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ARTAI TOKIA

tus, pabrėžiant didžiausią jo reikalavimą! nei vie
no žmogaus nelaikyti savo priešu. Visi (kiti) t i e ,
kurie pasisiūlė būti gyvenimo meno mokytojais, nei
vienas nedrįso šito reikalauti. Net nei komunistų
partija.

SZS ®S» CB3

2) Šį Kristaus reikalavimą pakartoja Romos ka
talikų Bažnyčia, kaip juridinis asmuo, savo juridiniai
me kodekse, trimis paragrafais :CIC 129, 1 30, 131.

Neseniai pasaulio spauda pra
nešė, jog Prienų klebonas
kun. Z d ep s ki s buvęs •. v. • '333
taip žiauriai sumuštas, kad jo
nebeatpažinusi net motina, at
ėjus jo aplankyti, Dabar gauta
kun. Zdebskio gynimosi kalba,
pasakyta teismui 1971 m. lap
kričio 11 dieną, Ji ilgoka, bet
labai svarbi ir visiems mums
žinotina. Šiame numeryje pra
dedame ją spaudinti. Fed.

3) Tą Kristaus reikalavimą mokyti vaikus tikėjr
ir Kristaus nurodyto būdo, kaip gyventi,
pratęsia vaikų tėvai, kurie turi natūra
lią teisę į savo vaikus. Kai tėvai nori,
kad jų vaikai mokytųsi mu
zikos -- kviečia muzikos
mokytoją; kai matematikos
— kviečia matematikos mo
kytoją ,ir panašiai. Taigi
mes, kunigai, atsiduriame
tarp dviejų įstatymų.

TARP DVIEJŲ ĮSTATYMŲ

Atrodytų, jog valstybė,
leisdama įstatymus turi tik
vieną tikslą -- piliečiu ge
no vę, Bet tos gerovės ne
gali būti be sąžinės laisvės
be tėvų teisės į savo vaikas
kus. TRRS konstitucija tas
■teises pripažįsta. Taig pat
pasirašyta bei ratifikuota
Žmogaus Teisių deklracija. . .Verta prisiminti ir pasku
tinius oficialius šio klausimo aiš
kinimus TSRS. KP. CK generalinio
sekretoriaus BREŽNEVO (Pravda,
vedam. 1971. VIII. 29).

” 1971 m. rugpjūčio 16 d,buvau areštuotas ir man iškelta byla už tai,
kad š. m. vasarą Prienų bažnyčioje
mokinau vaikus tikėjimo tiesų. Vie
name iš bylos aktų užrašyta: ’’rasta
bažnyčioje 70 vaikų ir apie 50 tėvų”,
Esu kaltinamas pažeidęs LTSR 143
paragrafo pirmąją dalį, kuri kalba a—
pie bažnyčios atskyrimą nuo valsty
bės. Kaltinimas paskelbtas sitimant.
Kuo motyvuoju savo elgesį? Ten
ka pakartoti tą patį motyvą, kuris bu
vo pasakytas bažnyčioj, kai į ją atė
jusi ateistų grupė paklausė: ar žinąs
kad vaikus mokyti draudžiama ?, At
sakyti tenka tais pačiais žodžiais,kun
riais pirmieji Jėzaus pasiuntiniai par
aiškino aukščiausiam žydu teismui:
’’Dievo reikia klausyti labiau, negu
žmonių”.

KA SAKO RUGIENIS ?
~«

1) Todėl mokiau vaikus tikėjimo tiesų, kad te
kis yra Kristaus reikalavimas: ” Eikite ir mokyki te. . . laikyti visa, ką* esu jums kalbėjęs. ” įsaky
mas apima visus žmones, neišskiriant suaugęs, ar
vaikas. Mokyti ne savo išminties, ne kokio nors fi
losofo gyvenimo būdo, bet to, kurio reikalauja Kris-

—■ ■■
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Įgaliotinis prie LTSR ministrų tarybos kulto reika
lams Rugienis, oficialiame pokalbyje su užsienio
lietuvių laikraščio redaktorių Jokubka pabrėžė, kad
Lie tuvo j e y r a pilna religijos-sąžinės laisvė. Niekas
net neturįs teisės teirautis apie religinius piliečio įsitikinimus. Jokubka taip nupiešė religijos būklę ir
savo knygoje 1!TĖVŲ ZEMÈ ”, išėjusioje šiais me
tais Čikagoje. Taip pat kalba ir neseniai pasirodęs
Lietuvoje veikaliukas italų bei anglų kalbom ”Reli
gija Lietuvoje”. Ne vien praėjusių, bet ir paskuti
nių metų oficialus šio reikalo aiškinimas kalba vie•soodai, kad Lietuvoje yra pilna religijos laisvė, £

Lietuvos nacionaline
M. Ma 7, vy do b i b 1 i o teka
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KUNIGO

ZDEPSIĮIO KALBA

(Atkelta iš 1 pusi.)
Teisiamas už atliktas pareigas

Laisvė katalikų. Bažnyčiai, kaip juridiniam asme
niui, turi reikštis leidimu funkcijonuoti. Jei leidžia
ma gyventi , tai tuo pačiu leidžiama ir valgyti, ir
kvėpuoti ir panašiai. Jei oficialiai leidžiama egzis
tuoti kunigams, tai savaime įima ir leidimą reikš
tis pagrindinėm jo funkcijom, t. y. aukoti, atleisti
nuodėmes Dievo vardu( teisti) ir mokyti. Išeina,kad
esu teisiamas už savo tiesioginių pareigų atlikimą.
Pažvelgus į bylos dokumentus, ateistų karakteristikas iš įvaiu'ų buvusių darboviečių, kaltina mane tuo
■ pačiu motyvu — už savo pareigų atlikimą. Gaila, kad
ten neradau charakteristikos iŠ vyskupo kanceliari. jos. Ar ir ji būtų kaltinusi už pareigų atlikimą?
II

