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INFORMACIJA King pramatė savo 
mirti

Brazilijos lietuviai jėzuitai buvo žadėję duoti, platesnių 
informacijų apie savo daromus žingsnius nejudamo turto rei 
kalu. Buvo tikė asi, kad tuometinė palėtis iki šio. laiko bus 
pasikeitusi. Padėčiai nesikeičiant ir sklindant įvairiems gan
dams, norime painformuoti suinteresuotuosius.

Dėl nuolatinės visiems žinomų faktorių priešiškos veik
los lietuviai jėzuitai užpirko’ namus, esančius São Paulo 
mieste, Parque da Mooca kvartale, Rua Juatindiba, 20. Ga
lutinė pirkimo sutartis dar nepasirašyta,

Reikalingai pinigų sumai sutelkti buvo parduota Madre 
de iieus gatvės nu >savybė, gauta centrinių namų páfama, 
gauta nedidelė paskola, paimti visi statybos fondai. Šie fon
dai buvo sudaryti iš įvairių aukų, duotų Brazilijos lietuviams 
jėzuitams Argentinos. Austr Ii jos, Danijos, Kanados, Naujo- 
josios Zelandijos, Urugvajaus ir ypač Jungtinių Amerikos 
Valstybių lietuvių. Naudojomės šia proga pareikšti didelę 
savo padėką suminėtų kraštų tautiečiams geradariams.

Naujai užpirktieji namai dabar yra pritaikomi mūsų gy
venimo ir darbo reikalams. B’-ažilijos lietuvių aukų dėka 
mes galime pragyventi, beveik padengdami ordinarines iš
laidas. Už tai reiškiame nuoširdžiausią ačiū, Jau esame ga
vę iš ke etos aukų ir įsikurti naujuose namuose. Gal atsiras 
ir daugiau. Labai kviečiame. Liksime visuomet labai dėkingi.

Besidomintiems įsikūrimas naujuose namuose bus tinka 
mu laiku iš anksto praneštas.

Tebesitęsiant juridinei procedūrai teisme, Mookos Dr. 
Vinco Ku tirkos rūmų reikalu lietuviai jėzuitai laikysis sta
tus quo. Bylą teisiškai išsprendus, lietuviai jėzuitai, atitinka 
mai reagavę, painformuos Brazilijos lietuvių visuomenę.

Kun. Leonas Zaremba, S. J.
S. Paulo lietuvių jėzuitų vyresnysis
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Plačiajame
Pasaulio Bažnyčių 

Kongresas
įžanginiame Bažnyčių Kon 

grėsė Zogarsko mieste, prie 
Maskvos, kur da'yvavo 35 
įvairių konfesijų atstovai, bu
vo pasiruošta kitam darjdides 
niam Kongresui, kuris turės 
įvykti l epos 4—19 dienomis, 
Švedijoje, Upsalos mieste. 
Zagorsko Kongrese tarp kitų 
delegatų buvo atvykę 7 kata
likų ekspertai, o Wesminste. 
rio vyskupas pagalbininkas 
skaitė paskaitą tema «Dievo 
sąvoka ir reikšmė socialinei 
etikai». Švedijoj tikimasi dau
giau dalyvių iš dar didesnio 
konfesijų skaičiaus.

Čekoslovakijoj 
niaukiasi dangus

Jau buvo tikėtasi, kad Če
koslovakija išsilaisvins iš po 
Rusijos jungo, bet Maskva pa 
reikalavo pasiduoti ir bolše
vikų kariuomenę manevrų 
priedanga jau nutarta įvesti 
į Čekoslovakijos plotus.

Katalikų Bažnyčia ir kitos 
konfesijos turėjo vilties susi
tarti su valdžia, kuri jau da
vė daugiau laisvės ir žadėjo 
leisti mokyklose dėstyti reli
gijos mokslą, Vyskupai pradė 
jo būkštauti, kad tos viltys, 
vėl, lyg toji uždegta žvakelė,

Pasirinko la:sve
Komunistinės Vokietijos da 

lies Dresdeno miesto net 6 
evangelikų bažnytinio choro 
dalyviai, kurie dalyvavo Švei 
carijoj koncertuose, pasirinko 
laisvę ir paprašė Šveicarijos 
policijos globos. Tokį pat pa 
sitraukimą įvykdė ir dvi ba
leto šokėjos, atvykusios iš 
Vengrijos į Vokietiją paruoš
ti televizijos programas.

Vargu ar susitaikys su 
S. Vietnamu

Labai sunkiai sekasi tartis 
su Šiaurės Vietnamu. Yra pa
vojaus, kad derybos <ali vi
siškai nutrūkti. O. P. Vietna
mo prezidentas ThRhi prane
šė, kad jis atmesiąa kiekvie
ną JAV susitarimą «U- Hano
jum, jei tai įvyks jie Neatsi
klausus. Pietų Vietnamo pre
zidentas Thieu paskelbė sau 
ją vyrų mobilizaciją kariao- 
menei.| 
n—»

Nužudytasis nuosaikiųjų ne 
grų vadas Martin Luther King 
jau anksčiau sakė, kad jis 
norėtų ilgai gyventi, bet var
gu taip įvyks, nes jis gavęs
grasinimų iš baltųjų ir juodu 
jų. Viena negrė net sužeidus1 
jį peiliu. Kitoj vietoj buvo 
kesintasi jį nužudyti revolve
rio šūviais, Ir pagaliau vie
nas baltasis jį nužudė Mem- 
phię mieste.
UMBSEggai 
iigYggETl

Karingųjų negru 
atstovas

S. Carmichael, karingųjų 
negrų vadas viešai pareiškė, 
kad dabar juodieji turi eiti į 
gatves ir pulti baltuosius, juos 
žudyti, naikinti jų turtą ir vis 
ką deginti. Taip ir vyksta iki 
šiolei juodųjų smurtai, žudy
nės ir padegimai. Baltieji ir 
ilgai netylės, nors preziden-
tas Johnsonas viešai pareiš
kė.- «Neleistina, kad kraš,tą 
valdytų kulka».

Vokiečiui katalikai 
dosnus

Šiais metais Vakarų Vokie-

Pasaulyje
turės užgesti. Rusų karinome 
nė, kaip anais metais Vengri
joje, užgniauž visas laisves, 
sukiš į kalėjimus, ar ištrems 
į Sibirą veiklesnius asmenis.

tijos katalikai jau spėjo suau
koti Pietų Amerikos Bažny
čiai sušelpti net 47 milijonus 
markių. O pradėjus 1961 m. 
«Adveniat» labdaringos akci
jos veikimą jau suaukota 250 
milijonų markių.

Sibiro Dievo Motinos 
šventovė

Gegužės men. 26 d. tėvai 
jėzuitai Chicagoje didelėmis 
iškilmėmis atidarė «Sibiro 
Kankinių Motinos Šventovę». 
Sibire nežinomojo vilniečio 
paprastoje skardoje sukurtą 
Aušros Vartų Dievo Motinos 
paveikslą, ir nuostabiai per
gabentą į laisvąjį pasaulį, pa
talpino savo koplyčioj vie
šam garbinimui.

10,45 vai. Sibiro tremtinys 
kun. K. Juršėnas pašventino 
paveikslą, o vysk. V. Brizgys 
laikė mišias ir pasakė pa
mokslą. Po to paveikslą ne
šė Sibiro tremtiniai ir vilnie
čiai. Eisenoje baltai apsiren
gusios mergaitės barstė gėies 
ir uniformuotas jaunimas ne
šė 50 žvakučių, kaip 50 Lie
tuvos gyvavimo metų sim
bolį, .

Atnešus į koplyčią ir įsta
čius į Marijos altorių, tuoj 
įvyko gegužinės pamaldos.

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka

Lietuvos Laisves Kovos Metai

šio «M. L.» nr. garbės leidėjai - yra 

Jurgis ir Faustina
Sliesoraiciai

išleidžia šį numerį. Esame labai dėkingi, kad ponai Slieso
raiciai, net neraginami, ateina mums į pagalbą , kaip tik 
šiais sunkiais laikraščiui išlaikyti laikais. Jurgis Sliesorai- 
tis yra Brazilijos krašto i ietuvių Bendruomenės Pirminin

kas, Yra dvigubai džiugu ir malonu jam padėkoti 
už paramą lietuviškajai spaudai.

«Mūsų Lietuvos» Redakcija ir
Administracija

BRAZILIJOS LIETUVIU BENDRUOMENĖS
VALDYBA ruošia

Tragiškųjų Birželio -įvykiu 
MINĖJIMĄ

kuris įvyks šių metų birželio 16 d. 10 vai.
São Paulo Katedroje Iškilmingas pamaldas pabaltie- 

čiams lietuviams, latviams ir estams dalyvaujant ir 
vietos valdžios atstovams, laikys

Jo Em. Kardinolas Agnelo Rossi
Kviečiami visi tautiečiai kuo skaitlingiau dalyvauti 
pamaldose. Moterys ir mergaitės prašomos atvykti į 

pamaldas pasipuošusios tautiniais drabužiais.

