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PLAČIAJAME PASAULYJE
fctlOLXMAS HONDi RAS

Liepos 14 d. naktį Centro 
Amerikos San Salvador lėktų 
vai pradėjo bombarduoti Hon 
daro sostinės Teucigalpa tarp 
tautinio aepodromo įtaisymus 
ir dar 5 miestus į pietus ir 
rytus nuo sostinės. Tie mies 
tai turi ne mažiau kaip 30 000 
gyventojų. Tuo pat la ku San 
Salvadoro kariuomenės dali
niai peržengė sieną ir įsiver 
žė giliai į Hondūro teritoriją. 
Hondūro naikintuvai Corsair 
tipo mėgino gintis nuo užpuo 
likų. Kai kurie jų buvo pa
siųsti pulti ir bombarduoti 
San Salvador tarptautinį aero 
dromą San Hopongo.
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WASHINGTON. Amerikos 
Valstybių Organizacijos rary 
ba tuoj sužinojus apie kovų 
pradžią, susirinko posėdžio, 
apsvarstė padėtį ir pranešė 
tai Jungtinėms Tautoms.

San -ai va d oro atstovas Ju 
lio Rivera Tarybai dar nurė 
jo paneigti užpuolimą. Tačiau 
jis pripažino kad, jeigu Hon
duras nesiliaus vykdyti geno 
cidą išvarymu salvadoriečių 
mažumos žmonių iš Hondūro, 
tai San Salvador nebelieka 
kitos priemonės ginti savo 
tautos garbę ir savisaugą.
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ISTORINIS SKRYDIS I 
MENULI

CABO KENNEDY. Liepos 16 
d., praeitą trečiadienį, 9 vai. 
32 min. (Brazilijoje — 10 vai. 
32 min.) pakilo ’trys pirmieji 
žmonės skristi Mėnulio. Jie 
skrenda galingu lėktuvu — 
Apolonas 11.

Pakilimo suvažiavo pasižiū 
rėti apie milijonas žmonių. Jų 
tarpe daugybė žurnalistų iš 
visų pasaulio kraštų, diploma 
tų, kariškių, televizijos ir ra 
dijo žmonių.

PROGRAMA MĖNULYJE

Jei viskas eis. kaip prama 
tyta, pirmieji žmonės nusileis 
į Mėnulį 20 d. liepos, sekma 
oienj. Pirmasis išlips Neil 
Armstrong, po jo kiek vėliau 
ir Edwin Aldrin, kuris išbus 
apie 3 valandas.

Viso mėnulyje išbus 22 va
landas — nuo sekmadienio 
16 vai. 19 min. iki pirmadie' 
nio 13 vai. 55 min. Tuo laiku 
stebės pro langelius Mėnulio 

paviršių, išbandys aparatus 
apiplėšimo skridimui, tada už 
sides specialus rūbus, saugo 
jaučius nuo stipraus saulės 
spinduliavimo, išlips Arms
trong, paskui Al rin į Mėnu
lį, grįžę pasiilsės ir pradės 
ruoštis pakilti nuo Mėnulio ir 
susijungti su raketiniu lėktų 
vu Apolonu 11.

KODĖL V [S NAUJ 

ASTRONAUTAI?

JAV-bių Aviacijos Adminis 
tracijos pareigūnai paaiškino, 
kodėl j erdves skristi siunčia 
mi vis nauii astronautai. Esą 
įvairių priežasčių. Tie laku 
nai turi būti ilgą laiku pt.ruo 
šiami apvaldymai įvairinus ų 
aparatų. Taip pat kiekvienas 
skrydis į erdves turi savus, 
specialius uždavinius. Jiems 
atlikti reikia irgi gerai pa
rengti juos. Taip 1965-66 me 
tais per 10 mėnesių JAV įvyk 
dė 20 skridimų į erdves.

Taip pat lakūnams reikia 
duoti laiko gerai atsigauti ir 
gerai paruošti raštiškus pra 
nešimus savo stebėjimų t 
pergyvenimų. Dabar į Mėnulį 
išskridę astronautai yra jau 
buvę po keletą kartų erd
vėse.
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sovietai Pasiuntė
LUNIK

Praeitą sekmadienį Sovietų 
Rusija iššovė į erdves raketą 
Lunik 15. Ji turinti skristi į 
Mėnulį ir toliau moksliškai ti»r 
ti žemės satelitą Mėnulį bei 
jo aplinką.

Ji trečiadienį turinti pasiek 
ti Mėnulį, o sekmadienį kai 
amerikiečiai astronautai turė 
tų nusileisti Mėnulio, ji jau 
bus grįžusi Žemėn. A'rodo, 
kad rusai š os raketos pa 
siuntimu nori kiek pritemdy
ti garbę, kurią gaus ameri
kiečiai, pirmieji nusileidę Mė 
nulin. Be to, nežinia ar ta ra 
keta tikrai pasieks Mėnulį ir 
bus nutupusi į jį.

KRITIKUOJA PERU ŽEMĖS

REFOKM.Ą

Peru valstybės opozicinė 
Apra Partija stipriai kritika 
vo prezidento generole Juan 
Velasco ėlvarado paskelbtą 
naują žemės reformos dekre 
tą. Jis esą blogesnis už ju 
partijos 19 >1 m paskelbtą n 
dėjusį stipriam žemės ūkio 
išsivystymui Peru valstybėje.

Pagal šį įstatymą dvarai pa 
verčiami į valstybinius ūkius, 
dvarus, o ne iš .’a inami že- 
n ės ūkio d rbimkkims.

B<“ to nesuteikiama pirme 
nybė vykdyti pirmiausia že
mės reformą Andų kaluli sri
tyje, kur žmonės neturtmgiau 
šiai gyvena ir neturi techniš
kų priemonių iš ivystiinui. Ka 
riškia jau non agrarinėse 
įmonėse visai panaikinti dar
biniai sindikatus.

e ritimą
ONGANIA IR SOCIALINĖS 

REFORMOS

BUENOS AIRES. Generolas 
Ongania, Argentinos preziden 
tas, 3 metų prezidentūros pro 
ga pasakė 2 600 kar ninku kai 
bą. Kalboje iškėlė per tą lai
ką pasiektus laimėjimus: infla 
cijos sustabdymą. Argentinos 
pezo padarymą stipriu pinigu 
bedarbių skaičiaus sumažini
mą ir viešųjų d rbų išplėti
mą bei žibalo produkcijos pa 
didinimą tiek, kad beveik ne 
bereikia jo įvežti

Užtat dabar jo Vyriausybė 
esanti sudariusi sąlygas vyk
dyti revoHucii'" pra ž oje pa 
žadėtos;oms socialinėms re
formoms. Pažadėjo taip pat 
visokeriopą didesnę pagalbą 
atsilikusioms {Argentines 'pro 
vincijome, padidinti vario, alų 
minijaus ir ge ežies rūdos iš
kasimą bei sunkiąją pramonę 
ir pravesti universitetų reior 
mą, duodant stipendijas ne- 
turtingesniems studentams.
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APIE CENZŪRĄ 
PORTUGALIJOJE

Prieš atsisveikindamas su 
Brazilija, praeitą šeštadienį 
Postugnlijos ministru pirminiu 
kas prof. Marcelo Caetano tu 
réjo Rio d Janeiro mieste 
spaudos konferenciją

Joje atsakė ir i žurnalistų 

n»roiJMiiiiMB««iiiiasagCTii|iaBBWBniiH8rastauiimff i biih ĮĮKSBBiniMrainĮiannaĮĮĮĮi^^BHĮĮĮĮnBBratįĮĮnBanĮĮĮĮBDnĮĮĮĮB^niiĮĮąramii n—uiiiigB—miBB—nimBEzait 
į i obbbb i i i i i i ŪRaoBsii ümmkv übsbbsí iiinvsei i i—rara i ííjbebobmí ííbbbbhííííhboosíí íísbbdbíüíbbbmi i i bbbi íi iiãmBEK í í iíbbbebi i ÍÍühmíÍhbõmíÍÍ ÍÍmbbb ii i i gbbbbü

PAMINKLAS KAUNO KAPINĖSE

Dariaus ir Girėno skridimui per Atlant 1933 m. liepos 16- 17 d. prisiminti. Straipsnis 3 pusi.

klausimos apie Portugalijoje 
tebesančią spaudos cenzūrą 
Jis nori panaik nti ją. Ji esan 
ti įvesta jau nuo 1926 metų, 
to'dėl žurnalistai ir kiti netu
ri dar visiškai laisvos spau
dos tradicijų. Be to, Portuga
lijos užjūrio kraštuose vyks 
ta tikras karas. Todėl reika
linga perduodamų žinių kon
trolė. Be to, tik Portugalijos 
seimas gali pakeisti spaudos 
įstatymą Ir tik naujai išrink 
t jo seioo atstovai bus pil
nai Jkompetetingi spręsti šį 
klausimą,

APIE PARTIZANUS PORTU

GALUOS KOLONU SE

Caetano, atsakydamas į klau 
Simus, kalbėjo ir apie parti
zanų vedam.s kovas ortuga- 
lijos užjūrio kraštuose. Tos 
pa-tizauinės kovos vykstam 
čios tik parubežiuose Portu
galija nedraugingų kraštų, 
kaip Senegalo Gvinėjos, Koa 
go, Kinšasa, Zambijos ir Tan- 
z inijos. Joms nustojus remti 
ir g nti partizanus, visi tero
rizmo aktai išnyksią. Bet ir 
dabar partizanai e.ą skau. 
džiai ko*use sumušami.