Teismo akivaizdoje reikia parodyti ir psicholo
gines aplinkybes, neabejotinai turinčias įtakos ma
no elgesiui, už kurį esu teisiamas. Tas aplinkybes
sudaro gyvenimo faktai, kuriuos patys ateistai, ar
ba paskiros instancijos nesilaiko to paties įstatymo,
kalbančio apie sąžinės laisvę, pagal kurį Šiandien
esu teisiamas.
Žodis ’’ateistas” čia pavartotas, kaip labiausiai
tinkantis musų reikalui, kadangi ateistas, ar jis bus
saugumo darbuotojas, ar administracinio aparato,ar
švietimo, šiuo atveju reiškiasi vienodai, kaip kovo
tojas prieš Dievą. Sąžinės laisvės problemą TSRS
įstatymai sprendžia atskirdami valstybę nuo Bažny
čios. Deja, kaikurių ateistų dėka, Bažnyčia jaučia
si neatskirta nuo valstybės, o priešingai — palenk
ta ateistų interesams. Ir tai gana dažnai apgaulės
ir klastos keliu. Del tų pačių priežasčių tikintieji
jaučiasi ”už borto”. Jaučia nelygybę prieš įstaty
mus. Faktus, kuriuos plačiai žino visuomenė, ne
gali nežinoti ir prokuratūros (teismai. Bed.). Kodėl
jos tyli ?
P a vy z džio dėliai galime prisim inti vie n ą kitą_____ _
faktą, ypač kurie artimai susiję su mūsų bylos objek
tu.
Tikinčiųjų nelygybė

Pirmiausia tikintieji jaučia nelygybę prieš įstaty
mą, kurią ypač išryškina faktas, kad ateistai turi sa
vo spaudą, mokyklas, o tikintiesiems tai neleidžiama*
Jei kunigai baudžiami už vaikų ruošimą Pirmai Išpa
žinčiai, tai norisi klausti,ar yra iškelta nors viena
byla ateistams už tikinčiųjų interesų pažeidimus, ypač pagal 1966 m.paskelbtą BK (Baudžiamojo Kodek
so) papildy amo 143 paragrafą? Tokių faktų juk yra.
Tikinčiųjų skriaudimo

faktai

a) Prieš metus atleista iš darbo Vilkaviškio
vidurinės mokyklos mokytoja kaip tikinti, dėlto netu
rinti teisės dirbti ne tik pedagoginį darba, bet i r
niekur kitur. (Negali gauti jokio darbo I Red.). Artai
ne pažeidimas sąžinės laisvės? Ir ne vienintelis fak
tas mūsų aplinkoj!
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b) Taip pat ateistų paslauga, kad visuomenė, ypač jaunimas, moksleiviai, tarnautojai nedalyvautų
mišiose. Tikriausiai jie (ateistai. Red.) jaučia ins
tinktyviai, kad Dievą pažinti yra lengviausia iš veido
tikrai maldoj paskendusio. Jie instinktyviai jaučia,
kad visa, ką mes vadinam malonės veikimu, tuo pačiu
ir tikėjimo tvirtumas,yra būtinai surištas su šv. mišiom. Reiškia: egzistuoja sąžinės laisvė, bet visuo
menės, ypač jaunimo vidinė kultūra neprivalo būti
maitinama. Yra eilė faktų, kad mokytojai neleidžia
į bažnyčią laidotuvėse dalyvaujančių mokinių, arba
juos išveda. Ar tai ne nusikaltimas pries sąžinės
laisvę ?
Tokių ir panašių faktų, kuriuose plačiai žino vi
suomenė, negali nežinoti prokuratūros. Kodėl jos ty.
Ii? Ar reikia stebėtis, kad tikintieji nejaučia lygy
bės prieš įstatymus? Ypač tikintiesiems nesupranta,
ma, kodėl vyriausybė neatsiliepė nė į vieną tikinčių
jų pareiškimą vyriausybei dėl esančių nenormalumų
tikinčiųjų atžvilgių. Juk spaudoj buvo paskelbta, kad
mėnesio laikotarpyje atitinkanti instancija turi rea
guoti į pareiškimus. Pavyzdžiu čia gali būti ir šią
bylą liečiantis tikinčiųjų reagavimas, Šią vasarą ,
kai grupė ateistų atėjo į bažnyčią, mokant vaikus ti
kėjimo tiesų, ir pradėjo iš pasalų fotografuoti, klau
sinėti vaikų pavardžių, motinos stojo ginti savo vai
kus. Bažnyčioje kilo triukšmas. Ištikrųjų, kaip ne
daug reikia visuomenės psichologijai, kad pasikarto
tu kažkas panašaus, kaip Kražių įvykiai caro prispau
dimo laikais. Po šio įvykio 69 vaikų tėvai parašė
skundą Liaudies Kontrolės Komisijai prie LTSR.KPCK. Į kreipimąsi nebuvo jokio oficialaus atsakymo^
nors siuntėjų adresas buvo.