B. L. B. VALDYBA

Krikščionija
(tąsa)

Vokietijoje Nichols jaučia 
trintį tarp vyskupų ir teolo
gų. Jei susirinkimas iš tikrų
jų buvo teologų susirinkimas, 
nes jie kalbėjo per savo vys
kupų burnas, tai namie daly
kai kiek kitaip klostosi. Teo
logai grįžo įsitikinę, kad be 
jų pagalbos vyskupai nieko 
padaryti negali, Vyskupai jau 
čiasi pažeisti tokiais savo pa 
tarėjų įsitikinimais. Štai praė
jusi rudenį pastoraciniame 
laiške, kurį išleido kardino
las Doepfner visos vokiečių 
hierarchijos vardu, į teolo
gus kreipiamasi taip; «Mūsų 
konfratrai, kurie studijuoja 
teologiją, sutiks su mumis, 
kad Bažnyčia buvo pagrįsta 
apaštalais, o ne mokslo žino
vais...» Teologai atkerta, kad 
neužtenka šiandien kalbėti 
*pre buvimą apaštalų palikuo 
niais: šių dienų vyskupais tu
ri būti parenkami skirtingo 
tipo žmonės, jei norima vys
kupus matyti šios dienos apaš 
talais.

LENKIJA

Bažnyčia nuolatiniame gy
nimosi stovyje. Primatas ir 
jo sekėjai: konservatyvūs. 
Centrinė problema: puoselėti 
atsinaujinimą, nepakertant is
torinės tapatybės tarp tautiš
kumo ir katalikybės.

Lenkijos katalikams Bąžny 
čios atnaujinimas pilnas pa

vojų, tačiau jis kartu neša ir 
viltį pasikeitimams Lenkijos 
Bažnyčioje, kuri dar nepaki
tus nuo viduramžių. Lenkijos 
primatas kardinolas Wyszyns 
ky iš įsitikinimo yra labai 
konservatyvus; į pasikeitimus 
jis žiūri kaip į silpnybės ženk 
lūs katalikų gretose. Čia pa
dėtį painioja nuolatinis vals
tybės ir Bažnyčios konfliktas 
— Bažnyčia yra priversta 
būti nuolatinio gynimosi sto
vyje. Gal dėl to ir atsinauji
nimo žymės mažos.- įvestos 
blogai paruoštos liturginės re 
formos lenkų kalba, duotas 
didesnis vaidmuo pasaulie
čiams Bažnyčioje. Daugumas 
vyskupų galvoja panašiai kaip 
ir primatas. Bet yra įsitikinu
sių, kad ateitis vis dėlto at
neš pasikeitimus. Vatikano pa 
reigūnai tokius įsitikinimus 
puoselėja.

Lenkijos jaunimo tarpe pa
žiūra į Bažnyčią "s Kirtinga 
nuo jų tėvų. Skirtumas tarp 
kartų ryškus šiame jaunuolio 
pasisakyųje: «AŠ .‘žiūriu | Baž 
nyčią, kad ji išganytą mano 
sielą, o mano tėvas Būrėjo į 
Bažnyčią, kad ji Hgelbėtų 
tautą». Lenkijoj pagrindinė 
problema yra pnoseSMi atsi
naujinimą, besikeičiant tauti 
niams reikalavimams, tačiau t 
nepakertant istorinė® tapaty
bės tarp tautiškumo irkatalL 
kybėe.

(Bus daugiau)
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Moralinio purvo antplūdis
PopiežiiB Paulius VI nese

niai vienoje kalboje atkreipė 
dėmesj į pornografijos žalą 
jaunimo, • ir viso pasaulio 
moralei. Šis klausimas juo to 
ižau, juo kibiau darosi aktua
lesnis: ir spausdinto šlamšto 
skaičius daugėja, ir nudizmas 
filmose gausėja, o ir televizi 
ja: ne visada be priekaištų.

Paraleliai su tuo auga sek
sualiniai nusikaltimai, ir sun
ku ^nematyti ryšio tarp tų 
dviejų dalykų, vai fornijos uni 
versiteto Medicinos centro 
profesorius dr. Francis J. Rig 
ney neseniai pareiškė, kad 
Įvairūs užpuolimai, prievar
tos veiksmai, rodomi televizi
joje, gal į jaunas galvas įpūs 
ti mintį, kad tai visiškai pri
imtina kaip vienintelė prie
monė išspręsti tam tikroms 
iškylančioms problemoms.

>
Californijos apeliacin o teis 

mo teisėjas Fox ryšium su 
iškilusia byla dėl vienos ne 
švarios knygos pareiškė: «Ši
tokios spaudos padariniai yra 
atbukimas daugelio, o gal ir 
daugumos tų, kurie tai skaito, 
moralinio jautrumo. Jeigu 
ateis tokie laikai, kada eili
nis pii e is, derindamasis prie 
laiko nuotaikų, n belaikys ^to 
kių knygų žalingomis visuo
menės gerovei tai bus ženk
las, kad mūsų visuomenė jau 
yra puolusi ui žemo laipsnio 
ir, kad mūsų civilizacija yra, 
pavojuje sužlugti, kaip praei 
tyje sužlugo kitos civilizaci
jos, kurios davė laisvę vi o- 
kiems savo apetitams ir nusi
metė padoraus elgimosi varž
tus* (žiūrėk «Family Digest», 
1966.111)

^Medicinos žurnalas «Current 
Medical Digest» savo 1966 
m. rugsėjo mėnesio numery 
įsidėjo medicinos daktaro 
Max Levin straipsni «The 
Medical Case Against Porno
graphy*, kuriame šis gydyto 
jas sako.- «Pornografija yra 
blogiau negu tik socialinė ne 
gerovė. Kadangi ji gali pa
veikti žmogaus sveikatą (psi
chinę ir emocinę), ji yra ir 
mediciniškas blogis ir dėl to 
į ją reikia kreipti tiek pat 
dėmesio, kiek ir į fizinius pa 
darinius šiltinės užkrėstų ge 
riamajame vandeny. Pornogra 
fijos gynėjai ginčija, jog nė
ra įrodymų, kad ji būna nusi 
kaitimų ir nesociališko elge 
šio priežastimi. Tai naivus ir 
apgaulingas argumentas.. Ar
gi kas nors gali įsivaizduoti, 
kad jaunuolyje, kuris ryja 
brošiūras, aprašančias, kaip 
graži blondinė yra nuskriau- 
džiama. nuduriama ir žiauriai 
supiaustoma, toksai skaitymas 
ugdo sveikas pažiūras? Sun
kiausias kaltinimas prieš por
nografiją yra ne tas, kad ji 
tarpa s prisideda prie išprie
vartavimo ir panašių nusikal
timų, kurie laikraščiuose apra 
šomi stambiomis antraštėmis. 
Sunkiausias pornografijos nu
sikaltimas tai ta žala, kurią 
ji daro jaunuolio turimame 
sekso supratime. Pornografi
ja degraduoja seksą. Ji šią 
kilnią žmogaus galią * suveda 
į gryną savęs tenkinimą, žai
dimą su nešvariais bruožais, 
besirišančiais su tais pur
vinais žodžiais viešų tualetų 
sienose».

Toliau šis gydytojas pabrė
žia, kad tikintiems žmonėms 
seksualinis gyvenimas mote-
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rystėje yra ‘ šventas. Tuo* gi 
tarpu pornografija demorali
zuoja žmogų, gadindama jį 
ir pavieniame elgesy, ir šei
mos gyvenime. Ir dr. M. Le
vin pabrėžia: «Tikrai ateis 
diena, kada mes taip labai 
rūpinsimės, kokia literatūra 
pasiekia mūsų jaunimo akie, 
kaip mes dabar rūpinamės 
užkrėtomis, kurios pasiekia 
jų plaučius». . ; .

Turint tą visą prieš 'akis 
visiškai suprantama, kad JAV 
Aukščiausias teismas yra pa
skelbęs keletą sprendimų, pa 
sisakančių prieš pornografi
jos platinimą ir duodančių 
teisinį pagrindą bausti tuos 
nusikalsiančius,

Tačiau ir visut menės pas
tangos šiuo reikalu bus svar
bios ir reikšmingos. Reikia 
telefonais ir laiškais reikšti 
protestą teatrams, kurių sce
noje ir ekrane rodomi demo
ralizuojantieji dalykai. Reikia 
reikšti nepasitenkinimą spaus 
Ginto šlamšto skleidėjoms, ku 
rie, būdami godūs iš jaunimo

aleksas Kalinauskas
Advokatas

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus kaip įvairių 
bylų vedimas, inventanjų sudarymas, • deskitis. doku
mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darban

Rezidencija:
R. Joaquim Piza, 204 

Tel. 31-2548 

RUA COSTA BARROS, 352

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

tų, indų bei darbo įrankių.
Lietuviai pirkim pas lietuvius 1

ir kitų silpnybių krauti sau 
dolerius, nepaiso, kiek tai 
demoralizuos priaugančią kar 
tą, o net ir suaugesnius. Pa
galiau reikia stebėti ir ko
kie spaudiniai patenka į mū
sų atžalyno rankas.

