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XVI meta!

Mirė Prel.
(Elta) Gegužės 9 d Lugano 

(Šveicarijoje), eidamas 93 m. 
amžiaus, mirė vienas iš Va
sario 16 nepriklausomybės ak 
tą pasirašiusiųjų — prelatas 
Kazimieras Šaulys. Tad gy
vųjų signatarų tarpe liko Lie 
tavoje gyveną buv. Lietuvos 
prezidentas Aleksandras Stul 
ginskis ir buv. diplomatas 
Petras Klimas, o Vakaruose 
— JAV se — inž. Stp Kairys 
(Kaminskas).

Prel K Šaulys buvo gimęs 
1872 m. sausio 16 d. netoli 
Švėkšnos. Pradinį mokslą ve
lionis buvo išėjęs rusiškoje 
mokykloje Švėkšnoje, viduri
nį Palangos progimnazijoje. 
Teologijos mokslus išėjo Že
maičių kunigų seminarijoje 
Kaune ir Petrapilio dvasinė
je akademijoje. Kunigu įšven
tintas Kaune 1899 m. birželio 
29 d., tad, jei velionis dar bū 
tų gyvas, vasarą būtų minė
jęs 65 m. sukakiį.

1905 m. Didžiajame Vilniaus 
Seime kun» K. Šaulys dalyva 
vo atstovaudamas krikščio. 
niams demokratams. Dalyva
vo ir 1917 m, įvykusioje Vil
niaus konferencijoje. Čia bu 
vo išrinktas į Lietuvos Tary
bą, 1918 m. vasario 16 d. pa
sirašė Lietuvos Nepriklauso
mybės paskelbimo aktą. Tuo 
metu dirbo konstitucijos ko
misijoje. Joje dirbo ir 19 20— 
22 m kai buvo išrinktas į 
Steigiamąjį Seimą. 1922 m, 
Šaulys iš viešo.jo politinio gy 
vemmo pasitraukė ir daugiau 
šia reiškėsi universitete ir 
kurijoje.

1922 m. Kaune įsteigus Lie 
tavos universitetą kan. Šau
lys teologijos-filosofijos fa
kultete buvo docentu, ekstra-

Generaliniam Konsului

Gegužės mėn. 10 d. suėjo 
75 m. amžiaus Lietuvos gene 
raliniam konsului New Yorke 
JONUI BUDRIUI.

Jubiliatas yra gimęs Kaune 
1889 m. gegužės 10 d 1907 
m. baigė Kauno gimnaziją, 
būdamas gimnazistu dalyvavo 
«Dainos» chore. 1907—1915 m. 
tarnavo įvairiose Lietuvos ir 
Latvijos valdžios įstaigose. 
Nuo 1915 m. mobilizuotas ru
sų kariuomenėn, o 1920 — 1921 
m. studijavo Vladivostoko ry
lų kalbų institute, Lietuvon 
grįžęs buvo generalinio štabo 
kontražvalgybos viršininku. 
Vienas iš Klaipėdos sukilimo 
organizatorių ir vyriausias su 
kitelių vadas. 1923 m vasario 
mėn. 24 d. paskirtas Klaipė 
dos krašto aukštojo Lietuvos

K. Šaulys.
ordinariniu ir ordinariniu pro 
fesorium (ligi 1944 m). Vado
vavo kanonų teisės katedrai. 
Per 22 metus pas jį bažnyti
nės teisės mokėsi dauguma 
Lietuvos kunigų.

1926 m. įsteigus bažnytinę 
Lietuvos provinciją ark. Skvi 
recko Šaulys buvo pakvies
tas generaliniu vikaru. Teko 
rūpintis visa Kauno metropo
lijos administracija. Tas pa
reigas Šaulys ėjo ligi pasi
traukdamas iš Lietuvos 1944 
m rudenį. 1932 m. buvo pa
keltas į Kauno kapitulos ka 
nauninkas 1937 m.—į šv. Sosto 
rūmų prelatus ir pronotarus.

•Velionis buvo nusipelnęs ir 
labdarybės, švietimo srityse. 
Dar 1906 m. dalyvavo Varšu
voje socialiniuose kursuose, 
rašė socialiniais klausimais, 
nuo 1918 m. visą laiką buvo 
Lietuvos Raud. Kryžiaus val
dyboje, o pastarojo karo me
tu — Lietuvos Savitarpinės 
Pagalbos vyr komitete. 1907— 
1916 m. šaipos draugijoje 
«Motinėlė» velionis visą laiką 
buvo jos iždininku ir sekre
torium.

Prel. Šaulys yra daug rašęs 
žurnale ‘Tiesos Kelias*. 1926 
m. išleistas jo parašytas vei
kalas «Kanoniškojo proceso 
teisė» Išvykęs iš Lietuvos 
nuo 1946 m įsikūrė Lugano 
mieste Šveicarijoje, ten išgy
venęs apie 18 metų. Gegužės 
12 d. Vak- Europos lietuvių 
būriui dalyvaujant, Vasario 
16 akto signataras prel K. 
Šaulys palaidotas Lugano Ten 
ilsisi ir jo vienpavardis, kitas 
Vasario 16 akto signataras, 
buv. ilgametis Lietuvos diplo 
matas — dr. Jurgis Šaulys

J. Budriui 75 m. amžiaus

įgaliotinio padėjėju, o vėliau 
užėmė jo vietą 1924 — 25 m 
Klaipėdos gubernatorius. 1927 
— 28 m vidaus reikalų miniš- 
terijos patarėjas 1928 m pra 
dėjo konsularinį darbą Kara
liaučiuje, nuo 1936 m genera 
liniu konsulu JAV, New Yor
ke. Čia ir sulaukė 75 m. am
žiaus. 1940 m yra gavęs New 
Yorko garbės piliečio vardą 
Angliškai parašė 1938 m. 
trumpą Lietuvos ekonominio 
gyvenimo istoriją. Amerikos 
Lietuvių spaudoje išspausdi
no savo atsiminimus iš Klai 
pėdos sukilimo laikų

Ne 8, bet 10 vaL lietuviška radijo programa.
LIETUVIŠKOS RADIJO PROGRAMOS, PER 
STOTI 9 DE JULHO, VIDUTINĖMIS 540 KILO 
CIKLU IR TRUMPOMIS 31 METRO BANGOMIS 
YRA PAKEISTAS LAIKAS. VIETON 8 VAL.

RYTO, PROGRAMA BUS PRADEDAMA 
10 VALANDA.

Raštas Danijos min. pirmininku i 0. J. Kragui
Danijos min. pirmininkui 

O J. Krag lankantis Maskvo
je vasario 27 d. pasirašytas 
susitarimas su Sovietų Sąjun 
gos vyriausybe sutvarkyti fi 
nansiniams, materialiniams ir 
kitokiems ginčams, kilusiems 
Pabaltijo respublikų, kaip pa
sakyta, sugrąžinimo į Sov. 
Sąjungą pasekmėje. Dėl šio 
susitarimo Lietuvos Diploma
tijos Šefas min. St. Lozorai
tis pasiuntė naštą Danijos 
min. pirmininkui O. J. Kragui, 
pabrėždamas, kad Lietuva yra 
neteisėtoje karinėje okupaci
joje, kad sovietai yra sulaužę 
prisiimtas prievoles ir kad 
Lietuva niekada nėra buvusi 
Sovietų Sąjungos dalimi, tad 
ji negalėjo būti «sugrąžinta*. 
Lietuvos valstybė teisiniai te
beegzistuoja

Kadangi, toliau nurodė St. 
Lozoraitis, Sov. Sąjunga netu

Didele Baltu Kultūros Dienu sėkme Šveicarijoje
/ t r

Ciuriche gegužės 8 —10 d d. 
surengtos Baltų Kultūros Die 
nos sukėlė didelį šveicarų 
dėmesį Miesto centro «Kon- 
gresshaus» rūmuose meno ir 
žemėlapių parodą atidarė PLB 
Šveicarijos krašto pirm. dr. 
A Kušlys. Pababiečius pa 
sveikino Ciuricho miesto pre
zidentas dr. E Lanaolt, įva 
dinį žodį tarė O. Bong Savo 
žodyje Baltų D jos lietuvių- 
vokiečių sekcijos pirm Pa
siuntinybės patarėjas dr. A. 
Gerutis pabrėžė, kad Baltų 
Dienos su savo įnašu siekiau 
čios prisidėti prie kultuvo 
įvykių Ciuriche ir drauge įro 
dyti pabaltiečių prisirišimą 
prie Vakarų kultūros. Atida 
ryme dalyvavo min Št. Lozo

B RAZ I LI J OJ E
— Federalinei vyriausybei 

nutraukus primokėjimus im 
portuojamai naftai kviečiams, 
gazolino kaina pakilo nuo 80 
ligi 100 procentų. Duona taip 
pat Bet iš kitos pusės vyriau 
sybės iždui nereikės kasmet 

ri ir negali vykdyti suvereni
nių teisių į Lietuvą, tad se
ka. jog Sovietų Sąjunga netu 
ri teisės atstovauti Lietuvos 
valstybei Juo labiau ji netu
ri teisės disponuoti trečiųjų 
valstybių atžvilgiu Lietuvos 
ar jos piliečių turtu, teisėmis 
interesais ar prievolėmis-.

