariai—J Gau
dzė i R. Kasponis. Komisi.
jos adresas: Via Casalmonierrato 20, Roma, Italia
KANADOJE - pirm. B S1kalas. nariai — S. Čepas, V.
Kolyčius A. Šapokaitė ir V.
Sakalaitė. Komisijos adresas:
B. Sakalas, 80 Rosemount Ave , Toronto 4, Ont., Canada.
KOLUMBIJOJE — A. Moc
kus, J. Žaranka ir R. Šviedrys.
Komisijos adresas: R. Švie
drys, Apartados Aereo 9966,
Bogota, Colombia.

VOKIETIJOJE — pirm, J.
Laukaitis, nariai — kun. J.
Tautkevičius ir V. Bartusevi
čius. Komisijos adresas: J.
Laukaitis, Onyx Pace 31,
Muenchen 54.

JUNGTINĖSE VALSTYBĖSE
krašto komisijos pareigas ei
na Vyr. Rinkimų Komisija.
Jos adresas: 53l5Lothiam Rd,
Baltimore 12, Md.

«Buvo šeštadienis. Kauno
Civilinės metrikacijos skyrių
užplūdo linksmų jaunuolių ir
merginų būrys Tai jaunave
džių Elzės Karvelytės ir Ro
mualdo Šimkūno bendradar
biai, pažįstami. Iškilmingai ai
di vestuvinio maršo garsai. O
netrukus gėlėse skendinčioje
salėje skamba metrikacijos
skyriaus vedėjo pavaduotojo
Balio Sujetos žodžiai; Tebū
nie jums gyvenimas šviesus
ir laimingas»».
Vieną ir patį svarbiausią da
lyką jie užmiršo, kad žmonės
tuokiasi bažnyčioje ne dėl iš
kilmių, bet dėlto, kad jie mo
terystę laiko sakramentu.

STUDENTU IŠVYKĄ P1RACICABON PRISIMENANT.
Tai kas kad sugedo dvi ma
šinos, mes dėlto nenusiminė
me. Visi 8 sutilpom į Dėdės
Juozo mašiną, ir geroj nuotai
koj leidomės į kelionę. Pra
važiavom keletą miestų; Jundiai, Campinas, Americana,
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Maironis

VILTI/
Sunku mums būtų be vilties!
Be jos skausme kas nuramintų!
Kas duotų širdžiai tiek ugnies?
Kas ištvermę varge gamintų?

Ji mums brangiausia dovana!
Visur, kaip angelas, ji lydi!
Ji mus stiprybė, mus drąsą!
Pats pragaras mums jos pavydi!

Be spindulio vilties šviesos
Pavergtų sielos galią žemė,
Mes nepažintumėm giedros,
Ir būtų mūs darbai aptemę.

Santa Barbara ir pasiekėm
Piracicabą. Mus sutiko Anta
nas Tūbelis, Aukštosios £ gronomijos Mokyklos studentas.
Be jo čia mokinasi dar vie
nas lietuvių vaikas Zablockis,
Aplankėme Universiteto pas
tatus, laboratorijas Kadangi
buvo šventa diena ir niekas
nedi bo, tai su mokyklos dar
bais buvo supažindinti filmoje. Ypač įdomios yra prakti
kos darbi} pamokos

Pasidžiaugę nuostabiai gra
žia gamta, turėjome malonu
mą pietauti atviram ore me
džių pavėsyje, kur šeiminin
kai gražiai padengė stalus.
Susirinkimą darėme prie tven
kinio. Diskutavome apie idė
jiškumo stoką pasaulyje ir mu
myse pačiuose. Važ avome ap
lankyti miesto matėme daug
gražių namų, katedrą, aplan
kėme vieną sporto kliūbą ir
krioklį, vadinamą «Noiva da
Colina». Vanduo krisdamas
per daugybę akmenų putoja
ir atrodo lyg nuotakos vestu
vinis rūbas. Valandos bėgo
greitai ir buvo laikas grįžti.
Atsisveikinę draugus leido
mės namo. Visą kelionės lai
ką automobilyje diskutavome
įvairius klausimus ir diskusi
jos buvo dar gyvesnės negu
susirinkime. Gražiai pralei
dom dieną. Šia proga dėko
jam Dėdei Juozui už pavežinimą ir už talką diskusijoms.