J »

(
Steubenvillės vyskupas J. 

K.‘ Mussi», kalbėdamas į įsa- 
vò dieceajos katalikių mote
rų (arybos nares, skatino lan
kytis šių nuostatų besiekiant 
kad «pornografija mūsų nepa
laidotų».-

1. Izoliuokite namus nuo 
pornografinių puvėsių visų 
pirma įskiepijant meilę religi 
niams principams.

2. Griežčiau prižiūrėkite sa 
vo vaikus, nepaisydami, kaip 
daug laisvės šioje srityje duo 
da savo vaikams jūsų kai
mynai.

3. Budriai prižiūrėkite savo 
vaikus. Teaepakeičia jūsų nu- 
sista ymo sugestijos, kad da
bar kiti laikai. Jei jaučiate, 
kad kuris spaudinys gali vai

Raštinė:
. 15 de Novembro, 244 

4.0 - Sala 19- Tel. 37-0324 
no 14,00 iki 18,00 vai.
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kus demoralizuoti, kam gi ri‘ 
zikuoti?

4. Stenkitės pasirūpinti, kad 
vaikai vis būtų užimti; nėra 
reikalo juos visiškai atleisti 
ir nuo namų ruošos.

5. Ugdykite gero religinio 
ir kitokio meno supratimą ir 
gerus skaitymo įpročius.

6. Skatinkite vaikus daly
vauti bažnytinėje veikloje ir 
padrąsinkite tuos, kurie svars 
to savo gyvenimą pašvęsti 
religiniam pašaukimui.

7. Duokite vaikams supras
ti, kad jais pasitikite, k«sd 
jūs esate pasiruošę su meilę 
jiems teikti patarimą, kai jie 
į jus kreipsis, ir duokite su
prasti, kad jūsų pareiga yra 
juos globoti ir saugoti.

8. Pastebėję kur šioje sri
tyje netvarką, bendradarbiau
kite su miesto pareigūnais 
ją šalinant. Palaikykite viešą 
ją nuomonę nepal .nkią por
nografijai. Tegu visi žino, jog 
esate priešingas moralinio 
purvo drėbimui ar spaudiniu© 
sė, ar ekrane, ar scenoje,

J. Prunskis

Pernykštės audros Palango- 
ja padarytosios žaizdos yra 
tvarstomos, bet vargu ar bus 
suskubta tas žaizdas užgydy
ti lig vasaros sezono pra
džios. Kopos esančios jau 
aptvarkytos, bet jūros tiltas 
ir kiti pajūrio pastatai dar ne 
labai toli pažengę. Tiltą sta
to naują. Jis būsiąs aukštes
nis ir ilgesnis už senąjį. Da
bartinė padėtis
rodo, kad uar yra daug dar
bo prieš akis.

(ELTA)

Gintarė Banatytė-Ivaškienė

Kaltasis Jtumbras
PREMIJUOTA ISTORINĖ 

(tęsinys)

— Nežinau. Gal jos priešai 
kaip tik pilyse slankioja, kad 
ji prieglaudos atbėgo ramo- 
vėn. — Pagalvojęs Gendrutis 
prideda.- — Ar tu, Audry, ne
sijauti kaltas, kaip ir aš? Per 
mus dabar gal turės žūti visi 
Vaivoros gyventojai — ir Lo
kys, ir Liūne, i i-iaminta, net 
krivis Gedainis.

— Aš jau senai dėltokrem 
tuosi. Jei būčiau žinojęs kad 
Avaras mus iki čia atseks, 
būčiau geriau 'girioje miręs. 
Dabar visai ramovei užtrau
kėme nelaimę... — atsako 

"Audrys.
— Aš galvojau, išėjęs už 

vartų, jiems pasiduoti, — sa
ko Gendrutis. — Bet dabar 
jau per vėlu. Iki pat vartų 
atsibąstė, piktadariai be nie
ko negrįš atgal.

—. Ogi, jei taip yra, kaip 
tu sakai, kad jis ir Ramintos 
pagrobti atėjo, tai vis tiek be 
kruvinos kovos neapseis.

— Audry, dabar nieko ne

APYSAKA jaunimu

begalime pakeisti Todėl pri
siekime kovoti iki paskutinio 
kraujo lašo!

— Prisiekiame visomis jė
gomis ginti mus priglaudu
sius vaivoriški is nuo užpuod- 
kų! — iškilmingu balsu išta
ria abudu berniukai,

O vis dėlto, Gendru i .. Atsi 
meni baltąjį stumbrą?... Gal 
Praamžius neleis mums vi
siems žūti...

Kalavijuočių strėlės vis taik 
lesnės. Smigtelia viena į ka
rių namų prieangį, bet kietas 
medis nespėja įsiliepsnoti. Su 
šokusios moterys apipila van
deniu.

Aūdrio akys klaidžioja dan 
gaus pakraščiu ir netikėtai 
pastebi kažin kur toli, už gi
rios krašto, raudoną pašvais
tę. Kitoje pusėje vėl gaisras-

— Gendruti, žiūrėk — ug
nys! Kaimynai pamatė mūsų 
pavojaus ženklą!

— Lekiu pranešti vyrams, 
Tai nudžiugs! — Ir Gendrutis

jau kelintą kartą, paskutiniu 
laiku, nudarda žemyn su nau
jiena.

Po kiek laiko jis jau vėl 
kuore. įlekia uždusęs ir aiš
kina:

— Lokys sakė, kad toji 
šviesa, kur už girios, tai Striu 
bo, o ana kitoje pusėje pel
kės, — Prūto. Jis galvoja, jei 
tavo tėtis išsiuntė vyrus mums 
čia uždegus ugnis, tai vaka
re jie jau čia turėtų būti. Iš 
Pruto pagalba gali greičiau 
atvykti.

— Striūbas! — koks stebu
klingas vardas. Šiuo metu jjs 
Audriui reiškia išsigelbėjimą, 
gyvenimą. Ugnys taip toli — 
už žemės krašto. Bet minty
se taip arti,.. Senukas Jotva 
dabar į kuorą glėbį naujų pa 
galių tempia. Sunku jam: de
šine koja raišas.., Skubėk, tė
veli, ant savo pilko žirgo... 
Tu net nežinai, kad tai tavo 
Audrys pagalbos šaukiasi... 
Gal rasi be kvapo viduryje 
kiemo kritusį, — samprotauja 
berniukas.

Staiga švyst plykstelia de- 
guolė ir nutupia tiesiai ant 
šiaudinio stogo. Liepsnos šo
ka aukštyn,, ir sausi šiaudai 

net šlamėdami dega, Tai tvar 
tai! Bematant susidaro eilė 
žmonių, ir iš rankų į rankas 
leidžia vandens kibirus, Švit 
tra, užsilipęs ant stogo, 
šaukia:

— Daugiau! Greičiau!
Trys vyrai paskubomis va

ro galvijus laukan. Mukia kar 
vės, bliauni ėriukai, mekena 
ožiukai. Draugužis pašoka iš 
miego ir pastato ausis.

— Ramiai, Drauguži, nega 
įima! - tramdo jį Audrys.

— Ar tik neužsimanė tavo 
vilkas medžioti? — erzina 
Gendrutis.

Apačioje ' didelis subruzdi 
mas. Vieni iš šulinio vandenį 
semia, kiti siunčia jį tolyn, o 
Švitra su Buivydu bando ge
sinti. Jau rodos sustabdo ug
nį, o kol naujas vandens ki
biras ateina ji ir vėl pradeda 
pleškėti.

Keliose vietose smilksta 
medinė ramovę supanti tvo
ra, taip pat ir vartų medinės 
dalys. Strėlės vis švilpia per 
pilkėjantį dangaus skliautą. 
Jų šviesos takas nustoja ta
vo grožio bąlančiame ryto 
danguje. Lieka tiktai karšta, 

visa deninanti, ugnis.
Berniukai nepastebi, nei ka 

da paukščiai pradeda traliuo
ti, nei kada auksinė saulės 
kakta pakyla virš nendrių. 
Strėlės tankėja. Priešas laido 
ir nedegančias. Moterys be 
šarvų dirba atvirame kieme. 
Vieną kitą čia sukniubusią 
nuneša pas Ramintą. Visi 
įtempto darbo ir nuovargio 
iškamuoti.

Kuoran pas vaikinus užbė
ga Švitra. Jo plaukai ir barz
da apsvilę. Kairioji milinės 
rankovė aukščiau alkūnės pra 
plėšta ir iš jos sunkiasi krau
jas. Rankos ir veidas suodi
ni, pats išvargęs.

