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kurdinti vyriausybė paskyrė
nužudytojo prezidento John
M0 milijonų kruzeirų. Žemė
F.Kennedy seserį vedęs v
bus duodama ne dykai, bet išsi
Paraíba, Pernambuco ir Cea
VIETNAMAS
•
mokėtinai per eilę metų, leng-.
ra valstybėse pagreitintu tem
Paryžiuje vykstant nesibaipu pradedama vykdyti žemės re vomis sąlygomis. Taip pat ir
įsikūrimui vyriausybė duos pa giančioms^ir viešoms, ir slap
to rjnae Didžiausi tos srities že
toms deryboms dėl taikos,
miu plotai priklausė saujelei di ramos. Be to vyriausybė pra
šo dvarininkus padėti naujaku
Vietname paaršėjo kovos visuos
džiūnų, kai minios tartum bau
riams patarimais, sėkla ir ki
s e frontuose, Fb didžiųjų komu
džiauninkų darbininkų. ne tik
tom reikalingom priemonėm.
nistų laimėjo prieš keletą mė
skurdo, bet dažnai badmiriavo.
nesių pradėtoje ofenzyvoje, P.
Čia yra geriausia dirva veistis
Ką nepriklausoma Lietuva
Vienamo kariuomenė atsigavo,
padarė prieš pusšimtį metų,
raudonojo komunizmo baciloms
išstūmė užpuolikus is didelės
tai tik dabar susiprato daryt
Kaip reforma bus
dalies prarastųjų teritorijų, at
Brazilija. Jau ir yra pats laiv
pravedama ?
kas. Si vyriausybė už tą ir ki gavo kaikurius apskričiu mies
Paraiba valstybėje iš dva tas pastangas kelti krašto žmo tus. Vietnamiečiu kariuomenei
rininku bus paimama 30 procen nių gerovę yra ne tik sveikinti labai padėjo Amerikos lakūnai
ir jūrininkai, apšaudydami,bom
tų turimos žemės; iš Pernamna, bet ir remtina.
barduodami svarbias komu
buko - 14 proc.; iš Ceará net
nistų pozicijas, sandėlius, til
40 procentų. Turintieji mažiau
AM A ZONŲ A
tus, fabrikus.
tūkstančio hektarų (ha) gali pa
Amazonijos klimatas yratys savo noru atsisakyti 20 pro sunkus visiems ten Įsikurti
EGIPTAS
centų žemes reformai. Kitas
bandantiems pionieriams, o už
Jau kone visi rusai "patarė
vyriausybės dekretas parėdo:
vis sunkiausias prie PER.AMA jai” ( 20.000) esą išvykę is ETurintieji tarp 1000 ir 3000
ZONIJOS ( Trans amazonia) besi- gipto. Likę nebedaug specialių
ha žemės, reformai atiduoda 20
darbuojatiems kelio tiesėjams. ins trūkto r ių, kurie mokina eprocentų; turintieji tarp 3000
Daugelis
jų suserga malarija giptie^ius, kaip vartoti moder
ir 5000 atiduoda 40 procentų;
ir kitomis ligomis .Jų ir visų
niausius rusų pagamintus gink
gi turintieji virš 5000 ha atiduo čia apsigyvenančių sveikatin
lus . Bet ir jiems esąs nusta-/
da 50 procentų.
gumui apsaugoti ir sustiprinti
tytas terminas, kacktur ėsią na*
Dvarininkai tai turi padaryti
Jungtinių Tautų piniginis fon
mo vykti.
pusės metų būvyje. Jei tai pa
das paskyrė pusę miliono doleEGIPTAS ir LBIJA paskelbė
darys nedelsdami, tuojau pat
riųt
susijungiančios į vieną respub
gaus, atlyginimą už paimamas
liką. Pilnas susijungimas turi
žemes gyvais pinigais. Kurie
but atliktas metų būvyje. Egip
gi dels, priešinsis, iš tų žemė
tas tikisi tuo būdu gauti pakan
bus nusavinama prievarta, o at
kamai pinigo iš Libijos, ir ki
lyginimas išmokamas ne pini
tos paramos karui su Izraeliu
gais, o valstybės paskolos lai
pradėti» Izraelis gi giriasi ir
Š. AMERIKA.
tais, kurie bus apmokami per
Vieton atsisakiusio kandida tos sąjungos ne kiek nesibijąs.
1 5 ar 20 metų.
to į Amerikos viceprezidentūKas gales pasinau
PAGERĖJĘ TAIKOS GALI
rą Eagletono, prezidentinis kan
doti reformos žeme?
didatas pasirinko Sargent Shri- MUMAI rusams iš Egipto pa
Pramatoma, kad žemės gaus
ver (Sardžent Sraiver). Jis bu sitraukus . Taip mano Izraelio
apie 15.000 vargingiausiu šei vo Taikos Ko r po vyriausias di vyriausybes nariai. Tuo tarpu
abi pusės kardais žvangina.
rektorius, o paskutiniu metu
mų. Jau šiais metais joms į
ambasadorius Paryžiuje. Yra
•
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(Tęsinys iš praeito numerio)

Advokato pareiškimas
Advokatas teismo^proceso me
tu buvo santūrus. Savo ginamo
joj kalboj nurodė, kad 143 B. K.
str., kuriuo kaltinamasis teisia
mas, yra labai bendras ir visada
teisininkams kėlė daug proble
mų ... Kaltinamoji išvada kon
krečiai nenurodo, kur, kada, ir
kuo teisiamasis nusikalto. Ir gy
nėjas, ir teisiamasis turi žinoti,
kuo konkrečiai jis kaltinamas.
Gynėjas pasiūlė bylą grąžinti pa
pildomam parengimui ir kaltini
mo konkretizavimui.
Tada teisėjas gynėjui Pakarkliui pareiškė, kad tai, ką. dabar
jis nurodė, turėjo nurodyti susi
pažinęs su bylos medžiaga, o ne
dabar. Gynėjas atsakė maždaug
tokia replika: “Kartais geriau
būti išmintingesnių pabaigoje,
negu pradžioje.”
Kaltinamojo žodis
Po to žodis buvo duotas kalti
namajam. Teisiamasis savo pasi
aiškinimą dėl jam daromų kalti
nimų buvo pasirašęs. Dalį to pa
sirašyto paaiškinimo jis perskai
tė teismo bylos nagrinėjimo pra
džioje, o kitą dalį perskaitė ir sa
vo argumentaciją papildė savo
paskutiniame žodyje.
Teisiamasis pradėjo nuo to,
kad religijos mokymas yra pir
maeilė ir svarbiausia kiekvieno
kunigo pareiga, ‘ kurią nurodo
Evangelija ir Bažnyčios kanonai.
“Aš, kaip kunigas? turiu pirmaei
lę ir svarbiausią -pareigą mokyti
visus žmones, taip pat ir vaikus,
tikėjimo tiesų. Tam aš ir kuni
gas. Už vaiįkų religinį mokymą
pilnai atsakingas
tik kuni
gas. Tėvai vaikus religijos pamo
kyti kunigams tik padeda.
Kai kunigo pareiga mokyti
žmones, būtų tiesiog naivu gal
voti, kad kurijų instrukcijos ga
lėtų ką kita liepti. Kūrijos rąs
tas, pagal kuri kunigas gali klau
sinėti vaiką sėdėdamas klausyk
loje su kamža ir stula, nėra kas
kita, kaip prisiderinimas prie
valdžios reikalavimų.
Rėmėsi
Leninas straipsnyje “Kaimo
varguomenei” kalba, lad ‘'kiek
vienas turi turėti visišką laisvę
išpažinti betkurią tikybą ... ir
skleisti betkurią tikybą.” Liau
dies demokratijas šalyse, kurios
laikosi Lenino mokymo (Lenki
joj, Vengrijoj, Vokietijos DR,

