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S. Paulo Kardinolas Guodžia 
Pabaltiečius

Sekmadienį, birželio 16 dieną São Paulo katedroje vėl 
pasigirdo malonūs ir pilni užuojautos Jo Eminencijos Kar
dinolo Agnelo Rossi žodžiai. Jis laikė šventas Mišias 10 va 
landą; Jambas stavo Šv. Kazimiero parapijos klebonas Tėvas 
Jonas Bružikas ir vienas vengrų kunigas. Tai buvo Lietuvių 
Bendruomenės Valdybos suorganizuotas paminėjimas liūd
niems ir tragiškiems birželio įvykiams paminėti. Mišių metu 
kardinolas prabilo į susirinkusius jautriu žodžiu.

Dėl laiko ir vietos stokos šiame numeryje talpiname tik 
portugališką kardinolo kalbos tekstą. Kitame numeryje įdė
sime ir lietuvišką kalbos vertimą, kad ir užsienyje esą lie 
tuviai būtų supažindinti su kardinolo mintimis.

São Paulo kardinolas buvo nuvykęs į Jungtines Ameri
kos Vals ybes. į etroitą. Dėl šio minėjimo pasiskubino grįž
ti atgal. Savo kalbą — pamokslą parašė skrisdamas lėktuve- 
Į katedrą atvyko iš aerodromo, nem egojęs. naktį pralei tęs 
kelionėje. Jis norėjo pagerbti Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
kankinius, numarintus nežmoniškose sąlygose Sibire ar pa
kelėje į tremtį.

Šiais metais tau keliat kartą São Paulo kardinolas pa
rodė mūsų tautiečiams savo tėvišką širdį. Vasario 16 minė
jimo proga Jis laikė šventas Mišias katedroje, pasakė labai 
patriotišką pamokslą ir dar dalyvavo pačiame minėjime iš
būdamas visas 3 valandas kartu su lietuviais. Penkiasdešim
ties Nepriklausomybės metų jubiliejaus proga įsteigė asme
ninę šv. Kazimiero lietuvių parapiją, pasakydamas dar pui
kesnę kalbą ir dalyvaudamas vaišėse su lietuviais.

Katedra buvo pilna. Pabaltiečiai dalyvavo su savo vė
liavomis. L^bai gražaus jaunimo dauguma tautiškuose drabu 
žluosc. 5u"0 lenkų, vengru -imunų, kinų, japonų ir dar ki
tų tautų atstovai, kai kurie net specijaliai nepakviesti. No-s 
katedra i pilna, nors benlras įspūdis ir labai puikus, tačiau 
galėjo būti dar geresnis. Lietuvių kolonija São Paulyje yra 
dar gausi, gausesnė už kitų pabaltiečių. Kai kitų tautų žmo
nės, net nekatalikai gausiai atstovavo savuosius, mes pasi
gedome dau elio veidų. Argi taip greit jau būtų pamiršę 
savo brolių kančias?

Dalyvis.

JO EMINENCIJOS KARDINOLO 
AGNELO ROSSI KALBA

A Divina Providência admiravelmente colocou ne cora

radamente, progredirem e po 
derem sentar-se, com digni
dade, na assembléia das na
ções.

É dolorose verificar que es 
tas legitimas aspirações fo
ram esmagadas ínclemente- 
mente pela bruta.idade do do 
minador que maneiroeamen“ 
te dispondo de recursos po
derosos, alardeia a autodeter 
mioação dos povos, a verda- 
dei a liberdade, a implanta
ção da justiça social, o gio- 
rioso domínio do povo h as
sim procura iludir a opinião 
pública e a vem conquistan
do, inteligente e astutamente, 
em meio da juventude que 
mais f»c Imente se deixa im
pressionar pelo fogo fatuo de 
conquistas materiais que são 
reaimente f .scinantes mas 
efetivamente pouco valem 
quando se transformam em 
instrumento de opressão da 
liberdade e da dignidade hu
mana e dos povos.