— Audry, krivis liepė tau 
su Draugužiu nueiti į Rinto 
kambarį.

— Ar aš nesakiau, kad Drau 
gužis Ramintą saugos? — pa
sididžiuodamas sušnabžda Gen 
drūtis.

Švitra vėl dingsta, o į kuo
rą atlipa mergaitė.

(B. D.)
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Jau Slavai Sukilo
PETRAS PAKALNIS

«Jau slavai «ukilo. >uo 
Juodmarių krašto pavasaris 
eina Karpatų kalnais>. Taip 
rašė mūsų poetas Maironis 
apie slavų nepriklausomybės 
sąjūdį pirmojo didžiojo karo 
metu. Tam sąjūdžiui vadova
vo Tomas ’asaryk, garsusis 
Čekoslovakijos filosofas, so
ciologas ir politikas. Jo ir ki
tų bendracarbiu pastangomis 
1918 m. spalio 28 dieną Če
koslovakija tapo nepriklauso
ma respublika, o Tomas Ma
saryk pirmuoju jos preziden
tu. Jam mirus, 1935 m. res
publikos prezidentu buvo iš
rinktas artimiau-ias jo ben
dradarbis Edvardas Beneš.

Svetimieji valdo per 
savuosius

H .toriui užgrobus Čekoslo
vakiją, Beneš pabėgo į JAV, 
o nuo 1940 m. vad vavo lai
kinai vyriausybei, sudarytai 
Londone. Prasidėjus rusų-vo
kiečių karui, Beneš sudarė 
draugiškumo sutartį su Stali
nu ir 1945 m. galėjo grįžti į 
išlaisvintą Čekoslovakiją. No
romis, nenoromis jis turėjo 
bendradarbiauti su komunis
tais. Tačiau, spaudžiant ko
munistams, p 4 mėnesių turė
jo atsistatydinti. Jo vietą užė
mė komunistas Gottwaldas.

Gottwaldas buvo ištikimas 
ir aslas Stalino įrankis ir 
valdė kraštą geležine ranka. 
1951 ir 1952 m. jis «apvalé» 
partiją nuo neištikimų ele
mentų, sušaudydamas ll senų 
komunistų ir šimtus sugrūsda 
mas į kalėjimus. Jis areštavo 
Čekoslovakijos vyskupus, už
darė Jkunigų seminarijas ir 
vienuolynus ir įvedė tikrą 
policijos terorą. Teroru pasi
žymėjo ypač Antonin Novot
ny, Pragos komunistų vadas. 
Tas pats A. Novotny, mirus 
Gottwaldui 1953 m., tapo ko
munistų partijos šefu ir vals
tybės prezidentu.

Kaip Gottwaldas, taip No
votny buvo aklas Stalino va
lios pildytojas ir jo darbų pa
mėgdžiotojas. Net tada, kai 
Kruščiovas išmetė Stalino 
kaulus iš Lenino mauzolie- 

1 jaus, Novotny ėjo Stalino pra 
mintom pėdom ir nenorėjo nu 
tolti nuo j > linijos. Bet spau

džiamas Kruščiovo galų ga
le nuvertė milžinišką Stalino 
paminklą Pragoję ir pakeitė 
keletą savo bendradarbių jau 
nesniais.

Nauja figūra
Tarp tų jaunesnių komunis

tų buvo ir Aleksandras Dub- 
ček, dabartinis Čekoslovaki
jos komunistų.partijos sekre
torius. Ties juo verta kiek 
ilgiau sustoti, nes šiomis die
nomis jis daro Čekoslovakijo
je savotišką revoliuciją.

«Draugas Aleksandras Dub- 
čekas», kaip rašo Lietuvos 
komunistų dienraštis «Tiesai, 
(1968 m. sausio 7 d,), «gimė 
1921 m. lapkričio 27 dieną 
Ugrovece, Topolčanės rajone, 
pažangaus darbininko staliaus 
šeimoje, kuris prieš pat pir
mąjį pasaulinį karą, kaip tūks 
tančiai kitų Čekoslovakijos 
žmonių, išvyko ieškoti darbo 
į JAV, iš kur grįžo po karo. 
(Jei Ouočeko tėvas būtų pa
laukęs keietą mėnesių, jo sū. 
nūs būtų tapęs JAV piliečiu. 
Autor?. Darbininkų klasės ko 
vos patyrimas, kurį jis įgijo 
tėvynėje ir užsienyje .atvedė 
jį į partijos gretas tuoj pat 
po Čekoslovakijos Komunistų 
partijos įkūrimo. Tuo būdu 
abu jo sūnūs — Julijus ir 
metais jaunesnis Aleksandras 
— nuo vaikystės augo sąmo
ningo darbininko revoliucijo- 
nioriaus šeimoje». Tas pasku
tinis sakinys yra labai svar
bus ir reikia jį gerai įsidė
mėti. Mat, kaip Stalino duktė 
Svetlana, taip ir Aleksandras 
Dubčekas augo «sąmoningoje 
darbininko revoliucijonieriaus 
šeimoje», Taigi, abu buvo gry 
nakraujai komunistai.

Dubceko susiforma
vimas

Sekančioje pastraipoje «Tie
sa» taip rašo apie A. Dubčr- 
ką; «Kai Čekoslovakijos K<- 
munistų partijos pirmasis ąą- 
važiavimas davė nurodymut 
kurti darbininkų bei žemės 
ūkio kooperatyvus ir komu
nas, siekiant prisidėti prie 
pirmosios pasaulyje socialisti
nės valstybės statybos, 1926 
m Dubčekų šeima išvyko į 
Tarybų Sąjungą, kur karta su

300 komunistų iš Čekoslova
kijos įsteigė žinomą koopera
tyvą «Itergelpo». Aleksandro 
Dubčeko tėvas diibo šiame 
kooperatyve staliumi, kartu 
eidamas įvairias partines pa
reigas.

Frunzės mieste, o paskui 
Gorkyje Aleksandras Dubče
kas mokėsi vidurinėje moky
kloje iki pat 1938 metu, kai 
visa šeima vėl grįžo į Čekos
lovakiją ir apsigyveno Tren- 
čine. 1939 m., būdamas 18-kos 
metų jaunuolis, draugas Dub- 
čekas stojo į pogrindinės ČKP 
gretas, tuo metu pradėjęs mo 
kylis šaltkalviu. Trumpinant 
gana ilgą «Tiesos» straipsnį, 
reikia suminėti pačius svar
biausius Dubčeko gyvenimo 
įvykius: 1943 m. Dubčeko tė
vas patako į vokiečiu kalėji
mą, u jo brolis 1945 m. žuvo 
partizanų kovose. Aleksan
dras buvo du kar.u sužeistas. 
Paskui, rusams išvadavus Če
koslovakiją, Aleksandras Dub 
čekas ėjo įvairias pareigas 
komunistų partijoje ir L,63 
m. tapo Slovakijos kom. par ti 
jos pirmuoju sekretoriumi.

Pries srove
Eidamas tas aukštas parei

gas, jis turėjo progos stebėti 
A. Novotny režimą, kuris jam 
nepatiko. Jis matė, kaip kita
dos tokia aukšta ČekotJovaki 
jos pramonė vis smuko že
myn, kol 1963 m. ji pagami
no mažiau gaminių, negu 1962 
m. Todėl jis visa širdimi pri
tarė profesoriaus Ota Sik min 
čiai, kad Čekoslovakijos pra
mokei reikia duoti daugiau 
lareąės. Pramonės centraliza
cija, pravesta Rusijos pavyz
džiu, pasirodė esanti kenks- 
miafa ne tik darbininkų, bet 

;ir p»čio« valdžios interesams. 
Toji Ota Sik mintis nebuvo 
nauja, nes f ją jau skelbė 
Rusijoje ■ profesorius Evsei 
Lieberman.
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Darnumo Vedybose Beieškant
DR. PAUL POPENOE

Visi vedusieji laikas nuo laiko turi problemų
Ne tai svarbu. Svarbu, ką jie iš jų pasimoko.

Aleksandrui Dubček taip pat 
nepatiko, kad A. Novotny var 
žė Čekoslovakijos studentų ir 
inteligentų, ypač rašytojų,

Dr. Paul Popenoe yra Ame 
rikiečių Instituto Šeimos Ry
šiams prezidentas. Savo pla
čia patirtimi jis dažnai dali
nasi su kitais įvairiuose ame
rikiečių žurnal iose. Čia spaus 
diname vieną ištrauką, kurią 
paruošė Gailutė Valiulienė.

°rieš Marianai Taylorienei 
ateinant į mano kabinetą, te
žinojau apie ją tik viena — 
kad prieš savaitę kalbėjo te
lefonu, prašydama vizito,

— Aš nesitikėjau, kad man 
reikės kreiptis pas vedybų 
patarėją, — ji kalbėjo, ta
čiau nežinau Kur kitur beieš 
koti pagalbos.