©ėkoslovakijoj) už mokyklos'ri
bų vyksta sistemingas religijos
mokymas, ir niekam neateina į
galvą tokio mokymo drausti. Tik
Albanijoje ir Kinijoje, kur at
mestas leninizmas, religijos mo
kymas ir už mokyklos sįenų neNeleidžiamas...”
Teisiamasis priminė, -kad mo
kykla Tarybų Sąjungoje atskirta
nuo Bažnyčios ir jis nėjęs į mo
kyklą vaikų mokyti religijos. Be
te, priminė, kad Tarybų Sąjun
ga yra pasirašiusi ir ratifikavusi
konvenciją, pagal kurią tėvai-tu
ri turėti galimybę užtikrinti sa
vo vaikų religinį ir moralinį auk
lėjimą sutinkamai su įsitikini
mais. “Kaip aš galiu būti teisia
mas šalyje, kuri yra šios konven
cijos partnerė, už tai, kad tėvų
prašymu tikrinau vaikų pasiren
gimą sakramentams ar kėliais
žodžiai paaiškinau, ko nežino
jo?”
Kun. Šeškevičius teisėją pa
prašė bent dabar teisme parody
ti tas instrukcijas, kurioms jis
nusikalto, nes niekas jų nežino
— jos nėra oficialiai paskelbtos.
Po to teisiamasis keliais, žodžiai
atsakė i prokuroro kritiškas pa
stabas tikinčiųjų ir religijos at
žvilgiu. Jis nurodė, kad kaltinti
tikinčiuosius pasyvumu ir nesi
rūpinimu pažanga nėra pagrin
do, kadangi tikintieji niekur ne
atsilieka, o žengia pirmose gre
tose žmonijos laimėjimų avan
garde, kartais net pralenkdami
netikinčiuosius. “Kas pirmieji
iškėlė koją mėnulyje? Tikintieji
$r netikintieji? — Tikintieji.
Smūgiu atsakyti į smūgį nerei
kia ypatingos jėgos, tai natūrali
visų gyvių reakcija, bet neatsa
kyti smūgiu į smūgį — yra augė
lesnė dvasinės jėgos apraiška.
Ar aš būsiu nuteistas kalėji
mu ar pinigine bauda, iš .esmės
<as -pat.- Svarbu tai, -kad aš "čia
esu teisiamas už tai, kad atlikau,
tegu ir nepilnai, savo kunigišką
pareigą. Man dėl to rausti nėra
ko”.
Teisiamasis kaiką pakartojo,
kas buvo užrašyta jo” teisminio
gynimosi-kalboje. _
Užrakintoje salėje
Visos kalbos baigėsi 17,30 v.
Buvo -girdėti • tikinčiųj ų. pasipikti
nimo balsai: “Neatiduosim kuni
go! Nekaltas, už ką jis teisia
mas!” Teisėjai norėjo, kad kai
bus skaitomas nuosprendis, bū
tų kuo mažiau žmonių ir t-riukš_mo. Teismo sprendimas buvo
3