Nesta hora de comemora
ções jubilares, tarjada de lu
to pela deportação em mas
sa de seu povo, mesclam-se 
os mais variados sentimen
tos, que revelam acendrado 
amor a Patria, a sua história, 
ao gênio e a indole da raça» 
ts origens e glorias da famí
lia. A saudade do torrão na
tal junta-se a amargura ao 
vê-lo subjugado pela tirania. 
Junto ao apego das tradições 
nativas crescem a angustia e 
a incerteza do futuro, com a 
preocupação de que seus fi. 
Ihos possam ter, no porvir, 
uma vida mais humana, des
de que se implante a justiça 
social, desanuviando o espec 
tro da expansão mundial do 
comunismo materialista eateu.

çâo ao homem a semente de um entranhado amor ao seu 
torrão natal ou aquela terra que, por aspiração normal dos 
pais deveria ser o lugar do nascimento de seus fiihos.

Cantam as escrituras sagradas exuberantemente o pa
triotismo, que nos israelitas, se reveste de acentos dramá
ticos quando se recorda a situação pungente de Israel no 
exilio

Na verdade, o salmo 136 e o mais, belo àino patriótico 
do povo de Deus no cesterro. Chorando os judeus, senta
vam-se à beira dos rios da Babilônia recordando a Sion ama 
da. Nos ramos dos salgueiros de penduraram suas citaras e 
aos seus dominadores que lhes pediam cânticos de júbilo 
respondiam. Como poderemos nós, desterrados, cantar em 
terra estranha? Porque se nos olvidarmos de ti, ó Jerusa
lem, torne-se arida nossa dextra ou emudeça nossa língua 
se não te colocarmos à frente de nossa alegria.

Esta evocação bíblica surge espontaneamente nesta eo 
memoração do 50* amvei sário da independência dos povos 
bálticos, celebrada ínfelizmente fora do solo pátrio mas afor 
tunadameote não em terra estranha ou inimiga e sim, na 
nova patria que generosamente acolhe, com carinho mater
nal aqueles que aqui aportaram com a disposição de pre. 
servar sua dignidade humana e, com o trabalho e a virtnde 
vieram trazer sua contribuição precisa £pará grandeza da 
Nação.

Apesar da acolhida cristã no Brazil, o; pais da fraterni
dade, não se extingue e não deve íeneceF a nostalgia das 
pátrias distantes, principalmente porque“humilhadas pelo 
Tacão vermelho do marxismo. A elas estão ligadas'a'histo- 
ria e a sorte de suas famílias, vitimas das deportações em 
massa em junho de 1941, o espirito da“raçâ, patrimônio 
sagrados de povos que querem subsistir, para vFvêndo hon-

Ninguem poderá melhor que 
o Senhor prescrutar as cons
ciências e os corações e, por 
tauto, colocamos estas inten
ções todas na santa missa 
que ora celebramos, cestos 
de que nada é impossível à 
Deus.

Mas sabemos igualmente 
que o mistério di eruz é es
sencial ao cristianismo, des
de que o Divino Mestre abra 
çou a eruz como meio de 
salvação para os homens.

Saibamos, pois, tirar deste 
mar da dor a força regenera 
dora da vida cristã para nós 
e para nossos semelhantes, 
Porisso, aqui mor encontra
mos diante do altar de Deus, 
suplicaMo pelos povos bálti
cos onde quer que se encon- 
trem filhos seus.

Reafirmemos nossa fé a 
eruz não nos leva apenas ao 
Golgota • ao sepulcro, mas é 
o passo indispensável para a 
ressureiçfio. O importante é 
estarmos unidos a Cristo- 
com Èle venceremos no tem
po e na eternidade.

Lietuvos Laisves Kovos Metai

Alfonsas ir Irena (Šimonytė) Baleišiai
Šventos moterystės ryšiais susijungė šių metų kovo © 

dieną, Čikagoje. Būdami «Mūsų Lietuvos» skaitytojài šią sa
vo iškilmingą dieną atžymėjo tapdami «Mūsų Lietuvos» gar
bės leidėjai.

