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Plačiajame Pasaulyje
LENKIJA
Lenkijos studentija sukėlė
didelio nerimasčio komunisti
nei valdžiai. Prasidėjo, taip
sakant, dėl niekniekių. Pašali
no už ką tai du studentu iš
universiteto. Jų draugai stu
dentai ėmė protestuoti. Iš
pradžių pačiame universitete,
o kai tas nieko nepadėjo, išė
jo į Varšuvos gatves, Šalia
reikalavimų grąžinti universi
tetan pašalintuosius, iškilo
sūkiai; «Laisvės! Tiesos! Tei
singumo'», «I auk hitleriškus
metodus», ir t.t,

Policija veikia
Kas matė, kad «vaikai» im
tu tėvus mokyti. To negalima
komunistiniuose rojuose rojeliuose Kadangi tėvai neįsten
gia savo vaikų suvaldyti, tai
įsakyta policijai veikti. a
ir veikė: veikė jos lazdos,
veikė ašarinės bombos, veikė
sunkvežimiai, gabendami į ka
Įėjimus demonstruojančius stu
dentus...

Is demonstracijų —
streikai
Kai ir demonstraci os nie
ko nepadėjo teisėms apginti,
studentija paskėlė streiką.
Nebelaako paskai ų. Studen
tai užima universiteto patal
pas ir jose sėdi dieną naktį.
Ir čia įsiveržia policija. Areš
tuoja daugiau studentų. Poli
technikos mokykla uždaryta
neribotam laikui.

Vyskupu balsas
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Pašalintas senos gvardijos
Komunistų Partijos generali
nis sekretorius, jo vieton pas
tatytas draugas Dubček, kurs
nori įvesti daug ir tokių dide
lių pakeitimų komunistinėje
santvarkoje, kad iš komuniz
mo vargiai kas beliks.

ti savo nuomonę, nors ji ne
sutinka su valdžios ir komu
nistų partijos pažiūromis, Jie
nori patirti tikrą tiesą, tiek
kas dedasi jų pačių krašte,
tiek kas dedasi užsieniuose.
Studentija susigaudo, kad ko Kliudo Sov. Rusija
munistinė krašto valdžia tie
Šiomis dienomis sklinda gan
sos nerašo, o išsigalvoja, kas
dai P.agoje, Londone ir kito
jai patinka ir skelbia melą.
Studentų pradėtoji kova su se Europ s sostinėse" kad So
valdžia už laisvę ir tiesą pra vietų Rusija pradėjo telkti sa
sidėjo. Yra pagrindo manyti, vo kariuomenę Čekoslovaki
kad ji tvers ilgokai, bet tie jos pasienyje. Tuo norinti įs
pėti Dnbčeką ir visus refor
sos ir laisvės troškimas galų
matorius, kad jie nedrįstų iš
gale laimės.
sižadėti Maskvos komuniz
mo. Jei to nepaisys, rusų ka
Ne vien Varšuva
riuomenė galinti bet kuriuo
Sustreikavo ne tik Varšu momentu įžengti Čekijon ir
vos studentija. Prie jų prisi okupuoti.
dėjo Krokuvos ir kitų aukš
Ar čekai to išsigąs? Ar
tųjų mokyklų student ja. Juos drįs Rusijos nepaisyti?
miesto demonstracijose parė
III
mė kokios 10 tūkstančių žmo IIii—
—nrãiii
nių, darbininkų minia. Tai ro
do, kad laisvės sąjūdis įgau PAČIOJE RUSIJOJE
na povynio pobūdžio. O pot
Vrėl teisiami net 14 ar dau
vyniai visokioms užtvankoms giau rašytojų, mokytojų, pro
yra pavoj ngi. Belieka iinkė fesorių, i ž jų skleidžiamas
ti, o tikintiesiems ir melstis, idėjas prieš komunistinę Ru
kad Lenkijos studentijos vie sijos santvarką. Te smais no
šumom iškilus' kova su ko rima įbaugiot plačias Rusi
munistine priesrauda pasi jos jaunimo ir inteligentų raa
baigtų pilnutine tiesos ir lais sės, kad jos nedrįstų priešin
vės pergale1
tis dabartiniam krašto reži
mui. Deja, atrodo, jog ir teis
mai nieko nepadės. Kartą nuo
kalno
paliesta ir maža gniūž
ČEKOSLOVAKIJA
telė sniego, rieda pakalniui
Ir šitame komunistų krašte nesustodama, ir beriedėdama
vyksta dideli dalykai. Čia ko vis auga, vi didėja ir tampa
munizmo prievartai ir jo su tokia baisia galybe, kad pa
kurtam skurdui ėmė priešin keliui sutriuškina šimtame
tis jaunesnioji komunistų par čius ąžuolus, nugriauja išti.
tijos na ių karta. Ji nebenori sus kaimus... Ar jau atėjo
pripažinti nei Markso, nei toks momentas ir Rusijai, dar
Stalino, Nei Chruščiovo savo sunku pasakyt , bet visi ženk
dievais. Jie irgi nori laisvės lai rodo, jog «Pavasaris ,eina
taip tvarkyti savo kraštą, Karpatų kalnais...* ir komu
kaip jiems, o ne Maskvai bū nistiniai ledynai pradeda tirp
tų geriau.
ti ir braškėti.

J tą reikalą įsikišo ir Ka
talikų Bažnyčios vyskupai.
Tarptudnių informacijų prane
Šimu, praėjusį sekmadienį vi
sose Varšuvos bažnyčiose per
skaitytas vyskupų raštas, ku
riuo jie užtaria studentus ir
sako, kad jų reikalavimai yra
teisėti. Ko iš tiesų studentija
reikalauja? Pačių pagrindinių
PETRAS PAKALNIS
žmogaus teisių; laisvės ir tie
sos, kuri Lenkijoje yra su
Turbūt likimo buvo taip lem
Europos atstatymas
varžyta. Vyskupai įteikė tuo
ta,
kad
tas
pats
žmogus,
ku

reikalu specialų savo raštą
Lygiai prieš 20 metų Har
ris per antrą pasaulinį karą
krašto vyriausybei.
vardo
universitetas suteikė
įnirtęs griovė Europos pramo
nę, vėliau padėjo ją atstaty jam garbės daktaro titulą. Ta
Ir kas visa tai daro?
ti. Jis vadinosi George C. proga Maršalas pasakė trum
pą kalbą ir išdėstė savo pla
Atsiminkime, kad Lenkijos Marshal.
ną, kaip galima atstatyti Eu
(kaip ir Lietuvos) studentija
Jurgis
Maršalas
buvo
tylus,
ropą, Jo nuomone, jei Euro
yra jau pokario naujoji, pa
čių bedieviškųjų komunistų kuklus ir giliai mąstantis ka- pos valstybės sutiks glaudžiai
išauginta karta. Jiems nuo rininkas-politikas. Paskirtas bendradarbiauti, tuokart JAV
mažens buvo skiepijama mei JAV generalinio štabo virši galės joms duoti ir pinigų, ir
lė komunizmui ir neapykanta ninku, jis negailėjo bombų kitų priemonių pramonei ir
senovės «buržuaziniams» prie nei Vokietijos pramonei, nei žemės ūkiui atstatyti. Jau kiek
tarams. Ir štai po 25 metų miestams, nei susisiekimo anksčiau prezidentas 'Trumakomunistinių pastangų, jų pa priemonėms. Bet, tapęs nžsie nas išprašė iš Kongreso 400
čių auklėtasis jaunimas tūks nio reikalų ministeriu, jis mil’jouų dolerių kaip pirmos
tančiais atsisuka prieš savo suprato, kaip skurdas ir var pagalbos ženklą Europai, bet
«auklėtojus» ir reikalauja lais gas paruošia geriausią dirvą toji suma, padalinta daugeliui
vės bei tiesos. Reikalauja lais komunizmo propagandai. Tai valstybių, buvo tik lašas ju
vės susirinkimams, laisvės be jis matė ir Kinijoje, ir Euro roje. Maršalo planas buvo
baimės viešai tarti ir parašy- poje.
platesnis, sistemingesnis ir

Maršalo

planas

žiūrįs į ateitį. Jis visų pirma
norėjo, kad Europos užsie
nio reikalų ministerial pasisa
kytų, ką jų kraštai galėtų pa
gaminti ir kokios pagalbos
jiems reikėtų. Antra, jis nore
jo sužinoti, kuo ir kaip atski
los Europos valstybės galėtų
papildyti viena kitą. Taigi,
reikėjo vieningo Europos at
statymo plano, kurį turėjo
paruošti patys europiečiai.