Konstatavęs, jog minėtas 
susitarimas neturi galios, Lo
zoraitis pareiškė rezervus dėl 
žalos, kuri galėtų kilti L etu- 
vai ar jos piliečiams, susita
rimą pasirašius ar vykdant, 
Dar priminta, kad šiuo raštu 
kreiptasi į vyriausybės šefą 
krašto, kuris pats yra paty
ręs svetimos agresijos bei 
okupacijos skriaudą ir su ku 
riuo Lietuva yra turėjusi drau 
giškiausius santykius, pagrįs
tus pagarba teisės bei teiein 
gurno dėsniais.

raitis, Baltų Draugijos gen. 
sekr A. Graūnbaum iš Miun
cheno ir didelis būrys šveica 
rų ir pabaltiečių. Iki gegužės 
10 d parodą aplankė per 600 
svečių, daugiausia šveicarų. 
Atvežtoji padalinti medžiaga 
apie Pabaltijo kraštus buvo 
išgraibsbyta per pirmą dieną.

Didelio dėmesio sulaukė dr. 
Edzar Schaper ir prof. J. 
Ereto paskaitos, kamerinės 
muzikos koncertas ir dr H 
J, Dahmeno pranešimas apie 
pabaltiečių muziką. Iš lietu: 
vių menininkų dalyvavo St 
Citvaras. Šveicarų spauda nuo 
gegužės 5 d. rašė Pabaltijo, 
jo tautų, kovų bei pasiektų 
laimėjimų laisvės metais te 
momis 

išmesti užsienin šimtus mili
jonų kruzeirų ir tuo būdu jei 
nevisai, tai bent dalinai bus 
sustabdytas kruzeiro nuverti
nimas Šita ir kitos panašios 
priemonės kaip tik siekia at
statyti krašto ekonominę ir 
finansinę lygsvarą. Šių prie
monių teigiamos pasekmės tik 

bus jaučiamos po kokių me 
tų, ar net daugiau. Nerūpes
tingai išeikvoti yra lengviau», 
negu sutaupyti.

Vyriausybė 6neužmiršo ir vi 
sų kitų būtinų reformų: že
mės, bankų nuomos, pigių 
būtų statybos Visų šių refor
mų projektai atatinkamų mi
nisterijų yra įteikti preziden
tui peržiūrėti ir patvintinti.

Pigių, darbininkams būtų 
statyba bus plačiai vykdoma. 
Dabartinė vyriausybė be de
magogijos, sprendžia konkre 
čias ir neatidėliotinas krašto 
problemas

Kaip aiškėja iš atsakomin- 
gų žmonių pareiškimų, São 
Paulo miesto prefeito rinkimų 
šiais metais nebus. Ar jie bus 
ateinančiais metais kovo mėn. 
taip pat dar nežinia.

Beveik tikra, kad ateinan
čiais metais nebus nė prezi
dento rinkimų u jei būtų, tai 
tik netiesioginis - parlamen
tas su senatu jį rinktų. Rin
kimai atidedami todėl, kad 
kraštas vėl nebūtų paskan
dintas demagogijos bangose- 
Vyriausybė numatytiems pla
nams įvykdinti yra reikalin
ga laiko.

JAV atveža šiauriniams Bra 
zilijos estadams maisto už 93 
milijcnus dolerių. įvairiuose 
Brazilijos estaduose įvairios 
užsienio kompanijos stato di
delius fabrikus. Tai yra geras 
ženklas Viena darbininkams 
bus darbo, ir įveža statybai 
užsienio kapitalą, o antra — 
kiašto vyriausybė yra įsigiju 
si pasitikėjimo. Privačiai nuo 
savybei negręsia pavojus bū 
t nusavintai, kaip kad prie 
J. Goulart vyriiausybės buvo.

KITUOSE KRAŠTUOSE

— KUBOJE vyksta nervų 
karas. Laikas nuo laiko Fidel 
Castro priešai išsikelia Ku- 
bon, sprogdina tiltus, įmones. 
Vyriausybė turi nuolat budėti 
ir laukti staigmenų. Paskuti
niu metu pasaulio spauda 
rašė apie galimą invaziją Ku 
bon Šitie gandas veikia Ku 
bos gyventojus ir sudaro ne
palankią vyriausybei nuotai
ką gyventojų tarpe.

Sunku tikėti, kad vieni Ku 
bos emigrantai surem tų inva 
ziją. Be sunkiųjų ginklų, ypač 
be fcaro aviacijos padengimo 
sunku didesniam skaičiui iš
lipti saloc, nes Fidel Castro 
yra pasiruošęs kovoti. O pa
galiau, gal pačiame krašte or 
ganizuojama revoliucija. Vis
ko galima laukti Be šalto, 
nervų karo, kuris šiuo metu 
yra plačiai išvystytas, gali 
pasirodyti ir karštas karas,

— Japonijos komunistų dau 
guma palaiko Pekino komu 
nistus.

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka
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, Juozas Mikuckis

/veika Marija
Sovietijoje griežtinama antireliginė propaganda — Nauji 

fakultetai, ateizmo skyriai žurnaluose — Sovietai susirūpinę 
vis dideliu religinių apeigų skaičiumi — Esą bolševikams 

teksią labiau veikti į tikinčiųjų jausmus...

Sovietijoįe žymiai stiprina 
ma antireliginė propaganda 
Susirūpinta, kad pakilęs reli 
gijai teikiamas dėmesys gy
ventojų sluogsniuose, kad re 
iigija veikianti ir jaunimo 
dalį. Taigi, 40 metų vedus aš 
tricĮ, kovą prieš tikybą, dvasi 
ninkus, partija priėjo išva 
dos. kad ligšiolinės tos kovos 
priemonės nesančios pakan 
kam.s Dėl to ir atsirado mas 
kvinėje «Pravdoje» plačiai ko 
mentuotas Sovietų Sąjungos 
kom partijos nutarimas la
biau suintensyvinti priešreli- 
ginę kovą.

Kovo 2 d «Pravdoje» ko
mentuotas nutarimas atsirado 
1963 m. pabaigoje pasiūlius 
ideologinei komisijai, veikiau 
čiai prie partijos Centro Ko 
mite to Minėtame nutarime 
pabrėžta, kad «religinė ideolo 
gija paliečia svarbias intelek 
tualinio gyve-nimo sritis», nu 
rodyta į reikalą ypač' susirū 
pinti nagrinėti mokslinio ateiz 
mo klausimus.

Pagal «Pravckp iš numaty
tų naujų priemonių svarbiau 
sios esančios: šalia partijos 
CK to įsteigti Mokslinio Ateiz 
mo Institutą pradedant 1964— 
65 mokslo metais daugelyje 
universitetų ir pedagoginių 
institutų a Įdaryti ateizmo ka
tedras ar skyrius, aukštosio
se mokyklose skubiai pareng 
ti dėstytojus istorijos ir filoso 
fijos fakultetuose ar skyriuo 
se, pagaliau į labiau aktyvią 
antireliginę propagandą įtrauk 
ti rašytojus, menininkus ir ki 
tus kultūros darbuotojus. Tuo 
tikslu numatyta paskelbti var 
žybas, konkursus, siekiant pa 
skatinti antireginę kūrybą Ii 
teratūroje, tapyboje, teatro ir 
filmo srityse.

Dar gaâima paminėti, kad 
šalia kitų priemonių, mokslo 

ir meno žurnaluose įvesti an 
tireliginės propagandos sky
riai, o mokytojams išleistos 
knygos apie mokslinį ateizmą.

Po Maskvoje įvykusios par 
tijos Ideologinės Komisijos 
sesijos (joje buvo platus tos 
Komisijos pirm. L. Iljičiovo 
referatas) vėliau «Komunist» 
žurnalo 1 nr ir Lietuvoje lei 
džiamame «Komunisto» žurna 
le (nr. 3) paskelbtas svarbus 
to paties Iljičiovo straipsi is 
«Mokslinės pasaulėžiūros for 
mavimas ir ateistinis auklėji
mas» Šio stnaipsnio mintys, 
atrodo atitinka sesijoje Ilji 
čiovo skaityto referato teigi, 
mams

Kai kurios Ijičiovo mintys 
būdingos ir vertos dėmesio. 
Jis pvz. nurodė, kad priešre- 
Ilginę kovą verčia stiprinti 
ne tik padidėjęs bažnyčios 
aktyvumas, įvairių sektų vei 
kla ir tikėjimo propagavimas 
b?t dar pasta alsiais keliais 
metais pastebėtas bažnyčios 
padėties sukonsolidavimas. 11 
jičiovas teigė.- «Bažnyčiai pa 
vyko pakelti įtaką tikinčiųjų 
tarpe» Jo žodžiais «nemaža 
dalis tarybinių žmonių vis dar 
tebėra vienokiu ar kitokiu 
mastu religijos įtakoje, tebe- 
lanko bažnyčią, tebesilaiko 
religinių apeigų. Ir neretai 
pastebimas toks vaizdas: baž 
nyčių, religinių bendruome 
nių skaičius mažėja, o atlie 
karnų religinių apeigų skai 
čius tebėra palyginti didelis».

