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Sovietai Veržiasi i Religinio Gyvenimo Sritis
Sov. Rusijos ortodoksų baž

nyčia per pastaruosius dve
jus metus pagyvino savo pas
tangas, kad sustiprinus santy 
kius su Vakarų religinėmis 
ir tuo būdu laimėjus priėmi
mą i tarpautinę religinę ben 
druomenę. Sovietų dvasininkų 
delegacija, 1960 61 m. žiemą 
vadovaujama patrijarcho Alek 
sejaus lankė Artimus Rytus 
— Istanbu ą, Jeruzalę, Beiru 
tą ir Atėnus Šios kelionės 
metu buvo svarstomi paren
gimai dėl graikų or.odoksų 
nuvažiavimo, įvyksiančio 1961 
m rugsėjį, Rhodes saloje. 
1961 m, birželį sovietų dele
gacija dalyvavo Pragoję įvy
kusiame Pasaulio Krikščionių 
Kongrese dėl taikos išlaiky
mo Tuo pat metu archirejus 
Nikodemas lankėsi Anglijoje, 
Canterbury arkivyskupo Dr. 
A. M. Ramsay inauguracijo 
je, Tų pat metų rugsėjį so
vietų delegacija dalyvavusi 
graikų ortodoksų suvažiavi
me Rhodes saloje darneierė 
mė visų ortodoksų vadovavi 
mo, bet savo įtakos dėka su 
gebėjo pravesti rezoliucijas 
dėl nusiginklavimo ir anti- 
imperializmo Sovietai buvo 
toki stiprūs, kad sutrukdė re
zoliucijos priėmimą, pasmer
kiančią bedievybę ! ! !

Pasaulinė Bažnyčių Taryba 
savo III jame visuotiname su
važiavime 1961 m lapkritį nu 
balsavo priimti sovietų orto 
doksų bažnyčią savo pilnatei 
siu nariu 1962 m rugpjūtį 
Sov. Rusijos pozicijos buvo 
dar labiau sustiprintos, kai 
Sovietų Baptistų S-ga buvo 
priimta lygiateisiu nariu j Pa 
saulinę Bažnyčių Tarybą

1962 m tarp V. 21 ir VI, 6 
patrijarchas Aleksejus, arcbi 
rejus Nikodemas ir kiti Mask
vos patrijarchato nartai lan 
kėši Rumunijoje, Bulgarijoje 
ir Jugoslavijoje. Čia jie buvo 
priimti <se-erų bažnyčių» ats 
lovų: patrijarcho Justinijono 
Marinos Rumunijoje; patrijar 
cho Kirilo Bulgarijoje ir pa 
trijarcho Germano (Serbijos 
ir /Makedonijos) Jugoslavijo
je, Po šių apsilankymų spau 
dai duotuose komunikatuose 
atsispindėjo sovietų atstovų 
įtaka: 1. Rumunijos patrijar
chas švelniai barė JAV, 2. 
Serbijos—Makedonijos patri 
jarehas kreipėsi į didžiąsias 
galybes susitaikyti, gi 3, Bul
garijos patrijarchas griežčiau 
šiai pasmerkė JAV, reikalau
damas, kad Amerika tuč tuo
jau nutrauktų atominių gink 
lų bandymus. Šie komunika 
tai tiksliausiai parodė, ligi ku 
rio laipsnio, kiekviena iš šių 
trijų valstybių yra priverta

t

vesti Sovietų politiką.
1962 m. bėgyje Sovietų baž 

nyčių atstovai lankė JAV dva 
siniokus; pastarieji buvo nu 
stebinti sovietinių kolegų «pa
siaukojimu* ir «nuoširdumu». 

’ Baptistų bažnyčios atstovas 
savo pareiškime spaudai nu
ėjo labai toli, užgird - mas baž 
nyčių bendradarbiavimą. Dau 
gumas JAV dvasininkų prie 
mė komunistų partijos sovie
tų atstovams padiktuotus lai
kysenos gestus už tikrą pini 
gą.. Tačiau atsirado viena 
grupė pareiškusi, kad «So 
vietų Ortodoksų Bažnyčios 
priėmimas į tarptautinę reli 
ginę bendruomenę sudaro di 
džiausią komuni tų suokalbio 
pergalę pajungiant savo pro 
pagundai ir krikščionių Baž
nyčią. Tai atidaro naujus ho 
riz-ontus sovietų — komunistų 
agentams išplėsti savo veiklą 
bažnyčiose» — sakoma tame 
pareiškime

Tačiau sovietai ligi kraštu 
tinumo išnaudojo savo propa 
gandai Chruščiovo žento Ad- 
žubejaus privačią audijenciją 
pas popiežių Joną XXUI ir 
pastarojo išleistos enciklikos 
«Pacem in Terris» užeyrimą. 
Iš v’siškai patikimų šaltinių 
žindoma, kad Sovietų pasiunti 
nybė Romoje keletą kartų tei 
ravosi Kvirinale dėl galimy
bės užmegzti diplomatinius 
santykius su Vatikanu Taip 
pat yra žinoma, Kad Vengri
jos ir Čekoslovakijos komu- 
nis ai nori pasiekti santyk ų 
pagerinimo su Katalikų Baž 
nyčia Vatik nas be abejonės 
tikisi, kad santykiams išsily 
ginus, galįs pagerėti *80 mili
jonų tikinčiųjų» likimas, liku 
šių anapus geležinės uždan
gos

Archirejus Nikodemas yra 
naujasis Sov. Rusijos bašny 
čios nuomonės reiškėjas tarp 
tautiniuose religijos forumuo 
se 1960 m jis buvo paskir
tas vadovauti S .vietų Vyriau 
sybės įstaigai dėl Santykių 
Palaikymo su Užsienių Baž
nyčiomis. Tai įvyko kaip tik 
prieš tai, kai sovietų ortodok 
sų bažnyčia pareiškė norą įs
toti nariu į nepriklausomą 
laisvo pasaulio bažnyčių or
ganizaciją. Sovietų ortodok 
sų bažnyčios hierarchijoje ar 
chirejus Nikodemas kilo lyg 
raketa į padanges: vos sulau
kęs 32 metų amžiaus jis bu
vo paskirtas archirejumi, o 
būdamas 18 metų jis teįstojo 
j vienuolyną 1 ! ! Kalbama, 
kad jis šių aukštybių pasie 
kę, tik todėl kad y a abso 
liut škai patikimas KP ir ko- 
peruoja su Sovietą va]džia.

£ t ii ir antroji medalio pu>

Lietuvos dvasininkai Vis. Bažnyčios 
susirinkime

Romoje vykstančiame Vis. 
Bažnyčios susirinkime daly
vauja ir du iš Lietuvos atvy 
kę pasauliečiai: Grigaliūnas 
ir Jackevičius Spalio 5 d pa 
vergtos Lietuvos spaudoje 
paskelbtas tų «ELTOS» spec, 
korespondentų» pirmasis spe 
cialus pranešimas «Tiesoje» 
jis kiek s ^trumpintas, o «Kom 
jaunimo Tie oje,» jis išsames
nis Iš Vatikano prisiųstame 
pranešime pradžioje kalbama 
apie prabangių automobilių 
sriautą apie iš visų žemynų 
atvykusius katalikų Bažnyči s 
pasiuntinius, ‘ o taip pat sta
čiatikių liuteronų ir kitų baž 
nyčių atstovus sesijos ste
bėtojus”. Pranešime nu’ody 
ta, kad (tariamai) Lietuvos 
tikintiesiems Romoje atstovau 
ja Kauno arkivyskupijos ir 
Vilkaviškio vyskupijos valdy
tojo kan dr. Juozo Stankeyi 
čiaus vadovaujama dvasiniu 
kų delegacija Jos sudėty esą 
Vilniaus arkivyskupijos va?d.

sė: tuo pat metu kai sovietų 
veikla tarptautinėje religinė 
je plotmėje įgavo vis dau 
giau svorio, sovi.etijoje tiky 
ba kaip buvo taip ir liko 
persekiojama Daug bažnyčių 
vienuolynų buvo uždaryta; ei
lė bažnytinių švenčių tapo 
panaikinta Kunigai atsisakę 
nusilenkti partijai buvo įka 
linti. «Mokslinio ateizmo» iro 
paganda buvo plečiama. Pri 
simintina kad Pen.ekostalis- 
tai net iš Sibiro atvyko j 
Maskvą prašydami prieglobs 
čioJW ambasadoje Lenki
jos kard Višinskis nesenai 
reikalavo, kad «komunistai 
leistų ir tikintiesiems, kaip ir 
kitiems krašto piliečiams nsu 
dotis pagrindinėmis bei sočia 
l’nėmis laisvėmis.» Kardino
las kaltino, kad valdžia ne- 
pensenai uždarė dvi kunigų 
seminarijas ,. Klierikai, kurie 
buvo mobilizuti į armiją bu 
vo verbuojami įsijungti į anti 
katalikišką veiklą po to, kai 
atliks karišką tarnybą, Komu 
nistų valdžios visuose kraš
tuose anapus geležinės už
dangos nenutrūkstamai verčia 
į rinką priešreliginius spaudi 
nius, stiprindamos bedievybę

(pabaiga 6 pusi.) 
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kan. Česl Krivaitis. Kaišiado 
rių ir Panevėžio vyskupijų 
valdyt, kan. Pov. Bakšys, o 
taip pafminėtų vyskupijų kanc 
ieriai Rom. Krikščiūnas, Sta
sys Mažeika ir Juozas Pranka.

