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Lietuvos Laisves Kovos Metai

Žodis Pagerbiant Mirusius

P. L. bendruomenės seimas

Stiprintum Lietuviu Bendruonenés Tinklą
IŠ PLB PIRMININKO J BAČIŪNO KALBOS 

ATIDARANT SEIMĄ

PLB pirmininkas J. Račiū
nas, atidarydamas 3-jį PLB 
seimą New Yorke rugpiūčio 
30, pasakė kalbą. Pirmiausia 
pasveikino diplomatus, lietu
viškų institucijų pirmininkus, 
vadus seimo atstovus. Prade 
jęs nuo J XV atstovų, pasi
džiaugė Kanados. Europos ir 
labiausiai Australijos, Naujo
sios Zelandijos atstovais.

BENDRUOMENĖJE NIEKADA
SAULĖ NENUSILEIDŽIA

«Mūsų bendruomenė sveti
muose kraštuose nėra dide
lė», — kalbėjo pirmininkas, 
— «Bet ji yra plati. Ne vel
tui ją vadiname po pasaulį 
išsisklaidžiusių lietuvių ben
druomene.

Mūsų bendruomenė nesie
kia pačios Lietuvos ir kitų 
raudonojo tvano apsemtų kraš 
tų. kuriuose yra lietuvių. Bet 

-ji pasiekia kadaise iš tėvy
nės išplaukusius, ypač vėliau 
laisvėn išbėgusius lietuvius.

Kai pažiūri į tuos plotus, 
kur mes esame išsisklaidę* 
tai prisimena buvusią Britų Im
periją, apie kurią sakydavo, 
kad joje niekada saulė nenu
sileidžia.

Ir mūsų Lietuvių Išeivių 
Bendruomenės padangėse sau 
]ė niekad nenusileidžia.

Nuo Stockholmo Švedijoje 
iki Peertba Australijoje yra 
17 valandų skirtumas, einant 
vakarus, ir septynios valan

dos, einant į rytus.
Kai New Yorke saulė lei

džiasi, tai Peertha jau rytas, 
o Sydnėjuje — priešpiečiai 
Kai Australijoje saulė slenka 
artyn prie vakaro, tai Stoc- 
kholme ir Romoje jau rytas

Bet pagunda didžiuotis to
kia platybe - apgauli, Pla 
čiai pasklidus musų bendruo
menė, bet ji skystai išsisklai
džiusi

O kas plačiai ir skystai pa
plinta, tas gali greitai išga
ruoti.

APSIDENKIM BENDRUO
MENĖS TINKLU

Kad taip greit neišnykta
me, mum reikia apsikloti ge
ru .organizacijos tinklu. Jis 
apsaugo mus nuo greito išga
ravimo ir nuo įsisunkimo į 
svetimas žemes. Tam ir mez
gam savo bendruomenės or
ganizacinį tinklą»... «kviečiu 
jus per tą ketvertą mūsų ben 
dravimo dienų nepalikti pa
šaly rūpesčio apie mūsų ben
druomenės organizacijos tin
klą, Pagalvokim, pasitarkim, 

kaip jj pastiprinti ir pagerinti.
Jeigu tas tinklas neatlai

kys, tai kas gi gelbės mus. 
nas tada rūpinsis pačiu di* 
džiausiu reikalu — Lietuvos 
laisve, nepriklausomybei

Nepamirškime; jei nebus 
gerai ir glaudžiai organizuo
tos mūsų bendruomenės, tai 
po kiek laiko svetimuose kraš 
tuose neliks kovojančių dėl 
Lietuvos nepriklausomybės». 
«Bendruomenės tinklas, ma
no supratimu, gali būti labiau 
šiai patikimas įtaisymas, kad 
lietuvių gyvumas ir veiklu
mas neišnyktų drauge su da
bartine mūsų karta. Prie tin
klo mezgimo darbo reikia ne 
atidėliojant traukti jaunesnes 
lietuvių kartas, nes tik jie 
gali tęsti tą darbą, kurį dir
bam, bet prie kurio vistiek 
negalėsime ilgai išstovėti.

BENDRUOMENIŲ FEDE
RACIJA

Mūsų bendruomenės orga
nizacija ne griežtai centrali 
zuota |Mes esame lyg įvai 
riunse kraštuose susitelkusių 
bendruomenių) federacija, Ats 
kirų kraštų bendruomenės 
daugelį savo re kalų ir klau
simų sprendžia savitai, pagal 
vietines aplinkybes. Nei aukš 
čiausia mūsų bendruomenės 
valdyba, nei seimas tu vieti
nių reikalų netvarko

Bet seimas ir j įgaliota 
valdyba gali ir, manau, turi 

DAKTARĖ ALDONA GARŠKAITĖ 
su savo jaunikiu prie altoriaus, Santuoką laimina 

Tėvas Jonas Bružikas, S. J.

dQoti gaires visai tai plačiai 
pasklidusiai bendruomenei.

GAIRĖS PENKMEČIUI

Atidarydamas šį seimą, iš 
jūsų tikiuos išgirsti krypties 
nurodymų valdybai ir visai 
bendruomenei penkeriem atei 
nantiem metam.

Tokių nurodymų reikia, nes 
esame kryžkelėje...»

Toliau pirmininkas nurodo 
tuos klausimus, dėl kurių tu
rėtų seimas pasisakyti. Štai 
visuomenės susiskaidymas gru 
pėmis ir partijomis. Ar ben
druomenė turi ugdyti toleran 
tišką ir taikingą bendruome
nę padaryti vienos partijos 
nuosavybe, ar pajėgesnius lie 
tuvius, įtraukti į visuomeninį 
darbą? Ar jau verta pasirū
pinti ateinančia karta?

Pirm. J. Bačiūnas toliau pa 
dėkojo seimui rengti ko uite- 
tui už didelį darbą, taip pat 
padėkojo ir visiem bendruo
menės pa eigūnarn. Atskirai 
padėkojo valdybos vicepirmi
ninkui Stasiui Barzdukui,

Pirmininkas pasisakė, kad 
savo darbe vadovavosi tole
rancijos principu, kad ėjo į 
visas visuomenės šakas, ypač 
į jaunimą. Ne visi tokią ben- 
druomemės kryptį teigiamai 
vertinę. Buvę net piktų kal
tinimų.

Toliau oirminninkas papra
šė page b i mir sius ir pas
kelbė seimą atidaryta,

Mielos sesės ir mieli bro
liai lietuviai!

Pasaulio Lietuvių Bendruo
menė nėra tik mes, — gyvie 
ji ir čia susirinkusieji — va
dovybė, daugelio kraštų rink
ti atstovai, jūs svečiai, drau
gai ir pažįstami.,’

Tautinė bendruomenė yra 
visi lietuviai — savo tėvynės 
žemės įsikibę, Sibiran iš
tremtieji, plataus pasaulio aki 
račiuose pasisklaidę; visi, ku 
riuos jungia bendra Lietuvos 
meilė, lietuvių kalba, lietu
viška širuis, tautinė sąmonė; 
naikinantis apsisprendimas lai 
kytis savo tautinių šaknų.

Pasaulio Lietuvių Bendruo
menė yra ne tik visos dabar
tinės — gyvosios lietuvių kar 
tos, bet ir būsimos, dar gim- 
siančios, o taip pat jau išny
kę mūsų seneliai.

Mes čia esame gyvi, lietu 
vių tauta tebėra gyva tik dėl 
to, kad nuolat sukasi tas kar 
tų pasikeitimo ratas, amžinas 
paveldėjimas ir naujos jau
nystės pavasaris.

Mes gyvi, ir lietuvių tauta 
gyva dėl to, kad visuomet bu 
vo tokių, kurie Lietuvai dir
bo iš meilės, jai aukojosi iš 
pareigos ir nesigailėj savo 
gyvybės, kada reikėjo atkak
liai ginti jos gyvenimo bylą. 
Tai darbas tautai ir kova dėl 
jos la.svės.

Kai šįmet minime Lietuvos 
nepriklausomybės atsta’ymo 
50 metų sukaktį, pirmiausia 
priderėtų atminti ir kaip dva
sios sustiprinimą širdyse ne
šioti atminimą tų, kurie kovo 
jo ir žuvo dėl Lietuvos lais

Žmogiškoji Gyvybė
PAULIAUS VI ENCIKLIKA

į tą k aušimą tenka atsa
kyti visai aiškiai; Bažnyčia 
pati pirmoji užgiria ir reko
menduoja vadovautis protu 
taip artimai su savo Kūrėju 
susijusiame veiksme. Tačiau 
Bažnyčia taip pat sako, jog 
tai reikia daryti visada atsi
žvelgiant į Dievo nustatytą 
santvarką.

Todėl, jei gimimams prare
tinti šeimoje yra rimtų prie
žasčių, kylančių ar tai dėl 
materialinių, ar tai dėl psi
chologinių aplinkybių, ar dėl 
kitų pašalinių priežasčių, Baž 
nyčia moko, jog tais atve
jais yra leistina pasinaudoti 
nevaisingaisiais laikotarpiais, 
įdiegtais į pačias gimdomą, 
sias galias ir moterystės tei
sėmis pasinaudoti tiktai tuo 
nevaisingu meta. Tuo būdu 
reguliuojami gimdymai ne pa* 
žeidžia ką tik čia išdėstytų 
dorovės principų.

Bažnyčia nė kiek neprieš
tarauja pati sau, o yra visai 
nuosekli laikydama leistinus 

vės, kurie aukojo gyvastį lie
tuvių tautos garbei.