Tokių ir panašių faktų akivaizdoje savaime kyla
klausimas: argi tikinčioji visuomenė ne už įstatymų
ribų? Ar visa tai ugdo pagarbą konstitucijai? Ar
reiktų stebėtis, jei visuomenėje kiltų minčių, kad
sąžinės laisvė konstitucijoje ir Žmogaus teisių De
klaracijos ratifikavimas (patvirtinimas, Rd) ir kita,
tai tik propagandai. Taip pat propaganda ir 1966 m.
§143 paragrafo papildymas(bausmės už tikinčiųjų
laisvės pažeidimus), ir Rugienio interviu Jokubkai ,
ir jo veikalai ’’Tėvų Žemė* bei "Religija Lietuvoje'^,
ir visos kalbos apie sąžinės laisvę. Kodėl prokųratūros tai matydamos tyli ? Nęjaugi galėtų būti kaž kokių slaptų įstatymų, priešingų oficialiems, neži
nomų visuomenei?
Aiškios

apgaulės

Eilė faktų iš ateistų elgesio dvelkia aiškia
apgaule ir klasta pries sąžinės laisvę.
Ir kodėl visa tai nebūna baudžiama? Nekartą ateis
tų elgesys prieš tikinčiuosius būna panašus į Šeks
pyro raštuose nupieštą hercogo Glosterio elgesį
iŠ XV amžiaus, kuris, siekdamas Anglijos kara
liaus sosto, visus konkurentus slaptai žudydavo, o
prieš visuomenę sugebėjo pasirodyti net su mal
daknyge rankoje.
1) Ar nepažeidžia klastingai sąžinės laisvės
ateistų pastanga, kad studijuoti Romoj ir į vysku
pų vietas patektų ateistų parinkti asmenys? Koks
kitas tikslas Čia gali glūdėti, jei ne klastinga už
pakalinė mintis griauti iš vidaus Bažnyčią šalyje,
kurios konstitucija garantuoja sąžinės laisvę ir vii
cl
Q u. )
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TIKRI? ATSITIKIMI?
JOKIE wteWÊIJIMAI
NE P A H A I KI MA
Jau kelinti metai ne tik Lietuvos valdžios
pareigūnai bei laikraščiai, o ir mūsų broliai
lietuviai, atlikę savo,,maldininku kelionę į ko
munistinę Lietuvos šventovę, dtyažidamiesi
Šaukia: LIETUVOJE RELIGIJOS NIEKAS NE
PERSEKIOJA* TEN PILNA SĄŽINĖS LAISVĖ’
Ką jūs čia laikraštyje apie persekiojimus rašo
te yra tikras šmeižtas Lietuvos darbo žmonių
valdžios” ir panašiai»
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Prancūzija turi daug gy
prigužės balsuotuoju minios.
dytinų žaizdų. Bet Folero per iNekaltinsim Šį karta* mūsų
visuomenės, jei rinkimuose mėnesį sutelkia tiek pinigu>kkd<
pakanka pastatyti raupsuotiems
dalyvaus tik mažai balsuo
tojų» Nėra būtinos propagan- ligoninę su 600 lovų»
dos.
Greitu laiku Afrikoj, Dramb
lio Kaulo Pakrantėj, iškertama
didelis miško plotas ir išauga
klinika, apie kurią ima burtis
balti akmeniniai namukai.

-- Turi būti pavyzdys kitiems
raupsuotųjų centrams -- sako
Folero.
Ten pat išdygsta ir vaikų dar
želis,ir mokykla. Iš Prancūzi
jos atvyksta dvidešimt jaunų
seselių -- visos savanorės.

