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SRASIL

- KIEK RUSIJOJE TIKRŲ
RUSŲ? Paskutinis Sovietų Są
jungos gyventojų surašymas
nustatė, kad Rusijoj iš 199
tautybių vos 58 nuošimčiai
priklauso rusų tautai, o visi
kiti kitataučiai pradedant Pa
balti jos gyventojais ir baigiant
kalmukais, samojiedais, lopa-

Ant kryžiaus padėtas vie
nas žodis; «Žmonija». Libanie
tis norėjo parodyti pasauliui,
kad žmonija dar labai kenčia.
Kryžių paliko prie pat Rytų
Berlyno pasienio iškabos: «Nė
ra praėjimo».

Sovi tų Rusija šiandien yra
tas kraštas, kuris visomis prie
monėmis siekia pasaulinės im
perijos. Komunizmas yra tik
atram už kurios rikiuojasi
rusiškas imperializmą .
Kiekvienas imperializmas
remiasi kuria nors tauta ir
idėja Praeityje turkiškas im
perializmas, atsirėmęs islamu
labai gyvai primena dabarti
nį rusišką, paremtą bolševiz

M. LAPKRIČIO MÉN.
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KĄ PETRAS JANČYS MATĖ LIETUVOJE

ROCHESTER. N. Y. - Po tuvių iš Bostono, kurie suda je Jančys turėjęs progos pa
ilgų ieškojimų okupioton Lie rę 3 vyrų delegaciją į Inturis simatyti su savo artimaisiais.
tuvon keliu, pagaliau senosios tą, kad gautų leidimą ilgiau Už 1 naktį su maistu Vilniaus
kartos lietuvis Petras Jančys pasilikti Vilniuje ir galėtų ap viešbutyje mokėjęs po 35 d oi.
šią vasarą turėjo progos ap lankyti gimines gyvenančias Prasčiausiai žmonės apsiren
silankyti tėvynėje ir vietoje kaimuose. Deja, leidimo nega gę Maskvoje, kiek geriau Vii
susitikti su savo artimaisiais.
vę ir dar rūsčiai buvo pasa niuje ir visai gerai Rygoje.
riais, čukčais kirgyzais, baš- Tik deja jo kelionė ribojosi kyta, «o kas jus čia kvietė,,, Ryga esanti daug gražesnis
miestas kaip Maskva. Jaučiui
kyrais, vokiečiais, kinais, se Vilniumi kur turėjo progos
Vienas
senosios
kartos
lie

prabūti
3
dienas
ir
Rygoje,
labai
nepatikdavę, kai gat
mitais ir ir Kaukazo tauto
tuvis
norėjęs
pasimatyti
su
sa
vėn išeidavęs su cigaru, jį
mis. Tuo tarpu Chruščiovas nors nenorėjo, 9 dienas. |
vo
motina
82
metų,
gyvenan

tuoj pat apsupdavę smalsuo
mulkindamas kitiems akis, nuo «Laisvės» organizuojamas eks
kursijas
nebuvo
priimtas
Vy
čia
k
ime,
bet
leidimo
nega

liai, kurie jau seniai nematę
lat ragina pasaulį, kad duotų
visoms tautoms laisvę ir pa ko lėktuvu Paryžius Maskva- vęs O vieną senutę nešte at rūkančių cigarus. Dėl to, kai
Vilnius Ryga ir atgal vėl Mas nešę į Vilniaus viešbutį, kad tik smalsuoliai pradėdavę rink
naikintų kolonializmą.
kva ir 11.
pasimatytų su iš JAV atvyku tis aplink, pasišalindavęs vieš
Vilniuje susitikęs grupę lie sia aukra Vilniaus viešbuty butin.
, ; L

NORĖTŲ LABIAU MISTINEI
BŪTI RAUDONŲJŲ VERGU

Rusintasis Imperializmas
Imperijos istorijoje pasikei
čia, bet neišnyksta. Žmogaus
geismas valdyti k tą žmogų
yra per stiprus, kad būtų leng
vai apgalėtas Technikos ua
žanga ir modernus ginklai tik
paskatina savo geismą plėsti
į visą pasaulį

1961

Lietuviui Amerikiečiui Neleido Pasimatyti su Motina,
82 Metu, Gyvenančia kaime

Žmoniškumas Prikaltas Prie Kryžiaus
BERLYNAS. Libanietis ne
šė 3 mylias didžiuli kryžių ir
atėjo prie Brandenburgo var
tų. norėdamas įžengti i Rytų
Berlyną. Komunistai milici
ninkai jį sulaikė ir atstūmė
atgal, grasinant šautuvais.

—

mu Net jaunojo mėnulio žen
klas. kuris savo metu gąsdi
no krikščioniškąją Europą pa
našus į pjautuvą Totorių gi
valdymas Rusijoje pálikd to
krašto žmonėse neišdilusių ne
nuosaikumo ir žiaurumo poliu
kių. Jokia tauta negalėjo tik
tie bolšvizmui geriau už rusų.
Šiandien ruso kumštis gra
so visam pasauliui, o batas
trypia pavergtųjų galvas Nė
ra atsif ktina kad Nikita Chruš
čiovas pernai Jungtinėse Tau
tose mojavo ir stalą daužė
batu. Batas buvo ir liko impe
rializmo simbolis. Chruščio
vas įdūko dėl to, kad jam pri
minė tiesą — naująjį kolonia
lizmą
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New Yorkas — Verčiau no
rėčiau mirti, nei raudonuoju
būti, - - pasakė kun. Lawren
BÉ/J McHugh. jėzuitų, žurna
lo «America» redaktoraus pa
galbininkas, perspėdamas jei
nėra išlikimo atominiame ka
re, tai nėra išlikimo taipgi pa
sidavime».
Savo paskaitoje Fordham
universitete užpraėjusiame va
kare kun McHugh pasakė:
«Jei mes pasiduodame ir tam
pame
komunizmo vergais
mes netenkame visų princi
pų, už k riuos kovojo mūsų
kūrėjai tėvai»
Tai yra blogesni dalykai
nei mirtis ir sunaikinimas, —pasakė jis. Vergija yra viena
iš jų

«j**

— BOLŠEVIKŲ MACHINA pėja krikščioniški asketai,
CIJOS PRIEŠ GUBERNATO Žmoniškai svarstant, MolotoRIŲ LACYRDĄ neišdegė. Dau vas yra įmestas į baisios tra
giau, negu du trečdaliai Gua gedijos balą, kur jo dvasios
nabaros seimelio atstovų (de vaikai dar jį niekina spardo
putados) balsavo prieš impe ir mėto purvais. Pagal bolše
achment — kaltimąjį skun vikišką etiką gal tai yra ir
dą
normalu, bet žmoniškai imant
PTB darė machinacijas na — žiauru ir baisu.
šalinti Carlos Lacerdą iš gu
bernatoriaus pareigų Seime
— STALINGRADAS jau per
lis (Assembléia Legislativa Es krikšty as Volgogradu. Visoje
tadual) impeachment prieš Sovietų Rusijoj greitu tempu
Guanabaros gubernatorių at naikinamas “tėvo,, Stalino bet
metė Vadinasi, ne visuomet koks atminimas: pašalinami
ir raudoniesiems pasiseka.
jo paveikslai, statulos, pakei
čiami miestų, gatvių ir vieto
- DIDIS RUSŲ bolšev zmo vių vardai.
gimdytojas ir penėtojas drau
gas V. Molotovas, nežiūrint
— NAUJAS'SEkvadoro pre
jo senatvės ir didelių bolše zidentas — Carlos Julio Arovikiškų nuopelnų, savųjų au femena pareiškė spaudai, kad
klėtinių yra skaudžiai sunie jo vyriausybė nėra pakrypu
kinamas ir metamas iš komu si nei į dešinę nei į kairę —
nistų partijos, kaip “švento tik būsianti ekvatorijaniška.
jo“ leninizmo išdavikas. Sic Prezidentas yra pasiruošęs ir
transit gloria mundi — taip su velniu eiti į derybas, jei
praeina «svieto» garbė—pers tik tai būtų naudinga tautie-

čių gerovei. «Estou disposto
a comerciar com o diabo, se
tiver dinheiro, porque o di
nheiro ê inodoro» — esu pa
siruošęs bizniauti i- su velniu
jei tik jis turėtų pinigų, nes
pinigai neišduoda jokio kva
po, «išguld’nėjo» ponas Arosemena.

