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kiti, jų tarpe ir partijas ge
neralinis sekretorius Gusta
vo Husak, yra priešingi. Jam
vadas Nasseris atvyko su sa komunistai norėtų duoti to
vo svarbiaisiais patarėjais į kią darbovietę, kur neturėtų
Maskvą. Agencia TASS skel daug santykių su žmonėm.
bia, kad tai draugiškumo vi n—n
iin—? Hh—ii
zitas.
Tačiau už jo slepiasi bent
keletas kitų didelių tikslų,
Vis didėjant Egipto ir kitų
arabų valstybių kovoms su
Izraeliu, Nasseris nori išside
NEBEPIRKS KVIEČIŲ
reti daugiau ginklų iš Sovie
IŠ JAV
tų Rusijos. Bet rusai jau pra
deda reikalauti mokėti bent
Praeitą savaitę prezidentas
dalį skolos už iki šiol suteik Mediči paskelbė, kad Brazi
tus ginklus. O ta skola jau lija suspenduoja kviečių pir
siekia apie bilijoną dolerių. kimą iš JAV-ių. Tai įvyko po
Tačiau Egipto piniginė padė to, kai nutrūko brazilų ir ame
tis dabar nėra gera Jis visai rikiečių derybos dėl Brazili
negauna dabar gausių įplau jos medvilnės išdirbinių įve
kų iš laivu, nes jie negali žimo į JiĄV-es. Amerikiečiai
laukti Suezo kanalu.
nesutiko įsileist įvežti kiek
Nasseris nori plačiau ap daugiau šių Brazilijos pre
tarti su Sovietu vadais ir kių Su amerikiečių kviečių
JAv-ių pasiūlytą laikinąjį tai įvežimu į Braziliją, liktų pre
kos planą su Izraeliu. Nors kybos balansas apie 25 mili
Egiptas ir net Sovietų Rusija jonus dolerių Brazilijos ne
yra tą planą atmetusi, bet vis naudai. Todėl Brazilija apsi
tiek jis yra didelės reikšmės. sprendė pirkti kviečių kitur,
Rusai nori žinoti; ar arabai kur galės išvežti savo med
gali tikė is ko daugiau taikos vilnės išdirbinius.
derybose iš lzraelio?jjjuk ame
rikiečiai siūlo žydų pasitrau
kimą iš visų užimtųjų įįsrjčių,
ÚKINÊ PADĖTIS
išskyrus Golana aukštumas
prie Sirijos ir Gazos juostą
Buvo paskleistos kalbos,
prie Sinajaus, taip strategiš- kad Brazilijos ūkinė ir finan
būtinas Izraelio valstybės gi- sinė padėtis pablogėjusi. Ta.
nybai?
čiau statistikos daviniai rodo
Jeigu ne — reikia tęsti ka priešingai. Palyginus šių 5
rą toliau. Ar egiptiečiai ap mėnesių industriaiiniu produk
mokės užtraukiamas skolas, tų pirkimą su 1969 metų, jis
kada ir kuo? Be to, sovietai pakilo 6,2 nuošimčius, o par
nenorėtų, kad jų kariai Egip davimas 5,1 nuošimčius Taip
te pradėtų viešai rodytis esą pat pragyvenimas — pagal
Izraelį puolančių lėktuvų pi S. Paulo Prefektūros davi
lotai. O kovoms ilgiau užsitę nius — pakilo per tuos 5 mė
sus ir aštrėjant tai būtų vis nesiūs; 6,5 nuošimčius, gi per
labiau reikalinga, Sovietą, nai tuo laiku 10 2 nuošimčius.
taip pat nenori pasaulio vie IIBZBEHWI!
šojoje opinijoje būti karo pa ii&ssBsaii
laikytojais.,
DALYVAVO TARPTAUTI
ifn
NĖJE ULTREYA
ÜEKBKZÜ
Tarptautinė Ultreya yra su
DUBCEKO
važiavimas ats ovų Krikščio
nybės Kurselių Tai sąjūdis
PAŠALINIMAS
kilęs prieš 21 metus Paima
PRAGa. Praeitomis savaitė mieste Majorkos saloje, Ispa
mis Aleks. Dubčėk buvo at nijoje. Tai pasauliečių kata
leistas iš parlamento atstovo likų sąjūdis, kuris «Kurse
vietos, išmestas iš komunistų liais», tai yra, 3-7 dienų už
partijos ir nušalintas iš Õekos daromis rekolekcijomis sie
lovakijos ambasadoriaus Tur kia atnaujinti tikinčiųjų reli
ginį ir socialinį gyvenimą.
kijoje pareigų.
Bet jis dar tebeturi didelį Pe tų rekolekcijų-kurselių da
vardą liaudies ir darbininkų lyviai jungiasi į grupes, įvai
akyse. Dar daug kur jo pa riems religiškai socialiniams
veikslai tebėra fabrikuose darbams savo aplinkoje, iš
ant sienų. Todėl pros alininė šių susijungimu sus daro tarp
komunistų grupė no i ir jo tautinis junginys, kurio suva
vardą suniekinti, iškelti jam žiavimas yra vadinamas «UIviešą politinį teismą. Tačiau treya».

PLAČIAJAME PASAULYJE
AR ĮVYKS EUROPOS
SAUGUMO KONFE
RENCIJA?
BUDAPEŠTAS. Sovietų Ru
sija ir jos satelitai, komunis
tinės Europos valstybės, susi
jungusios j karinį Varšuvos
Paktą, turėjo praeitą savaitę
Vengrijos sostinėje Budapeš
to mieste savo Užsienio Bei
kalų ministrų sueigą, Tarp
kitų dalykų jie nusprendė pri
imti Europos valstybių ir JAV
susijungusių į Atlanto paktą,
pasiūlymą pradėti svarstyti
anų pasiūlyma atitraukti sve
timas kariuomenes š Vidurio
Europos kraštu, ai buvo są
lyga, kurios išpildymo reika
lavo pradėjimui Europos Sau
gumo Konferencijos. Atlanto
Pakto valstybės nesitikėjo,
kad Sovietų Sąjunga sutiks
su ta sąlyga. Ji turi ten apie
300.000 savo karių.
SUTIKIMO MOTYVAI.

Jie yra įvairūs, Apie tiek
pat karių turi ir JAV Vakarų
Vokietijoje, kurie yra ginkluo
ti moderniausiais atominiais
ginklais, geresniais, kaip so
vietų karių. Sovietų Rusija
nori turėti saugų užnugarį,
jei įvyktų koks didelis kari
nis
/ konfliktas su komunistine
Kinija, O ši vis stiprėja ir
gal po kiek laiko turės pa
kankamai ir atominių bei ki
tų modernių ginklų.
Tuo pačiu Sovietų Rusija
užtikrins savo dabartinę pa
dėtį užimtosiose Pabaltijo vals
tybėse ir savo sukurtajai ko
munistinei Rytų Vokietijos
valstybei. Be to, pasirodys pa
šaulio viešajai opinijai, kaip
didelė taikos, šalininkė. Paga
liau karo atveju, jai bus leng
va užimti bent dalį Vakarų
Europos valstybių, iki JAV
bės suspės atgabenti savo ka
rių, Užėmus, sunku išvaryti.
Užtat turės palankias sąlygas
tolimesnėm* kovoms ar tai*
kos deryboms.
Dėl tų visų priežasčių So
vietai ir pasiūlė tą konferen
ciją ir dabar nusileido, ir,
tur būt, dary« viską, kad ji
įvyktų.
ĮIMBBEŪMn
iisaoazaii

KODĖL NASSERIS
MASKVOJE?
MASKVA. Praeitą pirmadie.
nį Egipto prezioentas ir dik
tatorius bei arabų dvasinis

JŽ^azlliJa

Tur būt, nėra kito tokio po
litinio sąjūdžio, turinčio tiek
daug spalvų ir antspalvių,
kaip socializmas. Rusai giria
si pasiekę socializmą ir įgy
vendiną komunizmą, negrai
kalba apie <Afrikos socializ
mą», o Italija turi net dvi so
cialistų parijas ir keletą par
lamento narių, kurie būtinai
nori eiti su komunistais. Šių
dienų socializmas yra pana
šus į vaivorykštę, kurioje vi
sos pagrindinės spalvos turi
savo vietą.
JAUNIEJI IR VYRESNIEJI
SOC-ALISTAI

Spalvingas yra ir Vokieti
jos socializmas Be įprasto
kairiojo, dešiniojo ir vidurio
sparno, ten yra gyva ir akty
vi jaunųjų socialistų grupė,
sudaranti atskilą vienetą.
Nors jis politikoje lemiamo
balso neturi, bet į jo pasiūly
mus ir pageidavimus atsižvel
gia seni partijos bosai, nes
žino, kad, jei prarasi jauni
mą, prarasi ir ateitį.
Pažvelgus į Vokietijos so
cialistų žodžius ir darbus,
krinta į akį, kad niekur ne
sekama Markso doktrinos ir
visiškai nebeminimas jo var
das. Kartą vokiečių laikraš
tis De Stern įdėjo karikatū
rą vaizduojančią Marksą ir
jo šūkius ant plakatų, sudė
tus į senų daiktų sandėlį, Po
karikatūra padėtas toks para
šas: «Vargas tau, jei atiduo
si sandėlio raktą jauniems so
cialistams». Mat, jie, jaunieji
socialistai, norėtų paversti
bent bent oalį privačios nuo
savybės bendruomenių nuosa
vybe. Todėl krikščionys de
mokratai sako, kad jaunieji
Vokietijos socialistai norėtų
ekonomiją <sujogo»siavinti». Ju
gvslavijoje, kaip žinoma, bent
trijų žmonių grupė gali suda
ryti į bendruomenę ir turėti
bendrą nuosavybę. Bet vyrės
oiosios kartos socialistai spį
riasi prieš betkokį privačios
nuosavu bės suvalstybinimą, o
Laisvųjų Demokratų Partija
išsiderėjo, kad privati nuosa
vyuė nebus paliesta. Todėl
gabus vokietijos ekonomijos
ministras Schiller užtikrino
tiutiečiams kad ekonominis
gyvenimas bus tvarkomas ne
Markso, bet prof. Keynes
dėsniais. Tas žymus Anglijos
profesorius mokė, kad val
džia turi užtektinai priemonių
pažaboti privatų kapitalą ben
druomenės naudai.
ATSISAKĖ BEDIEVYBĖS
IR REVOLIUCIJOS