Staiga ta giedriausàlaisve žėrintį dangų nuplieskia du akinantys žaibai ir sugriaudžia du
tokie garsūs perkūnai, kad juos išgirsta visas
pasaulis»
Trakų pilis
Praėjusių metų pradžioje kun. Antano ŠešSu ta ligonine sklandžiam
kevičiaus, o dabar kun. Zdepskio žodis Tarybų
teismui nušvietė komunistinius melus ir sutriuškino visą ju taip rūpestingai pastatytą me
®W©»ST MM mčų BA’S’Ą
lo propagandą» Šiame ML numeryje pradėjom
ir kitame baigsime skaityti kun. Zdepskio žodį.
Jis ir kun. Šeškevičius drįso sviesti į akis savo
žurnalistui prasideda naujas
Lionas 0 1942 m. vasara.
teisėjams, kad Lietuvoje nuolat yra pažeidžia
gyvenimas. Nuo dabar jis be
Prancūzija pavergta vokie
ma tikinčiųjų sąžinės laisvė, kad tikintieji tu
perstogės keliaus po visą pa
ri nukentėti už savo tikėjimą, kad kunigams ne čių kariuomenės. Seserų
saulį, žadindamas žmonių sąmisionierių viršininkė kal
valia atlikinėti svarbiausių savo pareigų. Kad
basi su jaunu daržininku .Vi žinę.
taip yra^jiedu ne tik nurodė, jog tai žino visa
-- Kaip tai gali būti, ir tai
si prancūzų vienuolynai tuo
plačioji Lietuvos visuomenė, bet žino tai ir pa»
mūsų laikais? Iki šiol pasaulį
metu turėjo apsčiai ’’darži
tys teisingumo organai-prokurorai, bet jie nė
ninkų”, anksčiau nemačiusių bauginę raupsai juk yra mažes
piršto nepajudina toms skriaudoms panaikinti
nė liga už šimtus kitų. O m es
kastuvo,ir "virėju”, nemo
ir persekiotojus sudrausti^nors tiek atvirai ir
pasmerike gyvuliškai gyventi
įžūliai laužo Tarybų Rusijos ir Lietuvos konsti kančiu net krosnies įkurti.
15 milijonų žmonių! Su viena ,
tucijas. Į tokius kaltinamųjų pasakomus priekaiš Tai buvo jauni prancūzui.be sulfono tablete per dieną, per
sislapstantys nuo vokiečių
tus teisėjai negali nieko atsakytį ir tyli.
šešis mėnesius galima išgy
Tikėkimės, kad dabar nut ils ir mūsų broliai Gestapo.
dyti 90 proc. raupsuotųjų, jei
komunistai ir nebevadins mūsų melagiais Šmei
-- Mes norėtumėm steigti
tik pradedama laiku gydyti.
žikais, paskaitę ML žinutes apie tikinčiųjų per raupsuotųjų ligoninę Dramb Už 82 frankų ( 85 kr) galima
sekiojimų tėvynėje.
lio Kaulo Pakrantėje --pa
žmogų visiškai atnaujinti.’
sakojo viršininkė.-- Perso
Tai ar galima leisti, kad mes
KAIKAS JAU NEBERIMSTA. . ..
nalo, ačiū Dievui,pakaktų,tik tam reikalui nesurastume pi
trūksta, kaip paprastai, pi
nigo ?
Malonu regėti paskutiniame ML puslapyje
nigų.
Follero keliauja
smulkų pranešimą apie ekskursiją į Šiaurės
-- Jei jums tik to tereikia,
Folero skelia savo metus į
Ameriką. Čia aiškiai nurodyta, kada ir iš kur
tai pasirūpinsiu aš, - -pasi
dvi lygias dalis. Pirmuosius
ekskursija išskris, kada grįš, kada, ir kam,ir
siūlė jaunasis darbininkas.
šešis mėnesius jis skiria^vei“
kiek įmokėtina pinigų už bilietus, kur galima
Tas "daržininkas” --tai
kiesiems" -- jiems kalbėti,
susitvarkyti reikalingus dokumentus»
sklandus žurnalistas, žinom žadinti jų sąžines. Paskaitos,
O kodėl nebūtų galima paskelbt panašiai aiš
as poetas ir dramaturgas Ra tūkstančiai laiškų, pranešimai
kius nurodymus, kada, kame įvyks rinkimai į
oul Follereau(Folero) .Savo per radiją, T. V., žurnalas :
Jaunimo kongreso atstovus, kas yra kandida
"Mission de France" ir dešina
raštais.jis labai priešinosi
tai, kas turės teisę rinkti, ar tik studentai, ar
tys knygų, asmeniniai kontak
naciams, todėl Gestapas įir gimnazistai, kokio amžiaus, ar galės rinkti
tai su tūkstančiais žmonių.
traukė jį į mirties knygas.
dirbąs jaunimas ? Girdisi, jog rinkimai turėtų
Kitus šešis mėnesius jis pa
Tą pačia dieną jis sužino
būti Vasario 16 proga. Ar tai tiesa? Jei taip,
jo, kad pasaulyje esama pen švenčia raupsuotiesiems. Jis
tai propagandai laiko kaip ir nebeliko, jei no
kiolika milijonų visiškai ap juos lanko, dalija surinktas au>
rima, kad tuose rinkimuose dalyvautų ko dau
kas, sėdasi su ligoniais už vie
leistų raupuotųjų ir kad esą
giau jaunimo. Todėl ' ir teiraujamasi, kas čia
no stalo, dainuoja, žaidžia su
daug vyrų ir moterų (kunigų
yra?
ir seserų vienuolių) kurie no. jų vaikais . ..
vtt
-- Nesu gydytojas-- teisi
rį raupsuotiems tarnauti, bet
Tas pats pasakytina ir apie skelbiamus Br.
nasi, --tai negaliu juos pagy
Liet.Bendr» Tarybos rinkimus. Jie turį įvykti neturį reikalingų pinigų.
dyti. Bet galiu nors bandyti
kovo mėnesį. Jau turim vasari, o tikros propa
Kitą dieną, dar karui tebegandos nė už pinigus nenupirktum. Reiktų netu- šelstant, tas jaunas, žemo ū- grąžinti jiems pasitikėjimą ir
viltį. Tad ir pasileidau pasau
retó ne mažiausio gyvenimo patyrimo,kad būtų
gio, gyvų akių ir tvirtos va
galima manyti, jog pakaks savaitę ar dvi prieš lios vyras išėjo iš vienuolyno. lin, ištiesiau jiems ranka, ir
juos apkabinau. ( Toliau 7 ps)balsavimus paskelbti :.,bu s rinkimai. Ateikit- Ir
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JUOZAS KRALIKAUSKAS

(Tęsinys)
Mindaugo kalėjiman patekęs Girde
lis išgyvena šalti, ir badą. Kernavėj
daugybė žmonių serga ir miršta. Pa
sakota, kaip žmones gydėsi ir mirė,
ir kaip buvo pašarvojami. Toliau:
i

o
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Tai va, Per 26 metus visa Lietuva gerai pažino,
kas yra Mindaugas. Lyg pasiutęs, jis pervertė kojom
visą gyvenimą, užmesdamas visiems savo valdžią.Jis
sunaikino senąsias rikių šeimas.Gudriai pasinaudoda
mas tarpusavio nesutarimais, atėmė iš jų žemes už
šiokius ar kitokius tariamus nusikaltimus. Daug di
džiūnų ištrėmė iš ju tėvonijų. . . Ir jis, Girdelis --ri
kio sūnus, Viligailos sūnaitis, iki šiol turėjo bežemiu
klajūnu besirversti. 0 .
Lašt! Lašt!..,
Ir jau net 26-ri metai, kaip Mindaugas viešpatauja.
Per šitiek metų, kaip dar nė vienas iki šiol. . .