— VENECUELA NUTRAUKĖ
diplomatinius santykius su Ku
ba. Venecuelos prezidentas
Betencourt deklaravo, kad su
pono Fidel Castro komunisti
niu režimu palaikyti valstybi
nius ryšius yra kenksminga
krašto saugumui ir socialinei
gyventojų gerovei, nes kur
kurstomi streikai ir sukilimai
ten kenčia žmonės badą ir te
ka ašarų ir kraujo upeliai
— URUGVAJAUS LIETU
VIAI KOMUNISTAI randasi
keblioj padėty. Tais metais,
kai mirė «Tautų mokytojas,
saulė, genijus, vargšų tėvas»

Josipas Stalin s, tai Montevi
deo lietuvių komunistų širdys
kuo neplyšo iš gailesčio ir
skausmo, Centriniam komunis
tų kliube buvo suruoštos mir
ties minėjimo «pamaldos». Sto
ėjo garbės- ear
gyba... Dabargi. kai tas «tėve
lis» XXII komunistų suvažia
vime Maskvoje buvo paskelb
tas kruviniausiu diktatorium
ir jo palaikai buvo išmesti iš
Raudonosios aikštės mauzolė
jaus, Urugvajaus komunistė
liai lietuviai nuleido galvas
ir nebežino kam daugiau \ikė
ti: ar buvusiam «nekiaidin
gam* Stalinui, ar dabartiu am
dar neklaidingesniam Chruš
čiovui.

nutraukus diplomatinius san
tykius su raudonąja Kuba
kad išvengtų priegaištingų ko
munistų 1 eliamų riaušių, iš ku
rių kraštui susidaro negirdė
ta moralinė ir medžiaginė, ža
la. tai Cars co Univ er&Reto
dentai išėjo
demonstruoti
prieš vyriausybę, ir demons
trantų tarpe yra net sužeistų.

JUNGT. TAUTOSE
Šimtasis Narys

— FILIPINUOSE opozicijos
lideris viceprezidentas Dios
dado Macapagal laimėjo pre
zidento rinkimus. Rinkimai
praėjo be didesnių incidentų.

Saugumo Taryba rugsėjo 26
nubalsavo priimti šimtąjį JT
narį — Siera Leone Tai nau
ja valstybė, nepriklausomybę
gavusi iš Anglijos š m. ba’andyje, 2 mil. gyventojų, savo
plotu dydžio kaip Airija, tarp
Gi’.inejos ir Liberijos.
Klausimas dėl Išorinės Mon
golijos ir Mauretanijos atidė
tas pirmadieniui.
— PREMIJA LIETUVIUI.
Jurgis Baltrušaitis parašė nau
jausią veikalą «Reveilset Pro
diges» (Ženklai ir stebuklai)
prancūzų kalba ir už tai ga
vo Prancūzijos Akademijos
premiją. Garbė mūsų tautie
čiui!

- TRAGIŠKA GYVENIMO
IRONIJA. Kai jau buvo Mūsų
Lietuvos skaitytojams pažymė
ta, kad koks tai pražūties de
mônas viešpatauja pasaulyje.
Kada Fidel Castro tūkstan
čiais naikina nekaltus žmo
nes. dėl to nekyla jokie pro
testai. Tačiau, Venecuelai,

- IR RYTŲ BOLŠEVIKIŠ
KAS Berlynas apsivalo nuo ža
lingu stalinizmo liekanų. Lap
kričio 14 dieną naktį Rytų
Berlyne buvo nuversta milži
niška ir gar i Stalino statu
la, kuri dominavo jo vardo
alėją Ta alėja dabar buvo pa
vadinta Karolio Markso vardu.

— PALEISTAS SUOMIJOS
Parlamentas Suomijos prezi
dentas Urho Kekkonen palei
do parlan entą ir paskyrė nau
jus rinkimus ateinančių metų
pradžioje Prezidentas ėmėsi
šių priemonių nes Sovietų Są
junga pareikalavo, kad Suo
mija sudarytų gynimosi sutar
tį. Tokiu svarbiu tautai mo
mentu Suomijos Valstybės gal
va nusprendė atsiklausti bal
savimų būdu gyventojų nuo
monės.
— POPIEŽIUS priėmė pro
testantų vyskupą. Pereitais me
tais Vatikane lankėsi angliko
nų buvęs Canterbury arkivys
kupas dr. Fisher Š m lapkri
čio 15 padarė mandagumo vizi
tą episkopalų baž galva pro
testantų vysk. A Lichtenber
ger. Jisai buvo priimtas Šv. Tė
vo privačioje bibliotekoje.

(pabaiga 6 pusi.)
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2 pusi.
Tautu

Persekiojimas Negales Ilgai

politinės literatūros leidykla
išleido populiarų vadovėlį
«Marksistinės filosofijos pa
grindai».

Trukti

(Iš J. Vilčinsko žodžio Lietuvai per Ramos radiją)

(Elta) Komunistinė santvar
ka, kaip rodo pastarųjų metų
patyrimai, prieina liepto galą.
Ekonominė eksploatacija ir
tautų persekiojimas negalės
ilgai trukti Žmonės siekia lais
vės ir demokratinės santvar
kos, tokios santvarkos, dėl ko
kios kovoja ir Lietuvos social
demokratai.
Socialdemokratų konfereacijafpriėmė naują programą
Rytų Europos kraštams. Joje
plačiai nušviečiamas mūsų ke
lias į demokratinį socializmą,
j santvarką, kurioje kiekvie
nas žmogus galėtų jaustis žmo
gumi, kurioje darbininkas ga
lėtų naudotis savo darbo vai
siais, o ūkininkas galėtų lais
vai šeimininkauti savo nuosa
varne ūkyje
Konferencija griežtai pasi
sakė prieš rusų nacionalistinę
programą, kurią šiomis dieno

mis priėmė Sovietų Sąjungos
komunistų partijos kongresas
Maskvoje. Pagal šią progra
mą rusų komuniątai yra užsi
moję išnaikinti visas ne rusų
tautybes dabartinės Sovietų
Sąjungos ribose, priverčiau*
užsimiršti savo praeitį, savo
tradicijas ir savo kalbą.
Lietuvių liaudis, pergyvenu
si caristinės rusifikacijos lai
kotarpį dabar turi būti pasi
ruošusi pergyventi dar sun
kesnius laikus. Lietuvos So.
cialdemokratų partija kvie
čia Lietuvos darbo žmones,
kolchozininkus, miestų darbi
ninkus ir tarnautojus, laiky
tis vieningai šiuo mūsų tau
tai didelio pavojaus metu.
Mes sveikiname mūsų tautie
čius Tėvynėje su tvirtu įsiti
kinimu, kad mūsų tauta paga
liau nusikratys vergijos jun
go ir įsijungs į pasaulio lais
vųjų tautų šeimą.

NAUJOSIOS TECHNIKOS IR
IŠRADIMŲ PAR IDOS

V. Bartusevičiaus vadovauja
mas studentų meninis kolek
tyvas Pradžioje kolektyvas
atliko šokį «Kepurinę», drau
ge su chorui dainuojant svei
kinimo žodžius suvažiavimo
«garbei». Tol au ansamblis sku
dučiavo Pr. Tamošaičio «Vo
veraitę» ir rusų kalba cho
ras su orkestru atliko Muradelio dainą «Buchenvaldo var
pai». Koncerto balemeisteris
J. Gudaitis Gudavičius pasta
tė naują šokį, pavadinęs «Drau
gystės juostą». Pabaigoje an
samblis padainavo «Liepsno
kite širdys» (poeto J. Marein
kevičiaus žodžiai ir Balsio
muzika). Dar buvo parodytas
ir filmas apie Lietuvos gam
tą, naujas statybas ir jubilie
jinę dainų šventę.