Iljičiovas atkreipė dėmesį į 
bažnyčios gajumą Pabaltijo 
kraštuose ir tai liudija jo žo
džiai; «Vak, Ukrainos ir Bal
tarusijos srityse, Moldavijoje 
ir Pabaltijo respublikose... 
daugiau religingų gyventojų. 
Be to, religingumas ypač aK- 
tyvus žmonių jausmų sferoje 
ir jis pasireiškia pirmiaus a

Sveika*, Marija — dienos nesaugios — 
Sielvarto šaukiasi tūkstančiai, — 
Dangiškos meilės kibirkštį saugo 
Žemėje nuodėmėj rūkstančioj.

Sveika, Marija, Tau pasiguosk 
Puošiam gėlėm ir žvakidėmis
Tavo altorius — uostus saugiuosius, 
Žemėje nekartą paklydę mes.

Sveika, Marija. Klūpauja minios — 
Audros bėdulėm padarė jas...
Tu — sopulinga ir nusiminus:
Žemėj vis naujos Kalvarijos

Sveika. Marija Kantrūs po kryžiais — 
Tikim nuo jų prisikelti mes. — 
Laimink, kur kenčia, saugok, kur ryžos 
Plaukti tikėjimo valtimis.

buityje. Tokius įvykius, kaip 
vaiko gimimas, sutuoktuvės, 
artimųjų mirtis, tikintieji sten 
giasi apžymėti religinėmis apei 
gomis» («Komunistas» 1964 m. 
nr 3).

Pagal Muenchene veikian
čio Sovietų Sąjungos kla Si
mams tirti Instituto duomenis, 
sovietiniai propagandininkai 
pastaruoju metu buvo nuste
bę, patyrę, kad Sovietijos dvi 
sininkų tarpe esame nemaža, 
jaunų žmonių «Literaturnaja 
Gazeta» (š m. sausio 21) klau- 
sė: «Kodėl sveiki žmonės tam 
pa dvasininkais?» ir toliau 
pasakoja apie jaunus vyrus, 
įstojančius į dvasininkų luo
mą. Žurnalas <Nauka i religi 
ja» (1963 m. nr. 12?) pasakojo 
apie jaunus religingus dvasi 
ninkus — šie tolimose, sun
kiai prieinamose Sovietijos 
vietovėse buvę pasišventę re 
Ilginiam darbui. Paklausti, ar 
nenuobodu gyventi užkampy, 
dvasininkai atsakę: «Negali 
būti nuobodu tarnauti Dievui».

Jau minėtas Iljičiovas klau
sė: «Kur pilietinė sąžinė tų 
'inteligentų', kurie darbe de 
dasi ateistais, o namie laiko 
si religinių apeigų, lanko baž 
nyčią krikštija vaikus, tuo
kiasi pas kunigų?*»

Iljičiovas griežtai reikalavo 
skubiai naudoti partijos nu 
matytas priemones ypač par
tijos ir komjaunimo narių tar 
pe. Jo žodžiais, «kaikuriose 
partinėse organizacijose neap 
svarstomi poelgiai tų partijos 
narių ir komjaunuolių, kurie 
atlieka vienokias ar kitokias 
religines apeigas. Negalima 
leisti nuolaidžiauti žmonėms, 
priklausantiems partijai, kom 
jaunimui ir atliekantiems re
ligines apeigas».

Partinis ideologas dar iš
ryškino, kad tai, ką sovietai 
vadina «mokslinio ateizmu», 
negali paveikti tikinčiųjų ma 
šių, nes propaganda atlieka
ma silpnai, neinteligentiškai, 
per daug formaliai, neatsi
žvelgiant į tikrovę.

1964 m. gegužės 23 d

Nurodęs, kad šiais laikas} 
bažnyčia «modernizuojama ir 
mokslo atžvilgiu, ir sociali
niuose klausimuose, ir kano
nuose» tas pats Iljičiovas pa
minėjo dar vieną ateistinės 
propagandos nesėkmės prie
žastį — esą kai «bažnytinin
kai stengiasi paveikti žmonių 
jausmus», tai ateistai daugiau 
apeliuoja į, protą. Tad dabar 
raginama susirūpinti «emocio 
maliniu veiksniu», bus siekia
ma suteikti daugiau kilmin
gumo komunistinėms apei
goms ir pan. Kova numatyta 
vesti įvairiais požiūriais.

PRAŠO NIKITĄ SUMAŽINTI 
MUITUS SIUNTINIAMS Į 

PABALTIJĮ

Švedijoje veikianti šalpos 
organizacija Baliišfcoji huma
nistinė draugija pasiuntė laiš 
ką Chruščiovui, kad jis panai 
kintų ar bent sumažintų mui 
tus siuntiniams, kuriuos savo 
giminėms siunčia užsienyje 
gyvenantys pabaltiečiai Taip 
pat prašoma leisti Pabaltijo 
žmonėms laisvai aplankyti sa 
vo gimines užsienyje

Pradžioje galvota tokį pra
šymą Chruščiovui asmeniškai 
įteikti jo vizito metu Stokhol 
me, tačiau dėl sunkumų gau
ti pasimatymą buvo nutarta 
kreiptis raštu Rašto nuorašas 
pasiųstas Švedijos premjerui 
Erlanderiui, kuriam dar ats
kirai priminta, jog pabaltie- 
čių kdmés švedų piliečiams 
brangiai atsieina siuntinių mui 
tai, ir Švedijos valstybė kas
met dėl to nemažai pinigų 
praranda. Švedijos premjeras 
paprašytas muitų klausimą iŠ 
kelti savo pasikalbėjime su> 
Chruščiovu, o jeigu vyriausy 
bė nenorėtų to padaryti, pa
dėti organiz. atstovams susi
tikti Chruščiovą.

«LEX NIKITA»

Švedų spaudoje pasipiktini
mą sukėlė teisingumo minis
tro noras atgaivinti pasenusį 
spaudos laisvės potvarkį, ku 

(pabaiga 3 pusi.)

V. Mykolaitis-Putinas

SUKILĖLIAI
KOVŲ DĖL ŽEMĖS IR LAISVĖS VAIZDAI 1861—1864

VI 1

(tąsa)

Išgirdę kaime triukšmą ir 
pamatę besiartinančią minią 
dvariškiai metė savo darbą 
ir kurį laiką nustebę žiūrėjo 
į kelią.

— Ką, po velnių, sumanė 
tie chlopai? — nežinia ko 
klausė prievaiadas Pšemiekis

Pirmiausia suprato ir labiau 
šiai nusigando juriskonsultas.

— Dėl dievo, ponus prie
vaizde! — sušuko blankda 
mas ir stverdamas Pšemickį 
už rankos. — Žiūrėkite, jie 
lazdomis ir mietais ginkluoti. 
Tikrų tikriausiai prieš mus 
jie ema. Traukimės kuo sku
biausiai!

Matininkas manė lygiai taip 
pat Bet ponui Pšemickiui, 

per tiek metų įpratusiam bi
zūnu valdyti baudžiauninkus, 
kurie drebėdavo iš tolo jį pa 
matę, nelengva buvo sutram
dyti savo išdidumą ir gėdin
gai trauktis nuo rėkaujančių 
mužikų. Tačiau jis prisiminė, 
kaip dar neseniai jis šituose 
pačiuose laukuose pralaimė
jo, ir atvėso pono prievaizdo 
narsa. Ir jis, dėdamasis abe
jingas, tarė:

— Na. ką gi, ponai... Savo 
darbą mes beveik ir baigė
me. Tegu mužikai sau šūkau
ja, o mes galime grįžti na
mo. Kada nors, ir tai netru
kus. išpersiu aš jiems kailį.

Keturi dvariškiai patraukė 
į papievį, kur jų laukė dvaro 
vežimas. Matininkas susidėjo 
savo įrankius, visi susėdo ir 

padirvio kranteliu nuvažiavo 
į Bagynus Iš paskos juos ly 
dėjo šauksmai, juokas ir ausį 
veriantis kažkurio berno švil 
pimas.

Vežimui artėjant prie dva
ro, ponas Pšemiekis kalbėjo:

— Žinot ką, ponai? Susitar
kime kol kas nepasakoti po
nui Skrodskiui apie šį inci
dentą. Ponas Skrodskis labai 
dėl to nervintus! Reikės ge
rai pagalvoti kaip į tai rea
guoti.

