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T A V E T L I E T O V i
TAVE, LIETUVI, IR VĖL GRANDINĖM X Aistis
NELEMTAS PRIEŠAS LAIKO APKALĘS
IR VĖLIAI TAVO BRANGI TĖVYNĖ
LAISVA, KAIP ANDAI, GYVENT NEGALI.

KA ILGUS AMŽIUS ŠIRDY NEŠIOJOM
IR KAS MUMS BUVO ŠVENTU ŠVENČIAUSIA 
ŠIANDIENĄ VISA PAMINS PO KOJIJ 
IR MUMS JIE LAISVĘ ATNEŠĘ JAUSIS.

KANTRIAI KENTĖTI ŠĮ SUNKU JUNGĄ-
KENTÉKI, BROLI, KENTĖKI? SESE,
IR SKELBK VERGIJĄ^RIESPAUDĄ ŽLUNGANT ,
OTTA, KURS VILTIES NÊTENKÂ, DRĄSINK:

Plačiafame 
l>ąsai*iyle
VIETNAMAS
Š. Vietnamas pagaliau paleido pir

muosius 143 amerikiečius karius lais
vėn praėjusi sekmadienį ir jie pirma
dienį jau buvo Filipinuose, savo bazė-
je C L ARC.

NENORI PASAKOT
Du prancūzų laikraščių korespon

dentai noréjo pasikalbėti su kariais, su
žinot, kaip jie jaučiasi, kaip gyveno ne
laisvėje. Bet jie visi arba tylėjo, ar atsa
kė pirmiaus pasikalbėsią su savo t. y.A- 
merikos valdžia. Tik vienas generolas 
trumpai pasakė, kad džiaugiasi galįs grįž 
ti i laisvę, ir kad Belaisviai gerai užsilai
kė nelaisvėje būdami.
PREZIDENTAS NIKSONAS PRAŠĖ 
amerikiečius sutikt grįžtančius nelais
vus ramiai, pagarbiai, be išsišokimų ir 
be iškilmių. Jie esą pavargę ir norį tik 
vieno ko greičiau susitikti savo šei
mas

LAOSAS
Vietnamo kaimyninė valstybė Lao

sas pasirašė paliaubų sutartį su komu- 
■ ustais Bet ten kovos tebeverda.

Pačiame Vietname paliaubų sutar
tis kasdien laužoma šimtais kartų.Ko- 
munistai vis užpuldinėja P. Vietnamo 
miestus, kaimus, o užpultieji stengias at 
keršyti Taip ir nenurimsta tas 25 me
tus taikos nematęs kraštas.

HBVESTIMO B O L g P4
Š. Amerikos valdžia numušė 10 pro 

centų dolerio kainą tarpiau tinje rinko
je. Tuomi ji norinti padėt nugalėt sun
kią piniginę krizę pasaulyje ir taip pat 
išlyginti sau labai nepalankią prekybą 
su užsieniais.

EGIPTAS
Jau kelinta diena universitetų stu

dentai maištauja prieš vyriausybę. Tu
rėjo įsikišt policija ir kariuomenė. Var
tojama ne tik ašarinės bombos, o ir šau 
luvai. Jau esą ’ sužeistų riaušininkų.

BRAZILIJA .
S. Paulo mieste visą savaitę posė

džiauja krašto vyskupai. Svarsto gyvus 

svarbius katalikų ir viso krašto reikalus 
Bet kadangi iki šiol dar nepaskelbė sa
vo nutarimų teksto, tai neišsimoka spė 
bot.

KONTROLIUOS PREKYBĄ
Conselho Intermirdsterial de Preços 

imasi kontroliuoti prekybos daiktų kai 
nas, kad prekybininkai nesavaliautų.
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KANKINK,KIEK NORI,-TO MES NEBIJOM, 
ATGAUTI I AIšVE MES BUDA RASIM 
NgRUS^AW NOl?i4 ir MES VERGIJOS 
PANČIUS SUTRAUKTVĖL NUSIMESIM.

LAISVAS LIETUVIS DRAUG SU LAISVAISIAIS
KELIĄ Į ŠVENTA ATEITI SKINSIS.
VERGIJOS PANČIAI MUMS NĖRA BAISŪS -
JAIS MUSU LAISVĖS NEUŽSLOPINSI.

ANT TAVO ŽYGIU KRIS PRAKEIKIMAS 
MŪS NEPAVERGSI, ŠLYKŠTUS BURLIOKE., 
ATĖMEI LAISVĘ, BET JOS TROŠKIMO 
ATIMT LIETUVIUI TU DAR NEMOKI...

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka
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New Yorko uoste sausio 19 iš 
Cristoforo Colombo laivo išlipo 
buvęs sovietų žvejybos laivyno 
jūrininkas Vytautas Gadliaus- 
kas. Jį pasitiko Lietuvos gene
ralinis konsulas New Yorke 
Anicetas Simutis, Balfo reikalų 
vedėjas J. Bagdonas, Vliko at
stovas A, Razgaitis ir Lietuvių 
Bendruomenės atstovas A. Sa- 
mušis.

New Yorke, Balfo centro į- 
staigos patalpose, sausio 20 or
ganizacijų ir spaudos atstovam 
buvo surengta spaudos konfe
rencija. Balfo reikalų vedėjas 
atidarė konferencijų, pasveikino 
svečią naujakurį ir jam Balfo 
vardu įteikė 100 dol., o taip 
pat ir ateity pažadėjo paramą. 
Lietuvos gen. konsulas A. Si
mutis, apibūdinęs išsilaisvini
mo aplinkybes, sveikino ir į- 
teikė anketas Lietuvos pasui 
įsigyti. Sveikino ir Vliko pirm, 
dr. J. K. Valiūnas, LB New Yor- 
ko apygardos pirm. A. Vakselis, 
įteikęs svečiui LB nario knygu
tę. Po trumpos oficialios' da
lies į klausimus atsakinėjo pats 
svečias.

-o-
Vytautas Gadliauskas. gimęs 

1938 Raseinių apskrity, tarnavo 
sovietų žvejybos laivyne kaip 
jūrininkas — radijo telegrafis
tas

1972 rugpjūčio 10 žvejų lai
vas “Višera" juodosios jūros 
uosto Kerč. kuriame laivas buvo 
taisomas, išplaukė j Odessą bai-

Ketunų lietuvaičiu vienuolynų atsto 
ves dalyvavo JAV moterų vienuolynų 
suvažiavime Nekaltai Pradėtosios Mari 
los. Nukryžiuotojo Jėzaus, kazimerie- 
čiu ir pranciškiečių.