Petra Šimonis, jaunosios tėvas, kartu su kita savo įdu
kra, Elena, praėjusį mėnesį nuvyko į Jungtines Amerikos 
Valstybes aplankyti naujojo šeimos židinio, šią savaitę lau
kiame jo pagrjžtaut iš kelionės .u visomis naujienomis ir 
«kiškio pyragais».

Jaunajai lietuviškai šeimai «Mū»ų Lietuvos» Redakcijos 
ir Administracijos nuoširdi padėka ir linkėjimai visokerio
pos Dievo palaimos.

Dailininku Dėmesiui
Pasaulio Lietuvių Bendruo- 

menės III-jo seimo Komiteto 
Parodų Sekcija kviečia visus 
laisvame pasaulyje gyvenan
čius lietuves-lietuvius daili
ninkus ir meną studijuojan
čius asmenis, dalyvauti savo 
darbais, seimo metu organi
zuojamoje skaidrių parodoje.

Šia paroda norima supažin
dinti seime dalyvius su lietu
vio meno kūryba ir jos, šių 
dienų, šakotumais.

I paroda bus priimami visų 
krypčių ir šakų meno kuri, 
niai, neatsižvelgiant į jų sti
lių, paskirtį, techniką ar me
džiagą.

Be įprastinių technikų kaip 
tapyba, skulptūra, grafika, ar 
chitektūra (projektai make
tai arba jos fragmentai), tai
komoji dailė, kilimai, vitra
žai, keramika, mozaika, jvai. 
rių paskirčių pastatų dekora
vimai, modeliai ar išpildyti 
projektai, taip pat gali būti 
rodoma įvairūs bandymai, įvai 
riose neįprastinėse medžia
gose.

Parodi je, kiekvienas daili
ninkas gali būti reprezentuo
jamas su 10 skaidrių, bet ku
rioje arba keliose meno ša
kose. Kuriais darbais dailinin 
kas nori save reprezentuoti

paliekama jo nuožiūrai.

Skaidrės turi būti standar
tinio formato įmontuotos po
pierinio kartono rėmuose ku
rio išorinis formatas yra 2 X 
2 didumo.

Skaidrių parodai tinkamumą 
peržiuręs ir klasifikuos paro
dos sekcijos sudaryta trijų 
dailininkų komisija. Skai rių 
parodai ir meno krypčių ap
tarimu yra skiriama 2 valan
dos.

Atrinktos parodai skaidrės 
III-jo Seimo Komiteto yra iš 
dailininkų nuperkamos mo
kant už skaidrę po vieną do
lerį. įgytos ska drės lieka Pa 
Saulio Lietuvių Bendruome
nės nuosavybė, su teise jas 
ir ateityje naudoti.

Dailininkai, kurie nori, kad 
po parodos jų skaidrės būtų 
jiems grąžintos, yra prašom 
duoti sutikimą, Parodos Komi 
tetui, pasigam nti tų skaidrių 
kopijas. Skaidrių persiuntimo 
išlaiuas, sąskaitas pristačius, 
apmoka Parodos Komitetas. 
Nepanaudotos parodai Skai
drės grąžinamos savininkams

Dailininkai siųsdami skai
dres, apie save prašomi su
teikti šias žinias;

1. Gimimo vietą ir datą.
(pabaiga 6 pusi.)



2 pusi,________________________________   

Mišriu seimu problematika
AL. GIMANTAS

Tema jautri, plati ir nuola
tinė. Kalbame tarpusavy, dis
kutuojame, pagvildename ją 
ir spaudos puslapiuose, bet 
situacija nė kiek negerėja. 
Priešingai, yra daug duome
nų rodančių, kad visos proble 
mos kompleksas gilėja. Jj ten 
ka spręsti ne tiek sujaudin 
tais jausmais, kiek sveika 
nuovoka ir realybės pajauti 
mu. Reikia žvelgti j proble 
mą be jokios isterijos, ban
dant ją gvildenti taip, kad kuo 
mažiausiai nukentėtų ben
drieji lietuviškieji reikalai, 
kad kartu būtų kuo mažiau
siai pažeisti ir atskirų lietu
vių šeimų interesai bei jaus
mai.