R. T.

ATEITININKŲ SUKAKTIS

Šių metų gale sueina 10 me
tų nuo moksleivių ateitininkų
įsisteigimo São Paulyje. Pla
tesnio mas.o sukakties minė
jimas visuomenei bus sureng
tas sekančių metų pradžioje.
Advento šeštadieniais moRs
leiviąi ateitininkai rengia su

sitelkimo vakarus. Kiekvieną
šeštadienį 7 vai. vakaro Sv*
Juozapo mokykloje bus reli
ginio turinio paskaita. Kvie
čiamas dalyvauti visas jau
nimas.

— Mėnesinis ateitininkų SU
S1RINKIMAS bus lapkričio
(novembro) 19 dieną, 3 vai.
P- P-

lapkričio 11

goniai i? k. Pranešimą papil
dė iždininkas J. Laukaitis, apibudindamas kasos stovį. Apie ateitininkų veiklą Angli
joje pranešimą padarė kun.
dr. S. Matulis o apie Pax Ro
mana suvažiavimą — dr. J.
Grinius.
Konferencijos pabaigoje da
lyvavo dvi viešnios — B. Venc
kuvienė iš Paryžiaus ir dr. A.
Šlepetytė iš New Yorko. Vieš
nios padarė trumpus praneši
mus apie ateitininkų veiklą
Paryžiuje ir New Yorke. Iš
rinkta nauja valdyba: dr J.
Grinius, kun. J. Tautkevičius
ir dr. J, Norkaitis.

Studentų Ateitininkų konfe
rencijai pirmininka vo stud R
Verbyla iš Anglijos. Po meti
nės veiklos apyskaitos, kurią
pateikė stud A. Lingė, buvo
padaryti pranešimai iš Angli
jos, Italijos ir Vasario 16 gim
nazijos ateitininkų veiklos, iš
Pax Romana suvažiavimo
Šveicarijoje, egzilų jaunimo
suvažiavimo Wuerzburge ir
« Kirche in Not» kongreso Koe
nigsteine Į naują valdybą iš
rinkti: R. Sakalauskaitė, V.
Bartusevičius, A. Jasaitis, A.
Rugieniūtė ir G. Gurdiainytė

— SKUNDŽIASI «TARYBI
NIS MOKYTOJAS». Leidžia
mam Tarybų Lietuvoj «Taryb.
Mokyt.» šių metų 55 Nr. la
bai nusiskundžiama, kad dar
kai kurie Lietuvos kunigai įžu
liai suvedžioja žmones. Jie
DVI ATEITININKŲ KONFE «medžioja» vaikus, moko ka
RENCIJOS VOKIETIJOJE
tekizmo kurie nenori, tuos vi
Loja saldainiais, ragina mels
Šią vasarą Gautinge. Vokie tis, kad Lietuva būtų išlais
tijoje, įvyko dvi ateitininkų vinta nuo komunizmo. Tarp
konferencijos — sendraugių tokių «prasikaltėlių» labiausiai
ir studentų
išvardinami šie kunigai: Šiau
Ateitininkų sendraugių kon lių šv Jurgio parapijos kun.
ferencijai pirmininkavo prof. J. Lapis, jėzuitas A Šeškevi
A. Maceina. Valdybos prane čius ir kun. A. Prialgauskas.
šimą padarė pirmininkė Ali Pastarasis ir atlikęs bausmę,
na Grinienė, a pabudindama sen vis vien dar nepaliauja lan
draugių veiklą per paskuti džioti net po mokyklas.
niuosius metus: išleista 2 biu
leteniai «Ateitininkas», du įga
PO 50 METŲ JAV SE BUS
lioti sendraugiai atstovavo Vo
JUODAS PREZIDENTAS
kietijos sendraugiam Ateitinin
kų jubiiėjmiam kongrese ChiAtsakingi valdžios viršūnių
cagoj 1960, suorganizuotos pa atstovai nesenai paskelbė, kad
maldos už mirusius ateitinin gal greičiau negu už 50 me
kus prof. K. Paktšą ir A. Pau tų bus JAV-se negras prezi
Ii konį; suruoštas Kristaus Ka dentas ir tada pareikalaus,
raliaus šventės minėjimas Min kad baltieji apleistų Ameriką.
chene, suruošti su susirinki Dėl to ir lietuvių kalba, ku
mai Miunchene — vienas sen rios taip nenoriai mokosi jau
draugių, kitas bendras su stu nimas, bus reikalinga, kai grįš
dentais ateitininkais; pasiųsti į savo protėvių žemę. O da
4 atstovai į Pax Romana su bar atsikalba sakydami, kam
važiavimą Šveicarijoje: dr ji man reikalinga, aš neva
Grinius; kurs kartu atstovavo žiuosiu į Lie uvą. Taigi, lietu
ir Ateitininkų Sendraugių Są viška patarlė «nespiauk į van
jungos Centro Valdybai, J. denį, iš kurio gal reiks ger
Kairys, dr P. Karvelis ir dr. ti» ir čia gali pasikartoti.
J Norkaitis; aplankyti ir ap
dovanoti Gaūtingo lietuviai Ii