Tsss! -- Girdelis staiga suklusta. Žingsniai! Kaž
Paskutinį išlydėjimo žodi, byla toližinys.
kas ateina. Kažkas pamažu atrakina sunkias duris...
... Mirtis yra gimimo sekmuo. Kiekvienas mirsi
Spygteli atkeliama sklendė. Girgžda veriamos du
me, kad vėl atgimtume. Tesudegie ir teatgimstie vėl
rys. Rūsio sutemon įsigauna šviesos, it kanapių pieno.
gyvas ’.
Ir dvelkteli gryno oro, net akyse suraibsta. . .
... Gyvata gi neturi pabaigos. Tesudegie ir teat
Rūsin įšlepsi s augimas, lyg tamsus vaidulys. Tas
gimstie jaunas !
pats nerangėlis su bar s ūkine kepure. Atneša tą pažįs
. . . Tęsiasi niekada nesibaigianti gimimų, ir miri
tamą medinį kaušą mitalo, kuris buvo lauktas per iš
mų eiga. Tesudegie ir teatgimstie stiprus 1
tisą ilgą parą. ..
. . . Per mirimą atgimstame kitais pavidalais aug
Girdeliui taip ir pasunkėja alsavimas. Jo krutinę
menijoj arba gyvūnijoj, mūsų broliuose ir seseryse .
spūsteli sausas dusas. Jis apgalvojęs ir pasiryžęs
Tesudegie drauge liga ir kentėjimas,© teatgimstie
kaip tik dabar gelbėtis. Vis tiek jau nebegali būti blo
džiaugsmas
giau.
Jis,padrebindamas,tiesia surakintas rankas, kadis
Girdelis užgirsta, kaip ir vėl sugliurgsi jo vidu
giltininko priimtų ši menką kalinio maistą. • .
riuose .
Per tas kelias akimirkas jis įtemptai galvoja kovo
Lašt'. Ir vėl lašt! Visą laiką girdėti, kaip lygiais
ja su savim. Ar pagriebus išsrėbti ir išlaižyti? Ar
protarpiais vis tekši lašas po lašo. . .
net nė lupomis nepalietus išmesti aslon?. . .
Rūsys niūrus ir skursnus, girdėjęs daugel dejonių
Noras valgyti -- žvėriškas. Gi badmiriauja čia šal
ir atodūsių. Tamsus, šaltas ir puvėsiais pakvipęs.
toje drėgmėje. Net svaigu, kaip ta sriuba vilioja. Juk
Ubrs neįžiūrėsi, bet apgarbėjusiuose kampuose, tur
būt, kyboja vorų tinklai. Ir šimtakojams čia rami vie dieną naktį jos laukė. Jau va ir pakvipo gi,. .
Bet jeigu nesusilaikytų -- paliktų čia rūsy. Išsigel
ta auginti savo veislę. . .
bėti
galima tik atsiplėšiant nuo šito kaušo: tik nepriGirdeliui vis dar lyg nesinori tikėti: tuoj po saulės
sangrąžos, sausini© mėnesio pradžioje, numirė ir Mor nešant prie burnos, o paleidžiant kristi iš rankų. Ligi
ta. Mindaugas -- antrąkart našlys. Jaugi net pati reks- soties abiem žandais vistiek neprisprogsi. Ir ar ne
žinia, kokio galo čia besulauktų? Jie gi įsitikinę, kad
sfenė, net tokia turėjo mirti. . .
Parnų jis nužudė, ir baigta.
Mindaugas išpildė Mortos priešmirtinį prašymą:
pakvietė Ulę Daum antieną ’atvykti iš Utenos į šerme
Iš sugrubusių rankų išsprūsta kaušas: nukrinta pluknis, kad apraudotų seserį. Aukšta graži Ulė atvyko su
tinėn aslon prie šiaudinio migio.
palydovais trim rogėm iš Nalšėnų ir labai graudžiai
-- At pasilpau -- sumurma Girdelis, susikūprinęs
apraudojo. O paskui plačiai nuėjo paskala, kad jos
ir lyg nusigandęs, lyg labai susirūpinęs. . .
gražus augumėlis ir veidelio dailė Mindaugą kurstyte
Saugunas tyli: nežiopteli nei mė, nei bė. Bimza
sukurstė, katinte įkaitino. O ir pati Morta prieš mir
stiprokas, bet padribusiu ir apsiblaususiu čiaulės veitį esą prašiusi, kad po jos sau moteriške jis paimt
ne jokią kitą, o tik Ulę. Kita gi neprižiūrėtų
jos Replio ir Gerstučio. . .
Šalk rūsyje, grubk ir neik vis vienoje vie
toje. Nieko nematyk, negalėk įžiūrėti net žliaugomis apžliugusių sienų, nei apgarmėjusių
kampų ir lubų. Rikių giminės. Viligailos vai
kaitis -- o būk sukaustytom rankom ir alk!
Lindėk tamsoje kaip sliekas ar kurmis. Tegirdėk savo gliurgos gliurgsėjimą ir nuo lubų
lašnojimą. . .
Užpernai Mindaugas buvo šitan pat rūsin
sugrūdęs kryžiuočius, buvusius Kernavės įgu
loj. Sutartis ir bičiulystė su ordinu buvo nu
traukta. Šitame rūsyje, sako, kryžiuočiai gie
doję, kai buvo po vieną išvedami. . .
Tai kaipgi dabar iš tikrųjų? Ar Mindau
gas . . .nutraukė ir su krikščionybe ryšį? . . .
Ar jis veidmainiavo, dėdamasis krikščioniu?
veidmainiauja dabar, dėdamasis grįžusiu?
Lašt! Lašt! . . .
1
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OS LITU ANOS EM SP (2)
Hoje vemos alguns dados esta
tísticos. Primeiro, o número ,de
pessoas em nossas famílias (veja

O numero
de pessoas
nas famílias
(A)

Para saber o numero qí pessoas
da sua idade na vizinhari a (em SP)
multiplique o numero, dado para —
varios bairros no jornal da sema
na passada, pela porcentagem

Ningu
ro exato
de li
cendentes
no Brasil
a imigração de 40
ante 1926-30,
alem das
òes menores, o
número pode alcançar até 100,000
pessoas, dos quais quase a meta
de mora em SP e nos arredores.
coluna infamílias
s. Então saal, uma famico pessoas, a
ias com vovô ou

ouadro (A),
dica a pore
com 1, 2, 3
b

(B)
Distribuição /
idade

vovo em casa.
O outro quadro (B) mostra a distribuição de idade dos membros .

n
<5-

0 § V) o
i 1
t su
m

Skersai:

Ką mama daro virtuvėj ?
2. Labai švelnus gyvulėlis.
Mergaitė kuri dažnai maudos
yra .... .
.
j
Ką mes sėjam, vadinas .........
5. Jei netaip, tai .... ?
Po namu, rūsys.
Paukštis, kuris aukštai skraido.