Antras dalykas yra tas, kad
Vokietijos socialistų partija
laikoma nebe darbininkų, bet
visos tautos partija So ialis
tams priklauso visokių profe
sijų ir konfesijų žmonės. Už
miršę Marksą, Vokietijos so
cialistai užmiršo ir antireligi
nį socializmo bruožą. O kad
sociuužmas butų skanus ir
katalikams, partijos vicepir
mimikas Herbert Webner np

lankė popiežių.
įdomus žmogus yra tas Her
bert WEHNER. Kitados jis bu
vo užsidegęs komunizmu, bet,
pamatęs Rusijos tikrovę, atsi
vertė ir tapo socialistu, Weh
ner tvarko visus partijos rei
kalus, i960 metais jis ragino
socialistus sudaryti koalicinę
vyriausybę su krikščioniais
dfemokratais ir siekti bendro
tikslo. Juk Vokietijos krikš
čionių demokratų ir socialia
tų programos taip mažai kuo
skiriasi, kad tarp vienų ir
kitų yra principų, bet politi
nės strategijos klausimas, bū
tent, kaip ir kada įgyvendin
ti tą patį socialinį teisingu
mą.
Naujoji Vokietijos socialis
tų kryptis prasidėjo 1959 me
tais Godesbergo mieste, kur
buvo priimta naujoji partijos
programa. Programoje tarp
kitko sakoma: «Socializmas
gali būti įgyvendintas tik de
mokratiniu būdu, o demokra
tija atbaigiama socializmu».
«Reikia imtis priemonių, kad
tam tikra dalis kapitalo būtų
paskleista privačius nuosavy
bės forma arba būtų privers- >
ta bendruomenės labui». Toji
mintis nuolatos skelbiama ir
popiežių enciklikose. Juodau
giau bus žmonių, turinčių pri
vačią nuosavybę tuo labiau
bus užtikrinta asmeninė žmo
nių laisvė.
NE MARKSAS. BET

TIKROVĖ

Vokietijos krikščionys de
mokratai ir socialistai išsisky
rė ne vidaus, bet užsienio po
litikos klausimais. Willy Brand
pradėjo derybas su Rusija,
Lenkija ir Rytų Vokietija. Jos
dar nėra baigtos Po nepasi
sekusios Kassel mieste konfe
rencijoB derybos su Rytų Vo
kietija pakibo ore. Su rusais
ir lenkais Willy Brandt taria
si toliau.
,
Vokietijos socialistai akai
tosi ne su Markso filosofija,
pasiskol nta iš Hėgelio ir ma
terialistų, bet su konkrečiais
gyvenimo reikalavimais. Jie
nori reformuoti mokesčių įs
tatymus pastatyti daugiau
moksio įstaigų, sudrausti že
mės spekuliantus ir tuos, ku
rie pasideda Šveicarijos ban
kuose ir tokiu būdu išvengia
mokesčių «Socialistų parti
ja», taip sakoma 1959 metų
programoje, «nori visas jė
gas, paliuosiuotas pramonės
revoliucija ir technika, taip
pakreipti, kad tarnautų visų
laisvei ir teisingumui».
Kas tokiam sakiniui nepri
tars? Kad Vokietija ekonomi
niu atžvilgiu tvirtai stovi ant
kojų, tai yra ne socialistų,
bet krikščionio demokrato
Adenauerio nuopelnas. Bet
Willy Brandt seka jo pavyz
džiu ir gali gana toli nueiti
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KELIONĖ PAS LIETUVIUS
Marijonas kunigas A. Spurgis, prieš metus maždaug lai
ko apsigyvenęs Australijoje,
važinėuamas su rekolekcijo
mis po lietuvių kolonijas, laiš
ke aprašė savo įspūdžius.
Duodame tą laišką kiek su
trom pintą.
- Savo kelionę su rekolek
cijomis pradėjau kovo 6 d. iš
Sydnėjaus pačios sostinės. Iš
čia automobiliu nuvežė mane
už 100 mylių esantį Newcas
tle. Aplinkui eukaliptų miš
kai, kalnai. Miestas ant jūrių
kranto Vietomis susikoncen
travę geležies fabrikai, refinorijos. 3.000 gyventojų tar
pe lietuvių priskaitoroa apie
šimtas. Nedidelė kolonija, bet
nuoširdūs, malonūs žmonės.
Čia rekolekci’os tęsėsi dvi
dienas...
Tolimesnis paskirties taš
kas BRISBANE. Oras karštas
ir drėgnas. Pasijutau kaip pir
tyje. Savo dydžiu Brisbane
prilygsta Adelaidei — apie
800.000 gyventojų. Lietuvių
čia apit 300. Gyvena išsiblaš
kę po visą miestą... Prie išsi
blaškymo prisideda dar ir tas
dalykas, kad nėra lietuviškų
parapijų, apie kurias, kaip
Amerikoje, natų susispietę
ateiviai. Tik viena Adelaidė
turi savo lietuvišką bažnyčią

MUS’’ LIETUVA

ir lietuvių veikimas aktyves
uis, nes didesnis lietuvių skai
čius, ir jie geriau ekonomiš
kai gyvena.
Paskutinė sustojimo vieta
buvo GEELONG, pramonės
miestas apie 50 mylių guo
Melbourne. Čia turė'au tik
vieno vakaro i ekolekcijas su
dviem pamokslais, išpažinti
mi ir šv. Mišiomis.
Viso teko nukeliauti apie
4.000 km ir pasakyti 32 pa
mokslus... Labai malt nu ir to
Rekolekcijose lankytoju vi kiame tolimame krašte susi
sur daug. Mat naujas, nežino tikti tautiečius, kurie atrodo
mas kalbėtojas. Labai nuste tokie savi ir artimi, labai nuo
bau, kad jų mažai lankosi širdas ir vaišingi lyg seni
šiaip bažnyčioje. Tai labai pažįstami ar giminės.
jautri ir sunki problema.
nra—ii
iioHanaiii
Iš Brisbane, kur praleidau
tris dienas, grįžau lėktuvu į PAVERGTOJE LIETUVOJE
Sydney. Iš ten dar užsukau į
LIŪDNA RELIGINĖ
WOlLONGONGA, kur pravedžiau vienos dienos rekolek
PA ÊT S LIETUVOJE
cijas. Tai maža kolonija, ir
Nors Sovietų Rusijos kons
lietuvis kunigas čia atsiianko
kartą į mėnesj, kaip ir New titucija garantuoja sąžinės
laisvę ir tėvai nori auklėti sa
Castle.
vo vaikus religinėje dvasio
iš Sydney į CANBERRA je, kunigams ir pasauliečiams
y>ra apie 320 km., iš ten ma katalikams draudžiama pa
ne automobiliu nuvežė vienus ruošti vaikus pirmajai Komu
kunigas Pakelėje daug gra nijai
Tarybos Religiniams
žių ir įdomių vietų. Pats Cam Reikalams įgaliotinis leidžia
berros miestas gražus savo t’ktai po vieną vaikus egza
gamyba ir statyba, nes nau minuoti. Nesilaikantys šio ne
jas, pagal VVašingtono planą. rašyto įstatymo griežtai bau
Yra jau apie 120.000 gyvento džiami. Štai pavyzdžiui; už
jų, bet ramus, nėra jokios «aikų katekizaciją vietiniai
pramonės, tik įstaigos... Lie valdžios organai yra nubau
tuvių čia yra apie 200. Reko dę kun. Joną Fabijauską pi
lekcijose dalyvavo gausiai.
nigine bauda, kun. Mykolą
Iš čia dvimotoriu lėktuvu Gylį, kun Juozą Sdepskį —
skridau į MELBOURNĄ. Pake priverčiamojo darbo stovy
liui mus užpuolė tropinis lie kla. O štai Anykščiuose ren
pus Jis lijo ir per visas tris gusi vaikus pirmajai išpažin.
rekolekcijų dienas, Buvo ga čiai Paškevičiūtė, pavargusi
na šalta... Gyvenau pas kun. priverčiamųjų darbų stovy
Vaserj. Jis turi didokus, pato kloje, susirgo ir mirė.
gius namus. Čia drauge yra
Patys tėvai turi teisę pa
ir maža spaustuvėlė, kur lei ruošti vaikus, nors dažnai
džiami «Tėviškės Aidai». Čia už tai visaip morališkai vi-
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VAIŽGANTAS
(tęsinys)

Liūdnai nelaimingai pasibaigė Pelekso
jaunas gyvenimas. Kunigas už tai apkalti
no jo tėvus. Argi tai galėtų būti tiesa. Spręs
kite patys pasiskaitę apie Pelekso tėvą.
Ren.