VATIKANAS
POPIEŽIUS .PIE TEISINGĄ

ŪKINĘ SANTVARKĄ

Popiežius Paulius VI pasiun 
tė sveikinimo raštą praeitą sa 
vaitę prasidėjusiai «-’rancūzi- 
jos Socialinei Savaitei» Lille 
mieste. Šios katalikų studijų 
savaitės pagrindinė tema yr i: 
«Ekonomijų raida ir bendruo
menių ateitis».

Popiežius sveikinimo rašte 
pabrėžė kad žmogus yra vi
sos ūkinės ir socialinės veik
los tikslas, meistras ir cen
tras. Katalikų Bažnyčia pas
merkia kiekvieną ūkinę san
tvarką, kuri suraišo žmogų, 
padarydama vietoj valdovo jį 
vergu. Reikia eisingos ūki 

nes santvarkos, be jokių1 iliu
zijų.

EUROPOS VYSKUPŲ 

KONFERENCIJA

CHUR. Praeitą savaitę įvy 
ko Europos vyskupų (129) kon 
ferencija Chur mieste, Švei
carijoje. Joje dalyvavo ir Šv. 
Sosto atstovas, kaip Tikėjimo 
Kongregacijos pirmininkas a 
merikietis kardinolas John 
Wright Konferencija nagrinė 
jo iš pagrindų klausimą «Ku 
nigąs besikeičiančiame pašau 
lyje».

Ją atidarydamas vokiečių 
kardinol s Julius Doepfner 
pareiškė. £ad {laikams besi
keičiant ir katalikiškasis moks 
las yra reikalingas naujos in 
terpretacijos, paaiškinimo.

Ją baigiant Briuselio arki
vyskupas kardinolas Suenens 
prašė Bažnyčios vyresnybę 
iš pagrindų peržiūrėti kunigų 
celibato klausimą ir ištirti ga 
linybei prileisti ir vedusius 
kunigus, 

nageapcii 
ÍÍMSBK»Ü

IR vU.Nl l SUs LINKIMAS

CHU . Tuo pačiu laiku ir 
tame pačiarre mieste vyko 7 
Europos kraštų kunigų mo
dernistų sueiga. Tie kunigai 
reikalavo savo pasitarimuose 
radikalių relormų Katalikų 
Bažnyčioje.

Baigdami savo sueigą tie 
kunigai pasiuntė popiežiui raš 
tą, prašydami celibato įstaty
mo reformos. Jie taip pat 
prašė popiežiaus leisti kuni
gams leisti darbuotis politiko 
je, sindikatuose ir kitose pa 
našiose ins’itucijose. Reika
lavo sumažinti ir biurokra- 
ciją bažnyčios įstaigose.

Tikimės kad popiežius per 
žiūrės tų kunigų teisingus 
, rašymus ir juos patenkins.

Lietuvos nacionalinė 
M.MaŽ.Vvdo hiblL -i
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Su Kokiais Ispudžias Valė
Parvyko i Amerika 

aplankiusi savo motiną ir brolius 
UKRAINOS GILUMOJE

Rusiškas laikraštis "Novo
je Russkoje Slovo» per eilę 
numerių (pradedant nuo 1968 
lapkričio 25) aprašė vienos 
rusės kelionę pas motiną ir 
brolį j Ukrainą, į provincijos 
gilumą. Laikraštis pastebi kąd 
pakeitęs tik vardus, bet įvy
kius aprašęs pagal anos ke
liautojos pasakojimus. Tos ke 
liautojos įspūdžių dalį atpa«a 
kojame, kad skaitytojas galė 
tų palyginti su tuo, kas pasa
kojamą lankiusių Baltijos vals 
tybes.

KAIP VALĖ ATSIDŪRĖ
AMERIKOJE.-

Pasakotojai, kurią laikraš
tis vadina Vale, buvo 15 me 
tų, kai prasidėjo karas. Tė
vas, malūno vyresnysis meis
teris dar prieš karą buvo su 
imtas ir išvežtas nežinia kur. 
Karo pradžioje abu broliai 
buvo paimti į frontą. Liko mo 
tina ir duktė. Po poros metų 
j'l gyvenamas miestelis Glu 
chovas užimtas vokiečių, ir 
vieną dieną Valę, jau 17 me
tų. pagavo tiesiai iš gatvės ir 
išvežė darbam į Vokietiją. 
Nutrūko bet kokis ryšys su 
motina,

Karui pasibaigus, tūkstan- 
č ai jos tautiečių buvo grąži
nami. Grąžinamieji žinojo/ 
kai jie bus kaitinami kobabo 
ravimu su «liaudies priešu». 
Vienas jaunas leitenantas Va
lei atvirai pasakęs «Ar galį 
nevažiuoti? Jei taip, tai uumk 
mergyte, iš čia. Ten tau gy 
venimas nebus saldus». O su

abejoti grįžimu Valė turėjo 
pagrindo.

<Aš mačiau, kad vokiečiai 
net ir karo metu geriau gy
veno kaip mes taikos metu... 
Gal ir būčiau grįžusi kaip ki
ti, bet biesas pa painiojo man 
jsimy.ėti kareivį amerik’etį, 
kuris mane taip pat mylėjo. 
Jis ragino nevažiuoti ir kalbi
no važiuoti su juo į Ameriką. 
Jis paėmė mane iš lagerio, 
apgyvendino pas vokiečių ūu 
ninką ir skubino visus reika
lus sutvarkyti sutuoktuvėm- 
Miunchene jis gavo pažymėji 
mą, kad aš esanti seno emi
granto duktė, ir mažoje Bava 
rijos bažnytėlėje mes susituo
kėm. Vyras gavo mėnesį atos 
togų ir išvežė mane į Ame
riką».

KAIP KILO MINTIS
APLANKYTI TĖVIŠKĘ;

«Viešpatie! Gyvenimas Ame 
rikoje mane svaigino! Nieka
da neįsivaizdavau, ka i žmo
nės galėtų taip gyventi. Ma
šinos, pradedant nuo skalbia
mosios ir baigiant dulki siur 
bliu — mane stebino ir žavė
jo. Ir taip gyveno paprasti 
darbininkai, valytojos, resto
ranų virėjos — na, žodžiu te
ki pat neturtingieji, kurie pas 
mus, tėviškėje, vos galus su 
galais suveda».

Gyvenamajam mieste buvo 
ir maža rusų kolonija su baž 

. nytėle. Valė ją lankė ir ben
dravo su savo tautiečiais- 
Bažnytėlėje ji negalėjusi atsi
dėkoti Dievui gavusi tokį vy-
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ra, kuris ją nuoširdžiai mylė
jo. Po trejų metų jau turėjo 
sūnų ir dukterį. Jautėsi lai
mingiausia sav > šeimoje. Na
tūralu, ktd negalėjo užmiršti 
ir savo motinos bei gimtojo 
krašto. Bet iš ten neturėjo 
jokių žinių. Tik po 22 metų 
nuo jos pagrobimo iš Gbicho 
vo per tarptautinį raudonąjį 
kryžių ji patyrė, kad motina 
tebegyvena ir gyvena tame 
pat name. Po ilgo laiko gavo 
ir motinos atsakymą į Valės 
laiškus. Rašė, kad sūnus Vo
lo iia gyvena su ja; kad an
tras sūnus Kolia negrįžęs iš 
fronto, kad gyvenanti neblo
gai; gyvenimas žymiai page
rėjęs Tdukters laiškus su pa 

. sigyrimais, kaip ji puikiai gy
vena Amerikoje, gavo moti; 
nos laišką su įspėjimu: tegul 
nesiunčia jai nei pinigų nei 
nieko kito — ji visko turinti 
užtenkamai.-Vyro patarta, Va 
lė dar kitame laiške pasiūlė 
atsiimti motiną į Ameriką. At
sakymą gavo nelauktą: ji nie 
kur nevažiuosianti, o jei duk
tė ir toliau tokius siūlymus 
kartosianti, tai ji nutrauksian 
ti bet kokį susirašinėjimą, 
Tada vyras pasiūlė Valei ap
lankyti motiną ir nradêjo rū
pintis tai kelionei leidimais.

KELYJE I UKRAINĄ

Po gero pusmečio leidimas 
buvo gautas nuvykti į patį 
Gluchovą, Stabteliame ties 
pasakojimu, kai Valė atsidū
rė lėktuuvu jau pačiame 
Kleve...

Kieve iš aerodromo Valė 
vyko į geležinkelio stotį tak 
siu. h- jis nežinąs, kelintą va 
landą traukinys išeina į Glu- 
chovą — paklausė Valė šofe
rį. Tas išpūtęs akisJ kad šj 
išsipuošusi užsienietė kalba 

rusiškai. Jis nežinąs. Bet jei
gu traukinys eis tik po kelių 
valandų tai jis galįs nupirk
ti bilietą iš anksto, nuvežti į 
artimiausią viešbutį, o kai 
bus laikas * — paimti ją iš 
viešbučio ir nugabenti į sto
tį. Patyręs, kad ji iš Ameri
kos, atsargiai paklausė:

«0 kaip ten gyvenimas?»
«0, skųstis negalime», atsa

kė taip pat atsargiai Valė.
«Mes taip pat skųstis nega 

lime», aitriai nusijuokė šofe
ris. Ne iš karto Valė sakosi 
supratusi jo atsakymo pras
mę.