Ministerial planuoja

sąrą Briuselio miestą susirin
ko senieji plano dalyviai ir
apžvelgė jo rezultatus «Eko
nominė Europos Bendruome
nė», taip’ kalbėjo Belgijos
Paul Henri Spaak, yra Marša
lo plano duktė. Jei kas nors
kaltina JAV imperializmu, tai
geriausias to kaltinimo atrė
mimas yra Maršalo planas.
Tikrai, tas senojo Belgijos
politiko pareiškimas yra kar
tu ir teisingas J-.V politikos
įvertinimas. «Todėl», sako an
glas Hugh Ellis-Rees, vienas
iš Maršalo plano vykdytoji),
«reikia pripažinti generolo
Maršalo nuopelnus, kurio kū
rybingas galvojimas patraukė
Europos valdžias steigti Eu
ropos ekonominio oendradar
biavimo organizaciją Reikia
taip pat pripažinti ir ameri
kiečių dosnumą. Tas senas ir
naujas valstybių bendradar
biavimas padės kurti naują
Europą.»

Europos užsienio reikalų mi
nisteriai, susirinkę Paryžiuje
1947 metais, persvarstė Mar
šalo planą iš visų pusių ir pa
kvietė taip pat ir Rusiją bei
jos satelitus. Bet Stalinas,
planuodamas neramumus ir
revoliucijas, tą planą atmetė
ir uždraudė kitiems dalyvauti
pasitarimuose,
Pradžioje 17 užsienio reika
lų minis cerių tematė tik savo
reikalus ir vargo keletą ’mė
Ir kitiems kraštams?
nesių, kol išdirbo vieningą
bendradarbiavimo planą. 1947
Maršalo planas pilnai atliko
m. pradžioje buvo sudarytas savo uždavinį ir dabar kai
JAV ir Europos ekspertų ko kas galvoja, kad panašų pla
mitetas kuris turėjo derinti ną reikėtų sukurti Atlikai,
' atskiras iniciatyvas ir prižiū Azijai arba net JAV negrams
rėti plano vykdymą.
Juk ir popiežius Paulius VI
ragina steigti pasaulinį fondą,
JAV inasas
duoti daugi? u autoriteto Jun
Nuo 1947 iki 1951 m. JAV gtinėms Tautoms ir glaudžiau
paskyrė Maršalo planui net 13 bendradarbiauti. Bet tuo tar
b lijonų dolerių ir įuo labai pu toks planas yra neįmano
pagreitino Europos atstatymą. mas. JAV yra priversta išleis
Milžiūlš ;os pinigų sumos pą ti milžiniškas pnigų sumas
statė Europą ant kojų ir už Vietnamo karui, Afrikai trūks
tikrino jai saugumą. Pokari ta technikų ir specialistų, o
nei Europai netrūko nei tech Azijai pastovumo. Tiesa, ir
nikų nei eilinių darbininkų, o vienur, ir kituiįbandoma steig
reikalingą kapitalą ir žalia ti ekonomines bendruomenes,
bet ir jas vargina toks pat
vas jai suteikė Amerika,
siauras nacionalizmas, kaip
prezidento De Gaulle Kiek
Plano vaisiai
vienas vaidgvas stato savo
Maršalo planas buvo istori valstybę į centrą ir nori, kad
nis įvykis. Praėjus tik 8 me viskas apie jį suktųsi. Jie
tams, Europa pagamino l(?0% dar nesupranta, kad sėkmin
daugiau, negu 1947 m. Tame gai gali bendradarbiauti tik
laikotarpy jos importai pakilo lygus su lygiu ir kad kiekvie
380%, o eksportai į užsienį nos valstybės interesai turi
400%.
nusilenkti bendram labui. Taip
Gražiausias Maršalo plano turi būti kiekvienoje tarptau
vaisius yra glaudus europie tinėje bendruomenėje,
čių bendradarbiavimas. Ruo
Atvėrė daug akiu
šiant ir vykdant tą p aną, rei
kėjo atsisakyti ir tautinės am
Reikia pasidžiaugti, kad Mar
bicijos, ir trumparegių kraš šalo planas ne vienam politi
to interesų.
kui atvėrė akis, jog taika pri
klausoi ne nuo karinių, bet
Ekonominė bendruo nuo ekonominių sutarčių ir
nuo teisingo turto pasidalini
menė
mo, Kiekviena tauta yra atsa
Iš to sėkmingo bendradar kinga už savo išsivystimą, bet
biavimo palengva išsivystė ir niekas negali jo pasiekti at
Ekonominės Europos Ben siskyręs nuo kitų. Regionali
druomenės idėja. Tiesa, Mar nės tarpusavio pagalbos su
šalo planas buvo tik laikinas tartys tarp atsilikusių tautų,
projektas. Tačiau, vykdant tą supratimas toli ^siekiančių ir
planą, nevienam peliukui atė joms gpadedančių tikslų bei
jo į galvą mintis, kad tas ben plačiai apimantys bendrų pro
dradarbiavimas galėtų būti gramų sudarymai glaudesniam
pratęstas neribotam laikui; bendradarbiavimui yra žings
nes jis buvo naudingas ir eko niai, vedą į taiką». Tuos žing
nomisiu, ir politiniu, ir sau snius tuo tarpu pristabdo ka
gumo atžvilgiu Europa, bū pitalistų egoizmas. Pristabdo,
dama vieninga, lengviau ga bet nesulaiko. įjTai įrodo ir
lėjo atsispirti komunizmo pa Maršalo planas.
vojui ir geriau išvystyti savo
ekonominį pajėgumą,
Švenčiant Maršalo plano
20 metų sukaktį, praėjusią va

2

MUŠI’

2 posl

' IETUva

1968 m kovo *-

Dievo balsas istorijoje žas. Bet čia pat reikia paste «Bažnyčios ateitį lems

Reikia Išgirsti Dievo Baisa Dabarty
IS CONGARO PASKAITOS PASAULIEČIAMS

A. RUBIKAS
Bažnyčia yra visai kas kita
negu pasaulis, nors ji yra pa
saulyje ir dėl pasaulio, Baž
nyčia egzistuoja dieviškos ini
ciatyvos dėka, kurios negali
ma įrikiuoti pasaulio istori
jon. Aš esuįsitikinęs, kad tam
tikras šio dalyko nesupratiinas yra gili priežastis įvai
rios kritikuotinos laikysenos
šių dienų kunigų tarpe. Dau
gelis jų atrado pasauli, ir tai
yra geras daiktas. Bet kūniš
ko pobūdžio malonaus pato
gumo vardan jie atmeta misijinės dvasios sąskaiton ir tai,
kas juos skiria nuo pasaulio:
siekti vienybės su KristumiAš žinau, kad žodį šventas ga
Įima dviprasmiškai aiškintis
ir dėlto aš io vengiu Bet čia
jis yra reikalingas. Bažnyčia
priklauso šventumo sričiai ’ir
remiasi Dievo malonės inicia
tyva, o ne tvėrinijos sąrangai
visų pirma Dievo Sūnaus atė
jimu mūsų istorijon.

Misíjiné Dievo tauta
š kitos pusės Bažnyčia yra
dėl žmonių ir ji negali jų at
sieti nuo kosminės tikrovės.
Žmonija yra tos tikrovės gal
va, jos išsivyslym.) viršūnė ir
per žmoniją viskas gauna
kryptį ir tikslą. Bažnyčia yra
įjungta žmonijos istorijon. Ji
pati minta istorija ir kartu is
torijai duoda giliausią pras
mę, bet tik likdama ištikima
sau ir pagal išgales Jėzuį
Kristui.
Vien atsiribodama nuo pa
saulio Bažnyčia savo misijos

neišpildo. Pasaulis arba isto
rija Bažnyčiai nėra kokia nuo
lat besikeičianti panorama,
prieš kurią Bažnyčia vis kar
totų savo seną giesmę. Pa
saulis ir istorija nėra kokia
publika į kurią Bažnyčia nuo
lat adresuotų savo Jau seniai
sustatytą pamokslą. Pasaulis
ir istorija Bažnyčiai duoda me
džiagą ir sąlygas jos pačios
gyvavimui ir, galima sakyti,
pateikia taisykles, reikalin
gas Bažnyčios misijai įvykdy
ti Dievo šiandienybėje, kuri
turi vystytis diena iš dienos.
Čia eina reikalas apie ką
tai daugiau, kaip vien apie
prisitaikymą prie pasaulio. Bū
ti pasaulyje, reiškia Kristuje
perimti žemiškosios istorijos
teikiamą medžiagą. Pe silnas
yra teigimas, kad Dievo tauta
eina žmonijos keliu, — juk ji
pati su ideda iš žmo ių. Gau
dimo et Spės redaktoriai iš
viso mažai vartoja žodį Die
vo tauta ir iš viso neva to ja
(mano dideliam apgailestavi
mui) žodž o «mesijinė tauta».
Jie norėjo itšvei gti kokios tai
išrinktosios ir tuo pačiu nuo
likusios žmonijos dalies atsie
tos tautos įspūdį.
Konstitucija sako: ^Krikščio
nių bendruomenė pasisako už
realų ir glaudų solidarumą su
žmonių gimine ir jos istor ja». «Būdama kartu regima ir
dvasinė bendruomenė, Bažny
čia eina su žmonija ir daly
vauja žemiškam pasaulio li
kime; gi yra jos raugas ir?
žmogiškosios b-nės siela».

