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Kokia Religjos Laisvė?

Plačiajame
INDONEZIJA. Sukilimas 

prieš prezidento Sukamo val
džią atrodo pralaimėtas Vy 
riausias sukilimo vad^s gen. 
Untong suimtas. Krašte vyks 
ta budistų studentų demons 
tracijos. Reikalauja uždrausti 
krašte komunistų partiją, ku 
ri tą sukilimą pradėjusi. Di 
džiosios pasaulio spaudos pra 
nešimai sako, jog komunisti 
nė Kinija tame sukilime vai 
dmusi svarbų vaidmenį.

Sukilimas dar kartą aki 
vaizdžiai parodė, kokie komu 
nistai gali būti veidmainiai, 
ir kad jais nieką ia negalima 
pasitikėti, Visą laiką Indone
zijoje jie dėjosi prez Sukar
no rėmėjai. Tas jiems gero
kai pataikavo Ir štai tie rė
mėjai siaiga įrėmė jo nuga 
ron durklą!

Indonezijos komunistų va
das Aidit esąs kažkur pasi
slėpęs ir manoma, kad jis 
galįs bandyti tęsti toliau suki 
limą. Kiek čia tiesos, tik vė
liau patirsime.

AFRIKA Rodezija Min ete
ris pirmininkas Smith grasi* 
na Anglijai pats vienas pas
kelbti visišką to krašto nepri 
klausomybę nuo Anglijos, ir 
tvarkytis kaip jam patinka. 
Ne tik Anglija tam priešinga, 
bet J. T. Saugumo komisija 
nubalsavo, kad Rodezija da
bar tokio žingsnio nedarytų. 
Kodėl? Juk Anglija sutiko 
pripažinti visos eilės kitų Af
rikos puslaukinių kraštų ne
priklausomybę, tai kodėl už- 
suspyrė nepripažinti Rodezi- 
jai tų pačių teisių?

Todėl kad Rodezijos visą 
valdžią laiko savo rankose 
tik baltieji europiečiai ir jie 
nenori pripažinti žmoniškų 
teisių vietos negrams kurių 
yra bene virš 4 milijonų, o 
baltųjų nėra nė pusės mili
jono.

KUBA, Ne tik iš Maskvos, 
bet ir iš Fidel Castro ‘tojaus* 
Kuboje bėga žmonės kiek 
tik gali į kapitalistų vergiją. 
Palieka Kuboje visą savo tur 
tą, atvyksta, dažniausiai S. 
Amerikon, be cento kišenėje 
Ir tai dauguma jaunimas, ne 
senimas Pagaliau Castro pa 
žadėjo leisti visiems išvykti 
iš Kubos, kas tik nori, pas 
savo gimines į JAV. Šiuo me 
tu jis to žodžio laikosi. Tik, 
sako, neleidžia išvykti jauni 
mui nuo u iki 5 metų. Tai 
mažesniais, tai didesniais lai
veliais kasdien po keletą de 
šimčių kubiečių pasiekia Flo
ridos uostus,

B R A'Z i LIJ A

Guanabaros estade prama-

Pasaulyje
tyta baigti statyti 12 000 nau 
jų namų, iki šių metų galo. 
Namai skirti darbininkų šei 
moms, ir bus parduodami pi 
gesne kaina Bus galima išsi
mokėti per eilę metų, mo
kant maždaug 15 procentų 
nuo savo mėnesinio uždarbio

Brazilų spauda skelbia, jog 
per pirmuosius šešis šių me 
tų mėnesius, Brazilijos pre
kių eksportas į užsienius pa 
didėjo daugiau kaip 100 nuo
šimčių palyginant jį su per 
nykščių metų pirmaisiais še 
šiais mėne.-iais,

RIO GRANDĖ DO SUL es
tade dėl didelių potvynių nu 
kentėjo apie 100 000 žmonių 
ir pridaryta daug žalos ūki 
ninkama

SÀO PAULO estado įvai
riuose miestuose statomi di
deli sandėli d žemės ūkio ga
miniams sukrauti. Stato ir 
prižiūri juos S Paulo estado 
valdžia kuri taip pat supirki 
nės iš ūkminkų produktus.

BRAZILIJA eksportuos Ma 
dagaskaro salon 100 0 0 tonų 
ryžių Pirmasis kovinys, 9 000 
tonu, šiomis dienomis jau iš
plaukė.

VATIKANAS, Praėjusią sa
vaitę I I Vatikano Suvažiavi
mas nubalsavo dekretą, ku 
riuo pasisakė, jog negalima 
kaltinti visos žydų tautos už 
Kristaus nužudymą kaip tai 
iki šiol krikščionių pasaulis 
klaidingai darė.

Žydai tuo dekretu ir paten 
kinti, ir nepatenkinti. O ne 
patenkinti tik todėl kad Kat 
Bažnyčia jų neatsipraši si už 
kone poros tūkstančių metų 
už neteisingus žydų tautos 
kaltinimus, kurie nekartą pri 
vedė prie pogromų-skerdy
nių. Bet aplamai žydai paten 
kinti kad pagaliau Katalikų 
Bažnyčia susiprato ir savo 
klaidingą nusistatymą pakeitė

Po labai įtempto viso mė
nesio darbo, Vatikano šuva 
žiavimo darbai pertraukti vie- 
nai savaitei, kad vyskupai 
galėtų ir pasilsėti, ir toliau 
ramiai apsvarstyti būsimus 
dienotvarkės klausimus o kam 
reikia vėl savo vyskupljosna 
sugrįžti ir skubius reikalus 
sutvarkyti

Kiti Suvažiavimo posėdžiai 
prasi tęs spalio 25 d.

LIETUVIS PRELATAS MAR 
CINKUS lydėjo šv. Tėvą Pau 
lių VI į Jungtines Tautas ir 
buvo jo vertėjas kalbantis su 
prezidentu Johnsonu.

Komunistas, kuris mirė 

uz kunigą
Pasakoja Msgr. Bela Varga 
buvęs Vengrijos parlamento, 
pirmininkas dabar gyvenąs 
New Yorke (Gath. D.1965 IX)

Atsivėrė durys. Šviesos plu 
oštas perskrodė ta nsą Aš pa 
mačiau žmogų, is nebuvo ru 
sas bet mano tautietis ven- 
g as, išdavikas, dirbęs rusam. 
Jo akys susmigo į mane Vei 
do išraiškoje matėsi nuosta
ba, sumišimas, baimė Jis su 
šnabždėjo;

— Ne, negali būti Jūs esą 
te miręs Aš žinau, kad esate 
miręs Ne, tai ne jūs, tėve.

Jis įėjo į kambarį uždarė 
duris. Vėl atsidūrėme tamsoj 
Neturėjau jokios nuovokos, 
kas jis yra ir ką jis apie ma 
ne galvoja. Spraktelėjo jung
tukas ir palubėje užsidegė 
šviesa

— Aš maniau, kad esate ma 
no pažįstamas asmuo, kuris 
man buvo toks geras ir kurį 
aš vieną pasaulyje mylėjau

VISKAS PR ISIDĖJO SU 
KARU

Ši istorija prasidėjo 1939 rug 
sėjo mėn , kai vokiečiai užpuo 
lė Lenkiją. Vengrija pasijuto 
verčiama dėtis su vokiečiais. 
Kraštas buvo vokiečių kariuo 
menės okupuotas, kadneįvyk 
tų kokio sukilimo.

Kai patyrėme, kad vokiečiai 
naciai Lenkijoj žiauriai elgia 
si su žydais, nutarėme ką 
nors daryti jiems gelbėti . Ka 
dangi aš buvau Vengrijos par 
lamento pirmininkas, tai nie 
kas be mano leidimo net po 
licija negalėjo įeiti į mano 
namus, Masinau do jant mano 
parapijos namais, buvo suor
ganizuota pagalba. Padėjome 
pabėgti iš Lenkijos 56.-00 1en 
kų ir išgelbėjome apie 20 000 
žydų. Savo namuose turėjau 
paslėpęs 35 žydų našlaičius

ATLYGINIMAS UŽ GALVĄ
Rusam bestumiant vokiečius 

atgal į vakarus, j Vengriją bu 
vo atsiųsta daugiau vokiečių 
kariuomenės. Tada jau bu 
vo paaiškėjęs ir mūsų pogrin 
džio darbas Už mano galvą 
paskelb as tO.000 dol. atlygi 
nimo Toks įsakymas buvo 

. duotas panes Adolfo Hitlerio 
Mano vyskupas dabar kardi
nolas Mindszenty, įsakė man 
slėptis.

Aš slapsčiausi jėzuitų vie 
nuolyne Budapešte 1945 sau
sio mėnesį rusai pasiekė Bu 
dapeštą, vokiečiai bėgo į va 
karus, žmones džiaugėsi. Bet 
aš buvau ir rusų ieškomas, 

. Mat esu liudijęs Tautų Sąjun 
gal Šveicarijoj apie 1 000 len

PreLtas yra gimęs Čikago 
je ir visus mokslus ėjęs Či 
kagoje, kalba lietuviškai.

Bene didžiausio at: ar io 
sukėlė neseniai Visuotinėje 
Kat Bažnyčios Santaryboje 
nubalsuotas dekretas, kuriuo 
pripažįstama religinės laisvės 
teisė, Laisvė ne tik privačiai 
kiekvienam išpažinti savo re 
ligiją, bet net ir viešai ją pa 
rodyti bei skleisti

Pripažįstant tokią laisvę 
kiekvienam žmogui, iškyla vi 
sa eilė pavojų ir sunkenybių. 
Pav. duodant visišką laisvę 
skelbti bet kokią religiją be 
veik grynai katalikiškuose 
kraštuose, kaip Lie uvoje, Is
panijoje, Italijoje, Brazilijoje 
ir kitur, atidaromos durys tur 
tingoms protestantų sektoms, 
kurios savo tikėj man vilioja 
pinigais ir kitomis gerybėmis, 
ne visada grynais proto ir są 
žinės argumentais. Beto, kit 4 
ideologijų žmonės paėmę vai 
džią savo rankosna dažnai 
varžo katalikų laisvę. Iki šiol 
maža tėra pasaulyje valsty
bių, kur katalikai turėtų pil
ną laisvę ne tik tikėti, bet ir 
savo vaikus katalikiškose mo 
kyklose katalikiškai auklėti 
Vienur katalikų mokyklos vi
siškai nepripažįstamos, kitur 
jos valdžios neparemiamos, 
ir katalikai turi mokėti dvi
gubus moksčius už mokyklas: 
vienus mokesčius paima val
džia visoms valstybinėms mo 
kykloms išlaikyti, kitus mo
kesčius tenka tėvams mikėti 
savo katalik škoms moky 
kloms išlaikyti. Taip susida 
ro nelygybė tarp piliečių ir 
suvaržoma neturtingesniųjų 
laisvė parinkti savo vaikams 
auklėjimą ir mokslą, pagal 
pačių sąžinės reikalavimus. 
Valdžios mokyklos arba visai 
nedėsto religijos, arba mosi 
na bedievybę ar geriausiu 
atveju, religiją nutyli, tartum 
ji neturėtų jokios vertės žmo
nių gyvenime.