Knygnešiai, su lietuviškais 
spausdiniais pašauti Paprūsė
je ir Sibiran ištremti. Nepri
klausomybės kovų kariai sa« 
vanoriai — kareiviai ir kari
ninkai, žygių pionieriai ir jų 
sekėjai... pirmojo ir antroje 
pasaulinio karo žuvę Lietu
vos ir Amerikos lietuviai ka
reiviai... Darius ir Girėnas... 
didvyriški laisvės kovų parti
zanai prieš maskoliškus oku
pantus... lietuviai kariai kovo 
je Korėjoje ir šiandien tebe- 
kovoją Vietname prieš demo 
kratinio pasaulio, kartu ir 
Lietuvos laisvės bendrą tarp
tautinį priešą — komunizmą.,.

Tuos tūkstančius kovoju
sius dėl Lietuvos laisvės, sa
vo krauju laisčiusius lieiuvy- 
bės amžinumo iiėją, paauk© 
juslus savo gyvybę už tautos 
gyvybę - tuos žinomus ir ne 
žinomus kareiviu!-, vyrus ir 
moteris kviečiu prisiminti.

Tegu jų atminimas teikia 
mums drąsos ir aukos kilnu
mo pavyzdį. Tegu kelia jiem 
amžiną pagarbą ir mūsų pa- 
didžiavimą jų narsumu. Te
gu įkvepia pasitikėjimą viso 
pasaulio lietuvių bendruome
nės dvasiniu solidarumu. Te
gu žadina naują laisvės auš
ros viltį lietuvių tautai

Tokį jų atminimą kviečio 
pagerbti visų mūsų giliu šios 
valandėlės susikaupimu ir 
meditacija...

nevaisinguosius laikotarpius, 
o neleistinas dirbtines prie
mones, nors ju būtų imamasi 
ir dėl tariamai rimtų priežas
čių. Iš tiesų tarp tų dviejų 
atvejų yra esminis skirtumas. 
Pirmuoju atveju vedusieji tei 
sėtai naudojasi prigimties uis- 
pozicija. Antruoju jie sukliu
do įgimto proceso eigą.

Tiesa, abiem atvejais vedu
sieji nusistatęjšvengti vaikų 
stengdamiesi būti tikri, kad 
jų nebus. Tačiau taip pat yra 
tiesa, jog tik pirmuoju atveju 
(pasinaudojant nevaisingai
siais laikotarpiais. Vert.) jie 
sugeba susilaikyti nuo mote
rystės santykių vaisingaisiais 
laikotarpiais, kai dėl teisėtų 
priežasčių gimimas yra nepa
geidaujamas. Nevaisingais lai 
kotarpiais pasinaudoja savo 
prisirišimui ir meilei parody
ti ir ištikimybei viens kitam 
išlaikyti. Šitaip elgdamiesi jie 
parodo tikrą ir visišką nuo
širdžią meilę.

(Bus daugiau)

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka
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Didelio Pajėgumo Lietuviu Kolonija
J. KUPRIONIS

Kai važiuodamas skersai 
JAValstybes privaž uoji didžiu 
lio Pacibko vandenyno pa
krantę ir toliau nebėra kur 
važiuoti, tai ten, pietvakari
nėj Kalifornijos daly, randi 
didoką lietuvių susibūrimą. 
Los Angeles lietuvių koloni
ja, palyginti, gausi ir dar vis 
didėjanti. Kiek ten lietuvių, 
kaip ir kitose vietose, tiksliai 
niekas negalėtų pasakyti, nes 
i savą bąžnyč.ą ar į susirin
kimus bei išvažiavimus ne vi 
si vyksta. Dalis, kaip ir kitur 
apsiriboja vien savo <auza» 
ar kiemeliu bei dosniai čia 
šviečiančia saule, o kiti nu
dildo savo jausmus tiek, kad 
savi tėvai ir visa, kas iš jų 
gauta, taigi ir tėvų kraš as 
jiems nebesiskir a nuo škotų, 
bohemų ar bendros mišrainės. 
Tačiau didžioji daugurra los- 
angeliečių gražiai reiškiasi 
jva nomis lietuviško gyveni
mo formomis

Kolonijos apimties bent da
linis rodiklis gali būti kad ir 
šis; Šv. Kazimiero bažny ia, 
talpinanti gal virš 500 žmo
nių, kaip per porą sekmadie
nių ten būnant teko matyti, 
vien per lietuviškai laikomą 
sumą prisipildo sklidinai. Šie
metiniame Naujų metų suti
kime, ruoštame Liet, b-nės 
ukrainiečių salėj, dalyvavo 
virš 400 žmonių, Tuo pačiu 
metu tautiniuose namuose, 

kur salė mažesnė, dalyvavo 
apie pusantro šimto. Santa 
Monikos rajone buvo susime 
tę apie šimtinę taip pat visoj 
eilėj kitų vietovių buvo po 
30- 40 lietuvių susibūrimai.

LIETUVIŠKI CENTRAI

Savos didesnės salės lietu
viai ten neturi. Jie turi dve
jus namus: Liet, b-nės ir tau
tinius, bet abeji nepakanka
mai erdvūs. Skirtum i finan
siniuose pagrindu se, pagal 
kuriuos tie namai b vo įsigy
ti, apsunkina sprendimą kapi
talui sujungti ir 'įgyti ką di
desnio Pas tarimai vyksta ir 
reikia tikėtis b s surastas 
sprendimas ir, užuot smulki
nantis, auganti kolonija įsigys 
platesnės apimties lietuvišką 
centrą.

vai blausias Los Angeles 
lietuvių apjungimo punktas 
yra Šv Kazimiero parapija. 
Graži, stilinga bažnyčia ir 
prie jos eilė puikių pastatų; 
klebonija, seselių namai, salė, 
mokykla. Gražiame, švariame 
rajone, netoli parko Netolie
se eilė lie uvių namų, pasis- 
kieidžiusių po kalnų pašlai
tes, žvelgia į savo parapijos 
centrą. Los Angeles yra pla
čiai išsisklaidęs t^rp kalnų- 
Atskiros jo dalys ein? atski
rų miestų vardais, kaip pvz. 
Sama Monika ir kt. beito iš 
toliau suvažiavę žmonės po

MUSI 1IETUVA 
pamaldų, kaip taisyklė, eina 
į salę ar ten esantį didoką 
kiemą susitikti, pasišnekučiuo 
ti. Čia modernusis knygnešys 
V. Prižgintas ištiesia ilgus 
stalus, apkrautus lietuviška 
literatūra. Per sumą gieda 
muziko-kompozitoriaus Br. Bu 
driūno vedamas choras. Gie
dojimą galėtum vadinti bažny 
tiniu koncertu. Gal tik vie- 
nas dalykėlis, kai bažnyčia 
nėra didelė, stiprūs garsai 
ją tiek pripildė, kad kartais 
nebeatskiri — lietuviškai giei 
dama, ar kaip kitaip.

Dėl bažnyčios ir jos pasta
tų buvo ir tebė'-a kai kurių 
nepasitenkinimų, kai ji tapo 
teritorine Kol šiai parapija- 
vadovauja didelis patriotas 
prel. J. Kičingis, padedamas 
tokių, kaip žinomas rašytojas 
kun. P. Ceūešius, kun. A. Ol
šauskas, tai reikalai tvarko
je. Bet jei papūstų kokie vė
jai, jei vietoj lietuvių kunigų 
būtų atkelti kiti, tai ši lietu
viška tvirtovė gali iš lietuvių 
rankų išslysti, oksai netikru 
mas veikia lietuvių nuotaiką. 
Žinoma, sunuu čia būti Salia 
monu ir griežtu sprendėju-

Aleksas Kalinauskas
Advokatas

atlieka visus teisimo pobūdžio darbus kaip įvairių 
bylų vedimas, inventanjų sudarymas, deskitis, doku 
mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai

Rezidencija
R. Joaquim Piza, 204 

Tel. 31-2548

RUA COSTA BARROS, 352

TEL. 63-3285 — VILA ALPINA
Turi įvairiausių statybos medžiagų, geležinių*daik- 

tų, indų bei darbo įrankių.
Lietuviai pirkim pas lietuvius I

Parapijos pastatams ukau 
ptos didelės sumos. Žymi jų 
dalis atėjo iš nelietuviškų šal 

’tinių. Patys lietuviai, — anka 
čiau nedaug jų Čia tebuvo, 
ir ten menkai- įsigyvenę, — 
vien iš savo kišenių to ne
būtų “įsigiję. Pliusų ir mimuių 
balansas, atrodo, palankiai 
svers lietuvių naudai mažiau- 
tol bus tiek, kol ir kiek' Čia 
lietuviai bus gaivalingi, Bet 
juk panaši padėtis ir kitur,

EKONOMINIS PAJĖGUMAS

Ekonominis pajėgumas dau
gelio Los Angeles lietuvių 
teikia pasigėrėjimą Pacifiko 
rajonas smarkiai auga. Už
darbių galimybės neblogos. 
Butų kaina vidutiniška, gal 
net net žemesnė negu Chica
go}: taip pat ir maistas. Dau
gelis 1 etuvių daro gražią eko 
nominę pažangą įsigijimu 
apartamentų, namų ar mote
lių. Kai mano prietelius pa
vežiojo mane po brangesnį 
rajoną Santa Monikoj pajūri
nėmis gatvėmis ir ėmė rody
ti sakydamas. «Va, šis apart- 
mentinis namas lietuvių, va 
tas, anas ir dar anas», - mie

Raštinė:
15 de Novembro, 244 

4 o-Sala 19- Tel. 37-0324 
no 14,00 ik1 18,00 vai.
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la ant širdies. Namai puikūs, 
prie jų auga palmės, kai *ku- 
rių langai žvelgia tiesiai į 
Pacifiko vandenyną. Tie na
mai po keliolika ar net ke
lias dešimtis butų. Kai kurių 
tautiečių nuosavybės praio- 
ka šimto butų. Žinoma, kai 
kurie dar turi nebaigtus <mor 
gičių» mokėjimus, bet butų 
pareikalavimas geras ir mo
kėjimai duodasi neblogai. ♦

Neteko patirti, kad čia kas 
iš lietuvių būtų ėmęsis inicia
tyvos eiti platesniu mastu j 
pramonės sritį, Kaupiantis dau 
giau pinigų į lietuviškas ran 
kas, reikia tikėtis, ir šioj sri
ty atsiras iniciatyvos, jei ne 
pavieniai, ta ben sutelktinėm 
pajėgom.