JAV Lietuvių Bendruomenės rėmuo 
se pravestas vajus Jaunimo Kongreso 
reikalams surinko iš viso 100.243,00 
dolerius, jų 51.350,67 vietiniuose va
juose, o 48.792,33 per centrini komi
tetą. Vidutinė auka buvo 230,37 dol. 
iš asmens ar įstaigos.

JA V Lietuvių Bendruomenės Švieti
mo taryba ruošiasi leisti naują Lietuvos 
fizini ir politini žemėlapi, skiriamą litu
anistinėms mokykloms. Norėdama tei
singai pažymėti Rytprūsių, sienas, krei
pėsi i Vakaru, Vokietijas valdžią, prašy- 
dama oficialaus paaiškinimo.Grand Rapids, JAV, laikraštis nesidomėjo Lietuvos reikalais, tai LB apy- 

giamiesiem taisymam. L..<vas 
tačiau pasuko Bosforo kryptim. 
Kapitonas jau planavo pabėgti ir 
apie tai žinojo tik jo padėjė
jas ir dar vienas, jūriniu

Įplaukus į Turkijos te .ori
nius vandenis, kapitonas kiek
vienam įgulos nariui, kurių su 
kapitonu buvo aštuoni, atskirai 
pranešė, -kad jis yra nutaręs pa
bėgti į Vakarus. Įgulos nariai 
yra laisvi prie to prisidėti ar 
ne.

Perplaukus Marmaros jūrą ir 
Dardanėlius, plaukė tiesiai 
Graikijos kryptimi. Rugpiūčio 
14 “Višera” įplaukė į Atėnų 
artumoj esantį uostą Piraeus. 
Čia kapitonas su šešių asmenų 
įgula paprašė politinio prie
globsčio, kuris jiem buvo su
teiktas. 1973 sausio 8 Vytautas 
Gadliauskas su kitais šešiais 
“Višera” įgulos nariais italų lai
vu išplaukė į New Yorką.

-o-
Laisve kvėpuojąs V Gad

liauskas džiaugiasi lietinių iš

Jūrininkas Vytautas Gadliauskas, pabėgęs nuo Sovietų laivo Graikijoje, sausio 19 atplaukęs 
į New Yorką, sausio 20 jau buvo spaudos konferencijoje Balfo patalpose. Iš k. A. Vakselis — 
LB apygardos pirm., už jo V. Butkys, Lietuvos gen. konsulas A. Simutis sveikina V. Gad- 
liauską, sėdi Vliko pirmininkas dr. K. Valiūnas, dešinėje — Balfo reikalu vedėjas J. Bag
donas. Prie stalo pokalbį rekorduoja Laisvės Žiburio programos vedėjas R. K ežys. I 
Tamošaičio

linkės jauni nariai nunešė j redakciją medžiagos ,įr neišėjo,, kol redakcija neprižadėjo įdėti.t
Olimpiniuose žaidimuose dalyvavo 

.dar vienas lietuvis, šį kartą iš Lenkijos 
Vladas’Komaras, kilęs iš Panevėžio. Jis 
sumušė rutulio stūmimo rekordą. Lie
tuviu, tad, dalyvavo iš Australijos, Bra
zilijos, Lietuvos ir Lenkijos. 

eivijos gausiom organizacijom 
ir gražia spauda. Su visu tuo da
linai jau galėjo susipažinti bū
damas Graikijoj, Lavrion sto
vykloj, netoli Atėnų. Ten gau
davo JAV laisvųjų lietuvių 
spaudą. Šiek tiek žinių apie iš
eivijos lietuvius yra nugirdęs 
ir anksčiau iš Lietuvoj klauso
mo Amerikos Balso radijo bei 
tokių laikraščių kaip “Laisvė” 
(New York) ir “Gimtasis Kraš
tas”.

Baigęs radijo-telegrafistų mo
kyklą, 12 metų plaukiojo įvai
riausiuose vandenyse. Patiko 
jūra. Ištrūkti į laisvę neturėjo 
daug vilties, nes jo pase buvo 
tik viza nr. 2, neduodanti tei
sės išlipti svetimuose uostuose.

Didesniuose laivuose šalia 
kapitono yra ir politinis pa
vaduotojas — politrukas, bet 
Vytauto laive to nebuvę.

Graikijos spauda apie jų pa
bėgimą rašiusi palankiai. Dien
raštis “Šiandien’ pirmam pusla
py įdėjo nemažą straipsnį su 3

Dievo Tarno arkiv. Jurgio Matulai
čio, MIC, dienoraštis bus išleistas vo
kiečių kalba.

Urugvajaus liet, katalikų „Žinios”, 
paminė damos, kad komunistiniam lie
tuvių laikraščiui „Darbui” sukanka 37- 
tosios metinės, pabrėžia, kad reikalinga 
tolerancija ir kultūringumas, kurio, at
rodo, „Darbe” pasigendama.

nuotraukom. Paminėjo ir kita 
spauda.

Amerika traukė, nes čia dau
giausia išeivijos lietuvių, ste
bino išeivių organizuotumas.

Apie bendras okupuotame 
krašte nuotaikas kalbant. Vytau
tas priminė nesąs išimtimi, bet 
tipišku savo amžiaus žmonių 
troškimų reiškėju. Jei pabėgimo 
aplinkybės būtų kiek palankes
nės. aš sovietiško rojaus spruk
tų daugelis . . .

Nedaug kam -pavyksta pra
laužti geležinę uždangą.-- Atė
nuose (Kamp Lavrion. Athen 
Greece) dai liko Antanas Mot 
kapetris, okupuotos Lietuxos 
"Rūtos ansamblio narys, aukš
tai prasimušęs meninėj srit\ 
išleistas į užsienius, bet paspili
kęs iš sovietinės priežiūros \tė 
nuošė (už V\ tautą šiek tiek Vi
liau. iš laivo ' Latvia"''.