— Garsus Brazilijos Se
natorius Padre Calasans mo
kosi anglų kalbos pas JULI
JĄ ŠIMONYTĘ.
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ALEKSAS KALINAUSKAS
Advokatas

FABRICA DE MALHAS
Petras

MUSŲ LIETUVĄ» GALIMA
UŽSISAKYTI

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

Šukys

gamina meniškus ir stiprius megstinukus, rūbelius nau
jagimiams ir kit.
Rua Jundiapeba, 45, Fone 63-4258 Vila Zelina (arti R.
Ibitirama ir Av. Zelina).

Residencia:
R. Joaquim Piza, 204

i—

Raštinė:
R. 15 de Novembro, 244
4.0 - Sala 7- Tel. 37-0324
no 14,00 iki 18,00 vol.

ALBINAS VASELIAUSKAS
SIUVĖJAS
GERAS DARBAS, NEBRANGIOS KAINOS
Lietuviams daroma nuolaidos 10 procentų ir padeda
nupirkti medžiagas su nuolaidom
RUA AROUCHE 123, 1’ andar, sala 7. Telef 34-0516
(Alfaiate iki 9 vai vakaro).

Ir pr enumeratą apsimokėti
pas šiuos asmenis:
Stasio Saldžio krautuvėje,
Rua Clemente Alvares, 137,
Lapa.

PjKun. J. Šeškevičius V. Želi
uos klebonijoje,
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 latai, 26, Casa Verde,

Jei nori nemokamai "išmokti rašyti mašinėle, kreipkis į
KOSTO MEŠKAUSKO mašinraščio kursus
Rua 24 de Maio, 35 — 3 aukštas
Visiems lietuviams (ir lietuvių vaikams) p. Meškauskas
pamokas duoda nemokamai.

Madeiras em gerai

GEROS ŽINIOS

SĖDĖ: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — ione:Į52-0228
Endereço Telegráfico: «CABIUNA»
Rio de Janeiro
Serraria < IT A» — Serra dos Aimorés — Município de
Nanque - Estado de Minas Gerais

JAU GALITE PADĖTI SAVO ARTIMIESIEMS
LIETUVOJE IR SIBIRE
* Skubiai išsiunčiame aprangą, maistą, medžiagas, me
gztinius, 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: Caixa postal 403 — São Paulo.
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

“JCFIJA”
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 Emsino Profissional»
Pamokos vyksta vakarais
- Užsirašyti pas mokyklos direktorę Sofiją Misiukaitę ------ Rua da Graça, 381 — casa 6 — Bom Retiro ------

Tėvą J. Bružiką 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 kąn. Ze
nonas Ignatavičius, Ay. Pati
lo Frontin, 568, ir p. .Uršulė
Gaulienė, Rua General Pędra
351.

SIUVĖJAS
POVILAS AMBROZEVIČIUS
Rua Inhagapi, 47 - V. Zelina
G
iš Av Zetina, 595)

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

SIUVYKLOJE LAURO
Rua do Orfanato, 686, — V. Prudente — Fone 63 5294
São Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui
Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

VIENINTELIAI ATSTO A_

GARSIOJO

VANDENE

' N D O Y A ‘

indoya vanduo yrr j^ai žinomas gėrimas
kurio puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite,
įsitikinkite ir visados naudokite’

Casa Sprindys & Čia.

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

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.