(E) Prieš komunistų suva
žiavimus Vilniuje ir Maskvo
je, Vilniuje buvo atidaryta
naujosios technikos paroda
su 4 0©» eksponatų. Jų tarpe
buvo eksponuotos Lietuvos įmonėse pagamintos įvairios
staklės, elektroninės skaičia
vimo mašinos. Į parodą buvo
vežamos ekskursijos iš įvai
rių Lietuvos vietų, lankėsi ir
kursijos iš Minsko, Latvijos
ir Estijos Lankytojams buvo
aiškinama apie parodos eks
ponatus, buvo pravesti ir se
minarai’ technologijos ir kt.
klausimais.

LIETUVIAI DAINAVO, ŠOKO
MASKVIEČIAMS
(E) Kom. partijos suvažia
vimo baigiamajame koncerte,
drauge su visų sovietinių res
publikų meno kolektyvais, pa
sirodė ir iš Lietuvos atvykęs

LIETUVOS KULTŪROS
GYVENIME
(E) Spalio 22 d., kaip pra
nešė Vilniaus radijas, «visa

Tikroji religijos búklê Sovietu
Sąjungoje
(tęsinys)
Užtat augščiausioji instanci
ja apkaltina Komsomolo ideo
loginį frontą «nekaringu pasi
traukimu», kad jie neišnaudo
jąs tikinčių jaunuolių įstoji
mo ir nepajėgiąs jiems įskie
pyti materializmo ideologijos.
Komunistinė spauda pateikia
vieną tokių pavyzdžių.
«Kaipgi išviso gali tikintis
(šiuo atveju Saša Turkin) no
rėti įstoti į bedievių sambūrį?
Juk Saša savo klasės Komsomole nematė jokių ateistų ko
votojų ir idėjos kritikų. Jis
žinojo, kad jam nebus reika
linga savo įsitikinimų atsisa
kyti. Jam nebuvo dilemos:ar
ba Komsomolas arba Die
vas...»
PANAUDOTI MOKSLĄ

Jau dveji metai kaip Rusi

joje veikia taip vadinama «Re
liginė sociologija”, kurią An
toine Venger “La Croix” lai
kraštyje, 19. 6. 60, pavadino
“Priešreliginė
sociologija.
Tambov apylinkėj, kuri la
biau pasižymėjo religinėmis
sektomis, buvo pravestas ap
ijausimas. Taipgi Volgos augš
tupio apylinkėse nuo Kalinin,
Kostroma, Jaroslav iki Gorki.
Ten buvo padaryti mokslų akademijos ekspedicija. Parti
jos įsakyme buvo pareikšta:
«Tikrasis būdas ir kelias reli
gijos likučiams greičiausiai
sunaikinti tiktai tada bus su
rastas, kai bus žinoma, kuria
forma ir pasekme religija iki
šiol dar išsilaikė ir koks ti
kinčiųjų skaičiaus didėjimo
pagrindas». Nors «Komunis
tas» duodamas kaikurių apy
linkių analizę, religijos turi
nį, apeigas ir papročius pa

K. Grigaity tė

Užginta Meilė
Minėti tave man nevalia,
bet aš galiu juk šaukti:
tam pačiam slypi kevale
ir sopulys, ir džiaugsmas !

— Vilniaus radiofone su dai
nomis pasirodė buv. operos
solistas Ant. Kučingis, Daina
vo ir nusipelnę artistai Ylienė ir Česas.

...KRAŠTE TRŪKSTA MĖSOS

Vidaus gyvenimo srityje gir
damasis laimėjimais Chruščio
Matyt tavęs nenoriu aš —
vas turėjo pripažinti: “Esama
ir kam gi tai iš viso ?
mėsos trūkumo ir mes turime
Jei mūsų slapstančias rankas
didelius sunkumus aprūpini
rugiagėlėm surišo . ,.
mo gyvulininkystės produk
tais srityje. Grūdų pristatymo
Aš nepaliksiu nė raidės
srity ligi spalio mėn. 15 d
išklysdama pasaulin.
pristatyta 49,5 mil, tonų ir šį
Mana daina tau vis aidės
skaičių tikimasi pakelti iki
lig nusileidžiant saulei.
54,1 mil. tonų. Sovietų S-gos
gyventojų skaičius pasiekęs
229 mil, o komunistų partijai
priklouso 9,7 mil narių ir kan
didatų. Savo kalboje Chruš
čiovas puolė albanų komunis
tus, jis pakartojo ir senus puo
limus prieš Staliną ir marša
lą Žukovą, pagaliau buvo ir
pažangioji žmonija” minėjo je gilina žinias 130 aspirantų staigmena dėl stalinistinių ten
vengrų pianisto ir kompozito ir jiems vadovauja visa eilė dencijų puolė ir Vorošilovą
riaus Franz Liszto 150 meti sovietų mokslininkų K są daug Kitą dieną suvažiavime buvo
nes Muziko kūryba esą labai aspirantų mokosi Maskvoje, pradėta referuoti kom. refe
mėgiama ir Lietuvoje. Dabar Leningrade, Kijeve.
ruoti kom. partijos programa,
paskelbta, kad viena kompo
įstatai, prasidėjo ir diskusijos
zitoriaus biografijo- gijų jį
— Vilniaus universitetas pa kurių klausytis užsienio spau
sieja ir su Vilniaus miestu. laiko ryšius su Lvovo univer dos atstovams jau nebebuvo
Vilniaus uaiversiteto bibliote siteto, Siekiant pakel i Vil galima.
Koje buvo surasta keletas Lisz niaus studentu komunistines
to rankraščių. Vilniuje išliko nuotaikas neseniai Vilniuje VÊL PASKELBTI PARTINIAI
ŠŪKIAI
vienas muziko autografas, svečiavosi Lvovo komjauni
sveikinimo laiškas muzikolo- mo atstovai, o į Lvovą išvy
(E) Spalio 16 d, kom. parti
gėi Tamanovai. Dėl to Vilnių ko Vilniaus studentų delega jos suvažiavimo išvakarėse ir
je jau komunistai džiaugiasi, cija.
artėjant (lapkričio 7 d) 44 m,
kad, girdi, Lisztas jau turėjęs
— Vilniuje išėjo iš spau bolševikinės revoliucijos su
ryšius su .. Rusija.
dos Medonio «Trakai» Be vie kakčiai, partijos centro komi
— Per ateinančius 20 metų tovės, istorinių paminklų ap tetas paskelbė 101 šūkį. Kaip
Lietuvoje užsimoti milžiniški rašymo, žinoma, pagal Snieč paprastai, jie pavaizduoja ko
darbai ir mokslo srityje Esą, kaus nurodymus, paskirta ir munistų politinius tikslus, ne
numatoma paruošti apie 400 nemaža duoklė pavaizduoti slepia ir įvairių nusiskundi
mokslo daktarų ir apie 3 000 «darbo žmonių» (komunistų — mų. Šalia įprastinių šūkių amokslo kandidatų (tuo tarpu E.) kovai už bolševikinę vai pie kolonializmą šį kartą dau
giau vietos paskirta Vokieti
per nepilnus 20 bolševikinio džią.
jai,
tariamam «pagrindiniam
rėžimo metų išleista vos ke
— Kas Lietuvoje studijuoja karo pavojaus židiniui». 38letą mokslo daktarų. . — E.).
Pagal Lietuvos mokslų akade savarankiškai marksizmą lėni tas šūkis skelbia: «Tegyvuoja
(pabaiga 3 pusi.)
mijos žinias, jos aspirantūro nizmą, visiems tiems Vilniuje

verčia nereikšmingais, bet iš
kitos pusės iškelia religijos
pajėgumą. Tokie nekalti da
lykai, kaip paveikslų ga bini
mas, krikštas ir kitosapeigos
komunistinei ideologijai yra
priešvalstybiniai nusikaltimai.
«Komuniste» aisišaukimo išva
da yra labai aiški: kova prieš
religiją turi įgauti karingumo
charakterį. «Kiekvienas ko
munistas yra įpareigotas būti
kovojančiu ateistu».
PRIEŠRELIGINĖ PROPA
GANDA

