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Trijų Pabaltijo Valstybių Diplomatai Kreipėsi i
Jungtines Tautas
(Elta) Lietuvos Latvijos ir
Estijos diplomatiniai atstovai
Vašingtone lapkričio 16 d pa
siuntė memoraniumą aktua
liais klausimais Jungtinių Tau
tų pilnaties pirmininkui Mongi Slim su lydimuoju raštu,
kurį pasirašė J. Kaiv (Estijos
atstovas), dr. A Spekke (Lat
vijos atst.) ir J. Rajeckas
(Lietuvos atst.). Pabaltijo vals
tybių atstovų raštų nuorašai
buvo pasiųsti visiems Jungti
nių Tautų delegacijų šefams
(išskyrus komunistinius kraš
us).
Pabaltijo atstovai lydimaja
me rašte pareiškė kad tautų
apsisprendimo teisė yra pa
kartotinai patvirtinta Jungti
nėse Tautose ir pas'darė tarp
įautine teise. Tos pačios Jung
tinės Tautos pasmerkė kolo
nializmą kaip žmonių išnaudojirno sistemą Sovietų Sąjun

ga pavergė l ietuvą, Latviją
ir Estiją, sulaužydama sutar
ti5: ir tarptautinės teisės nuos
tatus Maskvos vyriausybė n i
sikalto prieš Pabaltijo tautas,
vykdydama genocidą Sovie
tai savo imperializmo nau lai
sistematiniai išnaudoja pabal
tiečių tautų natūralius turtus
it darbo jėgą. Jungtinėms
Tautoms priklausančios vyriau
sybės prašomos padėti Pabal
tijo tautoms atgauti laisvę ir
nepriklausomybę.
Memorandume dar papildo
mai pabrėžiama, kad Pabalti
jo valstybės, būdamos lais
vos, darė pažangą ir kultūrom
ir ūkio ir kitose srityse Jos
priklausė anuometinei Tautų
Sąjungai ir palaikė draugiš
kus santykius su visomis ša
limis neišskiriant nė Sovietų
Sąjungos. Bet šioji 1959 me
tais sudarė slaptas sutartis
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Gruodžio 10 d švęsime Di
Ir iš tikrųjų! Tik pagalvoki
džiai Gerbiamo Prelato Pijaus me .. Kunigas stovi tarp DinRagažinsko 39 metų kunigys vo ir žmonių, kaip tarpinin
tės sukaktį ir 25 metų ju kas. Kai jis atlieka šv. Mišių
su naciais Pabaltijo kraštais biliejų kaip jis darbuojasi
auką, pats Dievo Sūnus nužen
pasidalinti Sulaužant visas su Brazilijoj
gia per ištarius kunigo žo
tartis, tie kraštai sovietų rau
Ar kunigas labai gabus ir džius ant altoriaus. Kunigas
ctonosios armijos buvo oku veiklus visuomeniniuose dar ima Jį savo pašventintomis
puoti ir prievarta įjungti į So
vietų Sąjungą, neatsiklausius
gyventojų. Sovietų Sąjunga
Pabaltij atveju yra sulaužiu
si Atlanto chartą, Jungtinių
Tautų chartą, Vaitos susitari
mus, genocido konvenciją,
žmogaus teisių deklaraciją ir
kitas tarptautines konvenci
jas. Sovietai yra padarę nusi
kaitimus, kurie Niurnbergo
tarptautinio tribunolo buvo
pripažinti baustinais.
Memorandumas baigiamas
tvirtinimu, kad pasaulio tvar
ka negali būti atstatyta re
miantis nusikaltimai-, šiaip pa
šaulyje įsigalės tokia kolonia
linė sistema, koki praktikuojama Soviet^j|^ngoje.

kų pareigas ir atsakomybę, ir
kad jie dėsią visas pastangas
Cabo Cana erai. $9, JAV- prie Bermudų, salų. Kapsulė Braziliją susovietinti sekant
bių mokslininkai panaudoda buvo išimta helikopteriais su Fidel Kastro Kubos pavyz
mi fogetę «Atlas» paleido sa beždžione, ku-iai duotas var džiu: vadinasi, parduoti lais
telitą «Mercury» su šimpanze das «Enos». Šimpanzė fiziniai vą Tėvynę raudonajai Urani
kapsulėje Bandymas pilnai jaučiasi sveika. Šitas JAV- jai, kad mindžiotų Kryžiaus
navyko Satelitas skrido 158 bių mokslininkų bandymas ro Žemę purvinais ir kruvinais
ir 228 kilometr*ų nuotoly nuo do. kad jie yra viename lygy rusų batais.
žemės. Skridimo greitis 28 su sovietais, kas liečia tarp— SOVIETŲ DIENRAŠTIS
tūkstančiai kilometrų per va planetinius tyrinėjimus. Nėra
landą Apskridimas apie že abejonės, kad du kartu aps- «IZVESTÍA» IŠ TISAI PATAL
mę įvyko per 88 su puse mi kridusi žemę šimpanzė ENOS PINO Chruščic vo žento A junutės. Kapsulė nusileido pa atsistojo tarpe GAGARINO... bei su prezidentu Kennedy
padarytą pasikalbėjimą
rašiutu 80 kilometrų jūroje ir... TITOVO.
Retas įvykis sovietinėje po
litikoje kad be cenzūros iš
Kongresas ir Komunizmas
kreipimų buvo patiekta rusų
Senatorius Mem de Sá Kon putados) ir daugybė kitų slap tautai Amerikos prezidento
grėsė pasakė labai svarbią ir tų Maskvos agentų daro gu pažiūros ir nusistatymas svar
perspėjančią tautą kalbą, kū drias machinacijas ir intrigas biausinis ir opiausiais tarptau
rioje iškėlė dideles vyriausy kad sukeltų gyventojų tarpe tinį gyvenimą varginančiais
bė klaidas ir neišpasakytai kaskart vis didesnį nepasiten klausimais. Šitoks rusų tautos
žalingas kraštui komunistų kinimą, suniekinant demokra atviras supažindini<• as, ką ma
machinacij s. Senatoriaus tu tines Institucijas ir privedant no Amerikos Prezidentas apie
rimomis žiniomis apie 80 fe tautą prie ideologinio ir me Berlyno prpblemą. apie atomi
deratyvinių Kongreso atstovų džiaginio bankroto Šie bolše nių ginklų kontrolę ir apie
klauso Maskvos direktyvų, sa vikų pražūtingi metodai turi komunizmo subversyvinį vei
moningai ir pikta valia veda būti visiems geros valios žmo kimą irrausimąsi po kitų vale
valstybę prie ekonominio chao nėms ir garbingiems valsty tybių pamatais yra nepapras
so Užtat reikalingiausių pre bių vyrams gerai žinomi, kad ta raudonųjų kregždė pašau
kių kainos sauvališkai kelia galėtų išgelbėti šalį ir save lineje padangėje Kennedy ne
mos, infliacija kaskart vis Ja nuo baisios rranijos Tad «ca tu i nieko prieš komunistines
biau didėja, dėlto didelė gy veant cônsules ne Respubli- valdžias jei jos yra laisvųjų
ventojų dauguma patenka į ca detrimentum patiatur» — rinkimų rezultatas. Tačiau pre
vargą ir skurdą. Valdžios biu konsulai — tautos vadovai zidentas ap-rai'estaujakad so
džetui subalansuoti trūksią privalo labai budėti, kad res vietų užimtuose kraštuose
apie 200 bilijonų kruzeirų. Ko publika nebūtų nuvesta į pra primesta administracija re
munistuojantieji atstovai (de- žūtį.
prezentuoja tik mažą tautos
—- \
dalelę Jisai nieko prieš ne
Luis Carlos Prestes Žada Brazilija Paversti Nauja Kuba turi pavyzdžiui prieš Nigeri
jos-marksistą prezidentą, nes
Brazilijos komunistų vadas spaudos konferencijoje Rytų jį laisvi rinkimai pastatė tau
Luís Carlos Prestes vienoje Berline aiškino apie bolševi tos priešaky.
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Šimpanzė Apskrido du Kartu Aplink -Žeme

buose; ar jis yru. mokslo žino
gus ir stebina universiteto stu
dentus savo žodžiais, ar ku
nigą Bažnyčia pakelia j ka
nauninkus, prelatus vysku
pus ar net į popiežius, visi
tie paaukštinimai ir tabumai
yra tik antraeiliai dalykai, o
Dievo akyse vien pripuolami
priedai Bet esminis amžinas
ir svariausias dalykas palie
ka šis kad tasai žmogus yra
kunigas. Jei kunigo didybę ir
vertę pilnai suprastume, mes
numirtume iš susijaudinimo ir
begalinio įspūdžio.
Šv. Pranciškus Asižietis, u
pratęs kunigystės didybę ne
išdrįso juo tapti Buvo labai
pa’enkintas tapęs vien dijakonu, kad galėtų kunigui patarnautiJo didžiose pareigo
se prie Dievo altoriaus. Kar
tą užklaustas: «Ką tu pirma
praleistom pro duris, kunigą
ar angelą?» Pranciškus nes
vyruodamas atsakė: «Kuni
gą!- Kadangi angel-s, nors
jis labai šventas, bet neturi to
kios galės, kaip kunigas Žmo
n ės matydami, kad PrancišI us bučiuoja žemę, paklausė:
«Kam tu tą žemę bučiuoji?»
«Č>a praėjo kunigas», atsakė
Šv. Pranciškus.