Kitas pavojus skelbiant vi
sišką religijos laisvę yra tas, 
kad daugelis žmonių tą lais
vę klaidingai supras Ne vie
nas gali pradėti manyti, jog 
Kat. Bažnyčia pagaliau pripa 
žino jog visos religijos yra 
lygios ir vienodai geros, ir 
kad nesvarbu, kokią religiją 
išpažinsi

Taip nėra. Saataryba nori 
tokio įspūdžio išvengti

Kartą vienas vyras pasa
kęs žydeliui: «Joške, tavo žmo 
na visai nedaili». Joškė gi 

kų karininkų išžudymą (Čia 
pasakotojas turi galvoje Ką 
tyną prie Smolensko, kur bol 
ševikai 19*0 balandžio mėn. 
išžudė belaisvėn paimtus len
kų karininkus. Vokiečiai bu 
vo sudarę plačią tarptautinę 
komisiją kuri ištyrė virš 4000 
lavonų ir nustatė, kad tai bol 
ševikų surengtos žudynė )

BOLŠEVIKŲ KERŠTAS
Budap što vienuolynan 1945 

sausio 16 atvyko viekas ven 
gras, kurį aš palaikiau savo 
draugu Jis pareiškė, kad ma 
nęs pageidauja rusų kariuo 
menės štabas, no įs mane pa 
gerbti už geibėjimą bėglių. 
/ š tam netikėjau. Sakiau, tu 

atsakė: <Ui mano Sara y a 
pati gražiausia ir geriausia iš 
visų moterų». Ir tas vyras pa 
liko jį ramybėje, pagerbda 
mas jo įsitikinimą, kad jis 
turi <gražiausią ir geriausią 
iš visų moterų». Panašiai ei 
giasi ir Bažnyčia. Nors ji ži
no esanti vienintelė paties 
Kristaus įsteigtoji, ir kad jai 
turėtų priklausyti visi žmo
nės, bet jei kas yra šventai 
įsitikinęs, kad jo nekatalikiš 
ka religija yra «visų geriau
sia» ir jam tuzine neleidžia 
priimti katalikiškosios tą jo 
įsitikinimą-reikia pagerbti ir 
jokiu būdu, nė dvasiška nė 
pasauli: tiška valdžia neturi 
teisės versti jį prdmti kitą 
religiją.

LAISVĖ RINKTIS?

Kiti gali manyti, jog turi 
pilną laisvę pas rinkti tokią 
religiją kokią jie tik nori, 
arba ir vnai nieko netikėti. 
Tokios laisvės irgi neturime. 
Juk visi pripažįstame, žmo
gui laisvę į ką nors žiūrėti, 
ar nežiūrėti, pasirinkti arge 
ra, ar bloga ir kad neturim 
teisės versti žmogų daryti 
tiktai gera. Tačiau tą žmogų, 
kurs, ir LAISVĘ TURĖDA
MAS, pasirenka elgtis blogai, 
nedorai, ia’kome negarbingu 
žmogumi, kartais net bausti 
nu nusikaltėliu, kartais net 
mirties bausme. Kodėl: Todėl 
kad jis savo laisvę panaudo 
jo blogai, netinkamai

Panašiai yr<a ir su religijos 
laisve; yra laisvė laikytis sa
vo sąžinės įsakomų įsitikini 
mų, laikykis tos religijos, ku 
rią kieno protas pažino esant 
tikrąją Dievo apreikštą. Bet 
žmogus nedorai pasinaudotų 
savo laisve kaitaliodamas ta 
vo tikėjimą ar visai jį atmes 
damas pagal savo ūpą ar sa 
vo patogumo žiūrėdamas, ar 
tik savo aistrų balso kiaušy 
damas. Tat religijos laisvė 
reikia teisingai suprasti, o ne 
bet kaip

Bažnyčia skelbia jog krikš 
čioniškoji religija yra meilės 
religija Dievas yra garbina
mas ir gerbiamas iš meilės, 
ne dėl prievartos, laisvai at
siliepiant į jo mums rodon ą 
didžią meilę, Tikroji meilė, 
betgi ne prievartauja kitų žmo 
nių sąžinių

P. Daugintis, S. J.

rįs dar nišias aukoti, o gal
vojau kaip nors pasprukti Le 
ja, buvau prievarta nugaben
tas į Kispesto miestelį, apie 
10 mylių už Budapešto Čia 
mane įmetė į • ementinį bun 
keri. Dvylis a dienų kalino 
tvankiam rūsy, be šilimos k 
šviesos, maitindami atmato
mis, Man susirgus spardė ear 
gybinis. Buvau arti mirties.

Vieną naktį perkėlė į neto 
limą namą Pametė ant kūlio 
šiaudų tuščiam ka bary. Pa 
žinau to namo žmones, bet jų 
laisvė buvo irgi suvaržyta Ta 
čiau man parūpino maieto ir 
vaistų Geriau išmiegojęs, jai» 
čiausi stipstsnis ir galėjau 
pasikelti, kai j mano kambarį 
įėjo tas vengras komunistas.

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka
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Lietuva Dabar
NEPATIKIMAS ELEMENTAS YRA VISAIP-PERSEKIOJAMAS 

ST. R Ü K I E N Ê

Visi žmonės, kurie turėjo 
politines bylas, kurie grjžo iš 
lagerių ir tremties, kurie susi 
rašinėja su užsieniu ir kurie 
gauna siunt nius, yra surašy- 
t į tam tikrus sąrašus.

Vienu laiku buvo tarptauti
nis įtempimas Buvo juntama 
ir Kaune. Vienas asmuo man 
patarė išvažiuoti iš miesto Jis 
žinojo, kad įstaigų viršinin
kams yra įteikti vokai su ne 
patikimų žmonių pavardėmis 
ir duotos instrukcijos laukti 
parėdymo ir, gavus jį, tuo
jau vykdyti.

KIEKVIENAS GYVENTOJAS 
TURI REGISTRUOTIS

Žinojau, kad buvo p-avesti 
bandymai per kiek laiko gali 
ma surinkti Kauno automaši
nas ir autobusus Tai girdėjau 
iš patikimų transporte dirbau 
čių žmonių Tai viskas buvo 
paruošta nepatikimam elemen 
tui išskirti ir izoliuoti

Nepatikimo elemento ir as 
menų, pabėgusių į užsienį, 
bylos yra saugomos

Kiekvienas Lietuvos gyven 
tojas turi registruotis milici 
joje. Tam reikia susirasti bu
tą, kad kiekvienam šeimos 
nariui išeitų po ’3 kv metrų 
ploto, neišskiriant vaikų. Be 
to, reikia gauti vykdomajame 
komitete leidimą prisiregis
truoti. Ypatingai sunku prisi
registruoti didesniuose mies. 
tuose Ieškoma net aleckio 

užtarimo jei minimos įstai 
gos neregistruoja.

F?
GRĮŽUSIFMS SUNKU 
UŽSIREGISTRUOTI

Labai sunku prisiregistruoti 
buv tremtiniams ir politiniams 
k liniams Kai kam, atlikus 
bausmę neleidžiama giįžti į 
Lietuvą, Kuriems neleidžiama 
prisiregistruoti didesniuose 
miestuose, kaip Vilnius, Kau 
nas, Klaipėda, Šiaulia'.

Atlikt r bausmę iiduodami 
pasai Specialios pasų serijos 
su tam tikrais ženklais yra iš 
duodamos buv. «nusikaltė 
liams» Pasų savininkai apie 
tai nieko nežino, bet partija 
ir milicija turi slaptus aplink 
raščius ir žino, kaip elgtis su 
tais pasų savininkais.

Vienas lietuvis grjžo iš la 
gėrio ir norėjo apsigyventi 
Kaune. Susirado pažįstamą, 
sa gurne užimantį aukštą pos 
tą Nuėjo pas jį įstaigon su 
prašymu prisiregistruoti, Tas 
jam liepė užeiti kitą kartą, 
nes jis turįs kai ką išsiaiškin 
ti. Užėjus antrą kartą, parei
gūnas atrakino geležinę spin 
tą ir parodė jo bylą. Tuomet 
žuvo visos viltys apsigyventi 
Kaune, nors anam tremtiniui 
norėta padėti.

Vėliau minimas asmuo pri
siregistravo mažesniame mies 
telyje ir ten gyvena Panašių 
istorijų yra daug

MÍJSÇ LIETUVA

KIEKVIENAS TU 4 SAVO 
BYLĄ

Kai kas matė savas by'as 
ir buvo pats sau liudininku: 
patvirtindamas ar paneigda 
mas byloje įrašytus kaltini 
mus Tos bylos kažko laukia.

Žinau ir tokių kuriozų Tė
vui su vaikais leido apsigy
venti Kaune, o žmonai nelei
do apsigyventi ir Lietuvoj 
Ana moteris čia gyveno zui 
keliu kelerius metus. Ateina, 
aplanko šeimą, ir vėl slepia 
si pas gerą ir patikimą kai 
myną. Tik po trejų metų per 
pažįstamus ir su kyšiais pa 
vyko jai prisiregistruoti

Sovietinė kone itucija kalba 
apie .laisvę, Komunistai irgi 
tą patį šneka, bet jų žodžius 
lydi juodi slapti aplinkraščiu 
ir instrukcijos. Žmogus vaikš 
to po įstaigas ir niekaip ne
gali sutvarkyti savų reikalų: 
tai šis negerai, tai tas blogai, 
ateik kitą kartą,.. Bet nieką 
da nepasako kad jo pase yra 
ženklą’ ir kad jo byla guli 
užrakinta geležinėje spintoje-

Visi tie pabėgėliai, kurie 
galvoja su komunistais rasti 
bendradarbiavimą arba many 
tų grįžti į gimtąjį kraštą turi 
prisiminti kad ir jų bylos 
guli komunistinių įstaigų spin 
tose

Sovietų Sąjunga vaidina pa 
saulinę galybę bet bijo, kad 
jos nesugriautų vaikai, sene
liai. moterys ir t>e sveikatos 
grįžę iš Sibiro lagerių gyven 
tojai, Ar tai nėra dramblys 
molinėmis kojomis?