ratidėtas — 21 v. Paskutinė maši
ną į ŽHtoingius iš Molėtų išvyks
ta 18.30 v.
Žmonės iš salės prasiskirstė.
Kun. Šeškevičius buvo ramus,
lyg byla liestų kažką kitą, ne jį. ,
Atėję į salę kunigai (teismo me- '
tu nebuvo salėje) išbučiavo kalti
namąjį už drąsą, suklaupė ir pa
prašė palaiminimo. Atsisveikino,
nes jautė, kad nesusitiks.
Bažnyčioje kun. Šeškevičius
atlaikė paskutinės Mišias laisvė
je. Atsisveikino su pažįstamais ir
visus palaimino. Po to visi nuvy
ko išklausyti sprendimo. Per
skaičius sprendimą, kun. Šeške
vičius buvo suimtas, o kad nekil
tų triukšmas, salė su žmonėmis
buvo užrakinta. Žmones išleido
tik tada, kai kun. Šeškevičius jau
buvo išvežtas.
Dubingiečiai buvo pasisamdę keletą mašinų parvažiavimui.
Saugumiečiai' sukliudė jomis
parvažiuoti. Todėl žmonės turėjo
j ieškoti nakvynės ir tik rytą par
važiavo į namus.
Surežisuotas spektaklis
šis teismas ignoravo tiesą ir
rūpinosi, kad nebūtų pažeistas
mteresuotumas-tų wnenų, kurie
bylą iškėlė ir atliko parengtinį
tardymą. Tai buvo bandymas
prigąsdinti tėvus, kad jie nebevestų savo vaikų pas kunigą net
patikrinimui religinių žinių. Tai
■bandymas prigąsdinti vaikus,
kad -neitų į bažnyčią. Tai bandy
mas įbauginti kunigus, kad neat
liktų svarbiausios savo pastoraci
nės -pareigos, šis teismas pasity
čiojo iš konstitucijos ir nuteisė
pats save. Teismas buvo tik
spektaklis, o viskas iš anksto bu
vo -saugumo surežisuota.
Po- teismo vyrai nuvažiavo į
Giedraičius pas ’direktorės moti
ną ir padėkojo, kad išaugino ge
rą dukterį, kurios pastangomis
buvo pasodintas į kalėjimą kle
bonas.
Kai buvo mokytoj p diena, vai
kai direktorei neatnešė nė vie-'
nos gėlės. Niekas su ja nenori
sveikintis.
Apylinkės pirmininkas Leišys
stengėsi nusiplauti rankas, tarsi
jis čia nebūtų kaltas. Direktorė
meilinasi žmonėms ir kaltę meta
apylinkės pirmininkui.
Į Dubingius buvo atvykęs pro
kuroras ir padarė susirinkimą.
Kalbėjo apie kun. Šeškevičių,
kad jis buvęs su banditais, su
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Kuo pRismėsim?
Kai. žvelgiame i Lietuvą, j ieškome jos kultu??' . gyveMm^
tautinio gyvastingumo, gamtos vaizdų, praeities pė< *ku, bet dai
nai pamirštame jos šventąją ugnį» rusenančią širdies gelmėse ir
nematomu būdu gaivinančią visą musų tauto-? šakotą dvasini
gyvenimą., Ta šventoji ugnis yra tautos religija, mk, --.-ėję ji ruse
no lietuvio širdyje gilia pagarba dieriškaį jėga.-.. -areiški.an&i
gamtos ženkluose, o dabąr ji krikščioniškomis Lomomis išsilieja.
Iš wnès tai ta pati neilgius dvasia, gludinti tautos gelmėse. Tiesa,
jai besipriešinančių. buvė senaisiais laikais, netrūko nei naujai
siais, tačiau savo visumoje lietuvio religija, ta šventoji gelmių
ugnis, Liko neužgesinta. Ji rusena ir šiandieną radikalaus perse
kiojimo audroje, kurios iki šiol jai dar neteko pergyventi. Anks
čiau su pasididžiavimu sakydavome, kad lietuvio tikėjimas atlaikė
carinės Rusijos persekiojimą, bet kai pažiūrime į dabartinę reli
gijos priespaudą Lietuvoje, konstatuojame, kad tokio sunkaus- lai
kotarpio tikinčioji Lietuva1 dar niekad nėra pergyvenusi. Moder
nioji komunistų sistema atėjo Lietuvon su naujausiom priemo
nėm naikinti šventosios ugnies. Pradžioje ji griebėsi smurto, fizi
nės jėgos, bet vėliau perėjo prie veiksmingesnių moralinio pobū
džio priemonių. Ji atėmė laisvą žodį, spaudą, mokymą, organize
eiją, apdėjo mokesčiais šventoves, daugelį jų uždarė, o prieš tikin
čiuosius paleido galingą propagandos mašiną.
A ★ *
Ir kodėlgi sovietiniam rusui taip parūpo Šventoji lietuvio
ugnis? Juk jinai nekovoja prieš okupacinę jėgą nei tankais, nei
kulkosvaidžiais, nei šautuvais, nei jokiais fiziniais ginklais. Ji tik
ramiai sau rusena lietuvio širdyje, sužėri savo malda šventovėse,
įkvėpia žmonėms ryžto dvasią kančios dienose, telkia tautiečius
apie savo krašto židinį, Kodėlgi tad ateistinis rusas, pasitelkęs lie
tuvius ateistus, išeina, prieš tą neregimą jėgą kovoti su milžinišku
aparatu — radiju, televirija, spauda, mbykįom, organizacijom ir
net milicija? Atrodo, kad sovietiniai rusai bito tos šventosios ug
nies, laiko ją didele tautos jėga. Dėlto jie uždarė Vilniaus katedrą
kaip šventosios, ugnies simbolį, kitaip tariant, nuginklavo jėgą,
kurioje įžvelgia pavojų. Ta pačia dingstimi jie uždarė ir daugelį
kitų Šventovių. Bet ar tuo būdu jie- užgesim šventąją ugnį, nuginklavo lietuvį? Anaiptol; žinoma, šventovių uždarinėjimas, jų
išniekinimas yra skaudus smūgis, bet jis negali užgesinti švento
sios lietuvio ugnies, kuri rusena jo gelmėse. Tai kova, primenanti
Don Kichoto kovą su vėjo malūnais. Lietuvio religija nėra sunai
kinama šventovių griovimu ar jų uždarinėjimu, Tai mato ir sovie
tiniai rusai. Dėlto jie savo smūgius taiko.į tikinčiuosius žmones,
ypač jaunimą. Propagandinėm priemonėm, moraliniu spaudimu.,
karjerinėm vilionėm jie bando pasiekti pačią lietuvio širdį
Dėlto su pagarba žvelgiame į ĮypS tautiečius Lietuvoje, kurie ir au
drojė siffėba išlaikyti” sãvò "tikéüma.
&avo iiRsio siekdami, sovietiniai nišai, atrodo, ne tiek persą
komunizmą, kiek ateizmą, kurio uždavinys — užgesinti šventąją
lietuvio ugnį, t.y. religiją. Pastaroji jiems atrodo ne tik dvasinė
jėga, cementuojanti tautą, bet ir kliūtis į lietuvių komunistinimą
bei rusinimą. Tikinčiam lietuviui komunizmas tebėra svetimas,
rusų gamybos produktas, užkastas ir pačiai rusų tautai jėgos bei
propagandos priemonėm. Lietuvis kommiisthiėn sistemos yra ge
namas neišvengiamos prievartos, kur šventosios ugnies vietą už
ima tokie dievaičiai, kaip Marksas* Leninas, Stalinas. Jau žymiai
lengvesnis įsijungimas komunistinės sistemon ateistui. Matyt, dėl
to ir Lietuvoje sovietiniai valdovai pirmiausiai stengiasi įskiepyti
jaunimui ir kitiem ateizmą, o paskui jau sovietinį rusų komunizmą..
Kai nebėra šventosios ugnies, ima rusenti profaninė — ta ugnis,
kuri rusena ir Lenino m'auzolėjuje. Ar tai pavyks ateistiniams ru
sams Lietuvoje —■ didelis klausimas. Kad tam tikrą dalis lietuvių
pasiduos tam. nepaprastam spaudimui, netenka abejoti, bet ar pa
vyks užgesinti visos tautos šventąją ugnį? Kiek galima spręsti iš
30 metų patirties, yra tvirto pagrindo manyti, kad nė. Visdėlto
pavojus-yra. Kiek galėdami, ir mes risi išeivijoj turėtume drąsinti
savuosius Lietuvoje, stiprinti juos savo dvasine, moraline ir finan
sine parama. Tuo tikslu Kanadoje rengiama Tikinčiosios Lietuvos
Diena pirmąjį kovo sekmadienį, kovo 5. Visi tą dieną turėtų savo
dėmesį skirti Lietuvos tikintiesiems. Pr. G.
I

Tik mėnuo beliko iki didžiųjų Brazili
jos Nepriklausomybės minėjimo iškilmių
rugsėjo 7 dieną. Prieš keletą, mėnesių už«
s įminėme šitame puslapyje, kad ir mes,
lietuviai kaip nors prisidėsime prie Šitų
iškilmių, parodydami, jog esame gyvi ir tu
rim. gražu inaŠa šio krašto kultūrai* Deja,
iki šiol neteko nieko patirti nei nugirsti,
kad musių organizacijos, chorai, ar šokė
jai rengtųsi toms iškilmėms* Teko nugirs
ti, jog būsianti viena diena, ar kokia tai
programa pasirodyti įvairioms S* Paulo
tautybėms* Bet ir tai nugirdome tik iš ant»
rų šaltinių, net-nežinome, kas taio tauty
bių pasirodymu rūpinasi* Jei mūsų vado
vaujantieji asmenys ir toliau taip tylės,
tai 1 sėtu vi a i bus dinge iš viešojo šio kraš
to gyvenimo* Kas dar spėtų kaip reikiant
pasiruošti lietuvius
tai būtų
tik taut* šokių ansamblis NEMUNAS, Ar
jis išgelbės lietuviu vardą nuo gėdos?