Ji sėdėjo prie rašomojo sta 
lo — jauna mote-is, tamsiais 
plaukais, maloniu, susirūpinu
siu veidu, maždaug 25 metų 
amžiaus.

nežinau, nu<. ko pradėti 
— tarė ji, geriausia gal 
nuo pradžios. Robertas ir aš

laisvę. Sutelkęs apie save įta 
kingiausius Slovakijos inteli
gentus, Dubček pasijuto tvir
tas partijos soste ir praėjusių 
metų spalio mėnesį pradėjo 
kritikuoti Novotny. Novotny 
jam atkirto, kad jis esąs«bur 
žuazinis nacionalistas*, ir mė 
gino A. Dubčeką iškelti iš 
sosto. Bet slovakai pasisakė 
už jį, ir Dubčeko pozicija dar 
labiau sutvirtėjo.

Šių metų pradžioje įvyko 
Čekoslovakijos komunistų par 
tijos centro komiteto plenu
mas, ir A. Dubček vėl puolė 
Novotny Novotny gynėsi, kaip 
galėjo, bet kai atėjo balsavi
mas, Novotny prarado parti
jos sekretoriaus vietą ir pasi
liko tik respublikos preziden
tu be jokio politinio svorio. 
Partijos sekretorium buvo iš
rinktas A. Dubček.

susituokėme prieš penkis me
tus ir iki šiol galvojau, kad 
esame idealiai laimingi. Bet 
atrodo, kad dabar viskas pa
šlijo,

Po to, kai užtikrinau, kad 
daug žmonių ateina ieškoti 
vedybų patarėjo pagalbos ir 
tai nebūtinai reiškia, jog jų 
problemos yra sunkios, ji tę
sė toliau.*

— Mes turime mažą sūnelį 
Mykoliuką, beveik dviejų me
tų, ir abu labai jį mylime.*

Ji stabtelėjo, lyg laukdama 
kad aš ką pasakyčiau. Ją tik 
padrąsinau. Ji tęsė;

— Robertas ir aš niekuo
met n< sibareme. vedybų pra
džioje abu nutarėme niekuo
met netibarti. Afano tėvai 
nuolat riejosi. Dar vaikystėje 
aš būdavau labai prislėgta, 
girdėdama jų barnius. Jų pyk 
tie mane giliai jaudino, .r ua- 
bar atrodo, lyg Robertas vi
suomet aut manęs pyktų. Jį 
viskas erzina. Ir jie duoda 
suprasti, lyg aš būčiau dėl 
visko kalta. Aš nežinau, kas 
jam pasidarė. Jaučiuosi, lyg 
gyvenčiau su svetimu, manus 
nekenčiančiu žmogumi.

Po keleto pašnekesių su 
Mariana ir Robertu, kuria su 
tiko ateiti pas mane, aš tu* 
pratau, kad Mariana laikė ve 
dybas pradžioje sėkmingomis 
vien dėl to, kad ji ir Rober
tas niekuomet nedbarė: Pri
sidėję barniai jai sukėlė iiai- 
skyrimo baimę. Išsišnekėji
me, kodėl ji to baiminosi. <a 
aiškėjo, kad dar vaikystėje, 
girdėdama tėvų barnius ir fra 
ginimus atsiskirti, ji baiâftjí 
nuogastaudavo, besirūpinda
ma savo likimu, tėvams itsi»- 
kyrus. Ir k«i motina ją pačią 
bardavo, ji jautėsi nemylima 
— net jausminiai apleista.

(pabaiga 5 pus*.)

3



!

4 pusi ________ M Ūbi. LIETUVA 

MÚSU JĖGOS, MUSU ŽINIOS, LAISVAI LIETUVA! TĖVYNEI

Gyvuosius apverkiu
PUTINAS

Jūs žengiate į sostus 
Ir minate altorius.
Nuo jūs įstatymo sugriuvo 
Ir nuodėmės ir doros; 
Karūnos niekšų valiai, 
O dulkėse karaliai.
Ir tribunoluos išdidžiai
Teisiuosius smerkia žmogžudžiai.
Ir aūnūs nebeverkia, 
Jei mirti motiną pasmerkia: 
Nereikalinga ir tuščia 
Žmogaus paniekinto Kančia. 
Ir vakaruos užgeso saulė —• 
Vien piktas melas'ir apgaulė. 
Pakalnėj žiežirbos sumirgo 
Praskrido raitelis ant žirgo, 
Ir dalgis sutemoj sužvango. 
Vivos piango?
(taip savo poezijoje poetas pavaizduoja da

bartinio Lietuvos okupanto darbus).

Sąžinės Vergas
TIHAMER TOTU

Sąžinės vergas! «koks puikus pavadinimas 
direktyviam romanui!» — pamanysi. Klysti! Jau
nuolis kaip tik geriausiai esti pagiriamas tada, 
kai apie jį galima pasakyti.- «Tai savo norų vieš 
pats ir savo sąžinės vergas». Nes jei būsi nepa
judinamas savo principuose, ištikimas ir nuosa
kus visame, ką sąžinė liepia, ir jei visa tai ga
lėsi padaryti, — tu tikrai būsi tvirto būdo vyras.

Vežime yra mažutis, vos pastebimas vage- 
lis, kuriuo užkišama ašis. Jei jis iškrinta, ratas 
nusmunka, ir visas vežimas virsta ant šono.

Būdo lavinimo kely irgi galima rasti tokį 
mažutį, rodos, visai nereikšmingą daiktelį. Tai da 
rymas viso to, ką liepia sąžinė. Tad laikykis jos 
įsakymų, dar daugiau — būk josios vergas.

Du yra svarbiausi sąžinės .priešai: išorinis 
pasaulis ir tavo paties netvarkingi, į maištą lin- 
kusieji geiduliai.

Šviesesniais akimirksniais gal ne kartą jau
tiesi, lyg jau visai atsiskyręs nuo žemės ir pa
kilęs į nepasiekiamas aukštumas. Tada pasiryžti 
niekados nenukrypti nuo garbingo savo tikslo, 
nekalbėti Ir nedaryti nieko, kas galėtų suteršti 
•tavo širdį. Ir koks tada esi laimingas Bet ką pa 
matai kitą akimirksnį? Dievo įstatymai laužomi. 
Ir štai ateina didelis bandymas.- nors visas pa
saulis būtų blog.as, ar galėsi tu būti geras? Nors 
ir visi meluotų,.nors ir visi per šv. Mišias kaibė 
tusi — tu ne! Ir įęi tai įstengsi, būsi tikras vyras*

Po šįtp ateis*4.'kiltas bandymas. Tavo atsparu 
mas su tik*,.priešine tik iš lauko, betiriš vidaus

Sąžitsė' vadinama Dievo balsu. Ir labai tei
singai. Juškas ’o"'bals o į savo sieloj negirdėjo? 
Ir kai tik ^âunuoíis nori padaryti kokį nors neti
kusį veiksmą, túòf-jõ viduj suskamba perspėji
mas.- «NedKryk!» Ô kai pagundos ir vilionė- iš 
visų pusių apninka šįeią, tada šis balsas skamba 
lyg daugybė garsių varpelių.- «Nedaryk! Neda
ryk! Nedaryk!»

Pakartodanaas sakau tau, mano drauge, įp-

Lietuvių tautinių šokių ansamblis Vokietijoje 
f

rask savo jaunystėj klausyti savo sąžinės be jo
kių sąlygų, nes tik tuo būdu galima išaugti ti
krai sąžiniga vyru, kurių tiek daug reikia da
bartinei visuomenei. ) ,

Kas yra savo sąžinės tarnas, tas yra kartu 
ir Dievo tarnas, o Dievui tarnauti, reiškia viešpa 
tauti. Niekados negirdėjau didesnio pagyrimo už 
tą, kurs buvo pasakytas vienam mirusiam an
glui: «Dešimt Dievo įsakymų buvo įėję jam į 
kraują!»

Nebijok nieko — tik savo sąžinės. Nėra tvir 
to būdo ženklas dėl žmonių baimės, dėl visokių 
išskaičiavimų, dėl apkalbų ar pajuokos nedaryti 
to, ką sąžinė liepia. Jaunuolis, kuris negali mels 
tis arba bažnyčioj negali atsiklaupti tik dėl to, 
kad "kiti mato», yra vergas, bet vergas ne sa
vo sąžinės, o žmonių baimės.

Teisingai todėl Huxley rašė.- «Tikrasis vy
riškumas yra tvirta, jautrios sąžinės valdoma 
valia.»