Abiem labv ė*. ieškoto|.tiu 
— tiek \ y tautui Lūki
tiek Antanui Vėlina - būti 
na mūsą \ isok< u«>pa pagalba

Ocean County, New Jersey, buvo^A 
surengta lietuvių paroda. Mieste tėra 
viena lietuvių šeima, bet ji nenorėjo pa
siduoti kitoms tautybėms. Felicija Bo- 
reišienė ir jos duktė Liucija Boreišytė- 
Almario parengė eksponatus, kurie bu
vo išstatyti bibliotekoje. Visi trys Alma 
rio šeimos vaikai kalba lietuviškai, vy
resnysis sūnus lanko Vasario 16 gimna
zija Vokietijoje.
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LIETUVOS LAISVĖS ATEITIS
DR. JONAS GRINIUS
(Siek tiek sutrumpinta paskaita, skaityta Maine bene vasam 16 d. proga

Vasario 16 diena yra tautos prisikėlimo 
šventė, nes po 123 metų vergavimo sveti
miesiems lietuvių tauta sugrįžo į savaran-
kišką gyvenimą, padėdama pamatus nuo
savam valstybiniam namui. Ką Lietuvos 
bajorai ir didikai dėl savo egoizmo, smagu
riavimo ir kivirčių buvo praradę prieš 123 
metus, tą demokratiškai nusiteikę įvairių 
luomų bei pažiūrų tautiečiai prikėlė naujam 
gyvenimui. Tas senos ir drauge naujos 
valstybės atsiradimas tada buvo toks nuo
stabus, kad Lietuvos prisikėlimas kai kurių 
poetų vaizduotėj atrodė panašus į Kristaus 
prisikėlimą iš mirusiųjų. Bent šitaip Lietu
vos valstybės atstatymą per 1918 metų Ve
lykas pergyveno V. Mykolaitis-Putinas, ku
ris tada paraše ilgą savo eilėraštį "Regė
jimą".

Šitą eilėraštį reiktų skaityti ne tik tauti
nės šventės proga, bet ir dažniau, nes auto
rius Putinas Lietuvos prisikėlimą nelaiko 
tik žmonių darbu, bet ir Dievo apvaizdos 
dovana už lietuvių pakeltus kentėjimus.

Žmogiškai imant, vasario 16 dienos dek
laracija tebuvo tik kertinis akmuo pama
tuose, ant kurių turėjo iškilti nuosavo vals
tybinio namo sienos. Tam reikėjo nemažai 
darbo ir daug aukų, visokeriopų aukų pro
tu, turtu, sveikata ir žmonių gyvybėmis. Ir 
tos įvairios aukos buvo mūsų aukos, lietu
vių aukos. Todėl, kai šiandien mūsų tautos 
laisvės priešai teigia, kad Pabaltijo valsty
bes, taigi ir Lietuvą apgynė ir ant kojų pa
statė Vakarų interventai imperialistai, mes 
atsakome, kad tai netiesa: ir už drabužius 
pirmiesiems Lietuvos kareiviams, ir už šau
tuvus, su kuriais jie vijo bolševikus iš mūsų 
žemės, Lietuva turėjo apmokėti amerikie-
čiams pinigais. O kad Lietuvos Taryba, pa
skelbdama savos valstybės atstatymą, va
dovavosi ne kapitalistų inspiruota, bet jaus
dama tikruosius Lietuvos gyventoji^ sieki
mus, tai paliudija Steigiamasis seimas. 
Jis pirmajame savo posėdy 1920. V. 15. vi
sais baisais pakartojo tokį pat nutarimą, 
kokį buvo priėmusi Lietuvos Taryba 1918 
m. vasario 16 dieną.

ŠVIESUS LAIKOTARPIS
Šiandien prisimindami savo valstybės 

atkūrimą, mes norėtume pamatyti ir šitos 
valstybės reikšmę lietuvių tautai. Norėtume 
pamatyti tą reikšmę patys, kad pasidžiaug
tume ir galėtume pasakyti kitiems, ypač 
jauniesiems, kurie nepriklausomos Lietuvos 
nėra matę. Norint tą reikšmę įsivaizduoti, 
reiktų čia peržvelgti įvairias gyvenimo sri
tis, palyginti tai, kas buvo Lietuvoj I-jam 
Pasauliniam karui besibaigiant ir ko Lietu
va buvo pasiekusi per 22 metus, iki II-jo 
Pasaulinio karo pradžios. Deja, šitokia ap
žvalga čia per keliolika minučių nėra įma
noma. Bet kad vis dėlto nors šiek tiek pa
justume, kad pažanga kultūros srity per 
tuos dvidešimt metų buvo didelė ir šviesi, 
kokios Lietuva anksčiau niekada nebuvo 
pažinojusi, prabėgamai iliustracijai čia te-

MŪSŲ LIETUVA
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noriu paliesti jaunųjų lietuvių švietimą per 
mokyklas.

PRADŽIOS MOKYKLOS

Pradėkime nuo pradžios mokyklų, kurių, 
valstybei beatsikuriant, Lietuva turėjo dau
giausia. Statistikų .apskaičiavimu, 1919 me
tų pradžioje Lietuvoj veikė apie 900 pra
džios mokyklų su 1.000 mokytojų ir 45.000 
mokinių. Tuo tarpu 1940 metais Lietuvoj 

■ pradžios mokyklų buvo triskart daugiau, t.
y. 2.743 mokyklos
341.299 mokiniais. Kitaip sakant, per 20 
nepriklausomybės
kyklų mokinių Lietuvoj buvo padaugėję 7 
su puse karto, o mokytojų beveik 7 kartus.

Pažvelgus į gimnazijas arba vidurinią- 
sias mokyklas, matome panašų stovį. Ca- 
ristinei Rusijai valdant Lietuvą, mūsų tau
ta neturėjo nė vienos lietuviškos gimnazi-

su 6.944 mokytojais ir

metų pradžios

jos, kurioj lietuvių kalba būtų dėstomoji, 
nors buvo keletas valdiškų rusiškų mokyk
lų, kur lietuvių kalba buvo dėstoma kaip 
neprivalomoji svetimoii kalba. Per I-jį pa
saulini kara užėmusi Lietuva kaizerinė Vo- v v *-
kietija visai nesirūpino gimnazijų steigimu, 
bet ji nenoriai leido lietuviams patiems 
steigti privačias vidurines mokyklas. Šito
kiu būdu vokiečių okupacijos pabaigoje 
lietuviai turėjo įsisteigę apie 20 gimnazijų 
ir progimnazijų (arba pusiau gimnazijų). 
Tuo tarpu 1940 m. pirmojoj pusėj gimnazi
jų ir progimnazijų bei specialių vidurinių 
mokyklų Lietuvoj buvo apie 4 kartus dau
giau, negu valstybės atkūrimo pradžioj, t. 
y. tada buvo 93 mokyklos su 1.900 mokyto
jų ir 27.566 mokiniais.

AUKŠTOSIOS MOKYKLOS

Pažvelgus į aukštąsias mokyklas, Lietu
vos pažangos vaizdas dar nuostabesnis.