Matyt, pagal nurodymus iš 
atatinkamų įstaigų, iš Lietu
vos atvykę spaudos atstovai 
aprašydami Susirinkimo atida 
rymo iškilmes siekė kiek nu 
vertinti naująjį Popiežių Pau
lių Vi-jį ir daugiau iškelti mi 
rusįjį Joną XXIII jį. Pagal 
korespondentus, dabartinis 
Popiežius “nerado reikalo pla 
čiau išryškinti Jono XXIII 
nuopelnų raginant visus geros 
vaWos žmones, vyriausybių 
vadovus, kad jie spręstų gin 
čylinus klausimus derybomis, 
kad išsaugotų taiką visame 
pasaulyje” O esą Paulius VI 
sis pasitenkinęs tik paragini 
mu tautoms suteikti daugiau 
gėrybių. Esą dabar kelias į 
buv. popiežiaus nubrėžtus 
tikslus esąs be galo sunkus.

Nauji posūkiai Brazilijos vidaus politikoje
Šią savai:ę atsistaty lino 

švietimo ministeris Dr, Paulo 
Tarso dėlto, kad prezidentas 
J Goulart nu raukia ryšius 
su komunistiniu sparnu ir su 
ka centro bei dešinio sparno 
linkui Šis posūkis Paulo Tar 
sui buvęs nepriimtinas ir jis 
pasitraukė iš švietimo minis 
terijos Kokia naujo posūkio 
priežastis? į klausimą netie 
sioginiai atsako prezidentas 
Anot jo, prezidento, atkakliai 
laikytis komunistinio sparno 
reiškia «realybės nepažini
mo” O ta realybė turėtų reikš 
ti. kad užimta pozicija 
kraštą vedė komunizmo lin 
kui ir į ekonominį visišką 
bankrotą Užimtai pozicijai

— Afrikiečiai kovoja dek 
dykumų Buvo laikai, kada 
Saharos dykuma niekas nesi
domėjo Bet paskutiniu metu 
del šios dykumos prasidėjo 
kovos muzulmonų tautų tar 
pe.
Mat spėjama, ir jau net ištir 
ta, ten yra didžiuliai naftos 
šaltiniai. Dabar del šitų šalti 

nių pradė < Ji t t >; ( j 111

— Siūlo kolektyvines atos
togas Sąryšyje su didele saus 

a, vandens stoka elektros 
energijai gaminti, atatinka
mos įstaigos siūlo, kad indus 
trijos savo darbininkams du© 
tų kolektyvines atostogas. Prie 
šingu atveju, jei nebus lie
taus šiomis dienomis, nebus 
galima industrijos elektros 
energija aprūpinti. Už netau 
pymą apie dviem tūkstančiam 
savininkų yra nutrauktas elek 
tros energijos t ekimas.

NAUJAS VAKARŲ VOKIETI.
JOS MINISTERIS PIRMI

NINKAS

Konrad Adenauer, 87 metų 
amžiaus, vadovavęs Vokieti 
jos vyriausybei 14 metų, buvo 
ministeris pirmininkas, spa- 
liaus mėn. 15 d. iš pareigų 
pasitraukė. Tačiau iš po liti 
nio gyvenimo nepasitraukė. 
Yra deputatas, politikoje ir to 
liau aktyviai dalyvaus. Jo vie 
ton buvo parlamento išrink
tas kitas žymus krikščionių 
demokratų lyderis, ekonomi 
jos ministeris L. Ehrhard, ats 
tatęs Vokietijos ūkį ir finan
sus, 67 m. amžiais j 

nepritarė didelė dauguma kraš 
to gyventojų ir kariuomenė. 
Su ši.mis nuotaikomis prezi
dentas negalėjo nesiskaityti, 
nes būtų pavojun statęs kraš 
to demokratinę tvarką bei 
institucijas

Naujoji vyriausybė bando
ma sudaryti atsirėmus deši
nio sparno partijomis. Šiomis 
dienomis vedamos derybos 
per prezidentūros įgaliotus 
pasiuntinius su São Paulo gu 
bernatoriuml. Jo partijai yra 
rezervuota švietimo ministe 
rija. Panašios derybos vyksta 
ir su kitomis politinėmis gru 
pėmis. Neužilgo turėsime nau 
ją, nuosaikesnę ir pastovės 
nę vyriausybę.

marokiečiai.

— Komunistinės Kini os į 
Jungtines Tautas priėmimo 
klausimas vėl iškeltas, jį 
iškėlė albanų atstovas.

— Šią savaitę keturioms die 
noms Prancūzijos prezidentas 
De Gaulle išvyko Persijon. 
Persijos gyventojai nuošir- 
džiai jį sutiko.
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Paulius ar Povilas?
Naujasis popiežius nevieno 

dai lietuvių spaudoje vadina
mas. Vieni rašo PAULIUS VI, 
o kiti - POVILAS VI. Kas 
geriau?

Prof dr. Antanas Salys, mū 
sų žymus kalbininkas, kuris 
dabar profesoriauja Pennsyl 
vanijoe universitete Phlladel- 
phijoje. tą klausimą paliečia 
bintu vi Enciklopedijoje (XXIII 
365 - 368).

Prof. A. Salys nurodo, kad 
POVILAS senųjų lietuvių nu . 
girstas iš slavų dar XIII am
žiaus pirmoje pusėje Taki 
labai senas skol nys, bet šia 
viško pamušalo «Galvojama, 
kam girdi, vartoti slaviško 
kilimo lytį, kad galima imti 
stačiai lotynišką. . Tačiau 
PAULIUS nėra naujenybė, ko 
kip puristo pramanyta lytis».

Mūsų kainininkas rašo, k«ad 
jau 1216 metais Romoje buvo 
pakrikštytas prūsų didikas Sur

Studentai ir kunigas pas Casfro Kuboj

Amerikiečių studentų gru 
pė, kurių susitaisė 59 vyru
kai, nuvyko pas Kubos Castro 
p įsisvečiuoti, no s JAV de
partamentas ir draudė Kada 
studentai iš Kubos grįžo, tai 
departamentas nutarė iš stu
dentų pasus Tačiau studentai 
susėdo ant žemės ir pasų ne
davė Jie sėdėjo tol. koi de
partamento pareigūnams nu
sibodo, Tada senato pi i išame 
rikinei veiklai tirti komitetas 
pasikvietė studentų vadus i>r 
rado, kad jie priklauso <pro 
gresyviniam sąjūdžiui Apklau 
sinėjamieji vadai užgauliojo 
komiteto narius, o susbinku 
si minia jiems plojo Komite
to pirmininkas įsakė triukš 
mautojus iš minios pašalinti. 
Per dyi dienas, kol vyko vie 
šas apklausinėjimas policija 
išnešė besispardančių ir be- 
spiegiamčių 30 asmenų. Tokių 
Castro vizituotojų tarpe buvo 
ir vienas milijonieriaus sū
nus Jis pareiškė tėvui, kad 
meta į šoną visas knygas ir 
vadovėlius, o ims sakyti kal
bas ir organizuoti naujas eks 
kursijas pas Castro.

Dar Įdomiau, kad pas Cas 
tro nuvyko vienas misijonie

vabūnas Pauliaus vardu (Pau 
lūs Prutenis) Tuo vardu žino 
ma .pora prūsų žvalgų iš XiV 
amž Kybartuose 1561 mini
mas krikštavardis Paule ar 
Paulia (orig Pawlia). Baptų 
inventoriuje 1571 m įrašytas 
Paulius Rimvycaitis. To paties 
šimtmečio pradžios Martynas 
Mažvydas savo raštuose var 
toja Povilą ir Paulių

Kap matome, šis vardas «Lie 
tuvon atėjo dviem keliais, 
pirma iš Rytų per slavus o 
kiek vėliau iš Vakarų per 
vokieč.us» Abu seni. Nusikra 
tant slaviško POVILO, nerei 
kia ko nors naujo išrasti, o 
tik imti senąjį PAULIŲ, ku 
riam atitinka romėnų Paulus 
<mažas, nežymus), anglų pran 
cūzų vokiečių — Paul, italų 
- Paolo

Taigi dabartinis ‘popiežius 
vadinas Paulium V! nes loty
niškais pasirašo Paulus VI.

rius kunigas ir grįžęs atgal 
pradėjo aiškinti apie krikščio 
nybės gerbūvį Kuboje Ta
čiau kunigui neišėjo taip ge
rai, kaip studentams. Jis tuo
jau nutilo, nes, matyt, gavo 
parėdymą ir pardavė draus
mei.