(Iš «Jaunuolio būdo»)
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iškilmingas paminėjimas;

2. Rašinių žanras apysaka ar novelė;
3. Rašinių dydis: dvidešimt penki ar dau

giau mašinėle rašytų (in folio) puslapių, vieną 
eilutę praleidžiant;

4. Rašinių turinį autoriai pasirenka laisvai»
tačiau pageidaujam, kad būtų paryškintas bė.i.iš
keltas tautos solidarumas, patriotizmas bei didyy 
riškas pasiaukojimas kovose už suvereninės Lie- 
tuvos laisvę. . ,... :

5. Rašiniai ar jų dalys jau buvę skelbti 
spaudoje konkursui nepriimtini, .

6. Konkurso dalyviai; visi laisvojo pasaulio 
lietuviai-ės ne vyresni 30 metų amžiaus,

7. Rašinių autoriai gali būti apdovanoti šio
mis dovanomis;
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I- moji 300 dol. (š. Laisvės 
kovotojo auka),

II- roji 2G0 dol. (St. Butkaus 
šaulių kuopos auka),

III- čioji 100 dol. (š. Mykolo 
Vitkaus auka).

8. Konkursą vykdo, įverti
na rašinius, paskirsto dova
nas ir rašinius spausdina — 
Šaulių kuopos Spaudos ir 
Kultūros sekcija: pirmininkas 
VI. Mingėla, sekretorė Mari
ja Sims, nariai.' Leopoldas 
Heiningas, Marijonas Šnapš- 
tys ir Alfonsas Žiedas. Be to- 
talkon yra pakviestas LŽS- 
gos Centro Va'dybos pirmi
ninkas rašytojas žurnalistas 
Vvtautas Alantas. Reikalui
esant Spaudos ir Kultūros 

Sek c ja i teisę pasikviesti talkon ir daugiau 
raš; toji < k s pertų,

9. Konkursui pristatyti rašiniai (premijuoti 
ir nepremijuoti) gali būti išspausdinti periodinių© 
se ir neperiodiniuose leidiniuose Sekcijos nuo
žiūra, be atskiro atlyginimo aktoriui,

10. Kiekvienas rašinys privalo būti atžymė
tas tik slapyvardžiu. Autoriaus tikrasis vardas ir 
pavardė (taip pat amžius), spaudai tinkanti foto
grafija, trumpa autobiografija atsiunčiami vien-, 
kart su rašiniu atskirame užklijuotame voke,

11. Rašiniai siunčiami sekcijai šiuo tdresu 
VI. Mingėls, 33546 Clifton Dr., Warren Mich 
48092. Vėliausia rašinio išsiuntimo (ant voko) 
vietos pašto štampo data — 1968 m. rugsėjo 1 d,

Šaulių kuopos Spaudos ir
Kultūros sekcija

Kur mergaitė klysta?
STASYS YLA

Mergaitė turi «neklystantį aparatą» — nuo
jautą. Nuojauta pasako daug dalykų labai tiks
liai. Nuojauta lydi mergaitę darbe ir žmonėse. 
Įspėja, ką ir kaip turi daryti, primena, kur ir 
kaip turi elgtis su vienu ar kitu žmogumi.

Mergaitė pasitiki tuo savo vidaus «apara
tu», nes atrodo, kad jos neapvilia. Iš to susiku
ria neklaidingumo įspūdis. Bet štai mergaitė iš
girsta jai sakant;.

— u klysti, ne taip darai, ne šitaip elgies!
Jei dar sakytų žmoniškai — ramiai, nekate 

giriškai, ne prie visų! Tekse tvirti, tiesūs, o ypač 
vieši pasakymai nukerta kaip kirviu, pritrenkia, 
savotiškai užmuša nuojautinį pasitikėjimą.

Su mama dar galima ginčytis. ^Blogiau, kai 
sako tėtis, brolis, berniukas, kunigas ar kuris 
kitas vyras. Jų sprendimai būna tokie aiškūs, 
trumpi ir tvirti, kad nebežinai kur stovi. Pra
džioje išsigąsti ir susimaišai. Paskui imi galvoti, 1 
argi nuojauta klystų? O gal klysta kiti, gal jie 
turi ką nois prieš mane? Atrodo, kad jiem ane 
puola, nori suniekinti — štai kas!

Širdy užverda pyktis prieš didesnę jėgą 
Tokiii žmonių imi vengti, jais daugiau nebepasi 
tiki, žiūri į juos su įtarimu.

Tai yra moteriška klaida. Tikras nesusipra
timas, kuris tau gduoda neapsakomų nuostolių. 
Dėl to tu prarandi tiesiausius patarėjus, geriati- 
sius auklėtojas, užkerti kelią tėvo įtakai.

Ar galima visur pasitikėti savo aklu instink 
tu savo nuojauta? Ar tavo instinkto neapgau
na šarlatanai, pataikūnai, saldžiažodžiautojai! Ap 
gauna tas švelnus Jų tonas, tos parinktos žo- 

X-džių-rtfrglos, tie gausūs komplimentai. Taip gra- 
žiai apgauna, kad paskui reikia pirštus graužti 

v-/iš glėSbs ir apmaudo.
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(pabai- a iš 3 pusi.)

Mariana nesugebėjo šios 
baimės nugalėti ir tolimesnia 
me gyvenime. Bet kam joa 
elgesį pakritikavus, ji pasijus 
davo bevertė ir atstumta. Me; 
lė jai reiškė būti visiškai pri
pažintai, o kuomet to pnpaži 
nirao — pritarimo nepatirda
vo, ji jautėsi prislėgta.

Robertas gretai suvokė žmo 
nos perdėtą jautrumą ir ne
malonumams išvengti nustojo 
ją kritikavęs. Taip pat, ka
dangi jis pats buvo užaugęs 
senoviškų pažiūrų šeimoj, ku 
rioj namų re kalai priklausė 
moterims, nenorėjo priešta
rauti jos namu tvarkai net 
tada, kai jų nuomonės kokiu 
reikalu aiškiai skyrėsi.

Mariana, atrodo, nesuprato 
to, kad, nenatūraliai vengda
ma atvirų tarpusaviu nesuta
rimų. ji nepasiekė jos geidžia 
mo laimingo ir saugaus ve
dybinio gyvenimo. Priešingai, 
ji tiesioginiai sukliudė tikram 
supratimui vystytis tarpusa
vyje

Abiejų jausmai nebuvo nuo
širdūs vienas kitam, nes abu 
vengė diskutuoti tų reikalų 
kurie galėtų sukelti nemalo
numų.

Betgi, savaime aišku, kad

Dar pašauks mus kovos trimitas į kovą už Lietuvos laisvę

atsisakius rišti problemas, pri 
einama prie gilios tarpusavės 
neapykantos.

Vaikui gimus, Tayloriai, kaip 
ir visi vedusieji, susidūrė su 
naujom problemom. Be abejo 
buvo naujų džiaugsmų, bet 
atsirado ir naujų sunkumų. 
Roberto kantrumas ėmė išsi
semti žmonos perdėtam ii zlu- 
mui - jis pradėjo prieštarau 
ti jos veiksmams. Mykoliukas 
užsigeidė vakare nebemiego
ti savo lovelėje, kai tėvai no
rėdavo valandėlę praleisti 
vienu du ar vaišindavo sve
čius. Jis iš lovos išsirioglinda 
vo ir slampinėdavo aplinkui. 
Kaip tik tad» Mariana norėjo 
leisti vaikui aaryti, ką tik jis 
norėjo. Robertas pasipriešino: 
jam atrodė, kad berniukas tu
rėtų išmokti vėlyvą vakarą 
praleisti savo lovoje, nes tas 
laikas priklausė vien jam ir 
žmonai.

Taip pat dar vienas daly
kas vargino jį. Pusiau susigė 
dęs jis prisipažino, kad Ma
ri na, g mus kū ūkiui, ėmė 
kreipti mažiau dėmesio į jį 
patį Robertas pajuto, kad jo 
sūnus išplėšia iš jo žmonos 
meilę ir domėjimąsi

Jam reiškiant nepasitenkini 
mą skalbiniais, žmonai neatė
jo nei į galvą, kad, jos žo

ÜÈ

džiais, «toks menkniekis» ga
lėtų jį nervooti. Tačiau saky
damas: «Tu nesirūpini mano 
marškiniais», iš tikro jis sa
kė.- «Tau aš nerūpiu».

Robertas ir Mariana stoko
jo ryšio ne tik išsiaiškinti 
savo, kaipo tėvų, uždavinius 
kasdieniniame gyvenime, bet 
ir suprasti, ko kiekvienam 
reikėjo vedybiniame gyveni
me. Kadangi jie tikrai mylė
jo vienas kitą, jiems nebuvo 
sunku po keleto pašnekesių 
su manim vėl vienas kito ar
tumą. Nesunkiai Mariana įž
velgė, kad vyro nepasitenkini 
mai nereiškė jos nepripažini
mo, bet jo paties gilesnius 
reikalavimus. Ir Robertui ne
vo sunku suvokti žmonos ne
pagrįstą rūpestį ir tada jai 
parodyti, kad kiekvienu pa. 
kritikavimu jis jos nei neats
tumia, nei tuo labiau jos ne 

PIGI IR GERA KOKYBĖ! y—

Česlovas Jakiunas
Parduoda ilgam išsimokėjimui raštinėms, krautuvėms 

ir kitiems tikslams rašomas, skaičiavimo, kasos 
registravimo mašinas (registradoras), su fabriko 

garantija vieniems metams.
Raštinė: Rua Newton Prado, 686, Tel. 52-2289, S. Paulo 

Tautiečiams didelė nuolaida.

myli. Po kurio laiko jie drau
ge ėmė vis daugiau ir dau
giau išsikalbėti savo giliau 
užsislėpusius rūpesčius. Nors 
retkarčiais kildavo smarkūs 
nesutarimai, pokalbiai padėjo 
kiekvienam iš jų giliau su
vokti save ir tuo pačiu dau- 
g au atjausti vienas kitą.