Kaip žinia, rusų caro valdžioje Lietuva 
savo universiteto Vilniuje nebeturėjo nuo 
1832 m. Joks lietuvis per 82 metus negalė
jo išeiti aukštųjų mokslų Lietuvos žemėj. 
Šituo atžvilgiu estai bei latviai buvo žymiai 
laimingesni, nes Estijoj buvo rusiškas Tar
tu universitetas, o Latvijoj — Rygos rusiš
kas politechnikos institutas. Lietuva neturė
jo jokios aukštosios mokyklos, nes okupan
tams buvo svarbu, kad ji būtų "ir tamsi, ir 
juoda", nes šitaip lengviau valdyti. Ir vis 
dėlto valstybę atstačiusi lietuvių tauta per 
20 metų įsteigė ir išvystė 7 aukštąsias mo
kyklas. Jas sudarė du universitetai — Kau
ne ir Vilniuje — ir 5 institutai bei akademi
jos kitur.

Šiandien sovietiniai propagandistai gi
riasi, kad dabar Lietuva turinti 11 aukštųjų 
mokyklų, t. y. keturiom mokyklom daugiau 
negu buvo 1940 metais. Bet argi tai nuosta
bu? Tai visai normalu, jei per 30 metų pri
augo keturios mokyklos. Tai pažanga, bet 
nenuostabi. Tačiau daug nuostabiau, kad 
per 20 nepriklausomo gyvenimo metų Lietu-

r. »■■■— ........... .......................... . ■ ■ . I »■■■■■■■ ■■■—I —Í..IR——

va pajėgė įkurti ir išlaikyti 7 aukštąsias 
mokyklas.

Palikus nuošaly nepriklausomos Lietu
-vos pažangą įvairiose kitose gyvenimo sri

tyse, sakysim, ūkio srity ji buvo lėtesnė ir 
net skausminga ir težiūrint vien švietimo 
suklestėjimo, galima teigti, kad tie 20 metų 
buvo šviesiausias laikotarpis Lietuvos isto
rijoj: niekada anksčiau Lietuva neturėjo 
nei tiek mokyklų, nei tiek mokytų žmonių, 
nei tiek veržlaus jaunimo, kuris mylėjo 
mokslus ir menus.

LIETUVOS NUOSTOLIAI IR MŪSŲ SKOLA

Tai argi netragiška, kad tas didžiulis 
dvasinis veržlumas ir pakilimas turėjo nu
trūkti dėl to, kad dvi totalistinės valstybės 
— Stalino Sovietų Sąjunga ir Hitlerio Rei
chas — klastingai susitarę, suplėšė Lietu
vos kūną? Be abejo, liūdna, kad Lietuva pa
teko į svetimųjų vergiją, bet tą liūdesį dar 
padidina faktas, . kad esame apsunkinę 
Lietuvos stovį mes, tie, kurie II-jo pasauli
nio karo pabaigoje palikome Lietuvą. Ši
taip ji neteko šimtų ir tūkstančių įvairių sri
čių darbininkų, kurie būtų buvę reikalingi 
mūsų kraštui atstatyti po mums primesto 
komunistu ir hitlerininku karo. • «- v

Be abejo, mes nesame kalti, kad po II 
pasaulinio karo tuoj negrįžome: sovietinis 
okupantas buvo perdaug žiaurus, o mes 
kiekvienas‘turėjome teisę žiūrėti savo są
žinės ir savo asmens saugumo bei laisvės. 
Tačiau, kad ir nebūdami kalti, mes, bent 
dauguma, likome skolingi Lietuvai, nes dėl 
mūšų pasitraukimo ir pabėgimo Lietuva 
yra netekusi daug šviesių gaivų, gal arti 
trečdalio visu šviesuoliu, kokius mūsų tau- 
ta buvo išsiauginusi laisvės metais.

Kad geriau suprastume savo skolą ir 
nuostolį Lietuvai, čia tenoriu suminėti tik du 
skaičius. Būtent, nepriklausomos Lietuvos 
aukštosiose mokyklose yra dirbę apie 450 
profesorių ir įvairių jų asistentų, o į tremtį

Tęsinys 4 psl.
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MŪSŲ LIETUVA

LIETUVOS LAISVĖS ATEITIS

buvo išvykę 150 profesorių ir asistentų; ki
taip sakant, tremtis išplėšė Lietuvai apie 
trečdalį visų aukštųjų mokyklų mokytojų 
bei tyrinėtojų. Kitų šviesuolių arba kad ir 
gimnazijų bei pradžios mokyklų mokytojų, 
procentas, išėjęs tremties keliais, buvo ma
žesnis negu profesorių. Tačiau vis tiek tai 
buvo nuostolis, kurio pavergta tėvynė ne
galėjo išlyginti nei per metus, nei per tre
jus.

Bet šitas nenorom, beveik prieš mūsų 
valią padarytas Lietuvai kultūrinis nuosto
lis mus įpareigoja daugiau savo darbo ir 
savo išteklių skirti tėvynei, negu tai priva
lo paprasti išeiviai. Mes privalome savo 
tėvynei daugiau, o su mumis ir mūsų jau
noji karta, nes ne vienas jų yra mūsų sū
nus ir duktė.

kaip išlyginti nuostolius

Kyla klausimas, kaip mes galime išly
ginti savo nuostolių dalį, padarytą Lietuvai, 
kad išgelbėtume savo laisvę ir saugumą? 
Kad mes mylime savo tėvynę, kad mes no
rėtume joje dirbti, o blogiausiu atveju bent 
palaidoti joje savo kaulus, tai mums aišku. 
Bet šito neužtenka. Mes jai turime padėti 
tuo, ko jai labiausiai reikia, būtent, padėti 
atgauti savo tautiečiams laisvę — pirmiau
sia asmens ir sąžinės laisvę. Kad to . mūsų 
tautiečiai tėvynėj labai trokšta, apie tai 
mums skaudžius ženklus davė Bražinskai, 
Simokaičiai, Simas Kudirka, kun. Šeškevi
čius, kun. Zdebskis ir šimtai Prienų bei Aly
taus tikinčiųjų, kurie neseniai rašė peticijas 
pavergėjai Maskvos vyriausybei. Simo Ku
du kos žodis, ištartas sovietiniame teisme: 
Piašau grąžinti Lietuvai nepriklausomy

be tebegalioja mums visiems.
Taip, mes suprantame pavergtųjų brolių 

stovi, gali pasakyti ne vienas, — bet kuo 
mes jiems galime padėti? Ar iš viso yra 
prasmes mums kaip nors besistengti padė
ti Lietuvos laisvei, kai Sov. S-gos norams 

ima pataikauti tokios galingos ir tokios de
mokratiškos šalys kaip Vokiečių Federali
nė Respublika ir JAV?