Priešreliginis veikimas ir
propaganda vis stipriau ir pla
Čiau pasireiškia. Kai anks
čiau dėl vidinio prieštaravi
mo ir nerūpestingumo vis bū
davo nudelsiamas priešreligi
nių paskaitų įvedimas augštesnėse mokyklose, tai dabar
tai tapo realybe. Nuo 1 59 60
mokslo metų buvo įvesti augš
tosiose mokyklose įžanginiai
kursai apie «moksliškojo ateiz
mo» pagrindus. Šios rūšies

mokslo vadovėlių parengime
Ukrain? yra pirmoj vietoj (Vo
prosy filosofii Nr. 10, I960,
168 psl.). Yra išleista gausi Ii
teratūra priešreIlginiams agi
tatoriams bei propagandistams
(«Ateisto vademecum» — jau
2 ji laida!). Kasdieninėj spau
doj, rodos, komunistai yra at
sargesni su priešreliginiais ir
priešbažnytiniais straipsniais,
bet užtat yra daug intensy ves
nė polemika, kaip niekada iki
šiol, ideologiniuose organuo
se. Tigi sovietų komunistams
Ubai rūpi paskleisti «teologų
suklastojimus» ir įrodyti reli
gijos prieštaravimą mokslui.
«Nors dabar dvasiškija viešai
ir neišeina prieš mokslą, ta
čiau gindama ir skelbdama
ortodoksų mokslą, jau tuo pa
čiu kursto į kovą prieš visas
šiandieninio gamtos mokslo
materialistines išvadas,, (Voprosy filosofii, Nr. 11. I960,
117 123 psl).
PRIEKABĖS
Sovietų spaudoje yra veda

ma vis aršesnė polemika prieš
vienuolynus. Maskvos radijas
pranešė, kad per paskutinius
10 metų Ukrainoj uždaryta 10
vienuolynų. Tame pačiame
pranešime buvo kaltinam, esą
ortodoksų dvasiškija trukdan
ti komunistų darbą. “Izvestija” ^-7 60, pranešė arklvysku
po Hiob iš Kazan nuteisimą
trims metams kalėti. Jo uutei
simo priežastis ne dėl mokes
čių nesumokėjimo, kaip pra
džioj paskelbė, bet, kaip pati
• Izvestija” pabrėžė, kad jis
savo pamoksle “šėlo” prieš
nuodėmės pažabotus bedie
vius. Taip pat jį apkaltino,
esą jis karo metu vokiečiams
reiškęs simpatijų. Darbininkų
“Trud” ragino pašalinti visus
dvasiškius, «tuos tinginius, ku
rie gyvena iš religinių apgavysčių», paskutiniais metais
esą, jiems pasisekė, kaip dar
bininkams, įsiskverbti į fabri
kus,
(nukelta į 3 pusi)
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Dr. Antanas Milius

Kas Yra Apokaliptinis

Slibinas ir Kokie jo

Bendradarbiai ir Veikimo Budai
(tęsinys)

Todėl linksminkitės dangūs
ir kurie juose gyvenate. var
gas žemei ir jūrai, nes nužen
gė pas jus velnias su didele
rūstybe, žinodamas, kad jis
mažai laiko teturi» ųApr 12,
7-12). Iš šitos Apreiškimo Kny
gos citatos darosi kiekvienam
aišku, kad pasauly vyksta
tarp gėrio ir blogio negailes
tinga kova Teisingieji tą ko
va laimi dėl Avinėlio kraujo
ir visuomet būdami vienybė
je su Dievu. Tačiau vargas
tiems žemės gyventojams ku
rie dėl savo tamsių darbų ne
gali žvelgti į Kristaus Kry
žiaus Šviesą ir šalinasi nuo
Dievo maloningos ir visaga
linčios rankos, nes pas tokius
nužengė velnias su didele rūs
tybe. Daug moralinio ir fizinio blogio paruošia žmonijai
“Tas didysis slibinas, senasis
žaltys, kursai vadinamas vėl
niu ir šėtonu, kurs suvedž’oja visą pasaulį ” ói* daro pra
gaištingos įtakos į paskirus
asmenis Iš individų gi susi
daro bendruomenės, tautos ir
valstybės Kada kyla bendruo
menėse nesantaikos, tarp tau
tų ir valstybių karai ir žiau
rūs teisingųjų persekiojimai,
reikia nepamiršti, kad prie tų
žmonijos skaudžių nelaimių
yra daug prisidėjęs “Didysis
slibinas, senasis žaltys”.
Yra įkvėptų, šventų knygų.
Bet negalime neigti, kad yra
ir piktosios dvasios įtakakoje
be galo pragaištingų knygų,
kurios nuodyja ir žmonių šie
las, skleisdamos ateizmą, por
nografiškumą, visokios rūšies
(tęsinys iš 2 pusi)

METROPOLITO NUŠALI
NIMAS

Įvykis kuris pasklido gana
plačiai Vakaruose, buvo atlei
dimas metropolito Nikalojaus,
kaip buvo paskelbta «jam pra
šant*. Jis buvo 21 6 60 ir sa
vo pareigų atleistas, o jo vie
ton paskirtas archimandritas
Nikodim Rostov, kuris Padols
ko buvo įšventintas vyskupu
Pagaliau 19 9 60 jis buvo at
leistas iš Maskvos eparchijos
vyriausio vedėjo pareigų, ku
rias užėmė metropolitas Piti
rim iš Leningrado.
Kad šis pertvarkymas yra
susijęs su stipriu judėjimu ir
giliai liečiančiais pasikeiti
mais bažnytinėje vadovybėje,
rodo ir patrijarko Aleksiejaus
naujai sudaryta Maskvos pa
trijarko žurnalo redakcija Vy
riausias redaktorius —vysku
pas Nikodim, atsakingas re
daktorius — A. F. Šiškin, re
dakcijos sekretorius — A. V.
Vedernikov; redakcinės kole
gijos nariai: kunigas dekanas
V. M.Borovoj, kun dek. V.
D. Spiller, N. P. Ivanov, E. A.
Karmanov, P. V. Uržumčev
ir A. S. Bujevskij.
(B, D.)