Trečias dalykas — vadina
mų jaunųjų demokratų šuva 
žiavimas kuriame daiyvavo 
250 ats ovų Jie priėmė rezo 
liucijas, kad JAV turi pripa 
žinti rytinę Vokietiją, atstaty 
ti normalius santykius su Cas 
tro, užmegsti diplomatinius 
santykius su komunistine Ki 
nija ir pasmerkti P. Vietnamo 
Diem vyriausybę

Prezidentas Kennedy atsiri 
bojo nuo tų jaunųjų demokra 
tų rezoliu ijų ir joms neprita 
rė Nejaukiai pasijuto ir Kali 
fornijos demokratų vadai k? d 
auginasi sau pavaduotojus, ku 
rie jau dabar gieda raudonų 
jų giesmelę.

Čia iškelti reiškiniai nėra 
kokio nors pasaulinio masto, 
bet jie būdingi tuo, kur eina 
ir orientuojasi jaunimas, ku 
ris vadovaus rytojaus dienos 
politikai ir suks valstybės

Nerimą Narutė

liemenėlis
Esu karalius aš!
Mano čia visi miškai ir pievos,
Palaukėje pražydę jievos,
Ankstyvos mėlynos žibuoklės
Ir pirmosios krauju pr.sirpę žemuogės.
Tai man tiktai vienam težinomos
Tos vietos:
Auksiniai pjedestalai — pamiškės kelmai
Ir aksominės samanėlių klaupkos — 
Šventoje miško pilyje.
Mano visi groveliai ir klanai:
Aš juos peršoku, išbraidau

.Užuovėja - skarotos eglės slėtis.

Ir minkšta gelumbe išklotas
Miško laitas — karštam vidurdieny pailsėti.
Man gieda vyturėlis anksti rytą,
Pirmieji saulės spindi lėliai
Bučiuoja mano kojas,
Kai peršti jos
Nuo degančios pievų rasos.

Laiškas is Lietuvos, ra 

Vakarus pasiekęs

Brangioji, kaip tavo sveika 
t.a ir kaip jauties naujoje tė 
vynėje ir ar jauties laiminga, 
kad išvažiavai?

Mes gyvename, kaip r anks 
čiau ir tas pats nusiminimas, 
sveikata visiškai menka. Mū 
sų Juzė visiškai serga ir ža 
dt važiuoti į Vilnių pas gy 
dytoją Nežinia, ar tai ką pa
dės Priėjo prie to, kad nebe 
turi jėgų apsitvarkyti ūkyje.

Dabar pati rašyk. Kaip be

vairą Ne labai malonūs reiš 
kiniai vystosi ir sovietuose 
bei satelitiniuose kraštuose. 
Čia nuogąstaujama, kad jau 
nieji komunistai «važiuoja» 
nuo Maskvos ir Pekino linijos.

Prahoje Budapešte. V, ršu- 
voje ir rytinėje Vokietijoje 
kyla susirūpinimas, kad be 
kinų ir sovietų ginčo, atsiran 
da nauja bėda — jaunieji ko 
munistai, kurie nenori pripa 
žinti nei Pekino, nei Maskvos 
įsakymų, o nori būti visai ne 
priklausomi

s nelietuviu kalba ir 
aplinkiniais keliais.

rašysi, aš suprasiu. Kai mok^ 
skaityti, tai kaip nors ir pa
rašysi.

Mano miela jau tau rašiau 
porą kartų, bet nežinau ar 
L persiuntė.

Kokie ten pas jus papročiai 
ir koks religinis gyvenimas? 
Pas mus kaskart vis blogiau. 
Jau rašiau, kad žiemą buvo
me 3 mėnosius be kunigo. 
Dabar jau yra, bet šv. mišios 
paprastomis dienomis 7 30 vai. 
ryte. Bažnyčia turi būti uždą 
ryta 9 vai, ryte Jeigu nors 
porą minučių pavėluotų uždą 
ryti, tai bažnyčią uždarytų 
v fl am laikui.

Sekmadieniais m šios 8 vai 
ryte, o bažnyčią uždaro 10 
vai ryte Vakare vėl atidaro 
8 vai Skambinti varpais už- 
drausta visam laikui.

Bet kurios pamaldos už baž 
ayčios sienų yra griežtai už
draustos Kada kunigas va 
žiuoja pas ligonį, žmonėms 
griežtai uždrausta pasitikti.

Laidoti mirusius su kunigu

•griežtai uždrausta. Uždrausta 
šveotinti paminklus ir kry
žius Draudžiami kryžiai sta
tyti pakelėse ir kryžkelėse.

Vaikai ir jaunimas 18 metų 
negali užeiti bažnyčion, nes 
bažnyčia būtų uždaryta vi
sam laikui.

Vaikus veža krikštyti į Vil
nių, bet ir tai daugelis liko 
be velykinės išpažinties. Vil
niuje truputį laisviau Bet ir 
ten einama prie to paties. 
Kalvarijas jau visiškai išdau 
žė (Neseniai atvykę š Vil
niaus pasakoja, kad dalis Kai 
varijų buvo išdaužyta 1957 
metais).

Mūsų kunigu uždraudė lai
kyti arklį ir nusipirkti pirkai 
tę šalia bažnyčios. Dviračiu 
jis turi važiuoti bažnyčion. 
Kartais kai kas jį paveža, iš 
eilės pasimainydami motoci
klais, kurie juos turi. Visi su 
sirūpinę, kas bus, kai ateis 
žiema, kuo tada kunigas su
sisieks su bažnyčia

Kunigui negalima duoti jo
kios aukos, net stiklo pieno. 
Už viską jis turi pats apsi
mokėti. O jeigu priimtų ką 
nors dovanai, tai būtų iš jo 
atimti dokumentai

, Kunigai gauna mokestį kaip 
ir darbininkai. Už mišias, šliū 
bus ir laidotuves mokestį pri
ima tam tikra įstaiga ir iš
duoda kvitą ir su tuo kvitu 
einama pas kunigą ir tada jis 
gali atlikti prašomus sakra
mentus

Mūsų kunigas algos gauna 
tiktai 60 rublių ir iš to jis tu
ri pragyventi, Prie savo buto 
jis neturi teisės pasisodinti 
net gėlių

Daug yra įvykę naujų at
mainų, bet apie tai dabar 
nerašysiu.

Jūsų laiškai dažnai manęs 
nepasiekta. Tokius, kaip mes, 
dabar labai spauažia. Spau 
dž’a visokiais būdais. Bet su 
Ddevo par alba ištversime prie 
savo. O gal Dievas duos, ga
las nebetoli, kadangi esame 
išsemti ir su džiaugsmu lau
kiame poilsio Dievuje.

Gyvenimas kolkoze kaskart 
sunkesnis ir verčia dirbti die 
ną ir naktį. Tie. kurie neina 
dirbti, turi geriau, nes gali 
anksčiau apdirbti savo skly

(pabaiga 3 pusi.)

(pabaiga)

Po mėnesio mus perkėlė į 
kitą avių košarą už 20 kkn. 
Mums gyventi skirtas namu 
kas buvo sukrypęs, be langų, 
durų ir be stogo. Užkimšom 
langus, drobule užtiesėm du
ris, dangstėm vaikus kuo įma 
nydamos. Naktimis šalta Bla 
kės ir uodai puolė. Nakčia 
staugdavo vilkui, kurių Kal
nuose buvo apsčiai Altajų 
čia nebuvo, nes jie parginda 
vo avis tik rudenį,

Rytą atjojo sovchozo (ūkio 
vedėjas ir parodė kokį miš 
ko plotą reikia mums per sa
vaitę Davė pielyčią pjūklams 
galąsti, bet ir ta greit atšipo. 

Ir vėl zulinom per dienas at 
šipusiais pjūklais, Vakare ran 
kų nebevaldydavom.

Anoje vietoje buvau atida 
vusi vienai rusei išeiginę suk 
nelę ir gaudavau vaikams pie 
no Dabar ryšis nutrūko. Li 
ko vanduo ir avižinė duona 
Vaikų skilviai nustojo veikę-

Gailestingoji sesuo S. ture 
jo sergančią vienų metų mer 
gytę. Ji gelbėjo, kaip įmany 
dama savo dukrelę ir mums 
padėdavo. Galų gale ji pata
rė venų krauju vaikus mai
tinti. Išėjusios į kalnus su 
vaikais, jos padedamos, pra 
piaudavom venas, duodavom 
kraujo vaikams ir vėl stipriai 

užspausdavom. Tokį maitini
mą tęsėm dvi savaites. Nusil- 
pom pačios, vos besilaikėm 
ant kojų, Marytė Jodeikienė 
vieną dieną, beleidžiant krau 
ją. mirė Per daug kraujo nu 
bėgo, nebegalėjo sulaikyti. 
Paliko 5 metų sūnelis, kuris 
po kelių dienų mirė Sekau 
čią sayaitę mirė gailestingo 
sios sesers S. dukrelė. Po ke 
lių dienų K. berniukas. Jį pa 
sekė jo sesutė.

Šaukėme Dievo pagelbos, 
prašydamos gelbėti mūsų vai 
kučius. Vėliau nė melstis ne 
galėjom, tik verkėm. Verkėm 
mirusių vaikų ir bevilčiai ver 
kėm dėl gyvųjų vaikų

Atvažiavęs sovchozo vedė
jas rado neišpildytas normas 
Barė ir grąsino. Bųvovistiek. 