Be abejo, dėl dabar vykdomų gudrių 
Sov. S-gos manev-ii, kuriais ji siekia suklai
dinti Vokiečių r i. Resp. vyriausybę ir 
Jungt. Amerikos alstybes, galima turėti 
įvairių nuomonių. Tačiau jei dėl tų -manev
rų įvyktų vadinamoji Europos saugumo 
konferencija šiais arba ateinančiais metais, 
tada Lietuvos laisvės klausimas gali patek
ti į labai pavoj ugą stovį. Tada Sov. S-ga 
panorės, kad ne tik Vokietija, bet ir visos 
Europos valstybės drauge su Amerika pri
pažintų amžiams teritorijas ir sienas, kokias 
Sov. S-ga yra užsigrobusi per II-jį Pasauli
nį karą. Jai rūpi ir rūpės ne tiek jos satelitų 
sienos, kiek Rytprūsiai, Lietuva, Latvija ir 
Estija, kad jos amžiais liktų užgrobtos Sov. 
S-gos ribose. Šitoks neabejotinas yra komu
nistinių sąmokslininkų tarptautinis sieki
mas, kalbant per metų metus apie Europos 
saugumo konferencija.

PARAMA TAIKOS KONFERENCIJOJE

Kuo gi mes per tą saugumo konferenciją 
galėtume Lietuvai padėti, kad demokrati
nės valstybės nepripažintų Sov. Rusijai 
mūsų tėvynės? Be abejo, mes galėsime ra
šyti prašymus Vokiečių Fed. Respublikos 
vyriausybei, galėsime specialiai kreiptis į 
jos kanclerį W. Brandtą, kad jis, kaip Nobe
lio taikos premijos laureatas, gintų taikingą 
Lietuvą, idant ji nebūtų teisiškai išduota 
Sov. Sąjungai; galima manyti, kad pana
šiai elgsis ir Jungt. Am. Valstybių lietuviai.

Mūsų balsas, mūsų liudijimas čia, Va
karuose, kad Lietuva tebėra pavergta, bus 
visada svarbus ir nepamainomas, nes tai 
bus tos pačios tautos vaikų balsas. O tauta, 
kurios didelė dalis sūnų atkakliai siekia 
laisvės, ją vis tiek kada nors atgaus. Tai 
mums liudija pavyzdžiai tokių nedidelių 
tautų, kaip Šveicarija, Airija, Izraelis, ku
rie savo laisvės siekė ne dešimtimis metų.

VILTIES ARGUMENTAI

Kad Lietuva atgaus savo laisvę, mums 

tai sako trys beveik pranašiški argumentai. 
Pirmasis jų — imperijų gadynės pasibaigi
mas šiais laikais. Visos didžiosios valsty
bės, kurios kadaise savo galybę rėmė ko
lonijų kraštais, jau yra sunykusios ir laisvę 
grąžinusios buvusiems pavergtiesiems. Iš 
tų imperijų bėra užsilikę tik du anachroniz
mai — Sov. S-ga ir Kinija. Kadangi Sov. 
Rusija yra pavergusi daug daugiau tautų 
negu Kinija, tiek daug, kad beveik pusė 
Sovietijos gyventojų yra nerusai, todėl šiai 
anachronistinei imperijai pirmiausia ateis 
laikas sugriūti — paleisti iš savo kalėjimo 
visas svetimas tautas, kurios to norės.

Antras argumentas, kuris byloja, kad 
ateis galas Sovietų Sąjungos vergijai, yra 
eksploatuojamos, tamsios, analfabetinės 
proletarų klasės sunykimas ir komunistų 
partijos subergždėjimas ir subiurokratėji
mas. Tiesa, kompartija dar tebelaiko val
džios vadžias, apsišaukdama proletariato 
vadove. Tačiau vis sparčiau nykstantis 
proletariatas jau nebepasitiki kompartija, 
nes ji vis labiau sustingsta senose idėjų kli
šėse, antihumaniškuose metuose ir saldžio
se privilegijose. Buvusių proletarų vaikams 
kompartija jau nėra vadove į saugumą, ge
rovę ir laisvę — ji vis labiau jiems atrodo 
kaip pažangos stabdis ir senas dvasinis 
slogutis.

Tą slegiamąją kompartijos biurokratų 
reikšmę Scvietijoj liudija rašytojų ir intelek
tualų protestai bei tų šviesuolių teismai ir 
trėmimai į koncentracijos stovyklas ir psi
chiatrines ligonines. Kaip Svetlana Aliliu- 
jeva ir kiti liudija, tų demokratinių rusų 
šviesuolių skaičius yra nemažas ir kasmet 
didėja. Kai tų protestuojančių prieš antihu
manišką kompartijos režimą Sovietijoj at
siras kelis kartus daugiau negu dabar, tie 
jaunieji demokratai nušluos nuo privilegi
jų stalo raudonuosius bajorus ir didikus, tą 
naująją parazitinę klasę.

Kada ateis šitoji valanda, mes nežinom, 
bet ji neišvengiama, nes istorija mums liu
dija, kad kiekviena klasė, kiekvienas luo-

Tęsinys 7 psl.

ČIKAGOS TAUTINIU ŠOKIU

ANSAMBLIS GRANDIS

Vadovė Irena Smieliauskienė,vidury. 
Akordeonistas Ąžuolas Stelmokas.

Danutė Bruskytė
Daiva Danilevičiūtė

Vida Kriaučeliūnaitė

Jolita Kriaučeliūnaitė
Virginija Petkūnaitė

Julija Sakalaukaitė
Rima Skorubskaitė

Mirga Serepkaitė
Jurga Gilytė

Linas Danilevičius
Pranas Pranckevičius

Linas Raslavičius
Mindaugas Siliūnas

Jonas Juozevičius
Edis Razma

Algis Lieponis
Valdas Sadauskas

Algis Baltrušaitis.

DŽIAUGIAMĖS JAUNAIS
SVEČIAIS MENININKAIS

LINKIM MALONIU DIENU
MŪSŲ PADANGĖJE V
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Aš esu imžutis, bet galiu M
ti ir dūdeMsAi , dan-
tį, Išartais du, kartais tris. Ma
ne; daro iš mėtai© ir ai ' turiu 
vieną akį. Galite mane laikyti 
rankoje, tik atsargiai nes. galiu- 
Įkąsti. Tam, kuris atoe varto
ja, aš suteikiu daug malonumų. 
Bet tam. mane psgawaa, 

M Ü S U

būna liūdna. Mana galite pa
puošti su plunksnomis, siūlių- 
kais ar karoliais. Kartais aš bū
nu panašus į vabalą, ar žuvytę 
Ir nardau po vandeniu. Nors aš 
mažytis, bet galiu pakelti c Įdė
lį svorį.