KAS

BEIŠGIRS

?

Kunigas Pr« Gavėnas vienoje savo kal
boje neseniai pasakė, jog kur tai, kas tai
vienas pats neįstengė atlikti vieno darbo.
Bet jis gavo talkos* Sujungtomis ranko
mis darbas buvo lengvai atliktas. Ir jis
ragino mus, lietuvius, paduot vieni kitiem
rankas ir drauge atlikt mūsų lietuviškus
bei kultūrinius darbus.

Tuo jo geru palyginimu pasinaudoju dar
kartą primindamas mums labai opų chorų
reikalą. Per vieną paskutiniųjų parengi .
mu skaičiavau choristus scenoje. Buvo
lygiai 14, O salėje sėdėjo ar vaikštinėjo
dar tiek gerų buvusių chorų narių, kad,
jiems prie choro prisidėjus .lengvai būt
buvę ar 30 choristu scenoje. O jei darpla°
.
✓
čiau pasidairytume, tai atsirastų dar dau
giau dainuot
tiek vyresniosios,
tie jaunosios kartos balsų, Ir kodėl nega
lima prisiprašyt jų dalyvauti viename ar
antrame chore? Dar kartą klausiame, ar
mes pasidžiuošim, kai mūsų chorai išnyks?
Ar tai bus mums garbė? DABAR, TUOJAU
PAT, BŪTINAI REIKALINGI ABU CHORAI
DAUGIAU DAINININKŲ, Jaunime, tu pada
rei mažą stebuklėlį su tautiniais šokiais »
Padaryk dar viena: susiburk į jaunimo
chorą, Tikrai bus, jei reiks, kas jums čia
padėtų.
Ar tu išgirsi šitą SOS šauksmą ?
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KANDIDATAI Į J. Ao M,
PREZIDENTUS
Nėra jokios abejonės, g a 1 i m
giausia pasaulio valstybė
yra
J ung tin ė s Am e r iko s V ai. s ty b ė s »
»•
Ji turi milžinišką, pramonę, galiu
gą kariuomenę, daug kapitalo užsienyje ir demokratišką santvara
ką, kurioje kiekvienas pilietis ar
svečias gali laisvai pasakyt s a«
vo nuomonę politiniais, kūl tu r L
niais, ekonominiais, religiniais
ir kitais klausimais 0 JAV prezi
dentas, padedamas ministerįų,
patarėjų, kongreso, partijų ir
viešosios opinijos, gali nulemti
ne tik savo krašto, bet ir kitų
valstybių likimą.
Taip, pavyzdžiui, preziden
tas T r um anas, pritardamas Mar»
shalo planui, paskolino kai ku
rioms Europos valstybėms did e
lias pinigų sumas ir padėjo joms
atstatyti karo nualintą pramone.
Savo laiku prezidentas Eisenhoweris nusiuntė į Libaną keletą
tūkstančių kariuomenės ir išgel
bėjo jį iš gresiančio pavojaus.
Prezidentas Kennedy, tarp kitų
dalykų, privertė rusus atsiimti
iš Kubos atomines raketas ir ne
tiesioginiai padėjo nuversti Krus
čiovą. Prezidentas Johnsonas ir
Niksonas palaužė karinį ir ekono
minį Siaurės Vietnamo pajėgumą,
nepaisant to, kad jį rėmė beveik
visi komunistų valdomi kraštai:
Kinija, Rusija ir jos satelitai.
Tad nėra ko stebėtis, kad JAV
piliečiai ilgai ir rūpestingai ruo šias i prezidente rinkimams, nes
tai yra vienas svarbiausių jo po litinio gyvenimo elementų» Tie
VINCAS

MÜSU

nf- —

LIE T U V A

■ -•

sa, JAV prezidento galia
ą su gono pėdomis o Antrą demo
varžyta konstitucija, kongresu
kratų konvencijos dieną jis
ir vyriv siu tribunolu, bet jis ga atsiėmė savo kandidatui ąo
li išvys yti daug iniciatyvų * ku
Trecias kandidatas George
rios gaii pakeisti JAV ir kitų
Wallace yra nusistatęs
kraštų politinę ir ekonominę pa
pries negrus, nori sudraust
dėtį b
ekstremistus ir labiau r ū
Per šių metų rinkimus JAV
pintis piliečių s augumu. Tap
prezidentas bus atrinktas iš 4
čiau jis neturi daug sekėjų
kandidatų. Trys kandidatai-^Mc
Po jo sužeidimo įsigijo ne»
Govern, Humphrey ir Wallace mažai simpatijų. Bet jų ne
priklauso demokratų partijai, o
pakako ir jis pralaimėjo
ketvirtasis — dabartinis preziden
nominaciją.
Q.
tas Niksonas - respublikonams.
Dėl Įvairių priežasčių at
siėmė kandidatūras ir kiti,
Demokratų kandidatai
kaip Muskie, Lindaay ir tt
Stipriausias demokratų kandi iš trijų rimtų kandidatų de
mokratų partija,pagaliau ?
datas pasirodė Mc0 Govern. Il
išrinko savo kandidatu i*
goje rinkimų kampanijoje jis iš
dėstė savo programą, kuri sus N prezidentus McGoverns
deda iš sekančių punktų:
RESPUB LIKONAI
Visų pirma jis nori tuojau atitraukfei JAV kariuomene iš VletR e spublikonų partijos

namo, sumažinti krašto apsau
kandidatas pasilieka dabar»
gos išlaidas 40% ir sugrąžinti 2
tinis prezidentas Niksonas
JAV divizijas iš Vokietijos į A~ Pas kutintomis žiniomis jjo
meriką. Mažindamas išlaidas ka vidaus ir užsienio politikai
riuomenei, Me Govern nori s ap pritaria virs 60%. krašto
laupytas pinigų sumas išleisti su piliečių. Nepaisant gana
sisiekimo priemonių pagerinimui, didelio skaičiaus bedarbiu
naujų namų statybai ir aplinkos
ir svyruojančio e ko no m i do
Svarinimui. Be to, jis nori di gyvenimo 0
dinti paveldėjimo ir bendrovių
Niksonas pravedė daug
mokesčius. Tokiu būdu, jo nuo
dalykų, kuriais respublikomone, JAV piliečiai pasiektų ly nnai didžiuojasi .Jis užsal
gesnį ir teisingesni, turto padali dė algas ir produktų kai
nimu 0
nas 3 mėnesiams, pris tab Antrasis demokratų kandida-* de irflaciją. Pageriųp neg
tas Hubert Humphrey norėjo pa rų ir kitų tautinių mažumų,
didinti pensijas 25%, atitraukti
būklę. Jo kelionės Pekin™
JAV kariuomenę iš Vietnamo, pa gan bei Maskvon pasalino
rūpinti darbą visiems, didinti
politinę įtampa. Neblogai e»
bendrovių mokesčius ir
eiti > me sektis ir Vietname.
maždaug,buvusio prezidento Jžm- Grečiausiai jis laimes „P P

ALE r>. PETRAITIS

PíETAÊMâ

d£T SKAITLIUS
DAŽE SAVO

/R TAt PAČIĄ PAVPKAAą
UŽPUOLIKAI ĮSIVERŽĖ

į

&A/SRA/
Su

J’O

P/LA/TS^

VIENAS PO KITO
v

o
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laupomai rąžydami

RAN SUt .