Šoferis užbėgo į stotį ir pa 
tyrė, kad traukinys išeina tik 
rytojaus rytą. Bus iš ryto mi 
nios, reikės stovėti eilėje. Te
gul Valė pasirenka; arba da 
bar patepti nešiką, ir jis vis
ką sutvarkys, o rytoj mus pa 
si iks ir paims jūsų daiktus, 
arba...

«Tepkit, kad tik nebūtų jo
kių trukdymų».

«Aš ir taip manau. Duokit 
man dešimtinę, o jei bus grą 
žos — atnešiu».

Jo pusvalandžio šoferis grį 
žo Ii ksmas. «Štai jum bilie
tas ir grąža, o taip pat re
zervuota vieta Rytoj aš at
vyksiu paimti jūsų iš vien
bučio».

Po penketo minučių šoferis 
nuvežė Valę į viešbutį netoli 
stoties.

«Aš pasiteirausiu, ar yra 
kambarių», tarė šoferis ir 
dingo viešbuty. Grįžo vėl šyp 
Būnamasis.

•Apskritai kambarių nėra, 
bet kai sužinojo, kad jūs iš 
užsienio, tai norėjo siųst jus 
į miestą į Inturisto viešbutį.

1969 m liepos 18 d

Jie taip privalo daryti. Bet 
kai aš pasakiau, kad jūsų bi
lietas j Gluchovą; kad jūs ry 
tą išvažiuojat -- atsirado. Jei 
būtų pasitaikęs kokis koman
diruotasis. tai nebūtų su juo 
nė kalbėję. Iš sykio būtų 
atstatę.

«Kodėl?»
«Tokios direktyvos, o jūs 

kas kita — jūs gi esate va
liuta».

«Kas? Aš?»
«Nagi doleriai — brangus 

Svečias». Ir šoferis ėmė temp 
ti Valės daiktus j viešbutį, ku 
rio vestibiulis nebuvo šva
rus, nebuvo jaukus, nebuvo 
be kažin kokių kvapų.

«0 geresnio viešbučio nėra?
«Geresni miesto centre 

Ten visko yra. Bet ir tris kar 
tus brangiau».

Nutempėme — pasakojos 
Valė — daiktus į antrą aukš
tą, sodriai atsilyginau šofe
riui ir paspaudžiau jam ranką.

(Toliau patirtis viešbuty)
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DIDŽIAUSIA PRAMONĖ. 
Vietnamo Karas išugdė didžiau 
šią Š. Amerikos pramonę. Ka 
ro reikalams darbuojasi pus- 
devinto milijono žmonių. Vie
nas iš 9 darbininkų dirba tie 
slogiai karo reikalams. Dau
gelis miestų didžiąją dalį pa
jamų gauna ir arti esančių 
karinių stovyklų ar karui tar 
naujančių įmonių. Karo minis 
terijos trečdalis išlaidų ski
riama kariškų reikmenų tyri 
nėjimams. Tai sudaro 47 cen
tus iš kiekvieno federalinio 
mokesčių dolerių.
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Kontra - Žvalgyba Lietuvoje
JONO BUDRIO ATSIMINIMAI 

(tęsinys)

— Kas dabar bus? Nusikal 
tau Lietuvai, būdamas karei
vis, susidėjau su komunistais 
dalinau jų literatūrą, agita
vau ir su visa jaunatviška 
energija dirbau prieš savo tė
vynę. Buvau suimtas, teisia
mas kaip karys karo teismo. 
Vėliau iškeistas, buvau nuga
bentas į Soy. Rusiją. Ten... 
— sunkiai atsiduso — susipa 
žinau su tikrove. To komuųiz 
mo, apie kurį propagandistų 
Lietuvoj buvo mums sakoma, 
kuriuo aš dėl savo naivumo- 
žavėjausi, Sov. Rusijoje nėra 
dau. Tenai gi jiems niekas 
nekliudo įgyvendinti komuniz 
mo idėjas, bet vieton mums 
skelbto komunizmo aš pama
čiau, kad žmonės ten užčiau 
pę burnas, terorizuoti, viens 
kito bijosi. Pagyvenau ten 
pusę metų, ir mano nervai 
neišlaikė; nutariau bėgti at
gal Į Lietuvą. Gal nesušau 
dys, o sėdėti kalėjime geriau 
čia, nei gyventi «laisvai» ten 
Dabar ponas viršininke, dary 
kite su manim, ką norite, — 
užbaigė.

Kol jaunuolis pasakojo, aš 

jį stebėjau stengdamasis to 
jam nerodyti. Turėčiau ūkį 
— būtų geras, patikimas šei
mininkas. Kitam rekomenduo 
ti negalėčiau, gali nesupras
ti. Kad vaikinas ne provoka
torius, buvau įsitikinęs. Ilgai 
nelaukiau su atsakymu, ma
čiau, jog jis sunkiai pergyve 
na, laukdamas sprendimo, ku 
ris, jo supratimu, nuo manęs 
priklauso

Klausiu jį;
- Ką pats darytum dabar, 

būdamas laisvas? Ar'turi ko
kių planų?

— Ko aš galiu norėti? — 
mane gi baugina esamas leis 
mo sprendimas.

— Užmušei ką? — juokau
damas klausiu.
- Ne.
— Susprogdinai kokį gin

klų sandėlį?
- Ne.
— Tai kol kas viena užti

krinu: nesibaimink dėl mir
ties bausmės. To nebus. Ar 
būsi geras pilietis?

— Ne tik būsiu, bet dary' 

siu viską kitėjos paklydu- 
siems akis atidaryti.

— Būsi žinioje Šiaulių vir
šininko. Man atrodo, esate 
truputį karštakošis. Susivai
dyk. Papasakok viršininkui, 
kas ir kaip tave įtraukė į bė
dą; nebaltink ir savęs, ką da
rei, atvirai jam prisipažink. 
Mes neturime intereso tave 
bausti už tą kas buvo, bet 
tik norime žinoti. Viršininkas 
bus tavo patarėjas, pilnai juo 
pasitikėk. Mes ginsime ..tave. 
Viršininkas praneš tau apie 
mano pasikalbėjimą su teis
mo organais pasekmes. Viso 
tau geriausio, ir tikiuos, kad 
manęs neapvils!. Tavo prane 
Šimai ir pasakojimai turi bū
ti teisingi, tik tai, ką tikrai 
žinai; jokio keršto neturi bū
ti. Ar viskas aišku?

— Taip, aišku, ponas virši
ninke, aš jūsų neapvilsiu

Padaviau ranką, nusišypso, 
jau padrąsindamas.

Papasakojau visą tą įvykį 
vyriausiojo tribunolo valsty
bės' gynėjui J. Kalvaičiui ir 
šavb pažiūras. Nesiūliau so
dinti jį į kalėjimą, kur sąly
gos apverktinos: arba komu
nistai kaliniai privers jį vėl 
paklusti partijai, arba jis bus 
kalinių primuštas.

J. Kalvaitis sutiko su manim.
Po poros dienų Šiaulių punk 

to viršininkas atsintė man pil
ną atbėgėlio išpažintį su jo 
patyrimais Sov. Rusijoje. Nu
rodžiau kuriam laikui apgy
vendinti jį kita pavarde apy
linkėje, kur jo niekas nepa
žįsta. Po kelių mėnesių vis
kas susitvarkė ir legaliai.

BENDRADARBIAI iŠ
KALĖJIMO

Mes turėjom tarp kalinių 
keletą informatorių, apie ku
riuos nieko nežinojo kalėji
mo administracija. Buvo jų 
ir tarp komunistų. Juos nus
tatytomis lankytojams dieno
mis ir valandomis lankydavo 
«seserys» ir «sužieduotinės». 
Žinojome pareigūnų dorybes 
ir silpnybes. Mums rūpėjo 
kaip laikomi komunistai kalė
jime, nes Sovietų Rusijos «pau 
da skelbė, jog Lietuvos kalė
jimai esą perpildyti komunis 
tų, jie esą žiauriai mušami 
ir t.t.

Tarėjom pranešimų, jog ka 
Įėjime susidarė komunistų ce 
lės, net savotiškas jų «univer 
sitetas» ir, dar blogiau, parti' 
jos centro komitetas. Kalėji" 
mo administracija pasitenki
no politinių kalinių ramia la 

kysena; triukšmo nekelia, o 
kad jie plačiai susirašinėjo 
su miestu, į tai nekreipė jo
kio dėmesio, — taip bent 
mums atrodė. Stebėjome mo
teris, kurios kaip ir mūsų 
siunčiamos «seserys» ir «su- 
žiedodnės* iš komunistinės 
organizacijos «Mopr» lanky
davo politinius kalinius. Ste
bėjome jas gatvėje priešais 
kalėjimą, bet to vaisiai buvo 
menki.

NAUJAS BŪDAS

Tam uždaviniui vadovavu
siam pareigūnui įsakiau ati
traukti visus seklius bet sek
ti atskirus kalinių prižiūrėto
jus, kurie pamainos metu ei
na į miestą, su kuo jie susi 
tinka ar pasikeičia kokiais 
pakietais-pakietėliais, gal uže 
na kur į butą, į užkandines 
ir gal ten susitinka. Susekus 
nesuimti abi puses drauge, o 
sekti kiekvieną skyrium, kad 
būtų nustatyta, kas jie yra ir 
tolimesni jų ryšiai.