Gintarė Banaitytė-lvaškienė

Baltasis stumbras
PREMIJUOTA ISTORINĖ APYSAKA JAUNIMUI

(tęsipys)
Audrys su Gendručiu ban
do įskelti ugnį ir laužą įkur
ti. Žalios šlapios šakos nede
ga. Reikia kuriam grjžti kiek
atgal sausų šakų ir lapų pa
rinkti. Pasisiūlo Gendrutis. Pa
vojinga vienam atsiskirti nuo
būrio, tad Audrys pasiunčia
su juo Draugužį. Vilkelis iš
tolo užuos plėšrų žvėrį ir
įspės berniuką, o be to, ir ke
hą atgal lengviau ras,
Kai Audrys su Varpūne lie
ka vieni, mergaitė papasako
ja, ką žino apie Rintą. Ryto
jaus dieną po to, kai ją Ava
ras* požemio įstūmė, vakare
įmetė ir visą sumuštą sukru
vintą berniuką. Tai buvo Rin
tas, Avaras piktai užbaubė:
«Aš tau dar ne taip kailį iš
karštu! Nebūtum pasipynęs,
aš turėčiau ne ką kitą o pa
ties Mindaugo sūnų. O dabar
ką su tavim veiksiu, tu uba
go vaikė 1» Daugiau ji nieko

neatsimena. Tačiau abu vai
kai nusprendžia, kad Rintas
kažin kokiu drąsiu būdu ap
saugojo nuo pagrobimo kuni
gaikščio sūnų.
Jie abu atsisuka pažiūrėti,
ar Rintas miega. Ir ką pama
to? Nuostabų dalyką. Netoli
jo guolio stovi baltasis stumb
ras, ramiai žiūrėdamas į mie
gantį berniuką. Audrys su Var
pūne stovi, lyg žemėn įkalti.
Iš baimės ir nustebimo neturi
jėgų net sušukti. Stumbras,
pajutęs vaikų žvilgsnį, apsi
suka ir nužingsniuoja į girią.
— Varpūne, Varpūne, ar ir
tu jį matei? — nesavu balsu
sušnabžda Audrys. — Maniau
kad* man pasivaideno.
— Bet ir mergaitė jį matė.
Aišku abiem, kad baltojo
stumbro pasirodymas prie Rin
to reiškia kažin ką labai
svarbaus.
— Kaip jis nenugrimeta ras

bėti kad negali iš viso būti
jokio rimto krikščioniškojo
gyvenimo be kontempliatyvi
ojo indėlio.
Pats didysis krikščionių skai
čius eina aktyvuoju keliu.
Čia nėra jokios minties Dievo
miestą skirti nuo pasaulio.
Čia visos pastangos yra nu
kreiptos tikslan realizuoti Die
vo meilę, padarant ją esmi
niu Dievo miesto elementu
bei mylint visus žmones Kris
tuje: žmones visur, kur mūsų
meilė juos randa ir tokius, ko
kius randa, kartu su jais an
gažuojantis kovoje už žemiš
kąją egzistenciją. Tai reiškia
vykdyti Dievo pianus žmoni
jos istorijoje kaip tik veikiant
istorijoje. Pasaulis turi savo
istoriją, jis kuriasi, ir Dievo
planai pildosi per žmones tam
nuolatiniam pasaulio vyksme.

Čia mes paliečiame patį
centrinį tašką. Dievas pašau
kia mus per žmonijos istpriją. Juk joks žmogus, — net
nė eremitas, — negyvena už
šio pasaulio ribų. Jis visada
yra šiame pasauly, kartu su
kitais žmonėmis ir jis negali
mylėti Dievo kartu nemylėda
mas žmonių, Tų dviejų mei
lių vienos nuo kitos atskirti
yra negalima.
Bet yra du būdai tarnautiaktyvus ir kontempliatyvus’
Kontempliatyvus kelias siekia
realizuoti Dievo karalystę to
kią, kokii ji bus laikų pabai
goje. Iš žemiškojo gyvenimo
jis ima patį minimumą, palik
damas nuošaly tvėrinijos di
namiką, kenčiančią žemišką
sias vertybes. Šis kelias tam
tikra prasme net susikerta su
istorija. «Tepraeina pasaulis
ir teateina malonė», meldėsi
pirmosios krikščionių kartos,
laukdamos greitos laikų pa
baigos ir būdamas svetimos
minčiai prisiimti ir kurti že
miškąjį gyvenimą. Šiuo keliu
eiti pašatųjų skaičius yra ma
....

Kur yra Bažnyčios
ateitis?
1963 m. prancūzų katalikai
intelektualai savo studijų sa
vaitės pabaigoj Bažnyčios ateitį apiorėžė šiuo sakiniu:

ir...

—.g
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Aleksas Kalinauskas
/

Advokatas

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

Rezidencija:
R. Joaquim Piza, 204
Tel. 31 2548

Raštinė:
. 15 de Novembro. 244
4.0 -Sala 19- Tel. 37-0324
no 14,00 ik: 18,00 vai.

JONAS JAKUTIS
RUA COSTA BARROS, 352
i

.

TEL. 63-3285 — VILA ALPINA

Turi įvairiausių statybos medžiagų, geležinių daik
tų, indų bei darbo įrankių.
Lietuviai pirkim pas lietuvius I

bendradarbiavimas kuriant
šaulio ateit}».
Visi sutinka, kad Dievas
vo planus realizuoja mūsų?
torijoje, bet ar yra galima
sakyti, kad mūsų istorija r
lizuoja Dievo planus?
Mes turime įtempti aur
dviem kryptimis: ką kalba į
šaulio įvykiai ir ką kai'
evengelija. Pavyzdžiui, ką k
ba mano vyras, žmona >
vaikai ir ką kalba susirink
mas ar popiežiaus enciklik*
— štai kur yra mano viet
Arba aš gyvenu mieste, ki;
užsidaro įmonės, kur reiki
laujama algų pakėlimo ir ki.
vyksta streikai. Arba aš dal
vauju kultūriniam gyvenimu
statau jaunimui namus; arb
esu kaip turistas krašte, ku
riam viešpatauja dideli socb
liniai skirtumai tarp turtingi
ir neturtingų, tarp vietinių i.
atostogaujančių ir t. t. Visai;
šiais atvejais Dievas šauki!,
mane rasti sprendimą, ieško
ti atsakymo.
Atsitiktinio užuojautos saki
nio čia neužtenka, Mūsų at
sakymas .turi liesti dalyko
šaknis arba pačias struktūras
kurias reikia gydyti. Bet tai
pareikalauja aktyvaus dalyva
vimo socialiniam, ^'visuomeni
niam gyvenime, nes tik jis ga
Ii nešti vaisių, kuriant pačias
jo struktūras.
Čia eina reikalas apie sąjū
džius ir pasikeitimus dabarti
niame pasaulyje. Tame «Gauuium et Spės» mato laiko
ženklus, Štai keli jų pavyz
džiai: «masių» bei «masių są
monės. ir sociaUzacijos feno
menai; moters socialinis iški
limas ir jos dalyvavimas vi
sam visuomeniniam gyveni
me; struktūrų, kultūros, egzis
tencinių formų ir net dvasi
nės laikysenos sekuliarizaci
jos procesas; technikos evo
liucija ir naujos žmogaus pa-

(pabaiga 5 pusi.)
te? Stumbrai į tokias vietas
neina, — jau kiek atsipeikė
jęs, stebisi Audrys.
— Jis visai kitoks, nei visi
stumbrai. Gal visai lengvas?
Gal jį oras nešioja? — spė
lioja Varpūne.
— Nemanau, kad jis dva
sia! Juk aiškiai ant tų sama
nų stovėjo. Einam pažiūrėti,
ar liko žymių, — tariasi vai
kai.
Tuo tarpu už šaltekšnio krū
mų pasigirsta keleto vyrų bal
sai. Berniukas griebia savo
jietį, pasiruošęs ginti Varpūnę ir miegantį Rintą. Bet tuoj
atskamba linksmas Gendručio
balsas:
— Štai jie! — o maniau,
kad Draugužis paklaidino.
Aikštelėn įeina Gendrutis
su keletu ginkluotų vyrų. Tai
kariai, Mindaugo paskirti sau
goti Vaivos ramovę. Iš jų Au
drys sužino, kad visai netoli
ir . pati Vaivorą. Vyrai atvykę
į girią maisto pamedžioti.
Kai vaikai papasakoja ma.
tę baltąjį stumbrą, kariai ne

paprastai nustemba Vyriau
sias, Lokys, taria;
— Dar šiose apylinkėse jis
nėra lankęsis. Jei jau pasiro
dė, tai, vyručiai, koks nors
ženklas. Skubėkime ramovėn
pranešti kriviui, ir jis išaiš
kins.
Vakaras visai netoli. Rinbo sąmonės, karščiuoja. Šer
no praplėšta šlaunis labai su
tinusi. Vyrai paskubomis iš
juodalksnio “šakų supina neš
tuvus ir, paguldę Rintą, pasu
kâ Ramovės link. K'ek laiko
eina drėgnu mišku, prižėlusių
vešlių tamsiai žalių samanų
ir aukštų paparčių. Kartais
pastebi krūmuose besis lepiau
čios gyvatės uodegą.
— Daug šioje girioje gyva
čių, Saugokitės jų, neužlipkit, jos puola tik sužeistos. O
ramovės geroji Ra&inta daro
iš jų gyduoles,
— Išmintinga mūsų Ramin
ta, — prideda ir Lokys. —
Rrnka įvairias žoleles ir šak
neles. Iš jų išverda tokį skys
tį, kuris kaip ranka visus
skausmus atima.