«Draugas»

NEPASITENKINIMAS
SOVIETUOSE

Ne vien Lietuvos gyvento
jai nepatenkinti sovietiška 
tvarka. 1964 m. Rusiją apke
liavęs komunistas Jugoslavi
jos profesorius M. Mihailovas 
aprašė, jog labai augąs eili
nių rusų, ypač jaunųjų nepa
sitenkinimas: 1) dėl «baudžia

vos įstatymų» kolchozuose, 
2) dėl labai didelių skirtumų 
algų tarp paprastų darbinin 
kų ir specialistų bei adminis 
traiorių, 3) dėl privalomos 
3-4 metų kariuomenės prie
volės ir 4) dėl neteisingos 
mokyklinės sistemos, pagal 
kurią komunistų klasės vai 
kame leidžiama toliau studi 
juoti, kai tuo tarpu kiti po 
vidurinės mokyklos privalo 
dvejus metus darbuotis pra 
monėje ar žemės ūkyje

Šis pranešimas vakaruose 
laikomas vienas reikšmingiau 
šių. Išvada, anksčiau ar vė 
liau lauktina drastiškų pake! 
timų ar net revoliucijos

BĖGA IŠ ROJAUS

Ne vien mūsų raudonojon 
Lietuvon nukakę apgauti bro 
liai stengiasi grįžti iš to ža
dėtojo «rojaus»! Štai nuo 1949 
m iš Rytų į Vakarų Vokieti
ją pabėgo beveik 3 milijonai 
asmenų.

Neseniai paskelbtos statisti 
kos rodo, jog nuo 1961 m. 
daugiau kaip pusė visų bė 
glių buvo jauni, dar 25 -n. am 
žiaus neturį, t y- uuo pat 
vaikystės užaugę komunisti
nės propaga dos įtakoje, Net 
i astačius Berlyne sieną, pa
bėgo dar 21 000, o 126 buvo 
pašauti.

Ir bėga į tuos «prakeiktus» 
kapitalistinius Vakarus kur, 
anot komunistų, nėra laisvės, 
kur visi vergauja saujelei ka 
pitalistų Ir tai atsitinka, net 
kone po 50 metų komunisti 
nės socialistinės valdžios di
džiausių pastangų ir neapsa
komų aukų sukurti pavyzdin- 
gą socialistinę valstybę! Kad 
ir 1000 metų bandytum; vis- 
tiek augščiau savo juostos 
neišsektum Nė per 1000 me
tų komunistai nesukurs že
miško rojaus, kadangi jų teo
rijos yra klaidingos ir prie
šingos pačiai žmogaus pri
gimčiai.

 1965 m spal o 21 į

ŠTA' KOKIA LAISVĖ...

Sovietai visam pasauliui 
bubnija, jog pas juos esanti 
visiška religijos laisvė Tik 
bažnyčia atskirta nuo valsty
bės. Šitą vaikišką pasaką su 
griauna kua K Trimako, 
«Laiškų Lietuviams» redakto
riaus, ilga studija Jis, ilges
nį laiką sekė sovietinės Lie 
tuvos komueistinę spaudą. <š 
tos spaudos paėmė pačių ko 
munistų aprašomus faktus, ku 
rie aiškiai parodo, kokia di
delė ir šlykšti religinė pries
pauda viešpatauja Lietuvoje, 
Bent dalį paVy»džių pateikia 
me mūsų skaitytojams. Įsidė
mėkite, viskas paimta iš pa
čių komunistų laikraščių, nu
rodant metus, mėnesį, dieną 
bei autorių, Tat čia skelbia
mi dalykai nėra komunistų 
priešo kunigo šmeižtai.

PRIEŠ KUNIGUS

Religijos didžiausi palaiky
tojai ir skleidėjai yra kuni
gai Jei jų nebūtų, komunis 
tams būtų daug lengviau su 
ja susidoroti. Kol jų yra, tol 
religija turės stiprų ramstį — 
gyvus jai pasišventusius žmo 
nes. Praeityje komunistų nea 
pykanta nekartą prasiveržda
vo kruvinais dvasiškių perse
kiojimais. Šiuo metu kunigai 
nebepersekiojami tokiu atvi 
ru ir kruvinu budu: kom par 
tija tikisi religiją likviduoti 
lėtesne, bet už tai labiau ga 
rantuota taktika, palaipsniui 
naikindami dvasiškijos įtaką 
žmonėms: 1) sumažindami ku 
nigų skaič ų; 2) neleisdami 
jiems palaikyti santykius su 
žmonėmis; 3) suniekindami jų 
autoritetą.

1. Mažina kunigų skaičių
Kunigų skaičius labai su 

mažintas. Ir tai ne karo pa
sėka! Kunigų skaičius maži
namas sąmoningai ir sistema 
tiškai.

1940 m. Lietuvoje buvo 12 
vyskupų ir 1580 kunigų 1965

(pabaiga 3 pusi.)
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(tąsa)

— Jūs to nematę, ponai, 
kalbėjo Pianka, — negalit įsi
vaizduoti, kokie kilnūs ir kar
tu graudūs pasididžiavimo 
jausmai kito mums širdyse, 
regint tą besąlyg nį kokio 
jaunuolio, beveik dar vaiko, 
įsakymams: Pasakoja, kad vie 
nas senyvas ponas sušukęs: 
«Kaip Dievą myku, jeigu tas 
vaikiūkštis lieptų mane nu
plakti. tai nesipriešindamas 
tuojau gulčiau ant žemės.»

O Jadvyga, staiga pralinks
mėjusi, papasakojo tokį anek 
dotišką atsitikimą: eina jau
nutis konstablis šaligatviu ir 
girdi viename bute triukšmą. 
Įėjęs.mato, kad barasi vyras 
šu žtnėna, kuone į plaukus 
viens kitam kimba «Kaip 
jums ne gėda, — tarė jaunuo 

lis kivirčytis tokią dieną, 
kada visi tautiečiai myli&i ir 
vienijasi!» — «.š tiesų. — su
šuko tuodu, — aš lenkė, o tu 
lenkas, ko mudviem pyktis.'» 
— ir puolė viens kitam į 
glėbį

Kovo 2 dieną, šeštadienį, iš 
ryto pasirodė delegacijos at 
sišaukimai: «Vardan tėvynės 
meilės, vardan švenčiausių, 
brangiausių kiekvieno iš mū 
sų pareigų, kreipiamės į vi
sus miesto gyventojus, kad 
atiduodama aukoms garbė jų 
kūnų laidojimo metu būtų at
žymėta didžiausiu orumu ir 
ramybe Varšuvos gyventojai 
paklausykite šitų jūsų brolių 
žodžių»

— Toks atsišaukimas, — 
aiškino Pianka, — buvo rei
kalingas nes mieste plito 
prieštaringiausių gandų Vie

ni skelbė, kad kraštutiniai rau 
doūieji ruošia sukilimą, tel
kia cechus Solco fabriko dar 
bininkus ginkluoja peiliais, 
kirviais geležinėmis štango 
mis .. Pasikliaudama tuo, kad 
valdžios žmonės nusigando 
policija išsislapstė, o kariuo
menės nedaug, puls kaip au 
dra, piims pilį ir citadelę, 
išvys grobikus Kiti, priešių 
gai, šnabždėjo, kad valdžia, 
pasinaudodama tiekos žmonių 
susigrūdimu laidojimo metu 
ruošia negirdėtas neregėtas 
skerdynes, norėdama kartą 
visam laikui baigti su visokio 
mis riaušėmis ir manifestaci 
jomis Daug kas ėjo išpažin 
ties, darė testamentus, ruošė 
si mirti.

Kovo 2 dienos rytas išaušo 
giedras, ramus, saulėtas — ti 
kras ankstybo pavasario ry
tas, Vos tik saulei patekėjus, 
minios žmonių užplūdo gat
ves. Visi dėvėjo didžiojo ge 
dulo ženklus moterys prisiden 
gusios ilgais juodais šydais, 
vyrai su krepo raikščiais ir 

kaspinais, prieš plauką, į vi r 
šų sušukuotu cilinderių pliu
šu Prie namų plevėsavo v ė 
liavos, nuo balkonų driekėsi 
kilimai su juodais ir ba'tais 
kryžiais. Iškilmingoj tyloj 
graudžiai aidėjo iš bažnyčių 
bokštų gedulo varpai

Šv. Kryžiaus bažnyčioje pa 
maldose už žuvusius dalyvavo 
pats arkivyskupas Fijalkovs- 
kis ir visi aukštieji dvasiniu 
kai Pianka ir Jadvyga buvo 
patekę į bažnyčią, visa tai 
matė ir dabar, vienas kitą 
pertardami, ėmė dalintis tais 
neužmirštamais Įspūdžiais

— Kai aš įėjau į tą švento 
vę, — virpančiu balsu kalbė 
jo Jadvyga, - pasijutau lyg 
kitame pasauly, Visa bažny
čia išmušta juodu pliušu ir 
krepu. O kaip įspūdingai grau 
džiai mirgėjo žvakių ir siety
nų šviesa tame niūriame fo
ne! Vidury bažnyčios, kaip 
koks sostas, kilo į viršų di
džiulis katafalkas, apdengtas 
juodu aksomu su sidabrinė
mis emblomomis, o ant jo 
karstas... O keturiose bažny 

čios kertėse po tokį pat ka 
tafalką, ir apt kiekvieno kars 
tas su kankinio kūuu Kata
falkai apkrauti gėlėmis, o 
karstai laurų šakomis ir erš 
kėčių vainikais! Kokia gili 
mintis! Koks tragiškas ken 
čiančios tėvynės simbolis!