išdavystes bei įvairius krimi
nalinius ir moralinius nusikal
timus.
Ryški šėtono įtaka vykdant
Krikščionybės, o ypač Katali
kų Bažnyčios rafinuotuose per
sekiojimuose. Reikia konsta
tuoti, kad masonerijos, bolše
vizmo, socializmo, įvairiausių
spiritizmo apraiškų ir 11, vy
riausiu Direktoriumi yra se
nasis žaltys arba velnias.
Kristaus Evangelija skelbia
kad šėtonas reikalavo Išgany
toją net apaštalus persijoti;
Dėlto Bažnyčia po skaitytinių
šv Mišių meldžiasi, kad Visa
galis Dievas apsaugotų mus
nuo piktųjų dvasių, kurios
slankioja visatoje, siekdamos
įvairiais būdais žmones klai
dinti ir jiems kenkti. «Šv. Mi
kolai Arkangele, gink mus ko
voje, būk gynėjas nuo velnio
nedorybių ir žabangų .»
Teikiant krikšto sakramen
tą, Bažnyčia įsako piktajai
dvasiai pašalinti šią maldą:
«Išeik iš jo nešvarioji dvasia
ir užleisk vietą šventajai D va
šiai».
Šventinant namus, įmones,
fabrikus, susisiekimo priemo
nes, tiltus, kelius ir 11., Baž
nyčia maldauja Visagalį Die
vą. kad apsaugotų nuo pikto
sios dvasios piagaištingos įta
kos.
Šv. Raštas moko kad vel
nias yra ir kaikurių ligų su
kėlėjas. Šv Matas Evangelis
tas rašo: «Štai atvestas pas
jį žmogus nebilys Išvarius
velnią, nebilys kalbėjo» (Mt.
9 33).
Tuomet pas jį buvo atvesvestas vienas velnio apsėstas
aklas ir nebilys; ir jis pagy
dė jį, taip kad tas kalbėjo ir
regėjo» (Mt. 12,22), pažymi
šv Matas Evangelistas. Tas
pats Evangelistas šitaip apra
šo mene ienos liga sergančio
berniuko pagydimą; «Kai jis
atėjo pas minią, prie jo prie
jo vienas žmogus, atsiklaupė
ties juo ir tarė: Viešpatie, pa
slgailėk mano sūnaus, nes jis
serga mėnesienos liga ir la
bai kankinasi: jis dažnai įkrin
ta į ugnį, ir neretai į vande
nį. Aš atvedžiau jį pas tavo
mokytinius, ir jie negalėjo jo
pagyditi Atsakydamas Jesus
tarė:.,. Atveskite jį čia pas
mane. Ir Jesus sudraudė ji.
Velnias išėjo iš jo išėjo, ir tą
pačią valandą vaikas pagijo.
Tuomet mokytiniai slapčia
priėjo prie Jėzaus ir tarė: Ko
dėl mes negalėjome jo išva
ryti? Jesus jiems tarė: Dėljū
tų netikėjimo. Nes iš tikrųjų,
sakau jums, jei turėsite tikėj mą Kaip garstyčios grūdą,
jūs sakysite šilam kalnui: Per
sukelk iš čia į tenai, ir jis pa
sikels; ir jums nebus nieko
negalima. Šita gi veislė ki
taip neišvaroma, kaip tik mal
da ir pasninku» (Mt. 17, 14-20).

(B. D.)

CHICAGO MIESTAS (tąsa)
1840 metais Chicago turėjo 4.417 gyventojų, bet ir tada jau turėjo ypatingos reikšmės
J. A. Valstybėse.
1848 m. buvo pravestas pirmas geležinkelis ir tai turėjo ypatingos reikšmės miesto
išbujojimui. Apie 1850 m. gyventojų skaičius siekė jau 30.000 gyventojų
1871 m. baisus gaisras sunaikino Chicagos miestą. kurio metu žuvo apie 300 žmonių ir
90.000 liko be pastogės. Vietoj miesto buvo telikę rūkstantis griuvėsiai ir krūvos pelenų.
B. Brazdžionis

TuScia Taurė
Tartum upė bėga mūsų laikau
Tartum vynas iš pilnos taurės,
Tuščia taurę šaltos rankos laiko,
Bet joje ugnis ntbežėrės.
Šauktum, bet negrįžta ryte paukščiai,
Rinktum baltus žiedus, bet ruduo
Kaip gėlės nuskynė tavo džiaugsma,
Ir sodne strazdai nebegiedos.

Ir nebežaliuos žolė išdygus
Žiemą tave tako pakely
ir neberašys išminčių knygos,
Kur jaunyste kitą rast gali.

(pabaiga iš 2 pusi )

draugystė ir bendradarbiavi
mas arp D Britanijos JAV,
Pran ūzijos ir Sovietų S gos
pastovios taikos pasaulyje la
bui!» 39 me šūkyje sovietai
pasveikino dirbančiuosius ir
«pažangiąsias» jėgas Fed Vo
kietijoje, girdi, jos kovojan
čios prieš militarizmą ir fa
šizmo atgimimą.

Vakarus išvyko ir juose pasi
liko per 1.5000 mokslo žmo
nių, Jie daugiausia išnaudojo
tarnybinių kelionių į užsienį
ar atostogų progas 1958-60
m. laikotarpy iš pasitraukusių
į Vakarus mokslo veikėjų bu
vo: 295 medicinos darbuoto
jai, 287 gamtos mokslų spe
cialistai, 225 filosofijos ir filo
logijos darbuotojai, 127 tech
nikai. 29 teisių ir ūkinių moks
lų darbuotojai, 23 muzikos
mokslo žmonės ir kt 1961 m
pirmame pusmetyje iš Rytų
Vokietijos pasitraukė 165 įvai
rių mokslo sričių darbuoto
jai. Nuo š m. rugpiūčio men.
Vakarus pasirinko per 200
aukštojo mokslo žmonių. Kiek
vienę savaitę pranešama apie
operos, dramos režisierių, di
rigentų ir kr. pasiryžimą,
esant už zonos ribų, jau nebe
grįžti į savo ligšiolines darbo
vietes.

- VIS BÊGA Į ŠVEDIJA
(E) Iš smarkiai saugomo R
Vokietijos uosto Sassnitž ne
dideliu žvejų laivu. Švedijon
atbėgo keturių asmenų šei
ma. Bėgimą organizavo 84 me
tų senelis. Švedų policijai
Trelleborgo uoste jis pareiš
kė, jog tai jo ketvirtasis pa
bėgimas. Jis ir jo sūnus yra
kilę iš Lietuvos ir visą poka
rio laiką klajoję po įvairias
R. Vokietijos vietas. Senelis
pareiškė, kad pabėgimas bu
vo ilgą laiką planuotas. Ko «LIETUVA LIEKA IŠTIKIMA
kiu būdu jam pavyki išsprūs
EUROPAI»
ti iš smarkiai saugomo SasIš PET sesijos Paryžiuje
snitzo uosto, jis atsisakė pa
sakyti. Drauge atbėgo sūnaus
(E) Spalio 18-20 d.d Pary
žmona ir 17 m. amžiaus du žiuje įvykusioje specialioje
kra.
Pavergtųjų -uropos Tautų se
sijoje Lietuvos delegacijos
1.500 MOKSLO ŽMONIŲ Į
vardu kalbėjo prof. dr. Jur
VAKARUS
gis Baltrušaitis. Jis nurodė,
(E) Nuo 1958 m. iš sovietų kad šių dienų pasaulyje žo
satelito — Rytų Vokietijos į džiai labai lengvai keičia sa

vo prasmę — atoslūgio politi
ka slepia dominavimo politi
ką, «demokratija» pagal so
vietinę terminologiją gali
reikšti visišką tautos siekimų
panieką. Taikos gynimo pre
tekstu priima bet kokia ka
pituliacija Pagal BaĮtrušaitŲ
Vakarai turėtų atsiminti Hit-,
lerio pavyzdį Sovietiškasis
«Mein Kampf» iki šios dienos
buvo įvykdytas pagal numa
tytą programą. Aišku, kad
Kremliaus valdovų galutinas
tikslas yra bet kuriomis prife
monėmis užgrobti Europą. Čia
kalbėtojas priminė Lietuvos
pavyzdį.
Berlyno krizė — pastebėjo
prof. Baltrušaitis — yra nau
jais komunistinio imperializ
mo etapas. Akivaizdoje sovie
tų grąsinimų karu ir subversyvinių pastangų griauti iš vi
daus, laisvasis pasaulis turi
akiliausiai budėti. Kalbėtojas
pareiškė tikįs, kad pasaulis
išgirs pavergtųjų balsą. Sesi
jos dalyvius prof. Baltrušai
tis patikino, kad Lietuva lie
ka ištikima Europai.