— Tai gal ji ir Rintą pagy
dys? — linksmai įsiterpia Au
drys.
— Būk ramus, didvyri! Ra
mintos prižiūrimas, Rintas po
trijų dienų jausis kaip milži
nas.
Pro retėjančius medžius ir
krūmus atsiveria nepaprastas
reginys. Pelkių apsupta iš
vandens kyla kalva. Virš jos
matyti didesnių pastatų sto
gai. Kiemas aptvertas aukšta
rąstų siena. Viename kiemo
gale auga būrelis kuplių lie
pų. Iš jų tarpo kyla lengvas
vos įžiūrimas baltų dūmų stul
pelis.
— Štai ir Vaivorai O, kad
jos aukuras aukuras dar il
gus amžius kūrentųsi — atsi
dūsta senyvas karys.
(B. D.)
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Viltis Vėl Atgauti
Nepriklausomybe
SIMAS SUŽIEDĖLIS

KLAUSIM
Nemaža lietu
vių išeivių yra nustoję vil
ties, kad Lietuva atgaus ne
priklausomybę. Rečiau pasi
taiko teigiančių, kad nepri
klausomybei atgauti dabar
yra geresnės sąlygos nega
XX-jo amžiaus pradžioje. Jū
sų nuomone, ar anuomet, ar
dabar sąlyges yra palankes
nės Lietuvai atgauti nepri
klausomybę?
Kai lyginama dabartis su
praeitimi, tai turima galvoje
tie patys veiksniai, kurie kliu
dė ar padėjo Lietuvai atgau
ti nepriklausomybę. Kliudė
caristinės Rusijos okupacija,
trukusi 120 metų ir užtrynusi
Lietuvos vardą pasauly. Kliu
vo istorinės Lenkijos preten
zijos į Lietuvos žemes ir.pa
laidotos unijos kėlimas iš gra
bo Grėsė imoerialistinės Vo
kietijos galybė ir karinė oku
pacija su parengtais koloni
zacijos planais. Drumstė iš
dalies ir negausios lietuvių
šviesuomenės suskilusi orien
tacija tarp Rytų ir Vakarų
pasaulio. Vis tai buvo nepa
lankūs veiksniai. Iš palankių
jų tegalima buvo atsiremti
'viem: išlikusiu tvirtai lietuišku kaimu ir pasaulyje susorėjusiu demokratiniu judėji
u, palankiu tautų lt is va m apsprendimri. Kovojusieji už
■ etųvos laisvę tuo daugiaui ir rėmėsi. Bet tai nebuvo
miamas veiksnys, nes di
liosios valstybės, pripažinda
38 laisvo apsisprendimo prin
pą, praktiškai lietuvių tau-,
i nelabai norėjo pritaikyti
■miamu veiksniu buvo suby
jimas abiejų imperijų —
sijos ir Vokietijos, kurios
po Lietuvą. Jei bent viepo I pasaulinio karo būtų
ikusi nesukrėsta. Lietuva
būtų atgavusi tokio laipsnepriklausomybės, kokią
(kovojo savo ginklu. Taigi,
J.s nepalankias sąlygas atrė Vokietijos pralaimėjia ir Rusijoje kilęs chaoas galėtų būti pranašu ir
akyti, kaip bus ateityje?
Kas nežino staigių istorlvyksmo posūkių, nors sąLietuvai atgauti nepri-

klausomybę yra žymiai palan
kesnės. Lietuva jau nebėra
užmirštas ir nežinomas kraš
tas pasaulyje, kaip buvo
anksčiau. Lietuvos nepriklau
somybės dvLiešimtis ir pačio
je lietuvių tautoje ir pasauly
je lieka nebeužtrinamas ir dau
geliu atžvilgių labai reikšmių
gas. Dabartinė sovietinė oku
pacija didžiųjų valstybių ne
pripažįstama. Lietuva tebėra
ir respublika, kad ir socialia
tinė bei maskvinė. Lenkijos
pretenzijos į Lietuvos žemes
yra žymiai susilpnėjusios. Vo
kietijos veržymasis į Rytus
yra palūžęs. Vienintelė grės
mė lietuviu rautai yra sena
sis Rusijos siekimas padary
ti raitijos rytinį krantą inte
graline savo valstybės dali
mi, visomis priemonėmis ma
žinant lietuvių skaičių ir di
dinant rusu. Tam tikslui labai
taikliai ir atkakliai panaudoja
ma dabartinė sovietinė siste
ma ir ideologija. Tačiau ir to
kioje grėsmėje netenka pra
rasti vilties nes Rytų ir Va
karų pasaulio įtampoje nėra
dar pasiekta ir vargu kada
bus pas’ekta tokios pusvyros,
kad padėtis prie Baltijos ma
rių ilgam stabilizuotųsi. Čia
yra pagr ndas vilčiai, kuri tu
ri būti palaikoma ir stiprina
ma kovos už Lietuvos laisvę

LIETUVA
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Ne "tavo» ir ne “jūsų'’, o “mano»
ir “mušu»
Vergijos ir baudžiavos lai
kais viskas priklausė ponui.
Žmonės turėjo dirbti ir dary
ti tik tai, kas jam patiko, ką
jis nurodė. Žmonių valios ir
norų retas kas paisė. Todėl
baudžiauninkai ir vergai dir
bo nemielai, kiek tik galėjo
tiek tinginiavo, darbą atliko
atkariom rankom, nenuošir
džiai, tik prisibijodami prižiū
retojo bizūno.
Per šimtmečius panaši ver.
giška baudžiauninkiška dva
sia įsisunkė ir Katalikų Baž
nyčion. Vyskupas klebonas,
kunigai — bažnyčia. O mes
žmonės — kas? Tik tarneliai.
Darom, ką sako liepia. «Kle
bonas geriau išmano». «Taip
bus, kaip «jegamaštėlis» pa
liepsi*. Todėl Lietuvos bažny
čioje iki Nepriklausomybės
laikų beveik nebuvo organi
zacijų, išskyrus Šv. Pranciš
kaus tretininkus ar kitų vie
nuolijų padalinius pasaulie
čiams. Bet tų retų brolijų pa
grindams uždavinys buvo mels
tis, ligonis aptarnauti, bažny.
čią apšvarinti, daryli ką kle
bonėlis įsako.

Komitetai
Nepriklausomybės metais
įvesti pa apijų komitetai kaikur jau galėjo tarti svaresnį
savo žodį. Tačiau ir tada vi
si parapijiečia, dar nesijautė
esą savos parapijos ir visos
Katalikų Bažnyčios gyvi, atsakomingi nariai - šeimi
ninkai,
Dėl šitokio nusistatymo, ku
nigai, klebonai dirbo visus
be jokio atlydžio. Kas neko
voja, praranda ir geriausias
sąlygas savo laisvei atgauti
ir išlaikyti.
L. L.

darbus ir prie altoriaus, ir
ūkyje ir statybomis rūpino
si, ir pataisymais, ir mokyklo
mis, o veiklesnieji net koope
ratyvais ir partijomis.

Kataliku akcija
Katalikų akcija jau žymiai
daugiau žmonių įtraukė į baž
nytini gyvenimą bei darbą
tačiau iki II Pasaulinio karo
nebesuspėjo tikinčiuosius įsą
moninti, jog Katalikų Bažny
čia yra visi žmonės, kunigai,
vyskupai ir popiežius drauge,
glaudžioje vienybėje su Kris
tumi. O iki žmonės ta tiesa
nėra persiėmę, jie vis yra
linkę stovėti šalia bažnyčios
ir stebėti, ką čia kunigai išda
rinėja. Bažnyčia vis lieka
jiems kas tai pašalinio, jei ne
visai svetima.

Tikintieji pabunda, nori
atsakomybės
Bet ir Lietuvoje ir emigra
cijoje atsirado vis daugiau ti
kinčiųjų kurie suprato ir su
prantu jog Kristaus Bažny
čia yra jie patys. Kad už tos
Bažnyčios plitimą, išsilaiky
mą, tobulėjimą, šventėjimą,
už jos uždavinio įgyvendinimą
atsakomingi yra jie p itys, pa
sauliečiai žmonės. Tr kiems
tai «ypatingos didesnės para
pijinės atsakomybės pageidau
jautiems» lietuviams Jo Emi
nencija Kardinolas įkūrė Šv.
Kazimiero parapiją ir ta pa
rapija tik tiek klestės, kiek
lietuviai katalikai norės ir su
gebė • tą «ypatingą parapijinę
atsakomybę» prisiimti ir iš
jos kylančias g rbingas pa
reigas atlikti.