— Visos tos brangios me
džiagos ir papuošimai — tai 
Varšuvos pirklių ir krautuvi
ninkų dovanos — paaiškino 
Pianka. — Aš pasakysiu, po
nai, kad Varšuvos miestiečiai 
pasirodė žymiai patriotiškes- 
ni už aristokratus ir bajoriją.

— Kuo jie rizikuoja, tie 
miestiečiai? — su ironija 
klausė ponas Skrodskis. — 
Tai neramiausias, visur ir vi
suomet maištaujantis elemen
tas Ne juo laikosi valstybių 
tvarka ir visuomenės gerovė.

Jadvyga su priekaištu ir 
piktai nuvėrė tėvą akimis. O 
Pianka kalbėjo toliau:

— Puikiai pasirodė ir artis
tinės pajėgos. Stefanio «Rek
viem» atliko Muzikos institu- 
tas,

(B, D.)
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Girtuokliu Žmonoms
III

Jūsų vyras tikrai priklauso 
vienai iš šių keturių rūšių 
girtuoklių:

PIRMA: Jis gali būti tikrai 
didelis girtuoklis, bet ne alko 
holikas. Ar jis geria nuolatos, 
ar tik kaikuriomis progomis 
pasigeria, Gal perdaug pinigų 
išleidžia gėrimams, Alkoholis 
gal jau pradėjo atskiesti jo 
protą ir kūno jėgas silpninti, 
bet jie to nepastebi. Kartais 
dėlto jis padaro tau ir tavo 
draugams gėdos Jis yra įsi
tikinęs, jog jis gali sutvarky
ti savo gėrimą, kad tai jam 
nieko nekenkia, kad savo dar 
be ar biznyje jis negali ne 
gali negerti. Jei jį pavadin
tum alkoholiku, jis labai įsi 
žeistų. Tokių girtuoklių, kaip 
jis, visur pilna Kaikurie jų 
pradeda valdytis, gerti su sai. 
ku, ar ir visai nebegerti. Kiti 
nieko nepaisys Ir gerokas 
nepaisančiųjų skaičius, pama 
žėlė, virsta tikrais alkoholi 
kais

ANTRA: Jusi] vyras nebe
gali gavęs suvaldyti, nes ne 
begali išsilaikyti sausas, nors 
ir labai nori. O kai pradeda 
gerti, tai nebegali jo suvaldy 
ti. Jis prisipažįsta pasigeriąs 
ir žada taisytis. Ar jums pa
dedant, jis stengiasi tvarky 
tis. Gal jis pradeda netekti 
draugų. Gal biznis smunka, 
gal dirbtuvė įspėja atleisianti 
iš darbo, jei nes liaus gėręs

(pabaiga iš 2 pusi)

m tėra likę trys vyskupai ir 
tie patys valdžios įvairiai var 
žomi Kiek liko kunigų, tiks
liai net nežinoma Tačiau ru 
sų valdžios TASS žinių agen 
tūros pranešimu, 1954 m bu
vę dar 7H, Vos pusė! Nema 
ža kunigų už mažmožius sus 
penduojami, t y atimamos tei 
sės dirbti kunigo darbą. Iš 
seniau veikusių 4 seminarijų 
su 470 klierikų palikta tik 
viena su 25 seminaristais. Vie 
toj 23 1940 m. baigusiųjų se
minarijas. 1964 m. baigė tik 
5 Tokiu būdu apribojant ku 
nigų prieauglį, per 15— iOme 
tų Lietuvoje nebeliktų nė vie 
no kunigo, nes kasmet dau
giau kunigų miršta, negu yra 
įšventinama. Beto visokiau
siais būdais kliudoma norie 
tiems vaikinams įstoti kunigų 
seminarijom Ne retai ne tik 

todėl jis rūpinasi ir ima su 
prasti, jog jis negali gerti 
taip, kaip kiti,

Kartais jis išmeta burnelę 
ryte ir prided» vieną kitą die 
nos metu, kaip sako «nervams 
nuraminti». Išsipagiriojęs griau 
žiasi ir žada nustoti gėręs, 
Bet vos tik atsigauna ir vėl 
ima svajoti kaip galėtų kitą 
kartą «su saiku» išgerti, Toks 
vyras yra tikrame pavojuje. 
Toks geriančio elgesys yra aiš 
kus tikro alkoholiko ženklas. 
Gal jie dar gana gerai prižiū
ri savo užsiėmimą ar darbą, 
Dar ne viskas sugriauta. Mes 
sakome, jog toks vyras «nori 
NORĖTI NEBEGERTI»

TREČIA; Ta klasė yra jau 
daug žemiau nusmukusi. Ne 
beteko draugų. Namai arti 
prie bankroto Nebegali išlai 
kyti darbo Gal jau buvo pa 
šauktas gydytojas ir prasidė
jo kelionės iš vienos ligoni 
nės kiton, Jis jau prisipažįsta 
negalįs gerti, kaip kiti, bet 
nesupranta, kodėl taip yra, 
Jis desperatiškai laikosi vii 
ties kad jis dar kaip nors 
susitvarkysiąs. Gal jis jau pri 
ėjo liepto galą ir despe atiš- 
kai nori nustoti gerti, bet 
nebegali.

Šitų... atveju atsiranda dar 
daug klausimų, į kuriuos 
stengsimės toliau atsakyti. 
Dabar tik tik galim pasakyti- 
jog gali e turėti gerų vilčių.

jie patys, bet ir tėvai ir gimi 
nės nukenčia

2. Neleidžiama kunigams 
palaikyti ryšius su žmonėmis

Sovietų Sąjungos konstituci 
jos tariamasis «sąžinės lais 
vės» 124 paragrafas «užtikri 
na> religinio kulto ir priešre 
Ilginės propagandos laisves, 
Tokiu būdu galima laikyti 
pamaldas neuždarytose baž 
nyčiose, bet daugiau nieko; 
viešai skleisti religiją griež 
tai draudžiama; bet skleisti 
bedievybę ne tik leidžiama, 
o pačios valstybės ir parti
jos ko uoliausiai organizuoja 
ma. Kunigams neleidžiama 
lankytis pas žmones nei ben 
drauti su jaunimu. (Ir tai va 
dinama sąžinės laisvė! Red)

Kitame numeryje bus ištrau 
kos iš komunistų spaudos uie 
tuvoje. Red.

tôUSW LIETUVA

Popiežiaus Kalba Jungtinėms Tautoms
(Tęsinys iš 41 n-r,)

Kalbos pradžioje popiežius padėkojo už pa
kvietimą tarti žodį J. T. ir nurodė, kad tas momen 
tas yra ir paprastas ir svarbus, pripažino JT kaip 
svarbią žmonijos instituciją taikai siekti ir padėko 
jo bei pagyrė už iki šiol atliktus jos darbus: tiek 
užbėgant už akių tiek sustabdant ginkluotus susi
rėmimus.

Toliau:
«Bet jūsų statutai siekia 

daug toliau, o su jais prasitę 
šia ir mūsų žodis. Jus esate 
ir darbuojatės tautoms apjung 
ti valstybėms suburti Kitais 
žodžiais tariant, vieniems su 
kitais suartinti Esate sąjun
ga, esate tiltas tarp tautų. 
Esate santykių tinklas tarp 
valstybių Norėtume sakyti, 
jog laikinėje plotmėje jūsų ka 
rakteristika atspindi tai, ko 
Katalikų Bažnyčia siekia d va 
sinėje plotmėje: vienintelė ir 
visuotina! Idologinėje žmonių 
giminės išsivystymo raidoje, 
natūraliojoje plotmėje, nebe 
galima įsivaizduoti nieko už 
tai aukštesnio Jūsų pašauki
mas yra suąrtinti ne vieną 
kitą o visas tautas Ar tas 
uždavinys sunkus? Be abejo. 
Bet jis yra jūsų kilniausias 
uždavinys. Kas nemato, kaip 
yra reikalinga, žingsnis po 
žingsnio prieti ir sukurti pa 
saulinį autoritetą, galintį sėk 
mingai veikti juridinėje ir po 
litinėje plotmėje?

Dar sykį pakartojame savo 
linkėjimą nuolat ženkite pir
myn! Daugiau pasakysiu: sten 
kitės susigrąžinti visus nuo 
jūsų pasitraukusius Jieškoki 
te priemonių garbingi! ir lo
jaliai pritraukti prie savo Są 
jungos Pakto tuos, kurie joje 
dar nedalyva .ja veikite t -ip 
kad jos lauke tebestovimieji 
neretų prisidėti ir užsitar.iau 
tų visų pasitikėjimo, ir tada 
būkit erdviaširdžiai suteikti 
jiems tokio pasitikėjimo kre 
ditus O jūs, kurie turite lai 
mės ir garbės dalyvauti šita 
me taikiųjų tautų sambūryje- 
pa s'klausyki te ką pasakysi 
me: darykite viską kad nie
kada nebūtų gresiamas ar iš 
duodamas jus jungiąs abipu 
sis pasitikėjimas ir įgalinąs 
jus atlikti gerus ir didžius 
dalykus.

Tokiam yra galima susitvar
kyti..

KETVIRTA: Gal turite tokį 
vyrą, kuriam pasitaisyti atro 
do, nebėra nė menkiausios 
vilties Jis jau buvo atiduotas 
į keletą alkoholikams skirtų 
ligoninių. Pasigėręs atrodo 
kaip tikras pamišėlis ir varto 
ja kuštį. Gal jau ne sykį vi 
sas drebėjo Gydytojai purto 
galvas ir pataria uždaryti jį 
silpnapročių namuose. O gal 
jai turėjai tai vieną kitą kar 
tą padaryti? Bet ir šiuo blo
giausiu atveju nėra viskas 
taip juoda, kaip atrodo. Dau 
gelis mūsų vyrų tiek to i nu
važiavę, o susitvarkė, Kitą 
kartą nerodysim kaip šito
kiai» atvejais elg is, ko grieb 
tis

J Kidykas

Šito linkėjimo logika, kurią 
galima laikyti dalimi pačio® 
jūsų organizacijos struktūros, 
akina mus užbaigti dar kitais 
žodžiais (formulėmis): NELMS 
KITE NMEKAM, KAIP JŪSŲ 
SĄJUNGOS NARIUI, BŪTI 
VIRŠESNIU UŽ KITUS, NIE 
KUOMET NIEK S NEpRIVA 
LO BŪTI VIRŠESNIS UŽ Kr 
TĄ Tokia lygybės formulė

Mums gerai žinoma, jog 
reikia dar atsižvelgti ir į ki
tus faktorius ne vien į tai, 
Kad kas paprastai priklauso 
šiai institucijai Tačiau lygy 
bė yra jūsų konstituc jos da
lis. Jūs njsate lygūs, bet čia 
lygūs pasidarote

Tai kai kam tarp jūsų gali 
būti didelės dorybės aktas. 
Leiskite jums tai pasakyti 
atstovui tokios religijos, kuri 
teikia išganymą per nusižemi 
niraą: Žmonės negali būti bro 
liąi nenusižemindami. Kaip 
neišvengiama beatrodytų pui 
kybė iššaukia Pampas, kovas 
už prestižą už didesnį vieš- 
patavimą kitiems, už kolonia
lizmą, egoizmą, puikybė su
ardo broliškumą.