Ar atspėjote kas aš esi'Aš 
em žuvautojo, kabliukas.

Algis. leunęekas, VI kl.
K .Donelaičio lit. c- A

L I E T U V A

SKAUTŲ IŠM1A
Skautai turėjo iškylą į zoolo

gijos sodą. Mes trys prie paukš
čių paklydom. Kitų ■ skautų ieš
kojom, bet nesuradom. Beieško
dami mes matėm daug gyvulių. 
Pagaliau mums- teko pėstiems 
pareiti į lietuvių mokyklą.

Algis BbsíuIH
Los Angeles .lit. m-los UI sis. m.
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šėma Gali pagelbėti, kai ser-

IRUTE IR KĘSTUTIS

M U1AWSW
Kai aš užaugau, norėsiu bū

ti daktaras. Daktarui būnant

*

saldainių.

knygų, kad- atėję galėtų skaU

iųbusiu gew vaikų ir

jei negaus pagelbės. Duobiau

>w

VWC4S A/grA/t/S

neimčiau. Kartais. gal seikės at- 
sikelti ir dvyliktą valaadą nak-

kuo rūpintis. LauWmjame
kambary ėš padėčiau daug ge-

mano draugas. Kai jiė juokiasi 
— pasidaro muilo burbulai, ta 
rie vėliau susprogsta. ICài aš jį

fl ii llxi žiesta ms

MANO DBáüGÂS MUILAS

Muilas, teis su manimi mau
dosi, yra labai slidus. Niekuo 
met negaliu jo -pagauti. Kartais 
manau, kad jis turi savo- protą.

dlõeli ss&tną fe daug

*W

ir nieko nebelieka. Tada aê pa^ 
siimu naują muilo gabalą, tads 
geriau kvepia ir tampa mm- 
nauju draugu.

Dariaus - Girėno lit m4à
tai visai pinigų neimčiau.

Ws Myi

D. Bastys

KÔGEL HBWAÍ
STOVyifi O3£

UZMIRSĄ/ TAI KOSFL

pa/ prom? fey 
mg mandem na 

STOVYKLA SC CÓÍ...
TW3

PRIEMENĖJE S<J(WHį)ĖJO bc/Ryc 
/£ /&ė6O AL0(j~r^

ŠAKOTU 
' PULKSUS

Zw TU 6£M! 
įZHJRĖJA! ?

ai$k/a/ azy^s/vo 
JA ŠA t m a/'

į R TU ?

&ttįfjecs
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I PEIKTOJO Pi ET y AMERIKOS LIETUVIU KONGRESO Ž ! N8 OS

Si skyrių tvarko PAL Kongreso informacijos vedėjas kun. Pr. Gavėnas,SDB

9

KOKTEILIS
KOKTEILIS

APSILANKYKITE JAUNIMO 
STOVYKLOJE

Svečiai bus priimami tik šeštadie
nį ir sekmadienį, vasario 17 ir 18 
dienomis.

Kadangi jaunimas pyragų kept 
dar nemoka, tai butų geriausia at
sivežt savo užkandžius.

Tiesus kelias parodytas šalia e- 
sančiame plane. Tai traukim į 

hanhaėm.'

I PALKo kokteilį vasario 17 Jaunimo 
namuose kviečiamos visos organizaci
jos, kurios prašomos atsiųsti po 2 qr 3 
atstovus, ir visi PALK komisijų nariai. 
Finansų komitetas pateiks veiklos apy
skaitą

KONGRESO LIETUVAIČIU BALSAI 
bus skaičiuojami vasario 17 dieną prieš 
kokteilį. Tuo metu jos prašomos atsi
skaityti su finansų komisija.

PENKTOJO PIETŲ AMERIKOS LIETUVIU KONGRESO

PROGRAMA

SERRALHERIA MAGILA
Fabrięa-je e Conterla-se Portas Onduladas * PortSes • Grades e Vitroux 

- ESPECIALIDADE EM CAVADEIRAS TRADO -

cAlbeitaò Manila & Cia> Jįėda*
•'5

SVEIKINAME V. PAL KONGRESĄ j

Rua Gradaú, 313 ( Prédio próprio ) - Fone : 274-1817
Vila Bela São Paulo

SVEIKINAME V. PAL KONGRESĄ!

VASARIO 22 D. KETVIRTADIENI:
Kongresistų registracija Jaunimo namuose, Zeiinoje ir jų apnakvydinimas. 

Atstovų vizitai Sanpaulo valdžios autoritetams.
19 vai.: Kongreso atidarymo pamaldos Zelinos parapijos bažnyčioje. 

Po pamaldų,Seserų Pranciškiečių gimnazijos salėje,Kongreso ari - 
darymo aktas.*
1. Kongreso rengimo komiteto pirmininko prel. P. Ragažinsko 

žodis.
2. Atstovų sveikinimai.
3. Trumpa meninė programa ir Kongreso lietuvaitės pristatymas.
4. Susipažinimo vaišės Jaunimo namuose. (įėjimas 10 kr).

VASARIO 23 D. PENKTADIENI:
9 - 13 vai. sekcijų posėdžiai:

9 - 11 vai. kunigų sekcija; jaunimo sekcija.
11- 13 vai. švietimo sekcija. Lietuvių Bendruomenės 

sekcija.
16.00 vai.: gimnazijos salėje plenumo posėdis:

A. Paskaita. B. Sekcijų darbų pranešimai.
20.00 vai.: gimnazijos salėje ar sporto aikštėjettautinių šOkių fes. 

ti va lis, dalyvaujant visoms tautinių šokių grupėms.
VASAREL24^5EŠTADIENĮ:

9 - 13 vai. sekcijų posėdžiai:
9.00 - 11.00 vai. religinė sekcija ir politinė.
11.00 -13.00 vai. akademinė ir spaudos bei kult, .sekcija.

. Popietis laisvas.
19.30 vai: oficialus kongreso uždarymas Japonų Kultūros 

Rua Galvâo Bueno, esquina S.Joaquim.
Kalbės Sanpaulo universiteto rektorius dr. Miguel REale.
Rezoliucijų skaitymas ir priėmimas.
Meninė programa: Čikagos „Grandis’ solistės Prudencija 
Bičkienė ir Audronė Simonaitytė.