Mes buvime pakalnės galiniai, Ętečiūra bu
vo kalne galinis. Su šituo pačiu tolimuoju kaimy
nu mes nesųsieidavo. Vasarą nebuvo laiko; kitu
metu ūlyčia buvo neišbrendama; ir per kluonus
nelabai galėjai nueiti; kliudė kai kur aukštos sta
tinės sodelių tvoros Be visa to, dėdė Pečiūra,
Pelekso tėvas, buvo labai baisus.
Gražus tąi gražus buvo vyriukas, vidutinio
ūgio, gražja sii bajoriška kuprele, nosim ir grynu
veidu, o jo veidu. O jo vaikai buvo dar gražes
ni. Baltaplaukiai, kiek rudi, jie buvo tiek skais
čių gymių, baltų kaktų, jog nė vasarą nenudeg
davo saule, tiek rausvų skruostų,. jog, anot to,
nors ir barzdą skuskis, patamsys i juo# žiūrėda
mas. Šis posakis daugiau kliudė, žinoma, Pečiūraites, nes į bernus kuris bernas žiūrės ir dar
sutemoje! Pečiūros prieauglio buvo tiek daug,
jog vyresniųjų, kurie jau po svietą buvo paskli
dę, kaimas nė nebeatsiminė. Bet ir likusiųjų bu
vo gana sočiai, pats jaunis buvo Peleksas, ir tas
jau kone vyras. O dėdė Pečiūra vis tebebuvo vi
duramžis, nė nepradėjęs žilti, lyg pasiruošęs dar
antra tiek priveisti. Gal būt, ir būtų tesėjęs, tik
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terorizuojami. Bet jie neturi eikaltimu prieš Lietuvos tė
tam galimybių, nė'a pasiren vų ir vaikų teises, kurias taip
gę, neturi religinių knygų nei išk Imingai garantuoja Jung
laiko. Panašiai caro laikais tinių Tautų Organizacijos Tei
daroininkai ir valstiečiai ne sių Deklaracija ir Sov. Sąjun
galėjo pasinaudoti teise vai gos Konstitucija!
kus leisti į aukštąsias mo
iiunsūūii
kyklas.

PERSEKIOJAMI NET VAIKAI
Bažnyčią lanką vaikai pa
tiria daug nemalonumų. Jie
yra pašiepiami Apie juos ra
šo sienlaikraščiai. Mokyklo
se vaikams kalama į galvą
kad jų tikintys tėvai yra tam
sus, nieko neišmano ir nega
li duoti jiems jokių pamoky
mų. Taip pakertamas tėvų
autoritetas. Kai vaikai ima
nebegerbti tėvų, tai su to
kiais vaikais pasidaro sunku
ir mokykloje ir už mokyklos
sienų...
Be to, vaikams neleidžia
ma aktyviai dalyvauti pamal
dose, giedoti chore, dalyvau
ti procesijoje, patarnauti šv.
Mišioms... Taip skaudžiai pa
žeidžiamos tikinčiųjų tėvų ir
vaikų teisės.
Vaikai ir tėvai grubiai dis
kriminuojami, prievartaujami,
verčiami šantažuoti kitus. Pa
vyzdžiui Švenčionėlių viduri
nės mokyklos direktorius Ba
ranauskas ir kiti mokytojai
išlaikė apie pustrečios valau
dos antros-šeštos klasės mo
kinius, kol privertė juos pa’
rašyti pareiškimus prieš vie
tos kleboną kunigą Laurinavi
čių. Dėl to( keli mokiniai rim
tai susirgo.. Kleboną, leidusį
vaikams patarnauti šv. Mi
šioms, pašalino iš
Švenčionėlių. Tų vaikų tėvai skaudžiai
įžeisti, kreipėsi net į Mas
kvą. Kiek sugaišta laiko, kiek
padaryta išlaidų, suardyta
sveikatos 1?
Štai tik keli pavyzdžiai nu-

per daug buvo rūpesčių ir su tuo būriu: vienas
leisk už vyrų, kitus leisk «’žkuriomis, tretiems
nupirk ūkį. O turto tiek berandąs.
Guli sau naktimis dėdė Pečiūra ir neužmie
ga. Iš tamsio jam rodos daug rankų tiesias, rei
kalaudamos ir man, ir man, ir man! Dėdė pik
tai vartės ant šono, leido per dantis paprastą sa
vo pertarmę; «Kad tave, kad jus perkūnėliai kur
tuoj!», bet tai nieko nepadėjo; rūpestis kaip čia
visa šeima gerais žmonėmis, suprask, gana tur
tingais padarius, nenyko nei dieną, nei naktį.
Gal dėl to pasidarė, o gal ir apsigimęs bu
vo dėdė Pečiūra suktas ir kytras, Sukti, gudrūs
ir kytreivos buvo ir jo vaikai, visiškai pasekę
savo tėvu; taMau visi buvo ištikimi savo na-,
mama ir savo kaimui. Ko gi daūgiau bereikia,
kad visi būtų «slovoje» vadinasi gražiai garsėtų
kaime ir apylinkėje?
Pečiūros sodyba buvo pačioje gerojoje kai
mo žemėje, molynėje; ne toj raudonoj, kuri su
rūgus, tik toj balkšvai rausvoj, kuri pati panaši
į kvietinę tešlą, nes buvo kiek prie smilčių,
Kiek prie šlyno.
Visa čia augo kaip reta kitur. Bet ypač pamėgo
tą molynę vaismedžiai. Nuotaikoje pakalnėje pa
ties Pečiūros sodinti medeliai iš proto ėjo, anot
to pasakymo, beaugdami šakomis ir lapais. Obe
lių lapai buvo kone sulig delnu, o patys obuo.
liai iš dirbtuvėje gryniausio vaško nuliedinti, —
tokie švarūs, be jokios dėmelės, tokie rausvai
rausvai balti. Ir dideli, kaip gero vyro kumš
čiai!
Sodelis buvo ilgas, turėjo bent kelias de
šimtis čiepų. Tai visas gerai aptverti buvo brau

LIETUVIAI BE MASKVOS
PARAMOS ATSISTATĖ
Šveicarijos žurnalas "Neve
Zuercher Zeitüng» prieš kiek
laiko pasauliui pateikė vieną
iš objektyviausių reportažų
apie šiandieninį Vilnių ir nuo
taikas Lietuvoje. Jo reporterį
erzino okupacinės,, valdžios
saviliaupsė, žodžiu ir rašto...
Kas pasiekta po karo — ar
dėka Markso, Engelso, Leni
no, Stalino? Kur šiandien sto
vėtų Lietuva, jei ne 1940 me
tų «išlaisvinimas ir išprovo
kuotas karas?! Niekada Lie
tuva negavo priedo iš visasą
junginio Rusijos biudžeto, kaip
kasmet gauna Kazakstanas,
Uzbekija. Kasmet ’milijoninės
sumos Lietuvos pinigo eina
Maskvos iždan, kaip «nepa
naudojamos». Du kartu karo
audra nusiaubė Lietuvą —
bet iš vokiečių nė cento re
paracijų sąskaita negavo I
Jos kaimyniniai kraštai, k »
munistiški, bet savarankiški,
po karo iš Vakarų yra gavę
milijonus dolerių (paskolom,
dovanom, prekybos lengva
tom). Lietuva — nė cento.
Mt>t ji yra okupuotas kraš
tas, Užtat lietuviai turi pilną
teisę sakyti: «Atsistatymas po
U pasaulinio karo mūsų pa
siekta^ mūsų padarytas, ne
žiūrint okupacijos!»

gu. Jis tebebuvo aptvertas gulsčia tvora dau
giau nuo gyvulių, ne« kaip tik jo patvoriu buvo
išgenia. Žmonėms gi buvo visai patogu persimes
ti sodan ir jį glodėti. Vis dėlto niekas nebuvo
patyręs, kad kuris žalacarys bernas ar dar ne
protingas berniūkštis būtų dieną ar naktį drįsęs
peržengti Pečiūros tvorą. Jei juokus darydami
vaikiukai būtų vienas kitam kepurėles į Pečiūros sumetę, tai, manau, greičiau būtų kepurių iš
sižadėję, negu tvorą peršokti mėginę. Tiek bai
mės buvo kaimo jaunimui įvaręs baisusis dėdė
Pečiūra neregėtu savo piktumu ir taip pat ne
matytu budrumu.
Pečiūros seklyčios, kuri galu buvo sodan,
niekas kitaip nesivaizdino, kaip tik su stovinčiu
nž lango pačiu jos šeimingji^fu. Jei jo nesimatė
lange, tai uent vaizdinos ąr matė jo veidą vie
name stikle. Jis sergėjo savo, sodą; iš to pasida
rė vaizdas, lyg pačiame stikle tebuvo viena di
džiulė Pečiūros akis, tokia'-Tūidelė didelė, kaip
ąfia. «apvaizdos" akis >, piešiama ãnt stulpų su
dWgeliu pakelėm, kad visi atmintų, jog Dievas
yra budrus ir akylas; visa mato, nors kažin kaip
slėptumeis, ir tuojau už padarytą blogą smarkiai
baudžia. Manau, Dievo apvaizdą kaimas bus pritąikinęs Pečiūros apvaizdai savo sodo iš visų
laukų.
Pečiūros sodyba buvo, lyg tyčia, jam pa
kliuvusi, kad jis buvo geras «apvaizdininkas» —
žiūrėtojas. Iš jo kiemo tenesimatė per kaimą,
tankiai apsiželdžiusį medžiais. Į visas kitas tris
šalis jis galėjo žiūrėti, kida tik norėjo ir visa
matyti, ar arklininkas kerdžius gerai arklininkas
kerdžius gerai arklius gano ir kt.