Šia tema teko nemažai kal
bėti su tėvais, vedybinio am
žiaus jaunimu. Prieš dvide
šimt metų tėvai beveik visu 
100% teigė niekad neleisią 
savo vaikams vesti ar tekėti 
už svetimtaučių. Šiandien toks 
nusistatymas jau yra gerokai 
suminkštėjęs, Gal tai kas ie- 
nybės pajautimas, gal kaiku- 
rių įsitikinimų persvarstymas 
bus paveikęs Jau vis daž
niau gali išgirsti abu tėvus 
teigiant, esą jiems būtų ir ar 
čiau, ir priimtiniau matyti sa
vo vaikus sūsutuokusius su 
lietuviais, bet visdėlto svar
biausia geras, doras žmogus, 
subrendusi asmenybė.

Kokia jaunimo nuomonė? 
Yra dalis, kuri labai ideališ
kai nusiteikusi ir pasiryžusi 
betkuria kaina jieškoti su
tuoktinio tik lietuviškojo jau
nimo tarpe. Visdėlto jų greto 
■e mažėja nusiteikusių prieš 
mišrias vedybas. Girdi, meilė 
— pats svarbiausias ir pa
grindinis vedybų ryšys. Jei 

meilės, pagarbos supratimo 
šeimoje užteks, ji bus laimin
gai sukurta net ir tuo atveju, 
kai viena pusė nelietuviška. 
Nežiūrint ligšiolinių pastangų, 
mišrios vedybos gausėja. Tė
vai eilėje atvejų lieka visai 
bejėgiai tokias vedybas sulai
kyti 1 iesa, yra buvę atsitiki
mų, kad pasipiktinę gimdyto
jai savo vaikų atsižadėdavo, 
sakydami, kad su svetimtaute 
žmona ar svetimtaučiu vyru 
neleisią peržengti savo namų 
slenksčio. Ir kaikada tie pa
žadai laikinai buvo vykdomi. 
Bet, žiūrėk, prabėga kiek lai
ko, atsiranda anūkų, o per 
juos neretai atsiveria supyku 
šių tėvų širdys ir namų du
rys. Kitų piktumas tetrunka 
tik savaitę ar dvi. Teisinasi 
— vis savas vaikas, sūnus, 
dukra, kaip gi čia išsižadėsi, 
nutrauksi ryšius...

Kaip elgiasi lietuvių visuo
menė? Oficialiai — mišrios 
vedybos smerkiamo?. Jokio 
pritarimo neteikiama. Kaika
da pasigirsta balsai, kad miš
rias vedybas reikėtų boiko
tuoti, pakvietimus gavuš ne
dalyvauti, gatvėje pamačius 
nusisukti... Bet privačiai rei
kalai įau kitaip atrodo. Pažįs
tamų ar bičiulių pakvietimai 
mišrioms vedyboms toleruoja
mi, santykiai palaikomi, gat
vėje nevengiama pasisveikin
ti, pasikalbėti.

O kaip jaučiasi tų mišrių 
šeimų nariai, lietuviškoji pu
sė? Priklauso nemažai nuo 
to, kaip su jais prieš vestu
ves ar vestuvių metu buvo 
elgiamasi. Jei nebuvo aiškaus 
boikoto' jei buvo parodyta 
net nuoširdumo ar supratimo, 
neretai tokios šeimos nedings

MŪSŲ LIETUVA 
ta svetimųjų vandenyse. Žiū
rėk, atsiveda antrąją pusę ir 
į lietuvišką bažnyčią ir į lie
tuvišką parengimą at net ir į 
lietuviškos organizacijo* susi
rinkimą. Bet tie, kurie patyrė 
kartėlio, nemalonumų iš lietu 
vių pusės, kurie jautė šiurkš
tumą ir nenuoširdumą, jau 
neretai nusigręžia visiems lai 
kams ir nuo lietuvių ir nuo 
lietuvybės...