Ponas Jurkevičius ir mati
ninkas prievaizdo pasiūlymui 
mielai pritarė. Jie žinojo, jog 
dvarininkas būtų negailestin
gai juos išjuokęs ir bailiais 
išvadinęs, kad jie, nebaigę 
darbo, pabėgo, išsigandę kvai 
lų mužikų ir bobų minios

VII
I

Sekmadienį jau nuo pat 
pietų Balsiai laukė grįžtančių 
svečių — dėdės Stepono ir 
pono Akelaičio Visas kaimas 
žinojo apie tuos svečius, tad 

daug kas, o ypač vaikai, ne
kantriai žvilgčiojo į gatvę, 
bene pamaėys jau pažįstamą 
geltoną bričkelę Ne vienas 
iš vyresniųjų kaimynų buvo 
kviesti ta proga ateiti pasi
kalbėti ir pasisvečiuoti. Buvo 
ir tokių, kurie ir nekviesti 
ketino užsukti pas Jokūbus 
lyg su kokiu reikalu, o iš tie 
sų pamatyti to pono Akelai
čio ir pasiklausyti jo kalbų. 
Visiems jau buvo žinoma, kad 
tas ponas kilęs iš kaimo, ne- 
nupuikęs, gražiai kalba lietu
viškai, o labai mokytas.

Be to, ir Steponas Balsys, 
nors ir be kokių aukštų moks 
Jų, nors ir ne ponas, tik dva
ro tarnautojas — liokajus, bu 
vo visiems žinomas kaip žmo
gus šviesus, išmintingas ir 
daug kur su savo ponais bu 
vojęs. O ponai Survilai — tai 
ne Čapskiai ir nė Skrodskiai, 
bet žmoniški ponai. Niekas 
negirdėjo, kad jų dvare būtų 
buvęs kas kas nuplaktas La 
žo jų baudžiauninkai nėjo, 

mokėjo ponui činšą ir prie
volėmis nesiskundė.

Po pietų netrukus atėjo 
Daubaras su užkurine dukte
ria Mikniuviene. Vyrai tuoj 
ėmė vaišintis taboka, o Mik
niuviene, suradusi Balsienę 
besitriūsiančią seklytėlėj, iš- 
vyniojo vakar spaustą sūriu 
ką ir pieno puodynėlę. Mat, 
jų žalmargė jau buvo pe ver 
šio ir pieno duodavo» dvejetą 
puodynių.

Nespėjo Balsienė atsidėko
ti kaimynei, kaip atbėgo Ke- 
dulių Katrytė, įbruko keletą 
kiaušinių ir š»ko į pirkią pas 
Genutę pasižiūrėti, ar ji jau 
baigia austi savo rankšluos
čius. Po trumpos valandėlės 
pasirodė Jankauskai. Senis 
liko kieme prie vyrų, o seno 
ji, pamojusi šeimininkei į ka
marėlę, išrišo sviesto dube
nėlį. Vakar tyčia susukusi, 
nes juk žinanti, kad Balsiams 
šį pavasarį su pienučiu 
striuka.

Tuo tarpu grįžo ir Onutė,
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Pirmasis Pasaulio lietuviu Kongresas
. R. S K I 

(tąsa)

Lankydamas lietuvių kolo 
nijas, savo prakalbomis kvie 
čiau visas lietuvių organiza 
cijas siųsti savo delegatus į 
šaukiamą kongresą, užtikrin 
damas, kad visi delegatai bus 
traktuojami lygiai, kokių jie 
politinių įsitikinimų ar pašau 
lėžiūrų bebūtų. Amerikos lie
tuviai komunistai, matyti, dėl 
to abejojo, todėl New Yorke 
ir Chicagoj jų laikraščių re 
porteriai tuo reikalu dar ma
ne apklausinėjo atskirai ir tą 
interviu be iškraipymų pa
skelbė savo savo spaudoj To 
kį nusistatymą drąsiai skel
biau, nes tai buvo ne mano 
vieno, bet visos DULR valdy 
bos nuomonė. Nors ir numa 
nėm, kad komunistai gali at
siųsti į kongresą savo atsto
vų, bet dėl to nebūkštavome, 
nes neabejojome, kad jie kon 
grėsė sudarys tik nedidelį 
nuošimtį.

AIŠKINAMASI SU
VYRIAUSYBE

Man grįžus iš JAV apie lie
pos vidurį, laiko iki kongre
so buvo nedaug, tad reikėjo

o»

(pabaiga iš 2 pusi) 

riuo draudžiama įžeisti sve 
timos valstybės galvą. M in. 
Klingas pasiūlė potvarkio ga 
liojimą išplėsti ta prasme, kad 
jis liestų nevien valstybės gal 
vą, bet ir vyriausybės narius. 
Spauda šitą pasiūlymą pava
dino «Nikitos įstatymu», nes 
Chruščiovas formaliai yra tik 
vyriausybės vadovas bpau 
da, kritikuodama teisingumo 
min. pasiūlymą, nurodo, jog 
tokiu būdu švedų teismai at 
sidurtų labai nepatogioje pa 
dėtyje. «Ar gali kas nors ti 
keti kad švedų teismas išdrįs 
tų nuspręsti, jog Chruščiovas 
yra nusikaltėlis dėl Vengrijos 
užpuolimo 1956 m.? O teis 
mui neišdrįsus to padaryti.

PITIS•

darbo imtis visu intensyvumu. 
Prieš* akis stovėjo ne tik or
ganizacinio darbo kalnas, bet 
ir . opus politinis reikalas. 
Nors DULR valdyboj turėjo
me du žymius tautininkus — 
Antaną Merkį ir Kazį Kasa- 
kaitį, bet daugumas buvo ne- 
tautininkai, todėl ir pati orga 
mzaeija negalėjo turėti šim
taprocentinio pasitikėjimo vai 
džios sferose Be to, kongre 
sas buvo visai naujas daly 
kas, Buvo kviečiami suvažiuo 
ti visokių, net ir kairiausių 
pažiūrų atstovai,- tuo reikalu 
su s vyriausybe net nepasi-
arus
Todėl, grįžęs iš JAV, tuo 

jau pat vykau pas valstybės 
prezidentą Antaną Smetoną 
Papasakojau jam, kokios pui 
kios lietuviškai patriotiškos 
Amerikos lietuvių nuotaikos, 
kad ten komunistai tesudaro 
nedidelę mažumą, kad ko>mu- 
nistų atstovų, jei ir bt>s, tai 
tik nedidelis nuošimtis.

Prezidentas džiaugėsi še,u 
kiamu kongresu Bet jo vei 
de taip pat pastebėjau ir su. 
sirūpinimą

— Kongresas neturėtų lies 
ti Lietuvos vidaus santvarkos

-»»• -o»- -o» ■«►-i

nieko neliktų, kaip nuteisi 
už garbės įžeidimą», rašo po 
puliarus liberalų dienraštis 
«Expressen*'.

VAKARŲ EUROPA AUGA, 
RYTŲ EUROPA SMUNKA

Jungtinių Tautų ūkio komi 
sija Europos reikalams pas 
kelbė duomenis apie ūkio pa 
dėtį iš kurių matyti, kad 
Vak. Europa 1963 m, bėgyje 
toliau ekonomiškai stiprėjo, 
kai Rytų Europa nepasiekė 
savo ankstesnio lygio. Vak 
Europos ūkis paaugo pernai 
3,5%, t y. lygiai tiek kaip ir 
1962 m Rytų Europa pernai 
pasiekė tik 3%, lyginant su 
6% 1962 m.

Jurgis Blėkaitis

M A S3 I J A
Atnešė debesys didelį Tavo vardą, 
O lengva — šypsantis pūkas.
Ir šimtašmenis meilės Arkangelo kardas 
Žaibais išsvaidė-ūkanas.

Jis užsidegė spinduliu atn veidų, 
Vardas žiedu sutvisko ant lapų, 
Ir mano akies tyliame viduj 
Nusileido jo mėlynas kvapas.

Ir mano širdies klusniame dugne 
Atsispaudė džiugus jo dūžis, 
Ir neša neša dabar mane
ViJšum žvangančio žalio gegužio.

Tu man rankos neduok, tik palik save 
Šimtmetiniam varde, Marija, 
O žinau, arkangelas aklą atves 
Į Tave ašmenim ir žarijom.

bei valdymo formos, nes juk 
daugumą atstovų sudarys ki
tų valstybių piliečiai, — pa
sakė man prezidentas A. Sme 
tona. Man teko sutikti su to
kiu jo nusistatymu.