Nebeėjau į darbą nes mano 
vaikai buvo mirties patale. 
Duonos nebegavau. Po kelių 
dienų atskyrė mus tris su 
sergančiais vaikais ir išvežė 
į sovchozo ligoninę Olienės 
berniukas mirė pakeliui. Ba 
bevičienės mergaitė už die
nos ligoninėje, Mano Algiu 
kas trečios dienos rytą.

Verkti nebegalėjai Davė 
karstuką. Sekiau viena pati 
paskui vežėją vežantį karstą 
Lyg nebesupratau, kas daro 
si. Kai vežėjas pradėjo berti 
žemes pabudau lyg iš sapno. 
Pradėjau save draskyti, rauti 
plaukus... Staiga prisiminiau 
dukrytę ligoninėje. Palikusi 
viską bėgau, kiek jėgos lei
do, į ligoninę.

Nubėgus puolu prie lovy

tės. Lovytė tuščia. Viena ru
sė sanitarė pasakė, kad la
voninėje. Durys uždarytos. 
Išlaužiau duris. Mergytė dar 
gyva pamesta ant grindų. Pa 
žiūrėjo į mane, lyg norėjo ką 
sakyti, tuo tarpu prasiveržė 
putos pro burnelę. Viduriukai 
išputo Mano rankose mirė, 
Mano rankose jos kūnelis su 
stingo. Norėjau bėgti su ja 
rankose į kapines pas broliu 
ką Sulaikė Uždarė mane la 
veninėje su mirusia Rūtele. 
Ten buvo dar vaiko ir suau 
gūsio lavonai.---------
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Apie “Trečiąją Pozicija”
Rugsėjo 22 d numeryje 

dienraštis «O Estado de São 
Paulo» vienameilgame straips 
nyje rašo, kaip 1 200 Belo 
Horizontą studentų padarė 
interpeliaciją buv. Juventude 
Católica Universitária lyderiui 
ir dabartiniam Krikšč D e įso 
kratų Partijos feder, deputa 
tui Andrė Franco Montor©:

- Kaip reiki suprasti tą 
garsiąją krikšč demokratų 
poziciją, kuri nėra nei komu 
nistinė, nei kapitalistinė?

Šia proga to straipsnio au 
torius Leonildo Tabosa Peš- 
soa puola tą krikšč demokra 
tų skelbiamą poziciją garbi
na kapitalistinę ūkio sistemą 
ir išvadina tos «trečiosios po 
zicijos» skelbėjus komunisti
nės infiltracijos agentais, skir 
tos sudemoralizuoti deniokra 
tiją ir krikščionybę.

Norėčiau pateikti šia pro
ga keletą paaiškinimų, kurie 
padėtų lietuviams katalikams 
susigaudyti šiame klausime, 
o tup pačiu ir susiorientuoti 
dabartinėje Brazilijos dvasi
nėje krizėje.

Pirmiausia reikia aiškiai ži 
noti, kad krikščionybė užima 
savą, visai kitokia poziciją 
visais pagrindiniais religi
niais, socialiniais ir ūkiniais 
klausimais, negu kapitaliz 
mas ar komunizmas bei so
cializmas. Tar jų yra e s - 
minių skirtumų, 
nors ne kartą išoriniai yra 
ar atrodo panašus. Todėl Ka 
tai. Bažnyčios, jos socialinio 
mokslo daugiau ar mažiau 
besiremiančių grupių užima 
mą liniją tikrai galima pava 
din U trečiąja pozicija. Pa 
svarstykime tik keletą atvejų.

Kapitalizmui ir jo doktrinai 
nuosavybės klausime - libe 
ratiniam individualizmui pri 
vati nuosavybė yra 
neliečiama neapribotoji žmo
gaus teisė Valdžia gali įsikiš 
ti tik rivačios nuosavybės 
pijttnaudojimo atveju.

Marksistinis komunizmas vi 
sai neigia priv. nuosavybę. 
Jam nuosavybė — tai vagys
tė Gi socializmas pripažįsta 
tik privačią naudojimo nuosa 
vybę ir š ek tiek smulkios ga 
mybinės Tad — visai be ar 
kiek tik galima mažiau priv 
nuosavybės!

y

Katalikybei priv. nuosavy 
bė yra prigimtoji žmogaus 
teisė Tačiau nuosavybė turi 
socialinių pareigų Todėl vai 
džia gali net išreikalauti tų 
pareigų įvykdymo ir dėl ben 
druomenės labo gali ir priva 
lo naujai pertvar
kyti priv. nuosavybės pa
skirstymą.

Bet yra visai kitas klausi- 

(pabaiga iš 2 pusi)

pelį. O to tie, kaip mes, esa
me darbo jėga, kuriai atsimo 
ka keiksmažodžiais ir dėl to 
reikia tylėti. Pas mus jau dir
bama sekmadieniais ir mano 
ma, kad tai tvarkoje.

«Liolė»
Darbininkas 

mas tos Katalikų Socialinės 
Doktrim s pritaikymas gyve
nime. Čia katalikai gali turė
ti įvairių nuomonių dėl laiko, 
kiekio būdų ir priemonių pa 
naudojimo. Pavz , žemės re
formos klausimu Brazilijos 
Vyskupų Konferencija aiškiai 
pasisakė už Žemės Re 
formą ir net atlyginimą 
žemės plotų savininkams ne 
grynais pinigais, bet taip pat 
ir vėliau išmokamais bonais. 
Tačiau yra palikta Brazilijos 
katalikams ir politikams lais 
vė spręsti apie greitesnį ar 
vėlesnį vienokį ar kitokį jos 
įvykdymo būdą

Tas pats ir su didelių pri 
vačių pramonės prekybos ir 
susisiekimo įmonių ar kredi 
to įstaigų nusavinimo, suvals- 
tybinimo klausimu. Jei tos 
įmonės ar įstaigos piktnaudo 
ja savo teises, neatlieka sa 
vo paskirties bei socialinių 
pareigų, yra pavojumi ben 
druomenei ar kitų žmonių 
ūkinei laisvei, tai nėra kitų 
priemonių tai pašalinti — 
bendruomenės valdžia gali jas 
nusavinti. Bet yra politinės 
išminties dalykas <kada, ko
kiame laipsnyje, kaip ir net 
kuriam laikui»?

Panašiai yra ir su * konku
rencija Kapitalizmui laisva 
konkurencija (kompetencija) 
yra geriausia priemonė, auto 
matiškai per laisvą gaminių 
pasiūlą ir paklausą bei kai 
nas tvarkantį visą ūkinį gy 
venimą.

Komunizmas neigia bet ko 
kia laisvą prekybą ir garny 
bą Katalikų soči, line doktri 
na ir ja besirenr’ą sambūriai 
pripažįsta laisvą kon
kurenciją, tačiau ben 
druomenės kontroliuojamą Gi 
visas tautos ūkis su gamyba, 
prekyba, kreditu turi būti iš 
anksto planuojamas,

DARBININKŲ TEISĖSE.

Pagal kapitalizmą įmo
nių ne kontrolių o ja 
m i pilnateisiai šeimininkai 
yra jų kapit.lo savininkai, ar 
tai būtų paskiras asmio ar 
bendrovė Darbininkai turi tik 
teisę gauti sutartą atlygini 
mą Jei dabar vadinamasis «in 
tervencionisdnis kapitalizmas» 
suteikia darbininkams šiokių 
tokių teisių įmonėje tai tik 
nenoromis spardydamasis,sin 
dikatų ar Valstybės priveis 
tas

Komunistinėje sistemoje 
įmones tvarko praktiškai tik 
Valstybės paskirti direktoriai 
komunistų partijos priežiūro 
je Vadinamieji įmonių sovie 
tai, tai yra, tarybos neturi jo 
kios galios. Darbininkų gi 
sindikatai — profsąjungos ga 
Ii rūpintis tik darbininkų poil
sio, kultūros ir butų klausi
mais, Amatininkų «artelės» ar 
ūkininkų kooperatyvai—kol
chozai yra taip pat visiški je 
kom partijos valdžioje.

l'agal katalikų socialinį 
mokslą įmonė yra visų joje 
veikiančių asmenų dar
bo bendruomenė, tiek 
kapitalo t-avininkų, tiek vado

V. Ališas

Žiedas ir Žuvėdra
Nuo bangos ant bangos, nuo salos prie salos 
Plaukia mūsų laivai, plaukia mūsų laivai. 
A-r nakčia, įsiklausiusi žvaigždžių tylės. 
Gaudė jūra ar tu dainavai?

Baltos burės lyg marių žuvėdros sparnai:
Baltos vergės juodų ir piktų debesų.
Kur mus neš — nežinau; kur mus neš — nežinai. 
Taip keliaut, iš tikrųjų, Įtaisu.

Naujos salos iškils vandenų pakrašty, 
Naujos salos nusėd pakrašty į bangas. 
Lips keleiviai ant įų. Nė sudie pasakyt, 
Nei paspaust nesuspėsi rankas.