Universitetuose studijuojąs 
gausus mūsų jaunimas kas
dien susitinka su vietiniais ki 
tų tautybių jaunuoliais. Kaip 
ir galima laukti, akademiniai 
metai neretai reiškia ir rim
tesnio poravimosi laikotarpį, 
pasirinkimą vedybinio partne
rio. Bendri interesai, asmeni
niai pasimatymai auditorijose 
bendravimas prie kafeterijos 
stalo, laboratorijoje, bibliote
koje, pramogoje sudaro eilę 
progų vieni kitus pažinti, su
prasti, pamilti. Ir tai vyksta 
penkias ar šešias dienas sa
vaitėje. Kas gi lieka lietuviš 

Aleksas Kalinauskas
Advokatas

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

Rezidencija: Raštinė:
R. Joaquim Piza, 204 . 15 de Novembro, 244

Tel. 31-2548 4.0 -Sala 19- Tel. 37-0324
no 14,00 ik’ 18,00 vai.

JONAS JAKUTIS
RUA COSTA BARROS, 352

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

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

kai aplinkai? Dažniausiai tik 
savaitgalis, neretai ir tas toks 
trumpas. Geras dalykas lietu
viško jaunimo šokiai, vasaros 
ar žiemos stovyklos, išvykos» 
bendra organizacinė veikla, 
lietuviškų šeimų tarpusaviai 
bendravimai, atostogos. Bet 
viso to permaža.

Tarpusaviu nusiskundimų 
daug. Teko girdėti iš mūsų 
merginų, esą- lietuviai vyru
kai ir tokie, ir šiokie, ir ne
draugiški, ir nedžentelmeniš
ki, ir nepaslaugūs ir t.t. Nors 
atrodo, tų pačių dorybių ar 
nedorybių iikrai nestokoja ir 
svetimtaučiai vyrukai. Prie
kaištų lietuvaitėms merginoms 
teko girdėti ir iš mūsiškių vy 
rūkų Jos, girdi, perkuklios, 
nemodernios, tėvai pertrum- 
pai laiko, perdaug reikalau
jančios ir t.t. Bet tie priekaiš 
tai, atrodo, galėtų nesunkiai 
būti pritaikomi ir svetimtau
tėms merginoms. Gal čia ttk 
bendrybės, nebūtinai charak
terizuojančios tikrąją padėtį

1968 tn birželio 21 d 
ir santykius tarp vedybinio 
amžiaus lietuvaičių ir vaiki
nų. Bet tai gana aiškiai paro
do, kad mūsų jaunimui stin
ga elementariausios komuni
kacijos, geresnio vieni kitų 
pažinimo, geresnio susipra 
timo.

Iš «Tėviškės Žiburių»

Lankant ligonis

Dr. P. J. Steincronn šiuo 
klausimu duoda tokius patari
mus; 1, Laikykis lankymo va 
landų. Nebandykl ardyti tvar
kos savo pasiteisinimais gai
lestingajai seseriai. Jei nusta 
tytos lankymo valandos, tai 
gydytojai žino, kad tai reika 
linga.

2. Nebūk pas ligonį peril
gai. Pakanka 10—15 minučių. 
Kai kurie pasako, kad reikia 
išeiti ir vistiek dar pasilieka 
valandą. Pergausūs ir perilgi 
lankymai, irgi ligonį vargina;

3 Nerūkyk ligonio kamba
ry, nors jis iš mandagumo ir 
leistų. Atmink, kiek kartais 
ligoniui rei ia valios jėgos, 
kad atsisakytų rūkymo o lan 
kytojo rūkymas gali būti ligo 
niui nauja pagunda.