O dabar štai mūsų žinios 
viršūnė Visų pirma ji yra 
neigiama. Jūs laukiate, kad 
mes tartumėm tą žodį ir 
mes gerai žinome koks jis 
yra svarus ir iškilmingas: 
NIEKADA NEIK!TE VIENAS 
PRIEŠ KITI S NIEKADA!

Ar tos Jungtinės Tautos 
nebuvo visų pirma sukurtos, 
karams išvengt! ir taikai pa 
laikyti? Pasiklausykite didžio 
vyro, mirusi jo Jono Kenne 
džio šviesaus žodžiu pasaky 
to pr eš ketverius metus; 
«Žmonija turi pa aryti galą 
karui ar karas padarys galą 
žmonijai». Nereikalinga dau 
gelio žodžių šitam kilniau
siam jūsų institucijos tikslui 
pagarsinti Pakanka priminti 
milijonų žmonių kraują ir ne 
apskaičiuojamas ir negirdė 
tas kančias — jie yra saukei 
ja jūsų sutarties kuri jungia 
jus priesaika turinčia duot; 
kitą kryptį būsimai pasaulio 
istorijai: nebepri'eiskiie nei 
vieno kito karo! Niekad dau
giau karo! Taika, taika priva 
lo vadovauti tautų ii visos 
žmonių giminės likimui.

Mes jums dėkojame, ir gar 
bė jums, už tai, sad jau 20 
metų triūsiate taikos labui ir 
dėl to švento reikalo turėjot 
prarasti garbingų vyrų Ačiū 
ir garbė jums, tiek už išveog 
tuosius, tiek už sustabdytuo
sius konfliktus Iki šios die 
nos tai os labui jūsų dedamų 
pastangų vaisiai tegu dar ir 
ne lemiami, jau yra tokie di
deli kad jie yra verti mūsų 
šiito pritarimo ir padėkos. 
Drįsiu tai daruti viso pašau 
lio vardu.

1965 m. spalio 21 d

Ponai, atlikote ir nuolat at
liekate didelį darbą; auklėja
te žmoniją taikai. Jungtinės 
Tautos yra aukštoji mokykla 
kur tas auklėjimas teikiamas 
ir mes susitinkame tos moky 
klos susirinkimų salėje. Visi 
čia atsisėdantieji pasidaro ir 
mokiniais ir profesoriais tai 
kos statybos mene. Apleidžiant 
jums tą salę, pasaulis žiūrės 
į jus kaip į taikos arkitektus 
ir statytojus.

Kaip tamstos žinote, taika 
neišsivysto vien tiktai politi
kos priemonėmis jėgų bei 
interesų lygsvara. Ją kuria 
dvasia idėjomis ir
taikingomis priemonėmis. Jūs 
plušate prie to didingo veika
lo statybos, bet dar tiktai pra 
dedate. Ar pasaulis kada nors 
pakeis tą savo karingą ir 
egoistinį nusiteikimą, kuris 
iki dabar suda ė didelę jo is 
tori jos dalį? Sunku pramaty 
ti, Bet lengva pasakyti, jog 
mums reikia ryžtingai pasuk
ti kita naujos istorijos kryp 
tim , pilnos ir tikrai žmoniš
kos istorijos, tokios, kokia 
buvo pažadėta geros valios 
žmonėms Jūs jau gerai nu 
žymėjote kelius Pirmasis jų 
yra nusiginklavimas

Jei norite būti broliais, tai 
dėkite šalin ginklus, Negali 
ma mylėtis laikant rankose 
puolamuosius ginklus. Tie 
ginklai, o ypatingai tie mo 
dėmiųjų mokslų jums duoti 
baisieji ginklai pažadina blo 
gas svajones, maitina blogus 
sentimentus, sukelia nepasiti 
kėjimus ir tamsius sprendi 
mus, daug anksčiau, negu au 
kas ir griuvėsius. Tie gink'ai 
reikalauja begalinių išlaidų' 
sukliudo solidarumo projektų 
jgyventinimą ir naudingus dar 
bus. sufalsifikuoja tautų psi 
ekologiją.'

(Bus daugiau)

S;ElOS NEPRIKLAUSOMYBE

Kun. J. Prvnskis < Kristaus 
Karaliaus Laive» (1965 Vii!
7 -14) rašo:

«Kai kūnas žmoguje yra vai 
dovas, tai siela timpa verge, 
o sielos vergija yra didžiau 
šia jos nelaii.ė». Taip skėl 
bia Gaston Courtois savo vei 
kale «Jo Akivaizdoje*.

Perspėdamas netenkinti be 
jokio saiko savo kūno pomė
gius. rašytojas Péguy, keletą 
savaičių prieš mirtį rašė:>p< 
nigai suteikė man daug nuo
dingų dalykų 'Jai, kas turė
jo pasitarnauti kaip prien o- 
nė mainams baisiu būdu pasi 
glemžė vietą tų daiKtų, ku
riuos galima pinigais nupirk 
ti Pinigai pasidarė j asauiio 
tikslu. Jai taip apgaulinga 
kaip leisti kalendoriui užimti 
pačių metų vietą.

Pinigas gali būti labai nau 
dingas tik tada, kai žmogus 
jį 't aido o ne jis žmogų, kaip 
ir malonumai yra naudingi 
tik tada kai jiems neleidžia
ma pavergti sielos. Šitoksai 
sielos nepcklausomumas dųo 
da žmogui jėgos pasilikti išti 
kimu aukštesni<ms savo iuea 
lams.
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Svajonės ir Sapnai
Tėvai padovanojo savo mergaitei šuniuką Rudncsiuką, 

draugą ir nesijaustų perdaug vienišakai ji turėtų gyvenim

Nežinia kiek mėnesių mano 
Rudnosiukui. Bet jau tikrts 
šuo, — galėtų visą aviną pa 
plauti. Kodėl aš negaliu taip 
augti? Ne augti daugiau ne 
noriu bet subręsti Tada ki 
taip žiūrėtų į mane mama ir 
žmonės nesakytų: «keliolik- 
metė»

Perilgas laikas žmogui bręs 
ti - ištisi dešimt metų! KM 
sutvėrimai subręsta per porą 
savaičių ar mėnesių Man jau 
trylika — lieka dar septyni 
Kn taip ilgai galėtų laukti? 
Bet žmonės sako ir t-.nygo 
rašo, kad tik 20 metų mergai 
tė yra pilnas žmogus. Tie
siog nenori ikėti

A i. NEGALĖČIAU VAIDINTI?

Ką reiškia pilnas žmogus? 
Kiti sako — asmenybė, mer
gaitės asmenybė, Dideli žo 
džiai didelių žmonių lūpose! 
Niekas jų neaiškina Kiti 
sako:

— Palauk, ateis laikas, ir 
suprasi 1

O taip norėtum būti «žmo 
gum» -- viską žinoti, visur 
būti, su visais jaustis lygus, 
Gal dėl to svajoji apie kitą 
pasaulį Svajoji ir sapnuoji.

Užeina banga vakarais ir 
dienom, namie ar net ^klasėj. 
Užlieja tave vaizdai. Matai 
veidus — kažkas matyta gat 
vėje, televizijoje, filme Girdi 
žodžius, kažkur skaitytus

Viskas grįžta ir veikia kaip 
naujas filmas įsivaizduoji ki 
tus, net matai, o tarp jų i a 
ve. Rodos esu su tokia suk 
nele kaip noberta Shore,.pa 
laidom garbanon. kaip Sha
ron Hugueney. Jos dar ianko 
mokyklą, o jau vaidina Holy 
wo^de. Kodėl aš negalėčiau 
vaidinti panelę, kalbėtis su 
berniukais telefonu?

— Mokykloj nėra kas veik 
ti Sėdi ir klausaisi — ar ne 
taip sako Sharon? Ji nore u- 
si ko nors daugiau. Ėjusi į 
kiną, kaip galima dažniau — 
vis viena, namie daug skai
čiusi, nes draugių neturėjo. 
Knygos buvusios jos drau 
gės. Tik geros, rimtos kny
gos!

Dabar ji neturinti laiko akai 
tyti naujausių knygų. Repeti 
eijos, vaidybos pamokos Bet 
ar nesvajoja apie scenos prin 
gus ir karalaičius? Gal ir jj 
šeimoj viena, kaip aš? Tik 

tėtis mama ir šuniukas. Ką 
gi kita gali daryti — lieka 
tik knygos Bet kodėl tik rim 
tos! Tokios man ne domios — 
nėra apie ką paskui svajoti

-- Kodėl tu niekuo nesido 
m? - bara mama. — Nema
tai dulkių ant stalo. Palieki 
indus po valgio. Ar nepradė
jai vaikščioti debesėliais?

KAI AŠ IŠTEKĖSIU, MAMAI

Kartą mama b.;vo Ubai ge 
ra O gal aš buvau tokia, Aš 
plepėjau, o mama klausėsi ir- 
buvo smagi.

— Žinai, mama!
- Ką?
— Kai aš ištekėsiu...
— Ar jau galvoji?
— Ne, dar negalvoju, bet..
— Kas bet?
— Kai aš ištekėsiu, nebū 

tiu viena
— Žinoma, ne. Būsite 

dviese,
— Man rodos, mama...
— Kas tau rodos“?
— Aš turėsiu daug vaUų.