ankumis ir neša prie Dievo
Stalo, arba veža pas ligonius.
Kunigas sėdi klausykloje ir..
o stebuklas! Kunigas ištartais
žodžiais:» Aš tave .šrišu var
dan Tėvo ir Sūnaus ir Šv D va
šios* iš baisaus nusidėjėlio,
kuris buvo vertas pragaro ug
nies, staiga pasidaro Dievo
vaikas ir jam grąžintos visos
pražudytos teisės Į dangų.
Antai kunigas stovi prie ai
toriaus ir jungia dvi jaunas
tankas į moterystę, kai jis lai
mma, įvyksta didžioji paslap
tis ir didžioji vedusių vieny
bė, kurios nei dangaus, nei že
mės ir nei pragaro galybė ne
gali išardyti.. Sako — katali
kų kunigas juos surišo! Gims
ta kūdikis, kunigas krikšto
vandeniu padaro jį Dievo vai
keliu ir Kristaus broliu
Išėjus kunigui nuo ligonio,
buvęs susigraužęs, susikrim
tęs, pilnas mirties beimės žmo
gus, lieka ramus ir su Šypse
na veide laukia Dievo teismo
Nebūtų kunigo, nebūtų Mi
šių, niekas negautų šv Komu
_ ijos ligoniai mirtų nusiminę,
žmonės pasijustų našlaičiai.
Bažnyčios priešai tai žinoda
mi, pirmiausiai puola kunigu».
(pabaiga 6 pusi.)
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MOŠŲ LIETUVA

2 pusi.

Nauja Propaganda Literatūroje
(E) Iš spaudos išėjo sovie
tinės Lietuvos mokslų akade
mijos lietuvių kalbos ir lite
ratūros instituto darbų V ta
sis tomas < Literatūra ir kai
ba. Šio leidinio medžiaga ski
riama sovietinės Lietuvos da
bartinės literatūros bei kai
bos reiškinių nagrinėjimui.
Knygos pradžioje išspausdin
tas Korsako straipsnis «Lietu
vių literatūra — visasąjungi
nės tarybinės literatūros da
lis». Šiame straipsnyje auto
rius naudojasi proga išreikš
ti naujus teiginius ir apibrė
žimus, kuriais 22-sis partijos
suvažiavimas davė gaires nau
jai visuomenei sukurti. Šiame
straipsnyje pabrėžiama, kad
sovietinės literatūros svar
biausias bruožas yra tautų
draugystės propagavimas.
Naudodamasis šiuo bolševi
kiniu arkliuku, Korsakas nu
rodo, jog per paskutiniuosius
du dešimtmečius lietuvių lite
ratūra galėjo vystytis tik tau
tų draugystės dėka. Korsa
kas Įrodinėja, jog vienas iš
svarbiausių jos laimėjimų yra
«tarybinio patriotizmo idėjų
įkūnijimas» («Tiesa» nr. 263).
Autorius rašo: «Tarybinis pa
triotizmas, kuriam griežtai sve
timas buržuazijos bei imperia
lizmo ideologų sąmoningai
puoselêjamas nacionalizmas
ir tautinis ribotumas, šiandien
jau tvirtai įaugo į lietuvių Ii-

teratūrą ir kaip vedamoji idė
ja persunkia geriausių jos vei
kalų puslapius».
Šis teiginys neatsirado šiaip
sau. Partijos nurodymu rašy
tojai turi imtis visų priemo
nių tautinei dvasiai nustelbti.
Šis nustelbimas žinoma nega
limas iš karto, vienu rankos
mostu. Literatūriniais kūri
niais ugdant «tarybinį patrio
tizmą», tuo pačiu performuo
jamą žmogaus sąmonė, jis mo
komas gerbti ir mylėti tik
tai, kas sovietiška ir atmesti
viską, kas yra susiję su jo
tauta, tauta, tautiniu pradu.
Šis pradas bolševikų vadina
mas įvairiai: «buržuaz nis na
cionalizmas», «tautinis ribotu
mas» ir Han Gi dabartinė lie
tuvių literatūra turi būti bol
ševikinė ir štai kodėl Korsa
k^s taip stengiasi juodžiausio
mis spalvomis užtepti tautinį
sąmoningumą. Savo straipsny
je jis toliau kalba: «Vieningos
socialistinių tautų šeimos jaus
mas labai praturt no lietuvių
literatūros idėjinį turinį, iš
plėtė joj tematinių motyvų,
vaizdų, poetinės išraiškos
priemonių apimtį».
Sekant Korsaku literatūra
tik .aca tampa pilnavertė, kai
nustoją savo tautiškumo, neturi nuosavo veido o yra tik
propagandine priemone auklė
jaut «naujus žinote

Dideli Trukumai
(E) Sovietinės Lietuvos pra
monė dirba trukčiodama, daž
nai neįvykdydama numatytų
planų. Tokią išvadą padarė
sovietinės Lietuvos ministrų
tarybos pirmininkas Sumauskas savo straipsnyje «Plačiuo
ju komunizmo keliu» («Tiesa»
nr. -63).
Jis nurodo, kad nežiūrint
gerų bendrų pramonės darbo
rodiklių daugelyje įmonių sly
pi di leli trūkumai, «visa eilė

gamyklų ir fabrikų dažnai ne
įvykdo darbo našumo ir savi
kainos mažinimo planų, nerū
pestingai elgiasi su žaliava
ir medžiagomis bei elektros
energija, kas trukdo mūsų žen
girną pirmyn» — rašo Sumaus
kas.
Šitokias išvadas Šumauskui
padiktavo tas faktas, kad per
šių metų devynis mėnesius
darbuotojai neįvykdė daibo
našumo kėlimo užduoties. Dėl

Halina Didžiulytė Mošinskienė.

Penki Epizodai
(tęsinys)

Paskui ją, atslenka Sene
lis. Jo rūstus veidas kančios
išvagotas, ir didelės mėlynos
akys žiuri į Močiutę lyg mal
daudamos atleidimo... Ji malo
niai jam linkteri ir parodo vie
tą priešingoje stalo pusėje,
Paskui juos atskuba Jurgiu
kas. Jis visas nepaprastai
skaistus ir jo mėlynos akutės
liūdnos, o jo baltas rūbelis vi
sas mainosi motinos ašarų žem
čiūgais... Jis prisiglaudžia prie
Močiutės šono lyg bijodamas
šalčio Močiutė pastate anų
ko žvakelę priešais jį.
Palengva atplaukia ir Ele
na, Močiutės sesuo. Jos vei
das labai nuvargęs, o akys
nuo sunkios ligos, giliai įdu
busios. Ji atėisėda greta Sene
lio ir įsižiūri į žvakių šviesą.