Nuo bang s ant bangos plaukia mūsų laivai. 
Žvaigždės spindi danguj išdidžiu kilnumu.
Tu žuvėdrą ir žiedą lopšy sapnavai?
Aš tą sapną suprast jau imu —

(Iš rinkinio «São Bento Varpai»)

vaųjančio personalo, tiek dar 
bininkų. Visi joje turi balsą 
ir savą reikšmę. Užtat pasku 
tintai popiežiai aiškiai kalba 
apie reikalą palengva įvykdy 
ti šią darbininkų teisę daly
vauti įmonės vadovavi
me, nuosavybėje ir 
pelne.

Užtat Vak. Vokietijos krikš. 
demokratų partija savo bal
sais. priešintis socialdemokra 
tams. 1949 m. pravedė įstaty 
mą pag 1 kurį įmonėse įves
tos įmonės tarybos, laisvai vi 
sų renkamos, o didžiuosiuose 
fabrikuose adminis racijos ta
rybos sudaro darbininkų ats
tovai. ir personalizo skyriaus 
direktorjus yra skiriamas bei 
atleidžiama^ su dar b ninku 
s tikimu Yra įvairiuose kraš 
tuose g riau ar blogiau pavy 
kusių bandymų darbininkų 
dalyvavimo įmonių pelne ir 
nuosavybėje (per akcijų da
vimą, įrašymą soeijais .)

Ir viso krašto ūkio tvarky 
me bei ekonominėje politiko 
je darbininkija turėtų daly 
vauti ne tiek nuostolių prida 
rančiais streikais ir opoztoi 
jos dvasia, bet bendradarbia 
v mo dvasia Todėl katalikai 
sociolog i aiškina, kad ki-ek- 
vit na verslo šaka turėtų sa 
vo atstovybę demo 
kratiškai sudaromą ar renka 
tną visų tos verslo šakos dir 
bančiųjų. Šios miestų rajonų 
ir provincijų verslinės akto 
vybės siųstų savo atstovus į 
visos valstybės ūkinę atsto 
vybę, kuri apspręstų ir ri 
kiuotų visą krašto ūkinę bei 
sočialinę politiką ir pade ų 
politiniam parlamentui bei 
Vyriausybei.

KAPITALIZMO DVASIA

Tad iš šių keletos trumpų 
paaiškinimų matome, kad Ka 
talikybė užima visai skirtin 
gą nuo kapitalizmo ir komu 
nizmo poziciją Ji skatina ir 
ūkiniuose reikaluose visus va 
dovautis teisingumo, brolišku 
mo ir solidarumo dvasia, Ga
li ne kartą atrodyti, kad čia 
Brazilijoje ar kitur katalikai 

bei krikšč demokratai reika
lauja visai panašių dalykų, 
kaip komunistai ar socialia 
tai. Tačiau jie išeina iš visai 
kitokios dvasios.

Nepažįstu arčiau Brazilijos 
krikšč demokratų partijos ir 
veikėjų. Tačiau dėl tų pačių 
motyvų, man atrodo, kad ap
šaukti juos sąmoningai ar ne 
sąmoningai einant išvien su 
socializmu, esant komunistl 
nės in iltracijos agentais, yra 
neteisinga, yra nesusiprati- 
m s ar b avimas a alfabetais 
katalikų socialiniame moksle 
ir jo praktiškuose pritaiky
muose

isociališkai susipratę katuli 
kai ir krikšč. demokratai t-u 
ri skelbti krikščioniškąją sam 
pratą ir reikalauti naujos sau 
tvarkos įvedimo — patin
ka a r nepatinka tai 
kapitalistams ir kapitalizmo 
gynėjams. Per daug ir ta<p 
mes katalikai ar Katal. Baž
nyčia esame kaltinami einą 
išvien t«u kapitalizmu. Jeigu 
jie tylės, dus savo brolių, is 
tori jos ir Dievo kaltinami už 
apsileidimą ir tiest s nutylėji 
mą! Juk nors kapitalistinė 
ūkio santvarka nėra Bažny
čios pasmerkta kaip iš esmės 
neteisinga, bet ji dabar yra 
sugedusi pilna piktnaudojimų 
ir reikalinga gilių reformų. 
O pati kapitalizmo dvasia ir 
mokslas, būtent, liberalinis in 
dividaalizmas yra Bažnyčios 
taip pat pasmerktas 
kaip ir komunizmas

Neapsimoki todėl katali
kams amžinai taisyti fcapita 
lizmo klaidas kapitalistus vis 
taikinti su darbo žmonėmis, 
padėti jiems daryti menkas, 
vistiek darbininkų nepatenki 
nančlas, žmonišką gyvenimą 
visiems žmonėms neįgalinan
čias reformas, reformėles, 
laukti vis išmaldų ir nuolai
dų iš kapitalistų Nepataisysi 
pačios kapitalizmo dvasios — 
pelno, turto statymo aukš
čiau už viską, už patį darbi, 
ninką, bendrąją gerovę rei
kalavimo sau ir konkurenci
jai. neribotos, nekontroliuo 
jamos laisvės!

Ir straipsnio autoriaus vadi 
nama«is «intervencionistinis 
kapitalizmas» (tai yra, prilei- 
džiąs valdžios intervenciją, 
įsikišimą) ar liaudies kapita
lizmas», vienu žodžiu, nelibe- 
ralistinis kapitalizmas iš es
mės nėra pasikeitęs. Jis nė
ra pajėgus iš pagrindų spręs 
ti mūsų laikų naujas sociali
nes ir ūkines problemas. Tai 
neužginčijamai rodo ir jo už 
leidimas vis plačiau vietos 
komunizmui

Nieko nepadėe ir straips
nio autoriaus kapitaliz- 
mo d a n g s t y m a s fcd e- 
mokratija. Demokratija 
yra pačios liaudies valdymas, 
t y pačių žmonių dalyvavi
mas visų savo bendrųjų rei
kalu tvarkyme. Kapėtaldstinei 
santvarkai viešpataujant įsi 
gilėjo praktiškai tik politinė 
demokratija. Leidžiama vi. 
siems piliečiams kas 2- 6 me 
tai dalyvauti rinkimuose ats
tovų, dažniausiai pačių kapi 
talfetinių ar valdančių grupių 
pastatytų kandidatų. Tik po 
didelių kovų prieinama šiek 
tiek prie socialinės ir ūki
nės demokratijos Kapitaliz
mui tad dar toli iki pilnuti
nės tikrosios demokratijos ir 
jis nėra vienintelis demokra
tijos nešėjas, o tuo labiau 
gynėjas!

NAUJOS SANTVARKOS!

Todėl manyčiau, kad kata
likai ir krikšč demokratai 
negali sustoti skelbę trečiąją 
poziciją — krikščioniškąją 
dvasią labiau atitinkančią nau 
ją santvarką ir reikalauti pro 
tingo privedimo darbininkų 
teises įgyvendinančių pagrin
dinių reformų Jie neturėtų 
bijotis nei pravardžiuojami 
«reakcionieriais», «bažnytar- 
niais» ar apšaukti katalikais 
socialistais progresistais ko 
munistų kolaborantais ir ap
mulkintais

Be to, atrodo, jei Brazilijos 
krikšč demokratų vadai, kaip 
Andrė Franco Montoro ar 
kiti vadai skelbtų ar 
vykdytų kokią klaidingą ak
ciją. tai būtų pačios partijos 
vadovybės reikalas juds su
drausti ar nušalinti įsikištų 
gal net ir Brazilijos Vyskupų 
Konferencija, laikraščio «Bra 
sil Urgente» atveju. Ne straips 
nio au’oeiu Sr. L. Tabosai 
priklauso teisė juos teisti ir 
pasmerkti.

Nežinau, kiek Brazilijos 
krikšč demokratai turi savo 
programoje šsidirbę krikščio 
niškajai dvasiai atitinkančios 
ūkinės santvarkos planą Taip 
pat kaip ją vadina: solidaris- 
tine sistema, kòrporatyvizmu, 
organiška valstybe, ūkine dei 
mokratija. naująja santvarka 
ar kitaip. Ją yra ryškiai ap
rašę ir j planus išdirbę kata 
likai sociologai ir ekonomis
tai, kaip Henrich Pesch. Nell 
Breunning, Peroux J. Marre- 
chal, P. Lebret vad vauja 
mas «Economic et Human s- 
me» sąjūdis ir kiti Ne tiek 
svarbu, k? d ji dar niekur ne 
įgyvendinta. Juk neįgyven
dinta dar ir socialinė bei 
ūkinė demokratija. Svarbu ta-

(pabaiga 4 pusi.)
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MUSU PASAKOS

Beržas
s '

Saulė nusileido Aptemo dan 
gus Sužibo žvaigždės viena 
po kitos. Užtekėjo mėnuo, 
pažiūrėjo iš dangaus žemėn 
ir slapstosi už debesio; buvo 
vėl pasirodęs, pažiūrėjo kiek 
ir vėl pas slėpė.

Miega gtiria, snaudžia upė. 
vos vos Vilnelė muša. Lau 
kuose ir pievose — tyla; nak 
tis viešpatauja Miega visa, 
tik senis beržas pagiry nie
kaip negali užmigti.