Tiesa, Los Angeles turima 
ekonominė užuomazga — kre 
dito kooperatyvas arba ban
kas, panašiai kaip Ka mdos 
lietuviai turi, Tik kanad ečių 
rankose sumaniai vadovauja
mi kooperatyviniai bankai pa
sigėrėtinai kyla ir auga. os 
prieš kelerius metus įsi ūrę, 
jau visi ten esami keturi lie 
tuvių bankai orašoko mi įjoni 
nes, o kai kurie net k n 
milijonų apyvarta. Los Ange
les kredito kooperatyvas. ,a'" 
la, tuo pasigirti negali, o ?o 
paskutiniųjų vadovybės ri ki 
mų, atrodo, reikalai dar pa
sunkėjo, net teko girdėti keį 
tin.mų pradėti iš' naujo — 
steigti naują kooperaty vinį 
banką. Gaila, jei prie to bū
tų prieita. Bet, kylant Los 
Angeles lietuvių ekonominiam 
pajėgumui, turėjimas savo 
gerai organizuotos finansinėj 
institucijos būtų dar vienas 
didelis šios kolonijos lietuvių 
laimėjimas.

KOLONIJA U TOLIAU 
VIS AUGA

Palankios klimato Jsąlygos 
ir neblogos darbo galimybės 
pritraukia vis daugiau lietu
vių. Ypač iš jaunesnės kartos.

(pabaiga 5 pusi.)

Gintarė Banatytė-lvaškienė

įkaltasis Stumbras
PREMIJUOTA ISTORINĖ APYSAKA JAUNIMU

(pabaiga)

Tomis pačiomis mintimis 
dalinasi ir abu rikiai

— Žinau, kas tavo galvoje, 
Skomantai, — taria, per petį 
į stumbrą dirstelėjęs Pruto 
rikis. — Esu girdėjęs ir aš 
apie baltąjį stumbrą ir tą 
valdovą, kuriam jis teks.., 
Tik niekad nesvajojau, kad 
pats ateitų pilin. O Mindau
gas jį tikrai gražiai laikys...

— Kažin, ar stumbras patį 
Vaišvilką seka, ar tik su juo 
Mindaugo pilin patekti nori? 
— svarsto Skomantas.

— Tai jau nebe mums su
prasti .. Ko tėvas nebaigs, 
gal sūnus padarys.

Ryto saulėje blizga rūko 
sudrėkintos žolės. Anį lapų 
supasi rasos karoliukai. Vy
rai artėja prie girios pakraš
čio. Vis daugiau pasitaiko 
drevėtų medžių, drėvėse ir 
žmonių Įkeltuose aviliuose bi

čių. Jau iš tolo pradeda švies 
ti pagirys Saulės spinduliai 
veržte veržiasi ir girios gel" 
mėn. Šlamindami lapus ir 
braukydami pakraščio krūmų 
šakas, vyrai atsiranda pie 
voje.

Kaip gera pagaliau išvysti 
tokį platų reginį. Audrys per 
tą ilgą laiką girioje buvo pa
miršęs tolumas, neužstatomaš 
medžių. Dabar t’esiai prieš jį 
kaip tik ir atsiveria buvęs 
pamirštas vaizdas. Paskutinie 
ji rūko debesėliai dar glosto 
plačią, lygią pievą, lyg visi 
krūmai ir krūmeliai būtų ty
čia išravėti Kiek toliau nuo 
miško, dešiniuoju pievos kam 
pu prasirausęs, siauras Tipe
li ūkas.

— Tai čia, tur būt, ta ? pie
va, j kurią vieną rytą, prieš 
daugelį dienų, Rintas su Vaiš 
vilku buvo atjoję pajodinėti. . 
— galvoja Audrys. -% .

I kairę ir į dešinę — gi

rios iškyšuliai. Už kairiojo 
turi būti Striūbas. Netoliese, 
ant neaukšto piliakalnio, stuk 
so Pruto pilis, šešiais bokš
tais besistiebianti į aukštį. 
Nedidelė ji, kaip ir daugelis 
š.os apylinkės pilaičių. Me
dinė, tik siena aplik ją akme
ninė. Užmatoma visa apylin. 
kė net iki pat Vaivoros. Pa
čios pilies pajuodusios sie
nos ir rūko dangstoma pie
va daro niūrų vaizdą. Bet 
prisiminus, kad čia gyvena 
linksmas, geras Rinto dėdė, 
visa apylinkė tampa meilesne’

— Dar kartą kviečiu pavie
šėti - taria Pruto rikis, — 
Atsigaivinsite po kelionės. 
Duosiu žirgų, nereikės pės
tiems klampoti.

— Dėkui riki! Žinau tavo 
vaišingumą, todėl ir nepriimu 
kvietimo. Jūsų midus visoje 
apylinkėje pagarsėjęs. Ke. 
lias dienas iš Pruto neišeitu
me, sykį ten patekę. O ma
noji akis išverkė, sūnui girio
je paklydus. Noriu pradžiugin 
ti ją kuo greičiausiai. Ji nė 
nesvajojo, išleisdama mane 
Vaivoroir, kad grįždamas ir 

Audrį parsivesiu...
— Jei nepriimi kvietimo, 

tai žirgus būtinai įsiūlysiu. 
Šie plėš kų žirgai atrodo ne
pavargę. Visa dvylika. Tepar 
neša jus dar prieš vakarą 
namolei.

— Nežadėjau imti jokio gro 
bio iš šios kelionės .. Bet žir
gų neatsisakysiu.

Vyrai atveda žirgus. Prasi
deda atsisveikinimai. Žygio iš 
gyvenimai juos tikrai yra su
rišę. Spaudžia vieni kitiems 
rankas ir žada, kai tik bus 
proga, apsilankyti.

— Gal netrukus vėl kovos 
lauke susitiksime. — tiesia 
rankas abu rikiai. — Mindau
gas ža ia kalavijuočius vyti!

— Iki pasimatant Vorutoje, 
Audry! — atsisveikina Vaiš
vilkas.

— Kad mulu nors kiek ar
čiau gyventume! — prie Au
drio prišokęs, ašaras šluosty
damas, šnabžda Gendrutis.

Jiedu, tur būt, visą gyveni
mą nepamirš vienas kito- 
Striūbiškiai užsėda žirgus ir 

pamojavę leidžiasi pagiriu į 
kairę. Draugužis pagaliau pa 
leistas nuo /virvės, linksmai 
narsto taip raitelių.

Audrys pajojėjęs atsigrįžta 
ir dar kartą apžvelgia Gen- 
drutį, Pruto rikį, vyrus, be
laisvius, Vaišvilką ir baltąjį 
stumbrą. Atvira lygi pieva 
skiria juns, ir Audrys dar 
ilgai mato slenkančią žmonių 
vorą, o kiek atokiau — lėtai 
žengiantį baltąjį stumbrą.

Galas

RED PASTABA: Kitame 
ML numeryje pradėsime 
spaudinti Lietuvos buvusio 
konsulo *Naujorke, Klaipė
dos krašto vaduotojo a, a, 
Budrio prisiminimus, kaip 
jis organizavo besikurian 
čioje nepriklausomoje Lie
tuvoje kontražvalgyba, t. y. 
priešų šnipų sekėjus ir jų 
veiklą,
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Bendruomenės Seimo 
įspūdžiai

P. DAUGINTIS, S. J.

Šias eilutes rašęs atstovavo P. L. Bendruomenės III 
seime Urugvajaus Lietuvių Bendruomenę. Štai keletas įspū
džių, keletas bruožų, kurie, mano nuomone, buvo būdingi 
šiam seimui.

GRAŽUS BENDRADARBIAVIMAS

Pirmas tų bruožų — tai gražus bendradarbiavimo įspū- 
dys tarp Pasaulio Lietuvių Bendruomenės, VL’KO (Vyriausio 
Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto) bei Lietuvos Diplomatinės 
Tarnybos.

Tas įspūdys susidarė Seimo išvakarėse, atstovų susipa
žinimo pobūvyje. Jame 70 metų sukakties proga pagerbiant 
diplomatų šefą St. Lozoraitį kalbėjo visų tų veiksnių atsto
vai. Jie tai iškėlė savo kalbose. To gražaus bendradarbiavi
mo įspūdys patvirtintas ir tolimesnėm kalbom, darbų apžval
gom ir įžvalgom.

To bendradarbiavimo įspūdžio nesumažino nė Seime iš
keltas reikalas Pasaulio Lietuvių Bendruomenei plačiau or
ganizuotu mastu dalyvauti politinėje Lietuv laisvinimo veikloje.

Seimo atstovai tai veiklai praplėsti siūlė keletą būdų 
ir įvairių formų Seimas priėmė rezoliuciją, kuria pavedė 
naujai išrinktajai Centro Valdybai studijuoti šį reikalą ir sti
printi Lietuvos laisvinimo veiklą tose srityse, kur VLIKAS 
neturi savo atstovybių.