(Bus daugi au)
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Didysis Zygis
Jums skaitant šitas eilutes milijonai akių visame kultū

ringame pasaulyje seks televizijų perduodamą trijų š. Ame
rikos astronautų kelionę į mėnulį, pirmuosius žmogaus ten 
žingsnius ir kelią atgal. Pramuštagalviškai drąsi buvo Kristo 
foro Kolumbo kolumbo kelionė į vakarus, atradusi Ameriką 
ir atvėrusi žmonijai kelius į naują pasaulį, naujus lobius, 
atskleidusi naujas kultūras Trijų astronautų kelionė ir išli
pimas Mėnulyje yra kurkas labiau pramuštgalviškas, o ko 
kių jis neš vaisių žmonijai, tuo tarpu neįmanoma daq pra
matyti, kaip ir Kolumoas nepramato.

Kolumbas tik vargais negalais, po ilgų maldavimų bei 
įtikinėjimų išsiprašė Ferdinando ir Izabelės, Ispanijos valdo
vų, porą laivų su įgulomis. įgulų vyrai kelionei buvo abejin 
gi ir pridarė Kolumbui daug bėdų. Amerikos astronautai lai
mingesni. Jiems ir rakietas ir visus aparatus parūpino ir vi
są kelionę iki smulkmenų, iki sekundžių dalies, parūpino 
turtingiausia pasaulio valstybė, išleidusi net 40 bilijonų dole
rių tam bandymui.

Kolumbas nežinojo kur nu 
plauks, nors tikėjosi patekti 
į Indijas artimesniu jūrų ke
liu, negu iki tol buvo keli;u 
jama. Astronautams jau ir nu 
sileidimo vietos parinktas ir 
gerai žino, kas jų laukia, ir 
ką ten įįturės veikti vargiai 
kuri kita kelionė buvo kada 
nors taip k uopščiai paruoš
ta, taip apskaičiuota, ir tikrai 
niekada nė vienai kelionei 
paruošti nesidarbavo tokia 
daugybė žmonių, ypač moks 
lo vyrų, kaip tiems vyrams 
Mėnulyje išlaipdiuti.

KAS PER VYRAI TIE 
ASTRONAUTAI?

Kelionės komendantas NEIL 
A. ARMSTRONG gimė Ohio 
valstijoje Wakaponeta vieto
vėje, 1930 metais, rugpjūčio 
5 dieną Čia jis lankė kolegi
ją, paskui studijavo Purdue 
universitete, o dar toliau gi
linosi savo specialybės srity
je Pietinės Kalifornijos Uni
versitete, Los Angeles mies
te. Nuo 1949 iki 1952 metų 
tarnavo laivyno aviacijoje; 
nuo 1955 iki 1962 metų jam 
buvo skiriami išbandyti naujų 
-konstrukcijų lėktuvai. Tas 
darbas yra labai pavojingas 
ir reikalauja šalto kraujo bei 
didelio prityrimo skraidyme. 
Jis pirmasis skrido rakietiniu 
lėktuvu vadinamu «X-15», iš
kilęs virš šešių kilometrų 
aukštumosna ir ,’6 kilometrus 
bei 400 metrų per valandą 
greičiu. 1962 metais išrink
tas būti astronautu.

. Armstrongas yra vedęs, tu
ri du dvylikos ir šešių metų 
sūnus. 1966 metais jis buvo 

GEMINI 8 erdvėlaivio komen 
dantas ir pirmą kartą erdvė
se sujungė du skrendąnčius 
kūnus: savo erdvėlaivį ir da
lį rakietos. Čia kažkas sutri
ko erdvėlaivyje ir tas ėmė 
smarkiai suktis aplink save, 
kaip šuo vaikydamas savo uo 
degą. Bet Armstrongas ir jo 
draugas David R Scott paro 
dė tiek šalto kraujo bei su
manumo, kad erdvėlaivį išly
gino ii laimingai perskraidi- 
no žemėn.

MICHAEL COLLINS. Aplink 
Mėnulį skraidysiančio erdvė
laivio vairuotojas-piloUs Gi 
mė 1939 m. spalio 31 Romo
je, Italijoje, kur jo tėvas tar
navo Amerikos kariuomenė
je. Ir Mykolas yra Amerikos 
Oro pajėgų leitenantas. C'l- 
jins lankė Šv. Albano moky
klą Washingtone, paskui Ame 
rikos Karinę Akademiją, ku
rią baigė 1952 metais gauda
mas Mokslų Bakalauro laips
nį. Tada paskirtas Amerikos 
Oro Jėgų centran Kalifornijo
je lėktuvams bandyti. Astro
nautu parinkąs 1963 metais

Co liūs yra vedęs. Turi dvi 
dukreles 10 ir 7 metų am
žiaus ir šešių metų berniuką.

1966 me ais jis buvo erdvė
laivio GEMINI 10 vairuotojas 
pilotas. Tadu pirmą kartą iš
kilo į 760 kilometrų aukšty
bes, išlipęs iš erdvėlaivio 
«vaikščiojo» po erdves 39 mi 
nutes, atlikdamas eilę moks
linių tyrinėjimų.

EDWIN E. ALDRIN, vairuo 
tojas Mėnuliu nusileisiančio 
«Voro» (Modulo Lunar). Jis 
yra Amerikos Oro Pajėgų ge

MŪSŲ LIETUVA

Kas Trukdo
Kalbėdami apie organizaci 

jų atgaivinimą, dažni norime 
pasakyti, kad joms reikia nau 
jų idėjų. Betgi dažnai tokių 
idėjų netrūksta, tik joms yra 
sunku prasiveržti, kad jas iš
klausytų.

ORGANIZACIJOS TAISYKLĖS

Kiekviena subrendusi orga
nizacija turi spaudintų ir ne- 
spaudinių taisyklių, būtent, 
bendrą nusistatymą ir ben
dras vertybes, kurių tarpe 
yra labai puikių. Bet yra ir 
tokių, kurių nebūt galima pa 
vadinti padedančiomis staty
ti. Viskas daroma «taip ir ne 
kitaip", nes «mūsų būdas tvar 
kytis, veikti yra sveikas, gar
bingas ir pats geriausias, 
mums nereikia naujų».

Apgailėtina yra tai, kad nau 
jos idėjos, neradusios nusi
stovėjusiose draugijose noro 
jas išklausyti, nueina savais 
keliais ir bujoja. Koks pui
kus būtų buvęs dalykas, jei 
sena, patyrusi organizacija 
būtų ne tik išklausiusi, bet ir 
rizikavusi priimti naująją idė
ją! Ji būtų prasiturtinusi atsi 
naujindama kurioje nors sa 
vo veiklos šakoje.

Štai pavyzdys iš netolimos 
praeities. Garbinga, tradicijų 
pilna viešbučių sąjunga nie
ko nenorėjo girdėti apie nau
ją sumanymą statyti motelius 
(kotelius ir drauge automobi
liams pastatyti garažiukus) 
pakelėse. Su panieka ir prie
kaištu žiūrėjo į tos idėjos siū 
lytojus. Šiuo metu savarankiš 
kai tūkstančiais įsisteigę mo
teliai tūkstančiais tarnauja 
patenkintiems automobiliais 
keliaujantiems klijentams ir 
klesti, o senesni viešbučiai 
vos išsilaiko.

KAM SKIRIAMA DĖMESYS?

Jauna organizacija daug dė 
mesio skiria tikslui siekti ir 
mažiau rūpinasi formomis, ko 
kiu būdu jų siekti, Bet anks- 

nerolas. Gimė Montclair mies 
te, New Jersey valstijoje, 
1930 metais sausio 20 d. Bai
gė savo miesto gimnaziją, to
liau studijavo Amerikos Kari
nėje Akademijoje, daktaratą 
iš aeronautikos mokslų įsigi
jo garsiajame Messachusetts 
Technikos Institute, 1963 me
tais.

Ir jis yra vedęs. Turi du 
sūnus: vienam 13, kitam 11 
metų, o dukrai irgi U metų. 
1966 metais jau skrido 59 k ir 
tus aplink žemę erdvėlaivyje 
GEMINI 12. Ta proga išljęs 
iš erdvėlaivi.j «vaikščiojo" ec 
dvėsė 2 valandas ir 9 minu
tes.

Taigi visi trys astronautai 
yra vyrai pačiame amžiaus 
stiprume, gerai parengti aukš 
tųjų mokslų žinovai, savo su 
gebėjimus jau ne kartą įrodę. 
Kiek tai pareis nuo jų, kelio 
nė Mėnulio ir atgal tu ėtų bū 
ti sėkminga. Tikintieji žmc- 
nės lydės juos savo maldo
mis.

Atsinaujinti?
čiau ar vėliau net ir didžiau 
sias veikimo smarkuolis pas
tebi, jog vieni būdai yra ge
resni už kitus. Jei žmonės 
niekad nebūtų nuodugniai ty. 
rinėję, kaip ką geriau atlik
ti, niekuomet nebūtų buvę pa
žangos.

Bet, laikui bėgant, organi
zacija pradeda vis labiau už
siimti metodais ir tai nustel
bia patį tikslo siekimą. Pasi
daro svarbiau KAIP ką dary
ti, o ne tai ar dalykas yra tik 
rai atliktas. Tuo pačiu gi
riamas ne tas, kas turi naujų 
idėjų arba kilnių gilių įsitiki
nimų, bet tas, kas žino visas 
draugijos taisykles ir priim
tus veikimo būdus. Tuo būdu 
visa energija išeikvojama pro 
cedūroms svarstyti ir nebe
lieka jėgų veržlumui, Jsponta- 
niškumui bei kūrybingumui 
išvystyti.