(Bus daugiau)
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Rusai Egipte
PETRAS PAKALNIS

Sį pavasari du Izraelio lėktuvai jskrido į Egiptą valgybos tikslais. Taip darydavo anksčiau, taip darė ir šį kartą
Dairydamiesi j dešinę ir į kairę, žydai pamatė atskrendančius 8 naikintuvus, kurių pilotai kalbėjosi rusiškai. Izraeli
tai spruko atgal ir pranešė šį nuotykį budinčiam karininkui.
Nuo tos dienos joks Izraelio lėktuvas nebeskrenda virš Egip
to teritorijos.
Bet to dar ne gana. Anglijos, Prancūzijos, JAV ir Vo
kietijos žurnalistai paskelbė dar ir kitus įdomius faktus. Pa
sirodo, kad nuo šių metų pradžios rusai pradėjo statyti Egip
te priešlėktuvines bazes, kurias aptarnauja patys rusai. Se
niau tokias bazes pastatydavo rusai ir perleisdavo Egipto
kareiviams. Bet kai žydai sudaužė 12 tokių bazių ir užmušė
12 bei sužeidė 29 rusus karo patarėjus, rusams pasidrė ne
jauku, ir Sovietų pasiuntinys Egipte pradėjo raginti Krem
lių, kad perimtų visą Egipto erdvės apsaugą. Buvo ir kito
kių priežasčių. Prastai apmokyti Egipto kariai, šaudydami iš
visų pastatytų bazių, numušė tik vieną Izraelio lėktuvą, o 4
savuosius ir vieną Et’jopijos, kuriuo skrido prancūzai lakū
nai. Kartais Izraelio lėktuvai skrisdavo paskui civilinius arbajseleivinius lėktuvus ir tuo būdu slapstydavosi nuo rada
ro. Norėdamas išvengti visų tų incidentų, ir Egipto prezi
dentas Nasseris prašė rusų, kad jie saugotų Egipio erdvę

Valančiaus Tipo Vadas
STASYS YLA

(tęsinys)
Kokirs gi buvo Matulaičio
ypatybės, padariusios jj pri
pažintu autoritetu ir vadu?
Jo mokinys Petrapilio Akade
mijoj, vėliau profesorius Iz.
Tamošaitis rašė. "Visus su
prasti ir atjausti mokanti šir
dis, sujungta su valia ir iš
jos einančiu šventumu bei ga
lingu protu padarė Ganytoją
(Matulaitį) ta didele, pilnuti
ne asmenybe» (AJM, 71’. Ka
talikų dienraštis «Rytas» Ma>
talaičio mirties dieną (1927.
1. 27) apibūdino jį šitaip: <Arkiv. Jurgio asmenybė savo be
galiniai kikn u ir šventu gy
venimu, geležine valia, nepa
prastu švelnumu ir geniališku protu imponavo ne tik ar
timiems, bet ir kiekvienam
net priešingos ideologijos
žmogui», Praėjus penkmeči i
po jo mirties, «Naujoji Romu
va» Matulaityje įžvelgė įkū
nytą sintezę, kurią Šalkaus
kis vėliau skelbė visai mūsų
tautai. «Arčiau įsižiūrėjus į
vysk. Matulevičiaus asmeny

bę, galima pajausti, kad ja
me buvo susikristalizavusios
Rytų ir Vakaru kultūros kil
niausios savybės, Galima drą
šiai sakyti, kad jo asmenybė
je pasireiškė tų dviejų kul
tūrų sintezė, bet vienkart ja
me išliko grynas lietuvišku
mas su kilniaisiais protėvių
pradais (N R 1931, Nr. 18).
Kaip šis «talentingas veikė
jas. netgi reformatorius>, ta
riant Tumo Vaižganto žo
džiais, išaugo-? Viena aišku,
kad jį augino ir brandino ne
vien Lietuvos žemė. Jis ją
apleido jaunas ir keliavo per
Lenkiją Rusiją, Šveicariją.
Šiose trijose šalyse, pradėjęs
nuo Lietuvos, jis mokėsi ir
dirbo ligi pagaliau įsėdo |
Vilniaus vyskupo sostą. Kur
bebūdamas, jis neatitrūko nei
nuo lietuvių, nei nuo Lietu
vos reikalų. Pasilikęs lietu
vio kamiene, bet mokęsis vi
sur ir iš visų, jis ir pasiekė
tos sintezės savo asmenybėje
ir savo veikioje.
Kaip subrendęs, nors dar
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fluo žydų puolimų Rusai sutiko. Dabar visi užsienio keleivi
niai lėktuvai turi skristi per Marša Metruh miestą, kurio erd
vę ir žemę saugo Sovietų kari. Lėktuvai žinoma, padaro dvi
gubai ilgesnę kelionę bet tokiu būdu atgrąso Izraelio pilo
tus. Kai kurie ekspertai sako, kad Egipto oro apsaugai ru
sai sutelks 150 savo lėktuvų ir 300 pilotų.
Naujosios, rusų aptarnaujamos, priešlėktuvinės bazės
turi įprastą priešlėktuvinę artileriją ir taip vadinamas Sam
raketas. Kiekvienoje bazėje gyvena po 100 rusų karių. To
kiu bazių jau pastatyta 22 statoma 23 ir iki rugsėjo 1 dien s bus pastatyta iš viso 62 Kad žydai nepultų tų bazių,
jas saugo Sovietų tankai, iškrauti Aleksandrijos uoste gegu
žės viduryje. Iki šių metų pabaigos Egipte bus virš 20.000
rusų karių. Nors teorijoje vienas E into generolas yra atsa
kingas už Egipto erdvės saugumą, bet praktiškai visus erd
vės karo sprendimus daro rusas generolas. Jis įsako Egipto
ir Sovietų lakūnams, kaip ir kokiais ginklais pulti jsiskversius Izraelio lėktuvus, Taigi, prieš 100 metų kasant Sueso
kanalą, pirmuoju smuiku Egipte grojo prancūzai. Paskui, nu
sipirkę Sueso kanalą, tą smuiką perėmė anglai, o dabar —
rusai.
Rusų priviso ne tik Egipte, bet ir kituose arabų kraš
tuose; irijoje, Irake, Adene ir Jemene. Sovietai norėjo gau
ti savo laivynui gūžtą ir Tobruke. Bet Libijos prezidentas
Kaddafi, prašomas prancūzų, atsisakė Kai Nasseris tuo rei
kalu pradėjo jį spausti, Kaddafi taip atsakė. «Iškrapščiau
amerikiečius ir anglus ne tam, kad savo kraštą perleisšiau
rusams». Atrodo, kad ir Jordano karalius pradėjo linktiįrusų pūslę, iki šiol jis buvo JAV ir Anglijos draugas.
Ko nori rusai arabų kraštuose? Tikrai ne alyvos, kurią
jie patys parduoda kitiems. Jie nori politinės ir ekonominės
įtakos, Sueso kanalo ir laivynui bazių Viduržemio jūroje.
Vieną bazę Aleksandrijos uoste jau turi. Dabar gilina Mar
ša Matruh uostą. Tokiu būdu jie g*4i neutralizuoti Turkiją
ir Nato Viduržemio laivyną. Be to, Egiptas, atsidūręs Sovie
tu globoje, gali atstatyti pažemintą savo kariuomenę ir ruoš
tie naujam Izraelio puolimui, žinoma, jei rusai leis. Ar šiaip
ar taip, Izraelio užsienio reikalų ministeris primygtinai pa
prašė JAV prezidento, kad parduotų žydam» 125 karo lėk
tuvus. Geri Izraelio pilotai ir stipri aviacija atstatytų arabų
naudai krypstančių persvarą. Dabar tas opus klausimas nuo
dugniai svarstomas Washingtone, ir keli Jungtinių Amerikos
Valstybių senatoriai pasisakė už tai, kad būtų parduotas žy
dams reikalingas lėktuvų kiekis, nes arabams lėktuvų pris
tato rusai.
Trumpai, drūtai, Artimuose Rytuose vėl pradėjo sti
priai niauktis dangus, ir žaibai bei griausmai gali trenkti
netolimoje ateityje. Nėra ko stebėtis, kad Izraelis be jokio
džiaugsmo atšventė 22-ą savo nepriklausomybės sukaktį, ir
dauguma žydų bei kitų pasaulio žmon ų mano, kad ketvirta
sis karas žydų su arabais ir nekaltų žmonių kraujo pralieji
mas yra neišvengiamas.
gana jaunas vadas — sociol©
gas, jis staiga švistelėjo Var
šuvoje,
suorganizuodamas,
tuoj po 1905 metų revoliuci
jos, 50.000 krikščionių darbi
ninkų, atnaujindamas katali
kų studentų Odrodzenia sąjū
dį ir pravesdamas pirmąją
Lenkuose socialinę savaitę,
kurią 1909 metais panašiu bū
du pakartojo Kaune. Dėl šio
staigaus švystelėjimo jis 1907
metais buvo pakviestas profe
soriautl į Aukštąją teologinę
mokyklą Petrapilyje ir čia
pirmasis- pradėjo dėstyti sociologiją Dėstė jis, kaip liu
dija Mečislovas Reinys, ne
tik teorinę, bet ir praktinę
— pritaikomąją sociologiją.
Jis formavo ne tik socialines
studentų pažiūras, bet kartu
ugdė skatino pasiryžimą vi
suomenėje veikti ir praktiš
kai n.oK.ė ve k.os metodų. Jo
buvę studentai lietuviai šioje
Akademijoje, kaip M. Reinys
Pr. Kuraitis, VI. Jurgutis, Iz’
Tamošaitis, B. Česnys, M.
Vaitkus ir eilė kitų, o taip
pat kolegos dėstytojai, kaip
Pr aūčye, pasidarė tie nau
josios katalikiškosios sociali
nės akcijos perteikėjai, inspi
atoriai, dvasiniai vadovai.