Po kelių dienų pasimačiau 
su vidaus reikalų ministeriu 
St Rusteika. Jis jau turėjo 
žinių k<ad kongresam yra at
vykęs geras būrys komunis
tų ir kad jie skubina megzti 
ryšius su Lietuvos komunis
tais ir opozicinėmis grupė
mis, Šiaip visuomet malonus 
ir švelnus St Rusteiko šį kar 
tą ėmė reikštis griežtai:

— Neleisiu jokios agitaci
jos nei demonstracijos!. Tams 
ta turi žinoti kad po pirmos 
agitacinės prakalbos kongre
sas bus uždarytas

Jo griežtumui suminkštinti 
aiškinau, kad vienas kilas 
žodis, nors ir būtų revoliucin 
ginusias, esam -s santvarkos 
nesugriausiąs, n laisvesnis 
pasisakymas vėsinąs įkaitu 
šią opoziciją. Sakiai aiškiai 
matąs, kad jokios revoliuci
jos kongresas nepadarysiąs 
Pagaliau aš pats imuos atsa

komybę už tvarką kongrese.
Tokiomis aplinkybėmis DU 

LR valdybai, o ypačiai man, 
kaip jos pirmininkui ir kon
greso reikalais labiausiai be
sirūpinančiam, reikėjo jau
triai budėti ir imtis reikiamų 
žygių, kad kongresas nesusi
kirstų siu vyriausybe ir nebū
tų uždarytas. Apie savo pa
sikalbėjimus su valstybės pre 
zidentu ir vidaus reikalų mi
nisteriu papasakojau artimiau 
šiame DULR valdybos posė
dy. Valdyba nutarė prasyti 
prezidentą A. Smetoną būti 
kongreso globėju.

Buvo kreiptasi į arkivysku
pą J. 'Skvirecką, kad jis atna 
šautų šv. mišias kongreso ati
darymo proga. Jis pats nesu
tiko, bet leido čikagiečiui 
kongreso atstovui prel. Kru
šni laikyti šv mišias vysku
piškom apeigom Tokios iš
kilmingos pamaldos šr įvyko 
rugpiūčio 11 d. ryto 9 vai- 
Kauno bazilikoje

Tai buvn sekmadienis Kau 
nas kongreso progų buvo pa
sipuošęs tautinėmis vėliavo

mis ir gyveno pakilia nuo
taika.

Spėliojom, kad kongreso 
proga Kaunan svečių priva
žiuos ne mažiau kaip penki 
tūkstančiai, o kambarių vieš
bučiuose visame Kaune tebu
vo apie keturi šimtai. DULR 
valdyba kreipėsi į visuome
nę, kad privatūs asmenys sa
vo butuose užleistų vieną ki
tą kambarį svečiams. Dauge
lis Kauno visuomenės veikė
jų patys pasisiūlė priimti sve
čių, Šauliai ir skautai gražiai 
talkino registracijai, ir trum
pu laiku buvo rasta du tūks
tančiai vietų svečių užsienie 
čių nakvynei. Kongreso sa
vaitei atėjus, visi svečiai bu
vo pastoge apsirūpinę, arba 
buvo mūsų organizacijų ap
rūpinti.

SVEIKI ATVYKĘ LIETUVON!

Atstovų į kongresą atvyko 
iš šių valstybių: JAV, Latvi
jos, Anglijos, Brazilijos, Ar
gentinos, Urugvajaus, Prancū 
zijos, Kanados, Mandžiūrijos, 
{talijos, Estijos, Vokietijos, 
Lenkijos. Taip pat pačios 
DULR atstovai. Iš viso kon
greso atstovų buvo 105. Dau
giausia buvo iš JAV — 29ats 
tovai. Daugumas atstovų, kiek 
prisimenu, buvo Lietuvos krik 
ščionių demokratų uusistaty- 
mo žmonės arba jiems arti
mi. Komuni&tų arba juos pa 
laikančių tepasirelškė tik aš- 
tuoni.

Kongresas turėjo būti pra
dėtas trečią vai po pietų Kau 
no valstybės teatre Prie tea
tro susirinko kelis kartus dau 
giau žmonių, negu jis gali su 
talpinti. Keli tūkstančiai no
rėjusių patekti į teatrą liko 
už jo durų Kas dėjosi tea 
tre, buvo galima pasiklausy
ti pe® radiją Ne be to: gal 
kokia šimtinė kauniškių bol 
ševikų prie teatro durų mėgi 
no patriukšmauti Bet ten sto 
vėjusios policijos paraginti 
jie greit išsiskirstė.

(B. D)

nešina duonos kepalėliu, kurį 
gavo pasiskolinti pas Griga
liūnus. Mat, jie dar turi šva 
resnių rugių, ir jų girnos smul 
kiau mala, tad ir žvirgžiukų 
duonoje nėra. Svečiui paduo 
ti nesarmata. Taip kaimynės 
šelpė senąją Balsienę kuo 
išgalėdamos Balsiai geri žmo 
nės, ir proga tokia nepa
prasta

Kiemely vyrai, vieni stovi
nėdami, kiti susėdę kas ant 
rąstų, kas ant suolelio, šildė
si prieš saulutę, traukė pyp
kes ir pusbalsiu iš lėto šne
kučiavo. Dar tebesitęsė šilto 
sios balandžio mėnesio dienos 
taip džiuginančios šalčių iš
vargintą žmogų. Kieme, na
mų ir medžių užuvėjoj, pa
sienių ir patvorių atokaitoj 
pavasaris atrodė regimesnis 
negu atvirame lauke. Mažiau 
numindytose vietose jau ža
liavo vėją, patvoriuose kalėsi 
iš žemes dilgės, kiečiai, bui- 

liai, o darželyje lindo rausvi 
ir gelsvai žali lelijų, karkle
lių ir bijūnų daigai. Žaliavo 
rūtos, skleidėsi saulučių kel
meliai Pabrinkusiais pumpu 
rais rengėsi sprogti ir pražys 
ti alyvos, dar greičiau išsis
kleis vyšnių, obelų ir kriau
šių žiedai.

Bet artojams labiausiai rū
pėjo laukai, ganiavos ir būsi 
moji sėja.

— Jei dar savaitė tokio 
oro, — kalbėjio Daubaras, — 
leisim karves į lauką. Paša- 
ras baigiasi, negi stips gyvu
lys tvarte.

— Dar šlapia, kažin, — abe 
jojo Balsys. — Avys tai kas 
kita. O karvė išvirs kur į kū
ną, kaip pernai Kedu.lio žalio 
ji, vos ne vos ištraukėme. Ne 
sikelia, ir galas.

— Ką ir kelsis, kad pava
sarį kita karvė vos savo kau 
lūs paneša, — kalbėjo Jan 

kaus kas.
O Daubaras staiga susirū

pinęs tarė:
— Ê, vyrai, bet kur šįmet 

ganysime? Su ponu pyksta
mės, nebeleis į kirtimus.

— Ne tik į kirtimus, ir į 
pūdymus neįsileis, - pridėjo 
Beržinis.

— Vasarą vis dar šiaip taip 
prasistumdysim ir po savo 
rėžius, bet kas bus su paša
ru? -- klausė susirūpinęs Bal 
sys. — Jei dvaras neleis pa
sišienauti, nors ėmęs ir iš 
piauk galvijus.

Tas klausimas visiems rū
pėjo, bet niekas nežinojo, ką 
į tai atsakyti. Opiausias kai 
mui reikalas buvo ganiavos 
ir pašaras.

Kitas vėl nuogąstavo:
— O kur gausime kuro, 

vyrai? Lig šiol pono miške 
ir žabų pasikirsdavom, ir iš

vartą kokią susipiaudavom, o 
ne kartą ir beržą nusileisda- 
vom. Dabar saugos, kad nė 
kojos neįkeltume.

— Ką čia ir kalbėti, - prr 
tarė Beržinis, — be dvaro, 
vyručiai, neišgyvensime Da
bar dar vis šiaip taip be- 
šnypščiam kaip šlapią kūren
dami ..

Balsių Petras, iš šalies 
klausęs tų kalbų, neiškentė ir 
ir pats neįs terpęs:

— Užtai, dėde, dvaras ir 
lupa nuo mūsų devynis kai
lius. Mes ir dvaro laukas ap
dirbame, ir kelius pilame, ir 
keliones atliekame, ir trobe
sius taisome, o kiek dar to 
visokio gero sunešame: ir vii 
nos, ir kiaušinių, ir sviesto 
ir mėsos, - net uogų, grybų 
ir riešutų turime porams pri 
rinkti O mums patiems kas 
belieka? Kaip toj dainoj pa 
sakyta:

Mums tik juodą duoną krimsti 
Karčias bėdas tankiai kęsti.

Dabar vėl visi sušneko 
skaičiuodami, kiek jie dvarui 
dirba, kiek neteisybių pake
lia ir kiek nukenčia nuo po
no Skrodskio, prievaszdo Pšė 
mickio, vaito Kuibausko, ti
jūno Karklio, ir koks šėtonas 
esąs tas dvaro «kotas» Rubi- 
kis! Visų veidai paniuro, ir 
pyktis kilo širdyse, prisimi
nus patirtas iš dvaro skriau
das.

Tuo tarpu sulojo ant kelio 
šunes, ir netrukus į kiemą 
įdardėjo geltona bričkelė. Pe 
tras paėmė arklį, o Steponas 
Balsys ir ponas Akelaitis išli 
pę sveikinosi stl vyrais.