Naujoje organizacijoje ener 
gija laisvesnė, nesuraišinta 
praeityje nukaltomis taisy
klėmis, apipelijusiais įstatais, 
nes jos nar neturi didelės pra 
eities. Taigi jos energijos pa
kanka visokiems darbams at

Darius ir Girėnas
Amerikos astronautams 

skrendant į Mėnulį (liepos 16 
— prisiminkime ir lietuvius 
drąsuolius Steponą Darių ir 
Stasį Girėną, kuris 1933 me
tais iš Naujorko parskrido 
Atlanto vandenyną, nuskrido 
toliau ir tiksliau negu bet ku 
ris ano meto lakūnas ,ir žu
vo iš 16 į 17 liepos m;ške 
ties Vokietijos Soldin miestu. 
Kodėl jie nukrito, iki šiol te
bėra neaišku.

Atsimintina, kad anuomet to 
limos kelionės lėktuvais dar 
buvo retas dalykas. Juodu 
skrido ne modernišku šių lai
kų visokiais saugumo apara
tais aprūpintu lėktuvu. Juodu 
skrido jau vartotu, savo pa
čių ir lietuvių visuomenės pi 
nigais nupirktu ir šiek tiek 
perdirbtu šešiavitčiu lėktuvu. 
Neturėjo net radijo susisiekti 
su aerodromais ir laivais, ku 
no būt galėję padėti jiems, 
nurodydami vietą, orą ir ki
tas naudingas žinias

Jeigu Dariaus ir Girėno skry

Lietuviai prie Kinijos!
Niekas Lietuvoje taip šiurpiai 
neprimena priklausomybės 
rusams, kaip k nai. Iš Mask
vos sklindantieji reikalavimai 
n-išvengiama kasdienybė. Bet 
žinia apie sus.rėmimus su ki
nais Usurio upės salose su
krėtė daugybę Lietuvos šiur
piau. negu Čekoslovakijos įvy 
kiai. Ir tada nemaža buvo pa 
šauktų nuo kas lienioio darbo 
vykti «kažkur», bet buvo tiki 
ma, kad daugelio nešauks, ir 
kad čia nebus susirėmimo.

Karo su kinais grėsmė per- 
gyve.ama žymiai stipriau. Vi
si žino, kad tuo atveju bus 
daug pnš .ūktų ir reiks eit gint 

SVETIMŲ REIKALŲ

1969 m liepos 18 d

likti ir naujoms idėjoms vyk
dyti.

ĮDOMUS KONIRASTAI

1. Jauna neprityrusi orga
nizacija arba visuomenė, pil
na nesuvaržytos energijos, ga 
Ii labai pasitikėti savo verž
lumu Įir sugebėjimu laimėti 
užsimotą dalyką, bet turi tam 
tikrą menkystės
nepajėgumo jausmą procedū
ros, būdo kaip veikti ir sti
liaus atžvilgiu.

2. Sena, nusistovėjusi, aukš 
tai išvystyta ir gal net jau 
byranti organizacija arba vi
suomenė gali labai pasitikėt- 
procedūros reikalais, bet ga
li rimtai abejoti savo sugebė
jimais laimėti tikslą.

Šitomis jaunų žmonių per 
ilgesnį laiką ištyrinėtomis, iš
diskutuotomis mintimis gera 
būt pasinaudoti ir mūsų meri 
dinčioms organizacijoms ir 
naujai susikūrusiai PL Ben
druomenei, jei nori nesusting 
ti vietoje ir duoti savo na
riams ko nors tikrai vertin
go, reikalingo, naudingo ir 
tuo pačiu padidinti savo ei
les,

A. Saulaitis.

dis per Atlanta nedavė pašau 
line! aviacijai naujų patyrimų 
ir žinių, tai Lietuvai, jos avia
cijai, ypač jaunimui jų žygis 
turėjo didelės reikšmės Nors 
tauta verkė lydė lama jų kars 
tus į kapus, bet daugybei jau 
nimo, ypač vyrų, jie tapo aks 
tiou :r pavyzdžiu aukotis di
deliems darbams. 300 gatvių 
visoje Lietuvoje pavadintų jų 
vardais nuolat priminė drąsu
mo bei ryžti* gumo vertę. Or
ganizacijos, mokyklos pasiva
dino jų vardais, oetai, skulp 
toriai, muzikai kūrę jų gar
bei meno veikalus, pamink
lus. I aip atsilygino tauta sa
vo sūnums už pasiaukojimą 
drąsiam, didžiam žygiui, nors 
tas ir ne 100% pasisekė. Jų 
pavyzdys teskatina ir mūsų 
dienų jaunimą ir senimą au
kotis labai sunkiam tautos iš
laisvinimo žygiui, kurs yra 
neapsakomai svarbesnis ir 
sunkesnis už Dariaus ir Gi
rėno.

begalinėj tolybėj... Čia tai jau 
kaip niekad buvo pasigesta 
nepriklausomybės nuo rusų.

Grėsmė, kad gali tekti pa-' 
likti net ir šiltesniąsias rusų 
priklausomybėj įg tas vietas 
ir eit galvų guldyt už kažko
kias nežinomas žemes, pasida 
rė akivaizdi, laikraščiuose pa 
sirodžius tenaijau žuvusių pa 
vardėms. Už Usurį tikrai Lie 
tuvoj niekas nenori mirt. Vi
si baimingai sekė, ar nepa
matys pažįstamų pavardžių 
tuose sąrašuose. Tuo tarpu 
lietuviškų "pavardžių žuvusių 
sąrašuose nebuvo. Bet lietu
vių, nusiųstų saugoti Kinijos 
pasienio yra. Apie tai buvo,

(pabaiga 5 pusi.)
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Jau Nerandu Laimės
TIHAMER. TOTH

Kaikurie jaunuoliai, nusivylę gyvenimu, sa
ko patys sau: «Jau neberadau laimės!» O jei kas 
parodo jiems besidžiaugiančius jų draugus, jie 
tuoj atsako; «Žinoma, nykštukai visados lai
mingi».

Pasisekimas nėra laimės esmė, ir kas jo 
lauktų iš laimės, tas lauktų keptų karvelių, skren 
dančių tiesiog į burną. Kas gyvenime nori visa
dos žengti j priekį tas tenedaro laimei priekaiš 
tų, bet tegul griebia ją už čiuprynos ir laiko.

Argi neturi ištiso būrio darbininkų, kurie už 
tave dirba? Juk tavo rankos stiprios, dešimts 
lanksčių pirštų, nuovargio nebijančios kojos, 
šviesios akys, geros ausys, - visa tai yra ?pasi- 
rengę tau padėti ir už tave dirbti. Toliau, argi 
neturi mąstančių smegenų, aprūpintų nuostabia 
telefono ir telegrafo centrine, kuri šimtus tele
gramų per minutę priima ir išleidžia? Ko tad 
lauki iš šalies? Ar kad dėdė padėtų pasiekti tau 
aukštą vie ą? Ar kad tėvas paliktų didelį turtą? 
Kas jaunystėj taip mąsto tas gyvenime nieko d* 
džio nepadarys.

Mahometonai turi tokią patarlę.- «Visas pa
saulis priklauso Dievui, bet Jis jį išnuomuoja tik 
drąsuoliams». Tai reiškia: ne tingus laimės Jau 
kimas tinka jaunuoliui, ne protekcijų jieškoji- 
mas, bet darbas — tik darbas, kuriuo jis parengs 
sau ateitį. Tik tas bus gyvenimo nugalėtojas, kas 
nugalės savo nepasisekimus.

Ne laimė yra svarbiausias daiktas net ne 
dideli gabumai, bet tikslingas ir ,patvarus noras 
dirbti Gyvonimo jūroje pilna sudužėlių: puikūs 
talentai, bet be vados, be drąsos ir iš
tvermės žuvo, o kiti mažiau gabūs, bet tvirti ir 
pastovūs perplaukė krantą.

(Iš «Jaunuolio būdas»)

Apie Jaunimo Veikla
‘-‘askutiniame ML numeryje aprašyti Vokie

tijos lietuvių jaunimo ir vyresniosios kartos dvie 
jų dienų pasitarimai apie jaunimo veiklą. Č'a 
pridedame dar kaikuriuos pasitarimo gvildentus 
klausimus.

JAUNIMAS IR BENDRUOMENĖ

Bendruomenės Vokietijos krašto tarybos na 
rys Dr Vilius Lenertas (32 m.) atkreipė dėmesį, 
jog būtų per maža norėti tik išlikti lietuviais. 
Didysis tikslas esąs padėti Lietuvai atgauti 
laisvę

Diskutuojant JAUNIMO UŽDAVINIUS LIE
TUVIŲ BENDRUOMENĖJE pasisakyta, jog jauni
mas turi visas tas pačias teises ir pareigas, kaip 
ir kiti Bendruomenės nariai. Todėl ir jaunimas 
privalo siekti tų pačių tikslų. Ypač reiktų jauni
mui skleisti nepriklausomos Lietuvos mintį vo
kiečių tarpe ir pas juos jieškoti draugų.

Šitoms mintims kietai priešinosi ' J. Kairys. 
Jo nuomone pakanka patiems išlikti lietuviais, o 
eiti į vokiečių organizacijas ir su jais santykiau 
ti nesą ko.