Pailsęs jis stovi šakeles nu 
leidęs žemyn, bet nemiega, 
kažin ką galvoja Ap inkui 
auga jaunučiai berželiai jau 
seniai nieko nebegirdi, nebe 
mato, snaudžia ramiai. Stovi, 
nė nekrusteHa, saldžiai sap
nuoja

Atlėkęs vėjas sako beržui:
— Ko tu, seneli, nemiegi?
— Neina miegas... O tu iš 

kur?...
— Aš? Iš upes? Žvejas na 

mo skubinos; aš jam laivelį 
padėjau »tumti.

— O dar ką veikei?;
— Vienos moteriškės šia* 

pius baltinius praeidamas iš
džiovinau.

— Paskui?
— Paskui kelią šlaviau.
— Ir čia atskridai?
— Ne. Nugirdau vaiką tro

boj verkiant, prašant mamą 
padainuoti jam dainelę. Bet 
jo mama miegojo. T,ai aš įsi- 
rangiau į kaminą ir daina
vau, kolei vaikas užmigo.

— Ir visa?
— Ne, dar ne visa., Manęs 

laukė vienas malūninkas.
Pažįsti tu tą baltabarzdį 

senį?

(pabaiga iš 3 pusi.) 

čiau, jog katalikų dr krikšč. 
demokratų siekiama naujoji 
santvarka turi gerus, tvirtus 
principus ir sveiką dvasią. 
Naujųjų socialinių įstatymų ir 
struktūrų kūrimas bei kitokį 
sveiki pasireiškimai eina ne
sąmoningai šia linkme!

Dabartinėje padėtyje, nau 
jos santvarkos ieškojime ir 
čia, Brazilijoje, užvirusioje 
kovoje tarp kapitalizmo ir ko 
munizmo tikrai linkėtina, kad 
krikščionys demokratai ne 
tik išmintingai vykusiai skelb 
tų tą «trečiąją poziciją», bet 
ir taptų judria, galinga «tre 
č i ą j a jėga». It mūsą, 
lietuvių katalikų, pareiga bū
tų jiems padėti pagal išgales, 

P. Daugintis S. J.

ir Vėjas
— Taip, pažįstu?
— Tai aš jam daug miltų 

primaliau, net pailsęs buvau.
— Gerasis vėjelį, tavęs 

klausydamas tik irgi'di kiek 
tu kam gera esi padaręs O 
pasakyk, ka tu vakar darei?

— Vakar? Nebeatmenu
— Nebeatmeni? Jei nori, 

tai priminsiu,
— Ne. dėkui, nereikia.
— Kaip nereikia? Gera yra 

ir vakarykščia prisiminti. An 
tai, jauna drebulaitė buvo 
aukšta, laiba o dabar riogso 
be viršūnės; nulinko ji, lyg 
kokia senė., Pažvelk į lau 
ką: ten rugiai Sutaršyti, avi 
žos išblaškytos.. Ką tu, vėje
li vakar darei? Kam tu man 
senam ramybės nedavei — 
kratei, lapus blaškei, šakeles 
laužei? Jaunus berželius lanks 
tei ir į šonus suki ai Visas 
miškas buvo nubudęs, drebė 
iš išgąsčio, raudi jo, verkė...

Klausė vėjas, klausė ir su 
sigedo. Visai nutilo Ir nuskri 
do kažkur tolyn.

Esmaitis.

JUOKAI

— Psichiatras, patikrinda
mas pacientą: «Ar tau atsitin 
ka girdėti kalbant, bet neži 
nai kas kalba, nei iš kur eina 
garsas?»

— Pacientas: «0 taip»».
— Gydytojas: «Kokiais at- 

jais?»
— Pacientas.- <Khda aš kai 

buosi telefonu.»

VARGŠAS BERNIUKAS

Amerikietis kareivis, ke 
liaudamas per komunistų vai 
domą kraštą, susitinka berniu 
ką ir klausia:

— Tu taip menkai atrodai, 
berniuk, ar neturi tėvo?

— Turiu.
— Kas jis?
— Kruščiovas.
— O motina?
— Visasąjunginė socialisti

nė respublika.
— O kas tu norėtum bu.i?
— Našlaitis.

GYDYTOJO- SŪNAUS 
POTERIAI.

— Jonuk, ar sukalbėjai po 
terius?

— Taip.
— Ar pasimeldei ir už ma

mytės. x
— Taip
— Ar pasimeldei taip pat

PRISIMINIMAS
Ar prisiminsi kada mane, 
Kaip praeis jaunystė žalia; 
Ar dainų ir juoko garsai 
Sugrįš kada nors.

Tai praeitis — prisiminki tu! 
Nežus per amžius su tavim kartu. 
Alyvų krūmai ir kvapūs žiedai 
Gal primins tau mane amžinai

Buvo tylus vakaras Skambėjo varpai. 
Ir tu klausei jų gaudimo skambaus. 
Tai prisiminti šaukia dangus, 
Tu jau pasenęs žilas žmogus.

ŠVIESAI GĘSTANT

Ar žinai kad jie ba gė sa
vo gyvenimą šiais žodžais:

LEON' RDO DA VINCI — 
«A^ nusižengiau Dievui ir žmo 
nijai, kadan i mano darbas 
nepasiekė lygio, kurio tikė
jausi »

MOZART — «Ar aš nesą 
kiau jums, ka'd aš rašiau tai 
(Requiem) pats sau?»

JOHANN STRAUSS (valsų 
karalius) paliepus jam eiti 
miegoti, jis šitaip pasakė: 
«Aš eiiiu, nesvarbu kas be
būtų »

FRANKLIN ROOS K VELT - 
«Man labai skauda galvą»

PUŠKIN - (pakėlęs rankas 
j knygų lentynas) «Sudie, ma
no draugai »

EDGAR ALLEN POE - «Vieš 
patie, padėk mano vargšei 
sielai »

ŠV. PRANCIŠKUS (iš Ašy 
žiaus) — «Sveika, sesuo Mir
tie.»

JĖZUS KRISTUS - «Tėve, 
į Tavo rankas aš atiduodu sa 
vo sielą. Atlikta!» 

LUDWIG BEETHOVEN - 
(būdamas kurčias) «Aš girdė
siu Danguje.»

ir už kitų sveikatą?
— Ne, nes tėtis neturėtų 

darbo, ir tada nebūtų iš ko 
gyventi.

SUNKUS KLAUSIMAI

Ketvertų metų Šimutis: — 
Pasakyk man, tėveli, ką da
ro vėjas kai jis nepučia?

SUNKIAI DIRBK

Žinomas JAV kardiologas ir 
širdies chirurgas dr. Walton' 
padarė pranešimą iš savo ty
rimų, kaip sulaikyti senėji- 
jimą. is nurodė, kad tam #i 
kri vitaminai ir fizinis akty
vumas apsaugo žmogaus ar
terijas nuo sukietėjimo ir tą 
procesą padaro labai lėtą, 
tuo apsaugo žmogų nuo se
natvės vadinamo «suvaikėji
mo» ir prailgina gyvenimą. Jo 
nuomone pati gamta sudariu
si sąlygas arterijoms apsisau
goti nuo sukietėjimo Fižinis 
lavinimasis, sunkus įvairus 
darbas aktyvina kraujotaką 
ir padeda išvengti arterijų su

DAINA
Nuvyto jau Žibuoklė d

J J

Nuvyto Jau žibuoklės.
Neužmirštuolių nėr.
Širdis pamiršo juoką, £<‘
Kas meilę jam įkvėps? oi

Mm, aa, tralia, lia.
Mm, aa, Tra lia.
Širdis pamiršo juoką 
kas meilę jai įkvėps? ___

Aš pievoje suklupus
Gėlių norėjau klaust,
Ar skinti jas su rūtom, " * 9q
O gal prisegt kitam? 905

Í92l

Mm, aa, traKa...
a jsmnd

Jei būt neužmirštuolių
Primintų man tave.
Priglausčiau jas prie lūpų
Su meile nemaria,

Mm, aa, tralia...

kietėjimo. Iš kitos pusės, 
alus, baltas vynas, obuolių 
sunka ir gyvuliniai riebalai 
sudaro sąlygas arterijoms kie 
tėti. Jau įrodyta, kad kai ku 
rie vitaminai mažina gyvulių 
arterijų kietėjimo procesą. Jis 
tyrimuose radęs, kad alus 
procesą lėtina, bet degtinė 
džinas, likeriai, vartojami sai 
kingame kiekyje, to proceso 
nestabdo. Cigare&ių rūkymas 
veikia už arterijų sukietėji. 
mą. Tą patį atlieka ir gyvuli
nių taukų perteklius. Nurodo
ma, kad Afrikos negrai, ku
rie mažai vartoja gyvulinių 
taukų, beveik nežino, kasyta 
arterijų sukietėjimas net ir 
šimtmečių senių tarpe. Ypač 
minėtas daktaras rekomen
duoja sporto pratybas arba 
sunkų fizinį darbą.

— Turtuolis paklausė moky 
tą žmogų:

— Kodėl prie turtuolio du
rų dažnai gali pamatyti moky 
tą, o prie mokyto žmogaus 
durų turtuoliai neveik niekad 
neateina?