Caixa Postai 3967

—

S AO

PAULO

is h n ®
S8SB

««

'íEJCKITOIRI© CONÍAEÍL
JSaâcunento
Irmãos Nascimento
RE®. C.R.C, SP. Nro 1.484

Atlieka firmų atidarymus, 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 «Mūsų Lietuva»

j

«
®

Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležinių daiktų, indų bei darbo įrankių
krautuvė tiktai pas
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šeimos mirusius, šeštadienį
7,30 vai. už Onos Valukevičie
nės sielą.
— Laiškai: I. Jurgelevičiū
tei, A. Lazdauskui, I.Seliokie
nei, P Makuškai, 1. Kutkie
nei, P. Šukiui.
AV.

ŽELI NA,

515

CA«XA POSTAL, 4118 — SÃO PAULO

PADĖKA
KAP JUOZAS ČIUVINSKAS IR PONIA laikraščio reika

lams įteikė per tėv. Joną Bružiką S.J. Cr.S 10.000,60 (dešimts
tūkstančių) kruzeirų. Už didelę paramą

labai

nuoširdžiai

dėkojame.

«Mūsų Lietuvos» Administracija
+» 4» 4»

— MALDOS APAŠTALAVI
MO susirinkimas bus šį sek
madienį 3 vai. p.p. Švento Juo
zapo mokykloje.

- LIETUVIŲ KATALIKIŲ
Moterų Draugijos susirinki
mas bus kitą sekmadienį (lap
kričio 19) 15 vai. Šv. Juoza
po mokykloje.

— Lapkričio 2 dieną Vila
Alpinoje sulaukęs 80 metų mi
ré aprūpintas paskutiniais sa
kramentais IZIDORIUS BARA
NAU8KAS. Velionis buvo ki
lęs iš Kauno. Liūdesyje pali;
ko sūnus: Andrių ir Miką,
dukteris: Adelę, Domininką ir
Katariną, žentus marčias ir
anūkus. Septintos dienos Šv.
Mišios už jo sielą buvo atlai
kytos Vila Zelinos Bažnyčio-

— PREL, PIJAUS RAGAŽINSKO PAGERBIMO vaka
rienė (lapkričio 26) bus pir
mas parengimas naujai atre
montuotoje Seselių Pranciš
kiečių salėje. Paskubėkime
įsigyti pakvietimus.

je praėjusį ketvirtadienį (8
lapkričio).

— 27 spalio Vila Zelinoje
staiga mirė KATARINA ŠNEI
DERIENĖ 72 metų amžiaus.
Savo vaikų apleista paskuti
nius metus velionė gyveno iš
gailestingų žmonių malonės
7 dienos šv. Mišios už jos šie
lą buvo atlaikytos lapkričio 4
dieną Vila Zelinos Bažnyčioje.
— «MUSŲ LIETUVOS» ren
giamam NAUJŲ METŲ SUTI
KIME turėsime progos pama
tyti Sofijos Čiurlionienės tri
jų veiksmų komediją «PINI
GĖLIAI». Veikalą režisuoja p.
HALINA MOŠINSKIENĖ.

(pabaigá iš 1 pusi.)

— Lietuvos Konsulas S.
Paulyje p A POLIŠAITIS ir
PONIA dalyvaus prel. P. Ragažinsko pagerbimo vakarie
nėję.

kų, jam tesugebėjo pripažinti
Lietuvos «liaudies dailininko»
vardą Jam gi mirus ilgoka
me nekrologe «Tiesa» primi
nė mirusio dailininko taria
mai, «demokratines tendenci
jas» prieš pirmąjį karą. Be
to, dar negalėjo nepabrėžti,
kad Rimšos «geriausieji kūri
niai: tvirtai įėjo į XX amžiaus
Lietuvos dailės istoriją, pla
čiai, žinomi ir mėgiami ne tik
mūsų respublikoje, bet ir to
li už jos ribų». Velicnis buvo
pašarvotas Čiurlionio dailės
muziejaus patalpose Kaune
palaidotas spalio 4 d Petračiūnų kapinėse.