5

O_ MUSŲ

P aulo m i e s te , Bet kun * B e n e di k.
tui atvykus, ji buvo labai nu s Ik
p u s i. I ž d.
tu s č i a s t> S ko 1 o s .J a. s
iš savo k .mes
padengė, iš važ iuo d am ■ ■. s t kun . N ai a ti s. U ž s i r asiusi u na r iu«> s ka i c iu s b uvo ne mąža° bet nario mokestį mokė
jo vos apie 40 narių.
19 31 m . balandžio 25 sušauk
tas S v .Juozapo Bendruomenes
visuotinis nariu susirinkimas.
J am e pristatytas nauj a s i s kapeLionas kunBenediktas Sugintas.
Siame susirinkime paaiškėjoko«
kidje sunkioje būklėje randasi
organizacija ir kokios sunkios
yra veiklos sąlygos. Bet kun.
Benediktas nenusimena. Pakar
tosime jo žodžius, tartus . So Pau
lo lietuviams o
PIRMIEJI ŽINGSNIAI BRA

ZILIJOJE .
Brazilijoje 1930-31 metais
siautė didelė ekonominė krizė.
Ją lydėjo vargas, bedarbė» Ji
skaudžiai palietė ir musų besi
kuriančius tautiečius»
Greta medžiaginio skurdo bu
vo ir nemažas moralinis skur
das» Savitarpio rietynės, nesu
tikimai ir peštynės nuodijo išei
vių sielą» Tokiose sąlygose pra
dėti darbą nors ir labai dide
liam optimistui kun, Sugintai bu
vo labai sunku, kaip ir jo pirm*
takūnui kune J . Valaičiui»
Pirmomis dienomis kum Be
nediktas stengėsi kiek galima
■geriau susipažinti su vietos lie
tuvių gyvenimu ir darbo sąlygo
mis. Perėmęs iš kunValaičio
kolonijos kapeliono pareigas,
kun. Benediktas tuojau pat susi
rūpino lietuviškos parapijos pa
dėtimi, kuri buvo nepavydėtina.
Sao Paulo lietuviai su savo dva
sios vadu kunValaičiu buvo pri
siglaudę prie Sv. Antano bažny
čios. Kun. Benediktui teko čia
darbuotis iki įsikūrė šv.Juoza
po parapijoje ?Vila Zelina.

...

LIETUVA

”NEI RAMYBĖS IEŠKOTI, NEI
TURTŲ UŽSIGYVENTI ATVY KAÜ. . . " “ '
’
”Aš nesiekiau jokių asmenis,
kų patogumų, nei ramaus so
taus gyvenimo. Nei ramybės tu
rėti, nei turto užgyventi aš atvy„
kam Atvažiavau ' rargti kartu
su jumis. Prakaitą braukti.Pur
vą, va šitą raudonąjį Brazilijos
molį bristi. Gal net alkanu būti.
Tai man ne rūpestis! Bet aš at
vykau iš ramios mielos Lietu
vos dalintis jūsų vargais. Jūsų
rūpesčius kelti ant savo pečių.
Jūsų sielas skaidrinti ir gydyti.
Tikėjimą ir meilę stiprinti. Aš
neatvežiau is anapus okeano
greit pranykstančių turtų, ku
rius kandys suėda ir laikas su
naikina. Atvežiau tik atvirą lie
tuvišką širdį, raminantį guo
džianti žodi, broliška lietuviška
meilę ir nepalaužiamą pasiryžk
m ą»-kiek gerasis Dievas padės
— padėti jums išbristi iš šitos
dvasinio ir medžiagino skurdo
balos.
"Jūsų kolonija atrodo kuklaus
vargo sala, ir; leiski Visagali,
kad visų sujungtomis širdimis
ir supintomis rankomis, ją paverstume Gėrio ir Dievo palai
mos sala!

'

.5

Nelenksiu nei menkiausios ba
kūžėlės, nei Bom Retiro rusių.
Aš neskirsiu nei luomų, nei į- ■
sitikinimų, nei pažiūrų» Aš ei
siu pro kiekvienas duris» Ne
vengsiu lankyti nė didžiausiu ti
kėjimo priešų» Priešu, iš viso,
aš niekur nepripažįstu » Y ra tik
broliai nuklydėliai nuo teisingo
kelio, arba jo dar nesuradę® Kristus įsakmiai liepė skleisti
Evangeliją tarp žydu ir pago
niu.
ft Todėl ir aš neskirsiu nė
vieno® Mano, kaip lietuvio, širdis, aišku, bus visada tik su lie
tuviais .Bet jeigu manęs, kaip
kunigo, šauksis lenkas, ar ru
sas, ar kas kitas, neatsisaky
siu atvykti, nes visi man yra
Broliai Kristuje» Taip liepia
mano pareigos, mano pasauki mas s
Nesistebėkite, jei aš tiesiu
pagalbos ranką net tiems, kurie
gal mane niekins, ar net į ma
no gyvybę kėsinsis, kaip kėsino
si į mano pirma tako kun® Valai
čio gyvybę® Į puolimus reaguo
siu tik kaip kunigas, nes tikėji
mą ginti yra mano pareiga®
Stengsiuos nereaguoti, kas lies
mano asmenį, kaip žmogaus;
nes nukentėti dėl savo tikėjimo
yra garbė® Esu žmogus ir sun
ku bus atsispirti pagundai ir vi
sa tai nukęsti, kąi jaučiu^teks pa
tirti darbuojantis jūsų tarpe.
Gal suklupsiu. Bet vėl kelsiuos
Jokių sunkumų nebijau ir esu
tikras, kad su Viešpaties Dievo
pagalba šitos musu kolonijos gy
venimas
tikrai persivers į
gerąją puse® Todėl karštai pasi~
simelskime, paprašykime kad
Gerasis Dievas mus stip. <tų
ir sunkų darbą laimintų”.
NUO ŽODŽIŲ PRIE DARBŲ

Visų pirma kun® Benediktas sten
gėsi atgaivinti ir sustiprinti bei
išplėsti Bendruomenės veiklą.
Kaip pasižadėjo, taip darė. Ėjo
iš namų į namus“, važinėjo po vi
L. K. ŠV. JUOZAPO BENDRUOsus bairus® Nuo ankstyvo ryto
m enė.
iki vėlyvos nakties, su nepapras
v,Aš nemanau sėdėti savo kle tu atkaklumu, pasiiventimu bei
LAk{ Šv.Juozapo Bendruome
nės kūrėjas buvo kum J® Valai bonijoje su paskirtomis priėmi energija dirbo nepailsdamas.
mo valandomis, kaip daroma
Ir pasiekė savo tikslą. 1935 me
tis. Įsteigta 1928 metais rug
tais Bendr. turėjo 1500 gyvų na
sėjo 9 dieną, ji buvo nariais gau daugelio klebonijų. Eisiu per
*
siausia lietuvių organizacija S« dienų dienas iš namų į namu o . riu.