Jiems nereikės šuniuko
— Turėsi, kiek Dievas duos, 

Kam iš anksto fantazuoti?
— Ne, mama, aš ne juo 

kais. Ąrgi vaikui nenuobodu 
būti vienam namuose?

Mama nutilo Numojo ran 
ka ir išėjo į kitą kambarį,

N. S. SAVANNAH EM ROTTERDAM — O único navio 
mercante movido a energia atômica no mundo, o N S Sa 
vannah, dos Estados Unidos recebe as manifestações die boas 
vindas ao chegar a uma doca no centro de Rotterdam. Ésse 
magnífico navio atravessou o At:ântico pela primeira vez em 
junho do ano passado, É dirigido pela American Export Is- 
brantsen Lines para o Governo dos Estados Unidos, e car 
rega carga e passageiros O Savannah pe correu mais de 
64 000 milhas marítimas (120 000 quilômetros) e visitou 37 
portos durante o período de dois anos e meio antes de co 
nu çar suas operações em maio de 1982.

usis

Nijolė Pupienytė

J a p n a s
Sapnavau tą mažytį upelį 
Kurs bėgo tėviškės laukais 
Mačiau ir tą brangų takelį 
Atžymėtą dar mano pėdais.

Nu kyniau baltą ramunėlę 
feu meile segiau prie plaukų 
Štai ir išvydau rugiagėlę 
Siūbuojančią vėjelio tarp rugių.

Bėgiojau pieva su drugeliais 
Ta pieva kur mažytė palikau 
Ir šia man sudiegė širdelę 
Tai buvo sapnas Atbudau

***••>•* **<"**>»i*<i*<,***********<,***,i,**,fc****** *»**<»*>♦»<*«•  ■*»*

Traku Pilis ir Jos Valdovai
Pelėsiais ir kerpėms apaugus aukštai, 
Trakų štai garbinga pilis!
Jos aukštus valdovus užmigdė kapai 
O ji tebestovi dar vis.

Netoli Vilniaus yra didelis 
ir gražus Galvos ežeras Jis 
visas nusėtas nedidelėmis, žil 
vyčiais apaugusiomis salelė 
mis, išraižytas vigiuotomis 
Kinkomis ir siauručiais pu- 
siausaliais Viename jo kran
te, giliai tarp medžių įsisprau

Paskui grįžo, pasižiūrėjo į 
mane nuo galvos iki kojų ir 
pasakė:

— Žinai, tau laikas pamo 
kas ruošti Negaišk, o aš ei 
nu į miestą

Maironis

dęs stūkso senas Trakų mies 
telis o šalia jo. gražioj ežero 
saloj, matyti didžiu ės pilies 
griuvėsiai. Apsamanoję jos 
bokštai jau šešeto -imžių naš
tos prislėgti kaskart vis [ma
žiau brsistiepia į dangų ir 
vis liūdniau dairosi po platų 
jį Galvos ežerą Rūsčios jo 
bangos, audros vėjų kedena
mos, negailestingai raižo pi 
lies pamatus ir gramzdina 
juos giliajame ežero dumble. 
Taip kasmet vis labiau nyks 
ta šie didingi, kerpėmis apau 
gę pili s griuvėsiai’ Taip ra- 
šė istorikas Simas Sužiedėlis 
1935 metais savo veikale <Vy 
tautas Didysis»

Šiandien ta aprašymo dalis, 
kurie liečia Trakų pilies ny
kimą, griuvimą ir su tuo su 
rištą liūdesį, jau nebetinka. 
Nors ir komunistinės priespau 
dos laikais, visgi Lietuvos pa
triotams pasisekė pravesti 
mintį ir Trakų pilį atstaiyti, 
nors už tai ir buvo Kremliaus 
valdovų išbarti. Dabar Trakų 
pilis atrodo, turbūt, kaip Vy 
tauto laikais, bent iš lauko 
žiūrint,

Apie tuos Trakus, apie gar
bingą jų praeitį duodame dau 
giau žinių iš ką tik paminėto 
S. Sužiedėlio veikalo.

Trakai kitados buvo garsūs 
karingojo Kęstučio rūmai. Jis 
pasistatydino juos būdamas 
jau nebejaunas. Pirma jis gy
veno Galvos ežero krante jo 
tėví' Gedimino statydintoje pi 
lyje, kurios skurdūs likučiai 
dar ir šiandien matomi Trakų 
paežerėje Paskui Kęstutis pa 
sirinko saugesnę vietą - gra
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žią Galvos ežero salą. Iš vi
sų šonų, kMp dabar spėja
ma jis aptvėręs ją tvirta mū
ro siena ke'uriuose kampuo
se įtaisęs stiprius apvalius 
bokštus o viduryje pastatydi 
nęs gražius trijų aukštų rū
mus. Taip nedidelėj ežero sa 
loj, kur anksčiau kerojo žilvy 
čiai ir šakoti ąžuolai, išaugo 
galinga ir tvirta pilie. Iš aukš 
tų jos bokštų, kur nuolat bu
dėdavo Kęstučio kariai buvo 
matomos tolimos Trakų apy
linkės ir gilus, plačiai išsiša
kojęs Galvos ežeras. Jis gy
nė pilį nuo stipriausių užpuo 
likų ir nelauktų svečių

Vytauto tėvas, taip saugiai 
įsikūręs, bent senatvėj©, ro
dos, galėjo pagyventi priešų 
nepasiekiamas ir neįveikia
mas Bet iš tikro jis neturėjo 
atilsio per visą savo gyveni
mą. Didesnę savo amžiaus 
dalį jis išgyveno ne namie, 
ne stipriuose pilies rūmuose, 
bet toli nuo mylimų savo Tra 
kų; kovoje ant žirgo ar skur 
džioje karo palapinėje. Šis 
narsus Lietuvos karžygis ne 
galėdavo ramiai užmerkti 
akių, jeigu Žemaičių ar Aukš 
taičių šaly pasivaidydavo ne 
prašyti svečiai, ar toli kur už 
miškų staiga suliepsnodavo 
visas dangus Tokios kruvinos 
pašvaistės, tartum rausvi va 
karų saulėlydžiai, beveik vi 
sada lydėdavc bežygiuojan 
čius priešus. Kęstutis, nė va
landėlės netrukdamas, skubė
davo jų pasitikti Žiemiuose 
jis visaJa susitikdavo kalavi- 
ninkus, vnkacuose — kryžiuo 
čius, o pietuose — mozūrus 
ir lenkus.

(Bus daugiau)

IŠ KANADOS RAŠO 
REDAKTORIUI

Jūsų paskutinį straipsnelį 
«Tik Mamos ir Močiutės» per 
skaičiau su kartėliu širdyje,.. 
Nejau mūsų mielos ir pagar
bios Močiutės ima kalbėti net 
tarp savęs portugališkai? Mū 
sų motinos bei močiutės, ku
rios buvo parodžiusios tiek 
daug atsparumo svetimoms 
įtakoms, kada mūsų tautai bu 
vo brukama svetima religija; 
kalba bei raštas kada spau
da buvo atimta net 40 čiai 
metų ir mūsų tauta dėka toms 
susipratusioms didžiadvasėms 
motinoms, nepalūžo, viską at 
laikė, pernešė! Mūsų motinos 
davė Lietuvai ir išaugino tiek 
daug puikių bei didžių vyrų 
bei moterų. Lietuvė moteris 
visur ir visada parodė tiek 
daug sumanumo, patriotizmo 
ir sveiko sąmojaus, staiga, 
laisvuose kraštuose begyven
dama, niekieno neverčiama, 
ima ir pavargsta, numoja ran 
ka visam kas sava, vaikosi 
svetimybių ir netik kad su sa 
vo vaikais, bet ir tarp savęs 
ima Kalbėtis svetima kalba,. 
Tai stačiai neįtikėtina!!1

Dabar kada ir pati mažiau 
šia bei tamsiausia tautelė ko 
voja už savo laisvę, nepri
klausomybę bei savo įgimtą 
kalbą reikalauja to, kas kiek 
vienai tautai yra įgimta, kas 
nuo Dievo skirta ir atgauna 

(pabaiga 5 pusi.)
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(pabaiga iš 4 pusi) 

savo teises, ką darome mes? 
Patys kasame duobę po savo 
pamatais, patys atsižadame 
to, kas mums įgimtą ir natū
raliausia — savo kalbos, dėl 
kurioš lietuvis amžiais kovo
jo, tiek kraujo praliejo ir bu 
vo Sibiro kalėjimuose. Ta 
stačiai nesuprantapia, nepa
teisinama, skaudu bei gėda

Rašote, kunige, kad <mūsų 
mokyklėlė (Mookoje) išaugo 
iki 16 mokinukų*.. Žiūriu į ši
tą skaičių ir savo ąkimis ne
tikiu! Pamanykite,t; tiktai 16 
mokinių tokiai kolonijai kaip 
Mookos, kur tiek tirštai lie 
tuvių apgyventa! Ar tai ne 
juokingai mažas.: skaičius? 
Juk Brazilijoje gyvena bent 
dvigubai daugiau lietuvių ne
gu Kanadoje, pačiame Toron 
te, bet kur lietuviška moky
kla gali didžiuotis turėdama 
500 mokinių, kuriuos tėvai 
suvežą iš tolimų priemiesčių 
Q juk Mookos ir Zelinos lie 
tuviukai dar galėtų net pėsti 
savomokyklon nueiti,.

Jūs kurie mane pažinote,

Metalúrgica ARPRA LIDA.
METALÚRGICA — FABRICAÇÃO DE PEÇAS 

PARA AUTOMÓVEIS
ESTAMPOS, PEÇAS ÊSTAMPADAS E FERRAMENTAS.

Praça Padre Lourenço Barendes, 243 — Quinta das 
Paneiras — V. Prudente

Caixa Postal 371 — São Paulo

ALEKSAS KALINAUSKAS
Advokatas

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

Residencia: Raštinė:
R. Joaquim Piza, 204 R. 15 de Novembro, 244

Tel. 31-2548 4.o-Sala 19- Tel. 37-0324
no 14,00 ik< 18,00 vai.

Máquinas Texteis Santa Clara Ltda. 
MÁQUINAS E ACESSÓRIOS TEXTEIS 

FUNDIÇÃO DE FERRO E ALUMÍNIO

Caixa Postal, 2093 — Tel. 63-7340

Fábrica e Escritório: - ,

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

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

“J€>F II A”
Mokina kirpimo siuvimo, madų mode 
lių braižybos ir pritaikomojo meno.