Ketvertas iš jų, įkvėpti Matu
laičio paskaitų bei paskatų,
jau 1908 metais susibėgę Kau
ne, vasaros atostogų metu,
suformulavo pirmuosius busi
mųjų ateitininkų įstatus ir
pradėjo akciją, rašydami tuo
reikalu laiškus į visas puses
(plg. M. Vaitkaus, Ateitininku
genezė, Tėv. Sargas 1948,
Nr. 2). Pr,. Būčys rašo, kad
Matulaičiui šis naujas, moks
lu« einančiojo jaunimo sąjū
die buvęs taip brangus, kad
jis, jau tapęs Apaštaliniu Vi
zitatoriumi, norėjęs «ateitinin
kijos kūrėją Išaukštinti ir jei
to neįvykdė, tai ne jo kaltė»
(AJM, 36). Būčys oar pastebi,
jog Matulaitis buvęs surištas
su visomis lietuvių katalikų
organizacijomis: jų veiklą
akstinęs, jų vadus rėmęs, su
jais palaikęs nuolatinį ryšį.
Visuose katalikų veiklos ba
ruose jis buvo pridėjęs savo
ranką — vienur lemiamu bū
du, kitur tikslinamuoju, lygi
namuoju, der namuoju. Net
toks re veli nei uis žygis, kaip
Lietuvos žemės reforma, My
kolas Krupavičiaus teigimu,
nebūtų buvęs galimas be Ma
tulaičio pritarimo, padrą-inimo, patarimų. Matulaitis bu

MIRĖ MINISTRAS STASYS
GIRDVAINIS
ROMA. — Birželio 15 die
nos ryte 'Romoje mirė ilga
metis Lietuvos pasintinys prie
Šv. Sosto ministras Stasys
Girdvainis, 79 metų amžiaus.
Ministras Stasys Girdvainis
buvo gimęs 1890 metais rug
sėjo 27 dieną Užsienių kai
me, Skaudvilės valsčiuje, Tau
ragės apskrityje. Baigęs Šiau
lių gimnaziją, studijavo Petra
pilio ir Maskvos universite
tuose ir baigė teisės moks
lus. 19)8-19 metais dirbo Tel
šių gimnazijoje kaip lotynų
ir prancūzų kalbų mokytojas.
1919—1920 metais tarnavo
Lietuvos kariuomenėje, o vė
liau perėjo į Užsienių reika
lų ministerijos tarnybą. 1922
metais buvo pirmasis pasiun
tinybės sekretorius Berlyne,
po metų — Paryžiuje, o 1927
metais sekretorius pasiuntiny
bėj prie Šv. Sosto. 1931 me
tais paskirtas Užsienių reika
lų ministerijos protokolo še
fu, 1933 metais pasiuntinybės
patarėju Paryžiuje. 1934 me
tais paskirtas įgaliotu ministeriu ir protokolo direktoriuin Užsienių reikalų minis
terijoje. Nuo 1939 metų ėjo
įgalioto ministério pareigas
prie Šv. Sosto.
II ■—11
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MADRIDE bus iškilmingai
užbaigti Švč. Jėzaus Širdies
metai, paskelbti Maldos apaš
talavimo sąjūdžio. Visose Is
panijos katalikų bažnyčiose
ta proga buvo rengiamos spe
dalios .pamaldos.

vęs, krikščionių demokratų
kelių tiesėjas, tiksliau sakant,
jų progra os bei linkmės
tikslintojas. Tikslino ir plėtė
jisai ir Vyt. Endziulaičio įs
teigtą Katalikų veikimo cen
trą
Įdomus, retas Matulaičio in
teresų, patirčių, įtakos plotis
— nuo politikos, kurioje pats
tiesiogiai niekad nedalyvavo,
ligi asketikos - vienuoliško
jo gyvenimo organizatoriai s
ir atnaujintojo, nuo ietuvos
visų reikalų ligi Amerikos lie
tuvių, kuriuos jis asmeniškai
lankė ir veikTino, ypač per
savo pasiųstuosius brolius ma
rijonus. Toji plati interesų ir
veiklos sklė neleido jam il
giau sustoti vienoj vietoj, Jis
Petrapilio Akademijoje profe
soriavo trejus metus, pasie
kė jos vioerektoriaus pozici
jos, bet staiga pasitraukė. Po
7 metų pats apsisprendęs, ap
leido ir Vilniaus vyskupo sos
tą. Atrodo, kad jis išgyveno
nerimą, kaupė savo jėgas kaž
kam svarbesniam arba jas no
rėjo padalinti tiems platiems
naujos gadynės uždaviniams.
Ar tai ne va*1 o nerimas, ar
ne tautos vado skuba?
(Bus daugiau)
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nas veiksmas. Jis gimdo ir
kuria savyje, mąstydamas ir
mylėdamas. Išorėje gi jis at
naujina ir įkvėpia. Taigi, Die
vas yra veiklumo šaltinis. Die
vo veikimas nepadalytinas,
Jis Trejybė viename Asmeny
je, nesiskiria nei esme, nei
prigimtimi, nei savybe, bet
santykiu. Dievo veikimas su
jungia žmogų, tad žmogaus
veiklumas turi būti kriatocen
trinia. Visa žmogiškoji veikla
galutinai turi siekti sutobulinti pasaulį Kristuje. Čia atsis
kleidė didžioji ateitininkų šū
kio "Visa atnaujinti Kristuje»
prasmė.

MÚSU JĖGOS, MÚSU ŽINIOS, LAISVAI LIETUVAI TĖVYNEI

VERTINTINA GLOBĖJŲ

Širdis ir Ryžtas
Rudojo ir rauoonojo genocido laikotarpiais
mūsų tautai gausiai nukraujavus ir dabar tebekraujuojant bolševikų vergijoje, ypatingai svar
bu visiem vieningai ugdyti tautos potencialą ir
atsparumą, vengiant eikvoti jėgas savitarpiai
trinčiai ir plečiant įvairiopų teigiamą paramą,
kur tik ji mūsiškiams būtų reikalinga.
Galime pasidžiaugti, kad šį likiminį mūsų
íamos momentų gerai supranti lietuviai tėvai ir
lituanistinių mokyklų mokytojai. Šalia jų dar ypa
tingos ypatingos pagarbos nusipelno organizaci
jų globėjai. Gal permažai jų svarba buvo įver
tinta. Jeigu tėvų ir mokytojų globa yra savotiš
kai lyg oficiali, iš pareigos, tai globėjai ateina
savanoriškai iš tų, kurie labiausiai jaunimų my
li, kurie dėl jaunimo nori daugiau pasišvęsti.
Tai jaunimas žino ir jų įtaka, ypač, jeigu jie
psichologiškai geriau sutampa su globojamai
siais, yra labai didelė ir palaiminga.
Globėjo pareiga reikalauja nemažo pasifiven
timo. Šios pareigos nėra surištos su jokiu atlygi
nimu, o žmogui reikia skirti daug laisvalaikio
vaikams, jaunimui, kuris jam nėra nei giminė,
nei ypatingai artimas. Imdamasis globėjo parei
gų turi būti pasiruošęs tarpais likti nesuprastu
ir neįvertintu. Taigi čia reikia sumanumo, ryžto,
pasišventimo, ir mes tą aukos dvasią labai ver
tiname. Laiminga organizacija, kuri susilaukia
gerų globėjų. Jos veikimas sėkmingai klesti.

Šaiia moksleivių organizacijų turime ir pla
tesnio masto globėjų. Pvz. turime vyčių organi
zacijos, operos ir kitų globėjų. Visiems jiems
mūsų pagarba ir įvertinimas. Jaunimo ir kitų or
ganizacijų dvasios vadai taip pat yra globėjai
dvasiniuose, krikščioniškos kultūros reikaluose,
ir pagarba tiems, kurie rūpestingai šių pareigų
imasi. Juk savu laiku, kai ateitininkai buvo drau
džiami gimnazijose, ši organizacija galėjo žydė
ti tik daugiausia didelio pasiaukojimo jų globė
jų dėka. Šitoks pasiaukojimas ypač reikalingas
išeivijoje.
tv
Pas mus S. Paulyj'e tokios globėjų nuošir
džios paramos vaisiai ypač krito į akį praėjusį
sekmadienį p. Magdalenai Vinkšnitinei grįžus glo
boti žilvitiečius
kitą mokyklinį jaun5#^ir tik
keletą savaičių pfisidarbavus, kaip giežiai ir
koks didelis būrys jaunimo žavėjo savo1 tauti
niais šokiais Tėvų*' Jėzuitų salės inauguracijos
programoje. Jai kū:rį laiką dėl nesveikMoš nuo
žilvitiečių pasitfaukus — jie merdėjo.
P. A, Petraičio, p. A. Vidžiūno ir jy^pužadėtinės nuolatinis pasišventimas palaiko Sv. Ka
zimiero parapijos lietuvišką mokyklėlę.
Jei būtų daugiau panašių globėjų ne vien
žodžiu, bet ir darbu^ tikrai dar suklestpių +ir mū
sų jaunimas Bet kai viskas paliekamaHiki porai
kunigų atlikti, tie ir su geriausiais norais neįs
tengia visko padaryti.

KURTI ATEITI

Vairuotojo Malda
Višpatie, suteik man tvirtą ranką
ir budrią akį,
važiuojant nieko nesuže sti.
Kadangi Tu duodi gyvybę,
tai neleisk man betkokiu veiksmu
ją užgauti ar pažeisti.
Visus su manim keliaujančius
apsaugok. Viešpatie,
nuo ugnies nelaimės
ir nuo visų pavojų.

Išmokyk mane savo mašina
būti naudingu kitiems
ir, dėl per daug norint
greitai lėkt,
neprarasti šio pasaulio 'grožio.
Kad giedras ir mandagus
keliaujančiu savo gyvenimo keliu,
ir Amžinojon Laimėn
atvykčiau be kliūčių,
(Iš dienraščio «Draugas»
1969 m. balandžio 19).