6

Nr 32 (1254) XXIV, 1972. VHI. 10.

MŪS Ų ‘LIETUVA

i

Skersai:
1. Kai serga3.#« lovoj.

2. Mergaitė šukuojas ir
, o. kasas.
3. ’’Mane Motulė . . . , Iineliu raut išvarė .
(Ar moki tokia dainelę ?

Išilgai»
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Net didžioji pasaulio spau
da ne nur im s ta . V i. s p r i s im e na
mūsų jaunuolio Kalantos susi
ėdė ginimą, nagrinėja jo reikšmę
ir iškelia dar naujesnių faktų.*
Štai milijoninio tiražo Naujorke einąs savaitrašti* TIME
liepos 31 numeryje davg šių
naujų faktų,
'
Kai Kalantai susideginus jau
nimas gatvėse ėmė šaukti ^’Lie
tuvai laisvės’1 > u.auna mergina
o
atsigulė gatvėje ištiesdama ran
kas kryžiaus pavidalu. Polici
jai pradėjus su ja žiauriai elg
tis*, jaunimas pradėjo maištauti
Šimtai puolė policiją lazdomis,
akmenimis ir kum ščiais * Eili »
nei

NETEKAN
TIS, STCVIN TIS VANDUO
VIRSTA DUM
BLU, KURIA
ME KNIBŽDA
VISOKĮ VABA
LAI IR PRA
DEDA DVOK
TI,
NEJUDRUS,
BE IDEALŲ
JAUNIMAS
IRGI IMA PU
LKO JAME
VEISTIS ĮVAI
RIOS NEGE. •
ROVĖS,

DAINUOK
IR ŠOK , IDE
ALŲ SIEK;
JEI NORI JAU
NAS SVEIKAS
IŠLIKTU

policijai neįstengiant išvaikyti
r i a u š i ni nkų, iš s aukta spec i ai ū s
kariškiu daliniai* Jaunimas pa
degė komunistines knygas par
davinėjantį knygyną, įmetė pa
degamąją boma į làrtijos busti*
ne» Sintetiniu audiniu fabriko
darbininkai paskelbė sėdėjimo
streiką, t. y* fabrike prie savo
mašinų sėdėjo, bet nedirbo, 500
jaunimo areštuota, kurių 2.00
kiek vėliau paleis ta. Atstatytas
iš propagandos ministro-posto
Pranas Micutis,kad nesugebė
jo varyti komunistinę propaga n*
dą.Per tarptautines sviedinio
rungtynes .stadione nušvilpė ru
sų komanda, o aistringai plo 

jo . kitų.
tautų
komandoms, Pagao
.v
O
1 lai s o r ke s tr ui g r o j ant So vietų
himną,lietuvių jaunimas neats iu toj o s p r a d ėj o da 1 y t i pi i e š s o.vie *
tinius lapelius ir iškėlė nepri
klausomos Lietuvos trispalvę
v e Tavą *
Toliau tas
pats TIME
laikraštis primena Simo Kudir
kos tragediją ir cituoja jo žo
džius teismui i “Aš reikalauju
tik nepriklausomos Lietuvos.
Lietuvos , neokupuotos svetimos
armijos, turinčią laisvus demo
kratiškus r inkim us “ a

&&
Gali “išmintingoms galvoms“
Kudirkos ir Kalanto bei kitu* su»
s įdeginusių darbas atrodyti vai
ki sk4 iš s is okimai. Gali kas nie kinti Kaune maištavusio jauni
mo elgesį. Tačiau neužmiršti
na ir tai, kad visi didieji Europo perversmai, revoliucijos bu
vo sukelti kaip tik studentijos ir
jaunosios darbininkijos. Ir pati
bolševikinė Rusijos revoliucija
paruošta ir įvykdyta neMišmin...
. u
.
.
tingųjų senių, o jaunų vyrų ir
moterų, ypač studentijos.
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Ne tokio, Daumantai. Tikrai ne tokio,,
Tai grįz •atsisakai •
Sueriži.i kada nors vėliau.
Tik dabar arba niekados.
Dabar tai ne. Vien jau dėl tavo motinos, dėl
persekiojimo. Ne tik ji manim jojo, bet dar
'

__ . U_~ .r- - -

‘

ir tarnus užsodino.
- Hm, nori gyventi’ - jis lyg būtu nudžiugęs,ir
su kažkokiu keistu, šįkart jau visai nepažįstamu
priedu . — Tu nori gyventi,— jo
balsas pagie

- Sveikai - Daumąntas aukštas ir tiesus. Jo
veidas šaltas, paniuręs ir išblyškęs. Su dideliu
smakru. Ilgu.prasikiŠusiu.
~ Sveikas. - Ulės širdis ima tankiau plakti.
Jai gerai žinomi šitie kieti bruožai. Ir t o s
mėlynos ledo akys. Aha, jis čia jos pasiimti.
Buvo jį kiek primiršusi. O, nelauktasis žmogau!
Priekabiaus, va, jis tuoj
kibs, kaip molis.
- Hm’. Tai kadagi manai grįžti?
- Grįžti? Kad būčiau vėl persekiojama?
Ji nūnai regi savo praeitį. Utenoje nedalia,
purvynužis, rudynužis. Viskas ten vos bepakeliama. Rentiniai apaugę varpučiu ir samanom.
Ten pilies kiemas duobėtas. Į pasalius lieja pi
la pamazgas ir paplovas. Dilgynuose primėtyta
kaulų, kuriuos graužia šunes ir geltonakės katės.
Ta nešvara ir netvarka širdį tilžina. Okiek ten
tų žiurkių privisę!’. Viskas ten — ne šviesus gy;
venimas, o tik tūnėjimas prieblandoje. Nebent
tiek, kad apginta nuo bado ir šalčio. Utena —
atodūsių pilis . . .
Gi Čia Kernavoje —- puošnu, puiku, didinga!
Kiemas didelis ir švarutėlis, grindys nors vbliokis. Ši pilis per daugelį metu šaukė, sapnuo
se kerėjo. Garsioji Kernavė prie Neries , lėtos
plačios, švytinčios, svaiginančios.’^ Žiuri čia į
didį vandenėli — ir.net akys raibsta. Žiūri, žiū
ri, o atsižiūrėti vis negali. . .
Teisybė, išvažiuodama į Kernavę sesers ap
raudoti, ji tikrai manė — grįš vėl Utenon. Bet
gi dabar...
Daumantas su įtarimu žiūrį į lovą. Lovatie
sė puošni, išilagdryžė. Sienoje meškos kailis ir
briedžio ragai.
Verpstė išgražinta^ išpiaustinėta laimes
ženklais,
saugančiais nuo viso pikto. Šešia
kampė žvaigždė apskritime. Vengeliai.
Tyla sunki, gliti.
Metai iš metu dūlėjau vaiduoliškoje Uteno
je. Piktos zàizulingos akys ten nuolatos sekio
jo mane» Kasdien.
Daumanto motina su dar ilgesniu smakru, su
dar labiau prasikisusiu pirmyn, Tas jos smak
ras net kiek užriestas. Apatinė lupa prasikiša*
si ilgos nosies link. Žiaurūs, kieti, negailės tin
gi žmones su tokiais smakrais. Dabar ji jau
kiekvienam pasakytų; bėk nuo ilgasmakrių ko 4
toliausia.
Tyla.
«^Suprantu. Ne tokio norėjai gyvenimo, kaip su
manim Utenoje.