— (E) Lietuvos Aukšč. Ta
ryba nusipelniusio mokslo vei
kėjo vardą suteikė Kauno
Valst. medicinos instituto rėk
toriui, med dr. prof. Zigmui
Januškevičiui. Jis įvertintas
už «ypatingus nuopelnus ruo’
šiant jaunuosius specialistus
ir ilgametę mokslinę pedagoginę veiklą», ryšium su gimi
mo 50 m. sukaktimi.
— Pagal įprastą tvarką, vyks
tant komunistų kongresams
visi žurnalai ir laikraščiai
paskyrė daug vietos tiek ?suvažiavimui, tiek komunistinių
idėjų dar didesniam ryškini
mui «Pergalės» žurnalas savo
10 n-ry įsidėjo įžanginiu J.
Žiugždos str. apie naują pro
gramą, toliau įdėtas K. Kor
sako str. apie «socialistinio
internacionalizmo ugdymą»,
muzikos, dailės klausimais
St Vainiūno ir J. Mikėno
straipsnius, A Gudaičio-Guze
vičiaus pjesę «Dvikovą», o su
eilėraščiais pasirodė A. Bal
takis, A. Drilinga, V. Giedra,
V. Rudokas, Mare, Martinai
tis.
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Benys Rutkunas

Tiesa — Gėris — Grožis
Nors žmogiškoji egzistenci
ja yra savyje nepadalinta ir
vientisa, tačiau ji reiškiasi
viena nuo kitos skirtingose
plotmėse. Tos plotmės yra lo
ginė, etinė ir estetinė,
Žmogus, tikėdamas esant
Dievą ir kitas su Dievu susiju
sias tiesas, pasireiškia loginėj
plotmėj. Proto objektas yra
netiktai mokslas ir mokslinės
tiesos, bet taip pat ir tikėjimo
tiesos Visas tikėjimo lobynas
kurį mes esame paveldėję iš
Disvo ir turime sukrautą mo
komosios Bažnyčios neklaidin
game autoritete, sudaro mūsų
loginės plotmės religinį tu
rinį.
Žmogaus egzistencija reiš
kiasi ne tiktai protavimu, bet
taip pat valingumu Valia yra
antroji dvasinė galia. Tačiau
valia yra labai skirtinga nuo
protinės galios. Jei protinė
galia apibūdinama kaip stati
nė galia, tai valios galia api
būdinama kaip dinaminė ga
lia. Protas žiūri ir suranda
tvarką — dėsnius. Valia sie
kia gėrio. Ji pati savyje yra
akla galia Ji siekia gėrio in
tuityviai. Jai siekiamų verty
bių gradaciją nurodo protas
Protas kartu su valia sudaro
pilnumą. Protas įžvelgia tvar
ką, o valia renkasi ir siekia.
Valios siekimas yra veiksmas.
Veiksmai priklauso etinei plot
mei. Žmogaus religiniame gy
venime nepakanka vien žino
ti tikėjimo tiesas. Reikia pa

gal jas ir gyventi. Reikia,
kad valia pagal tikėjimo nu
rodytas tiesas rinktųsi ir gy
venimu vykdytų. Šis gyveni
mu tikėjimo tiesų praktikavi
mas sudaro žmogaus moralę.
Vien tikėjimu žmogus dar ne
gali būti išganytas. Bet kai
jis sujungia tikėjimą su gyve
nimu, tada jis tampa religingas ir tuo būdu siekia šven
tumo. Taigi valios dėka žmo
gus reiškiasi etinėje plotmė
je. Tuo būdu turime jau dvi
pagrindines reli > nio gyveni
mo plotmes Savo tikėjimu
reiškiamės loginėj plotmėj ir
savo valia reiškiamės etinėj
plotmėj
Nepilnas būtų žmogiškosios
egzisten ijos išsakymas, jeigu
mes apleistume trečią jos ga
lią, būtent jausminį pasaulį.
Savo jausmingumu žmogus
išgyvena būties grožį ir bai
sumą. Tuo jis išsireiškia este
tiškai Estetik t yra trečioji
žmogiškosios
egzistencijos
plotmė. Religijoje estetiką su
daro liturginis įvairumas: gie
dojimas, muzika arkitektūra,
tapyba, ir liturginiai veiks
mai. Dalyvaudami liturgijoje
mes išsireiškiame estetiniu
būdu, papildydami anuodu.
Taigi, ’pilnutiniai religingas
žmogus reiškiasi vispusiškai;
ir tikėj mu ir morale ir este
tika — liturginiu menu.
Kun. P. CELIEŠIUS
(Iš «Gaudeamus»)

JIJflDINriMAf
Jau beveik antra valanda.
Lynoja. Ateinu į stotį. Trau
kinys jau laukia. Praeinu pro
vieną vagoną į kitą įlipu. At
sisėdu prie lango. Skambalas
skamba, traukinys švilpia, du
rys užsidaro ir pradedam ke
lionę. Dar lynoja.
Traukinys beveik tuščias.
Prieš mane sėdi moteris, šo
ne pusbernis su tėvu. Trau
kinys sustoja, važiuoja, žmo
nės įlipa ir išlipa. Tik ta mo
teris tėvas ir pusbernis vis s ė
di Moteris žiūri per langą.
Niekas nesidomi kas dedasi
viduj. Kitoj pusėj ant pusber
nio pečių atsirėmęs senis taip
pat m ega O vaikinas žiūri
pro langą. Ir taip tęsiame ke
lionę be jokių pasikeitimų.
Senis laiku atbunda ir taręs:
«ja no Ipiranga» išlipa. Nie

ko daugiau.. Sustojo lyti.
Prieš išvažiuojant oras vėl
pasidarė sunkus. Temsta. Vėl
pradeda lynoti Stojant nusia
viau batą, pasitaisiau kojinę,
vėi apsiaviau batą, apsivilkau
švarką ir išlipau.
Išeinant iš stoties pradėjo
smarkiau lynoti. Pereinant gat
vę, pradėjo jau visai stipriai
lyti. Begte bėgdamas įspru
kau į «Liceu de Artes e Ofí
cios». Su manim kartu įbėgo
sena boba, juodai apsirengus.
Boba nešėsi lietsargį ir gele
žinį narvelį, kur turėjo būti
paukštis, laimės mėginimui.
Tikrai nė nemačiau to paukš
Čio, nė nežinau ar jis ten bu
vo. Tokia sena boba, apdris
kus, juodi skudurai, per tokį
lietų. Jai to paukščio nei ne

Budėjime Naktų.,,
Dažnai saves aš klausiu
budėjime naktų
kentėjimu tyliausiu —
pasaulio pakeleivi
žmogau, kas tu ?

JAUNIMO NAMŲ STATYBAI

AUKOJO

Nadolskiai 2 000 cr. (antras
mokėjimas), J. Klišys 1,000
cr., R. Zabulionienė 1 000 cr.
V. Zakarevičienė 2.000 cr, J.
Kiaušinienė 500 cr., G Raeder 500 cr., Silva Bueno Tei
xeira 2.500 cr., Jurandir Tei
xeira Ruiz 2.500 cr.. Jair Tei
xeira Ruiz 2 500 cr., Fabio
Bueno Teixeira 2 500 cr, J.
Martins dos Santos 1 0(0 cr.,
N. A. Pela 1 000 cr.