Dabar vėlės išgirsta lyg ty
lią aimaną, ir jos apsidairo.
Į juos slenka Vanda ir Liu
das. Jų balti rūbai krauju u u
lieti. Vandos krūtinė kraujuo
ja kulkos perverta, Liudo ivie
šioje kaktoje, baisi neužujan
ti keršto žaizda Jo rūbelis vi
sas artimųjų skausmo ašarų
žėrinčiais rubinais nulietas...
Močiutė juodu pasitinka, Ji
sodina savo dukterį Vandą
prie savęs ir uždeda ranką
ant kraujuojančios žaizdos. Ir
jos aimana nutilsią. Liudas
gi sėdasi greta Jurgiuko. Abu
du broliukai pasibučiuoja.
Pasirodo ir Vandos brolis
Vytautas. Jie buvo dvyniai.
Tik jis neturi rankoje žvakės
nes niekas paskutiniu vėlinių
vakarą neuždegė ant jo kapo
žvakutės. Jis atsisėda prie
šais Vandą, ir jo liūdnos akys
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Bernardas Brazdžionis

atsargos priemonių imasi ir
kiti Vak. Europos kraštai.
Vokiečių vyriausybė Jparuo
šė t.k. šiuos įstatymus:
Kalbėjo jis su vėjais ir su paukščiais, .
1) Slėptuvių įstatymą, kuris
Ir debesėliai klausė jo kalbos.
tvarko slėptuves viešuose ir
Vardu vadino vėją jis ir paukštį
privačiuose pastatuose, ypač
Ir broliu — baltą beržą prie daubos.
apsaugai nuo radioaktyvumo
ir nuo griuvėsių.
Diena, dainuojanti keleivė, tarė
2) Savisaugos įstatymas tvar
Į vakaro namus nueidama:
ko gyventojų savisaugą na
— O mielas kūdiki, k d p žemėj gera
muose ir darbovietėse, kovą
Tam, ko dar nebaugina sutema..
su gaisrais, užgriuvusių asme
nų
gelbėjimą, kaimyninę pa
’r jis atsakė pakelėj sustojęs
galbą.
Ir link žvaigždžių ištiesęs rankeles:
3) Evakuacijos įstatymas nu
«Gražiai tos Dievo gėlės ten liepsnoja,
mato
organizuotą evakuaciją
Nuskink ir man, keleive, jas kelias.»
iš tirštai apgyventų miestų
centrų, aerodromų ir karinių
Ir skinė jam jas vėjai, skynė paukščiai
bazių apylinkės (pvz , uo tų
Ir nešė debesys lig žemės, lig juodos.
sritis).
Evakuota numatoma
Ir gaudė vėją jis lyg paukštį ir iš džiaugsmo
maždaug 30 60 km tolumon.
Vainiką pynė iš žvaigždžių maldos.
Evakuacijos pirmoje eilėje
bus paliesti: šeimos su vaikais
seno amžiaus žmonės, ligo
niai, be to tokie asmens, ku
rių buvimas mieste nėra rei
kalingas
4) Įstatymas apie gyventojų
aprūpinimą maistu (Maisto
ko lėlės ir panJ
tos priežasties vien mėsos ir s msi. Butų f t itybai buvo su
5) Bendras ūkio tvarkymo
pieno bei žuvies pramonės teikti kred tai 18 3 mil. DM.
įstatymas karo atveju
įmonės nedavė užplanuotos
6) Susisiekimo įstatymas, ei
produkcijos už 29,6 m lijono
IŠ KARALIAUČIAUS PRO
viliniam ir kitokiam susisieki
rublių Nenašiai per tą laiko
MASKVĄ Į VILNIŲ
mui užtikrinti
tarpį dirbusios tokios įmonės,
Fed. Vokietijos vyriausybė
kaip turbinų gamykla, laivų
(E) Karaliaučiškė 10 metų jau anksčiau išleido milijoni
statykla. Pavenčių cukraus fa mergaitė Seifert 1946 metais niu tiražu atsišaukimą į gy
brikas
buvo pagauta sovietų karių, ventojus. jau dabar apsirūpin
kai ėjo ieškoti duonos badau
KREDITAI SVETIMŠALIAMS jančiai šeimai. Sovietai ją iš ti maisto atsargomis bet ko
kio aprūpinimo su rikimo at
išvežė į Maskvą k patalpino veju. Buvo patarta, kad kiek
VOKIETIJOJE
auklėjimo įstaigoje. Iš ten
(Eį) Vokiečių Lestenaus- mergaitė pabėgo ir atsidūrė viena šeima nusipirktų sau
gleichsbank jau nuo 1951 me Vilniuje. Čia ją vieno vilnie maisto (konservų, cukraus,
tų turi' skyrių, kuris teikia čio šeima priglaudė ir porą makaronų ir kt) maždaug 48
paskolas svetimšaliams-pabė metų slėpė; vėliau buvo dega DM sumai.
Panašios atsargos priemo
gėliams tremtiniams,
turin lizuota». Dabar. 14 m. po ats
nės
jau praktikuojamos Švei
tiems Ženevos konvencijos kyrimo nuo motinos, atvyko į
carijoje, Olandijoje, ir kitur.
statusą (buvę dp' Banko sky Vakarų Vokietiją.
Tuose kraštuose taip pat rū
rius buvo įsteigtas ir veikia
pinamasi ir slėptuvėmis ir
PRIEMONĖS CIVILINIAMS
buv. IRO, Fed Vokietijos ir
pan. Šiuo metu Fed Vokieti
Jungt. Tautų aukštojo komi
GYVENTOJAMS KARO
joje organizuojama 680 moto
saro pabėgėlių reikalams įna
ATVEJU APSAUGOTI
rizuotų priešorinių v enetų su
šais i960 metais to skyriaus
(E) Fed. Vokietijos vyriau 50 1)00 pareigūnų. Jų skaičius
fondai padidėjo iki 34,8 mil.
DM. Tais metais naujų pasko sybė jau ne nuo šiandien da numatyta padidinti iki 320.060.
'•«UIUIU'”
lų egzistencijai kurti buvo su ro rimtas pastangas apsaugo, '
ti
gyventojus
ypač
nuo
puoli*'
1
^
teikta 2,1 mil. DM. Viso iki
šiol buvo suteiktos 1.9(4 pas mų iš oro. paprastomis ir ato ...
kolos maždaug 15,1 mil. DM minėmis bombomis. Panašių
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h g ašarų sudrėkintos.
Ir štai Tėvelio vėlė. Jo vei
das lygiai kaip Močiutės, ne
paprastai ramus ir šypsantis,
.o balti rūbai išvien nusagsyti ilgesio ir karštos meilės
ašarų brangakmeniais... Jis at
sisėda greta savo sūnaus Liu
do, priglaudžia jo galvutę
prie savo krūtinės ir kraujas
nustoja bėgęs. — — —
Paskutinioji atslinko Ona,
vyriausia Tėvelio sesuo. (Ji
taipogi neturėjo žvakės ran
koje, kaip ir jos brolis Vytau
tas, nes ji mirė niek nepali
kusi žemėje. Ji giliai visiems
nusilenkė, nes ji buvo jau
niausia vėlių pasaulyje, ir at
sisėdo priešais Tėvelį.
Ir taip, devynios benamės
vėlės, vienos giminės, susi
rinko seniausiojo kalno viršū
nėję Šventąją Naktį.
Ir kai pasigirsta galingi an
gėlų himnai, skelbiantys Dan
gaus Sūnaus užgimimą, Močiu

tė pakyla, paima nuo stalo bal
tumu žėrintį aplotkėlį ir lau
žia jį su visais. O himnai vis
gaudžia danguje ir žemėje:
«Ramybė ir taika ge*os valios
žmonėms!. » ir v^lės be gar
so kartoja tuos žodžius, pas
kui, kiekviena jų, pasiėmusi
savo žvakę ir aplotkėlio ga
balėlį, palengva leidžiasi kai
no papeden
2.
— Na, tai pagaliau sėda
mės prie stalo, sako nekan
traudamas vyras grįžęs iš
darbo.
— Tuojau, tik suknelę bai
giu užsisegti, — atsiliepia iš
tolo žmona.
— Paskubėk, nes svečiai
laukia Visi jau pralkę! — ra
gina jis žmoną, ir grįžta į
puošnią salę, kur kamputyje
žybčioja švieselės tarp kvap
nių eglaitės šakelių.
Ten susirinkę svečiai, gai
vinasi tamsiu aperitivu prieš

vakarienę. Kai pagaliau tarp
duryje pasirodo šeimininkė,
visa žėrinti karoliais ir šyp
sena, visi skuba su ja pasis
veikinti. Vyrai pagarbiai bu
čiuoja jos rauką, o moterys
Í kvapnų skruostą.
Šlamėdama naujutėle šilko
suknele, ji kviečia visus prie
stalo, ir visi paklusniai ūži
ma savo vietas.
— Prašau visus vaišintis,
— ragina šypsodamasi, — o
tu, Vinceli, pasirūpink šaldy
tu grafinuku.
Krištolinės taurelės prisipil
do skaidraus gėrimo.
— Už šeimininkų sveikatą!
— pakelia taurę pirmasis ne
kantriausias svečias '
— Už šeimininkės! — šau
kia kitas.
— Duokit čia silkutę'...
— Malonėkit, mišrainės!..
— O man marinuotų gry
beliu . I
(B. D.)
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Dr. Antanas Milius