1.
2.
3.
4.
5.
6,

Kostiumo viršutinė dalis.
Kur daržininkas dirba ?
Kokius batukus ... Jonukas ?
Moteriškos 'gimines šuo.
Daug ir nereikalingai kalba.
Pirmą žodį, .kokį mes išmokstam
tarti, kai mažiukai.

Atsakymas:
Skersai: 1. Sale

2. Ka

3. Krito

Išilgai: 1. Sotus 2. Lėktuvą
4. Dvi- 5 . Plos

II PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO KONGRESAS

3. Sveika

Jaunimo darbas ir širdis — '
lietuviu tautos ateitis!

KUR JOS BOSITE
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JAUNIMO KONGRESO ŽINIOS

«Francisco Braga» MUZIKOS

P a ro do s
Visų astuonių JK parodų dalyviai bus
vertinami ir geriausi prennijuojami (iki
30 metu amžiaus). Grynojo bei taikomo
jo meno, architektūros, foto, filmų, tau
todailės ir literatūros parodos atidaro
mos birželio 24,Jaunimo Centre, Čikago
je. Norintieji jose savo kūrinius išstaty
ti turi užsiregistruoti iki gegužės 21 d.

KONSERVATORIJA
Rua Marechai Mallet, 251, Vila Zelina

DABAR LAIKAS ĮSIKASYTI
Kursas:

Komitetai
Australijoje veikia net keturi JK komi
tetai, o jų veiklą derina centrinis komite
tas. Iš Kolumbijos norima siųsti tarp 12
ir 15 jaunuolių (1966 m. dalyvavo 8).
Didžiosios Britanijos lietuviai ruošiasikaip ir Brazilijos - nuomuoti lėktuvą, ku
ris išskrenda birželio 18-19 d,
Sportas
Sudaromas projektas sporto šventės,
kurį įvyktų Jaunimo Kongreso metu.

Leidinys
Jūratė Jasaitytė bus JK kongresinio lei
dinio redaktore. Jai talkininkaus fotogra
fas ir visa eilė bendradarbių.
Jaunimo Peticija
Baigiamas ruošti galutinas tekstas pe
ticijos Lietuvos laisvės klausimu, kuriai
parašai bus renkami visame pasaulyje.
Finansai
PLJK komitetas jau surinko virs 36
tūkstančių dolerių JK reikalams, o išlai
dų ligi šiol jau buvo apie 5, 000 dol.

Studijinė anketa
Dr'. Romualdas Kriaučiūnas jau paruo
šė ir Komitetas patvirtino apklausinėjimo
lapą, kuris bus išsiųstas visų kraštų lie
tuvių jaunimui. .
Jaunimo stovykla
G. Breichmanas vadovauja komisijai,
kuri ruošia 500 dalyvių stovykla Kanado
je, netoli Toronto. Čia bus visi Kongre
so atstovai ir kviesti stovyklautojai. Va
dovų stovyklos metu bus kun. A. Saulaitis.

MŪSŲ ATSTOVAI
bus rerkami vasario 20 d., prane
ša Brazilijos JK komiteto pirm. A.
Steponaitis.

lengvasis pianinas
klasinis pianinas
ritmo orkestras
klasinis gitaras
akordeonas
modernų^ gitaras
įvadas muzikon (mokytojams ir vaikams)
ritminė ir pataisomoji gimnastiKa
baletas ir
kiti kursai

■JL

Duokit man trečią batą_ (tęs)
35 kartus apkeliavo pasaulį,
iš vienos ligonines į kitą. Ra
šė Eisenhoweriui ir KruŠČiovui:
-Duokit man po bombonešį.
Jūsų bombonešis kainuoja 8 miliardus frankų kiekvienas. Už
10 miliardų frankų nupirksiu
tiek sulfono tablečių, kiek pa
kaks visiems pasaulio raupsuo
tiems pagydyti!
Aniedu jam nei neatsakė. Po
dviejų metų amerikiečiu laik
raštyje užtiko žinią:”96 seni
bombonešiai parduoti kaip me
talo laužas.” Savo žurnale jis
parašė: "Įsidėmėkit! Tai bom
bonešiai, kurie būtų galėję iš
gydyti visus pasaulio raupsuo
tuosius1. ”
Viso pasaulio vaikams pasklei
dė iniciatyvą: Kūčių vakarą
ant krosnies prie savo dviejų
batukų pridėkit dar trečia batelį-mažiesiems raupsuotuosiems.
Vaikai atsiliepė dosniai. Ir
kasmet apie 80.000 raupsuotų
vaikų gauna žaislų ir skanės

X

tų iš viso pasaulio vaikų, - Ka
žin, kaip šiuo reaikalu atsilieps
mūsų šeimos ir lietuviškasis S.
Paulo jaunimas?
1954 metais Follereau
pa
skelbė pirmąją "Raupsuotųjų
dieną." Nuo to laiko kasmet,pas
kutinį sausio sekmadienį, jis at
naujina tą skelbimą pasauliui.
-Kai pirmą kartą apkeliavau
pasaulį, -sako, -buvo slaugomi
tik 100. 000 raupsuotoju. Dabar
jau 3 milionai. Tai man didžiau
sias atlyginimas J Bet dar yral2
milionų, kurie apleisti, be vais
tų, be gydytojų, be priežiūros.
O juk ir jie mūsų broliai. Padė
kit tad man - ir jiems!
Tai ką gali padaryti kad
ir
vienas žmogus, kai tikrai myli
savo artimą!
Praganius
Ieškoma mokytoju
Lituanistinėms mokykloms vi
sada reikia naujų mokytojų ypač
kad São Paule Šiais metais pra
plečiame lietuviškas pamokas.
Jeigu kas domėtųsi būti mokyto
ju, kreiptis į tėvus saleziečius
arba į tėvus jėzuitus.