4. Pasikalbėjime būk džiau 
gamingas, nediskutuok slegian 
čių dalykų.

5. Nežemink ligonio pasi
rinkto gydytojo, net kokiais 
susiraukimais nerodyk nepa 
sitenkinimo.

6. Stenkis įnešti optimizmo- 
Kalbėk apie ligonio planus 
kai jis išeis iš ligoninės. Nie
kada nesakyk, kad koks ta
vo pažįstamas mirė kaip tik 
nuo tokios ligos, kuria lanko
masis dabar serga.

7. .4et kai ligonis grįžta iš 
ligoninės nevargink jo su per 
ilgais lankymais.

J. Daugi.
Iš «DRAUGO»

Gintarė Banatytė-lvaškienė

Kaltasis Stumbras
PREMIJUOTA ISTORINĖ APYSAKA JAUNIMU

, (tęsinys)

— Raminta, kodėl Avaro 
taip bijai? — ramiu balsu pa
klausia krivis.

— Jei jis mane sučiuptų, 
tur būt, tol kankintų, tol lu- 
pinėtų mano gyvos mėsas, kol 
sužinotų, kur jo senelio tur
tai paslepi. Tokiu būdu jis 
jau nukankino Tylį, senelio 
ištikimą tarną. Bijau, kad ne
būsiu tokia ištverminga ir kan 
kinama galiu paslaptį išduoti. 
H’— Ar žinai, kur turtai yra? 
Nesakyk kur, tik atsakyk: 
taip ar ne, — klausia krivis.

— Žinau. Papasakosiu jums 
iš pradžios. Avaras — mano 
pusbrolis. Mūsų ab>ejų tėvai 
mirė nuo baisiosios ligos, ku 
ri tuo metu nušlavė visą apy 
linkę. Likome tik mudu, dar 
maži vaikai, nes buvome iš
siųsti pas senelį Gujotą. Jis 
ir pasiliko mudu savo pilyje. 
Gyvenome gražiai. Senelis bu 
vo geras. Viskuo aprūpinda
vo. Nieko netrūko. Labai abu 
mylėjo.

Kai jau buvome gerokai pa

augę, sykį senelis nusivedė 
mudu į pilies požemį. Niekad 
nebūčiau tikėjusi, kad jo po
žemiai tokie gilūs ir ilgi. Ėjo
me iš vieno urvo į kitą; lei 
domės gilyn ir gilyn. Paga
liau įėjome į visai jaukiai 
įrengtą sausą kambarį. Josie 
nos buvo visokiais skydais 
nukabinėtos, suolai kailiais 
apkloti. Ir tuoj sene is paro
dė vienoje sienoje tris mažas 
angas. Jos įleisdavo oro ir 
saulės spindulių. Pamatėme, 
kad prireikus jas galima iš 
vidaus užsklęsti. Viename šie 
nos įlenkime matėme sukrau
tų maisto atsargų; kitame — 
stovėjo stipri, didelė ąžuoli
nė skrynia Kai Gujotas ją 
atidarė, mudviem akys aprai
bo. Čia buvo auksuotų tau
rių, sidabrinių šarvų, apyran
kių, sagų su brangiais akme
nimis ir kitokių papuošalų. 
Buvo keletas kalaviių, taip 
gražiai spalvotais akmenimis 
nusagstytų, kad aš nė svajo- 
te nebuvau svajojusi, jog to
kių iš viso esama. Ir tada se 
nelis tarė; «Kai aš į dausas 
iškeliausiu, Tylys surašys, kas 

kam priklauso, ir visa pasida 
linsite tarp savęs». Puolėme 
bučiuoti jam rankų.

— Nemaniau, kad Gujoto 
būta tokio turtingo, — nusteni 
ba krivis.

— Gyveno jis paprastai, to
dėl ir mudu su Avaru nė ne
sapnavome, kad jo rūsyje to
kie turtai slepiami.