Kas Yra Apokaliptims Slibinas ir Kokie jo
Bendradarbiai ir Veikimo Budai
(tęsinys}
Apreiškimo Knygoje yra
daug vizijų, kuriose parodo
ma. kad nemaža ir fizinių ka
tastrofų įvyksta piktosios dva
sios veikimu. <Tau piktžo
džiauja tie kurie sakosi esą
žydai ir nėra; bet yra šėto
no sinagoga.. Štai velnias
įmes kaikuriuos iš jūsų į ka
Sėjimą» (Apr. 2 9 10) Kad pik
tosios dvasios daro įtakos į
fizinę visatą, kai jau buvo mi
nėta, aiškiai pažymi šv. Povi
las laiške efeziečiams: «Apsi
vilkite Dievo šarvais, kad ga
lėtu mete drąsiai stoti prieš
velnio žabangus. Nes mū ų
kova yra ne prieš kūną ir
kraują, bet prieš kunigaikš
čius ir valdžias, prieš tamsy
bių pasaulio vadovus, prieš
piktumo dvasias padangėse»
(Ef. 6, 11-12) Jobo Knyga ro
do, kaip velnias, panaudoda
mas fizines gamtos jėgas, su
naikino Jobo ne tik didelius
turtus, bet ir išžudė jo vai
kus Atsitinka, kad velnio vei
kimu žaibas nukreipiamas į
lažnyčioj besim Idžiančius
iaones Žinoma t ii gali įvyk
i ir dėl susidėjusių gamtinių,
ąiygųVienok visose ligose nelai
mėse ir katastrofose laikyti
vien velnią kaltininku; nebū
tų dalykas teisingai supras
tas Yra žmonių, kurie mano
kad visokius negalavimus ir’
nelaimingus įvykius galima
tik palaiminimais pašalinti ir
nuo ligų apsisaugoti Tame
samprotavime yra tik dalis
tiesos, nes daugelis įvairių Ii
gų ir katastro ų atsitinka dėl
mūsų pačių kaltės. Mumyse
yra didelis nenoras prisiimti
atsakomybės Mes greitai no
rime mušti ant kito krūtinės
inea calpa. O kada nusikalti
mo kitiem? suversti nėra ga
lima, tada kaltiname likimą,
fatališkumą, instinkto persva
rą ir 11 Bet už vis lengviau
sia v’sus mūsų nusikaltimus
priskirti velnio machinacijo
mis.
Senovės ebrejai tai išreikš
davo konkrečia ritualine for
ma Kas septyneri metai jie
simboliškai sukraudavę ant
atpirkimo ožio savo nusikal
timus ir tą ožį išvarydavę į
tyrus. Tasai buvo tada vadi
namas Azazel Tokiu vardu im
♦

<♦»

■+» ♦» <♦» ■>»

— TARP MASKVOS IR PE
KINO VIS LABIAU aštrėja
ideologiniai skirtumai. Albani
jos raudonieji palaikomi kinų
komunistų puola Chruščiovą
vadindami jį leninizmo išda
viku. Mažosios Albanijos rau
donasis «bosas» Hodja šitaip
per spaudą aiškina Nikitai:
Kova prieš Staliną yra karas
leninizmui ir tuo pačiu prieš
marksizmą. Visa tai reiškia
jugoslavų revizionizmą, kuris
paruošė sąlygas Vengrijos su
kilimui. Toks rusų komunistų
šefo neišmintingas elgesys y
ra didelis smūgis socialist!
niam solidarumo frontui.

ta ir piktąją dvasią vadinti
Dažnai ir mūsų laikais atpir
kimo ožiu paverčiamas vel
nias, nenorint prisiimti atsa
komybės už nusikaltimus, iš
krypimus bei nežmoniškumus.
Nėra abejonės, piktasis dieną
ir naktį darbuojasi žmonijos
nelaimei Tačiau visus žmo
nių nusikaltimus sukrauti ant
šėtono sprando nebūtų teisin
gas samprotavimas.
Velnias nėra kūrėjas, bet-—
naikintojas. Žmogaus organiz
mas ir pojūčiai ne iš velnio
paeina. Jų naudojimas nrik'au
so nuo mūsų valios. Mūsų kū
no netvarkingi polinkiai ir iš
krypimai. kurie aptemdo šie
los gyvenimą, nėra šėtono iš
radimas Aišku, velnias tais
netvarkingais polinkiais sten
giasi žmogų pavergti Vienok
žmogus vertai ir rūpestingai
naudo amasis Kristaus atpir
kimo malonėmis ir sakramen
tais, gali išsilaikyti savo aukš
tumoje ir r.esuklupti prieš pik
tosios dvasios gundymus Ži
noma, reikia visuomet budė
ti, kaip ragina Dieviškasis
Mokytojas, ir būti pasiruošus
vesti gerą kovą, nes be ko
vos ne tik apsamanoja «dū
šios» bet ir surūdyja geriau
si ginklai.
Vargiai begalima išaiškinti
masonerijos, komunizmo. nacionalsociaiizmo ir daugybę ki
tų ateistiškų sistemų negailės
tingai bedievišką reiškiniasį
be tamsybių kungaikščio ins
piravimo ir vadovavimo Kiek
sustokim prie bolševizmo ir
naci nalsocializmo sistemų,
kurios pasižymi tomis demo
niškumo savybėmis, apie ku
rias kalba Dieviškoji Evange
lija Klausimo paryškinimui
paimkime šiuos Išganytojo žo
džius, kurie buvo t ukreipti
prieš klastingus piktos valios
žydus: «Jūsų tėvas velnias ir
jūs norite daryti savo tėvo
geismus Jis buvo galvažudys
nuo pat pradžios ir nepaliko
tiesoje, nes nėra jame tiesos.
Kalbėdamas melą, jis kalba
iš to, kas jojo, nes jis melą
gis ir melo tėvas». (Jn 8,44)
Kristus nurodo, kad ypač dvi
žymės charakterizuoja demo
niškumą; akiplėšiškas melas
ir išgąstingos nekaltų žmonių
žudynės.
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G. Tulauskaitė

Paskutinė stotis
Praslinko daug naktų iš lėto.Žirgais dienų prabėgo daug čia.
Reiks paskutinę išlydėti
Ir grįžtant niekad nesulaukti.

Laikau tik savo širdį maža
Kaip žvakę degančią prieš vėją.
Gyvenimas taip greitai veža,
Juokų ir ašarų prisėja
Kad taip matyt vis kelią gražų
Ir niekad niekur nesustoti !
Gyvenimas ta p greitai veža —
Ir jaū į paskutinę stotį.

ga mūsų Ispanijos kataliky
bės silpnybė — tai visiška
socialinio atsakingumo stoka;
tai tradicinis trūkumas, kuriuo
negali nusikratyti mūsų kraš
tas».

— Dr. Gordon Ramsey, an
glikonų arkivyskupas, pareiš
kė, kad ir jis, kaip dr G. Fi
sher. vyks į Romą aplankyti
popiežiaus Jono XXIII. Pami
nėjo, kad jo programoje nu
matyta rūpintis atstatyti krikš
čionių vienybę.