At-ku Vadas Apie Kongresą
Jonas Šoliūnas, redaguodamas «Ateitį», «ro
do daug sumanumo ir gražios iniciatyvos. Žur
nalas kaip turinio įvairumu, taip ir formos atžvil

Inž, A. Sabalis antroje paskaitoje aptarė
veikimo kryptis. Jos paprastai remiasi priešingu
mals: konservatyvi-progresyvi, slapta-vieša ir
t,t. Tiems priešingumams suderinti siektina ne
kompromiso, bet sintezės
Veikloje siektina ir kontempliatyvios ir ak
tyvios veikios suderinimo, kaip, kad Šalkauskis
norėjo Lietuvą padaryti Rytų (kontempiiatyvinio
komplekso) ir Vakarų (dinaminio) derinio mode
liu. Ateitininkų organizacijoje turi kristalizuotis
tas derinys.
Paskaitoje A. Sabalis iškėlė ir kitą labai įdo
mią mintį.- veiklumas nurodo .į ateitį. Tai yra,
nėra nei praeities, nei dabarties bet tik ateitis.
Praeities pakeisti negalima, dabartis labai trum
pa, Kūrybai laukas atsiveria ateityje. Dirbti atei
čiai — ateitininkų sąjūdžio uždavinys:
LAIDĖME GERKLES

Vakarienės metu vadovai patikrinimui su
ruko mūsų užrašus, o po vakarienės išsiruošė
me j kitą Spyglio pusę. Žygiavome po aštuonis
dainavome, juokėmės ir laidėme gerkles. Ypač
reikėjo gerkles pamankštinti, kai norėjome, kad
mus draugai išgirstų kitoje ežero pusėje.
Grįžome sustiprinę brolišką dvasią. Nesino
rėjo miego, nes įsismagininimas sunkiai pasida
vė vakaro tylos drasmei.
GRUODŽIO 29, PIRMADIENIS
PLAČIAME PASAULYJE

giu bei savo reguliarumu yra patrauklus.
Naujausiame (5) numery įdėtas pasikalbėji
mas su Ateitininkų federacijos vadu prof. dr. J.
Pikūnu. Be kitų dalykų, apie jubiliejinį kongre
są įvyksiantį Chicagoje rugsėjo 4 7 dienomis,
dr. Pikūnas sako:
«Pagrindiniai šis kongresas yra ruošiamas,
norint nustatyti gaires sekančiąm dešimtmečiui.
Reikia atsiminti, kad 1965-jų metų kongrese ne
buvo rinktų atstovų, tokiu būdu, nebuvo galima
keisti konstitucijos. Taip kad, paskutinį kartą,
kada konstitucija buvo keista, įvyko 1963 metais
per Nepaprastąją Konferenciją. Septyni metai yra labai didelis laikotarpis, tuo metu kai viskas
keičiasi, kai ateitininkijoje pradeda aiškiai vy
rauti naujoji ateitininkija, kuri yra jau gimusi
Amerikoje. Šiuo metu čia gimusių ateitininkų
yra daugiau negu Lietuvoje gimusių. Tokiu bū
du, po septynių metų, įvykus savotiškam lūžiui,
ir daugumai ateitininkų esant jau čiagimusiais,
tikrai reikia kongreso, reikia rimto veiklos sva<-s
tymo, naujų, čiagimiąms ateitininkams pritaiky
tų veiklos gairių...
Iš vienos pusės bus proga persvarstyti or
ganizacinę struktūrą, keisti ją norima kryptimi,
o iš kitos pusės bus galima peržvelgti.

ŽIEMOS KURSUOSE DAINAVOJE
DAINA KOJELYTĖ

SPAUDOJ IR GYVENIME

m liepos 3 d

(tęsinys)
GRUODŽIO 28, SEKMADIENIS:
ViSA ATNAUJINTI KRISTUJE
Kun. St. Yla supažindina mus su veikimo
principu. Veiklumas yra dinaminė jėgos apraiš
ka. Pagal Šv. Tomą Akvinietį, Dievas yra gry

Iš ryto atgavome vakar vakare surinktus
mūsų užrašus. Vienus lydėjo pagyrimas, kitus —
paraginimas rūpestingesniam darbui. Ir toliau u«
rašus tęsėme, klausydami tėvo Gedimino Kijausko paskaitos. Jis Raibėjo apie ateitininkams gi
miningus krikščioniškus sąjūdžius plačiajame pa
šaulyje. Mes sužinojome apie kristoforus Ameri
koje (jų šūkis «Geriau uždegti žiburį, negu keik
ti tamsą»!), žosistūs (JOC) Prancūzijoje (dabar
paplitę ir kituose kraštuose), Cursillo de Cfcristianadad ir Opus Dei (tarptautinė organizacija,
Ispanijoje) Pro civitate Christiana ir Pro mundo
meliore (šūkis «Ten kur du, trys susirenka ma
no vardu, ten aš esu») Italijoje,
Kun. G. Kijauskas paryškino panašumus ir
skirtumus tarp ateitininkų ir šių organizacijų.
-Mums, išaiškėjo, kad Veiklos 1)ūdų ir priemonių
galimu pasimokyti ir iš kitt(v

NUO VIZIJOS Į^IHSIJĄ
'
Niaži/
■'Ideologija huolieja k$lią<jiuo vizijos į misiją’Viavo paskaitoje kal^jo^un. prof. 9t įYla.
Misija-nėra nei konki eti, nęi^statinė. Ji plati,
turi kryptį. Misijai vykdyti reikalinga grupė
žmonių. Vizijos ir misijos klausimą paskaitinin
kas ryškino žinomais vardais: Dovydaičiu, Šal
kauskiu, Damušiu, Girniumi#.^.,
Ateitininkų misija — visa atnaujinti Kristu
je. Ši misija pašaukė tokius vyru-, Kaip Saikaus
kį ir Dovydaitį rytų ir vakarų kultūrų derinyje
sukurti ateitininkų ideologiją, kuri yra dinamiš
ka ir kurioje reiškiasi gyvoji dvasia. Trys atei
tininkai yra išryškinę, kad ateitininkų misijai
realizuoti reikia kūrybingumo (Keliuotis), kovos
(Mačernis) ir apaštalavimo (Liulevičius).
Diskusijų metu kursantai priėjo išvados,
kad visi tie trys elementai reikalingi kartu.
(Bus daugiau)
*’
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MŪSŲ LIETUVA

-

Lietuviai Detroite
ZENONAS BAČELIS
Pirmieji tautiečiai čia pasi
rodė jau prieš 1900 metus.
Bet masiniai plūsti ėmė devv
nioliktojo šimtmečio pradžio
je. Dabar, L. E. žiniomis, De
troite skaičiuojama tarp J 5-20
tūkstančių lietuvių. Pokarinių
atvykėlių gali būti apie 3000.
Tai būtų trečioji didumu lie
tuvių kolonija Š. Amerikoje,
Ir čia lietuviai kūrėsi pana
Šiai, kaip anksčiau aprašytuo
se miestuose. Organizacijų
buvo nemažai, bet visgi ne
tiek daug, kiek kituose mies
tuose, net mažesnėse koloni
jose, o ir veikla ne tokia gy
va, Kodėl? Čia būta gerokai
nesutarimų, rietynių, nedarnos; todėl stoka bendradarbis
vimo, o gal ir stipresnė ko
munistų įtaka. Nors Susivieni
jimas Lietuvių Amerikoje čia
įsikūrė jau 1893 metais, bet
jis teturėjo 4 organizacijas.
1943 metais suorganizuotas
lietuvių organizacijų centras
irgi neįstengė apjungti visų
organizacijų, Parapijos steigė
si lėčiau negu kitur. Pirmoji,
įsikūrusi 1908 metais susiūk
vidavo ir atsikūrė tik po an
trojo karo. Dvi kitos parapi
jos su bažnyčiomis atsirado
po pirmojo pasaulinio karo.
Veikla buvus įvairi, bet ne
entuziastinga Trumpą laiką
veiklą čia kurstė kun. F. Ke
mėšis ir Mikas Petrauskas.
Tai buvo 1922 1927 metais.
Pastatyti taip vadinami «Lie
tuvių Namai», greta kitų mo
kyklinių ir parapijinių patal
pų, tačiau ir tie netrukus lik
vidavosi ir pateko kitataučių
rankosna. Lietuviai buvo nus
tojo pasitikėjimo savo vadais
ir susilaikė nuo aukų, nors
jie nebuvo šykščios Širdies...
Vistik Detroito lietuviai pasis

tatė tris bažnyčias, prie dvie
jų ir mokyklas. Tremtiniams
šelpti per BALFą suaukojo
25 tūkstančius dolerių, daug
rūbų, maisto. Laisvės kovai
sudėjo 22.000 dot, o karo bonų išpirko už 534.000 dol. Ka
ro departamentas už aukas
du lėktuvus pavadino «Ameri
can Lithuanians» — «Ameri
kos Lietuviai».

NAUJAS KRAUJAS
Naujai po paskutinio karo
atvykę lietuviai stipriai pas
katino tautiečių vienybę ir
pačią lietuvybę pradėjo kel
ti. Lietuvišką muziką, dainą
puoselėjo B. Budriūnas, radi
jo ir klubo chorvedys ir vy
rų kvarteto įkūrėjas. 1951-53
metų laikotarpy jis surengė
daug koncertų, repertuare tu
rėjo apie 40 dainų, išleido 11
plokštelių.
Nuo tų pat metų pradėjo
veikti ir dramos sambūris
«ALKA», vadovaujamas J. Pus
dešrio, ir Arlauskaitės-Mikšie
nės meno mėgėjų ratelis nuo
1949 metų, pastatęs daug see
nos veikalų.
Tuo pačiu metu Sa-kėnaitė-Gobieoė suorganizavo šo
kėjų ratelį, ne kartą gražiai
pasirodžiusį ir amerikiečių vi
suomenei, bei tarptautiniuose
parengimuose.
Šalia tų asmeniškai įkurtų
jų ratelių susikūrė 4 naujos
jaunimo ir 7 visuomenės bei
kultūrinės organizacijos.