žai apšalęs.
Žiūri į ją, lyg akmeniu sustingęs« Paniuręs, dar
kiečiau negu šiaip. Išblyškęs, persimainęs, be
maž visai išbalęs. Jo akyse- melsva, ledinė, la
bai žiauri valia.
Staiga jis šypteli, lyg dar kažka sumojęs. Tą
nesitikėta šypsnį - lyg tolimą žaibą^vos begirdi-^
mas griausmas nulydi trumpas kimus
juokas.vŠis trečiasis juokas - visų tyliausias, vi- ,

su pikčiausias.
Melsvo ledo akys prieš ją sublizga kaip akme

nys : su siaubia aštrybe.
Ulę pūstelia šaltis.
— T pu! -- jis apsisuka ir išeina.
Ule, palikusi, tebežiūri į duris. Kažkokia keis
ta tyla. Liūdna tuštuma. Nykus nuotolis iki durų.
Tarp jų dabar jau ne tiek keli žingsniai, ne vien
tai, kad jis išėjo. . .Kalnai ir girios, raistai ir liū
nai, upės ir ežerai. Juodu jau skiria didis ifruotolis: tokia gi tolybė', kurios neperjosi nei Bėriu?
nei Laukiu.
Bet išėjo toks gi išblyškęs. Visiškai išbalęs.
Tas veidas vis dėlto gi nėra svetimas. Nėra. . ,
Ulė sukumpsią vėl prie juostos. Ir pati mato^gija virpa jos pirštuose. Tegu buvo daugiau vis
šalta negu šilta, bet$ dvylika metų. . .
Jos įsitempimas mažėja, slūgsta, atsileidžia.
Ji atitoksta. Su šiuo atoslūgiu drauge bliuksta ir
jos priešpriešine narsa...
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fee žv^gždžiu?
be rytoz
visada, Jasrna,
neaustanti*

llefcMndras Badžius
Spalvą ,iwa nerėikM
Spah^ Wêfeê^à.
Vaivorykštė tik pasaka
man
tik
regMw

1. NEBYLYS
Niekas Beteis man kalkėj
susirinldmuose,
ir senatonij gudriu pasikalbėjimuos
niekas man balso neduos*

9

lės vedėja s’.Ugatai gatavi, kaip
žadėjome* Valanda valandon ..mi
nutė minutėm
- tai pirmą kartą gyvenime,
kad ant raštelio pažymėta atsi
imti ir gaunu,
~ Pas mus, pilieti, viskas mi
nute minutėn* * * . * , *
o e o

Išėjęs iš cecho^ Balčiūnas pa
matė gastronomijos cecho iška
bą ir užsuko nusipirkti šimtą
3. KURČIAS
gramų arbatinės dešros ir kepa
lą** duonos0
Niekas dainuoti neleis
B
Didele iyla
Ir vėl jam s'ekėsi* Pirkėjų
lakštingalą koncertuos
mąne mažytį glamonėja»
kaip nebuvo* Atsvėrė dešrą, pa
pavakary.
iyla.
Niekas manęs neklausys
davė duoną* Jis paprašė dar ir
niekada neprasidėjusi,
nakties tylios
ketvertą pyragaičių su kremu
vidury.
ant gerai pakeptų rudu nugarė
be ’pabaigas.
lių,•»
žodžio naktis,
Ir zv^gMW'Sftiva
- Galima ir šių, - sutiko par
žodžio tamsa —•
nÉOnWM'
davėja ir padėjo ant skobnio ke
aš kalinys,
o ftúrgs jmteėMsturis pyragaičius* - Mokėk}piaš — nebylys.
Jttda gatvėmis
lieti.ir nešdinkis 0
>. ko,
2. AKLASIS
Balčiūnas sumokėjo, bet nesu
.p-aklydęš.Mesto. vtóW?
sigaudė kaip visą pirkinį neštis.
Ko g|jidara9es..inaa^jbĮ^!is
Aš esu
.prio
-tórante; v$mie?
Pardavėja atsisuko talkinti ki
naujagimė naktis.
Visur
,.įfeį įyja '
tam pirkėjui. Palaukęs bent 15
Visada tamsi,
mane marytį glamonėja.
minučių Balčiūnas pasakė
- Piliete pardavėja, supakuok
man prekes, idant galėčiau neš
tis namo.
- Pas mus nepakuojama - at
SENATVĖS DAINA
sikrato pardavėja. - Pakuojamo,
Elzbieta BaltuŠienė, Argen
Mat, senatvę šalin gena.
popieriaus labai trūksta. Turi
tina .
po ranka maisa popierinį ten ir
Laukia naujo šiam pasauly,
Pyktis ima, kai pažiūri
dėkis, B.s mus prekes atsiima
gal ir seniams pakils saule,“
į veidelį., ką jis turi.
su savo pakuojamu popierių.
gal iš ras ką nuo senatvės,
Susiraukęs, kaip razinka,
-Kaip tai taip? - suriko Bale 15
dėl stiprios tvirtos jaunatvės.
išsiplėtęs, kaip karzinka.
nas, Batsiuviai batus aulinius į
Taip rašau, nors netikiu tam,
popierį vynioja, o tu pyragai
Plaukai balti, dantys byra,
kad galėt kas būt vis jaunas.
čiams jo neturi?
Dingusi jaunystės jėga,
Juk giltine, dalgę turi
- làkelk balsą dar viena okta
Kūnas silpnas nebetvirtas,
ir į senius labai žiuri*
va , ir užbaigsi milicijos, blai
tik sausagyslėms suspirtas.
&&&
Bz &z & & Bz &z &z & &Z-&Z Bz Bz vintu ve, Su girtais mes nekal
Jau ir akys nebešviečia.
P Y R A G A 1 Č I A 1 bame*
Kūną traukia, visaip riečia,
Vt
e
- Gal tai tu girta* Ar nematai
Tai atsitiko Šilalės rajone
žemyn lenkia - gal reumatas ?
kad auliniai batai popieriniame
Nuo. skausmų net žvaigždės ma^ 1971 met aisL. Sovietiniais i
maišelyje ?
Pilietis Balčiūnas užsuko į
tos e
-Reikalauju supakuoti! —ir tren
batsiuvių
cecho
sekciją
atsiim