Paruošia siuvimo ir kirpimo mokytojas 
valdiškiems egzaminams (habilitação) 

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

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

Česlovas Jakiunas

PIGI IR GERA KOKYBĖ!

Parduoda ilgam išsimokėjimui raštinėms, krautuvėms 
ir kitiems tikslams rašomas, skaičiavimo, kasos 
registravimo mašinas (registradoras), su fabriko 

garantija vieniems metams.
Raštinė: Rua Newton Prado, 686 Tel 52 2289. S. Paulo 

Tautiečiams didelė nuolaida.

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

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

São Paulo
Medžiaga pard lodama ir išsimokėjimui

Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

FABRICA DE MALHAS
Petras Šukys

gimini meniškus ir stiprius megstinukusj rūbelius nau
jagimiams ir kit.
Rua Jundiapeba, 45 Fone : 63-4258 Vila Zelina (arti R

Ibitirama ir Av. Zelina).

I JAKUTIS & LAPIENIS LIDA.
RUA COSTA BARROS, 35f

TEL. 63-3285 - VILA ALPINA
į Turi įvairiausių statybos medžiagų, geležinių daik 
į tų, indų bei da bo įrankių.

Lietuviai pirkim pas lietuvius !

SKRYBÉ Ê IR GALVA

Pasakų kūrėjas Christijonas 
Andersenas nesirūpino savo 
išore Jos eną, aptrintą ir kai 
kur prakiurusį paltą žinojo

nepykite ant manęs, kad taip 
rašau, tartum baruosi» Bet 
mane labai skaudina toks 
atbukimas visam, kas lietuvis 
ka, nes tokį įspūdį gaunu be 
skaitydama «Mūsų Lietuvą*.

Nepasiduokite, brangieji, su 
bruzkite kaip tos darbščios 
bitutės ir dirbkite visi vie 
nam lietuviškam aviliui, kad 
nebūtumėte prastesni lietu
viai už kituose kraštuose gy
venančius ir besidarbuojan 
čius ir lietuvių vardui kita
taučių tarpe šlovę laiminau 
čius.

Regina Kutkienė

MUSŲ LIETUVA

ĮSIDĖMĖTINI ADRESAI

LIETUVIŲ KONSULATAI:

RIO D E JANEIRO: Drl Fri 
kas Meieris, Rua Mexico, 98 
sala 708, veikia antradieniais 
— penkt. nuo 10 iki 13 vai:

S. PAULO: p. Aleksandras 
Polišaitis, Rua Dom Jose de 
Barros, 168, sala 53, Tel 
32 0960, Veikia kasdien po 
piet. s-

URUGUAY, MONTEVIDEO; 
p. Anatol. Grišonas, Ciudad 
de Paris, 5836, Tel. 50-2180. 
Veikia kasdien prieš piet 

visa Kopenhaga Tačiau kartą 
gatvėje priėjo prie jo kažkoks 
žmogus ir paklausė:

— Ar tą pasigailėtiną daik 
tą ant savo galvos dar skry 
bele vadinate?

Pasakininkas atsakė jam:
— O tą pasigailėtiną daik

tą po savo skybėlę jūs, tur 
būt, vadinate galva?

Cirke vyksta vaidinimas: mo 
teris įkiša galvą liūtui į nas 
rus. Du vyrai tarp savęs kai 
basi dalindamiesi įspūdžiais:

— Nenorėčiau būti jos vie 
toje. Brrr.. sako vienas.

— O aš liūto vietoje — at 
sako kitas
- Kodėl?
Nepakenčiu burnoj (plaukų,.

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS L1NDOYA

WMACJ CAKKiEKli ™
Lindoya vanduo yra jjadi žinomas gėrimas
Kurio puikų veiK. ,.»■ j žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
sitikinkite ir visados naudokite .'

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

Caixa Postai 3967 — S À O PAULO

LIETUVIŲ BAŽNVClAVlLA 
ZELINA: Rua Inacio ir Av 
Zelina, Mons, Pio Ragažins. 
kas, Tel. 63-5975.

TĖVAI ÉZUITAI: Rua Li- 
tuania, 67, Mooka — Tel, (re
cados) 93 2341

LIETUVIŲ SĄJUNGA BRA
ZILIJOJ — Pirmininkas p, 
Aleksandras Bumblis, Rua 
Gen. Fonseca Teles, 606, 
Tel. 8 6423.

LIETUVIŲ KALBOS
PA MOKOS’S. PAULY:

V. ANASTACIO, Rua Cama- 
can, 625 ... — trečiadieniais 
18,30 vai.

MOOCA, Rua Lituania, 67, 
šeštadieniais 14 vai.

V. ZELINA, pradžios moky 
klos mokiniams, Šv. Juozapo 
mokykloj, — antra Beniais ir 
ketvirtadieniais 1130 vai. 
Gimnazijos mokiniams, São 
Miguel gimnazijoj — ketvir
tadieniais 12 15 vai

JŪSŲ PAGALBA REIKALIN 
GA BAIGTI ĮRENGTI MO 
OKOS KIEMĄ, IR MAŽA AU 
KA BUS DĖKINGAI PRIIMA 
MA

pusi 5

LIETUVIAMS PAMALDOS 
LAIKOMUS

V. Zelina parapijoje kasdie 
ną ir kiekvieną sekmadienį 
kaip iki šiol.

Mooca r. Lituania, 67 Lietu 
vių Namų koplyčioje:

Sekmadieniais ir šventadi® 
uiais 8.00 ir 9,30 vai.. Darbo 
dienomis 7 ir 7,30 vai., arba 
atskirai susitarus dėl laiko 
kai turimos metinės ar 7 d 
mišios.

Išpažintys čia klausomo» 
kasdieną prieš mišias,

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

Jaçana klierikų kopi. 8,15 vai. 
Bom Retire, 10 vai. 
Utinga 18,00 vai,
Trečią:
Agua Rasa 8,30 vai,
Moinho Velho 11 vai.,
Lapa 16 vai., 
Paskutinį: 
Vila Anastacio 8,30vai.j 
Vila Bonilha 10 vai. 
V. Prudente 18 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 
«A voz da Lituania» yra tran> 
iiuojama KETVIRTADIENIAIS 
18 vai. 40 min.

SKAITYKITE 18
PLATINKITE VIE
N1NTELI PIETŲ AMERIKOS 

SAVAITRAŠTI < M Ú S Ų 
;lietuva>.
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LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEK

PUIKU. ŠOKIŲ VAKARAS

V Anastacic- liet, jaunimas rengia šaunų 
ŠOKIŲ VAKARĄ 

lapkričio mėn. 6 dieną, šeštadienį 20 valandą.
Programoje: vaidinimas, dainos-ir tautiniai šokiai. 
Šokiams gros puikus orkestras Kviečiami visi 

tautiečiai, ypač jaunimas, tame vakare dalyvauti

i»n_rmJinĄ njXnjmrtM

ATS KIRO IbSČSP-

KAINA 75,00
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Spalio 6 d, New Yorke, Vii
’ •n’rrax. -i  "snww : —v ■“ —ss -'-j-

ko būstinėj, įvyko bendras
Vliko valdybos narių ir Ame 
rikos Lietuvių Bendruomenės

l ietuvių Sąjungos Brazilijo 
je ruošiamo vakaro 13 d lap 
kHõio vila Zelinoj gimoazi 
jos salėje visas gautas pel
nas bus skiriamas Prel K, 
Miliausko ligoninės išlaidoms 
apmokėti akaro rengimą 
.lietuviška visuomenė nuošir
džiai remia pir,L.dima bilie
tus, užsisakydama staliukus, 
kurių jau nedaug yra b fe 
tui yra pasižadėję s šeimos 
paaukoti po kunpį, kiti - ko 
pūstų, agurkų.

Lapkiičio mėn 4 d sueis 
8 mėnesiai nuo JONO KAU- 
PJ mirties Velionies šeima 
ta puiga užprašė šv, mišias 
Vili Zelinoje, 7 vai., į kurias 
kviečia gimines ir pažįsta
mus

Liet. Kat. Bendruomenės 
Choras energingai ruošiasi 
Šv Cecilijos šventei, kurios 
programa bus sekanti: ?0 d. 
lapkričio. 1 vai mišios už 
visus mirusius visų buvusių 
chorų choristus Mirusių cho 
ristų giminės yra kviečiami 
dalyvauti šv. Mišiose; lapkri 
čio mėn. 21 d 11 vai iškil 
mingos šv. mišios; 15 vai šau 
nūs pobūvis, vaišės, meninė 
programa.

Choro šventei yra kviečia 
mi choristų tėvai, choro rė
mėjai ir norintieji būti cho 
ristais.

ŠV. JUOZAPO VYRŲ B OL1JA 
RENGIA PIKNIKĄ

š. m lapkričio 21 d.

PRAIA GRANDE

Autobusai .šels iš Casa Ver 
de ir Vila Zeiina Išvykimo 
valanda nurodyta bilietuose.

Bilietai iš anksto gaunami: 
pas pp Matelionius Casa Ver 
de rua Jatai 150 ir rua Vi 
chi 204 Vila Prudente pas 
p. M Tamaliūną, rua Agosti
nho Latari, nr ir pas vi
su Brolijos narius Zelinoje.

Bus geros muzikos ir šokiai-
Tai paskutinis šių metų 

Brolijos piknikas!
Pasinaudokite gera proga!

V. Zelinos lietuvių parapi
jos klebonas Msgr P, Haga 
žinskas lankėsi Įvairiais rei
kalais praėjusį antradienį Rio 
de Janeiro.

V. Zelinos parapijos rengia 
ma kermesse gerai sekasi. 
Visi parapijiečiai gražiai btn 
dradarbiauja Tikimasi f auti 
nemaža pelno i dar Šiais 
metais atbaigti Jaunimo Na 
mus.