VĖL SAVOS PATALPOS
Veiklai pradėjus plėstis, su
sirado pajėgų vėl įsigyti nuo
savas patalpas (1962 metais)
— Lietuvių Namus, kur da
bar vyksta visas kultūrinis

Stasys Lapiems
naujose patalpose parduoda įvairias
statybos medžiagas bei visokius

namų reikmenis.

gyvenimas. Nupirktos ketu
rios greta Lietuvių namų esan
čios nuosavybės, nugriauti
namai, įrengta automobiliams
pastatyti aikštė, gražinami pa
tys namai, telkiamos lėšos
paskutinėms skoloms išmokė
ti, bei namams pertvarkyti,

DIDESNĖ VIENYBĖ

Visa ta veikia detroitiečius
lietuvius sujungė bendram dar
bui, jie tapo vieningi ir duos p. Anatol. Grišonas, Ciudad
nūs aukomis. Tik vienas ka- de Paris 5836, Tel. 50-2180
rakteringas pavyzdėlis.- Lietu Veikia kasdien prieš piet.
vių Fondo vajaus reikalams
LIETUVIŲ BAŽNYČIA VIL4
Detroito lietuviams buvo skir
ZELINA;
Rua Inacio ir Av
Kadangi miestas modernė ta surinkti 100 tūkstančių do
ja, veda naujus greitkelius, lerių. Man ten besižmonėjant Zelina, Mons, Pio Ragažins
tai vienas toks greitkelis pa jau turėjo 31 tūkstantį Orga kas, Tel. 63-597S.
sikėsino į naujausią lietuvių nizacijos, vadovai ragina vie Liet. Bendruomenė, Valdybos
bažnyčia ir turėjo pasitrauk nas kitą pasispausti ir ištesė pirminink. p. Juozas Tijūnėli»
ti. Bet energingi parapijiečiai ti, užpildyti skirtą sumą su Rua latai, 150 — Casa Ver
subruzdo, išsireikalavo iš kar kaupu. Mūsų, sanpauliečių de, Tel. 266-0346.
dinolo teises pasistatyti nau akimis žiūrint, Detroito 15.000
TĖVAI JĖZUITAI: RuaJua
ją bažnyčią kitoje vietoje, lietuvių kilmės piliečių 110
kur pramatytas gražus kultū dabar esamų Li tuvių Fondo tindiba, 20 Parque da Mooks
rinis- religinis centras. Tam narių skaičius būtų laikomas — Tel. 273-0338.
reikalui yra panaudojami pi dideliu. Bet detroitiečiai tai LIETUVIŲ KALBOS
nigai, gautieji už nusavintą laiko labai mažu.
PAMOKOS S; PAULY:
žemę ir bažnyčia, Vyskupi
MOOCA, Rua Juatindiba, 20
TARP DRAUGŲ
jos kurija pridėjo savospasko
šeštadieniais 14 vai.
lą, parduota'ketvertas ha že
Detroite
viešnagėn
laukė
mės kitoje vietoje ir taip su
daryta apie virš pusės milijo dukters krikštatėvis, buvęs
no dolerių. Lietuviai tikisi už Kėdainių policijos vadas Jo
nas Šostakas, pirmą bolševik
tuos pinigus gerai įsikurt
LIETUVIAMS PAMALDOS
naujoje patogioje vietoje. Rei metį «ilsėjęsis?» Ukmergės k-a
LAIKOMOS
kia pastebėti, kad jie to pa Įėjime ir vokiečiams puolus
V. Zelina parapijoje kasdi»
siekė tik todėl, kad gausiai rusus, drauge su kitais iš jo
susiregistravo savon parapi- išsilaužęs, Detroitan atvykęs ną ir kiekvieną sekmadienį,
jon, ją lanko ir tuo būdu pa įstengė išmokslinti vaikus bei kaip iki šiol
Šv. Kazimiero parapijoje :
rodė bažnytinei vadovybei, įsigyti 4 butų namą.
Parque da Mooca Rua Juatin
kad nori ir gali išlaikyti sa
(bus
daugiau)
diba,
20.
vą lietuvišką parapiją.
Sekmadieniais ir šventadh
► ♦»
»» ♦»
» ♦» ♦» ♦» ♦»
niais 8, 10 ir 17,00 vai.. Darbi
dienomis 7 ir 7,30 vai., arbi
atskirai susitarus dėl laiko
kai turimos metinės ar 7 d
mišios;
Išpažintys čia klausomo»
kasdieną prieš mišias.
Pirmą mėnesio sekmadienį.
Parque das Nações 1® vali
V. Carolina 15 vai.;
Casa Verde j 17,15 va!«
Antrą :
Jaęana klierikų kopi. 8,30 vai
Bom Retire, 10,15 vai.
TItinga 16,30 vai.,

V. tem interêsse
em sober todo
sôbre o Volkswagen
de 60 HP?

Trečią:
Agua Rasa 8,30 valų
Moinho Velho 11,30 vat,
Lapa 16,30 vai.,

Paskutinį:
Vila Anastacio 8.00 vai.»
Vila Bonilha 10 30 vai
V. Prudente 18 vai.

Procure-nos.
E5TAMEL - Estanislau Meliunas

Jr.

R. Ibitiressa, 1235-1269 Fone 63 2387, V. Prudente

Naujasis adresas:

RLV-N>TKJR
AvR/l.lAOO

DEPOSITO PARATODOS
Avenida Sapopemba, 5761, V. Guarani

aleksas

Kalinauskas

Advokatas
atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis, dekumentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbais
Rezidencija:
R. Joaquim Piza, 8*4
Tel. 31-2548

Raštinė:
. 15 de N.ovembro, 244
4.0 - Sala 19-» Tel. 37-0324
no 14,00 Iki 18,00 ral.

ĮSIDĖMĖTIN’ ADRESAI
LIETUVOS ATSTOVYBES
URUGUAY, MONTEVIDEO

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų
SIUVYKLOJE LAUROl

Rua do Orfanato, 686, — V. Prudente — Fone 63-5894
São Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui
teikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

«MŪSŲ LIETUVOS» RE
DAKCIJAI IR ADMINISTRA
GIJAI, TAIP PAT IR SÃO
PAULO LIETUVIAMS JĖZUI
TAMS GALITE SIŲSTI LAIŠ
KUS ŠIUO ADRESU
CAIXA POSTAL 4421,
S. PAULO, BRASIL.

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDOYA

IPMACJ CARRIER! lm

JONAS JAKUTIS
RUA COSTA BARROS, 362
TEL. 63-3285 - VILA ALPINA
Turi įvairiausių statybos medžiagų, geležinių daikų, indų bei darbo įrankių.
Lietuviai pirkim pas lietuvius I

Lindoya vanduo yra danai žinomas gėrimas
Kurio puikų veiKims į žmogaus sveikatą jau
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite,
«įtikinkite ir visados naudokite!
Rua Dino Bueno, 643
Telefones: 220-1748, 220-1751 e 220-1752
Caixa Postal 3967
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PAGUODOS DIENA
Neperdedant galima rašyti
— praėjęs sekmadienis buvo
S. Pauk) nuoširdžiųjų lietuvių
ir Tėvų Jėzuitų džiaugsmo ir
paguodos diena. Džiaugsmas
ir paguoda Tėvams Jėzui
tams kad jų darbo įvertinti
susirinko tokia gilusi minia
žmonių, kad netilpo nė salė
je, nė kieme, bet dar išsilie
jo ir j gatvę Senokai bebu
vo toks gausus lietuvių susi
būrimas Turėjo būt arti pen
ketos šimtukų!

Gal dar didesnė paguoda
Jėzuitams turėjo būt tiek Jo
eminencijos kard. Agnei© Ros
si šilti sveikinimai, jų darbo
Įvetinima?, tiek ir gerb prel.
Pijaus Ragažinsko tartas pri
pažinimas ir linkėjimą^, kad
ta vieta t iptų vis šviesesniu
mūsų religiniu ir kultūriniu
židi iu.
Paguodos ir dž augsmo die
na visiems Sv Kazimiero parapijječiams, kuriais yra visi
S. Paulo Arkivyskupijos ir
Santo Andrė vyskupijos lietu
viai Pagaliau susilaukėm sa
vų, kolkas pakankamų patal
pų ir nebereiks elgetauti jų
kitur.
visi kampeli i

Tikrai visi S. Pa lo did
miesčio kampeliai ir e-atras
buvo atstovaujami, Buvo ma
tyti veidai iš vilų; Anastacio,
Lapa, Jacana, Bonilha,
oinho Velho, loiranga, S Cae
tano, Prudente, Casa Verde,
Bom Retiro, Mariana, Libane
sa, izabel, Agua Raza, Nilo»