Atsakomybe nepada
loma

Labai aplamai kalbant ypa
SIMAS SUŽIi-DĖLlS, istori tinga parapijinė atsakomybė
niais rastais fiksavęs lietuvių apima dvi sr tis: dvasinę ' ir
tautos nueitą kelią, o kaipo medžiaginę-materialinę. Būtų
moKytojas, profesorius ir vi didelis nesusipratimas skelti
suomenininkas, pats skleidęs parapijos atsakomybę į dvi
tautą gaiv nančius idealus. Vos dalis viena — dvasiškoji, ku
16-17 jaunuolis, veikė su par ri rūpi tik kunigams, kita tizanais užfrontėj prieš len medžiaginė, palikta tik pašau
kus.
liečiama. Yra tik vienas žmo

gus, kurs susideda iš kūno ir
sielos. Yra tik vienas parapi
jos uždavinys — jungti žmo
nes su Dievu per Kristų ir
Kristuje. Su Dievu jungti rei
kia visą žmogų, ir kūniškąjį
r dvasiškąjį, su vigais jo rei
kalais, ir dvasiškais ir kūniš
kais. Ir tai yra visos parapi
jos ir visų parapijiečių užda
vinys, šventoji, kilnioji parei
ga. Todėl pačioje Šv. Kazi
miero parapijos gyvavimo pra
džioje reikalinga išsiaiškinti,
gerai suprasti ir gerai įsikal
ti galvon bei širdin — šita pa
rapija yra mano asmeninis
reikalas; mann asmeninė pa
reiga sielotis jos žmonių kles
tėjimu, pažanga, jos darbais,
veikla ir kuo tik galiu prisi
dėti. Taip ir tiek prisilėti,
tartum nuo manęs vieno pe
reitų, ar ji gyvuos ar tuojau
žlugs.

Savanoriai
Šitaip nusistatęs parapijie
tis het neklausiamas m.elai
pasakys kunigui, kas, juo nuo
mone, būtų parapijai naudin
ga, kas kenksminga; jis ir ne
maldaujamas, pats savanoriš
kai pasisiūlys vienam ar ki
tam parapijoje vykstančiam
darbui ir jį sąžiningai atliks
ne dėl žmonių ir ne dėl kuni
go akių, kad už tai jį viešai
išgarbintų išgirtų, bet šventai
tikėdamas, jog dirba pačiam
Kristui, ir kuriam nori padė
ti laimėti sielas savo parapi
joje.

Pasidaloma našta ir
džiaugsmais
Suprantama, kaip kūne, nors
yra vienas, bet turi daugįvai
rių sąnarių ir organų, kurių
kiekvienas atlieka tik sau
skirtą darbą, bet kai visi ge
rai atlieka, tai visas kūnas
yra sveikas ir gerai gyvuoja.
Panašiai ir pa apijoje, ne vi
si puls dirbti vieną ir tą patį
darbą. Reikalų yra įvairių,
įvairūs žmonių gabumai bei
polinkiai. Todėl ^parapijiečiai
savo ypatingos atsakomybės
pareigas išpildys atlikdami
kurį nors vieną ki ą uždavinį,
ar tai savo noru pasiimtą, ar
tai kunigo, ar organizacijos,
ar komiteto pavestą, svarbu,
kad kiekvienas gyvai jaustumėm tą ypatingą savo parei
gą ir jai atlikti kiekvienas tu
rėtumėm kok^ nors darbą ar
uždavinį atlikti. Tą atlikus sa
vaime kils didelis pasitenkini
mas, kad štai ir aš pridėjau
savo mintį,jsavo ranką, savo
turto dalelę prie Šv. Kazimie
ro parapijor klestėjimo, prie
Dievo karalystės sustiprinimo.
J. K.
Žaliosios girios,
Aukštos siūbuonės,
Amžių sodinto^
Saulės augintos,
Amžius žaliuokit.
Kai vėjj.8 puėia,
Sunkiai kvėpuojant,
Jūs mus nuskundžiat,
Kai mūs didvyriai
Eidavo kovon
Stot už tėvynę,
Davėt nakvynę,
Duokit ir mums.
1.
P. v«’čait:s
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A Fé remove montanhas?
O problema da fé e de sua necessidade in
triga o homem há séculos. Os filósofos gregos
pre- cuparam-se com ela; foi a característica do
minante de tô;ia a Idade Média; foi negada pe
los racionalistas e exaltada como indispensável
pelos espiritualistas. Atualmente a Psicologia
comprova sua necessidade.
As primeiras civilizações tinham conheci
mentos mínimos: tudo era mistério — o homem
vokava-se para os deuses, oferecia-lhes sacrifí
cios e adoração, em troca, sentia-se seguro. A
fé era a forma pela qual ^atingia a segui ança
nesse mundo hostil.
Abraão faz uma aliança com Jeová: os hebreus lhe devotarão fé e em troca ele lhes da
rá terras e poderio. Novamente os homens ne
gociam cem seus deuses: oferecem-lhes fé irres
trita em troca de benefícios. Através da fé Moi
sés abriu o Mar Vermelho e conduziu o povo ju
deu uelo deserto inóspito. Deus demonstra que
a fé deve ser ilimitada quando castiga Moisés,
que batera duas vezes, ao invés ué uma, na ro
cha da qual jorraria agua.
Os gregos, donos de maior desenvolvimen
to cultural e social, tem ligação com seus deu
ses, já que se sentem mais seguros. Sua fé vol
tara-; e pa a a razão.
Crreto, em sua religião católica, guarda to
do o lastro espiritual dos judeus. A infra-estru
tura da religião católica é a religião dos hebreus. Em diversas passagens, Jesus afirma a
eficácia da fé. Por exemplo, quando repreende
o apóstolo que não havia se retirado em sua re
seureição, «Creste, Tomė, porque me viste, bem
aventurados os que não viram, creram». Os fa
tos fundamentais da religião católica são dog
mas, como a Transubstanciação, a Eucaristia, a
Imaculada Conceição e a Vingindade de Maria
— isto é — só podem ser aceitos através da
crença.
Na Idade Média os homens voltam à semibarbarie, e novamente Deus volta a exercer pa
pel prepoderante, e a fé torna a voltar-se “para
a religião.
Com o advento da Renascença, Deus per
deu o primeiro piano e tudo passou a girar em
torno do Homem — a fé passa a ser elemento
de auto-confiança.
„
A humanidade prossegue em seus altos e
baixos de religiosidade, comforme o maior ou
menor progresso cientifico e racional, até che
garmos da época atual. O progresso material so
cial e cultural leva o homem contemporâne à
descrença em tudo que não pode ser provado;
dai a decadência religiosa atual, a ponto de a
própria Igreja tentar reformas que aproximem
da humanidade.
A fé está presente em toda a história hu
mana, mudando de objeto, talvez, mas constante
— ela é uma das necessidades fundamentais do
homem.
O ser humano se sente fraco diante da Na
tureza e do Universo — nasce a fé religiosa.
O Ser humano percebe que a felicidade
não está em si, que ė preciso precurá-la fora
nasce a fé em Deus, na Ciência, na Arte, no Po
der, no Dinheiro... O indivíduo escolhe sua fon

te de felicidade, confia nela e essa confiança é
uma fôrça propulsora que impele a atingir esse
objetivo
a Fé.
Nesse sentido podemos afirmar que a fé
move montanhas, pois o homem vai movimen
tar todos seus esforiços para alcançar ou reali
zar aquilo em que crê
Foi pela fé numa Alemanha onipotente que
Hitler passou de pintor de paredes a dono de
um império.
Por crer ė que Moisés conseguiu a liberta
ção do povo hebreu do cativeiro egipcio e o le
vou para a Palestina.
Todo o poder dinâmico da fé ė demonstra
do pelos milagres. Milhares de pessoas acorrem
a Lourdes, confiantes no poder da Virgem em
minorar-lhes os sofrimentos, e essa fé ė dotada
de tal fôrça, que provoca situações psicológicas
que determinam inumeral de curas,
Atrás de cada atitude está uma fé — ela é
motivação de cada ato. Cada dia são movidos pe
quenos montes e, de vez em quando, montanhas.
Milda.

Redakcijos pastaba:
P. Mildos straipsnis «A Fé remove monta
nhas?» yra labai problematiškas. Jis yra teisin
gų ir klaidingų idėjų mišinys. Kas atsilieps £į jį
ir nurodys, kas jame teisinga ir kas neteisinga?
Panelei Mildai dėkojame už iškeliamas proble
mas, ir prašome dažniau rašyti.