Visiems, kurie mirus mūsų 
motinai PWLINAI TIJUNÊ 
LI-ENEI dalyvavo jos laido 
tuvėse, 7 tos dienos Mišiose 
ir mus užjautė toje lipdėsio 
valandoje reiškiame kuo nuo 
širdžiausią padėką

Klementina ir Vytas
— ir visa jų šeima /-

LIETUVIŲ Dr V. Kudirkos 
rūmuose pradėtos tvarkyti 
šviesos scenai apšviesti Ar 
tinasi kar uomenės dienos mi 
nėjimas choro koncertas, tai 
p. Anufras Tumėnas dirba iš- 
sijuosęs. kad būtų geras, 
praktiškas apšvietimas

Pirmasis Mookos lietuvių 
choro koncertas bus drauge 
ir jo krikštynos Juk reikia 
chorui vaido Krikštynos vi
sada yra malonus ir links 
mas įvykis. Tat lietuviškus 
dainos mylėtojai, rinkitės į 
jaunojo choro krikštynas Ka
lėdų antrąją dieną!

Mokyklos išvyka Praėjusį 
šeštadienį p. J. Bagdžius .ir 
T. J. Giedrys susikrovė šešta 
dieninės liet, kalbos moky- 
klos mokinius į automobilius 
ir nuvežė Ibirapuoercn. į vai 
kų šventę, kur jie praleido 
keletą labai smagių ir naud.n 
gų valandų.

DĖMESIO, DĖMESIO!

Lietuvių Sąjunga Brazilijoje, talkinama' visų São 
Paulo lietuvių kultūrinių ir parapijinių organizacijų 
š m, lapkričiu (novembro mėnesio 13 dieną šešta ier-į 
8 valandą vakaro, sesei ų pranciškiečių gimnazijos sa 
Įėję, VILA ZEL NOJE, rengia

GRANDIOZINĮ VAKARĄ BALIŲ
kurio programoje dalyvaus Teatro Municipal solistai ir 
baleto artistai kartu su mūsų kolonijos dainininkais. 
Šokiams gros vienas iš geriausių São Paulo miesto or 
kestrų Šio vakaro visas pelnas skiriamas prelato Ka
zimiero Miliausko.gydymo išlaidoms padengti, todėl vi
si tautiečiai kviečiami gausiai dalyvauti

Rengėjai

K E R M E S S E NAUJA! SKIRTINGA! SENSACINÉ!

Kiekvieną spalio mėn. šeštadienį .ir sekmadienį 
vila Zelinos parapijos kieme.

Pelnas skiriamas užbaigti pradėtus parapijos darbus.
P r i d u o k jai svorio dalyvaudamas joje. ?
Prisidėk aukodamas gerus daiktus, kokius no 

rėtumei ir pats liamėti.
Dalyvauk ir dirbk su savo šeima nors vieną 

dieną kokio nors kiosko atsakomingu vedėju.
Būdas ir vieta kur galima įteikti dovanas
Būdas — Aukų lapai su parapijos antspauda ir 

parapijos komiteto kasininko parašu.
Vieta — Jaunimo Namai.

— Prieš ir po Mišių nurodytu adresu.
— V. Zelinos klebonijoje.

«Vi ką ką darysite darykite iš geros valios, kaip
Viešpačiui he žmonėms!» (Kol. 3/23)

Organizuoja V. Zelinos Parapijos Komitetas.

Sveikina gimtadienio proga
JUOZĄ RATKEVIČIŲ ir 

JONĄ RAZULEV ČIŲ
ir linki visuomet būti linksmiems.

Draugai ir Draugės
vsaBKKKmaiwHmBSSKaCTMmEaDMaBannvnnfacazcaaDMKaEaaKGaKEaKEKsnsacEcesRnaBesEina

VILA ANASTAI IO

PIRMASIS JAUNIMO VAKA 
RAS HLNIMO METUOSE!

Ir kas jį rengia? Nagi ju
drusis b Anastacio jaunime 
1 s! Kada? Lapkričio 6 d Dr 
J Basanavičiaus mokyklos rū 
muose, 1 ua Camacan, 625 
bus lietuviško meno bei šo 
kių vakaru®. Programą paren 
gė muz t, Petraitis savo lai 
ku Argentinoje suorganiza
vęs ir aukštan meno lygio iš 
kėlęs ansamblį «Rambynas»

Programos dalį atliks atgai 
vintos lietuviškos mokyklos 
mokinki, kitą dali vyresny 
sis jaunimas Tai bus pirmu 
tinis didesnio masto parengi 
mas mūsų kolonijoje «Jauni 
mo Metais» Kas myli mūsų 
jaunimėlį, kam rūpi jo laimė 
jimai tas pasistengs apsilan
kyti Kviečiama visa lietuviš
koji bendruomenė!

VEDYBOS, KRIKŠTAI, 
SUKAKTYS. .

Kontautas Kazimieras, iš 
Vila Zelinos, spalio 14 dieną 
susituokė S, Miguel Paulista 
bažnyčioje.

Spalio 14 d. Rožė ir Vytau 
tas St Petkevičiai susilaukė 
pirmagimės dukrelės.

Daug kas dėl šiokių tokių 
prležastėlių, ar ir be rimtės 
nės priežasties at-idėlioja sa 
vo vaikų krikštą Koks malo 
nūs buvo siurprizas, kad Ja 
nė N ir Jonas R. Klimavičiai 
savo dukrelę (visai sveikutę) 
pakrikštijo trečią dieną pačio 
je ligoninėje! Krikšto tėvai 
buvo Danutė ir Augustas Za 
lubai. Tat namo parsivežė ne 
tik savo mieląją dukrytę Mar 
cytę bet ir Dievo mylimą 
vaiką. Juk krikštas padaro 
mus Kristaus {steigtosios Die 
vo vaikų šeimos na jais sa 
vo paties broliais ir dangaus 
paveldėtojais. Tat
ko delsti ton šeimon įjungti 
savo jauniausias atžalas, ku 
rios Išganytojui ypatingai yra 
brangios?

<M L» garbės leidėja p 
Fausta Sliesoraitienė praėju
sią savaitę šventė savo gim 
tad enį Ilgiausių metų!

Šį šeštadienį gi ilgametis 
«M L» spaustuvės šefas Bro 
nlus Šukevičius mini savą 
gimtadienį Ir jam geros svei
katėlės bei ištvermės tarnau 
ti ir toliau mūsų skaitytojams’

SERGA, Ona Karpinckienė 
gydosi S. Camilo ligoninėje, 
V Pompeia. Namie gydosi 
Julius Poška, eismo nelaimė 
je nusilaužęs-koją.

Rugsėjo pabaigoj (apie 21 
d) visoj Lietuvoj buvo mini 
ma M K, Čiurlionio 99 metų 
sukaktis kuriai buvo skirta 
daug iškilmingų susirinkimų, 
paskaitų ir ištisi puslapiai 
straipsnių laikraščiuose

Pagal planą, ar ’ne — tai 
išėjo lietuvių tautinio pasidi
džiavimo šventė. Paskaitinin 
kai ir straipsnių autoriai šį 
kartą nesikėsino apskelbti 
Čiurlionį šių laikų bolševikų 
pirmtakūnu.

VACLOVAS SIDZIKAUSK AS, 
Pavergtųjų Europos Tautų Sei 
mo pirmininkas drauge su ke 
liais PET Generalinio Komite 
to nariais, kaip stebėtojai, da 
lyvavo spalio 4 d., New Yorke 
Sheraton Park viešbutyje pra 
sidėjusioje N AiSTO (Šiaurės 
Atlanto Pakto Organizacijos) 
konferencijoje. (E.)

Tarybos prezidiumo atstovų 
pasitarimas. Dalyvavo Vliko 
pirm. V. Sidzikauskas, ALB 
Tarybos pism. V. Volertas, J. 
Audėnas K. Bielinis, B. Bie 
liukas, K, Čeginsk; s, S Ln- 
šys, B Nemick-as, Dalyvavo 
ir Lietuvos konsulas A Simu 
tis, PLB valdybos ryšininko 
su Vliku pavaduotojas A Gu 
rėčkas. Tautos Fondo pirmi 
niekas ir žygio į JT komite
to garbės pirmininkas prel. 
J. Paikūnas, žygio rengimo 
koordinatoriai — A, Mažeika, 
A. Sniečkus, R. Kezys, J. Mi 
klovas.

Išklausę koordinatorių pra 
nešimus ir išsiaiškinę su lap 
kričio 13 dieną New Yorke 
rengiama manifestacija susi
jusius klausimus, pasitarimo 
dalyviai sutarė, kad ta Ame 
rikos lietuvių jaunimo rengia 
moji manifestacija yra svarbi 
parama lietuvių tautos kovai 
dėl laisvės ir todėl visų lietu 
vių remtina dalyvavimu ir au 
komis (E)

Rugsėjo pabaigoj Vilniuje 
buvo sušaukta tarprespubliki 
nė mokslinė konferencija' Stu 
dijuota mokslo šaka šį kartą 
buvo -- eovietijos valdžioj 
esančių tautų kultūrinis ben
dradarbiavimas ir tolesnis su 
artėjimas Kaip ir su kuo su
artėti, konferencijoj — vyks 
tančioj Lietuvos sostinėj — 
dėstė; G. Zimanas A. Cholmo 
gorovas (iš Latvijos), K. Cha 
lik/, (iš -Estijos), A, Motočka 
(iš Minsko), I. Davidkovas 
(iš Mažaisko, nuo Maskvos), 
A. Arnoldovas (iš Maskvos), M 
Džunusovas (iš Maskvos). Ke 
turi lietuviai (mokslininkai?) 
konferencijoj tik dalyvavo; 
J Maniušis, R Songaila, P: 
M šutis (visi iš vilniškio kom 
partijos centro) ir J. Banitis 
(kukūros ministras).

Štai nauja diena, lyg tuš
čias popierio lapas. Ką užra
šysiu šiandien į amžinojo gy 
veninio užrašus?

A. Tijūnėlis

NORI SUSIRAŠINĖTI 
JUOZĄS — JOSÉ SIMUTIS '

75 Manchester St.
Nashua, N H. EUA 

nori susirašinėti su Brazilijos 
lietuvaitėmis ir lietuviais. Jis 
norėtų sužinoti apie BrazilT 
jos gyvenimą. Suinteresuoti 
malonėkit rašyti nurodytu 
adresu,

LIETUVIAMS NUOLAIDA! 
užsisakant gerus batus pas 

JONĄ PETRIKĄ
i. jo paties batų krautuvėje.

Rua B de Itapetininga, 262, 
4.0 and, sala 406, Tel, 35 8873
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