Lakias svajones sėjai,
žvilganč ais svaiginais —
kaip pienės pūkas vėjuj.
kaip žiedas nužydėjęs —•
pabiro pelenais.
Ir vėl savęs aš klausiu
budėjime naktų
kentėjimu slapčiausiu —
akimirkos sk<ajūne,
žmogau kas tu?
......r!, r,:-

PSI HIATRAS APIE R ŪKY
TOJUS

Britų psichiatras prof H. J.
Eysenck dėstąs Londono uni
versitete, kaip skelbia «SunTime*, iškėlė naują teoriją
apie rūkorius: jie labiau pasi
duoda emocijoms kaip nerū
kantieji. jie labiau nervingi,
dažniau sirguliuoja, pavojin
giau vairuoja mašinas, daž
niau skiriasi su žmonomis. Iš
kitos pusės — jie draugiškos
ni Prof. Eysenck skelbia, kad
rūkoriai pergyvena daugiau
Įtempimų (baimių, susirūpini
mų), dažniau jiems tenka gy
dytis ligoninėje Jie linkę gy
venimą leisti stipresniu tem
pu, kas sukelia didesnę neu
rozę ir dar labiau juos traureikėjo.
Pažiūriu į stoties bokštą.
Jau pusė trijų. O lietus lyja
smarkiai.
Apsidairau. Matau tik vie
ną lentą su parašu skelbiau
čiu kad valstybinė pinakoteka atidaryta. Įslenku Salėje
nė vieno žmogaus. Salėje
šviesų ir gražūs paveikslai
ant sienų. Po kiek laiko atei
na žmogus. Susikalbam. Pra
šo, kad pasirašyčiau į knygą.
Buvau antrasis lankytojas tą
dieną.
Apžiūrėjau pora salių ir išė
jau Dar smarkiai lyja Trys
ir dešinus. Tik automobiliai
gatve važiuoja. Lietus prade
da stoti, bet dar vistiek smar
kiai lyja. Matau iš kito šono
išeina boba, su lietsargiu, gc
ležiniu narveliu ir juodais
skudurais Kadaise būta bran

- JAUNIMO NAMŲSTATY
BAI nupirkta 40.0o0 plytų. Ply
tinė jau pradėjo plytas vežti.

_

. .

LINIKjf/HIAU
Vienas žmogus girdėjęs, kad
indėnai turi labai gerą atmin
tį. važiuodamas per miestelį
ir pamatęs indėną, paklausė,
ką prieš dvejus metus šią die
ną valgei vakarienės?
- Kiaušinius — atsakė in
dėnas pradedant riedėti trau
kiniui
Po metų laiko, tas žmogus
vėl važiavo per miestelį. In
dėnas priėjo; pabarbeno į lan
gą ir tarė — iškeptus.

— Amerikonu mokslininkų
ekspedicija dirbo miškuose.
Juos kasdien lankė vienas in
dėnas ir jie kasdien teiravo
si; koks bus oras.
Koks bus šiandien oras?
- Bus lietus.
Ir taip būdavo.
Koks bus šiandien oras?
— Bus giedra, ir taip atsi
tikdavo.
Po ilgo laiko indėnas, išgir
dęs klausimą apie orą, atsa
kė, nežinau
Kas atsitiko, stebėjosi moks
lininka , visuomet atspėdavai?
Sugedo radijo aparatas, ra
miai atsakė indėnas.

— Išdidus tėvas kalbasi su
dukters sužadėtiniu.
Tu žinai, kaip man bus sun
kia prie nikotino ir alkoholio. ku atsiskirti su mylimąja Ze
Pagaliau dr, Eysenck prime bonija, dargi duodu jai dide
na, jog tyrimai rodo ryšį tarp lį kraitį ir nemažą sumą pi
rūkymo ir vėžio ligos ir taip nigų. Ką gi tu manai man už
gi tarp širdies atakų:
tai visa duoti?
— Galiu jums kvitą išrašy
ti. Atsakė jaunuolis.
gaus ir gero rūbo, c dabar
skudurai. (Atsistoja ant lie
taus ir 1 ūkia, kad kas ateitų
laimės mėginti.
Žmonės jau vaikščioja ne
sustodami ir į nieką nežiū
rėdami.
išeinu ir aš. Lietus lėtėja.
Praeinu pro seną bobą, juo
dais skudurais, lietsargiu ir
geležiniu narveliu. Praeinu,
nesustoja ir nepažiūriu. Neži
nau ar tam narvelyje buvo
paukštis ar ne Kam jai rei
kalingas paukštis.
Dar lyja. Einu į autobusą
jau gerokai šlapias. Įlipu at
sisėdu Jau nebelyja, tik ly
noja Važiuoju į susirinkimą.
V, Tūbelis
S. P 1961 XI 12
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MUSŲ

1961 m.^lapkričio 18 d.
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ALEKSAS KALINAUSKAS

FABRICA DE MALHAS
Petras

5 pus.

LIETUVA

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

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

Raštinė:
R. 15 de Novembro, 244
4.0 - Sala 7- Tel. 37-0324

Residencia:
R. Joaquim Piza, 204

*1

MŪSŲ LIETUVĄ» GALIMA
UŽSISAKYTI

Advokatas

Šukys

——————

no 14,00 iki 18,00 vai.

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.

įp, Kun. 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 nemokamaijšmokti 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.

PRANAS &. CIA. LTDA.
Madeiras em gerai

GEROS ŽINIOS

SĖDĖ: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Pone:|52-0229
Endereço Telegráfico: «CABIUNA»
Rio de Janeiro
Serraria « I T A » — Serra dos Aimorés — Município de
Nanque - Estado de Minas Gerais^

JAU GALITE PADĖTI SAVO ARTIMIESIEMS
LIETUVOJE IR SIBIRE
* Skubiai išsiunčiama 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 pas
Jonas Valavičius, R. Pe. Bened. de Camarsro, 698, Penha
Al. Boguslauskas, R. Uranium, 240 - Brooklyn Paulista
Rašykite: Gaixa postal 403 — São Paulo.
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

KIRPIMO

IR

SIUVIMO

MOKYKLA

J <O IF i JA *•

t

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
- Užsirašyti pas mokyklos direktorę Sofiją Misiukaitę ---- Rua da Graça, 381 — casa 6 — Bom Retiro ------

Tėvą J. Bružiką S.J. prie S.
Goncalo bažnyčios, Pr. João
Mendes.
K. Meškauską, Lapa, Rua
Williams Speers; 700, arba
Mašinraščio kursuose,
VI. Pupienį, Rua Lituania
67, Mooca,
B. Tubelj ir Kučinską, Moi
nho Velho.
Stočkų Par quedas Nações.
«Mūsų Lietuvos» atstovai
Rio de Janeire yra kan. Zenonas Ignatavičius, Av. Pau
Io Frontin, 568, ir p. Uršulė
Gaulienė, Rua General Pedra
351.

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

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

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

VIENINTEL’AI ATSTOVAI

GARSIOJO - VANDENS

LINDOTI

IIIDMÃOJ CAKRIIfKI ™

Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui
Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

indoya vanuuo yrt o^jai 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

SÃO

PAULO

u ss s> ”

kEbb::

Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležinių daiktų, indų bei darbo įrankių
krautuvė tiktai pas

JAKUTIS & L API E N IS LIDAcimento
Irmãos Nascimento
REG. 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 «Músu Lietuva»

I

L.ETUVOS NACIONALII
MARTYNO MAŽVYDO BIBLI

6

RIO DE

Llietuvių radio valandėlė
«A voz da Lituania» yra trans
liuojama PIRMADIENIAIS nuo
20.15 vai. iki 20,45 vai.,

CA'XA

POSTAL, 4118 — SÃO PAULO

LAIKRAŠČIO PRENUMERA
TORIAI

— Laiškai: M. Matelicnytei.
A. Lazdauskui, L. Mitruliui,
J. Tijūnėliui, J Stakūnaitei,
J. Bratkauskaitei, V. Vaikšno
rienei. Valeikienei, P. Zagors
kienei, Chrisa Papanicolao, J
Varacila, G. Valeikaitei, A. Ri
mavičius, P. O Butrimavičius
I. Kutka, A. Tyla.

A i.

ŽELI NA.