(B. D.)
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JAUNUOLI, PAŽINK SAVO RELIGIJA
Mes visi tikim į Dievą e a 

me katalikai, bet retas kas iš 
mūsų gerai fažista savo re> 
giją Dažniausia be katekiz
mo, keletą religijos pamokų 
mokykloj ir karts nuo karto 
nugirstų pamokslų bažnyčioj, 
niekur daugiau neteko girdė
ti apie savo religiją. Ir kas 
atsitinka? Jaunuolis auga 
b estą mokinasi, skaito daug 
knygų, visokių, iš visur žinių 
gauna. Visokios galvosenos, 
visokios f losofijos. Žmogus 
pradeda galvoti, svarstyti, ky 
la visokios abejonės. Jei jis 
staiga susirūpina pažinti save 
religiją, prašydamas savo dva 
sinių vadų, mokytojų ar šiaip 
vyresniųjų pagalbos, nurody
mo literatūros apie tai ir ti
krai stengiasi gera valia pa
žinti religiją, savo abejones 
išsiaiškinti, ir į tai įsigiinti, 
tai jis savo dvasioj sustiprė
ja, jo nuomonės pasitvirtina, 
abejonės išnyksta ir jis pasi
daro susipratęs, tvirtas kata
likas kuris žino kad jo reli 
vija, pačio Dievo apreikšta, 
yra teisinga, jis žino ką daro 
ir koks jo tikslas. Jei jaunuo 
lis visai religiją numeta i ša 
lį, ja nesidomi, tai jis susiior 
muoja j indiferentą, į žmogų 
be religijos, be tikėjimo, ku
ris yra blaškomas visokių vė
jų. Arba štai jam pasitaiko 
kas 'nors kas pradeda aiškin
ti kokią nors kitą religiją. Ir 
jis susižavi ir staiga jam at
rodo kad jis dangų atrado ir 
taip jis pasuka tuo dažniau
sia kreivuoju keliu, ir garbi
na tą religiją ir peikia buvu
sią savo, pa«ts nežinodamas 
tikrai kodėl Įrodinėja kad 
štai šita geresnė nes skelbia

Atsisveikinimas
Miela Irena:

Šiandien mes čia susirinko 
me nuo tavęs atsisveikinti, 
nes neužilgo žadi mus pa
likti.

Šis atsisveikinimas yra tik 
simboliškas, nes mūsų idėji
niu! draugiškumui nėra persi 
skirimo. Tolimoj šaly tas pats 
Dievas tau bus brangiausias 
už viską, taip pat kaip ir 
mums, tie patys At ku princi
pai kartu su tavim bus kaip 
ir mes juos turime prie savo 
Širdžių prisirišę. Tik gaila 
kad negalėsime apie juos iš 
arčiau diskutuoti ir pareikšti 
nuomones.

Mes negalėsime tavęs pa 
miršti, niekuomet, nes kiek 
vienas darbas kuri mes turi

tokią tai tiesą ir kad veda 
geru keliu, o iš tikrųjų jeigu 
jis būtų daugiau susidomavęs 
pažinti savo katalikų tikėji
mą jis būtų senai atradęs 
kad jis skelbia visas tas tie 
sas ir veda tikinčiuosius daug 
tobulesniu keliu j tiesą ir į 
gėrį.

Tad mielas broli ir miela 
sese, kurie skaitot tiek kny 
gų ir domitės tokiom įvairiom 
temom, pasistenkit perskaity
ti oent porą g«rų religinių 
knygų ar paskirti po vaiandė 
lę pokalbiui apie religiją su 
savo dvasios vadu, mokytoju 
ar taip kokiu gerbtinu žmo 
gumi. Tas gali būti 1 bai įdo
mu ir gali atnešti daug atsa
kymų net tokiom «problemom», 
kurios sakytum nieko bendro 
su religija neturi. Juk kiek
vienas iš mūsų stengiasi būti 
pilnu žmogumu tad kaip ap- 
lei ti tokia svarbią dalį kaip 
religija. Juk neveltui nuo pat 
žmogaus atsiradimo ant že
mės iki šių dienų žmogus vi
sada ieškojo Dievo. Tas ieš
kojimas yra mums prigimtas 
ir jeigu žmogus tą dalį iš sa
vo gyvenimo išmeta, tai jis 
atidaro savyje spragą kurios 
nieku kitu neužpildys ir nors 
kaip jo gyvenimas būtų pil
nas ar laimingas, jis visada 
jaus kad kažko jam trūksta. 
Prašau Tavęs, mielas (a) drau 
ge rimtai apie tai pagalvoti.

(Šita tema buvo taip pat 
diskutuojama paskutiniam Vy 
resnių Ateitininkų Susirinki 
me, kuris vyksta kiekvieno 
mėnesio ketvirtą sekmadienį, 
3 vai. p p Jaunimo Namuose ) 

me nuveikę kalbės apie ta
ve: tavo nenuilstamą darbą, 
uolumą ir nuoširdumą. Pažiū
rėsime į ramovę, prisiminsi
me kad tu nenuilstamai prisi 
dėjai prie jos statymo, pažiū
rėsime į ramovės daiktus pri
siminsime kad tu juos tvar
kei ir dėstei O iš visų svar- 
blausia, kada pamatysime 
moksleivių beaugančią grupę, 
prisiminsime kad tu juos pa
dėjai išauklėti tikinčiais į Die 
vą lietuviukais, nes kas šeš
tadienį juos suburdavai ir mo 
kei šokti, dainuoti ir gyventi 
santaikoje.

Bet gyvenimas nenustoja ir 
jo eigą mes turime sekti. Tau 
kaip gerai At kei tetruko iš 
pildyti paskutinį principą: še)

Stasys Santvaras
f

Giesmė i Dievo Motina . .
Nupuolusį, pavargusį, parklupusį
Ateik, ateik prikelt, Marija.
Te atskrenda diena nubudusi
Ir serganti širdis tegu pagyja.

Tokie maži didžioj nakty paklydom, 
O patekėk, o patekėk Aušrine.
Tenai, kur saulės ašara ir diemedžiu pražydom — 
Šaltinio vandeniu pagirdyk alpstančią krūtinę.

Laivai palaužtom burėm uosto neberanda
O Tu — Žvaigždė Giliųjų Marių.
Te varpinių varpai paskelbia gandą,
Kad grįžtančio paukštelio nepataikys šūviai piktadarių.

Ne viena sūnų ten rasi Tu nuliūdusi, 
Ne viena vėtroj verkiančią mergelę 
Tavęs neradę, nusidėjėliai čia žudosi — 
Duok ranką elgetai, aklam parodyk kelią.

Nupuolusį, pavargusį, parklupusį 
ATEIK. ATEIK PRIKELT, Marija. 
Teatskrenda diena nubudusi 
Ir serganti širdis tegu pagyja

meniškumą, kuriam dabar atė 
jo laikas pasiaukoti, ir esame 
tikri tu pilnutiniškai jį išpil- 
dysi.

Mes džiaugiamės, nes tavo 
išrinktąsis taip pat yra at kas 
ir kartu su juo sukursite tikrą 
lietuvišką židinį.

Todėl šia proga prašome 
kad tu pasveikintum nuo mū
sų Zezinho, ir perduotum jam 
geriausius linkėjimus ištver
mės ir pasisekimo.

Gaila, kad negalėsime ma
tyti tavęs baltai pasipuošusios 
prisiartinant prie Dievo alto
riaus duoti vieną iš svarbiau 
siu pažadų; negalėsime giedo 
ti nei išgirsti Marija Marija, 
skambant; tuomet kai širdis 
ir rankos bus surištos amži 
nai. Bet mintis ir maldos bus 
kartu su jumis ir iš arti seks 
jūsų žingsnius, jūsų pasirink 
tam kelyje, kuriame esame 
tikri visuomet švies laimės 
ir susipratimo saulutė.

KAI KURIOS ŠEIMOS PER 
DAUG, DAUGUMA — NIEKO

Pernai (1963) metais Leopoj 
dino jėzuitų seminarijoj Rio 
Gr. do Sul buvo įšventinti 11 
naujų jėzuitų misijonierių. Iš 
tų 11 apaštalų du tėvai yra 
iš tokių šeimų, kurios davė 
Bažnyčiai po 7 pasiaukojusius 

Dievo tarnybai. Tai Tėvas Jo 
sė Lorenzatto, gimęs 1930 m. 
Vila Maria; Marau, R. S. ku
rio dar vienas brolis jau yra 
kunigas ir 5 seserys vienuo
lės Nekalčiausios Marijos Šir 
dies vienuolyne. Taip pat an
tras Tėvas Jose Aury Brand, 
gimęs 1932 m Linha Dom 
Diogo, Montenegro. R. S. ku
rio šeimoje dar trys broliai 
pakeliui į tėvus jėzuitus ir 
trys seserys vienuolės. Taigi, 
per dvi šeimas jau 14 apašta 
lų. Koks bus tėvams džiaugs 
mas raati po mirties 7 pasiš
ventėlius kristaus vynuogyne. 
Bet kiek yra šeimų, kurios ir 
iš tolo bijo pagalvoti, kad tik 
jų sūnus r duktė nežūtų pa
sauliui, jie nori, kad tik jie 
būtų prie jų ir niekur neišei 
tų iš ndmų, kad apsivestų, 
kad pasiektų žemiškos laimės, 
turėtų gražius namus, įsigytų 
auiomobilį ir juos pavežiotų; 
Bet, gaila, kad visi šie daly
kai praeina, kaip būtų gražu, 
kad ir iš lietuvių šeimų atsi
rastų tokių, kurios nors po 
vieną savo sūnų ar dukterį 
atiduotų Dievo tarnybai.