Jaunimas įvairiais būdais rodė, kad su tuo

ŽEMĖ
L. ANDRIEJUS

Kokia brangi ta žemė
Ji tavo, Viešpatie, palaiminta, 
Dar mums negimus,
Dar jos nekietus.
Ji Tavo, Viešpatie, palaiminta 
Giliais apmąstymais
Šio mūsų vargo, 
Šio mūsų skausmo.

Kokia graudi ta žemė —
Ji Tavo, Viešpatie, pripildyta 
rjerzų kvepėjimo, 
Gegutės neri iro.
Ji kupinai pripildyta
Šventų atodūsių 
Užtemus saulei. 
Žaibuojant dangui.

Kokia miela ra žemė — 
Joj Pats dienas prarymojai, 
Atmetęs džiaugsmą, 
Priėmęs kančią?
Joj Pats dienas prarymojai
Beržų paūksmėse 
Iš meilės žmogui, 
Iš meilės medžiui.

nesutinka.
JAUNIMO LAIKRAŠTIS

Paskutinėje vietoje susirinkimas svarstė lai 
kraštelio «Jaunimo žodis» reikalus. Jį leidžia Ben 
druomenės jaunimo sekcija. Trys pirmieji nume 
riai buvę taikūs, ramūs, nes tvarkė vienas vyr. 
redaktorius V. Bartusevičius (29 m.) Tą redakto 
rių išjungus, laikraštis užėmęs neramią kritišką 
liniją. Bet atsiradę gyvi ryšiai su skaitytojais, 
kurių esama 400, ir iš ju 70 nuošimčių jaunimas 
Vokietijoje."

Skaitytojų esančios trys rūšys; viena — skai 
to, bet nedaro jokių išvadų ir komentarų; antra 
— ątsiliepia j s raipsnius ir pasisako dėl ^iškeltų 
minčių; trečioji ignoruoja darbą, skaito laikraš
tį, savo tarpe kritikuoja, bet redakcijai nieko ne 
parašo. Šiai'rūšiai priklauso intelektualinė aris- 
tokraiija, taip vadinamieji «didieji inteligentai». 
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Laikraštėlį palaiko Krašto valdyba ir kiti rė 

mėjai ir nors.jis sunkiai laikosi, tačiau rėmėjai 
nemano jį apleisti, o stengsis toliau palaikyti.

Dr. Karvelis priekaištavo gana smarkiai, 
kad laikraštėlis kritikuoja nesamas negeroves, 
kad kritikai kovoją su savo pačių pasidirbtomis 
šmėklomis, ir pučią burbulą. Protestavo, kad ne
vertinama ir net pravardžiuojama religija. Apgai 
lestavo, kad neigiamai vertinama Vasario 16 gim 
nazija, net vokiečių kalba. Nors vienas kitas ne 
sutiko su Dr. Karvelio pastabomis, bet dauguma 
dalyvių jį palaikė.

Suvažiavimo gale priimtos trys rezoliucijos;

L9C>9 m liepos 18 d

rūpintis įsteigti jaunimo kul
tūros centrą; sušaukti semi
narą lietuvių spaudos reika
lams aptarti; pripažinti, kad 
šitas ^seminaras Įnešė daug 
šviesos į jaunimo ir senimo 
santykius ir padėkoti jo ren
gėjams.

IŠVADOS

Tas išsamesnis Vokietijos 
lietuvių jaunimo ir vyresnio 
sios kartos suvažiavimas ir 
bendrai išnagrinėta jaunimo 
problema rodo, kaip kitų kraš 
tų lietuviai nesibijo ir neven-
gia kritiškai pažvelgti j savo 

,r. ______ padėtį, į jos trūkumus ir ne
geroves; nesibijo ir stipriai 

pasiginčyti. Kitas klausimas, kiek tos jų diskusi
jos duos praktišką gerų vaisiu tolimesniam jau
nųjų ir senųjų susipratimui ir bendram darbui.

SAUGOK!!!
T, T.

Stabmeldžių milžinas Kristofas, gyvenęs tre 
čiame šimtmetyje po Kristaus - taip pasakoja 
legenda padarė nuostabų pasiryžimą; «Parody 
kite man didžiausią pasaulio poną! Aš tik tokiam 
noriu tarnauti!»

«Didžiausias ponas yra karalius» — atsakė 
jam žmonės.

Bet kartą didžiulės puotos metu Kristofas 
pastebėjo, kaip karalius raudo ir (balo, girdėda
mas kanklininką, giedantį apie velnio galybę. 
«Yra didesnis ponas už karalių» pagalvojo, ir 
Kristofas perėjo tarnauti velniui.

Vieną dieną juodu ėjo gatve pro kryžių. Bet 
velnią’’ susirietė iš baimės, ir Kristofas pamatė, 
kad jo ponas neturi drąsos praeiti pro kryžių.

«Aha Šis nukryžiuotasis žmogus yra didės 
nis ponas, negu velnias», pasakė sau Kr’stofaa-.

• Broli'» — kreipėsi jis į eremitą, klūpantį 
po kryžium, pasakyk, kaip galėčiau Nukry
žiuotajam tarnauti?»

«Žinai ką» — kalbėjo atsiskyrėlis, — esi pa 
kankamai didelis, eik prie upės ir nešiok žmo 
nes, kurie norės ją pereit ».

Kris ofas pradėjo nešioti per upę žmones 
Kartą atėjo pas jį male nūs vaikutis ir prašė per 
nešamus. Kristofas paėmė jį ant pečių ir pradė 
jo bristi Bet našta buvo sunki. Viduryje upės jė 
gos vi, iškai išsisėmė ir tik didžiausiomis pastan
gomis galėjo į asiekti krantą.

« >k, vaikeli!» — dūsavo, šluostydamas pra
kaitą, Kristofas, — «tu buvai toks sunkus, rodos 
visą pasaulį būčiau nešęs!»

«Nesistebėk! — prašneko vaikutis, — tikrai 
tu nešei Tą, kuris sukūrė visą pasaulį». - Vaiku 
tis tuojau išnyko. Šventasis Kristofas puolė ant 
kelių ir dėkojo Dievui.

Jaunuoli, jaunuole, įprask ir tu sakyti: «Aš 
noriu tarnauti tik DIDŽIAUSIAJAM PGM 1 . — 
DIEVUI; noriu tik Išganytoją nešti. Ant pečių? 
Ne! Nešioti jį savo širdyje, savo gyvenime. Ir 
šiais moderniais laikais. Saugok savo tikėjimą» 
Jis yra sunkiausia bet ir brangiausia ta?o našta.
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(pabaiga iš 3 pusi.)

LIETUVIAI PRIE KINIJOS!

lyg ir netyčia, prasitarta «pa
sieniečio dienos»(gegužės 28) 
proga. Gal ir ne visai nety
čia. Kodėl kaip tik šiemet 
TIESA nusiuntė reportažo tai 
dienai parengti savo fotoko
respondentą Vytautą Žemaitį 
j tą pasienį, į Domanskio sa
las Usurio upėj» .. Ir tasai ra 
do,, kad tas salas «ilgą laiką 
saugojo» kapitonas Jonas Ste 
ponavičius. Pasisakė tam, nes 
jau perkeltas kažkur prie Bal 
tijos kranto. Bet ir dabar ko 
respondentas iš Vilniaus, vos 
tik pasisuko, bematant susidū
rė su būriu lietuvių, saugan
čių tą «rusų» žemę. Sutiko 
karininkų, seržantų ir eilinių. 
Štai keletas pavardžių lietu
vių, saugančių «tėvynę» ties 
Usurio krantais: Vytautas Gri 
garavičius, Stasys Latkauskas 
iš Alytaus, Jonas Repečka iš 
Ukmergės, Valerijus Rainys 
iš Raseinių, Zenonas Brūžins 
kas iš Rietavo... Tai tik vie
noj užtvaroj, ir tai dabar, kol 
karo žiežirbos dar tik kada 
nekada blyksteli.

(ELTA)

ÜOMHBÍÍ

Nekalto Kraujo Upeliai

Juo žmogui geriau gyventi 
modernios prabangos laikais, 
juo labiau jis lepinasi. Jieško 
kad tik būtų patogiau, nere
tai nepaisydamas nė Dievo įs 
tatymų. vienas toks nedoras 
iepinimasis pasirodo žudant 
dar negimusius kūdikius. Iš
žudoma jų ne tūkstančiais, o 
dešimtimis milijonų per me
tus. ixai seniau tai buvo lai
komą dideliu nusikaltimu ir 
net valstybių įstatymai uždė
davo tiems piktadariams baus 

Stasys Lapiems
naujose patalpose parduoda įvairias 

statybos medžiagas bei visokius 

namų reikmenis.

Naujasis adresas:

DhPOSlTO PARATODOS
Avenida Sapopemba, 5761, V. Guarani

Aleksas Kalinauskas
Advokatas

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

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

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

RUA COSTA BARROS, 352

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

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

mes, dabar bandoma tai pa
teisinti, laikyti geru dalyku 
ir panaikinti baudžiamuosius 
įstatymus — žodžiu nori ati
daryti visas užtvankas nepa
geidaujamų kūdikių kraujui 
nuleisti, kad tėvams būtų pa
togiau. Kaikurios valstybės 
planuoja net paramą duoti 
moterims, norinčioms aborto, 
jei jos tam neturi savo lėšų.