KELIONĖ I ŠIAURĖS âAMERIKA

i

Kviečiame visus tautiečius, norinčius pasinaudoti proga vykti į JAV
puikiomis sąlygomis, skubiai įsigyti bilietus. Dabar jau atėjo pats lai
LB Tarybos rinkimai
kas mokėti pinigus, tvarkyti dokumentus ir galutinai sudaryti keliautojų
Sao Paule kovo 19 d. įvyks Lietu
sąstatą. Galutinės žinios yra šios:
vių Bendruomenės Tarybos rinkimai.
Skrisime sprausminiu (jato) lėktuvu "Aerolineas Argentinas"
Visi tautiečiai kviečiami jau dabar
išskrisime birželio 27 (antradienį) ir grįšime liepos 26 dieną.
pasiruošti ir rinkimuose dalyvauti,
Kelionė kainuos (Sao Paulo-New York) keturi šimtai dolerių ar
kad balsuotojų skaičius būtų gausus,
ba Cr§2.314, 00. Mokėti galima iš karto arba su banko paskola dvylikai
ir kad gražiai atstovautų mūsų kolo
mėnesių (dvylika mokėjimų po Cr$232, 10).
nijai.
Paskolai gauti ir dokumentus tvarkyti galima kreiptis į Sr. Rober
Vyksta į Argentina
to, Sr. Donato ar Sr. Fernaldo, SPARK viagens e Turismo s/A, kurios
Brazilijos JK komiteto pirm. A. raštinė yra Rua Braulio Gomes, 37, centre (tarp gatvių Sao Luis ir Sete
Steponaitis vasario 12 skrenda į Ar de Abril), tel. 36-3988, 37-1652, 35-5325gentiną bei į Urugvajų tartis dėl ke
Kas mokės iš karto, gali sumokėti: Vila Zelinos klebonijoje pas ku
lionės tuo pačiu lėktuvu į JK. Regis nigus saleziečius (63-5975), Mookoje pas kunigus jėzuitus (273-0338) ir
truos ir suaugusius turistus, kurie
Paraíso pas pirmininką Arūną Steponaitį (61-2181, ramal 64).
keliautų kartu su trijų kraštu jauni
Tautiečiai prašomi prisidėti, nes tokia proga negreit pasikartos.
mu, kurio skaičius sieks 67 jaunuo
---- Arūnas Steponaitis
lius .
II PLJK Pirmininkas Brazilijoje
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VILA ZELIN.n
Don Bosco šventė
Sklandžiai praėjo parapijinė
Dom Bosco, jaunimo globėjo,šven
tė, su dideliu ypač jaunimo bend
radarbiavimu»
Didžiojoj seselių pranciškiečių
salėje 17 vai. buvo mišios, kurias,
vadovaujant kun. V. Pavanello,Li
ceu Sagrado Coração direktoriui,
koncelebravo kun. Pr. Gavėnas su
Kun. H. Šulcu. Komunijų buvo nei
daugiau, negu tikėta.
Toj pačioj salėj vyko ir vaka
rėlis. Visą programą paruošė ir
išpildė jaunimas, jaunimo globė
jui pašokdamas ir padainuodamas.
Vietinis brazilų jaunimas JUPAC
išpildė Don Bosco himną ir kitas
tris dainas. .
Paskui prisistatė tautiniais ru
bais lietuviškasis jaunimas . ŽIL
VITIS pašoko keturis šokius, NE
MUNAS - šešis, būtent,net dau
giau, negu buvo numatyta progra
moje.
Prie jų su jaunatviška nuotaika
prisidėjo Liet. Kat. Bendruome
nės choras su trim dainom.
Sekė "užkandžiai”, kuriuos su
dideliu dosnumu parūpino ponios
ir vyrai. Jaunimui tiek prisišokus
ir prisįdainavus, užkandžiai, aiš.ku, tuoj pranyko nuo apsčiai ap
krautų stalų.
Šventėj dalyvavo nemažai sve
čių, tarp kurių paminėsime ' tik
tą patį vakarą atgal į JAV-bes iš
skridusį Tėvų Jėzuitų provincioLą, T. G. Kijauską.
MIŠ IOS
Vasario 11 d., 20 vai. u s 7
dienos Mišios už a. a. Mariją Zuzaną Tumas-Ciapas.

|V; KAZIMIERAS
Šv. Kazimiero parapijos meti
nė šventė įvyks kovo 5 d., sekma
dienį, 17 vai., dalyvaujant arki
vyskupui.

Vila Ema
Sunkiai susirgo Simas Bakšys,
siuvęs mokytojas ir Lietuvos sta
tytų mokyklų inspektorius, Gydo
si Matarazzo ligoninėje.
Parque das Nações
Neseniai kūno kultūros fakulte:ą Santos e baigė Juozas Viktor Hiragas.
Centras
Šeštadienį susituokė Kęstutis
Sipavičius su Nympha Aparecida
Alvarenga.
’flj.