VIENAS I-Š JŲ RAŠO

Tėvas Juozas Brand pasi
sako, kad nė tėvai nežinojo, 
kokią jis mintį savyje gaivi
no, kai 1930 metais įstojo į 
jėzuitus. Jis norėjo tapti Ja
ponijos misijonierius. Jis ra

to: «1957 metais jau aš gava 
leidimą vykti į tolimą Japoni
ją. Per du metus mokiausi 
sunkios japonų kalbos, o per 
du metus jau dėsčiau japonų 
kalbą naujai atvykusioms mi 
sijonieriams, bet po 4 metų 
vėl grįžau į savo Tėvynę, 
kad baigčiau teologijos studi
jas ir tapčiau Kristaus kuni
gas. Ir kokia laimė... štai 
šiais 1964 metais sulaukiau, 
ko taip ilgai troškau ir ilgė
jausi, nes pasidariau Išgany
tojo apaštalas, tikras kunigas 
ir noriu turėti tokią plačią 
širdį, kokią turėjo Kristus 
apaštalaudamas. Vėl grįžau į 
Japoniją ir tenai darbuosiuos 
iki Dievas laikys.»

J. Tauroms
AUKSO MINTYS

— Jei visuomenės darbuo
tojas nuleidžia rankas ne dėl 
švento liūdesio, bet dėl už 
viltos savimylos nepatenkini
mo, pas jį, vietoj rastis di
desnio uolumo, visa energija 
paskęsta savimylos bangose.

— Kas brangina ir laikosi 
rimtai įtikinančios savo nuo
monės, to lengvapėdiškos min 
tys nedrumsčia pusiausvyros.

•
— Kas čiulpia tik saldų 

skystį iš gėlių žiedų, tą nu
gali menki gyvenimo kartu
mai.

— Nekaltas grožis — šir
dies karalius.

— Kąs moka eidamas per 
gyvenimą nesvyruoti, tą bręs 
tančios viltys maitina.

— Kas šaudo skaužiais žo
džiais į savuosius, tegu žino, 
kad daugina savo priešų ei
les ir šaldo vienybės ryšius.

— Kas neteisingai daro įta
rinėjimus — žus keršto ver
petuose.

— Kas moka nukalti šir
dies raktą, įstengs jo gyveni
mą nukreipti į tiesos kelią.

— Kas moka prisitaikinti 
prie gyvenimo aplinkybių, tą 
sveikina gyvenimo pasiseki
mai. t

— Švelnūs perspėjimai to
bulina, net suartina, šiurkštūs 
— padaro savo priešais.

— Sielos suspaudimuose nuo 
širdus suraminimo žodis bran 
gesnis yra už viso pasaulio 
gėrybes;

— Sveikata — gyvenimo 
žiedas, todėl labai skaudžiai 
atjaučia kerštingą šalną.
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Lietuvi
Klausyk ir remk

LIETUVIŠKA PROGRAMA
kuri yra transliuojama kiekvieną sekmadienį, 

10 vai. ryt. per RADIO NOVE DE JULHO, 
vidutinėmis ir trumpomis 31 metro bangomis.

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

ALEKSAS KALINAUSKAS
Advokatas

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip gįvairių 
bylų vedimas, inventarijųsisudarymas, deskitis, doku
mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai.

Residencia:
R. Joaquim Piza, 204

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

no 14,00 ik{ 18,00 vai.

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA
LENDORIUS

FABKICA DE MALHAS
Petras Šukys

gamina meniškus ir stiprius megstinukus, rūbelius nau
jagimiams ir kit.
Rūa Jundiapeba, 45, Fone : 63-4258 Vila Zelina (arti Rj

Ibitirama ir Av. Zelina).

M ALONI ŽINIĄ LIETUVIAMS
LIETUVĖ ADVOKATĖ IRENE GRITÉNAS DUODA NEMO
KAMAI JURIDINES INFORMACIJAS SAVO TAUTIEČIAMS

IRENE GRITÉNAS
Advogada

ESCRITÓRIO RESIDENÇIA
Praça da Sé, 323 - 10 - c/ lOlhoE Rua Coelho Neto, 281

Fone 33 9951 Fone: 63 3697, V. Prudent?

S

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

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

Trečią:^
Agua Rasa 8 valjj
Moinho Velho 11 vai.,
Lapa 16 vai.,
Ketvirtą!:
Vila Guilhermine 17 vai.
Paskutinį:
Vila Anàstacio 8,30 vai., 
Vila Bonilha 10 vai.

LIETUVIŠKŲ PROGRAMOS ■
TRANSLIACIJOS

(Lietuvos laiku)

VATIKANO RADIJAS

Máquinas Texteis Santa Clara Ltda. 
MÁQUINAS E ACESSÓRIOS TEXTEIS 

FUNDIÇÃO DE FERRO E ALUMÍNIO

Caixa Postal, 2093 — Tel. 63

Fábrica e Escritório.*

Rua Domingos Afonso, 50 — Vila Santa Clara
V. Prudente — S. Paulo

PRANAS & ČIA. LTDA 
Madeirasjįtem gerai

SÈDE RuailMéxico, 98 - 9.O»h sala 904 — hone: 52 0229 | 
Enderêço Telegráfico. «CABIUNA»

Rio de Janeiro ?
Serraria « I T A » — Serra, dos Aimorés — Município de !

Nanque - Estado de Minas Gerais

KIRPIMO IRf’SIUVIMO MOKYKLA
ê» @»

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

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

RIO DE JANEIRO

Lietuvių radio valandėlė 
«A voz da Lituania» yra trans 
liuojama ANTRADIENIAIS 
18 vai. 40 miu.

Gera kokybė, pigiau kaip kitur, greitas Įteikimas, į 
mandagus patarnavimas tiktai

ANTAN© PAVIIILCNIC
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.

Mokina kirpimo siuvimo, madų mode 
lių braižybos ir pritaikomojo, meno.

Paruošia siuvimo ir kirpimo mokytojas
x valdiškiems egzaminams (hibilitação)

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

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

SIUVĖJAS

POVILAS AMBROZEVIČIUb
Rua dos Ciclames, 510 (sėdė 

propria) — Vila Belą

hmm
1 h e

iillim*

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

SlUVYKLOJE^LAUROl
Rua do Orfanato, 686, — V. Prudente — Fone 63-5294 

t São Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui

v Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS L I N D O; Y A

«©MÁ©/ CARKIEKI m,
Lindoya vanauo vr< žinomas gėrimas 
Kurio puikų veia. į žmogaus, sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
si tikinsite ir visados naudokite!

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

Caixa Postai 3967 — S Ã O PAULO
* " ® W f
M « Ifü © jį| M > O O „ •

. N«n »soma nacBaaaataasanaD ■■■■■■■■■■*• ūom sen r n tanntnM MBewnnt vatu* anaTisnof »P’Ks:aanjrcttnt>ae« «, 7®
- «=• nnMwcaaa iM<t3fln8aanca#a3«eBao laHnoaaaaaMaatin BBOi ■ aa -»a ea *'u«naacüunns tnuwn user aujiu acB*wu»5 nr,nv mí*»».****-- < r k

Statybos medžiagos sandėlio ir įvairių geležinių daiktų, indų bei darbo įrankių A 
krautuvė tiktai pas ft

J A K 0 TIS & LAPIENIS LTDA I

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;

ItíCKlTCRlC CCNTÀBH

NAJÇIMENTO
Irmãos Nascimento

RE'S; C.R.C. $P. Nit> 1.484

I
 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 I 
Av. Zelina, 831 — Vila Zelina — Tel. 63-7140 - S. Paulo 1

S
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Lietuviška radijo programa tik tai perl^—._
9 DE JULHO vidutinėmis ir trumpomis 31 

metro bangomis sekmadieniais 10 vai, ryto

PARAŠŲ RINKIMAS

Prašant, kad bubu atstaty
tos Lietuvos diplomatinės ir 
konsoiarinės įstaigos turi bū 
ti baigfeas ligi šio mėnesio pa 
baigos ir visi lapai su ir be 
parašų buri būti gražinti ligi 
1 d. birželio nes birželio pra 
džioje yra numatomas surink 
tų parašų su prašymu įteiki
mas Brazilijos prezidentui. Pa 
rašų organizavimo komisijos 
posėdis bus 1 d birželio 20 
vai vila Zeliaoje.