Bet štai antroji to medalio 
pusė. Daugelis klauso sąži
nės balso, sakančio, jok ir 
negimęs kūdikis jau yra gy
vas žmogus, niekuo dar ne
nusikaltęs, todėl jo žudyti ne 
valia. Mineapoly (USA) susi
kūrė įvairių grupių ir tikybų 
moterų organizacija, pasivadi
nusi — ABORTAS TAIŽMOG 
ŽUDYSTĖ, Ji stengiasi nepri 
leisti, Kad parlamentai, kad 
valdžios panaikintų abortus 
draudžiančius įstatymus. Jos 
rašo laiškus politikams, val
džios žmonėms, organizaci
joms nenusileisti, neprileisti 
tų masiniu žm gžudysčių. Pav 
Marylando ir Colorado valsti 
jos jau anksčiau buvo prave 
dusios abortui pripažįstančius 
įstatymus. Bet jos per keletą 
metų patyrė labai nelemtus 
jų vaisius, kad dabar jau ban 
do vėl uždrausti,

Bažnyčia visais laikais, o 
ir paskutinis Vatikano ii vys
kupų suvažiavimas pakarto
jo, jog kūdikių žudymas yra 
neapsakomas nusikaltimas, ii 
linois vyskupai teisingai pa
brėžė, kad «Bažnyčia gina 
gyvybes ir beginklius kūdi
kius, ji stoja už moters teisę 
atlikti savo motinos pareigas,, 
už kilnumą dalyvauti kūrybi
niame Dievo ir žmogaus veiks

MUiŲ LIETUVA

me, atnešant pasauliui naujų 
gyvybių. Bažnyčia moko, kad 
įsčių žmogus turi nepaliečia
mas žmogaus teises, kurių pa 
grindinė yra gyventi».

Žmogaus gyvybė prasideda 
ir teisės gyventi prasideda 
įsčiose, su jo pradėjimu,, ir 
niekam nevalia jam tą teisę 
atimti, nors ir besaugant,. su
augusių teises.

Pati pagrindiniausia žmo
gaus teisė yra gyventi. Pati 
pagrindiniausia valstybės pa
reiga yra apsaugoti žmogaus 
gyvybę, o ne planuoti naujus 
įstatymus, kaip ją panaikinti-

Šiuo metu daugelyje valsty 
bių panaikinta mirties baus
mė ir didžiausiems nusikaltė
liams, kitose varoma smarki 
propaganda tą bausmę panai 
kinti. Girdi, moderniais ap- 
švietos laikais mirties baus
mė esanti nieku nepateisina
mas nusikaltimas. Na, jeigu 
jau norima net didžiausius 
piktadarius apsaugoti nuo mir 
ties, tai kaip galima leisti žu
dyti milijonus nieku nenusi
kaltusių kūiiKių? Ar tai ne 
šimteriopai šlykštesni' ir ne- 
žmoniškesnis nusikaltimas?

Negimusių žudymas ypač 
mirtinai pakenktų negausiai 
mūsų tautai ;uk kai daugu
ma kurios tautos šeimų teau
gina vos du vaiku, tai ta tau 
ta nebeauga, nebegausėja, o 
mažėju, fseišsilaiko nė vieto
je. Visada pasitaiko vaikų 
mirčių. Miršta vyrai ir mo
ters geriausiuose metuose. 
Vienam iš dviejų valkų mirus 
jie neužpildo nė savo tėvų 
vietos tautoje, jau pasidaro 
vienu lietuviu mažiau. Kad 
būtų užtikrintas tautos augi 
mas ir klestėjimas reikia bent 
keturių vaiku šeimoje. To
dėl, jei lietuvės motinos grieb 

Incorporações — Condomínios — Loteamentos — 
Administração — Compra e Venda de Imóveis.

Ad ministradora e Imobiliária Bernardos Ltda.
sócio responsável Gil Prestes Bernardes

Praça Anton’o Prado, 33, — 4° andar Conjunto 401 
Telefone 33-1443 — São Paulo

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

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

São Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui

Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybei ir kaina

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS L1NDOYA

lt MA©/ CARRIERI

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

Lindòya vanduo yra nonai žinomas gėrimas 
Kurio puikų veik., m? į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
sutikinkite ir visados naudokite!
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tusi žudyti savo negimusius 
vaikus, ir mūsų žmonės tam 
pritartų, pateisintų, tai lietu
viai būtų pasukę keliu į sa
vižudybę.

J. Pr.

REDAKCIJOS PRIERAŠAS.

Tikintiems dar primintinas 
Šv. Rašto žodis, jog «Nekal
tas kraujas šaukiasi dangaus 
keršto». Ar ne dangaus kerš 
tas už nekalto kūdikių krau
jo išliejamus upelius yra kla 
nai kraujo liejami mūsų vy
rų įvairiuose nepasibaigiančių 
karų frontuose? Ar ne dan
gaus kerštas už nekaltą kū
dikių kraują yra tie milijonai 
vyrų, kovose netekusių savo 
rankų, kojų akių ir kitaip su
žalotų? Ar ne dangaus kerš
tu laikytinos tos suakmenė
jusios žmonių širdys, nebesi- 
gailinčios brolių žmonių ir jų 
nekenčiančios, kaip nekenčia 
nekaltų kūdikių? Ar abortai 
nėra išlepusios žmonijos išsi
gimimo ženklas?

«MUSŲ LIETUVOS» RE
DAKCIJAI IR ADMINISTRA
CIJAI, TAIP PAT IR SÂO 
PAULO LIETUVIAMS JĖZUI
TAMS GALITE SIŲSTI LAIŠ
KUS Šiuo ADRESU

GAIXA POSTAL 4421,
s. Paulo, brasil.

pusi- 5

ĮSIDĖMĖTIN ] ADRESAI 
LIETUVOS ATSTOVYBES 
URUGUAY, MONTEVIDEO;

p. Anatol Grišonas, Ciudad 
de Paris 5836, Tai. 50-2180. 
Veikia kasdien prieš piet.

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

Šv. Juozapo Vyrų Brolijos 
Pirmininkas p. Juozas Mate< 
lionis, Rua latai, 150 — Cas« 
Verde, Tel. 266-0346.

TĖVAI JĖZUITAI: Rua Jua- 
tindiba, 20 Parque da Mooka 
— Tel. 273-0338

' LIETUVIŲ KALBOS 
PAMOKOS S. PAULY:

MOOCA, Rua Juatindiba, 20 
šeštadieniais 14 vai.

LIETUVIAMS PAMALDOS 
LAIKOMOS

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

Šv. Kazimiero parapijoje : 
Parque da Mooca Rua Juatin
diba, 20.

Sekmadieniais ir šventadk 
niais 8, 10 ir 17,00 vai. Darbe 
dienomis 7 ir 7,30 vai., arbt 
atskirai susitarus dėl laiko; 
kai turimos metinės ar 7 d 
mišios:

išpažintys čia klausomo» 
kasdieną prieš mišias,

Airmą mėnesio sekmadienį 
Parque das Nações 1@ 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 8,30 vat.
Moinho Velho 11,30 vai.,
Lapa 16,30 vai.,

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

RIO DE JANEIRO
"Lietuvių radio valandėle 

<A voz da Lituania» yra tram 
liuojama KETVIRTADIENIAI! 
18 vai 40 min.

SKAITYKITE IF
PLATINKITE VIE 
NINTELI PIETŲ AMERIKOS 

SAVAITRAŠTI «MŪSŲ

LIETUVA*.
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LIETUVOS NAC1ONALIN
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIO

PATÈNKINTAS

Misijonierius Jonas Bruži- 
kas, S. J. reiškia viešą padė
ką Dr. Petrui Stalyčiui, Rua 
França Carvalho, 121, Mooc^ 
kad jam pataisė labai gerai 
dantis. Visi tautiečiai turėda
mi savo dantų daktarą, kuris 
gerai kalba lietuviškai, priva
lėtų lankyti pas jį, kai pradą 
da skaudėti dantis.

iiesnanaiii

PASVEIKO

Alfonsas Vidžiūnas po sun 
klos ligos jau yra visiškai pa 
sveikus ir reiškia padėką jj 
lankiusiems prieteliams ir pa 
žįstamiems.

ATEINANČIĄ SAVAITĘ

Jau prasidės namų lanky
mas tolim ausiose ão Paulo 
apylinkėse, kaip-Carapicuiba, 
Osasco ir kitus Bus siekiami 
miestai Campinas, Jundiai, Cu 
ritiba ir Porto Alegre.

ATVYKUS PAS LlGONį

Gražu, kai rtndi pas ligonį 
viskas gražiai paruošta. Sta
lelis apdengtas. Ant jo stovi 
pora žvakių, gėlių, vandens 
stiklinė, vatos gniužinėliai, ir 
namiškiai išreiškia pagarbą 
atvykusiam pas juos ligonių 
prieteliui mielajam Išganyto
jui.