—

SÃO
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Barcelona, Utinga; Tautų Par
ko, Sto. Andrė, Maua, S. Ber
nardo, Bela, Alpina, Camii®polis, Cambuci, Santo Amaro,
iš Rio de Janeiro ir net iš
LATVIJOS - RYGOS (p. Rim
šienės se-uo, dar neperseniau
šiai atvykus gyventi S. Tau
iyje).'
Mokos ir Ze inos svečią bu
vo daugiausia, ZElINA, YPAČ
JOS JAUNIMAS ir Vyrų Bro
lija sudarė patį gražiausią
šventės papuošalą. Tik įsi
vaizduokit dvyliką vyrų tam
siai raudonose togose su ži
bintais rankose, pasitinkan
čius ir lydinčius Jo Em. Kar
dinolų A. Rossi, išsilygiavusius abiejuose altoriaus šo
nuose tartum kokius garbės
kanauninkus' Juos betgi nune
šė savo spalvingumu ir kles
tinčia jaunyste Zelinos jauni
mėlis, žilvitiečiži ir kitas bū
relis (kolkas dar neturi savo
vardo;. Matėsi ir •Ateitinin
kai», kurių pirmininkė Laima
Vosyliūtė ir sekretorė Verutė
Aleknavičiūtė nešė vėliavas.
Tas tautiškais rūbais pasipuo
šęs jaunimas sustojo susėdo
aplink altorių ir drauge su
«Aušros
horu pačiam sce
nos fone sudarė žavų didin
gą vaizdą šv. Mišių aukai. Ir
kiek to jaunimėlio buvo? Net
40! (Neįskaitant buvusio pačio
je salėje!) O kai jis šoko, tai
ne tik lietuviškas širdis kute
no, bet ir kitataučiai svečiai
žavėjosi. Ačiū Zehnai; Prela
tui, p. 4. Viakšnailienei, akom
paniatoriai Astai Vinkšnaitytei, pačiam jaunimui ir Bro
liukams!
Prie pakilios nuotaikos, be

abejo prisidėjo' «Aušros» cho
ras. Mišiose galingai darniai
sugiedojo A. Šukio «Garbė
Dievui aukš ybėse «Šventas»;
pamaldžiai švelniai nuskam
bėju prieš Komuniją to pa
ties A. Šukio «Tėve mūsų».
Po mišių koncerte išpildė še
šis dalykus; Birželio aukoms
prisiminti A Vanagaičio « u
liūdo kapais apsiklojus tėvy
nė». Sekė J. Švedo kompo
nuota «Tykiai, tykiai Nemu
nėlis teka», kurio boso solo
partiją atliko p. Juozas ijunėlis, kurį Kūrėjas apdovano
jo maloniu, stipriu, plataus
diapazono balsu. Pageidautu
me, kad jis dažniau pasirody
tų mūsų koncertuose kaip so
listas! St Šimkaus -«Ko liūdi,
senele», nors anksčiau girdė
ta, bet gerai dainuojama visa
da miela pasiklausyto Gerai
nuskambėjo ir J. Žilevičiau-,
«Čia kraštas liūdnas, nejau
kus» tik ar ji tiko šioms iš
kilmėms, kur nuotaikos tikrai
nebuvo nei liūdnos, nei kas
jautėsi esąs nejaukiam kraš
te ar pastogėje? A. anagáičio linksmos nuotaikos, grei
tu tempo daina «Vėjužėls»
tai o šauniai skambėjo, kad
vietomis nebesupratai, ar ti
krai vėjas išdykauja, ūbauda
mas kamine trumputį keisto
kais garsais, ar choras rodė
savo triksus. Pagaliau publi
ką suelektrino to paties A.
Vanagaičio «Ei, pasauli, mes
be laisvės nenurimsim'» Bu
vo pratę girdėt, kad mes be
«Vilniaus nenurimsim». Dabar
ta pati melodija bet kiek pa
keisti žodžiai plaukia iš pat
mūsų širdžių gelmių, dar ga
lingiau, dar ryžtingiau — «Mes
be laisvės nenurimsim! N !!!•
iki atgaunat
ve ta daina
turėtų tapti mn- nuolatin u
šauksmu' ieam* r šaulyje-ir

KELIAS

PAS

T. JĖZUITŲ PADĖKA

Norime pareikšti širdingą
padėką visiems, kurie prisiv dėjo prie šv. Kazimiero As
meninės Parapijos naujosios
salės inauguracijos, gražių
vaišių ir prie šios salės staty
bos bei įrengimo.
VAISĖ S AUKOJO.* Mokos
lietuviai Ksaveros Musnickie
nes rinktų aukų lapu 75 kr.,
būtent: Urš. Tokarevičienė,
Ksavera Musnickie lė, Emil.
į uueuenė, An. Cirvickienė,
Elz i gtašicsk enė, M ar. Lašiuskienė, EI. KubacKienė,
Paul. Musteikienė, Ver. Bu
čienė, Apol. Katkevičius, it.
Suaka, Pr. Sakavičius» Izid.
Saulytis, Anelė Šileikienė.
Aikojo Marcelės Stankevi
čienės rinktu aukų |lapu 128
k...* sai. Narušis, Kaz. Galec
kas, Emil. Grigaliūnienė, Es
taf. Szewczys, Ona Sasnaus-

visam pasauliui!
Choro gerokai pasidarbuo
ta. Tik nepavarkit! Geros klo
ties toliau!
Redaktorius jau nerimauja.
Sako pe daug prirašiau. O aš
nesutinku nieko trumpinti. Pa
gali.u susitarėm, kad likusią
šventės aprašymo dali palik
sim kitam «Mūsų Lietuvos»
numeriui, kur žada būti ir
nuotraukų, kur įdės ir Kardi
nolo bei prelato Ragažinsko
pamokslus. Bet dar priver
čiau redaktorių jau čia pat
p idėti di-’ž ausią mano ir pu
blikos oatirtą siurprizą-staigmeną; tokia didelė ir reikš
minga šven-ė apsiėjo be pra
kalbų' Negirdėta neregėta!
K4žru, ar kas jų pasigedo?
Aš rai ne*

TĖVUS

Ponas Kitoks

JĖZUITUS

DR. VICTOR PETRAS SAULYTIS
Dentistas-Chirurgas,

diplomuotas São Paulo Universitete.
Klinika — Chirurgija — Proteze — RX
Priima didelius ir mažus.
nuo pirmadienio iki penktadienių: nuo 8 iki 11,30 vai,
šeštadieniais nuo 14 iki 18 vai.
Consultorio: Rua França Carvalho, 121, Mooca.

DR

ANTONIO SIAULYS
C. R. M. 10.647 .
Cirurgião da Santa Casa dę 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
Moocaj Fone 92-3991

Atende-se com hora marcada

I

DR. JONAS NIC5PORC1UKAS
Cirurgião Dentista
p/ Universidade de São Paulo
RAIOS X
Consultorio: Rua Capi Pacheco Chaves, 1206
Vila Prudente, Tel. 63-5332

| ŽOLINOJE VISI GALI UŽSIMOKĖTI UŽ «M. LIETUVĄ»

p. Juozui Baužiui. Jis daug metų ištikimai patarnauja
skaitytojams ir Administracijai, patarnaus ir dabar. Jo
adresas yra Rua Manaias, 363. Visai arti prie bažnyčios
aikštės. Pasinaudokite!

ADVOKATĖ IRENA GRITÉNAS — SPIN A
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.

ATSKIRO

KAINA 0,40

kienė, Bruna Danilevičienė,
Petr. Šinkūnas, Pr. Braslauskaš. Urš. Augulevičienė, A.
Gorskis, Mar. Mazurkevičius,
Fran, Pranevičius, Gras. Kur
sikevičius, Ana Jasiūnas, Van
da Gelinka, Ver. Geciauskae,
T. Sarscis (?), Vanda Nadol»ky, Petronėlė Katilienė,
Aukojo Jono Dimšos rink
tų aukų lapu 15 kr.: Audrias
Pupenis, N.N., J. Dimša.
Aukojo po 50 kr..* *al. ir
St. Narušiai, Vai. Beivydas,
Pg 20 kr.; Petronėlė Katilie
nė, N.N, 25 kr..* J. Dimša, po
5 10 kr..* O. Baltaduonienė, J.
Pranulis, St. Ambrazėnas, P*.
Janulis.
Be to per t. Kidyką auko
jo po 10 kr.: Aut. Petkevičius
ir Mazurkevičienė, ir J, Jode
lis ir Z. Bačeiis po 20 kr
Per pačias vaišes salėje su
aukojo 290,60 kr. ir atskilai
per T. Bružiką aukojo po 5
kr..* V. Žižis, Morta rauevičienė, Ana Pangomenė ir NN.; po 10 kr. Kulką ir I, Ma
siulis. 30 kr. V Mazurkevičius - viso 70 kr. Tad iš vi
so vaišėms — gir kas atliks
statybai - suaukota 718 kruzeirų.
Dėkojame taip pat visoms
šeimoms ir ponioms, prisidė
jusiom prie vaišių valgiais ar
produktais, kaip M, Čiuvinskienei, M. Paleckienei, J. Jotautaitei Galvão, O. Mikuckie
nei, Ir. škurkevičiutei, Alek
navičienei ir kitoms, kurių
pavardžių, deja, dovaną, įtei
kiant neužsirašius, paskui aiš
kiai nežinom
nuoširdi padėka šeiminin
kėms ir kitoms padėjėjoms,
kaip Angel. Trubienei, Vero
nikai Simaoavičienei, Marce
lei Stankevičienei, Aldonai Žu
taut enei, Bagdžiuvienei^ir ki
toms bei visur ir visiem talkiniakavusiam Jonui Dimšai.
Dėkojame taip pat salėje
patarnavusioms šeimininkėms
ir jų padėjėjoms, kaip O. Mi
kuckienei, Ir. Škurkevičiutei,
Danielei Ruzgaitei, O, Stan
kūnaitei, Brunai Matelionytei
bei kitoms.
Ačiū visoms ir visiems tautautiečiams per Mišias dosniai
suaukojusiems 327 kr.
Didelė padėka «AUŠROS»
Chorui bei akompanuotoju
F. Gįrdauskui, giedojusiais
per Rišiąs ir per meninę pro
gramą.
(Bus daugiau)

VYRŲ BROLIJOS VEIKLOS'
KALENDORIUS

Rugsėjo 13 d. spaudos bičiulių subuvimas balius.
Spalio 11 žaidimai Jurubatubos parke pas p. Vladą Jasiulionį.
Lapkričio 8 ar 15 piknikas
Praia Grande.
Juozas Baužys, pirm.
ÜKBSSnOQÜ
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