— R.usų dvajsinis gyveni
mas, nežiūrint virš 40 metų
komunistinio persekiojimo, nė
ra palūžęs. Kardinolas Agagianian pareiškė, kad komu
nizmas nelaimėjo Rusijos žmo
nių sielos. Bolševikai panau
dojo visas priemones sunai
kinti krikščionybę Rusijoj, bet
jiems nepavyko. Krikščiony
iš eilės. 37 tasis kongresas siekia keliolika milijonų do bė, kurios materializmas nie
įvyko I960 m. MiuLchene, Ba lerių.
kados nepavaduos, yra dar ir
varijoje.
— JAV lenkai suplanavo šiandien gyva jėga rusų tau
— Raudonoji Kinija bandė pastatydinti Vašingtone tauti toje.
katalikus atskelti nuo Romos. nę šventovę - koplyčią, dedi
— Pirmasis vienuolynas nuo
«Patriotinė» bažnyčia, vado kuotą Censtakavos Marijai.
vaujama komunistii sunyko. Tam reikalui jau surinkta reformacijos laikų leistas steig
Katalikai pasiliko ištikimi šv, $00.000. Statybos darbai bus ti Švedijoj Valdžia, po įtemp
Sostui, nepri-idedami prie ne pradėti netrukus. Tai daroma tų diskusijų pariamente, paga
tikrų vyskupų ir kunigų. Baž ryšium su Lenkijos krikšto liau sutiko leisti įsikurti sese
nyčios mažai lankomos, nes 1000 mečio jubilėjumi, kuris rims karmelitėms šiomis są
lygomis: vienuolės negali da
katalikai bijo netikrų kunigų, bus minimas 1966 m.
ryti įžadu; turi būti ne jaunes
neina nei išpažinties, nei ki
—
ispanų
katalikybės
di

nės
kaip 25 metu: privalo tu
tų sakramentų.
džioji silpnybė - neįgyvendi rėti vienuolijos leidimą išsto
nimas
socialinio teisingumo. ti iš vienuolyno betkuriuo me
— Burmistras žydas Lord
Robert Briscoe, vadovavo ka Pasak kataliku akcijos lai
u bem trečdalis seserų turi
talikų maldininkams vykstan kraščio «Buleliu», šalia di būti švedės Karmelitės atvy
tiems į Liurdą Briscoe yra džiųjų nuosavybių tebevargs ko ne< ficialiai įsigijo seną vi
Dublino miesto burmistras, nuo ta augybė bežemių. Laikraš lą Glumsloev vietoje, ją pritai
tis cituoja Milagos vysk. Her kėsaui' p rašė leidimo;
širdus katalikų draugas.
rera j Ona žodžius: «Gėdin— Persekiojimai Vengrijoje
padidėjo Kaltinami vyskupai
ir kunigai už nebendradarbia
vimą su kom nistine valdžia
Sovietiniai atlyginimai ir kainos
ir kv etimo atmetimą. Jau 70'0
(E) Sekant Sovietų Sąjun. sos 1 20 rb 1 kg. mėsos pro
dvasiškių suimta.
gos vidaus gyvenimą galima duktų 1,5(i rb , 1 kg. sviesto
— Rašytoja Chloe G bson susidaryti vaizdą apie maisto 2,80 rb . vienas litras augali
pareiškė norinti pereiti į Ka ir plataus vartojimo prekių m o aliejaus 1,68 1 litras pie
talikų Bažnyčią Ji priklauso kainas, gyventojų uždarbį nau no 0,25 rb., 10 kiaušinių 0,80
socialistų partijai ir dažnai ja rublio ve te. ’ naujas ru rb., vyriškas kostiumas 1IO
puldavo Katalikų Bažnyčią blis lygus 10-čiai senųjų; ofi rb., vyriški marškiniai 6 rb.,
kaip «reakcininkę». «Dabar cialus naujo rublio kursas yra vyriški batai 25 rb., moteriš i
man atsivėrė akys, - rašo lygus 111 dolerio. Gyventojų ka suknelė 30 rb., moteriški
Gibson «Randu, kad šiandien užd-rbis Sov. Sąjungoje šiuo batukai 23 rb.
tik katalikybė yra vienintelė metu skirstomas maždaug
E2ant labai dideliam sovie
tvirtovė prieš baisų pasaulio taip:
tinių prekių kokybės, o tuo
materializmą».
Aukštosios mokyklos profe pačiu ir jų kainos skirtumui,
soriaus mėnesinis atlyginimas nurodytos vertės gali būti lai
— Madagaskaras atšventė siekia nuo 600 iki i.oeo nau komos tik vidutinėmis. Labai
šimtą metų nuo katalikybės jų rublių; instituto dėstytojas didelis prekių skaičius, kurių
įvedimo. 1861 m. rugsėjo 24 d, uždirba nuo 80 iki 150 rb.; mo nėra sovietinėse parduotuvė
į Madagaskarą atvyko pirma kytojas 60 96 rb., fabriko di se, įsigyjamas juodojoje rin
(B, D.)
sis misijonierius Tėvas Web rektorius 300-1 C00 rb , inži koje labai aukštomis kaino
ber, prancūzas. Iš 5 600 000 nierius 100 300 rb , technikas mis. Maisto produktų galima
gyv. šiandien yra 1 126 000 ka 80-200 rb , vyriausias gydyto
♦» ■»»
♦» ♦» ♦»
pirkti ir taip vadinamuose «kol
talikų
jas
95
180
rb.
gydytojas
85choziniuose turguose», bet ir
KAS YRA GARSUSIS WER
1C0
rb.,
žemesnio
ir
vidutinio
gi
žymiai aukštesnėmis kai
NHER VON BRAUN?
— Popiežiaus universitetas
rango tarnautojas 50 100 rb., nomis Plataus vartojimo pre
Grėgorisnum Romoje 1961 m
Po rusų sputniko iššovimo turėjo 75 tautybių studentų. darbininkasspecLlistas 80 200 kių kokybė dar labai atsilie
1957 m. spalių mėn. reikaiai Pirmoj vietoj italai — 544 an rb., apmokytas darbininkas ka nuo Vakarų šalyse gami
pakrypo į v Braun pusę. JAV troj — amerikiečiai - 446, tre 60-90 rb., neapmokytas darbi namų prekių Net ir pakėlus
prestižas tapo pasaulio akyse čioj ispanai — 380. Iš to tini ninkas 30 rb , kolchozinlnkas rublio vertę dešimteriopai,
(pajamos tik iš kolchozo, ne- kainos Soviętų Sąjungoje li
atstatytas jo dėka, kai palei
versiteto
yra
buvę
i3
popie

priskaitant
pajamų iš mažo ko žymiai aukštesnės, nei Va
do pirmąjį satelitą apie žemę
žių
8
šventieji,
33
palaimintie
privataus ūkio) 15 rb.
1958 m sausio 31 d Huntsvil
karų valstybėse.
ji,
27
kardinolai,
470
vyskupų.
lės miesto gyventojai šoko iš
Ką Sovietų Sąjungos pilie
Šis pakeitimas, kaip matyti
džiaugsmo, sveikino, kai jis
— Arkiv Makarios, Kipro tis gali įsigyti už savo uždar iš pateiktų pavyzdžių, neda
buvo lydimas gen. Medaris prezidentas, paskelbė išdalin bį, galima matyti ’iš kai ku
vė jokios naudos darbo žmo
automobilyje.
siąs savo arkivyskupijos že rių prekių kainos:
gui. Jo pasėkoje tik sumažė
1 kg. duonos baltos kaštuo jo sumos parduotuvių languo
— Pasaulinis Eucharistinis mes mažažemiams išmokėti
kongresas 1964 m įvyks Bom nai per ilgus metus. Kipro or ja 30 rb.; 1 kg bulvių 12 rb., se ir ne taip rėžia akį savo
bey, Indijoj Tai bus 38 tasis todoksų bendrijos nuosavybės 1 kg cukraus 1 rb., 1 kg mė nulių skaičiumi.
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. PREL. PIJU RAGAZINSKA švenčianti 25 darbuotes Brazilijoje ir 30 metu Kunigystės sukakti NUOŠIRDŽIAI SVEIKINAME
«Jauystés Aidas» ir Moksleiviai At-kai.
A. Tyruolis

Sv. Rasto Ištraukos Apie Kunigą
Ugnis degs visuomet ant ai
toriaus, ir kunigas kiekvieną
dieną ją saugos, ir kiekvieną
dieną aukos aukas. Šita bus
amžina ugnis, kuri niekad ne
užges altoriuje (Lev. 6,12)

Nes kiekvienas kunigas, pa
imtas iš žmonių, yra pastaty
tas žmonėms tuose dalykuo
se, kurie liečia Dievą, kad
aukotų dovanas ir aukas už
nuodėmes, kaip tas, kurs ga
Ii pasigailėti nežinančiųjų ir
klystančiųjų, nes ir jis pats
yra apsuptas silpnybės, ir to
dėl jis turi kaip už žmones,
taip ir už save aukoti aukas
už nuodėmes. Ir nė vienas
pats neima sau pagarbos, bet
tik tas, kurs Dievo šaukia
mas, kaip Araonas. (Žyd, 4,5).