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJA

Jau antri metai, kai įsteig
ta asmeninė šv. Kazimiero 
parapija. Ji vadinasi ASMS 
NINE, dėl to, kad neturi teri 
torijos, bet apima visus lietu 
vius ir jų vaikus, tai yra as. 
menis, kurie gyvena išsiskirs 

DR. ANTONIO S I A U L Y S
C. R. M. 10 647

t 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 NICIFORCIUKAS

Cirurgião Dentista 
p/ Universidade de São Paulo 

RAIOS X
Consultorio: Rua Cap? Pacheco Chaves, 1206j

Vila Prudente, Tel. 63-5352

ADVOKATĖ IRENA GRITĖNaS — SPINĄ 

praneša tautiečiams, kad daro inventarus, iškraustymus, 
skyrybas, nejudomo turto administravimą, 

Priima klientus savo raštinėje, esančioje Largo 
Sete de Setembro, 52, 6.o andar, sala 607 
(priešais Forum) nuo 16 iki 18 valandos.

tų po plačiausius são Paulo 
ir Santo Andrė vyskupijų plo 
tus. Dėl to visi lietuviai ir jų 
vaikai pirmoj eilėj kreipiasi 
į savo asmeninės parapijos 
kunigus dėl krikštų moterys
čių, ligonių aptarnavimų ir 
laidotuvių: Rua Juatindiba, 
20, Parque da Mooca, telefo
nai 273-0338.
HHHBaESH 
tinKHMŪ

UŽSIMOKĖJO UŽ ML

Magdalena Makarevičienė 
10 ncr

Al. Aleksandravičius 30 ncr,
it—n 
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MIRĖ

Tik dabar sužinota, kad ge 
gūžės 23 d. Jardim Popular 
mirė Aleksandras Radzevičius 
ir palaidotas Vila Curuęa ka 
pinėse. Liūdesy paliko žmo 
ną Petronėlę Majauskaitę, ke 
lėta sūnų ir dukterų su anū
kais Gili užuojauta šeimos 
nariams ir giminėms, 
iim—bh UHBBOMlii

MŪSŲ LIGONIAI

Dar gydosi šiose ligoninė
se: Ona Stankevičienė Santa 
Izabel klinikoje, Juozas Karu 
žauskas šv. Elenos ligoninėje 
Vaclovas Ivanauskas ir Jo
nas Gelažauskas šv. Kristcio 
ro šoferių ligoninėje, o bu
vęs Zelinos bažnyčios zakris 
tijonas Povilas PavilonisMon 
te Ararat ligoninėje. Visiems 
linkime greitai pagyti.
HEaasssii 
iiMHoaii

JIEŠKOMAS

Viena šeima iš Grikepelių 
kaimo Lietuvoje ieško JONO 
ZABARSKO. Jis kilęs iš Gri
kepelių kaimo, Svėdasų vals
čiaus, ir anksčiau gyveno S. 
Pauiyje. Žinantieji, kur jis da
bai gyvena, malonėkit pra
neši! a ML redakcijai, ar p. 
Augustinui Gogeliui Av. Pinhei 
ro Franco 249, Mugi das Cru
zes.

ALIO! ALIO!! ALIO!!!
Smagiai ir naudingai praleisti laiką kviečia visas 

ir visus Šv, Juozapo Vyrų Brolija savo rengiamame 
trad einiame

SPAUDOS BIČIULIŲ POBŪVYJE-BALIUJE
Jie bus š.m. rugpjūčio 10 dieną, lygiai 13 valandą, 

Zelinos Jaunimo Namuose.
Pietų metu gros lietuviška muzika ir bus į’trumpa 

meninė programa.
Pakvietimus galite gauti pas Vyrų Brolijos narius:
ZEL1NOJE: pas Juozą Baužį, Igną Verbicką, Vin

cą Banį, Kazimierą Rimkevičių ir Vitą Žaikauską.
V. PRUDENT.ÉJE pas Motiejų Tamaliūną.
CASA VERDEJĖ pas Andrių Stankūną ir pas Bro

lius Matelionius,
Taip pat galima gauti «Mūsų Lietuvos» redakcijo

je, rua Juatindiba, 20, Parque da Moóca ir laikraščio 
spaustuvėje pas p. Bronių Šukevičių.

Daugiau informacijų teiraukitės pas Vyrų Brolijos 
pirmininką p. Jtlozą Matelionį. Tel. 2u6-0346.

Dalyvaudami prisidėsite išlaikyti vienintelį mūsų 
laikraštį MŪSŲ LIETUVĄ 1

Liet. Kat. Šv. Juozapo Vyrų 
Brolijos

VEIKLOS KALENDORIUS.

Rugpiūčio 10 d. Tradicinis 
Spaudos Balius — «Mūsų Lie 
tuvos» bičiulių sueiga.

Spalių 19 d. piknikas į Ju
ru batu’oa.

Lapkričio 16 d. Piknikas į 
Praia Grande, Santos.
UI—IIIIIIIMII

íhkbshÍÍ

DĖMESIO! DĖMESIO!

Naujas visiems lietuviams 
žinotinas adresas! vienintelės 
Brazilijoje asmeninės Šv. Ka 
zimiero parapijos, Tėvų jė 
zuitų, laikraščio «Mūsų Lie
tuva’ ir lituanistinės moky
klos adresas dabar yra toks:

RUA JUATINDIBA, .0
Parque da Moóca.

Telefonas lieka tas pats;
273-033». i aiškus siųsti geriau 
per Caixa Postal 4421, S. Paulo
iiKffissggąii

ML PR1E PAŠTO
«Mūsų Lietuvos» paskirų 

numerių galima vis gauti nu
sipirkti kioske, įeinant į Uen- 
traliuį Paš.ą Kairėje pusėj

KUNIGUI LANKANT LIGONI 
ŽINOTINA

SERGA KAS NORS PAS 
JUS? Tepakviečia Bažnyčios 
kunigus, ir jie tegu meldžiasi 
už jį, patepdami jį aliejumi 
Viešpaties variu. Tikėjimo 
malda išgelbės ligonį ir Vieš 
pats jį pakels, o jei yra nuo
dėmėse, bus jam atleistos.

Apaštalas Jokūbas 
(Jok. 5, 14)

ÍÍHMSHÜ

Ligonių patepimas yra sa
kramentas kurs Švento Alie
jaus Patepimu ir atii nkamų 
žodžių ištarimu teikia sergan 
tiesiems jų sielą, o kartais ir 
kūną gydančių malonių.
iiawMHH
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Ligonių Patepime vartoja
mas tik alyvų aliejus kurį 
šiam reikalui vyskupas pa
šventina kasmet Didįjį Ketvir 
tadienį.

®S£3ESŠii

Jei kas sakytų, kad Ligo
nių Patepimas nėra tikras 
Kristaus, mūsų Viešpaties įs 
teigtas ir šv. Jokūbo paskelb 
tas sakramentas, o tik Dažny 
ėios Tėvų įvestas paprotys 
ar šiaip žmonių prasimanytas 
tas tebūnie/ekskomunikuotas.

Visuotinis Tridento 
Susirinkimas

IfEBKSSail 
ÍÍBK33SEãÜ

Tikrai gerai Ligonių Pate
pimą priima tas krikščionis, 
kurs žino ką jis reiškia ir jj 
priima pilnoje sąmonėje, 
ngaaanam 
ÜKSHâãii

Priešįpradėdamas tapti šven 
tais aliejais, kunigas ištiesia 
ranką ant ligonio ir taip mel

ATSKIRO 5"
KAINA 0,30

džiasi; Per mūsų rankų uždė
jimą ir per šaukimas! visų 
Šventųjų Angelų, Arkangelų, 
Patriarchų, Pranašų, Apašta
lų, Kankinių, Išpažinėjų, Mer 
gelių ir visų šventųjų kartu, 
tepranyksta tavyje bet kokia 
piktojo galia Vardan Tėvo, 
ir Sūnaus, ir Šventosios Dva
sios.

ÍÍhskboíÍ

Patepdamas šventais alie 
jais, kunigas taria šiuos žo
džius: \

Per šį šventą Patepimą ir 
savo maloningąjį gailestingu
mą, teatleidžia Tau Viešpats 
ką nusidėjai regėjimu (arba; 
girdėjimu, ragavimu uosty
mu, palytėjimu ar ėjimu).

KAS PADARYTINA? Prieš 
Kunigui Atvykstant.

— Apšvarinti kambarį
— paruošti atskirą, švariai 

užtiestą, stalelį (žema prie lo
vos spintelė tam netinka, nors 
reikale gali būti naudojama),

— ant stalelio «tebūnie tik 
šie dalykai:

kryželis (arba paveiks
las),

4- dvi žvakės (nebūtinai 
vaško),

4- stiklinė vandens,
4- šaukštukas,
-4 vatos (jei duodamas Pa

tepimas),
4- (galima dar padėti ant 

atskiros lėkštelės nedidelį duo 
nos minkštimo gabalėlį ir 
skiautelę citrinos.

KUNIGUI ATVYKUS PAS 
LIGOM

— užsilaikyti ramiai,
— daug nekalbėti, ypač jei 

kunigas atsineša Švč. Sakra
mentą,

— pasišalinti iš ligonio kam ’ 
bario, jei jis nori atlikti išpa
žintį.

— teikiant Šv. Komuniją ir 
Patepimą visiems namie esan 
tiems dalyvauti.

KUNIGUI IŠVYKUS

— sudeginti vatos gabalė
lius, duonos minkštimą ir ci
triną, jei jie buvo vartoti,

— vandenį, kuriame kuni 
gas nusiplovė pirštus, išpilti 
į švarią vietą, pavyždžiui, ant 
gėlių darželyje arba į ugnį.
«I—II
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KĄ SUTEIKIA LIGONIŲ PA 
TEPIMAS?

— Padaugina ligonio sielo
je pašvenčiamąją malonę,

— sustiprina ligonį pasku
tiniai gyvenimo kovai,

—- pilnai arba bent dalinai 
atleidžia nuodėmes,

— kartais grąžina ligoniui 
net kūno sveikatą, jei tai nau 
dingą jo sielai.
HOEEBBam
ÜMaSHií
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