GERI PRANEŠIMAI

Senosios PLB Centr» Valdybos nariai patiekė Seimui 
pranešimus apie nuveiktus darbus per paskutinius 5 metus. 
Tie pranešimai man sudarė nuostabiai gražų ir guodžianti 
įspūdį: kokia gyva, gausi, judri tebėra Lietuvos išeivija emi* 
gracijoje. K< kj'a daagybė įvairių suvažiavimų, kongresų, 
lietuvi dienų, minėjimų, šokių švenčių, literatūros vakarų, 
sporto rungtynių, įvairių kitų parengimų, kiek liet, parapi
jų, draugijų, mokyklų bei klubų esamai Kur tik yra būrys 
lietuvių, ten jie bendrom jėgom gyvena, palaiko ir plečia 
lietuviškąjį gyvenimą, ir kultūrą.

SUNKUMAI

Paklaustas turisto, kodėl 
viename Sofijos viešbutyje 
taip ilgai buvo sugedusi elek 
tros šviesa, viešbučio tarn'ajg 
jam taip atsakė: «Ar jūs ne
žinote, kad mūsų kraštą dar 
tebevaldo turkai». Tarnas ne
drįso pasakyta, kad Bulgari
jos sostinėje viešpatauja ru
sai, todėl oasakė dviprasmiš
kai turkai. Bet turistas su
prato jo mintį ir padėkojo 
už gražų juoką.

PIRM ASIS ATSKALŪNAS

Turkai vahė Balkanus per 
500 metų, o rusai ten įsivieš
patavo po antro pasaulinio 
karo. Nusodindami karalius 
nuo sosto ir keisdami val
džias, visose 4 Balkanų vals- 
tyoėse jie įstatė komunistų 
vyriausybes ir jautėsi kaip 
namie. Bet vieną dieną Jugos 
lavijos maršalui Tito įgriso 
tas rusų šeimininkavimas, ir 
jis pakalbino Bulgariją steig
ti tų dviejų valstybių sąjun
gą. Deja, tą jo planą tuojau 
suodė Stalinas. Pasikvietęs į 
Maskvą abiejų valstybių ats
tovus, jis jiems pasakė, kad 
be jo pritarimo niekas nega
lįs steigti sąjungų. Bulgarija 
už tai atsiprašė, o Tito nuta
rė eiti savo keliu. Tada Sta
linas, pasitaręs su kitais sa
telitais, išleido tokį Komin- 
form pareiškimą; «Aukštai ver 
tindami savo jėgas, Jugosla
vijos vadai mano, kad jie sa
vo jėgom’s galės išlaikyti sa
vo krašto nepriklausomybę 
ir išūgdyti socializmą be So
vietų pagalbos. Jei jiems tai 
nepasiėeks, sveikieji krašto 
elementai turėtų juos pa
keisti».

Tąs nedviprasmiškas rusų 
grasinimas Titui buvo didelis 
smūgis. Bet jis gana greit 
nuo jo atsigavo, nes pastebė
jo, kad niekas nebando jo nu 
versti. O kai rusai panaudo
jo kitą spaudimo priemonę ir 
sumažino su Jugoslavija pre
kybą, Tito kreipėsi į Vokie
tiją, Prancūziją ir Italiją. Pas 
kui jis gavo taip pat stambią 
JAV pagalbą, nepaisant, kad 
daug Amerikos senatorių tam 

Iškelta ir įvairūs sunkumai, trūkumai, menkėjimo apsi
reiškimai dėl pavėluoto susiorganizavimo, nesutikimų ir 
pan. Tai savaime suprantama gyvenant svetimuose, kad ir 
sve.inguose kraštuose; atsižvelgiant į žmogiškąsias ir lietu
viškąsias silpnybes, į prie jų lietuviškosios emigracijos ban
gų skirtingumus. Teko susitikti su pirmosios emigracijos 
kartos grynai lietuviškai nusiteikusių jaunų žmonių.

SVARBIAUSIAS RŪPESTIS

Lietuvybės išlaikymo klausimas buvo pats svarbiausias 
seime rūpestis. Tas rūpestis vyravo visuose seimo posėdžiuo 
se, svarstymuose, siūlymuose ir karštose diskusijose, Jauno 
sies kartos švietimo ir lietuviškosios kultūros plėtojimas su 
savo įvairiais požvilgiais buvo plač’ai svarstytas ir disku
tuotas.

Nors tose srityse jau nemažai padalyta, bet dar lieka 
daug kas nuveiktino. Lietuviškos knygos išleidimas ir išpla
tinimas sudaro vis daugiau sunkumų. Pietų Amerikos ir da
linai Europos lietuviams Š. Amerikoje išleistas knygas prak
tiškai neįmanoma įsigyti — tai brangiai išeina! Lietuviai, ra
šytojai, poetai, muzikai už savo kūrinius ir veikalus beveik 
nieko negauna.

4» 4» ♦» ♦» ♦» 4» 4» 4» »» -4» «♦» 4» 4» «

Lietuviškosios kultūros ir mokyklos palaikymas reika
lauja daug lėšų. Tas lėšas reikia suorganizuoti, išprašą i, 
suaukoti Ir kitos darbo sritys reikalingos daug pinigo. Tai 
reikia visiems pajusti ir dosniai remti lietuviškosios kultūros 
ir veiklos darbą.

Čia reiktų sekti išeivių žydų ir airių pavyzdžiu. Jie su
telkia šimtus milijonų dolerių savo tautos reikalams. Lietu
viai irgi yra gana dosnūs. Seimo baliuje, literatūros vakare 
ir didžiajame seimo koncerte visas vietos buvo išpirktos. 
Tai paliko gero pelno lietuviškajam reikalui. Susidariau įs
pūdi, kad JAV ir Kanados lietuviai yra puikiai įsitaisę ir 
gerai prasigyvena. Todėl būtų finansiškai įmanoma ir lietu 
viams panašias sumas sutelkti.

Kitus seimo bruožas — tai didelis rūpestis Lietuvos iš
laisvinimu. Seimas buvo gerai painformuotas apie dabartinę 
padėtį Lietuvoje; bet taip pat ir apie nepalankias politines 
tarptautines sąlygas Lietuvos laisvinimo bylai,

Tačiau yia ir daug galimybių. Jomis reikia pasinaudoti 
tiek paskirai, tiek organizuotai savo gyvenamuose kraštuo 
se. Pav. Sovietų Rusija lietuvių spaudai išeivijoje ir pasau
lio viešai opinijai yra gana jautri. Tai viena iš prieinamų 
kovos priemonių.

buvo priešingi. Išsilaisvinęs 
iš rusų spaudimo, jis davė 
daugiau laisvės ir savo kraš
tui. Kitados suvalstybinta pra 
monė dabar jau priklauso 
įmonių taryboms, o žemė — 
kooperatyvams arba priva
tiems ūkininkams. Gražūs 
Adrijas pliažai pilni užsienio 
turistų, o Jugoslavijos pilie
čiai gali laisvai keliauti į už
sienį. Ekonominiu atžvilgiu 
Jugoslavija taip pasikeitė, 
kad jos jau nebegalima va
dinti komunistiniu kraštu. Ji 
labiau panaši j Skandinavijos 
socializmą negu į Rusijos 
komunizmą.

OŽKŲ GANYKLA
°asimokęs iš Stalino, Tito 

buvo užmetęs akis ant kaimi- 
nystėje esančios Albanijos ir 
norėjo padaryti ją savo sate
litu. Hoxha, pajutęs pavojų, 
puolė Stalinui po Kojų ir mal 
davo pagalbos. Rusai nusiun
tė į Albaniją savo agentų, ka 
ro instruktorių ir technikų. 
Pastatę keletą fabrikėlių ir 
jėgainių, rusai įrengė taip 
pat ir savo laivynui bazę. 
Bet kai vienais metais Alba 
niją nusiautė žemės drebėji 
mas ir Hoxha paprašė 50.000 
tonų kviečių, rusai atsiuntė 
jam tik 10.000. Tuokart Alba
nijos gyventojai pradėjo ba
dauti. Lyg to dar nebūtų ga
na, Hoxha pastebėjo, kad ru
sai nori nuversti jo valdžią, 
Stalinas jau buvo miręs, bet 
jo pradėtas intrygas meistriš
kai tęsė Kruščiovas. Jis, tarp 
kitko, norėjo atiduoti Albani
jos dalį Graikijai, žinoma, 
ne dykai.

Gudrus, kaip lapė, Albani
jos diktatorius Hoxha laukė 
geros progos atsikirsti ru
sams. Kai rusai susikirto su 
kinais, Hoxha suprato, kad 
atsiskaitymo laikas jau atė
jo. Nuvykęs į Maskvą daly
vauti tarptautinėje komunistų 
partijų konferencijoje, jis vie 
šai iškėlė visas rusų intry
gas ir nuplėšė veidmainiams 
kaukes, skilimus tarp Alba
nijos ir Rusijos buvo neišveu 
giamss, Bet Kruščiovas ji

1íS68 m rugsėjo 27 d

priėmė lengva širdimi, nes, 
jo nuomone, Albanija esanti 
tik ožkų ganykla.

RUMUNIJA ŠIAUŠIASI

1962 m. atėjo Rumunijos 
eilė.