Aš išrinkau jj iš visų Izrae
lio giminių būti mano kunigu,
kad žengtų prie mano alto
riaus ir aukotų man smilka
lą ir atnašautų Izraelio vaikų
aukas.
(Karai. 3 28)
Ir išrinksiu sau kunigą pa
gal savo širdį ir i-avo sielą
ir pastatysiu jam buveinę ir
kiekvienas iš namų ateis pas
jį prašyti, kad melstųsi ir au
kotų auką.
(Karai, 3,35).

Tarp altoriaus ir šventy
klos kniubšti sukritę kunigai,
Viešpaties tarnai meldė saky
dami: Pasigailėk, Viešpatie,
pasigailėk savo tautos, ir ne
leisk, kad ji būtų mindžioja
ma pagonių ir taptų kitiems
paniekinimu.
kJoeL 2,17).

Aš jiems daviau ta\o žodi,
bet pasaulis jų nekentė, nes
jie ne iš pasaulio, kaip ir aš
ne iš pasaulio Aš neprašau
atimti juos iš pasaulio, bet
saugoti nuo pikta Pašventink
juos tiesoje. Tavo žodis yra
tiesa. Kaip tu mane siuntei į
pasaulį, tai ir aš juos siun
čiu į pasaulį.
Prašau ne tik už juos, bet
ir už tuos, kurie per jų žodį
tikės į mane.
(Jon. 17,14)
Paėmęs duonos, jis dėkojo,
laužė davė ir jiems tarė: «Tai
mano kūnas, kurs bus už jus
išduotas, tai darykite mano
atminimui
(Luk. 22,19)

Kaip Mano Tėvas mane
siuntė, taip ir aš jus siunčiu.
Tai pasakęs jis kvėpė į juos
ir tarė: Imkite Šventąją Dva
sią. Kam nuodėmes atleisite,
tam jos atleistos, ir kam su
laikysite, tam sulaikytos.
(jon. 20,21)

Stepas Zobarskas

Monsinjoro Suoliukas
Dailidė Baltrūnas turėjo a- no nebuvo taip stipriai pami
pie šešias dešimtis metų, ta lęs, kaip monsinjorą Labutį.
čiau iš išvaizdos atrodė žy Tai buvo aukso širdies dva
miai jaunesnis. Skruostai pil siškis, tyras, kaip šaltinio van
ni sveikatos, galva nenupliku duo, ir gailestingas, kaip sasi, kaip daugelio kitų jo vien maritietis. Jo plaukai buvo ži
mečių, bet gražiai pražilusi. lesni ir už dailidės plaukus,
Ir kai švenčių ar iškilmių me ir kai jis eidavo per švento
tu eidavo su vėliava aplink rių, laikydamas rankoje skry
bažnyčią, apipiltas saulės spin bėlę, jo galva šviesdavo iš to
dūlių ir pilnas orumo, vėjelis lo, nelyginant laukų dobiliu
judindavo jo garbanas, kaip kas. Nuo jo pasirodymo ir gė
žiemos rytą šiaurys judina rutės šypsenos, rodos, pati že
šarmotas medžio šakeles. Ži mė pašviesėdavo. Vieną tetu
nojo, kad šimtai akių stebi jį rėjo ydą, jeigu, žinoma, iš vi
ir. ne be malonaus kutulio šir so monsinjoras galėjo turėti
dy, jautė, kaip daugelis pa kokių netobulumų, t ii kad bu
vydi jam ir stiprios sveikatos vo labai mažutis. Negreit dai
ir parapijos komitete užima lidė užmirš pirmąsias Labu
mos vicepirmininko vietos, ir čio mišias, kurias laikė jis, į
ypač gabių rankų, kurios su
šitą parapiją atkeltas. Reikia
gebėdavo iš medžiojstebuklus atidaryti tubernakulio dureles
padaryti. Jis veikiai prisiriš
ir išimti monstranciją, o jis,
davo prie kiekvieno para pi- vargšas Dievo avinėlis, nepa
jon atkelto kunigo, bet nė vie siekia Stiepiasi, stiepiasi, jau

ANT EzERO
Žėri mėlynas dangus,
Saulės supamas vaiskus.
Grįžta vėl mintis paklydus:
Palikai gimtus laukus.
Lino žiedą ir takus
Parugėj aguonoms žydint.

Giedras saulės atspindys
Tyrą dangų paskandins
Ežero gelmėj begalėj.
Aukso pilį pastatys.
Ktd nurimtų tau širdis
Šioj kelionėj ilgo kelio.
Taip siūbuosi tarp dangaus
Ir gelmės, kol tau sugaus
Varpas dūžtantis, vakaris.
Kol iš kelio šio sunkaus"
Vėl sugrįžtančio sulauks
Vario vartai atsidarę

— Šį sekmadienį Mokslei
vių Ateitininkų steigėjas S.
Paulyje Prel Pijus Ragažins
kas švenčia 25 metų d rbo pa
rapijoje ir 30 metų kunigys
tės sukaktį. Moksleivių ateiti
ninku valdyba ir dvasios va
das kviečia visus moksleivius
dalyvauti pamaldose ir jo in
tencija priimti Šv Komuniją.

GERĖJIMO GYVENTOJAMS

Sovietų Sąjungoje 1928 1952
m. vykdyta industrializacija
ėjo be normalaus savo paly
dovo — piliečių gyvenimo
standarto pakilimo. Tai tvirti
na Naum Jasny savo naujoje
knygoje «Soviet Industrializa
tion; 1928 1952», išleistoje Chi
cagos universiteto Autorius
sako: bolševikai atėjo j val
džią kaip kovotojai j.rieš iš
naudojimą tačiau jie pasiekė
daug didesnį žmogaus išnau
dojimą, kokio niekas nei ne
sitikėjo; žmonių pasinaudoji
mas viso krašto pajamomis
smarkiai sumažėjęs. Toks už
smaugimas gyventojų kasdie
ninio gerbūvio sutelkė į vals
tybės rankas gausias lėšas
pramonei, militarizacijai, ne
paisant nuostolių, kur uos at
nešė karai vidujiniai nesuta
rimai ir blogas ūkio vedi
mas.
«Draugas»

— Šeštadienį 19.30 vai. šv.
Juozapo mokykloje Mokslei
viai ateitininkai rengia adveo
tinio susitelkimo vakarą. Vi džiulienė 2 000 cr., Valiūnie
sas jaunimas kviečiamas da nė 1 OuO cr , Ona Mikern 1.00®
lyvauti.
cr., Magdalena Burevičienė
1 OoO cr , Juozas Kūra va 1.000
— Jaunimo Namų statybai cr , AmbrozeviČienė 1,000 cr.
aukojo: A. Dirsytė 5 000 cr.,
Už aukas visiems nuošir
dus ačiū.
A. J Baužiai^ 3 000 cr., Di

me vėlai, nes tą kartą pieta
vo klebonijoj. Dangus buvo
pilnas žvaigždžių, galva kvai
to nuo vyno, o kojoms taip
lengva, kad net žemės nebe
jautė Kiekvieną kartą jis kai
monsinjoras atsistos ant suo
liuko, siekdamas monstranci
jos, prisimins mane, nieko ne
vertą nusidėjėlį Ir jeigu atsi
tiktų taip; kad aš pirmas w
mirčiau, niekas taip gerai ne
pasimelstų už mane, kaip j’s.
Dievo senelis, ir jo malda ke
liautų tiesiai j Viešpaties šir
dį. Bet reikėjo gi vyskupijai
sugalvoti ir iškelti monsinjo
rą Labutį į kitą parapiją. Ten
girdėti, būsią geriau ir leng
viau užsitarnavusiam prelatui
bažnyčia esanti tikras meno
paminklas, parapija turtinges
nė, jis turės ten pagelbininkų.
jaunų kunigų, ir nereiks taip
varginti save išpažinčių klausi
mu ir pamokslais Jis sakysiąs
Bet kai monsinjoras paspau pamokslus tik didesnių šven
dė ranką, dailidė vos nepra ciu metu.
(B. D.)
virko iš susijautinimo Grįžo