VASARIU 25 D. SEKMADIENĮ:
11.00 vai. Kongreso uždaryme mišios Zelinos bažnyčioje, kunigams 

koncelebruojant ir giedant jungtiniam chorui.
12.30 vai. Susitelkimas prie Brazilijos Nepriklausomybės paminklo

Ipirangoje.
13.30 vai. atsisveikinimo „churrasco” Lietuvių Sąjungos būstinėje.

(25 kr). Nuo 15 - 19 vai gros orkestras.

SONELMA
INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA.

SAVININKAI BIRUTĖ IR JONAS BAGDŽIUS

PEÇAS ESTAMPADAS E TORNEADAS EM GERAL

Rua Ministro Salgado Filho, 317 Fone 273-1865
Vila Libanesa - Vila Prudente São Paulo

Kongreso GARBĖS RĖMĖJU 
skaitomas kas įmoka nemažiau 
300 kr. kongreso reikalams pa
remti,

PALK GARBĖS RĖMĖJAI:

Henrikas Valavičius 300.00 kr.
Jonas Valavičius 300.00 kr..

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS PASKELBIMO 
55 METU SUKAKTIES MINĖJIMAS ĮVYKS KARTU 
SU KONGRESO UŽDARYMU VASARIO 24 DIENĄ 
19:30 VALANDĄ JAPONU KULTŪROS SALĖJE. 
Liberdade, kampas Galvão Bueno ir S. Joaquim gatvių.
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LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEK

L.WWIÉIM»
Lietuviškas ačiū visiems

M.L. Administracija.
Visi automobilius turintieji lietuviai 
malonėkit prisidėti. Norima su telkti 
500 automobilių. “

M.L. ADMINISTRATORIAUS ŽODIS BENDRADARBIAVIMO ŠVENTĖ

ARTĖJA METINIAI ŠV. KAZIMIE
RO PARAPIJOS ATLAIDAI

Šv. Kazimieras yra vienintelis Bažny. 
čios pripažintas musų tautos Šventasis,, 
ir jos Globėjas. Todėl Jis yra visų tikin
čiųjų lietuvių katalikų branginamas ir 
mylimas.

Šv. Kazimierui pagerbti iškilmingos 
pamaldos bus sekmadienį, kovo 4 die
ną 17 vallandą šv. Kazimiero parapijos 
salėje.

Po mišiųjms susirinkusiųjų parapie- 
čių šeimyniškas pabendravimas, pasi- 
žmonėjimas-arbatėlė.

_ Lietuvoje,vykdami atlaiduosna,atsi
veždavo pyragų ir kitokių užkandžių . 
Jais pavaišindavo ir savo gimines ir 
draugus.

Ir mes, atvykdami j šv. Kazimiero 
atlaidus, kas galime, atineškim užkan
džių. Juos susidėsim ant bendro stalo 
ir visi broliškai pasivaisinsim. Gėrimų 
bus galima gauti vietoje.

Laukiame ko gausiausio būrio lietu
vių iš viso S. Paulo. /"

Klebonas Jonas Bružikas,S’J.

ŠIRDIES IR DVASIOS ATGAIVA
Iš Lietuvos atvykusieji dar atsimena

me, jog gavėnia buvo didesnio susitelki
mo, surimtėjimo, ir dvasinio atsigaivini 
mo metas. Ypač branginamos buvo ga
vėnios rekolekcijos parapijose ir mokyk 
klose. Po tų rekolekcijų ir po geros ve
lykinės išpažinties, kokios linksmos ma
lonios buvo Velykų šventės!

Kadangi mūsų parapiečiai gyvena iš
simėtę 'po visą S. Paulį ir labai sunku y- 
ra tiek toli atvykti savo parapijon savai
tės vakarais, tai beveik neįmanoma su
rengti parapijos rekolekcijas, kuriose 
galėtų dalyvauti didesnis būrys parapie- 
čių. Todėl šiai gavėniai pramatyta to
kia dvasinio atsigaivinimo tvarka:

Kiekvieną gavėnios sekmadienį (pra
dedant kovo 11 diena) lygiai 17 valan
dą, šv. Kazimiero parapijos salėje bus 
giedami Graudūs verksmai Ta proga 
bus sakomos ir dvasinio turinio konfe
rencijos svarbiais ir visiems įdomiais 
klausimais. Susitelkimas baigsis šv.Mi- 
šių auka

Tas rekolekcijas praves kun. Jonas 
Kidykas,S.J.

Labai labai kviečiame visus lietuvius 
ko gausiau dalyvauti tame dvasiniame 
atsinaujinime.

PASIIMKIM LAIKO S A VO DVA
SIAI ATGAIVINTI I

Klebonas 
UŽSIMOKĖJO UŽ M. LIETUVĄ

Po 30 kr.: Stasys Tamošaitis, Geno' 
vaite Gilis, Veronika Vaišnorienė, A. 
Pumputis už 1972 ir 1973 metus po 
30 kr., p. Kaoolienė, Simas Pliundzu-
laitis, Magdalena Makarevičienė.

Po 35 kr.: Viktorija Butkus ir Juoz. 
Lisauskas

Jonas Musteikis — 40 kr..5

Turiu nuoširdžiai padėkoti mielie
siems M.Lietuvos skaitytojams, kad ne
leidžiate sustoti laikraščiui. Ką sakau,- 
net šiokio tokio pelno liko!

Žinoma, jei reiktų mokėt algas re
daktoriui ir administracijai, tai laikraš
tis tik kas kartą didesnius nuostolius 
duotų. Taip pat neišsilaikytų laikraštis, 
jei nebūtų garbės leidėjųfradangi ne vi - 
si prenumeratoriai užsimoka.

Ištikimųjų prenumeratorių gera šir
dis ir supratimas mūsų reikalų, tikimės, 
ir šiais metais laikraštį išlaikyti ir ge
rinti.

Šia proga dėkoju ir visiems M. Lietu
vos platintojams, išnešiotojams, kurių 
kažkurie neima net atlyginimo už išne
šiojimą. Labai labai dėkoju Jonui Dim- 
šai, Steponui Narušiui su žmona Salo
me, Marcelei Stankevičienei, Andriui 
Pupieniui, Ksaverai Musnickienei, ku
rie kas trečiadienį sudeda laikraščio la* 
pus,pakuoja, užklijuoja adresus ir paš* 
to ženklus ir paruošia paštui. Juk tai 
irgi didelis jų pasiaukojimas per kele* 
ta metų, negaunant už tai jokio atly
ginimo.

Dar kartą visiems, visiems nuošir
džiausias ačiū. O kas dar neužsimokė- 
jote už 1973 (o darlabiautà 1972)me - 
tus, malonėkit tai tuč tuojau padaryti.