— Dėl to, kad mokyti žmo
nės moka vertinti turtą, o tur 
tingieji retai temoka vertinti 
mokslą.

— Kadangi palikti kraštą 
dar nereiškia palikti pačią 
tautą, tai tuo pačiu pareiga 
mylėti savo tauta nei suma-; 
žėja, nei atkrinta dėl atsidū-L 
rimo svetur

Dr. J. Girnius
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Lietuvi
Klausyk ir remk

LIETUVIŠKA PROGRAMA
kuri yra transliuojama kiekvieną sekmadienį 

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

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

FABRICA DE MALHAS
Petras Šukys

gamina meniškus ir stiprius megs tin likus, rūbelius nau
jagimiams ir kit.
Rua Jundiapeba, 45, Fone : 63-4258 Vila Zelina (arti R.

Ibitirama ir Av. Zelina).

ALEKSAS KALINAUSKAS
Advokatas

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

Residencia:
R. Joaquim Piza, 204

Raštinė:
R.i 15 de Novembro, 244 
4.o - Sala 7- Tel. 37-0324 

no 14,00 ik; 18,00 vai.

MALONI ŽINIĄ LIETUVIAMS
LIETUVĖ ADVOKATĖ IRENE GRITÉNAS DUOD > NEMO
KAMAI JURIDINES INFORMACIJAS SAVO TAUTIEČIAMS

IRENE GRITÉNAS
Advogada

ESCRlfÓRIO RESIDÊNCIA
Praça da Sé, 323 - 10 ■ c/lOljlOZ Rua Coelho Neto, 281

Fone 33-9951 Fone: 63-3697, V. Prudente

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

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

Aberturas de firmas - Encerramentos de firmas - Transferências 
de firmas - 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 E2 - 

FONE: 63-6005 . VILA ZELINA - SÃO PAULO

PRANAS & CIA. LTDA,
Madeiras»iem gerai

SÉ3E Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Fone 52 0229 
Endereço Telegráfico: « C A B IU N A »

. Rio de Janeiro ?
Serraria < I T A » — Serra dos Aimorés — Município de í 

Nanque - Estado de Minas Gerais

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA
LENDORIUS

Pirmą mėnesio sekmadieni 
Pa que das Nações 1® vai 
Casa Verde, 17,15 vai.
Antrą :

Jaçana klierikų kopi. 8,15 vaL 
Bom Retire, 10 vai.
Utinga 18,00 vai.,

Trečią:]
Agua Rasa 8 valų
Moinho Velho 11 vai., 
Lapa 16 vai.,

[ Ketvirtą':
Vila Guilhermine 17 vai.
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vai., 
Vila Bonilha 10 vai.

LIETUVIŠKŲ PROGRAMOS .
TRANSLIACIJOS

(Lietuvos laiku)

VATIKANO RADIJAS

Kasdien 20,15 iki 20,50 vai
Sekmadieniais 10,30 iki 11 

vai. 19, 25; 31 ir 196 metrų 
bangomis.

RIO DE JANEIRO

Lietuvių radio valandėlė

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

INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLÁSTICOS 
“PAVILONIS”

Rua Prof. Gustavo P. de Andrade, 884 - 902, caixa 
postal 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.

KIRPIMO; IRJMSIUVIMO .MOKYKLA

“fori.JA”
Mokina kirpimo siuvimo, madų mode 
lių braižybos ir pritaikomojo meno.

Paruošia siuvimo ir kirpimo mokytojas 
valdiškiems egzaminams (habilitação) 

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

Pamokos vyksta vakarais
- Užsirašyti pas mokyklos direktorę Sofiją Misiukaitę 
------  Rua c a Graça, 381 — casa 6 — Bom Retiro —-—

«A voz da Lituania» yra trans 
liuojama ANTRADIENIAIS 
18 vai. 40 min.

SIUVĖJAS
POVILAS AMBROZLVIČIUb
Rua dos Ciclames, 510 (sėdė 

propria) — Vila Belą

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

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

São Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui 

Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

VIENINTEL1AI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDO Y A

indoya viilio yrr .jenai žinomas gėrimas 
Kurio puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
įsitikinkite ir visados naudokite!

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

Caixa Postai 3967 — S Ã O PAULOS

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

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

, » b a •:j ------- "Tu-i r-ffif-n ::........... '•........... b n p r s a u •
j ..a, - h a K ;; a b □ : • • • • • '■& s as 3 • • • •

1ETCRITORIO CONTAEIfL

SÀJTCÍMENTO
Irmãos Nascimento

RE®. C.R.C. »P. Nro 1.484

Atlieka firmų auuaiymus, perleidimus, komercines 
ir iudustrialines apyskaitas, sutvarko dokumen

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

.Juridinis Departamentas — Nejudomo turto parcavimas 
Av. Zelina, 831 - Vila Zelina — 1 ei 63-7140 - S. Pauli,

Statybos medžiagos sandėris ir įvairių geležiniu daiktų, indų I ei darbo įrankių 
krautuvė tiktai pas
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MIELI SKAITYTOJA!

Kas dar už “Mūsų Lietuvą” 
neatsilygino už praėjusį lai
ką. prašomi tai padaryti kuo 
skubiausiai!

‘ML" Administracija

RADIO PUSVALANDIS 
GRĮŽTA Į 20,30 VAL.

Užsibaigus rinkimams mūsų 
lietuviškas pusvalandis nuo 
šio sekmadienio vėl atgauna 
savo teises ir bus ne 7. bet 
8,30 vai. sekmadienio vaka
rais, iš Radio Clube de Santo 
Andrė, 1495 kilociklų banga.

- MATYSIME GRAŽŲ Vai 
dinimą. Lietuvių Katalikių Mo 
terų Draugija lapkričio mėn. 
10 d ruošia įdomų popietį 
su linksmo vaidiuimu ir pasi 
šokimu Vaidins ‘ Juodą ange 
lą”. Visi prašomi 10 d lapkri 
čio rezervuoti ruošiamam va 
karui. Pakvietimus iš anksto 
reikia įsigyti

— Šj sekmadienį, 20 d spa 
liaus, 16 vai Vila Zelinoje 
šaukiamas Liet Kat. Moterų 
Draugijos narių susirinkimas.

— Šeštadienį, spaliaus mėn. 
19 d. 18 vai Vila Zeliooj su
mainys žiedus ANA AZARA 
VIČIUTĖ su ARMANDO 
STOEV.

Jaunoji yra uoli, ilgametė 
Liet. Kat Bendruemenės cho 
rietė, «M.L.» skaitytoja. Jau
niesiems Liet Kat Bendruo. 
menės choras ir *‘M.L.» linki 
saulėtų, laimingų gyvenimo 
dienų Šliubo metu giedos 
Liet Kat. Bendruomenės cho
ras.

— Liet. Kat. Bendruomenės 
choras ruošia šaunų Naujų 
Metų sutikimą Lietuvišką vi
suomenę iš anksto kviečia da 

x lyvauti. Gros puikus orkes 
tras.

— Laiškai: R Lunskiui. I. 
Klišytei, Aug, Žemaitaičiui, A 
Pakalnienei, J. Seliokui, O.

LIETUVIAMS PAMALDOS

Šį sekmadienį liet, pamal 
dos įvyks' Agua Rasa 8 va ., 
Moinho Velho 11 vai i<r La 
poj 16 vai. Prašoma visų gau 
šiai atvykti į pamaldas, ypač 
liukiamas jaunimas

UŽSIMOKĖJO UŽ LAIKRAŠTĮ •

Robertas Vaitiekaitis 2 000 
kruzeirų

URUGVAJUJE JUBILEJUS

Tėvas Jonas Giedrys, S. J. 
ruošia dideles iškilmes lietu
viškoje Urugvajaus kolonijoj, 
nes jau 10 metų kaip gyvuo
ja lietuviška parapija. Pirmu 
tinių Tėvų misijonierių jau 
nėra toje parapijoje, nes a.a. 
Tėvas Vladas Mikalauskas jau 
8 metai kaip ilsisi Araęa ka
pinėse Sau Pauly je, o Tėvas 
J. Bružikas č a darbuojasi ve. 
lionies vietoje Tėvas J. Gie
drys vienintėlis iš seniau at
vykusių (1952) jau 11 metų in 
tensyviai tęsia pradėtą darbą 
ir yra dabartinis lietuvių pa
rapijos klebonas Mo”tevjdeo 
mieste. Jam padeda: Dr Juo 
zas Venckus, Dr Petras Dau
gintis ir prof. Jonas Sukac
kas. Sanpauliečiai gerai pa
žįsta Tėvą Joną Giedrį ir P. 
Dauginti, dėl to teikia širdin
giausius sveikinimus ir jiems 
asmeniškai ir visai lietuvių 
parapijai. Montevideo Kris
taus Karaliaus šventė spalių 
27 d. tegul virsta didelio 
džiaugsmo ir trijuiufo diena. 
Kad toji pirmoji 10 metų su
kaktis dar kartotųsi daug sy 
kių ir vaikų vaikai vis atsi 
mintų, kad jų tėveliai lietu
viai daug vargo ir aukojosi 
sutverdami lietuvišką parapiją 
ir pastatydami gražią Svenč. 
Marijos Širdies bažnyčią. Il
giausių metų!