L. L.

ire^OTiaii

Kalbininkas Jonas Kruopas 
balandžio 23 d. sveikinamas 
sulaukęs 60 metų amžiaus, 
Mokslų akademijos salėj Vil
niuj tarp ko kita sakė, kad 
«šiuo tarpu pagrindinis mano 
darbas — žodynas. Rašome 
X, X tomus, perredagavome 

I, Ii tomus (J. Balčikonio re
daguotus nepriklausomybės 
metais. E.) rengiame literatū
rinės kalbos žod na. ^es dir
bame taip, kad 1980 metais, 
kaip ir numatyta, išeitų pas
kutinysis — XV žodyno to
mas ir XVI, papildomas I

(ELTA)

ĮSIDĖMĖTINI ADRESAI 
LIETUVOS ATSTOVYBES 
URUGUAY, MONTEVIDEO:

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

LIETUVIŲ BAŽNYČIA VILA 
ZEL NA.- Rua Inaeio ir Av 
Zelina, Mons. Pio Ragažins 
kas, Tel. 63-5975.

Šv. Juozapo Vyrų Brolijos 
Pirmininkas p. Juozas Mate- 
lionis, Rua Tatai, 150 — Casa 
Verde, Tel. 51-4011

TĖVAI JĖZUITAI: Rua Lt 
tuania, 6f, Mooka — Tel 
92-226®

LIETUVIŲ SAJW3A BRA
ZILIJOJ — PifMninkas p 
Aleksandras Bumblis, Rua 
Gen. Fonseea Teles, 60S 
Tel. 81-6423.

Iždininkas p, JÕRGE GAR$ 
KA, Rua Oratorio, 3093, 
Aito da Mooca.

LIETUVIŲ KALBOS 
PAMOKOS S. PÀULY:

V. ANASTACIO, Rua Gama 
can, 625 — trečiadieniai! 
18,30 vai.

MOOCA, Rua Lituania, 67 
šeštadieniais 14 vai.

LIETUVIAM» PAMALDOS 
LAIKOMOS

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

Mooca r. Lituania, 67 Liete 
vių Namų koplyčioje:

Sekmadieniais ir šventadfe 
uiais 8,00 ir 17,00 vai.. Darbi 
dienomis 7 ir 7,30 vai., arba 
atskirai susitarus dėl laikę) 
kai turimos metinės ar 7 d 
mišios:

išpažintys čia klausomo» 
kasdieną prieš mišias,

•'trmą mėnesio sekmadienį 
Parque das Nações 1® vali 
Casa Verde, 17.'>5 vai.
Antrą :

Jaçana klierikų kopi. 8,30 vai 
Bom Retire 10 vai.
Utinga 16 30 vai.,

Trečią
Agua Rasa x 30 vai..
Moinho Velho 11,30 vai.
Lapa P ,30 vai.,
Pask utinį:
Vila Anastacio 8,30 vai.,
Vila Bonilha 10,30 vai.
v Prudente 18 vai.

RIO DE JANEIRO

Lietuvių radio valandėle 
«A voz da Lituania» yra trans 
liuojama KETVIRTADIENIAIS 
18 vai. 40 min.

BRAZILIJO- LIETUVIŲ ŽINIAI

Lietuvos diplomatijos šefas p. St. Lozoraitis prane
ša, kad mirus įgaliotam iiin’steriui Dr. Frikui Mejeriui, 
Brazilijos lietuviams konsularinius patarnavimus (pasai> 

įvairūs liudijimai ir k.) laikinai atliks Lietuvos 
pasiuntinybė Urugvajuje. Jos adresas yra:

Legacion de Lituania 
Ciudad de Paris 5836 
Montevideo, Uruguay

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

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

São Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui 

teikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

SKAITYKITE IB
PLATINKITE VIS
NINTELI PIETŲ AMER|KOi*

SAVAITRAŠTI «MŪSŲ

LIETUVA».

Metalúrgica ARPRA LTOA.
DE PEÇAS \

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDOYA

K'MACi CARRIER! ™
METALÚRGICA - FABRICAÇÃO

PARA AUTOMÓVEIS
ESTAMPOS, PEÇAS ÊSTAMPADAS E FERRAMENTAS

Rua Marechal Malet, 97 - 125 Tel. 63-5821 — V. Zelina
V. Prudente

Caixa Postal 371

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

Lindoya vanduo yra šonai žinomas gėrimas 
Kurio puikų veiK.ma į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
sitikinkite ir visados naudokite!

São Paulo Gaixa Postal 3967 — s Ã O P A U L O

:::
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LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

f ventkelicnė
Ir šiais metais Šv. Juozapo Vyrų Brolija organizuo 

ja šventkelionę Į Dievo Motinos N. S. Aparecida do 
Norte šventovę. Tai bus liepos mėnesį (tiksli diena bus 
vėliau pranešta). Kviečiame norinčius ruoštis.

R A D É K A

Širdingai”dėkoju visoms mo 
terims, kurios padėjo surink
ti 400 naujų kruzeirų įtaisyti 
gražiems liktoriams - žvaki- 
dėms šv. Juozapo bažnyčiai. 
Štai tų mo erų vardai: Vikto
rija Bilinskienė, Ieva Katkie
nė, Petronėlė Palivonienė, 
Uršulė Bendoraitienė, Izabelė 
Seliokienė, Ona asienė, Ona 
Masienė, Ona Sinkevičienė ir 
Jaunųjų Moterų Draugija.

Taip pat dėkoju Gerbi - 
moms Seselėms, kurios nupir 
ko žvakes; ir -Kaz mierui Mus 
teikiui, kurs parūpino aukų 
lapus. Dar kar ą širdingai 
ačiū visoms narėm s ir kitoms 
mo erims, kurios prisidėjo sa 
vo aukomis. Teatlygina vi
siems gerasis Dievas.

Monika Kleizienė
i

Maldos Apaštalavimo 
Pirmininkė

(«ML» Administracija dėko
ja Monikai Kleizienei, kad už 
šį savo skelbimą laikraščiui 
paaukojo 10 ncr,).

Religinė instrukcinė konfe
rencija bus birželio 9 dieną 
16 valandą (vieną valandą 
prieš vakarines šv. Mišias). 
Dalyvius prašome atsinešti 
Naująjį Testamentą.

KLEMENSUI JŪRAI yra 
iš Lietuvos du laiškai. Abu 
randasi Mokoj Dr. V. Kudir
kos rūmuose, 

m—■»

(kurtoje naujoje Šv. Kazi
miero personalinėje parapijo 
je tuojau pat yra užvestos 
krikštų, moterysčių, ligonių 

DR. ANTONIO SIAULYS
C. R. M 10 647

Cirurgião da Santa Casa de São Paulo 
Medico da Cruzada Pro Infancia

Especialista em Obstetrícia pela Maternidade de S. Paulo 
Clinica de Adultos e Crianças — Moléstias de Senhoras 

i 'Partos — Operações
Horário; Das 12 as 14 e das 19 as 21 horas

Jonsultgrio e Residência RUA DOS TRILHOS, 1576 
Mooca, Fone 92-3991

Atende-se com hora marcada

DR JONAS NICIPORCIUKAS
Cirurgião Dentista 

p/ Universidade de São Paulo 
RAIOS X

Consultório: Rua Cap” Pacheco Chaves, 1206^
Vila Prudente, Tel. 63-5352

ir laidotuvių knygos. Dar kar 
tą primename visiems São 
Paulo ir Santo Andrė vysku
pijų mūsų jurisdikcijoje esan 
tiems lietuviams, kad visais 
religinio patarnavimo reika
lais drąsiai kreiptumėtės pas 
savo kleboną. Kreipkitės as
meniškai ar telefonu 92-2263. 
Visai nesirūpinkite atlygini
mu. Kokią nors auką duoda 
tik tie, kurie nori ir gali.

Kun. Jonas Bružikas, S J, 
Klebonas

APLANKYTAS «M. L.»
RE «AKTORIUS

Praėjusį sekmadienį, birže
lio 2 dieną gražus būrelis tau 
tiečių aplankė Campinas akių 
institute «Mūsų Lietuvos* re
daktorių T. Joną Kidyką, SJ. 
ftado jį jau po operacijos, 
geroje nuotaikoje, patenkin
tą. Antroji grupė važiavo kar 
tu su T. Bružiku pirmadienį, 
birželio 3 dieną. Redaktorius 
labai visiems dėkingas už vi 
zitus: Teiravosi visokių São 
Paulo aktualijų. Buvo labai 
patenkintas, kad ruošiamasi 
Birželio įvykių paminėjimui 
ir kad «Aušros* choras toliau 
tęsia savo darbus, vadovauja
mi muziko Felikso Girdausko 
ir Liudo Ralicko.