Kai buvo paskelbtas Mar
šalo planas, JAV vyriausybė 
pakvietė tartis dėl ekonomi
nio Europos atstatymo visas 
valstybes, neišskiriant nei Ru 
sijos satelitus. Čekoslovakija 
tą Kvietimą priėmė, bet, Sta
linui tarus ne, ji turėjo pasi
traukti. Tuo pačiu laiku or
ganizavosi ir Ekonominė Eu
ropos Bendruomenė. Nusižiū
rėjęs j tas dvi iniciatyvas, 
Stalinas paskelbė savo planą, 
vadinamą Comecon — Savi
tarpio Ekonominės Pagalbos 
Tarybą Pagal jį satelitų kraš
tuose turėtų viešpatauti «so
cialistinis darbo pasidalini
mas», t.y. kiekvienas kraštas 
turėtų ugdyti jam prieinamą 
ūkio šaką; vienur žemės ūkį, 
o kitur pramonę. Taip, pavyz 
džiui, Rumunija turėtų gamin 
ti alyvą, grudus, mėsą ir me
džius. Iš Rusijos gautų gele
žies, medžiagų, mašinų ir 
pan. Bet rum .nai tuoj permą 
tė, kad Stalinas juos nori pa» 
versti «piemenimis», i.y, ūKi- 
ninkais. Bet kiekvienas eko
nomas žino, kad be savo pra
monės kiekvienas kraštas bus 
atsilikęs ir taps priklauso
mas nuo to krašto, kurio pra 
monė yra aukštai išvystyta^ 
Todėl Rumunija pradėjo vys
tyti savo pramonę ir nepaisy
ti Stalino «gerų- patarimų. 
Mirus Stalinui, ji užmezgė pre 
kybos santykius su Vokietija, 
Prancūzija, Italija ir kitais 
kraštais. O kai Kruščiovas 
mėg no ją atkalbėti, tuoka t 
Rumunijos valdžia atsakė, kad 
Vakarų kraštuose j’ gaunanti 
geresnes kokybės prekes, ge 
resniomis sąlygomis ir grei
čiau. Ta pačia proga rumunai 
iškėlė aikštėn ir kius Sovie
tų machinacijas, daromas ttik 
rusų naudai.

Bet visas tas rusų machioa 
eijas, intrygas, kitų tautų iš
naudojimą ir pan, nustelbė 
paskutinieji įvykiai Čekoslo
vakijoje. Bijodami, kad Čekos 
lovukai neužmegztų glaudes
nių ekonominių ryšių su va
karais, rusai kartu su kitais 
satelitais užėmė Čekoslovaki
ją ir dabai» jėga ir smurtu 
nori nustatyti jos ateitį. Jiems 
visiškai nesvarbu, kad visa 
liaudis tam yra priešinga ir 
prašo rusų apleisti kraštą

Nežinia, kuo pasibaigs tos 
naujas draugų peštynės. Vie
nas dalykas jau dabar yra 
aiškus, kad neapykanta rusų 
imperializmui padidės ne tik 
Čekoslovakijoje, bet ir visa, 
me laisvame pasaulyje. Rumu 
nija ir Jugoslavija stiprina 
draugystės ryšius, o laisvojo 
pasaulio komunistai griežtai 
smerkia rusų žygį. Kremliaus 
imperializmo dienos dar ne
suskaitytos, bet jos, atrodo, 
žymiai sutrumpintos.
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JAUNIMUI
LAIMUTIS ŠVAlKUS

Raūkšlėjas kakta ir plaukai žilti ima 
(o buvau juk ir aš kartą jaunas), 
bet su meile stebiu ir didžiuojuos, jaunime, 
nes jūs esat jaunoji karta, 
j kurią tauta viltį sukrauna.

Nebarsiu aš jūsų, kad šokate tvistą 
(man draudė fokstrotą ir tango), 
nes, jei sąžinės klauso, žmogus nepaklysta 
ir regi skaisčią minčių kelią 
pro jaunystė? gyvenimo langą,

Nepeiksiu aš jūsų nė už ilgus plaukus 
(mane jauną plikai kirptis varė), 
bet svarbu, kad gražios jaunystės sulaukus, 
darbščiai vykdytut ateičiai planą, 
ir širdis kad taptų geradarė.

Aš nieko netarsiu dėl apdaro jūsų 
(pats dėvėjau dažnai net sermėgą}, 
Jei valia bus stipri, o'ekada nepalūšit, 
aukštam tikslui naudokite laiką, 
nes gyvenimas šuoliais prabėga.

Nesmerkiu fasono, ką dėvit ant kojų, 
(mane matė net basą prie plūgo), 
tik mylėkit Dievą ir šalį artojų, 
kuriu, gynė per amžius lietuvis 
ir net mirt už ją nepabūgo.

Naudokit jūs mokslą gabumą ir protą 
(mane rašto mama mokė mažą), 
kai priglaus mane kapas čia seną kuprotą, 
žinosiu, kad liko kam saugot 
tėvų papročius, kalbą taip gražią.

O būkit Tėvynei didvyriais lig galo, 
(kas paneigs jūsų drąsą ir ryžtą 1?) 
Daug mūs žuvo, daug taigoj sušalo, 
bet tegu tautos prarastas kraujas 
jaunam kūne vėl kovai sugrįžtai

Vytauto Kovos su Totoriais
SIMAS SUŽIEDĖLIS

Totoriai buvo Azijos dykumų bastuokliai 
Šie neramūs ir atšiaurūs žmonės labai mėgo kil 
notis iš vienos vietos į kitą, ^ėdę į eikliuosius 
savo žirgus, jie apškriedavo didžiuosius Azijos 
ir rytų Europos plotus, ramesnėms tautoms pri
darydami labai daug žalos. Kartą dideli jų bū
riai, pakilę iš anapiis Kaspijos jūrių it baisi au
dra, nusiaubė derlingiausius Rusijos plotus, pa
siekė Vengrus, Leúküs ir net mūsų tėvynę Lie
tuvą. Visur, kur tik jie praūžė prajojo, paliko 
pelenus, kraują ir nekaltų moterų bei vaikų aša
ras. Apsikrovę svetima manta, daugumas jų grį
žo | savo kraštą, bet nemaža taip pat pasiliko 
prie Juodųjų jūrų ir čfą įkūrė stiprią savo vals
tybę, pramintą Aukso Orda, Šios Ordos kunigaikš 

čiai — totorių vadinami chanai — ilgainiui pa
vergė daug gretimų tautų, ypač rusų ir priver
tė mokėti jiems didelius mokesčius. Beveik visi 
rusų kunigaikščiai buvo apkrauti tokiais mokes
čiais ir labai ilgai negalėjo tos naštos nuo savo 
pečių nusimesti. Jei kuris rusų kunigaikštis mė 
gindavo tai padaryti, - nesumokėdamas savo 
dalies, — tai į j<> kraštą tuojau atūždavo raiti 
totorių būriai ir viską sulygindavo su žeme: ja 
vu8. pilis, kaimus. Pats neklusnus kunigaikštis 
dažnai nesuspėdavo pabėgti ir savo krašte pa
lydėdavo galvą. Toks sunkus buvo totorių ne
laisvės jungas, kuris slėgė rusus daugiau kaip 
du šimtus metų.

O LIETUVIAI?

Mūsų senoliai, kaip žinom, buvo rusų kai
mynai ir valdė daug jų žemių. Taigi karingi to
toriai stengėsi pavergti ir lietuvius Nekartą jų 
gaujos užplūsdavo lietuviu gyventąsias vietas ir 
reikalaudavo mokėti duokles. Tači u narsieji 
Lietuvos kunigaikščiai neduodavo totoriams daug 
valios. Jie įveikdavo juos dar bežygiuojant į Lie 
tuvą ir nustumdavo atgal į rytu . Taip antai, di
dysis kunigaikštis Algirdas vieną kartą įveikė 
penkis totorių chanus ir išvijo juos iš derlingo 
Juodmarių kranto, prijungiamas jį Lietuvai. Lie
tuvos valstybė tala nutyso nuo Baltijos iki Juo. 
dųjų jūrų. Rusų kunigaikščiai, regėdami tokią 
Lietuvos galybę, mielai prie jos glausdavos. Be 
to, lietuviai su rusais elgėsi nepalyginti švelniau 
ir žmoniškiau, negu totoriai. Didieji Lietuvos 
kunigaikščiai vadavo rusus iš totorių nagų ir 
teikė jiems daugiau laisvės. Totoriai ūžėtai smar 
kiai širdo ir nesiliovė Lietuvos puldinėję net ir 
tada, kai ją valdyti ėmė Vytautas.

/
(Bus daugiau)

Blogai Nusiteikęs
TIHAMER TOTH

Net ir sieloj esama oro pasikeitimų. Kar
tais tavo dvasia skendi saulės spinduliuose, kar
tais — nežinia dėl ko — ją prislegia drėgnog 
ūkanos. Kartais darbas taip lengvai sekasi, esi 
taip gerai nusiteikęs; kartais vėl apsiniaukusi 
diena, nepatogumas, ar maži nepasisekimai visiš 
kai sugadina tavo nuotaiką. «Esu b.ogai nusitei
kęs» — pats sakai sau.

Nuotaika nepriklauso mūsų valios. Bet mes 
visuomet galime bandyti būti josios valdovu ta
da, kai esame blogai nusiteikę. Esi gerai nusitei 
kęs, panaudok šią progą, nes darbas sekasi da
bar labai lengvai. Bet kas dirbtų tik tada, kai 
turi gerą nuotaiką, tas savo darbo niekados ne
pabaigtų. O kas bus tuomet, kai jis, teisindama
sis esąs blogai nusiteikęs, neatliks savo pašau
kimo pareigų? Taigi, kas neturi geros nuotaikos, 
tegul ją pasidaro; tegul prisiverčia dirbti, nežiū
rėdamas, ar tai jam patinka, ar ne. Vis tiek! 
T Bei yra mano pareiga, todėl ir dirbsiul»

«Bet ko vertas bus šis darbas?» — paklau
si.’ — Milžiniškos vertės, nes jis įpratins tave 
atlikti savo pareigas; įpratins ne nuotaikos klau
syti, bet jai įsakyti.