KALĖDOJIMAS

Lietuviai kunigai lankysis 
ir šventins namus sekančio! 
savaitėj visoj Mookos apylin 
kėj.

— DEMOKRATINĖJE SAN
TVARKOJE BALSUOTI YRA 
PARE’GA. ŠIĄ PAREIGĄ AT
LIKSI BALNODAMAS UŽ 
JOSÊ JAKUTIS,

P. D C , NR. 1338.

(pabaiga iš 1 pusi.)

bei versdamos jaunimą stoti 
į antireligines organizacijas

1963 VIII 1 Vatikano radi
jas paskelbė katalikų pažiū

Masienei, V, Balčiūnui, Pr. 
Zagorskienei, J. Stankevičiui. 
Z. Pranckevičiui, O. Švitrai, 
I Skurkevičiūtei, J. Rusevi- 
čiui, V Vosylienei, I Virbic 
kui.

— Mirė spaliaus 12 d. Ri
jos Radzevičius, Marija Mas 
taitienė Sofija Citavičienė 
Vaznienė Spaliaus 17 d. Emi 
Ii ja Šakalienė ir Marija Pa 
leckienė Septintos dienos mi 
šios bus 24 d. spaliaus 7,30 
vkl. ■

— Rio Grande do Sul esta- 
de dar vis tebelyja Yra pa
vojaus, kad prie Porto Alegre 
esanti užtvanka gali išsilieti 
— išlaužtą sieną ir tuo suda
ryti pavojų miesto žemajai 
daliai.

TIPOGRAFIA BALTICA
Lietuviška Spaustuvė

ALEKSANDRAS BUMBLIS
Atlieka įvairiausius spaudos darbus pramonei bei 
prekybai Dėžutės elektros lempoms — Spausdina 
suviniojimui popierį iki trijų spalvų (krautuvėms).

Fabrikuoja «Papel ondulado»
Rua Eduardo Leopoldo, 10 (Coroa), Telefonas 8-6423.
Laiškams: Rua General Fonseea Teles 606, S. Paulo.

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTE

Mylimam vyrui ir tėvui

A. A. FELIKSUI JAKUČIUI mirus,

visiems dalyvavusiems laidotuvėse, septintos dienos 
šv. mišiose, liūdesio valandoje mums pareiškusiems 
suraminimo, užuojautos, nuoširdžiai dėkojame,

JAKUČIŲ Šeima

ras į marksizmą ir komuniz
mą «Marksizmas ir jo politi
nė išraiška komunizmas nėra 
pasikeitę. Šios pažiūros nėra 
sutaikomos nei su krikščiony 
be nei su laisva žmonija Nei 
evolicija nei geografiški nei 
etniški pasikeitimai negali re 
komenduoti komunizmo ar 
marksizmo kaip politinę dok 
triną kuri tiktų laisviems žmo 
nėms, o ypač katalikams Tai 
kos ir susipratimo skatinimas 
tarpe žmonių yra kiekvieno 
doro piliečio pareiga. Tačiau 
reikia būti labai atsargiems 
kad tuomi nepasitarnautume 
komunistams ir jų ideologijai.

Nesama bet kokių pasikei 
timij tarpt utinėje arenoje, ku
rie mums pavelytų bet kokį 
nuolaidumą ar neveiklumą ko 
vojant su komunizmu—mark 
sizmu. Komunistai išnaudoja 
eilę veiklos plotų, kad sėtų 
žmonėse baimę. platintų abe
jones, iškraipytų tiesą ir už
slopintų kiekvieno|haisvo žmo 
gaus pasipriešinimo valią tuo 
mi plėsdami komunizmo idė
jas į plačiasias mases. Visi 

. katalikai privalo atskirti spal 
vas ir permatyti komunistų 
kėslus

Šiandien kaip ir vakar, be 
jokio geografiško skirtumo ir 
etniškų bruožų marksizmas— 
komunizmas yra krikščiony
bės priešingybė, kad paverg
tų laisvę, tiesą, teisę ir tai-
ką. Kaip Rytuose taip ir Va
karuose marksizmo—komuniz 
mo esmė yra ir liks materia

lizmas ir bedievybė. Šiuose 
dviejuose geografiniuose kraš 
tutinamuose k- munizmo prak 
tika yra ir liks laisvės paver 
girnas, persekiojimas bet ku
rio tikėjimo o ypatingai Ka
talikų Bažnyčios Komunistai 
atsižvelgiant į sąlygas, gali 
keisti savo taktiką, bet ne 
tikslą.

Visų laisvų žmonių o ypa
tingai katalikų pažiūra komu 
nizmo—marksizmo atžvilgiu 
negali pasikeisti. Bekromisinė 
laikysena, kiek tai liečia 
marksizmo—komunizmo idė
jas, tėra vienintelis ginklas, 
kad išvengus komunistų infil
tracijos Gamtos įstatymij ri
bose enc klika «Pacemin Ter 
ris» atskleidžia daugelį veiki 
mo sričių, kur nėra paliečia 
mi tikėjimo reikalai. Tokiuo 
se santykiuose su kitais žmo
nėmis katal kai privalo būti 
labai atsargūs, kad niekada 
nepažeistų tikėjimo ir mora 
lės“ — baigia savo išvedžioji 
mus apie komunizmą — mark 
sizmą Vatikano radijas.

Stebėtojas

APARTAMENTAI
PRAIA GRANDE netoli Ocian 
ilgam išsimokėjimui.

APARTAMENTAI SÃO VICEN
TE B/Quinha. Ilgam išsimo
kėjimui

Sklypai ir namai Vila Zeli- 
noj, Vila Beloj ir apylinkėse 
Kreiptis: Rua Ibitirama, 976

V. Zelina

LIETUVIAMS NUOLAIDA! 
užsisakant gerus batus pas 

JONĄ PETRIKĄ 
jo paties batų krautuvėje 

Rua B. de Itapetininga, 262. 
4-o and, sala406, Tel. 35-8873.

- VILA ZELINOS LIETU

LIETUVIS ADVOKATAS
Albertas Pavilavicius

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių 
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis, doku

mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai.
A v. Liberdade, 47 - 9 o Andor Res : R. Fernando Falcão, 35 
Fones: 37-0395 - 35-5650 33 6011 São Paulo

* PRANEŠIMAS

Lankydamiesi Romoje, Italijoje, apsistokite naujai 
įrengtuose Liet. Šv. Kazimiero Kolegijos svečių namuose:

kVILLA LITUÂNIA*
Piazza Asti 25 (Via Casalmonferrato 33. Tel. 78.90.33.^78.00.14) 

ROMA — ITALIA.
Rasite jaukią anlinką, sveiką maistą ir neperdetą kainą. 

Pageidaujama, kad dėl apsistojimo laiko būtų 
susitarta iš anksto.

KOLEGIJOS VADOVYBĖ.

SAVI PAS SAVUS!
Palaikykime lietuvių įmones!

Vila Albertina, A v. N. S. Aparecida, 204, Bairro Tre 
membė lietuvis A. Laurinavičius turi įvairių lietuviškų 

ir vietinių gėrimų fabriką
LAURINAVIČIUS ANTANAS & ČIA. LT D A,

Jei reikia gėrimų pirma pasiteirauk pas savo tautietį 
o paskui kitur

Susisiekimas; iš Praça do Correio važiuoti onibusu 
iki galo Vila Albertina.

VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5970
Rev. Jonas Bružikas, S. J. 

Igreja de São Gonçalo, Pra 
ça João Mendes, São Paulo 
tel. 36-2628, Brasil.

SKLYPAI ILHABELA
A CAPRI BRASILEIRA

Gražiausias Paulistų pajūris 
Sklypai 15 000,00 įnašo, o li
kusieji ilgam išsimokėjimui.

Lietuviškas žodis, daina ir muzika aidi į(
tropikų padangėje iš

RADIO CLUBE SANTO ANDRĖ 
ilgomis, 1495 kilociklų bangomis, 

kiekvieną sekmadienį 8,30 vai. vakare. 
Per radijo galima pasveikinti gimtadienio, vardadienio 

“vestuvių ir kitomis progomis.
Radijui laiškus siųsti šiuo adresu: caixa postai 4118, 

São Paulo. Fone: 63-5975.

Smulkesnių informacijų 
Rua Ibititirama, 976 

pas Leonardą Šukevičių

- PARSIDUODA SKLYPAS 
10 x 40 kv. met Labai gra
žioj vietoj, 3 autobusų linijos 
V. Remedios (už Lapa) Praça 
Sta. Hedviges, 3 Teirautis 
ten pat pas Tadą Šablevičių.

6


	1963-nr42-MUSU-LIETUVA-00088
	1963-nr42-MUSU-LIETUVA-00089
	1963-nr42-MUSU-LIETUVA-00090
	1963-nr42-MUSU-LIETUVA-00091
	1963-nr42-MUSU-LIETUVA-00092
	1963-nr42-MUSU-LIETUVA-00093