net kaklas ir ausys išraudo nėlio galvas — tatai turėjo
o monstram i jos net pirštų ga reikšti šventojo tikėjimo jėgą
lais neįstengia prisiliesti. Lyg ir meilę. Kitame šone išdro
tyčia tąkart buvo susirgęs za žė didžiulę taurę, apsuptą spin
kristijonas, ir dailydė Baltrū dūlių, dar toliau — žydinčias
nas apsiėmė jį pavaduoti. Ne gėles, vijoklius ir Izaoko au
besumodamas, kaip geriau pa ką, tikriau ne auką bet auku
dėti prelatui, dailidė persižeg rą, iš kurio vertėsi dūmai. Dar
nojo, nutvėrė pirmą pasitai bas buvo vertas pasigrožėji
kiusią lentelę, pribėgo prie ai mo. nes dailidė Balt ūnas ne
toriaus, pakišo prelatui po ko pagailėjo čia nei kantrybės,
jom, o kadangi buvo per plo nei Dievo duotų rankų
na, tai iš apačios prilaikė su
Ar bereikia priminti, kad
gniaužtais kumštimis. Mertsin
monsinjorą' buvo labai paten
joras atsistojo ir be jokio var
go paėmė monstraciją Tą die kintas ir prie visos eilės baž
nyčios tarnų jį išgyrė.
ną dai idė davė žodį padova
— Tai tikras meno kūri
noti bažnyčiai tokį suoliuką,
kodio pats arkivyskupas savo nys, — grožėjosi prelatas. Iš
tikrųjų, man net drovu stotis
iškilnioje katedroje neturi.
ant tokio šedevro.
Rytojaus rytą, dailidė ėmėsi
— Ką jūs, monsinjore, ką
da bo. Susirado ant užlų
jūs
dabar! Tai visiškai nieko
užmestą ąžuolinį rąstą, la
bai tokiam reikalui tinkamą, ypatingo, — prieštaravo nusi
ir pradėjo daryti gerajam pre žeminęs dailidė.

latui pakopą Inkrustuotą varz
dais iš šventojo Rašto Viena
me šone išdrožė liūto ir avi

INDUSTRIALIZACIJA BE PA
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ALEKSAS KALINAUSKAS

FABRICA DE MALHAS
Petras

MUSŲ LIETUVĄ* GALIMA

Advokatas

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.
Rha Jundiapeba, 45, Fone : 63-4258 Vila Zelina (arti R.
Ibitirama ir A v. Zelina).

Į

Residencia:
R. Joaquim Piza, 204

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

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

I

no 14,00 iki 18,00 vol.

SIUVĖJAS

Į/'iKun. J. Šeškevičius V. Želi
uos klebonijoje,
B. Šukevičius (spaustuvėje)
Av. Zelina, 515.

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

J. Baužys Rua Manaias, 21,
P.P. Remenčius, Praça Car
los Gomes, 180 (prie Av. Li
berdade);

ALBINAS VASELIAUSKAS

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

i ■ i mu ui imuuu JMPMBUBsaMracwr,

Jei nori nemokamai išmokti rašyti mašinėle, kreipkis į

Juozas Matelionis, Rua la
tai, 26, Casa Verde,

KOSTO MEŠKAUSKO mašinraščio kursus
Rua 24 de Maio, 35—3 aukštas
Visiems lietuviams (ir lietuvių vaikams) p. Meškauskas
pamokas duoda nemokamai.

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. Tubelj ir Kučinską, Mo>?
nho Velho.

PRANAS & ČIA. LYDA.

GEROS ŽINIOS

Madeiras em gerai

SĖDĘ: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Bone: 52-0229
Endereço Telegráfico: «CABIUNA»
Rio de Janeiro

JAU GALITE PADĖTI SAVO ARTIMIESIEMS
LIETUVOJE IR SIBIRE

Serraria <IT A» — Serra dos Aimorés — Munieipi© de
Nanque - Estado de Minas Gerais*

* 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 pakvitavima.
* Visi persiuntimo mokesčiai ir muitas apmokami čia.
Gavėjas nieko neturi mokėti.
* Siuntiniai nilnai apdrausti - žuvus grąžiname pinigus
arba pasiunčiame naują.
Kreipkitės oas.
Jonas Valavičius, R. Pe. Bened. de Gamarem, 698, Penha
AL Boguslauskas, R. Uranium, 240 - Brooklyn Paulista
Rašykite? Caixa postal 403 — São Paulo.
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

KIRPIMO

IR

SIUVIMO

MOKYKLA

“JONIJA”

,

Mokina kirpimo siuvimo, madų mode
lių braižybos ir pritaikomojo meno.
Paruošia siuvimo ir kirpimo mokytojas į
valdiškiems egzaminams (habilitação) i
Mokykla turi visas valdiškas teises yra regis
truota «Departamento do Ensino Profissional»
Pamokos vyksta vakarais Į

Stočkų Pa? quedas Nações.
«Mūsų Lietuvos» atstovai
Rio de laneire yra kan. Ze
nonas Ignatavičius, .Av. Pau
io Frontin, 568, ir p. Uršulė
Gaulienė, Rua General Pėdra
J5J.
r

Pri
į

U V É j A S
iLAs’ AMBROZEVIČIUŠ
bagapi, 47 - V. Zelina
sideda iš Av Zelina. 595)

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

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

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

VIENI NTEL AI ATSTOVAI
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Lindoya vanauo yrt ^-.nai 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

J

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

lEJCRITOKIO CONTÁBIL

Caixa Postai 3967
5 B B»!! ,
s a S) s *■

I

J\a3cimento
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 g
Av. Zelina, 831 -- Vila Zelina — Tel. 63-7140 - S. Paulo §

Skaitykite «Músu Lietuva»
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Lietuvių Sąjunga Brazilijoje sveikina
PREL. PIJŲ RAGAŽINSKĄ
30 metų kunigystės sukakti minint ir linki jam ir
toliau sėkmingai dirbti pastoracijos darbą
L. S. B.
AV. ZELINA, 515