— ŠV. MIŠI S sekančią sa
vaitę Vila Zelinos bažnyčioje
laikomos: sekmadienį 7 vai.
už Augulevičiu ir Kvasauskų
šeimų mirusius, 9 vai už Mar
cinkevičių šeimos mirusius,
pirmadienį 7 vai. už Agotos
Stoknienės vėlę, antradienį 7
vai. už Jono Rudmino vėlę,
7,30 vai už Elenos Vaicekaus
kienės vėlę, trečiadienį 7 vai.
už Moterų Draugijos mirusias
nares, ketvirtadienį už Stuke
vičių ir Lipovičių šeimų mirų
sius, penktadienį už Jono Ki
liotaičio vėlę ir visus šeimos
mirusius, šeštadienį už Vero
nikos Masienės vėlę ir visus

— Jums nereikia sukti gal
vą. kar sutiksite naujuosius
metus MŪSŲ LIETUVA ren
gia ŠAUNŲ NAUJŲ METŲ SU
TIKIMĄ, kur dalyv-us visi
lietuviai. Ir jus kviečiamas
šventėje dalyvauti. Smulkes
nės informacijos bus paskelb
tos vėliau.
LIETUVIŲ SĄJUNGOS

BRA

ZILIJOJE NARIŲ ŽINIAI

LSB Valdyba praneša, kad
šių metų lapkr (novembro) 12
dieną 15,30 vai, (3,30 p.p.) Vi
la Belą rūmuose, rua Santo
Amazio 57, įvyks LSB narių
susirinkimas įvairiems Sąjun
gos reikalams aptarti.
Nesusirinkus nurodytu laiku
kvorumui, po pusės valandos
bus skelbiamas antras susirin
kimas ir skaitysis teisėtu bent
kuriam narių skaičiui daly
vaujant.
Beto LSB Valdyba įspėja, kad
t’k tie nariai kurie apsimokė
ję nario mokestį, galės daly
vauti Sąjungos reikalų spien
dime Todėl nariai yra prašo
mi apsimokėti nario mokestį
iki susirinkimo dienos pas Są
jungos iždininką p. Jodelį dar
bo valandomis, rua Inacio 20
Vila Zelinoje.
LSB Valdyba

URUGVAJUS

— ŠEŠTADIENIO MOKYK
LA. Urugvajaus lietuvių para
pijos patalpose veikia šešta
dieninė vaikų mokykla Ne
mažas lietuvių vaikučių bu
rys susirenka į tą mokyklą.
- JAUNIMAS VEIKIA Mon
tevideo jaunymo grupė «Gin
taras» nuolat kviečiamas į
įvairius kitataučių parengi

mus. nes kitataučiai žavisi
lietuviškais tautiniais šokiais.
Toji grupė rengiasi kitais me
tais atvykti ir į São Paulį.

tė ant kojų ir sudarė sąlygas
gerbūviui klestėti.

— VYČIAI VE KIA. «Vyties»
žaid kai smarkia’ lavinasi,
nes iš Montevideo vyks į Bs.
Aires ir grumsis su tenykš
čiais lietuviais krepšininkais,
kad laimėjus Juliaus Jazausko, L. K. D-jos pirmininko,
tam tikslui paaukotą taurę.

Respublikos vicepreziden
tas — Carlos J. Arosemena
kaltina prezidentą — José Ve
lasco
Ibarra diktatoriškais
planais: Karo Akademija rei
kalauja abiejų atsistatydinimo.
Dėl daugelio viena kitai prie
šingų informacijų sunku nus
pręsti, kokios ten jėgos ban
do reikštis. Paskutinėmis ži
niomis, esą Arosemena atsisė
dės į Ekvadoro prezidento
kėdę

- NAUJIENA DEL PLOKŠ
TELIŲ. Urugvajaus lietuvių pa
rapijos choras įdainavo į vie
ną «ilgo grojimo» plokštelę
12 dainų, (tarp jų ir vieną
giesmę «Sveika Marija"). Kas
norėtų įsigyti, gali kreiptis į
misijonierių Joną Bružiką Vi
loj Zelinoj, o jis parūpins.