«ML. ADMINISTRATORIUS
DĖKOJA

Parapijos pareigos sutrukdė 
Tėvą Joną Bružiką dalyvauti 
«Mūsų Lietuvos* 20 metų jubi 
liejaus iškilmėse. Jis apgai
lestauja, nebuvęs pokilyje ir 
nori nuoširdžiai padėkoti vi
siems, kurie įvairiais būdais 
prisidėjo kad laikraštis gy
vuotų: pirmoje eilėje laikraš
čio stoigėjams, atsakingajam 
laikraščio redaktoriui Dr. Jo
se Ferreira Carrato. kitiems 
redaktoriams spaustuvės va- 
oovybei ir darbininkams, lai
kraščio platintojams ir išne- 
š otojams, garbės leidėjams. 
Prisimename, kad pernai per 
spaudos balių kap J, Čiuvin

«AUŠROS* CHORAS

antaninių, joninių, peirinią ir povilinią rengia jaukų po
būvį birželio 22 dieną 20 valandą. Muzika, užkandžiai, 
orkestras, šokiai. Be to ir pats choras išpildys įdomią 

programėlę. Įėjimas vyrams 5 ncr., moterims 3 ncr. 
Pakvietimus galėsite gauti pas efcoristus ir jėzuitus

kas meistriškai sugebėjo su
kelti net 18 garbės leidėjų 
(įskaitant ir jį patį). Ypatinga 
padėka šv. Juozapo Vyrų Bro 
lijai, kuri visuomet ateina lai
ku į pagalbą. Dėkoju visiems 
mieliems prenumeratoriams, 
kurie laiku atsilygina. Ačiū 
visiems skelbimų patalpinto- 
jams, kurie taip pat paremia. 
Ačiū visiems aukotojams.

«M. L.» PRENUMERATORIAI

Po 15
Antanas 
daitis,

Antanas Sasnauskas 12 ncr.
-’o 10 ncr; Jonas Bagdžius, 

Teklė Girčienė, Petras Baliu
kevičius (kuriam užsakė Apo 
lonija Baltaduonienė) Labai 
ačiū.

ncr.: Jurgis Garška, 
Kairys, Pranas Dovy

PAIEŠKOJIMAS

Vaclovo Songailos (Rozali
jos sūnaus) ieško giminaitis 
Juozas Banevičius, gyvenęs 
Tveruose. Jis arba žinantieji 
apie jį prašomi atsiliepti 
šiuo adresu: M, Rimkus, 13643 
So. Maplewood Ave. Chicago 
Illinois, 60629, USA

IŠBAIGĖME nauiuosius lie
tuviškus mišiolėlius, kuriuos 
buvome gavę iš Čikagos. Gau 
eime naują siuntinį. Suintere 
suotieji užsisakykite nelaukda 
mi pas Tėvus Jėzuitus Mo
koje.!

KAIP IŠ DANGAUS KRITUSI PRqGA

Labai pigiai parduodamas viešbutis su restoranu ir 
baru bei visais įrengimais, MARINGA miesto centre 
prieš autobusų ir traukinių stotį. 48 kambariai su bal
dais ir patalinėmis. Kaina tik 50,000 naujųjų kruzeirų ar 
ba 50 milijonų senaisiais. įnešti reikia 20,000, o likusio 
ji 30.000 nkr, išmokami ilgalaikiais išsimokėjimais. Dėl 
smulkesnių informacijų kreiptis i S TASYSr Avenida da 
Paz, 811, arba telefonu 46-^384, Utinga 4- Santo Andrė-

« ..
—— --------------------- --------------------- ----——■— ------------------------------

Dr. Victor Pedro Sáíilytis
Cirurgião dentista pelą; Universiade S. Paulo

C. R. O.į&; P. Nr. 72į
Clinica de adultos e crianças Įjluor — RX — 

Alta'rotação.
Endodontia e ortodontia movęŲ'(ortopedia), 

Taisomi kanalai ir kreivCdantys.
Rua França Carvalho, 12Í, Moóca, 

Arti Dr. Vinco Kudirkos mokyklos rūmą.

TEISMAS

Lietuvių Sąjungos Brazili
joj (Aliança Lituana Brasilei
ra de Beneficiencia e Assis
tência Social) iškelta byla 
prieš Lietuvių Jėzuitų Misiją 
São Paulo mieste teismo bus 
nagrinėjama penktadienį, bir
želio 21 dieną 15 valandą.
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CASA VERDE

Taip pat ir šioje vietoje ku 
riasi asmeninės Švento Kaži 
miero parapijos Tarybos sek
cija. Pakviestieji asmenys, 
tiek vyresnes kartos, tiek jau 
nimo, parodė didžiausio prie
lankumo.

Iš anksto pranešame, kad 
liepos mėnesį pirmąjį sekma
dienį lietuviams Mišios Casa 
Verde bus 16,45 vai. Paanks
tinama todė , kad nebūtų truk 
doma tos dienos parapijinei 
procesijai.
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Sausio 1 d. pasimirė Ona 
Repšienė. Balandžio 7 — Juo
zas Repečka, Gegužio 15 — 
Mykolas Pečiūra ir Magdale
na Burbulienė; visi gyvenę 
Casa Verde. Balandžio 11 mi
rė Stasys Jočys, gyvenęs Bom 
Retire. Labai apgailestaujame 
kad visuose šiuose atvėjūose 
nebuvo , pranešta lietuviams 
Kunigams. Visi lietuviai priva
lėtume pasistengti, kad kuo 
mažiausiai būtų panašių at
vejų.
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KAINA 0,20
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VILA ANASTACIO

Dr. Jono Basanavičiaus var 
do Lietuvių Mokyklos Globė
jų Būrelis ruošia šaunų j obū- 
vį, pavadinta VEDUSIŲJŲ ir 
SUŽADĖTINIŲ VAKARIENĖ, 
kuri įvyks šių metų liepos 6 
dieną 21 valandą, ' ila Anas- 
tacio, Rua Camacan, 625.

MOINHO VELHO birželio 
16 d. lietuviams pamaldų ne
bus. Už Lietuvą katedroje lai 
kys mišias pats São Patilo 
kardinolas.
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AMERIKIEČIAMS IR KAhA- 
DIEČIAMS PRENUMERATO

RIAMS

«Mūsų Lietuvos» skaitytoji » 
Kanadoje ir Jungtinėse Vak- . 
tybėse prašome nedelsiant 
atsilyginti už prenumeratą. Pa 
prastu paštu siunčiamas lai
kraštis gana ilgai užtrunka. 
Visiems siūlome užsiprenime 
ruoti oro paštu. Paprastu paš 
tu M L prenumerata 3.50 del 
Orn paštu — 7. Siųsti pinigus 
į Braziliją nėra saugu. Patar
tume siųsti šiuo adresu: Mar
quette National Bank, 6316 So 
Western Ave, Chicago 111. 
60636. US A. Kas šiuo keliu no 
retų apmokėti savo prenume
ratą, būtinai tepadaro du da
lykus: 1) Būtinai parašyti ant 
čekio: For Deposit Only To 
The Account Of The Jesuit 
Fathers r. R 373-323-8- 2) 
Pranešti apie tokį pasiuntimą 
Rev. Jonas Bružikas S.J. Rua 
Lituania, 67 Mooca, S. Paulo 
)3, Brasil. Būsime labai dėkin 
gi ir lauksime malonaus at
sakymo.

«ML» Administracija

PARQUE DAS NAÇÕES

Marija Buraglenė, dviejų 
vienuolių-seselių motina, bu
vo dar kartą operuota. Dabar 
jau yra namuose, slaugoma 
savo dukterų. Jaučiasi gana 
gerai, ypač gražiai ir krikš
čioniškai nusiteikusi dvasioje 
visą priima kaip iš Viešpa
ties rankų. Sekminėse buvo 
nunešta Sv, Komunija jai ir 
dar kitiems 6 ligoniams.
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VINCAS KAČINSKAS, sus
kiai sergąs Prancūzijoje, Pa
ryžiuje, ieško savo dukros 
Eugenijos. Turintieji kokių ži
nijos. Turintieji kokių žinių 
kreipki ės į «M, L.* Redakciją 
arba į ' Arte Grafica «Litua
nia» Ltda. spaustuvę. ...
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GYDOSI NAMIE Kazimieras
Musnickis, pergyvenęs sun
kią vidurių operaciją gydosi 
savo namuos Mokoje, Rua 
Rivadavia Corria, 96B. Prašo 
me aplankyti ligonį.
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