í uo būdu tapsi savo nuotaikos viešpačiu 
ne tik darbe, bet ir visuomeniniame gyvenime, 
visuose savo poelgiuose ir darbuose. Jei esi blo 
gai nusiteikęs, nedaryk piktųgestų, karčių pa
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stabų; nereikšk nepasiten
kinimo — žodžiu neparodyk 
kitiems savo sielos būklės. Ir 
kiek kartų žmonės gėdisi tų 
savo žodžių ir darbų, kuriuos 
pasakė ar padarė, būdami 
blogai nusiteikę? Kiek kartų 
mūsų lūpos praleidžia tokių 
žodžių, kurie pasirodo esą 
užgaulūs ar įžeidžią? «0 Die
ve! Juk aš to nenorėjau pa
sakyti! Aš nemaniau, kad 
taip bus». Bet a netiesa, kad 
šitoks gailestis dažnai būna 
jau per ’.vėlus?

Tikroji žmogaus sielos di
dybė pasirodo sunkių gyve
nimo smūgių, pavojų ir ne
laimių metu. Skurde tikėtis 

geresnės ateities, drąsiai pasitikti ateinantį var
gą, nepalūžti skausmo metu — tai yra didžių 
sielų dorybės. Bet tą patį reikia pasakyti ir apie 
tuos, kurie nugali blogą nuotaiką. 

/
Tamsiose jūrų gelmėse, kur neužklysta nė 

vienas saulės spindulėlis, kur gamta netenka vi
sų savo spalvų, kur temperatūra visuomet yra 
nulis, kur vanduo, spaudžiamas milžiniško sluok 
snio turi labai mažą oro kiekį, - šitose gelmė
se gyvena šviečiančios žuvys. Spinduliuojanti 
energija čia nepatenka, ir šaltos tamsybės čia 
amžinai viešpątauja. Ir štai, kūrėjo išmintis nuos 
tabiu būdu aprūpino ir šias aklas tamsumas; yra 
žuvų, kurios pačios sau esti žiburiais. Vienos jų 
turi šviečiančias pažandės, kitos viišum galvų 
tu. i lęšiu, kurie pagauna pažandžių šviesą, ją 
sustiprina ir, kaip reflektoriai, nušviečia tam
sumą.

Štai net tose klaikiose jūrų gelmėse verda 
gyvenimas, gyvenimas pilnas šviesos ir džiaugs
mo. Todėl jei tik tavo siela yra gryna, niekuo
met ntbūk paniuręs, liūdnas ir prislėgtas.

Tavo nuotaika tebūnie visuomet gera, kaip 
to čiulbančio paukštelio Tavo gyvenimas tebū
nie džiaugsmas, linksmumas ir malonios švie'os 
židinys ypač tada, kai namuose viešpatauja rūs
tumas, medžiaginis skurdas ir tūkstančiai rūpes
čių slegia tavo gimdytojų sielas.

Po tamsybių ateina šviesa; po audros saulė 
dar gražiau spindi.

(Jaunuolio būdas)

GALVOSŪKIAI
DU PUODUKAI

Vienas puodukas pusketvirto karto aukštes
nis už antrą. Bet antras du kart platesnis už 
Pirmąjį. -

Katrame puoduke daugiau telpa?

MORKŲ RYŠELIS

Daržininkas parduoda raikščiu perrištą mor 
- kų pundelį už 20 centų. Kiek kaštuoja morkų 

pundelis, surištas du kartus ilgesniu raikščiu, 
jei tos raikščio dalies, Kuri tenka mazgui mes 
neskaičiuojam ir jei abu pundeliai tik po vieną 
kartą raikščiu apsukti? 

---  ■ -ft I » —

BETI LIETUVIŠKI ŽODŽIAI 1
Lerlė — gerklė. Kad paleidžia savo lerlę, 

tai nebegaliu perrėkti.
lerlėti — varvėti, sunktis: Kiek ans nesigy

do, o iš ausies vis lerl ir ierl pūliai.
lerlėzas — koks nors atbrizgęs gabalas, ats- 

karimas: Atpjauk tą lerlėzą (mėsgalį), dailesnis 
paliks-gabalas.

ferpoti — mindžioti, minti; Kur lerpoji ant . 
kojos: manai, kad kitam koja tai kaladė?

lerva — baidyklė, šmėkla: Tada tarnas iš 
palovio išlindo ir čekš su kardu nukirto'* lervai 
galvą, ' ■•'•y

lerva ę burna, veidas; Kad duosiu per *ler 
vą, tai apvirsi.

' ♦ ♦ >
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Brazilijos Krašto Lietuviu Bendruomenės 
Pirmininko p. Juozo Tijūnėlio Kalba

Spaudos Baliuje

Dabartiniai metai vadinami 
«Kovos Metais». Jei turėsim 
'mintyje lietuvybę, tai supra
sime, jog kova apima išlaiky
mą, tautinės gyvybės, išsaugo 
jiiną kalbos, biologinį pratęsi
mą, lietuviškos knygos ir lai
kraščio rėmimą, draugijų vei
klą ir t.t.

Tom kovom laimėti nepa
kanka tik pagiedoti «Lietu
viais esame mes gimę...» Tie 
žodžiai neturės jokios pras
mės, jei juos tars tas, kurs 
aeprisideda prie lietuviškumo 
išlaikymo. Tie žodžiai tampa 
visiškai nesuprantami, kaj 
juos taria lietuvybės vardu 
ir drauge stengiasi tą lietu
vybę sudraskyti, sunaikinti, 
palaidoti.

Lietuvybei išlaikyti reikia 
jausti garbę lietuviais būti. 
Tą garbę jausdamas lietuvis 
neuždarys lietuviui dūrų. Tą 
jausdamas lietuvis nesibijos 
lietuvio nuomonių ir troški
mų. Tą jausdamas lietuvis ne 
bandys demagogiškai klaidin
ti brolius lietuvius. Tą jausda 
mas lietuvis gerbs lietuvį. Tą 
jausdaro.s lietu is jaus parei
gą perduoti kitoms kartoms 
tai ką jam suteikė protėviai.

Šį vakarą mes čia susirin
kusieji kovojame Kovą lietu
vybės naudai. Gali atroiyti 
keista, aesuderiimma jungti 
kovą su baliu. Dalwaudami 
šiame spaudos baliuje mes ne 
vien pagerbiame vienas ki ą, 
bet ir moraliai ir piniginiai 
priside ame p-ie lietuvkko 
laikraščio išlaikymo.' O lai
kraštis gali p -ieKti kiekvie
ną lietuvj spaudi tu lietuviš
ku žodžiu. Apie lietuviško 
laikraščio svarbą daug ką ga 
lėtų pasakyti mūsų knygne
šiai. Jie m ms lengvai pa
aiškintų, ką reiškia; SKAITYK 
IR PlÁIÍNK «MŪSŲ LIE
TUVĄ».

Vyrų Brolija, — kurią pava 
dindami «Knygnešių Vyrų Bro 
lija» nesuklystame, — jau 
per eilę metų stengiasi kiek 
galėdama paremti «Mūsų Lie-

Stasys Lapienis
naujose patalpos parduoda (vairias 

statybos medžiagas bei visokius 

namų reikmenis.

Naujasis adresas:

DtPOSiTO PARATODOS
Avenida Saropemba, 5761, V. Guarani

Metalúrgica ARPRA LIDA.
METALÚRGICA - FABRICAÇÃO DE PEÇAS 

PARA AUTOMÓVEIS
ESTAMPOS, PEÇAS ÊSTAMPADAS E FERRAMENTAS

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

Caixa Postal “371 — São Paulo

, 1968. IX. 21.

tūveį» ir grynais pinigais ir 
parengimais kaip šis, ir iškel 
ti vj|.ietns šio vienintelio Bra 
zili-jftg lietuvių, kolonijos lai
kraščio reikšmę.

Deja, metai po metų vis 
pastebim, jog ne visi tenori 
suprasti šio reikalo svarbą. 
Yra žmonių, kurie tik tada 
ką nors įvertina, kada tas 
daiktas ar asmuo jau yra žu
vęs. Bet tuomet jau yra per 
vėlu. Gražūs prisiminimai ta- 
da nebenaudingi. Juk buvo 
pareiga prisidėti prie darbo 
tinkamu metu, o ne laukti, 
kad kas nuneštų ypatingą pa
kvietimą f”namus. Nieko ne- 
beatitaisys ašaros ir apgai
lestavimai, kad savimylą sta- 
é ankščiau už lietuvybės iŠ 

laikymą.
Lietuvybei išlaikyti reikia 

susijungti. Jei lietuviai nesi 
jungs, nieko neišlaikys. Jei 
lietuviai tik dejuos, kalbės 
apie savo asmeniškus sunku
mus, apie tai, kas kur nepa
tiko. kas kur ką bloga daro, 
o patys nieku neprisidės ppie 
lietuviško darbo, jokių vaisių 
nei pasitenkinimo nelaimės

Palengvinkime organizato
rių darbą. Jie dirba ne sau, 
o visiems. Nelaukime, iki kas 
nors mus įragins talkon at
vykti, nes patys ateidami vi
suomet rasime atviras duris. 
Paremkime mums žinomų ti
krai lietuviškų organizacijų 
veiklą ir parengimus, Tada 
galėsim pilna krūtine dai
nuot: «Užgims darbai, prašvis 
laikai, pakils jauna Tėvynė»-

Česlovas Jakiunas
Parduoda ilgam išsimokėjimui raštinėms, krautuvėms 

ir kitiems tikslams rašomas, skaičiavimo, kasos 
registravimo mašinas (registradoras), su fabriko 

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

Tautiečiams didelė nuolaida.