TRECIOJO PIETŲ AMERIKOS 
LIETUVIU KONGRESO

REIKALAI

Paskutiniame Kongreso Rea 
gimo Komiteto posėdyje 15 
d. gegužės buvo apkarta ben 
dra kongreso programa, ku- 
r.os platesnį pranešimą duo
sime kitame laikraščio nume 
ryje Meninės — artistinės 
programos nustatymo reikalu 
šaukiamas susirinkimas šj šeš 
tadienį 17,30 vai. Vila Ze ino- 
je, Šimonių namuose.

Svarstant kongreso išlaidas 
yra numatyta, su svečių pri
ėmimu, kad jos sieks apie 
pusantro milijono kruaeirų. 
Pajamoms organizuoti neužil 
go bus šaukiamas finansinės 
komisijos susirinkimas.

Kongrese turėsime svečių 
iš įvairių kraštų, bet daugiau 
šia iš Argentinos ir Urugva
jaus.

Kitas Kongreso Rengimo 
Komiteto susirinkimas bus 29 
d. gegužės, 20 vai. Vila Žoli
noje.

Lietuviškas žodis, daina ir muzika aidi 
tropikų padangėje iš

RADIO 9 DE JULHO stoties São Paulo mieste, 
vidutinėmis ir trumpomis 31 metro bangomis, 

kiekvieną sekmadienį 10 vai. ryto.
Per radijo galima pasveikinti gimtadienio, vardadienio 

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

São Paulo. Fone: 63-5975.

LIETUVIS ADVOKATAS
Albertas Pavilavicius

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

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

Posėdin privalo atvykti bent 
po vieną organizacijų, komi 
sijų bairų spaudos atstovai, 
Atskirų pranešimų niekam ne 
bus siunčiama.

Iš ' sporto kongreso metu 
yra numatyta suruošti tarp 
svečių ir São Paulo lietuvis 
ko jaunimo krepšinio ir vo- 
ley (mergaitėms) žaidynės

LIETUVI,

Jei dar nepasirašei ant pra 
šymo, kad oūtų atstatytos Lie 
tuvos diplomatinės ir konsu 
tarinės įstaigos tai nelauk Ii 
gi parašų rinkėjas ateis į na 
mus Tu pats susirask parašų 
rinkėją ir pasirašyk.

Sekmadien'ait- tai gali pa
daryti Vila Zel noje

— Birželio liūdnųjų įvykių 
minėjimo reikalu visų trijų 
Pabaltijo tautų atstovų susirin 
kimas šaukiamas 26 d. gegu 
žės 20 vai., estų k ubo patai 
pose, Rua Conselheiro Furta 
do, 846. Pageidautina kad 
organizacijos bent po vieną 
atstovą nusiųstų. Lietuviai, 
skaitlingiausia S. Pauly pa 
baltiečių bendruomenė, turi 
aktyviau reikštis bendruose 
parengimuose.

— Visa eilė tautų savo var 
du įteikė aukas «Ouro para 
o bem do Brasil». Lietuviai 
irgi negali atsilikti Kurie no
rėtų minėtam tikslui aukoti 
yra patartina ne paskirai au
kas įteikti, bet bendrai su ki 
tais tautiečiais krūvon susidė

Š M gegužės mėn 23 d 20 vai, Dr. J. Basanavičiaus į 
vardo lietuvių m-los Globėjai ruošia to paties vardo 

m-los salėje, rua Camaean, 625 V. Anastazijoje
LINKSMA V AK AR A, 

kurio pelnas skiriamas ateinančių metų Lietuvių Kon
greso išlaidoms padengti.

programoje: «PLUTELĖ IR PELĖS» S Kapnio 2 jų 
veiksmų komedija.

Gros geras orkestras — Šokiai iki 4 vai, ryto 
Staliukus ir pakvietimus reikia įsigyti iš anksto pas 
Globėjų Vaidybos narius, V Zelinos klebonijo e arba 

pas p. J Karpavičių (prieš Centralinj ' aštą)
Valdyba

ti ir paskui didesnę, kartu vi 
sų lietuvių vardu, iš anksto 
numatytą dieną įteikti. Orga 
nizacijų nariai savo aukas 
gali perduoti per valdybų na 
ri-us arba įteikti: J Baužiui, 
V. Kukai, P. Narbuõipi, J. 
Matelioniu, B. Tubeliui arba 
klebonijon. Sudėtos aukos bus 
skelbiamos spaudoje.

ANASTAZIEČIAI LAUKIA

Šį šeštadienį atsilankant į 
vakarą lietuvių iš artimesnių 
ir tolimesnių S. Paulo apylin
kių Programoje gražus vai
dinimas, geras orkestras, ska 
nūs bufetas.

— Gegužės mėn. 17 d. Vila 
Zelinoje ateitininkai suruošė 
sesutėms Irenai ir Julijai Ši- 
monytėms nuoširdžias išleis
tuves. kurios birželio mėn. 
pradžioje išvyksta į JAV. Ap 
«istos Chicagoje.

— Kroatai kviečia pasitari 
mui šį šeštadienį. Pasitarime 
bus svarstomi klausimai lie
čiantis visus išeivius kilusius 
iš anapus geležinės uždan 
gos. Pasitarimo laikai: 18 vai. 
Vieta: Rua Tabatinguera. 301.

- «M.L» prenumeratą ap
simokėjo: Inž Algirdas Idi- 
kas 5.000 cr, St Šabonas, 
Motiejus Sejunas, Amelia Ma 
tuzonienė, Vladas Zaluba po
2 000 cr., Antanas Zaluba
3 000 cr.

--- -

40 MIKROFONŲ AMERIKOS 
AMBASADOS MASKVOJE 

SIENOSE

Nesenai Amerikos ambasa
dos sienose tarnautojai sura
do 40 mikrofonų, kurie ten 
buvo įrengti tikslu, kad Krem 
liūs galėtų žinoti, kas yra kai 
bama ambasadoje. Tai nėra 
pirmas toks įvykis Komunis 
tai tai daro visų nekomunisti 
nių kraštų diplomatinių atsto 
vybių pastatuose Jie patys 
serga špionažo baime. Kiek 
viena užsienio turistą įtaria, 
kad atvyko špionažo tikslu.

Šis įvykis nėra pirmas ir 
nepaskutinis. JAV vyriausybė 
įteikė Kremliui protesto notą 
už mikrofonų įrengimą amba 
sadoje.

Pažymėtina, kad visi užsie
nio diplomatai laisvai judėti 
gali tik 20 kilometrų. Norint

<—® Buvo linksma ir 
gražu paskutiniame Vy 
rų Brolijos išvažiavi- 
pajūryje. Skambėjo 
dainų ir muzikos ai 
dai. Pirmoj eilėj mu 
zikantai: J. Matelionis 
į būbną drožia. A. Ni- 
zevičius smuikuoja, o 
Jurgis Matelkmis ar 
m.onika pritaria.

toliau išvažiuoti turi prašyti 
Kremliaus specialaus leidimo. 
Tuo tarpu Maskvos agentai 
visuose kraštuose gali laisvai 
judėti.

Kremliaus^ diplomatinėse ats 
tovyibėse užsieny yra daug 
daugiau tarnautojų, negu ku 
rios kitos valstybės. Pavyz
džiui Brazilija Maskvoje turi 
8 tarnautojus, o rusai Rio de 
Janeire virš šimto Daugumas 
vadinamų diplomatų, tarnau
tojų yra įpareigoti šnipinėti.

PARDUODAMAS NAMAS

Du miegamieji kambariai, 
salė, virtuvė ir vonia, skly
pas 10x30.

Smulkesnių informacijų rua 
Barão de Juparana, 505 
(antiga rua Rio das Pedras) 

Vila Zelina

- VILA ZELINOS LIETU 
VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5975 

NAUJAS ADRESAS

Tėvų Jėzuitų J Giedrio, J. 
Bružiko ir J Kidyko naujas 
ir nuolatinis adresas yra šis:

RUA LITUANIA, 67, MOOCA, 
13, S. PAULO.

Telefono dar neturi, bet ga 
Įima skambinti farmacijai 
93—2341 ir prašyti, kad juos 
pašauktų.

«amKWKKKHKKMienRKKKKXKnKnn*

LIETUVIAMS NUOLAIDA! 
užsisakant gerus batus pas 

JONĄ PETRIKĄ 
jo paties batų krautuvėje. 

Rua B: de Itapetininga, 262, 
4-o and, sala 406,Tel. 35 8873.

PRANEŠIMAS

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

«VILLA LITUÂNIA»
Piazza Asti®25 (Via Casalmonferrato 33. Tel. 78.90.33. 78.00.14) 

ROMA — ITALIA.
Rasite jaukią auliuką, sveiką maistą ir neperdetąkainą. 

Pageidaujama, kad ėl apsistojimo laiko būtų 
susitarta iš anksto.

KOLEGIJOS VA OVYBÊ.

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.

SKAITYKITE IR 
PLATINKITE VIE 
NINTELI PIETŲ AMER|KOS 

SAVAITRAŠTI «MŪSŲ 
LIETUVA».

Visi Kita šeštadieni, 23 d. gegužės V. Anastazijon i linksma lietuviška vakara. Pakvietimus
ir staliukus is aukšte įsigykite.
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