IŠ Dienoraščio
TI HAMER TOTH

Čia išrašysiu keletą vieno moksleivio die
noraščio puslapių. Iš jo pažinsi du tipus: vienas,
kaip pluksnelė, yra nešamas gyvenimo srovės;
antras nepalenkiamu pastovumu ir geležine valia
moka atsispirti kiekvienam blogiui ir kiekvie
nam viliojimui.
— Vakar atlankiau Gunterį, nors antrą kar
tą jis .manęs pas save tikrai nematys. Muleris
man^kalbė jo, kad Jis dažnai prašęs mane užei
ti, na ir ryžausi, nors — Dievas žino kodėl, —
jau įĮ pat pradžios neturėjau didelio noro. GuntericM'nemėgau, ypač nuo tada, kai kartą po ti
kybos pamokos jis ciniškai pasakė: «Religijos
mokslas reikalingas tik vaikams, bet ne jaunuo
liams».į
Taigi nuėjau. Aprašysiu pirmiausia jo kam
barį/Skambinu. Pasirodo gražiai apsirengęs tarnaslfr sako: «Jaunasis ponas savo kambary. Pra
šau čion!» — Iš kambarių tuoj matyti, kad tur
tingo esama: sieksniniai paveikslai, persiški divonai, — visi puikūs, vienas už kitą puikesni.
Barškinu. Bet «jaunasis ponas», matyt, taip
įsigilinęs į savo darbą, jog nė negirdi. Praveriu
tyliai duris. Draugas Gunteris sėdi užsigulęs ant
vieno «Iliustruoto Laikraščio» ir — miega. Po
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laikraščiu guli atversta pran
cūzų kalbos gramatika, jei
«nelaimei» tėvas ”žeitų. Bet
šį kartą ta gudrybė vargiai
būtų jam pasisekusi.
Prieš pertraukdamas toki
uolų jo «mokslą», greit ap
žvelgiau visą kambarį. Ant
rašomojo stalo gulėjo šito
kios «mokslo priemonės».- sky
lėtas ir rašalotas futbolo gu
mas; dviračio pompa, ir vi
ena pirštinė. Toliau stovėjo
supjaustvta liniuotė, trintu
kas, keletas smeigtukų ir ma
tematikos sąsiuvinys. Kitoj
pusėj buvo kumštinis «pištalietas», kamščiams trauktukas, po juo pusė lotyniško
žodyno, na pusė po stalu, sugeriamo popie
riaus gabalas, kelios dešimtys užsieninių pašto
ženklų, pačiūžų raktas ir vienas rankogalis. Vi
sa buvo sujaukta ir suvelta. (Tam mišiny neuž
miršta Kari May (nuotykių romanai), Šilerio poe
zijo8, skaitymų knyga ir keletas jau pavartotų
gelžkelio bilietų. O vidury šitos «košės» sėdi
Gunteris Ir miega. Ú ū, perbėgo per mano kūną
šiurpuliai, je jis ir viduj toks!
Tuo tarpu Gunteris pabudo. Mechaniškai
griebė slėpti «Iliustruotąjį Laikraštį», bet paste
bėjęs, kad ne tėvas, elegantiškai ištiesė n su
ranką.
A, tai tu! Bravo! Prašau sėsti! Gal malonėsi
cigarečių? Puikios, tikros egiptiškos — ir ele
gantiškais judesiais ištraukė cigarečių dėžutę.
— Dėkui. Aš nerūkau!į'Bet kur pats jų gavai?
— Aš juos paėm... taigi tėvas davė, Jos,
žinot, puikios! Bet tu nerūkai? Žiūrėk, koks šven
tuolėlis! Žinoma, mažas vaikas >nedaro, ko jis
«neturi daryti».
Manyje užvirė pyktis. Bet susivaldžiau ir
ramiai atsakiau;
— Aš nedarau to, ką tėvai yra uždraudę,
ir pa’yriau, kad jie visada gerai daro. Kitaip, aš
nerūkau iš principo, ir to laikysiuos!
Tuomet jis pradėjo man pasakoti apie sa
vo atostogų keliones, apie motorinį dviratį ir
apie daugybę kitokių nitkniekių. Pasakojo daug
bjaurių juokų, nors matė, kaš aš iš jų visai nesi
juokiu. Ir kai galop pradėjo rodyti pusnuogių ar
tisčių fotografijas, kai pradėjo girtis savo «paty
rimais», aš atsistojau ir rengiausi išeiti. Slopina
mas pyktis staiga pradėjo imti viršų, ir man
daug kaštavo, kol nusigalėjau ir tiek tepasakiau:
«Aš vis dėlto maniau, kad tu mane kuriam nors
žmoniškam pasikabėjimui pasikvietei»
Po šio vizito ašjtiesiog nubėgau ant upės.
Kažin kokia nematoma jėga stūmė mane tolyn
ir tolyn, į gryną orą, į vakaro prieblandą. Bu
vo šaltas žiemos vakaras. Danguje spindėjo dau
gybė didelių žvaigždžių. Vienų vienas vaikščio
jau ant ledo, o mano siela vis krypo į dangų >r,
lyg maldą, kartojo žonžius. «O jūs žvaigždės,
žvaigždės! Jūs tokios skaisčios, tokios gražios!
O kaip bjauri žemė, ir koks nešvarus yra žmo
gus!» Ilgai dar klaidžiojau aplinkui, paskendęs
šitokiose mintyse.
Tai buvo ipirmas mano vizitas Gunteriui,
bet ir — paskutinis.

(Iš «Jaunuolio būdas»)

Mintys Gavėniai

.

«Jieškokite Viešpaties iki jį^galim rasti; šau
kites jo kol yra arti. Nedorėlis tepalieka savo
kelią ir piktadarys savo planus. Tegrįžta pas
Viešpatį ir jis pasigailės, pas mūsų Dievą, kurs
yra didžiai atlaidus. Juk mano mintys nėra kaip
jūsų mintys, ir jūsų keliai nėra kaip mano ke
liai, sako Viešpats. Kiek dangus yra aukštesnis
už žemę, tiek mano keliai yra aukštesni įuž jū
sų kelius, ir mano mintys aukštesnės už jūsų
mintis.
Lietus ir sniegkrinas ta iš dangaus ir ten
negrįžta nesudrėkinęs žemės, nepadaręs jos na(pabaiga 5 pusi.)
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VARNOS

Susiradusi svetimą lizdą,
varna staigiu posūkiu nusi
leidžia ir stveria kiaušinį. Pa
daro ji šitai labai vikriai tuo
būdu, kad prasižiojus įsmei
gia į kiaušinį antsnapį ir po~
snap), sudarydama dvi skyleles; tai palengvina jai laikyti
kiaušinį snape. Pastebėjau
kad varna visuomet nunešakiaušinį kartais net labai to
li, bet nesulesa jo vietoje
(kaip daro lingės). Savo gro
biui sudoroti jos turi pasirin
kusios patogias vieteles arti
moje pelkėje, miške, pievoje,
ir šiose vietose esti primėty
ta daugybė lukštų. Pempės,
kirai, žuvėdros smarkiai puo
la atplasnojan&ią varną, nors
rimtai pakenkti jai negali, bet
bendras puolimas verčia ją
visaip išsisukinėti, išblaško
jos dėmesį ir todėl -daug jai
kliudo.

Lietuvos vaizdelis.

‘

(pabaiba iš 2 pusi.)

(pabaisa iš 4 pusi.)

žiūros į save ir savo darbus
pasauly, žmonių suartėjimas,
kurio dėka sukrėtimai vienoj
pasaulio da y paliečia visus,
labai spartus struk ūrų ir dva
sinės laikysenos keitimasis,
turėjęs lemiamos įtakos pa
čiam susirinkimui.

šios ir neužželdinęs, kad duo
tų sėjėjui sėklos ir valgan
čiam duonos. Lygiai taip bus
ir su žodžiu, išeinančiu iš ma
no burnos: jis negrįš į mane
tuščias, bet padarys, ko nore
jau ir atliks tai kam jį siun
čiau». (P an. Izaias, 55.6-D).

Kas is tikrųjų nepaiso
Dievo balso?

Bet tas Dievo žodis tik ta
da neš tų vaisių, kai žmogus
jį nuolankiu tikėjimu priims
ir steng is jo laikytis.