M. LIETUVOS KASOS APYSKAITA:
1972 metais turėta pajamų:

1971 metų likutis........1.500.oo.
Prenumeratos...............11.598,00
Garbės leidėjų aukos .. 4.481.00 
Skelbimai ir kitos auk. 1.754.60
Visų pajamų būta:....... 19333.60

Išlaidos:
Spaudinimas............... 12.000.00
Popierius...... ................ 2.622.00
Pašto ženklai................ 1.846.00
Klišės, išnešiotojų atlyg. 1.362.50
Visų išlaidu, būta:.... . 17.831.50
Liko kasoje 1973 metam: 1.502.10
M.L. Administratorius

Jonas Bružikas,S.J.

LIETUVIAI TELEVIZIJOJE 
pasirodys ateinantį pirmadienį, vasario 
19 d. 21 valandą .Bus labai gra^i progra
ma.

KUN. H. ŠULCAS su būreliu jauni
mo išvyko kelioms dienoms į Rio de 
Janeiro.

PALKongreso proga pagaminta rak
tams žiedai su lietuviška Vytim ir įrašu: 
V PALK. Pagamintos ir vytukės auto
mobiliams. Bus galima į sigyti kongre
so metu.

AUTOMOBILIU PARADAS

t'o baigiamųjų PALKo pamaldų Ze- 
linoje, vasario 25 ,visi vyksta j Ipirangą 
prie Nepriklausomybės paminklo. Tam 
bus sudarytas automobilių karavanas.

SVEIKINAME GIMTADIENIO
PROGA

JONĄ ŠERMUKŠNĮ
LINKIME ILGU, LAIMINGU METU!

MOTINA, GIMINĖS, DRAUGAI.

AUKSINI VEDYBINIO GYVENI
MO JUBILIEJŲ MININTIEMS 
JURGIUI IR SALOMĖJAI

BAREIŠIAMS

NUOŠIRDŽIA USIS VEIKIN1MAI IR 
LAIMĖS LINKĖJIMAI NUO VISOS 
ŠEIMOS IR YPAČ NUO TERESĖSIR 
ELENOS.

JAU ATVYKO IPALKONGRESĄ
Pirmadienį 11 jaunuolių iš Argenti

nos, kurie dalyvaus jaunimo stovykloje.
Antradienį iš Urugvajaus: T. Jonas 

Giedrys,S.J. Marija Rožė Dobilevičius. 
Jose Petruškevičius ir Aldo Basanta Mes- 
kerevičius.

Jie atvežė iš Urugvajaus naujų ir la
bai gražių lietuviškų plokštelių bei kera
mikos darbų. Juos bus galima įsigyti per 
Kongresą ir vėliau M.L. redakcijoje.

ARGENTINOJE į 
Kordovos mieste mirė buvęs Lietuvos! 
konsulas a.a.

J URGIS KUČINSKAS
Liko namai ir pinigų. Ieškomi jo gi

minaičiai turtui paimti. Kreiptis į JOna 
Čekanauską, Avellaneda, Buenos Air^s,

MIRĖ

Vasario 9 Zelinoje mirė a.a. VIKTO* V
RAS PETKEVIČIUS, 68 m. amžiaus. įį

Liko duktė Emilija, dukraitė Rosly. 
Palaidotas Vila Mariana kapinėse. , $

/XXLJSLJ

• METINĖ PRENUMERATA: 30 kr. GARBĖS PRENUMERATA: 150 kr.; Pagktô 
numerio kaina: 60 centavų. Užuojautos ir sveikinimai nuo 10 kr., pagal dich&mą. 
Dėl kitų skelbime tartis su administracija. \

• Straipsniais korespondencijas redakcija taiso,pertvarko savo nnozinra. Newdoti 1 
rastai grąžinami tik autoriui prašant. Pavarde pasirašyti straipsnisi nebūtinai sseis-į 
kia redakcijos ir leidėju nuomonę. Už skelbimu kaibą ir turinį redakcija neats»-Į 
ko. Laikraštis spaudinamas antradieni. Todėl vietinės žinios ir pranešimai 9 -V0 
puslapiams redakcijai {teiktini nevėliau, kaip iki pirmadienio pietų.

V. PAL Kongresas visų lietuvių rei
kalas. Tad ir parapijos taryba jau se
niai rūpinosi pagražinti bažnyčią apva
lyti, išpuošti Jaunimo namus. Paskuti
niu metu gražiai išdažė jaunimo namų 
sienas, nušveiėė išblizgino salių-kamba- 
ri į grindis. Bažnyčioje gi sudėjo gelto- 
tonos^alios bei raudonos spalvos ian - 
gus zakristijoje, krikštykloje ir vitražą 
virš priešakiniu durųTuose darbuose 
daugtriūso ir vargo idėjo parapijos Ta
pybos narys p. Petras Šimonis su Silv. 
ÈÀai niu.

Ląngų-vitražo palaiminimas atliktas 
prieš 11 vai. mišias. Susirinko apie 30 
kūmų, dosniai prisidėjusių padenti tų 

dangų dėjimo išlaidas. Vien Vyrų Broli 
ja davė 400 kruzeirų ir taip apmokėjo 
visą vieną langą. Parapijos kunigai tam 
tikslui paskyrė visas tos dienos rinklia
vas.

' Nudįvitražo virs bažnyčios durų nu
leisti kaspinai, kūmų laikomi kunigui 
laiminkit langus, simbiliškai bylojo a- 
pie bendras jėgas, vieningą darbą ir 
bendruomeniškumą.

\ Per mišias giedojo parapijos choras. 
Po mišių buvo bendros vaišės pietūs. 
Reikėjo tik gėrėtis gražia, paklia šei
myniška gausių svečių nuotaika prie ne 
pailstančių šeimininkių gausiai apkrau- į 
tų stalų.

Parapijos Tarybos pirmininkas p. A. 
Jdagila rampai pristatė puotos tikslą, ir 
Rsiems dėkojo už prisidėjimą prie pa 
Irapijos darbu. Tos pačios Tarybos se - 
Pretorius, o kartu ir PALKo finansų 
’komisijos iždininkas p. Jonas Bagdžius 
pcįetė visus į artimą PAL Kongresąjku- 
rio -programą pristatė to paties kongre
so (finansų komisijos pirmininkas p. J . 
Valavičius. Paskui dar ilgai tęsėsi dainos 

pokalbiai ir pasitarimai.

® LIETUVIS GYDYTOJAS

Dr. ANTANAS Š1AULYS
Chirurgija, neurologija, kli- į 
nika.
R. dos Trilhos.n r 1822

įMooca. Tel 92-39-91
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