515

—

Garbės prenumeiati MA
RIA GENEV1ČIENĖ 1.000.90
JURGIS KAZLAUSKAS 1 000,(0
JONAS VITKAUSKAS 1000,00.
(pirmoji prenumerata sekan
tiems metams) ALEKSAS JASIÚNAS 1.000,00.
Prenumerata Mykolas Blaš
ką 500. A. Penkauskienė 500,
J. Masys 5 0, K. Navickienė
500, O. Geležauskienė 500,
Jurgutis 500,

— CHORO IŠVYKO N į Pos
so de Caldas dar yra kelios
laisvos vietos norintieji jas
užimti kreipiasi į Choro Val
dybą. Bus vykstama dviem
autobusais.
— Šį sekmadienį 15 irai. Šv
Juozapo mokykloje įvyks KA
TAUKIŲ Moterų Draugijos
susirinkimas. Visos narės ir
norinčios draugijai priklausy.
ti kviečiamos atvykti į susi
rinkimą.

— Nekviesk į savo namus
svečių ir nerenk Naujų Metų
sutikimo ŠIEMET VISI DALY
VAUJA «MŪSŲ LIETUVOS»
rengiamam
NAUJŲ METŲ
SUTIKIME.

— Gruodžio 1 dieną 7 vai
Vilą; Zelinos Bažnyčioje bus
laikomos šv. Mišios už A. A.
MURGELÉS VITKAUSKIENĖS
vėlę. Kviečiame visus arti
muosius draugus ir pažysta
mus dalyvauti mišiose.
Jonas Vitkauskas

— Lapkričio 26 (sekmadie
nį) 15 vai V. Zelinos kleboni
joje įvyks Pasitarimas «Mūsų
Lietuvos» vakaro reikalu. Vi
si galintis kuo nors prisidėti
prie vakaro pasisekimo pra
šomi į susirinkimą atvykti.

— MALDOS APAŠTALAVI
MAS ir K. M DRAUGIJA jau
nimo namų statybai paaukojo
12.100,00 kruzeirų Už auką
nuoširdus ačiū

— Gruodžio 16 dieną Vila
Zelinos Bažnyčioje prasidės
misijos vietiniams gyvento
jams - portugalų kalba Misi
jas ves tėvai pasijonistai.

— PUIKI PROGA VISIEMS
LIETUVIAMS sutikti Naujus
Metus kartu «Mūsų Lietuva»
rengia Naujų Metų Sutikimą
- Vakarą, su gražia linksma
komedija gera muzika, lietu
višku bufetu - staliukais ir 11.

— ŠV. MIŠU S sekančią sa
vaitę Vila Zelinos bažnyčioje
laikomos: Pirmadienį 7 vai. už
Elzbietą
Augulevičienę ir
Krumzhų šeimos
mirusius,
antradienį 7 vai. už Jurgį Stel
moką, 7 40 Pauliną Milčiuvienę, trečiadienį 7 vai. Moterų
Draugijos sudėlinės ir už Mag
daleną Karaškienę. ketvirta
dienį 7 vai už Astrauskų šei
mos mirusius, penktadienį 7
vai už Jočių šeimos mirusius
7 30 už Mykolą ir Oną Šoliūnus, šeštadienį 7 vai. už Biru
tę Labuckaitę, Stefaniją ir
Vosylių, 7,30 už Vlado ir Juo
zo Valukevičių.
— PRE L, PIJAUS RAGAŽINSKAS lapkričio 17 dieną
Naujorke įsėdo į laivą «M. S.
Estrid Tarm». Laivas į Rio de
Janeiro atplauks 29 lapkričio
i* į Santos 2 gruodžio.

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

ANTANO PAVILONIC

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.

Escritório Contábil Vila Zeiína S/C ltda.
(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 - Distratos 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 JOSÉ DOS CAMPOS, 8 - SALAS 1 E2FONE: 63-6005 - VILA ZHLINA - SÃO PAULO

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.
MADEIDO RADIJAS

JUOZAS ARMANDAS TATARÚNAS (sūnus Jono ir Jie
vos Tatarūnų) ir ANGELINA JUZÊNAITÊ (duktė Balio ir
Onos Juzėnų) šį sekmadienį sumos metu priims moterystės
sakramentą Abu jaunieji susipratę lietuviai ir katalikai. Juo
zas daug metų L K B choristą ir tautinių šokių mokytojas.
Angelina niekuomet nepraleisdavo progos paremti parapijos
darbus savo auka K B Choras giedos “Veni Creator“ su
mos metu. Abiejų jaunavedžių tėvai yra “Mūsų Lietuvos“
skaitytojai Jauniesiems linkime daug gražių bendro gyvenimof metų.

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.

•»»
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— PRELATO SUKAKTIES
MINĖJIMAS atidėtas į 3 gruo
džio Pakvietimai galioja tie
patys.

LRUGVAJUSMONTEVIDE
— Ekskursijon j Braziliją
kol kas nebepriimami nauji
bariai, nes sąrašas yra per
pildytas. Į atsisakiusiųjų vie
tas bu priimami nauji nariai
Išvažiuosime iš Montevideo
2 dieną Kovo mėn vakare ir
grįšime 18 d. vakare. Kaina
apie $ 550. — m. n,

- SUSIRINKIMAS - Mi
rus ‘Vargšų Tėvui4, “Tautų
Mokytojui“ “Saulei“, “Geni
jui“, “Maršalui“... —- Stalinui
J. Džiugisvilui Urugv. Liet.

(pabaiga iš 1 pusi.)
Tai pirmas istorinis įvykis, ka
da episkopalų Šiaurės Ameri
kos bažnyčios galva lankosi
pas Popiežių Šitas įvykis y
ra išganingas ruošiamo eku
meninio Bažnyčios susirinki
mo vienybės dvasios rezul
tatas.

o

Centro patalpose buvo suruoš
tas šio ' kilnaus žmonijos did
vyrio“ mirties paminėjimo ak
tas. Prie paruošto karsto bu
vo einama garbės sargyba...

Antrą :

— Dabar, “atidengus * “neklystanči s ir visa žinančios“
komunistų partijos, kad ši pa
šaulio įžymybė“ buvo vienas
iš žiauriausių iki šiol pasau
ly žinomų kruvinų diktatorių,
jo palaikai pašalinti iš garsio
jo Raudonosios Aikštės mauzolėjaus ir nuplėšti visoj ša
ly aukštai skambą jo buvę ti
tūlai - pašalintas jo atmini
mas Kai kas ima rupin is ar
jo — -‘nuopelnai" už garbės
sargybos ėjimą paliks įskaity
ti “garbingoj“ komunistų par
tijos istorijoj ar bus išbrau
kti?.A

Agua Rasa 8 vai.,

— Parapijos Salė kasdien
vis gražėja surran h] ir gabių
specialistų puošiama. U. Jau
nieji Liet. Vyčiai įtaisė gra
žius šviesos sietynus, o da
bar dekoratorius Stasys Ta
mošiūnas suprojektavo ir da
lį pats įvykdė, kitą dalį ga
mina p. Br. Klimienė, gražias
užuolaidas — audė Vytauto
Dorelio fabrikas «Drobė».

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. tão 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.
/prow-raw'
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Casa Verde, 17,15 vai
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Iš Londono Standartiniai paketai Ka ėdoms pigia kaina.
Muita ir persiuntimą padarome palengvintom sąlygom
Turime atstovavimui Lietuviu Bendrove Anglijoje,
į?"'
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 36-8530

Bom Retire, 10 vai.

Utinga 18,00 vai.,

Trečią:

Moinho Velho 11 vai.,

Lapa 16 vai.,
Paskutinį:

Vila Anastacio 8,30 vai.
— VILA

ZELINOS

LIETU-

VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5976

PAIEŠKOJ MAS
Bronius Juozapavičius, gy
venantis Kaune, paieško sa
vo brolio ir sesers: JUOZĄ
PAVIČIAUS STASIO ir VEHO
N1KOS JUOZAPAVIČIŪTĖS,
išvykusių Brazilijon 1925 m
gruodžio m.
Atrodo, kad vienas ieško
mųjų kurį laiką gyveno Para
nos estade, Jaguariaira mies
te. Ieškomieji, arba apie juos
žinantieji prašomi pranešti
«M L » redakcijai,

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