—

CA>XA POSTAL. 4118 — SÃO PAULO

gė šios apylinkės «Maironio
Vardo Lietuvių Mokyklą*. Vė
— Pakvietimų į «Mūsų Lie vykimu Brazilijos lietuvių ko liau Sto. Andrė Gimnaziją ir
tuvos rengiamą naujų metų lonij * netenka vieno iš pačių buhalterių mokyklą Šiuo me
sutikimą galima gauti klebo aktyviausių narių-vadų. Derė tu eina atsakingas pareigas
nijoje, spaustuvėje pas J.Mate tų šia proga spausdinti platų « hodia» bendrovėje. Jauna
lionį, J Baužį, St. Remeočių, straipsnį apie kanauninko dar vedžius į bažnyčią palydėjo
I. Verbicką, P Šimonį, Skur bus Brazilijoje «Mūsų Lietu ir vaišėse dalyvavo beveik vi
kevtčius, Tūbelius, Vinkšnai va» tikisi, kad kas nors iš Rio si Tautų Parko lieruviai. Abu
čius Mošinskienę, Sinkevičie de Janeiro lietuvių, kurie tu du jaunieji -pasižadėjo ir to
nę, Baltaduonienę, Pilipavičie tėjo progos tampriau su ka liau dirbti lietuvišką darbą.
ne. Vaieikienę, Seliokienę, nauninku bendradarbiauti ir jį Sveikiname naują lietuvišką
pas choristus ir ateitininkus. dirbantį stebėti tokį strapsnį šeimą ir linkime saukti gy
t
parašys ir atsiųs. Išvykstam venimo.
— Šv. Mišios sekančią sa čiajam linkime gausios Vieš
Siša
vaitę: pirmadienį 7 vai. už An paties pagalbos ir palaimos
taną Žarakauską, antradienį naujose pareigose.
— Sveikinimas skaitytas per
7 vai. už Emiliją trečiadienį
Rio de Janeiro lietuvišką va
7 vai. už Drobelių ir MotijūGRĮŽO KLEBONAS
landėlę:
nų šeimų mirusius, ketvirta
Visų klausytoju vardu ra
Praėjusį sekmadienį laivu
dienį 7 vai. už Joną Rudminą,
dio bangomis siunčiame ge
8 vai. Gimnazijos formaturą, iš Amerikos grįžo «M L.» re riausius sveikinimus prel. Pi
penktadienį 7 v 1 už Mariją daktorius ir V. Zelinos para jui R.gažinskui jo trisdešim
Genevičienę, 8 vai valdiškos pijos klebonas prel. Pijus RA
ties metų kunigystės ir dvide
mokyklos formatūra, vakare GAŽINSKAS. Kleborą pasitik
ti j -antos buvo nuvykę: kun. šimts penkių metu veiklos
misijų pradžia.
Dr, Mikus, seselės, p A. Pa- Brazilijoje proga. Mes, Rio de
Janeiro lietuviai taip pat nau
— Laiškai: O. Matelionytei vilonis, K. Ausenka ir kiti.
J. Katkienei, A. Kairiui, Stf.
ŠĮ sekmadienį bus minima dojamės jo darbo vaisiais: kas
Medvedeva A Rimavičiūtei, klebono sukaktis, 11 vai. šv. savaitę mus pasiekia jo reda
A. Lazdauskui S Maželiui, Mišios Po pietų gimnazijos guojama -«Mūsų Lietuva».
Jis yra savo taut'ečių dva
M: Kindurienei, E Antanaitie salėje meninė programa ir
nei, K. Navickienei, A. Pavi- vaišės Klebonas Amerikoje sios vadu, nekartą turi būti
loniui.
aplankė daug savo ir kitų san patarėju ir užtarėju valdžios
pamiškių giminių, pažįstamų įstaigose ir kitur. Dažu i tu
— LIETUVIŲ SĄJUNGA lai ir draugų ir daug kam parve ri atlikti įvairius organizaci
nius darbus.
kraščio reikalams paskyrė žė dovanų.
Linkime, kad prelatas ilgai
9 000 (devynis tūkstančius kru
zeirų). Už paramą laikraščiui
— 30 metų kunigystės jubi ištvertų savo pozicijose tar
lieju šią savaitę švenčia Mauá naudamas religiniams ir tau
nuoširdžiai dėkojam.
klebonas ir lietuvių poetas tiniams idealams Dievas ir
Administracija
Venancijus Ališas — kan. /tautos meilė tebūna ir to iau
IŠVYKSTA KANAUNINKAS
ALEKSANDRAS ARMINAS.Ju jo darbams įkvėpėjai.
Ilgiausių ir sėkmingų veik
IGNATAVIČIUS
biliatui linkime ilgiausių me
tų, daug našios kūrybos ir los metų, mūsų mielam piela
Šią savaitę trumpą laiką S.
daug jėgų tęsti plačiai užsi tui Pijui Ragažinskui!
Paulyje svečiavosi kan. Zeno
brėžtą darbą Viešpaties vy
nas IGNATAVIČIUS, Lietuvių
— MALDOS APAŠTALAVI
nuogyne.
Katalikų Misijos Brazilijoje
MO susirinkimas šį sekma
Direktorius, Rio de Janeiro
dienį
3 v*al p p.
Sumainė žiedus
Kunigų Seminarijos profeso
Gruodžio 2 dieną Parque
rius ir bažnytinio teismo dar
(pabaiga iš 1 pusi.)
buotojás. Sekančią savaitę ka das Nações Bažnyčioje jauno
nauninkas išvyksta į Romą sios kartos šios apylinkės Išgalvoja ant jų visokių būtų
naujoms pareigoms. Bažnyti- lietuvių veikėjas ANTANAS ir nebūtų dalykų, nes jie ži
nė vyriausybė jį paskyrė Lie NAVICKAS su REGINA t O- no — pakirs kunigo autorite
tuvių Kolegijos Romoje vice» KUBAUSKAITE. Antanas Na tą. įvyks tas, ką Kristus pats
rektoriumi. Su kanauninko iš vickas pirmuoju mokiniu bai- pasakė: «Užgausi piemenį, ir
avys pačios išbėgios». Tai ma
Gera kokybė, pigiau kaip kitur, greitas įteikimas,
mandagus patarnavimas tiktai

ANTANO PAVILO^I©

Manufatura de «Botões Estrela»
Rua Prof. Gustavo P. do 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 Žolina 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
mereial - 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 JOSÊ DOS CAMPOS, 8 - SALAS 1E2FONE: 63-6005 • VILA ZULINA - SÃO PAULO

JENNY MARCINKEVIČIŪTĘ
Gimtadienio proga sveikina
Namiškiai

bažnyčion, jei galėtų išklau
syti šv Mišių, imtų šv. Komu
niją. bet niekas jos neduoda.
Paskaitykime trijų mergaičių
Sibire parašytą maldaknygę,
patys įsitikinsime.

Jeigu kunigas, kaip žmogus
kuris turi silpnybių, kaip ir
visi, tave kuo ,nors nuskriaus
tų, užgautų paniekintų, atim
tų tavo lurtus, ar tave sumuš
tų. jis nepadarys tiek bloga,
kiek jis padarė gera, jei jis
tau nors kartą atlaikė Šv. Mi
šias, išklausė išpažinties, su
teikė sveikam ar ligoniui šv.
Komuniją, surišo moterystės
ryšiais tavo rankas, ar kitus
kunigo patarnavimus tau su
teikė. jau tasai kunigas pasi
darė tavo amžinas geradaris
ir jam neatsilyginsi nors jį
apdovanotum milijonais pini
gų, ar užrašytum savo gyve
namą namą, jis savo patarna
vimais tiek padarė gera, kad
neatstotų iš viso pasaulio tur
tai nei garbė.

Tat eikime į ruošiamą Ger
biamo Prelato Pijaus Ragažinsko pagerbimą, nes jis
mums tarnavo per tiek metų
tome visais Bažnyčios perse laikydamas šv. Mišias, dalin
kiojimo laikais, o ypač šiais
damas šv Komuniją klausy
lai k is Rusijoj. Kuboj Ven
damas išpažinčių, krikštida
grijoj ir visose šalyse, kur
tik Bažnyčios priešai nori įsi mas vaikelius ir laimindamas
moterystės ryšius nekalbant
galėti.
apie visuomeninį veikimą, lai
Mes lietuviai amžiais supra kraščio leidimą, radijo vado
te kunigystės vertę, ginkime
vavimą ir tt. ir tt.
kunigo autoritetą, užčiaupki
J- B.
me burną kunigo šmeižikams,
bet gink Dieve patys neori
P UIEŠKOMAS
sidėkime prie šmeižtų. Nes
/domas Giedrimas ir Miką
varbu. ar su teisybe, ar ki
taip. Dievas visus teis. Jeigu liną -Linkauskaitė Giedrimietarnas buvo ištikimas jį ap nė. Ieško jų sūnus iš Urugva
dovanos, jei blogas, jį nu jaus. Ką nors apie juos žinan
baus, o mes už kunigus ipels tieji prašomi pranešti JUOZE
kimės, prašycami jiems ištver VIČIUI. Rua Pascoal Morei
mės tame garbingame ir kil ra, 31, Mooca, S. Paulo.
niame kunigystės luome, bet
ir jaunimą paraginkime, kad
*fr ‘I* ‘I* *1*
stotų į kunigus. Yra amžiais
LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA
įsitikinimas: iš kurios šeimos
išeiaa kunigas, tą šeimą Die
LENDORIUS
vas ypatingai laimina, ne tik
Pirmą mėnesio sekmadienį.
pačią šeimą, bet ir kunigo
gimines iki 9 eilės.
Parque das Nações 1® vai.
Dėkokime Dievui, kad dar
Casa Verde, 17,15 vai.
turime kunigus, tik jų netekę
Antrą :
pajustume, ko nustojome. Tai
Bom Retire, 10 vai.
jaučia dabar Kubos kata
likai ir mūsų tautit čiai Sibi
Utinga 18,00 vai.,
re; Jie kruvinais keliais eitų
T rečią:
Agua Rasa 8 vai,

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. São Paulo.

SIUNTINIAI j 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 i
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.
Praca da Sė, 399. 4-tas aukštas, salė 404,
Fone 33-4963 ir 36-8530

Moinho Velho 11 vai..
Lapa 16 vai.,

Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vai.

Kalėdos artėja,
ir Tamsta galvoji, ką pasiųsti
Švenčių proga giminėms į
Lietuvą.
Geriausia dovana — angliš
kos medžiagos, kurias galima
užsakyti pas Magdaleną Vinkš
naitięnę: R. Barão do Pirai. 65
Vila Ze iha

- VILA

ZELINOS

LIETU

VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5975 >