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

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

São Paulo

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

MOŠŲ LIETUVA

(pabaiga iš 2 pusi.)

Neseniai mokslus baigusieji 
arba jaunos poros mėgsta 
patraukti j Kaliforniją. Lietu
vių bendruomenei atsiranda 
nauja problema, kad šis taip 
vertingas ir brangu» mūsų 
tautos atžalynas po giedriu 
Kalifornijos dangum nuo sau
lės neištirptų. Jaunimas visa
da turi ryžto didesniems už
simojimams ir žygiams. Reik
tų tad, kad iš losangeliečių 
imtųsi iniciatyvos ši sdpraus 
potencialo jaunimą suburti, 
radus jam atitinkamas for
mas. Šiai misijai turėtų atsi
rasti jaunųjų pajėgų, nes 
jiems lengviau prie jaunimo 
prieiti ir čia susidariusią nau
ją padėtį pakreipti pozityvia 
kryptimi.

Vyresnioji losangeliečių 
karta turi visą eilę pasižymė
jusių ir labai nuoširdžiai lie
tuviškiems reikalams atsida
vusių veikėjų. Jų išpildoma 
duoklė plačiai jaučiama ne 
tik ten vietinėj aplinkoj, bet 
ir bendrame mūsų lietuviška 
me gyvenime,
II—II
UMMBÜ

PIGI IR GERA KOKYBEI

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDOYA

I? MAC) J CARRIER! tm
Lindoya vanino yra dcaai žinomas gėrimas 
Kurio puikų veia, m i- į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
sutikinkite ir visados naudokite!

Rua Dino Bueno, 643 
Telefone»: 220-1748, 220-1751 e 220-1752

Caixa Postal 3967 —

; TAUTINĖ DIDYBĖ

įF Atvažiavo londoniėtis į Ame 
yriką, ir niujorkietis pradėjo 

jam rodinėti miestą. Rodyda
mas Municipal Building, sakė;

— Cia kaip ir miesto savi
valdybės pastatas. Amerikie
čiai jį pastatė per 132 dienas.

— Nelabai kuo galima pasi 
girti. Mūsų miesto savivaldy
bes pastatas buvo pastatytas 
per 94 dienas.

Vėliau naujorkietis parodė 
jam Williamsburgo tiltą, ku
ris buvęs pastatytas per 4 
mėnesius. Anglas jam atsily
gino tuo, kad Waterloo tiltas 
Londone buvęs pastatytas per 
2 su puse mėnesių.

Dar pakelbėję jie pasiekė 
Empire Statė Building.

O kaip tas pastatas va
dinasi? — paklausė anglas.

— Aš nežinau. Kai rytą va 
žiavau, jo dar nebuvo čia.

SKAITYKITE

PLATINKITE Vii

NiNT^^l PIETŲ aMER|K >

SAVAITRAŠTI <M 0 s V

LIETUVA»

ĮSIDĖMĖTINI ADRESAI
LIETUVOS ATSTOVYBES
URUGUAY, MONTEVIDEO; 

p. Anatol. Grišonas, Ciudad 
de Paris 5836, Tel. 50-2180. 
Vei ia kasdien prieš piet.

puplf

LIETUVIŲ BAŽNYČIA VILA 

ZELINA: Rua Inacio ir Av 
Zelina, Mons. Plo RasažiĄS- 
kas, Tel. 63-5973.

Šv. Juozapo Vyrų " Brolijos 
Pirmininkas p. Juozas Mate. 
lioĮSis, Rua latai, 150 — Casa 
Vėrde, Tel. 51-4011,

TĖVAI JĖZUITAI: Rua Li 
tuania, 67, Mooka — Tel 
92-2263 s

LIETUVIŲ SĄJUNGA BRA- 
ZILIJOJ — Pirmininkas p, 
Aleksandras Bumblis, Rua 
Gen. Fonseca Teles, 60«i 
Tel. 81-6423.

Iždininkas p, J URGE GARŠ 
KĄ. Rua Oratorio, 3093, 
Alto da Mooca.

LIETUVIŲ KALBOS

PAMOKOS S. PAULY:

V. ANASTACIO, Rua Gama- 
can, 625 — trečiadieniai! 
18,30 vai.

MOOCA, Rua Lituania, 67 
šeštadieniais 14 vai.

LIETUVIAMS PAMALDOS 
LAIKOMOS

V. Zelina parapijoje kasdi» 
ną ir kiekvieną sekmadienį 
kaip iki šiol

Mooca r. Lituania, 67 Liete 
vių Namų koplyčioje:

Sekmadieniais ir šventadie 
niais 8 00 ir 17,00 vai.. Darbe 
dienomis 7 ir 7,30 vai., arba 
atskirai susitarus dėl laik$ 
kai turimos metinės ar 7 4 
mišios

špažintys čia klausome» ' 
kasdieną prieš mišias,

■’Irmą mėnesio sekmadienį 
parque das Nações 19 vali 
V. Carolina 15 vai., 
Casa Verde, 17.15 vai;
Antrą :

Jaęana klierikų kopi. 8,30 vai 
Bom Retire, 10 vai 
Utinga 16 30 vai.,

Trečią:
Agua Rasa 8,36 va!.,
Moinho Velho 11,30 vai.,
Lapa If,30 vai.,

Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vatų
Vila Bonilha 11,15 vai.
v Prudente 18 vai.

♦f- ->+-f*****

RIO DE JANEIRO

Lietuvių radio valandėlė 
«A vdz da Lituania» yra trane 
iiuojama KETVIRTADIENIAIS 
18 vai. 40 min.
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Lietuvos nacionalinė 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

ATSKIRO NUMERIO
KAINA 0,20

BUVO, PRAĖJO
Jau ir po Spaudos baliaus. 

Jis buvo rugsėjo 21 d, Dr. 
Vinco Kudirkos rūmuose, Mo- 
okoje. Balius vyko jaukioje 
nuotaikoje. Dalyviai jautėsi 
tartum broliai, senų laikų 
knygnešiai, kurie, kiek kas 
galėjo pridėjo savo ranką ir 
pinigą lietuviškai spaudai iš
laikyti šiais sunkiais ekono
minės krizės laikais mūsų 
krašte.

Atsirado tiek pat garbės 
leidėjų, kaip ir pernai — 16. 
Štai jie; St. Lapiems, Petras 
Šimonis, St, Karalkevičius, 
Jonas Dimša, Valentinas Bėi- 
vydas, «Aušros» choras, Šv. 
Juozapo vyrų Bro ija, Moni
ka Jonavičiūtė su Norbertu 
Stasiulioniu, Salė ir Steponas 
NaruŠiai, Vladas Jurgutis su 
žmona, etras PetKevicius, 
Danielė Rūzgaitė, Vyrų Cho
ras, Juozas Matelionis, p. Ga 
venas, E. Mielesko ir Broliai 
Ralickai

LOT E UJA

P. Mečio Paleckio ir žmo
nos padovanota brangi graži 
lėlė paleista loterijom Išlošė 
piė. Danielė Rūzgaitė. Loteri
ja davė 242 ncr. gryno pelno.

PADĖKA

ML Administracija nuošir
džiai dėkoja visų pirma Šv. 
Juozapo Vyrų Brolijai, kad ji 
kasmet surengdama Spaudos 
balių pasidarė viena iš ve k- 
liausiu mūsų knygnešių ne 
tik S. Paulo lietuvių tarpe, ir 
Brazilijoje, bet jų palaikomas 
spaudintas žodis pasiekia to
liausius pasaulio kraštus. Dė
kodami Vyrų Brolijai negalim 
nepadėkoti ypatingai jos nie
kada nepailstančiam darbš
čiam pirmininkui Juozui Ma- 
telioniui.

Neminėdami atskirų pavar
džių visų pagalbininkų, malo 

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
Horário; Das 12 as 14 e das 19 as 21 horas

Jonsultorio e Residência RUA DOS TRILHOS, 1576 
Mooca, Fone 92-3991

- Atende-se com hora marcada

DR» JONAS NICIPORCIUKAS
Cirurgião Dentista 

p/ Universidade de São Paulo > 
RAIOS X "

Consultorio: Rua CapT Pacheco Chaves, 1206,< w 
Vila Prudente, Tel. 63*5352

niai pasitarnavusių Spaudo 
baliui sklaodžiai pravesti, vi
siems vienu žodžiu šiltai dė
kojame, ar tai būtų šeiminin
kės, ar j staliukus nešiotojos, 
ar muzikantai, ar salę paruo- 
šusieji, baliaus pakvietimų 
platintojai, ar, pagaliau, ir pa 
tys baliaus dalyviai, iš kurių 
atsirado tiek daug garbės lei 
dejų. Visiems nuoširdus lietu 
viškas ačiū!

BALIAUS PELNAS

Pats balius neatnešė spau
dai per didelio pelno, kadan
gi rinktiniai valgiai ir gėri
mai šiais laikais labai bran
giai kainuoja. Bet vistik spau 
dai liko pusmibjonis senųjų 
kruzeirų. Buvo tokių, kurie 
nors nedalyvavo baliuje, bet 
atsiuntė savo dovaną spaudai. 
Taip pat tikrai dar atsiras in 
dustrialų, Kurie išleis po vie
ną ML numerį, o kitų, kurie 
nors mažesnėmis sumomis pa 
rems mūsų laikraščio leidi
mą. Visiems ir visoms jau da 
bar dar kartą ačiū, ačiū!
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UŽSIMOKĖJO UŽ ML

Jonas Balanius 25 ncr., L. 
Grobs 10 ncr., J. J. 30 ncr.