— ATVYKSTA AUKŠTAS
JĖZUITĄŠ Jėzuitų generolo
padėjėjas Tėvas Pov van Ges
tel lanko visus lietuvių jėzui
tų namus laisvame pasaulyje.
Aplankė lietuvius jėzuitus Ka
nadoje, Montrealyje. JAV - Či
kagoje, šiuo laiku yra atvy
kęs į Montevide iš ten at
vyks į São Paulį pasikalbėti
ir pasitarti su T. Jonu Bruži
ku dėl jėzuitų veikimo Bra
zilijoje.
— IŠVYKO ATGAL Į EG IP
TĄ. Ponies M. Čiuvinskienės
duktė Milda su savo vyru Dr
Fahmy ir pustrečių metų du
krelė Mona buvo atvykusi iš
Egipto į São Paulį porai mė
neęių atostogų Šio mėn 4 d.
vėl jie išvažiavo laivu į Ale k
sandriją, kur Mildos vyras
yra Egipto nacionalinio banko
d're.ktorius Kap. J. Čiuvins
kas ir Ponia savo garbingus
ir retus svečius šeštadienį,
lapkr 4 d. palydėjo iki laivo
Šautuose.

ADENAUERIS VĖL PERRINK

TAS KANCLERIU
Bonn, spal. 7 d. Dr. Konra.
das Adenauris, kad ir su ma
ža balsų persvara, ketvirtą
kartą buvo išrinktas Vakarų
Vokietijos Kancleriu. Tokiu
būdu, Der Alte Herr jau yra
daugiau, negu 12 metų be per
traukos valdžioje. Jis po ka
ro sunaikintą Vokietiją pasta

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

ANTANO CAVITON!©

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.

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. Ragažinskas, caixa Postai 4118. feão Paulo.

EKVADORE

SUKILIMAS

— Sovietskaja Litva rugpiū
čio 15 pasakojo tokią Vilniaus
gyvenimo istoriją, kurį nuš
viečia santykius tarp gyven
tojų, kurie č a atgabenti mili
cijos, teismo; nušviečia irypa
tingas butų sąlygas.
.N nN iAį iJt/i
’C

-N Ą. /JO .N A A Ą. A. A.
Jft. -N jlL A A /JŲ A Jfa .%*
'A' V 4' 'V
'4' 'C 'B' A’ A’ V W
V

Kalėdos artėja,
ir Tamsta galvoji, ką pasiųsti
Švenčių proga giminėms į
Lietuvą.
Geriausia dovana — angliš.
kos medžiagos, kurias galima
užsakyti pas Magdaleną Vinkš
naitienę: R. Barão do Pirai, 65
Vila Ze ina.
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RIO DE JANEIRO
Llietuvių radio valandėlė
«A voz da Lituania» yra trans
liuojama PIRMADIENIAISnuo
20 15 vai. iki 20,45 vai.,

LIETUVIŠKŲ PROGRAMOS
TRANSLIACIJOS
(Lietuvos laiku)
VATIKANO RADIJAS
Kasdien 20,15 iki 20,50 vai.
Sekmadieniais 10,30 iki 11
vai 19, 25; 31 ir 196 metrų
bangomis.

MADRIDO RADIJAS
Kasdien 21,30 iki 21,45 vai.
25 ir 42 metrų bangomis.Programa pakartojama se
kantį: rytą 8,30 vai. tomis pa
čiomis bangomis.

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA

LENDORIUS
Pirmą mėnesio sekmadieni
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 vai.,

Esczítório Contábil Vila Zeiína S/C Lida.
(REGISTRADO NO C.R.C.)

RAPIDEZ — HONESTIDADE — PREÇOS MODICOS
Horário: das 8 às 19 horas
Aberturas de firmas - Encerramentos de firmas - Transferências
de firmas - Contratos na Junta Comercial - Dislratos na junta Co
mercial - 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 acidentes - Requerimentos em geral ■ Defesas e recursos

PRAÇA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 8 - SALAS 1 E2 FONE: 63-6005 • VILA ZULINA - 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.

Iš Londono Standartiniai paketai Ka ėdoms pigia kaina
Muita ir persiuntimą padarome palengvintom sąlygom
Turime atstovavimui Lietuviu Bendrove Anglijoje.
Turime medžiagų pavyzdžius.
Šie siuntiniai bendrai adresatą pasiekia per 42 dienas,
įteikiant gavėjas pasirašo gavimo kvitą. Persiuntimas
garantuojamas šimtu procentų.
Praça da Sė, 399, 4-tas aukštas, salė 404,
Fone 33-4963 ir 56-8550

Lapa 16 vai.,
Paskutinį:

Vila Anastacio 8,30 vai..

— VILA ZELINOS LIETU

VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5975