Šie visi dalykai pareikalau
Šv. Povilas apaštalas ragi
ja atvirybės jiems iš mūsų
no
savo laikų tęs donikiečius
pusės. Juos globaliai atmesti
arba jų atžvilgiu nepajudina
^iiiiiiiiiiniiiiiiiiiįĮiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHdiiniiuiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiui*'
♦
mai, radikaliai laikyti* reikš
tų nepaisyti Dievo kvietimo, ti toli u, jie padeda realizuo
kuris girdisi žmonijos istor jo ti Dievo pianus bei jo tiks
je. Dievo tauta šiandien yra lus. K-ikščionys, gyvena neti
pašaukta gyventi neturto dva kinčioje, bet nuoširdžiai tie
šioje, tai yra būti pasiruošus sos ir teisiugnmo, pažangos
visokiems ne ikėtumams ir ir laisvės siekiančioje aplin
netikrumams. Tai yra sąlygos koj» būdami tokiais iš įsitiki
dialogui, apie kurį kalba en nimo ir nuoseklūs, tai yra to
ciklika Ecclesiam suam kaip kios, kuri yra susirišusi su
apie priemonę bažnyčiai pil t m tikra klase arba «tradici
dyti savo misiją. Dialogas y- ja», toki krikščionys užmezga
ra atsivėrimas kitam, pasir o pačius našiausi is kontaktus
Šimas naujiems, netikėtiems su «kitais».
dalykams. Tai nereiškia atsi
Čia galima pastebėti, kad
sakyti savo pozicijų, tai reiš
tradicijos prasmę iškreipia tie
kia vien pripažinti, kad ir ki
kurie mano, kad ji reiškia su
tas turi ką man pasakyti. Iš
stingimą. Ji yra principų gy
tikrųjų klausimai,
kuriuos
stato kiti, neišskiriant nė ateis venimiškas pritaikymas istor1
tų, yra dažnai labai svarbūs jos dabarty arba nuolatinis
ateičiai, — jie mus verčia ei- atsinaujinimas.

BRAZILIJOS LIETUVIŲ ŽINIAI

Lietuvos diplomatijos šefas p. St. Lozoraitis prane
ša, kad mirus įgaliotam ministeriui Dr Frikui Mejeriui,
Bražilijos lietuviams konsulatinius patarnavimus (pasai,
įvairūs liudijimai ir k.) laikinai atliks Lietuvos
pasiuntinybė Urugvajuje. Jos adresas yra:
Legaeion de Lituania
Ciudad de Paris 5836
Montevideo, Uruguay

ir tie paraginimai yra labai
naudingi mums:

T. Ivanauskas.

(iš Lietuvos paukščiai

«Raginame jus, broliai, su
drausti netvarkinguosius, drą
sinti bailiuosius, padėti silp
niesiems, kantriai pakęsti vi
sus. Žiūrėkite, kad nė vienas
neatsilygintų už blogį blogiu,
bet visuomet siekite gėrio
vienas antram ir visiems.

ĮSIDĖMĖTINI ADRESAI
LIETUVOS ATSTOVYBES
URUGUAY, MONTEVIDEO;

Negesinkite D asios, nenie
kinkite oranašvsčių. Visa iš
tirkite ir kas gera ptsilaikyklte Venk t i betkokio blogio,,
Pils ramybės Dievas visiškai
jus teapšviečia. Visą jūsų as
menybę — dvasia, siela ir
kūnas — teiš'ieka be prie
kaišto mūsų Viešp ties Jė
zaus Kristaus atėjimui». (Ttsal. 5. 14-231.

IR

GERA

LIETUVIŲ SĄJUNGA BRA*

ZILIJOJ —' Pirmininkas p,
Aleksandras Bumblis, Rua
Gen. Fonseca
Teles, 606
Tel. 81-6423.
/
Iždininkas p, J URGE GARŠ
KA Rua Oratorio, 3093,
Alto da Mooca.

LIETUVIŲ KALBOS
PAMOKOS S. PAULY:

V. ANASTACIO, Rua Gamacan, 625 — trečiadieniai®
18,30 vai.
MOOCA, Rua Lituania, 67
šeštadieniais 14 vai.

LIETUVIAMS PAMALDOS
LAIKOMOS

V. Zeltaa parapijoje kasdie
ną ir kiekvieną sekmadienį,
kaip iki šiol
Mooca r. Lituania, 67 Lieto
vių Namų koplyčioje:

Visuomet būkite linksmi,
nuolatos melskitės, kiekvienu
atveju dėkokokite. To iš jūsų
nori Dievas, Jėzuje Kristuje.

PIGI

TĖVAI JĖZUITAI: Rua Li
tuania, 67, Mooka — T©1
92-2263

p. Anatol. Grišonas, Ciudad
de Paris 5836, Tel. 50-2180.
Veikia kasdien prieš piet.
LIETUVIŲ BAŽNYČIA VILA
ZEL:NA.- Rua Inacio ir Av
Zelina, Mons. Pio Ragažinskas, Tel. 63-5975.

Šv Juozapo Vyrų BrolijosPirmininkas p. Juozas Matelionis, Rua latai, 150 — Casa
Verde, Tel. 51-4011,

Sekmadieniais ir šventadie
niais 8,00 ir 17,00 vai.. Darbe
dienomis 7 ir 7,30 vai., arba
atskirai susitarus dėl laikoj
kai turimos metinės ar 7 d
mišios;

Išpažintys čia klausomos
kasdieną prieš mišias,
Pirmą mėnesio sekmadienį
Parque das Nações 19 vali
Casa Verde, 17,15 vai;
Antrą :

Jaçana klierikų kopi. 8,30 vai
Bom Retire, 10 vai;
Utinga 16 30 vai.,
Trečią:

Agua Rasa 8.30 val.j
Moinho Velho 11,30 vai.,
Lapa If,30 vai.,

KOKYBĖ!

Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vai.į
Vila Bonilha 10,30 vai.
V. Prudente 18 vai.

j

Česlovas Jakiunas
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.

RIO D E JANEIRO
Lietuvių radio valandėle
«A voz da Lituania» yra trans
liuojama KETVIRTADIENIAIS
18 vaL 40 min.

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas^
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų’
SKAITYKITE

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

PLATINKITE VI?
NINTELI PIETŲ AMER|KOS

Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui
/ teikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

SAVAITRAŠTI «MŪSŲ

LIETUVA».

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDOYA

Metalúrgica ARPRA LTDA.
METALÚRGICA — FABRICAÇÃO DE PEÇAS
PARA

AUTOMÓVEIS

ESTAMPOS, PEÇAS ÊSTAMPADAS E FERRAMENTAS

Rua Marechal Malet, 97 - 125 Tel. 63-5821 — V. Zelina
V. Prudente
Caixa Postai 371

—

São Paulo

IRMAOjT CARRIER!
Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas
Kurio puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite,
sitikinkite ir visados naudokite!
Rua. Dino Bueno, 795 a 835
Telefones: JĮ51-4019 e 51-2223
Caixa Postai 3967
,isos •••••••■•> «bew i® »» u® a®
„ta .affl ........ . BEBia isiia-»»..;;;®®

-

IB

SÃO

PAULO

LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA
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Lietuviai Katalikai! Dalyvaukite
cijose Mookoje!
PRASIDĖS KOVO 31 DIENĄ 17 JVALANDĄ.
’ÍUA

LITUÂNIA, 67

—

M0ÓCA

V.Zeíina
PADĖKA

Švento Juozapo Vyrų Br >lijos vardu dėkoju visiems sve
čiams, kurie atsilankė į pa
maldas ir pebūvį. Dėkoju Angelikai Triubienei, suorgani
zavusiai pietus, ačiū visoms
virtuvės talkininkėms, Adelei
(tia), Irenai Skurkevičiutei,
Lazinijai Januškevičiūtei, Da
nielei Ruzgaitei. Onutei Matejionytei ir kitoms pagėlbininkėms. Ačiū P. .Šimoniui ir V.
Baniui, kurie daug talkininką
vo patys ir panaudodami au
tomobilius. Pagaliau ačiū vi
siems dalyviams, kurie įvai
riais būdais prisidėjo prie
šios šventės pasisekimo. Teat
lygina visiems Viešpats^
Juozas Matelionis
Šv. Juozapo Vyrų Brolijos
Pirmininkas
II—I
iianni

Šv, Juozapo Vyrų Brolija
primena, kad «Mūsų Lietu
vos» dvidešimties metų sukak
tuvinis minėjimas yra ruošia
mas, kaip jau anksčiau buvo
pranešta, gegužio 11 dieną.
Rezervuokite šią datą šiam
spaudos paminėjimui. Pobū
vio vieta bus vėliau pranešta,
II—II
iiaMHnii

Šv. Juozapo Vyrų Brolija
taip pat praneša, kai ir šiais
metais birželio mėnesį bus
organizuojama šventkelionė į
Aparecidos šventovę. Smul
kesnės datos bus praneštos
vėliau,