Pagalvoji: gal jau senas,
kė kumščiu į stalą* Pardavėja
kad toks baisus, kaip vaidenas. ti savo aulinius bátu s . Buvo pa
likęs ši tą prisiūti, pataisyti, gal pasakė:
O gal kaltas tik veidrodis ? —
- Ką tu, sakai, maiše, nešioji9
koki nežymų lopeli užmesti.
Reikia kaltint ką nors vis.
- Aulinius batus* - Balčiūnas
Užėjo į cechą ir išsižiojo. Au
Bet seniai nepasiduoda ir
liniai batai buvo pataisyti. Ko pasilenkė ir parodė maišo turir '
nį*Pardavėja stvėrė pyragaičius
taip galvoja:
munizmo statybos procese punk
ir įmete juos į aulinius batus.
tualumas yra viskam. Tai yra jė
Vieni geria piliulytes,
Kitos mergos, pardavėjos, sukli
ga ir galia*
kiti sportuoja kas rytas iš juoko * Balčiūnas sukeikė
-Taip, taip pilieti-atsakė arte- ko
šoka, lankstos , nors ir stena,»ir trenkė durim.,,. J * Grauda*
—
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namuose ši ketvirtadienį, rug
pjūčio 10 dieną? 20 valandą.
Kun, Se Šileika.

NEPAPRASTI KELIAUTOJAI
®sa>
CK*»

esą?

#**>

9 -a s?

I

GIMTADIENIO PROGA15 RUGPIŪČIO - ŠIRDIN
GAI SVEIKINAME SAVO
PIRMININKĄ
MOTIEJŲ TAMALTUNĄ
LINKĖDAMI STIPRIOS
SVEIKATOSÍIR DAUG
SĖKMINGŲ METU MŪSŲ
BROLIJOS DARBUOTĖJE

ZELINOS ŠVO JUOZAPO
/YRU* BROLIJA

NEBEVIRKITE PIETŲ NA
MIE ATEINANTĮ SEKMADIE
NI, S.Mėn. 13 DIENĄ..

KODĖL?
Todėl, kad šv.Juozapo para
pijos komitetas išvirs jums
gardžiausios ’’feižoados”, ku
rios prisivalgysite sočiai, su
visais priedais l Pietūs prasi
dės 12L valandą. Atsineškite
tik gerą alkį. . o Nesigailėsitel
Na, žinoma, ir vieną kitą^popieliuką” kurs jums atneš ga
ruojančios, kvepiančios feižo
ados bliūdą.
s>
ŽILVIČIO

ŠVENTĖ

e»x® = g«z:gs=:EE = ea=:®=:asxE5=:Ez

Jau keliolika metų, kai po
moksleivių žiemos atostogų Z eIi no j e keliama ”Jaunimo
Šventė ” .. Tęsiant toliau tą
gražią tradiciją, šio mėn.20 d.
sekmadieni, 16 valandą kvičiame atsilankyti jaunimo RAMOVĖN ne vien ”Žilvičio” jauni
mą, bet ir tėvelius, prijaučian
čius ir visus, kurie nori pasi
džiaugti lietuviška vaikų pro
gramėle, muzikos SHOW*ir jau*
kia arbatėle.
Laisvas įnašas bus skiriamas
padengti mažoms Ramovės iš-laidoms e
Žilvičio” Tėvų Komitetas
kviečiamas susirinkti Jaunimo

Prieš porą metų mus labai
nustebino, kad jaunavedžiu po
ra. iš Čikagos atvyko Brazili
jon, S. Paulin, automobiliu.
Prieš trejetą dienų sužino
jom dar didesnį dalyka.
Stasys
C i t v a r a. s su
Žmona atvyko iš Nau
jo r k o S 9 P a u 1 i n
dvira
čiais ’o
Jų kelionė užtruko metus,
p.Stasys Citvaras yra gra
žaus balso solistas, daug daug
kartų koncertavęs įvairiuose
kraštuose. Prieš apsigyvendąmas S. Amerikoje, gyveno Rio
de Janeire vers dainas is laik
rodžių taisymu ir papuošalų
prekyba. Dabar atvykęs sustojo pas savo brolį.
Daugiau apie po Citvarus, jų
kelionę ir kitus dalykus žinių
duosime kitame M. Lietuvos
t
numeryje.

ELZBIETA RINKE V ICIENĖ mirė liepos 21
dienąoV.Emae Sirguliavo il
gesnį laiką namie. Buvo gi
mus 1897 metu birželio 15 do

9

ANELĖ
ALEKSIEJUNAITĖ
ŠIRVINSKIENĖ
mirė Šio mėn8 3 dieną. Palai
dota V c Alpina kapinėse, Kilus
iš Jurkonių kaimo, Alytaus vl4.
ir apskro Liko velionės vyras
Julius Sirvinskase Gyveno Mo
koje, prie RsOratorio ir Tamarataca kryžkelės.
Velionės vyrui Juliui nuošir
di užuojauta a
*ítíí3£S&

«axxajuv

KĄ PARUOŠTI KUNIGUI AT
EINANT Į NAMUS SU ŠVEN
ČIAUSIU?

KLAIDA, KLAIDA, KLAIDA!»
Nemaloni klaida padaryta
paskutiniame ML numeryje į
dėtame skelbime. Atitaisome.

Apšvarinti kambario Stalą už
tiesti Švaria balta staltiese.
Ant stalo pastatyt kryželi, ar
arti prie jo ant sienos pakabinti»
V. PAL Kongreso išlai
Uždengti nors vieną žvakę (ge
doms padengti Finansų
riau dviQ) ir pastatyti stiklą su
komisija rengia
VAKARIENE - CHURRASCO. vandeniu bei rankšluostėliu.

Ji bus šio mėnesio 26 d,
19. 30 valandą SąjungosAliança salėje, R9 Litu
ânia, 67, Moóca.
Programą paįvairins NE
MUNO ŠOKĖJAI, skaidrės

1

|

ir filmas iš II Pas e liet, jau- į
nimo kongreso,
Pakvietimai gaunami abe
jose klebonijose ir pas Fin0!
Komisijos narius.
V PALKo Fin.Komisija

SĄJUNGA - ALIANÇA
ruošia pietus šio mėno 20
dieną. Platesnis skelbimas
bus kitame numeryje.

Jei šeima tiki, kad Komunijoje
ateina pats musų Išganyiojas,
tai laiko sau didžia garbe visi
namie esantieji jos nariai pasi
tikti su pagarba. Neišsislapsto
kur nors po namus, Ligonio kam
barį apleidžia tik jam norint at
likti išpažintį. Jò išpažinties
vėl sueina, atsiklaupia, ar nors
pagarbiai sustoję garbina Vieš
patį,
Liūdna yra matyti nešvarius
ligonio patalus, stalą apversta
visokiais rakandais, įrankiais,
kad nėra kur padėti Švenčiausio.
Mažių mažiausiai galima tikėtis
švaros. Ji nieko nekas tuoj a‘, tik
keletą minučių darbo 0