SUNKIAI SERGA; Petras 
Vieša iš V. Brooklyn. Hospi
tal S. raulo, 6 aukštas, kam
barys 602.,
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Ü—MŠii

NAUJOS KNYGOS

LAMUTIS ŠVALKUS. Die
nų sūkuriuos. Antras eilėraš
čių rinkinys. Išleido žurnalas 
«Šaltinis, Nottinghame, Eng
land, 1968 m., 62 psl., kaina 
6 šilingai arba 1 doleris.

Leidinys apima autoriaus 
naujuosius ir nuo 1945 metų 
periodikoje išsklaidytus eilė
raščius. Jų dalis yra skirta 
mažiesiems.

Rinkinys gaunamas; «Šalti
nis», J 6 Hound Road, West

PIKNIKAS! PIKNIKAS!

— Kas jį rengia?
— Nagi šv, Juozapo Vyrų Brolija! Kasjkita* gali 

trkį dalyką tinkamai surengti?
— Kada jis bus?
— Spalio 20 dieną.
— Kame?
— Praia Grande.
— Tai, vyruti, duok man tuojau pakvietimą-. Va

žiuosiu Važiuokim drauge. Gerai?
Pakvietimus galim gauti pas Brolijos narius.

Bridgford, Nottingham NG26 
AH, England.

Mykolas Vaitkus. Nepriklau 
somybės saulėje. Atminimai. 
VI tomas. Nepaprastai įdomi 
knyga

Alė Rūta. ŽVAIGŽDĖ VIR
ŠUM GIRIOS. Romanas. 374 
psl. Išleido «Darbininkas». Bro 
oklyn, N. Y. I960.

Ale Rūta. PRISIKĖLIMAS. 
Romanas. 205 psl. Išleido Ni
dos Knygų Klubas, Londone, 
Anglijoje. Kaina 3 dol..

JI VATIKANO SUSIRINKI
MO DOKUMENTAI. Antra da 
lis. 278 psl. Kaina 3.50 dol. 
Išleido «Krikščionis Gyveni
me». 1967 m.
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KOMUNISTŲ DARBELIAI

Liuteronų kunigas Rikardas 
Wurmbrand, išpirktas už 7 
tūkstančius dolerių iš Rumu
nijos raudonųjų kalėjimo, pa
rašė dvi knygas, kaip žiau
riai elgėsi komunistai su juo 
ir kitais kaliniais.

Pirmiausiai jis rašo apie 
protestantų kunigą Floreską, 
kaip jį kankino. į celę komu
nistai prileido alkanų žiurkių, 
kurios puolė ir kandžiojo ka
linį. Po to budeliai jį kanki
no įkaitintais peiliais. Versda 
mi išduoti oraugus, paskui at 
vedė jo 14 metų sūnų ir tėvo 
akivaizdoje mušė jį iki apal
po. Tėvas neveik pusiau išpro 
tėjęs sušuko: «Aleksandrai 
jau išduosiu savo draugus, ne 
galiu žiūrėti, kaip tave mu
ša». Sūnus atsakė; «Tėve, ne
padaryk man skriaudos; ne- 
nonų būti išdavyko sūnumi. 
Laikykis. O jeigu mane už
muš, aš mirsiu, tardamas Jė
zaus ir tėvynės vardus». Ta
da komunistai puolė ir užmu 

Dr. Victor Pedro Saulytis
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 Carvalho, 121, Moóca,

Arti Dr. Vinco Kudirkos mokyklos rūmų.

LIETUVĖ ADVOKAKÉ
IRENA GRITÊNAS- SPINA praneša savo tautiečiams, 

kad ji priima klientus savo raštinėje, esančioje Largo 
7 de Setembro, 52 6* andar, sala 607 (priešais Forum), 
nuo 16 iki 18 vai.

Taip pat ji kviečia įsirašyti į steigiamą juridinę or
ganizaciją "Lietuva», kurios nariai už mažą mėnesinį 
mokesnį gauna šias lengvatas; 1) konsultâs dovanai, 
2) taip pat visos informacijos ir laatsinkymai, 3) juridi
nė orientacija ir 4) už specialią kainą daromi inventa 
rai, iškraustymai ir nejudomų turtų administravimai.

šė vaiką, aptaškydami kalėj» 
mo sienas kankinio kraujais.

Ant kalinių rankų uždėda
vo apyrankes su aštriom s vi 
nimis viduje. Areštuotus krikš 
čionis komunistai pririšdavo 
ant kryžiaus, paguldydavo 
ant grindų ir kitur kalinius 
versdavo atlikti savo gamtos 
reikalus ant nukryžiuotų, Ka
liniams kunigams įbrukdavo į 
rankas lėkštes su išmatomis 
ir versdavo dalinti kaip neva 
komuniją. Tai įvyko per kete 
ta sekmadienių Pitesti kalė
jime.!

Kartą iššaukė kalinį, ku
riam buvo skirta duoti 25 kir 
čius. Vietoj iššaukto išėjo ku 
nigas Milan Haimovici ir pri
ėmė ant savęs tuos smūgius.

Viena Rumunijos krikščio
nė slaptai mokė ir skleidė 
šv. Raštą, Komunistai palau
kę, kana bus tos krikščionės 
vestuvės, tą pačią dieną ją 
areštavo.

Patį kun. Wurmbrandą taip 
žiauriai kankino, kad sulau
žė' jam 4 nugaros slenkste- 
lius ir išdegino 18 skylių jo 
kūne. Kai paleido iš kalėji
mo, jis vėl skelbė Kristaus 
mokslą žmonėms, rodydamas 
tų buvusių žaizdų ženklus sa 
vo kūne. Tada vėl jį areš
tavo.

Gherlos kalėjime vienas 
krikščionis vardu Grecu bu
vo pasmerktas pamažu užmuš 
ti. Vargšą palaipsniui mušė 
ir mušė, kai apalpiavo, duo
davo injekcijų, atgaivindavo 
ir vėl muš avo ir daužydavo 
skaudžias kūno dalis iki pa
galiau užmušė. Tas žiaurias 
tortūras atlikinėjo komparti
jos centrinio komiteto narys 
Reck.

Tirgu Ocna kalėjime, kur

sėdėjo kun. Wurmbrand, bu
vo kalinys, kuris roke sunkią 
kankinimo ir menko ■ maisto 
susirgo džiovą. SuMaoje jo na 
raiškiai, atsiuntė jam 100 am
pulių Ftreptomicimo. Komunis 
tai prižadėjo suleisti tuos vais 
tus, jei apsiims išdavinėti ka
lėjimo draugus. Ligonis nesu’ 
tiko ir negavęs vaistų mirė 
nuo džiovos.

KITI ŽIAURUMAI. Kuh. War 
brand matė, kaip į kalėjimą 
atvedė sumuštą buvusį Rumu 
nijos ministerį pirmininką Ju 
lių Manių. Vėliau paaiškėjo, 
kad jis buvo visai nekaltai 
suimtas. Raudonieji kanalui 
kasti pasiuntė 200 tūkstančių 
kaiinių. Daugelis jų mirė, /o 
kiti tapo invalidais. Wurm- 
brando žmona irgi buvo įmes 
ta į kalėjimą kart'1 su kata
likų vienuolėmis, kurios bu
vo labai geros, nors būdavo 
žiauriai kankinamos sugyvu- 
lėjusių raudonųjų. Kun, Wurm 
brando žmoną nuteisė 8 me
tams kalėjimo. Kai atėjo jos 
11 metų sūnus aplankyti moti 
ną, ji jam tarė: «Mikai, tikė
ki Kristų». Tai išgirdęs kalė
jimo sargas tuojau motiną įs
tūmė už grotų ir jos sūnui 
liepė greičiausiai išeiti į lau
ką.

Kun. Wurbrandas savo 
knygoje mini ir Lietuvą su 
gausiais tremtiniais Sibiran, 
su nukankintais vyskupais, už
darytomis seminarijomis ir už
draustu religiniu mokymu. Ką 
darė Rusijos budeliai Sibire, 
ką darė visuose komunistų 
užimtuose kraštuose, tą patį 
daro ir dabar Kinijoje ir Viet 
name. O visas pasaulis pikti
nasi, kad Amerika duoda pa
galbą Pietų Vietnamiečiam, 
nuo žiauraus komunistų ant
plūdžio apsiginti. Kaip baisu 
buvo skaityti žinią, kad ko 
munistai baisiausiomis tortū- 
rom s nukankino tūkstantį 
Amerikos ir Pietų Vietnamo 
kareivių. Tai matė pasislėpęs 
budistų kunigas

Iš kun. R. Wurbrand knygos 
«Tortured For Christa»

II—III
ÍÍmmmÍÍ

SURASTA NAFTOS

Adrijos jūros dugne yra ras 
ti didžiuliai naftos klodai. Ita
lų geologai darbuojasi jūros 
ruože nuo Venecijos iki Ric- 
cione, o jugoslavų geologai 
tyrinėja bemaž visame Dal- 
maci pajūryje.

«MUSŲ LIETUVOS» RE
DAKCIJAI IR ADMINISTRA
CIJAI, TAIP PAT .,|R SÃO 
PAULO LIE TUVIAMS JĖZUI
TĄ MS GALITE SIŲSTI LAIŠ
KUS ŠIUO ADRESU

GAIXA POSTAL 4421,
S. PAULO, BRASIL.
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