—

SÃO PAULO, 13

SVEIKINAME NAUJĄ ŠV, KAZIMIERO PARAR. JĄ

linoje buvo tradicinė šv. Jet
jos kleboną Tėvą Joną Bružiką, S, J. gir jo padėjėjus
zapo parapijos šventė. Šven
Tėvą Leoną Zarembą, S. J. ir Tėvą Joną Kidyką, S.J.
tę suorganizavo Šv. Juozapo
Tepadeda Jums Dievas naujuose žygiuose!
Vyrų Brolija. Šventas MiSias
Mykolas Skadas su šeima
atlaikė ir progai pritaikytą
pamokslą pasakė prel. Pijus
Ragažinskas. Iškilmingoje pro
cesijoje buvo nešama didžio
SVEIKINAME ŠVENTO KAZIMIERO PARAPIJĄ
ji Brolijos vėliava, visi Broli
jos nariai šventiškai pasipuo
kleboną Joną Bružiką, S. J. ir jo asistentus L.
šę. Tuojau po iškilmingų Mi
Zarembą, S, J. bei Joną Kidyką, S, J.
šių Jaunimo Namų salėje bu
Jonas ir Nijolė Mikalkėnai
vo pietūs. Salė pilna, visos
paruoštos vietos užimtos. Ska
nūs valgiai, jauki nuotaika ir
DIDŽIOSIOS SAVAITĖS PAMALDŲ TVARKA
rūpestingas patarnavimas vi
ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJE
sus svečius labai maloniai
nuteikė. įvairių kalbėtojų 1 ir
VERBŲ SEKMADIENI
sveikintojų žodžiuose buvo iš
17 vai. Misijų užbaigimas, Verbų šventinimas su proce
kelti šv. Juozapo parapijai nu
cija
ir
šv. Mišios. Mišiose bendra mišiose dalyvavusių šven
sipelnę asmenys, buvo visi
raginami
burtis ir pasekt“ ta Komunija.
gražiu šv. Juozapo Brolijos
DID. KETVIRTADIENĮ:
pavyzdžiu, t. y. darbais įrody
ti savo norus ir pastangas.
20 valandą šv. Mišios. (Ryte mišių nebus).
Gražiai šventės eigai pasitar
DID. PENKTADIENI.
navo giedri diena, malonus
oras. Surinktą pelną Vyrų
15 valandą Liturginės pamaldos. Bus galima priimti Šv.
Brolija jau įteikė Šv. Juoza
Komuniją.
po parapijos tarybai, 500,000
19 valandą GRAUDŪS VERKSMAI.
kruzeirų.
DID, ŠEŠTADIENI:
IR PARAPIJOS KOMITETAS
DĖKOJA

Conselho Paroquial de Vila
Zelina (parapijos komitetas)
nuoširdžiai dėkoja už aukas;
Šv. Cecilijos chorui už ncr.
100,00.
Vasario 16 paminėjimo ren
gimo komitetui už ncr. 17,00.
Šv. Juozapo Vyrų Brclija
ncr. 500,00. Viso aukų gauta
ncr. 617,00.
A Diretoria

Velykų vigilijos pamaldos 23 valandą. Ugnies, Velykų
žvakės, Krikšto vandens šventinimas ir tt. Tą naktį . šv. Mi
šiose priėmę Šv. Komuniją galės ją priimti antrą kartą Ve
lykų dieną.

VELYKŲ SEKMADIENI:
Ryte šv. Mišių Tėvų Jėzuitų koplyčioje nebus. Jos bus
tik 17 valandą. Aušros choras giedos šv. Mišias.

Visos liturginės pamaldos bus ištisai lietuvių kalba.
IŠPAŽINČIŲ KLAUSOMA kasdien visą valandą prieš pama^
dų pradžią.

Dr. Victor Pedro Šaulytis
Cirurgião dentista pela Universidade S. Paulo
C. R O. S. P. Nr. 727
Clinica de adultos e crianças Fluor — RX —
Alta rotação
Endodontia e ortodontia movei (ortopedia),
Taisomi kanalai ir kreivi dantys.
Rua França Carvalhó, 121, Moóca,
Arti Dr. Vinco Kudirkos mokyklos rūmų.

n—n,
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Kas nori užsisakyti Vasa
rio 16 iškilmių nuotraukų, ga
Ii tai padaryti pas fotografą:
Largo Vila Zelina. foto «Uni
verso». g

♦♦♦

t

Praėjusį sekmadienį Vila Ze

Pasklido gandas, jog tėvai
jėzuitai esą nusipirkę nuosa
vybę S. Paulo mieste. Pasitei
ravęs pas jėzuitų vyresnįjį
T. L. Zarembą sužinota, jog
nuosavybė esanti tikrai už-

DR; ANTONIO SI A U L Y S
C. R. M. 10.647
'
Cirurgião da Santa Casa de São Paulo
Medico da Cruzada Pro-Infancia
Especialista em Obstetrícia pela Maternidade de S Paulo
Clinica de Adultos e Crianças — Moléstias de Senhoras
Partos — Operações
õ
Horário; Das 12 as 14 e das 19 as 21 horas
Consultorio e Residência RUA DOS TRILHOS, 157f>
Mooca, Fone 92 3991

Atende-se com hora marcada

DR JONAS NICIPORCIUKAS
Cirurgião Dentista
p/ Universidade de São Paulo
RAIOS X
Gonsultorio: Rua Capi Pacheco Chaves, 1206,
Vila Prudente, Tel. 63-5352

pirkta.
Dėl šių dalykų plačiau pa
sisakyti jėzuitai nenori iki ba
landžio 16 dienos. Pažadėjo
po tos datos duoti išsamių in
formacijų.
Koresp.

♦
Velykose, po 17 valandos iš
kilmingų mišių Mookos salė
je bus Margučių Ritinėjimo
lenktynės, ir gražiausiai nu
dažytų margučių dažytojams
įteiktos premijos. Todėl visi
dažykit margučius lietuviškais
raštais ir atsineškite Velykų
dieną 17 vai. į mišias.
HBBsnmMii
iiauasaii

PALAIDOTA STASĖ
KRYŽANAUŠKIENĖ
Kovo 24 d. misijom Jonas
Bružikas, Š. J. palydėjo į For
mozos kapinyną a. a; Stasę

ATSKIRO

NUMERIO

KAINA 0,20
to prašau visus lietuviui iš
viso S. Pauio ir Sto. Andrė
apylinkių, kai sužinosite, kad
Mokoje Kančios savaitėje mi
sijos rekolekcijos, taip nieko
nelaukdami ir patys atykite
ir visiems savo kaimynams
praneškite. Tegul visi o visi
pasinaudoja taip retomis Die
vo malonėmis, nes rekolek
cijos įvyksta tokiu brangiu
laiku — Kančios SavaitėjePradžia kovo 31 d. 17 vai, o
užbaiga balandžio 7 d. 17
vai. Savaitės metu pamokslai
rytais 8 vai, ir vakarais 19
vai Išskyrus antradienio va
kare tik merginoms ir mote
rims, trečiadienio vakare 19
vai. tik vaikinams ir vyrams.
II—II
iinūni

LSB

VALDYBAI

Maždaug prieš metus laiko
mes buvome įteikę LSB Val
dybai pareiškimą įstoti nariais
į Sąjungą. Valdyba iki Šiol
mūsų nepriėmė ir ne urėjo
drąsos aiškiai pasakyti, kad
nepriims dėl kokios nors prie
žasties. Turbūt mes nebuvome
verti «garbingos» Valdybos
atsakymo, arba labai nusikal
tę lietuvių kolonijai,
Bet šiuo metu' LSB Valdy
bai taip nemandagiai elgian
tis su Tėvais Jėzuitais ir su
Jo Eminencija Kardinolv Agneliu Rossi, mes džiaugiamės
kad nepriklausome tokiai or
ganizacijai. Jeigu LSB Valdy
bos nariai skaitosi esą lietu
viai, tai gėda visai mūsų ko
lonijai, ko galima iš tokio Są
jungos elgesio susilaukti?
Mykolas Skadas
Jão Pedro Mikalkénas
S. Paulo, 1968 m. kovo 20 d.

.PAŠALPA LIGONIUI PREL.
K. MILIAUSKUI

Buvęs Camilopolio parapi
jos klebonas Kun. Jonas KarKryžanauskienę, kuri sulaukė dauskas, “o dabar vienuolis
76 metų amžiaus ir paskuti
marijonas, radęs žinią «M.L.»,
niais metais smarkiai susir
kad reikalinga pašalpa ligo
go. Paliko liū iesį savo gimi
niui Prel. K. Miliauskui, pa
naitį Leoną Bergmaną su jo
dėjo į «Draugą» skelbimą bei
žmona Apolonija. Buvo nuvež
prašymą ir šiomis dienomis
ta į įpirangos ligoninę, pas
misijonierius J. Bružikas, S.
kui į Monte Ararat, kur ir pa
J. susilaukė gražios sumos
simirė. Velionės prašymą J.
420 dol. Prel. K. Miliausko
Tijūnėlis pilnai išpildė, nes ji vardu misijonierius Kun. J.
prašė, kad būtų kunigo iš Kardauskui ir aukotojams šir
namų išlydėta ir atlydėta į dingai dėkoja.
Vila Zelinos bažnyčią, o iš
jos į kapines. Septintos die
nos Mišios bus pirmadienį, ba
V. BELĄ. Mergaitė, kuri ne
landžio 1 d. 8 vai. vakaro Zelinoj. Prašoma atsilankyti gau šiojo «Mūsų Lietuvą» nebene
šios daugiau nuo balandžio
šiai į Mišias.
1 d. Laikraštis bus sukrautas
p. Juozo Masiulio bare. Pra
šome atsiimti.
ŠV. KAZIMIERO KLEBONAS
KVIEČIA
Ne visi gauna laikraštį, o
radio taip pat neturime, dėl