•
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LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

LIETUVA

Studentai
Victor Gaišauskas išlaikė egza
minus į inžinerijos fakultetą Lins .
Rinkosi Kunigų Vienybė
Brazilijos lietuvių kunigų susi
rinkimas įvyko, vasario 2 pas tė-vus jėzuitus. Dalyvavo 11 kunigų.
Posėdžiams pirmininkavo kun. J.
Šeškevičius .
Kątik buvo gauta kun. J. Zdeb«
skio kalba, pasakyta teisme Lie
tuvoje už katekizmo mokymą, ku
ri su ankstyvesne kun, A. Šeške
vičiaus kalba ir kitais do kum e n tais ruošiama portugalų kalba.
Svarstyti įvairūs vidaus reika
lai ir pasikalbėta su lietuvių jė
zuitų provinciolu T, G. Kijausku
v
apie lietuvių ir kunigų veiklą S.
Amerikoje.

VASARIO 16 ŠVENTĖ
São Paule įvyks vasario 20
d., sekmadienį, 15 :00 vai. , Progra
moje: įdomi paskaita, dviejų gru
pių tautiniai šokiai, kjungtinis cho
ras, montažas. Visi lietuviai pra
šomi dalyvauti seselių pranciškie
čių salėje.
Išvyko į stovykla/27

~į&

8

UzsimoKejo už M..JL,
Po 50 kr. Antanas Petkevičius, Viliūs Staudė (dveji metai), Petras Ši
monis; 15 dol. Benediktas Povilavičius; po 5 dol. kun. Jonas Kardauskas, Karolė Pažėraitė.
Po 30 kr. Viktorija Butkienė, Va
lentinas Beivydas, Ant. Tininis;, 25 k.
Jonas Dambrauskas, po 20 kr. Mag
dalena MakareviČienė; 2 dol. pridėjo
dar Regina Katkienė.
Garbės leidėjai - po 100 kr. -Šven
to Juozapo Vyrų Brolija, šv. Juoząpo
parapijos taryba, ir °draug susidėjusios - Janina Valavičiene (25), Aldora
Valavičiūtė (25) ir po 10 kr. Maria
Catafay, Aldona J. Gomes, Bronė K.
Merani ir Danutė Saukaitė Grunauer.

RIO
Gerb.prel. Z.Ignatavius užsuko
antradienį redakcijon ir paliko laik
raščiui tokių žinių iš Rio de Janeiro:
Vasario 6 Lietuvių par. bažny
čioje buvo pamaldos už a. a. tragiš
kai eismo nelaimėje žuvusią Aleksandrą-Olgą Telksnytę Peiferienę. ir
už gaisro nelaimėje žuvusį (I.7)a.a.
Rapolą Savicką.
®^Tą pačią dieną buvo metinės Mi
šios už a. a. Juozą Ramanauską.
Trejas mišias koncelebravo prel.
Z. Ignatavičius, kapel. J. Janilionis
ir kun. Pranciškus Zbikas, lietuvis,
kunigų seminarijos profesorius.

Kunigų St. Šileikos7 ir H. Šulco
globoje,pirmadienį įranta Isabel
vasaros stovyklai iš/zyko 27 vaikai
ir 6 suaugę, priglausti J. A. Vala
vičių, K. A. Ambrazevičių ir P.O.
Šimonių vasarvieVese.
Stovyklos nuotaiką iš karto nuro
Zelinos choree koncerte dalyva
dė saulėta diena ir gražus oras.Ge
rosios seimininkės tuoj pradėjo ga vusieji brazilai kitataučiai ir dabar te
minti pietus, o stovyklautojai -apy besidžiaugia ir tebegiria choro šaunų
pasirodymą, palikusį visiems daly linkes apžiūrėti.
Stovykloje, kuri tęsis visą savai- v viams gilų įspūdį.
tę, dalyvauja: Teresė Aleknavičiū
Veteranas kapelionas kun. J. Ja
tė, Silvija Bendoraitytė, Tania Ei- nilionis buvo labai sunegalėjęs ir pa
mantaitė, Nilza Guzikauskaitė, Ve guldytas ligoninėn. Bet gera gydytojų
ra Lucia Karašauskaitė, Ona Mise- globa ir paties ligonio nuotaika gan
A
v.ičiutė, Vanda Pilypąvičiųtė, Klau greit iškėlė iš lovos ir jis galėjo va
dija ir Marcija Pratali, Vilma Ši
sario 6 dieną koncelebruoti mišias.
monytė.
Dabar vėl yra namie.
Mažesniųjų berniukų būrelį suda
ro Antanas Baltušis, Rikardas Benpp Telksnienės ir Savickų šeimoms
doraitis, Robertas Bareišis, Klau nuoširdžiausia užjuojauta liūdesio va
dijus Butkus, Ričardas Eimantas,
landose .
Paulius Jurgilas, Douglas KrumzM. L. Red. ir Admin.
lys, Liucijonas Liutkus, Rodoffas
Liutkus ir Gilbertas Dilys.
»• Vasario 27 lietuviams pamaldos
Didesniųjų berniukų astuoni: Eruž a. a. Vyčą.
nani Abbruzzini, Klaudijus Butkevi
Kovo 5 už a. a. Aleksandrą Pei~
čius, Ant. Liutkevičius, Leandras
ferienę. Užpr, motina.
Krumzlys, Jonas Silickas, Kyman
= = Bal.2 d. už a. a. Oną Levešketas Valavičius ir Petras Zabulonis.
vičiene, užpr. Tumonytės.
Prasideda
.. .... mokslas
i . ...
Kun. J. Šeškevičiaus Instituto Ru
ral ši mėnesį prasidės pirmieji me
tai pamokų užmiesčio parapijų jau
nimui. Atvyksta ir daugiau seselių
talkininkių.