— Ar jis karuose taip pra
lobo? — paklausia Kintas. — 
Mačiau, vokiečių riteriai la
bai puošnūs.

— Ir karuose, ir keletą vo
kiečių pirklių apšvarino, kai 
tie, p’lin atvykę, mūsų die
vus niekino.

— Oho, Gujotas! — net 
švilptelia Audrys.

— Kai mudu su Avaru bu
vome manę, kad viskas; se
nelis atidarė dar ilgą siaurą 
skrynytę. Aš net sušukau. — 
pasakoja toliau Raminta: — 
ant juodo šilko pagalvėlės gu 
Įėjo nedidelis durklas — bliz
gantis, lenktas, tarytum jau- 
aas mėnuo. O makštis ir ran- , dar buvo jaunas, vikrus. Spus 
kena žaliais, baltais ir rau: telėjo savo žirgą ir nudūmė 
donais akmenimis nusagstyta! ^.moteriškės gelbėti. Kai pnsi- 

— Tikriausiai arabiškas, — ^ijo, ji jau buvo pakibusi bal 
įsiterpia Rintas. — Mindaugo ne įr beveik žeme vilkosi- 
pilyje pasakodavo, kad ara- IGujotas sulaikė pasibaidžiusį

bai (drobėmis nuo galvos iki 
kojų apsisiautę) smėlynuose 
greitais žirgais jodinėja ir to
kiais lenktais durtuvais švais
tosi. O aštrūs jie: sako, net 
krintantį plauką perplauna.

— Seneliui durklą dovano
jęs vienas mozūrų kunigaikš
tis.

— Padovanojo? Juk tai mū 
sų priešai! —- negali tikėti 
Audrys.

— Matau, kad ne vienam 
Audriui sunku tikėti. O buvo 
taip, pasakoja Raminta: — 
Gujotas kartą su saujele vy
rų jojo Mozūrijon, Taip sau 
— gal padegti kokią p laitų- 
Reiki* atlyginti priešui už 
padarytas skriaudas. Girios 
pakraštyje pamatė atjojant 
raitelius. Įsižiūrėjo — o puoš
numas, o gražumas! Dar ar
čiau aniems prijojus, pamatė 
ir dvi moteris jų tarpe. Tuo 
metu, gal senelio žirgus užuo 
dęs pasibaidė vienos moters 
obuolmušis ir viesulu pasilei
do tiesiai pagiriu. Senelis 

žirgą, ir tuo tarpu prijojo mo 
zūrai. Vienas iš jų, pats kuni
gaikštis, kažin ką sakydamas 
nusisegė puikųjį durklą ir pa 
davė jį Gujotui šis nenorėjo 
imti. Bet mozūras iš tos lai
mės, kad jo gražioji žmona 
liko gyva, sprauste įspraudė 
durką į Gujoto rankas.

— Po to, tur būt, jau Gujo
tas nebejodavo mozūrų plėš
ti? - nusišypsojo krivis.

— Tai jau ne. Senelis, mums 
rodydamas durklą, sakydavo, 
kad jį paliks tam, kuris bus 
labiau to vertas. Nuo tos die
nos Avaras vien apie tai ir 
tesvajodavo. Pasakodavo man 
kokią puikią pilį už tokį tur
tą pasistatydintų, kokiu di
džiu valdovu taptų. Visai vai
kinui akys aptemo. Išslampi- 
nėjo visus piliakalnio užkam
pius, visaę apylinkės pakriau
šes, ieškodamas tų angų, Jpro 
kurias Gujoto požemiu švie
sa įeina, bet nerado. Gujotas 
jį kelis kartus buvo užtikęs 
rūsį besispraudžiant. Labai už 
sirūstinęs pabrėžė, kad Ava
ras savo gyvenime durklo dau 
giau nematys. Prieš mirdamas 
senelis paprašė Tylį turtus į 
žemę užkasti. Kai Avaras Tylį 
nukankino, aš viena bežinau tą 
vietą, kur paslėpti turtai, (b.d.)
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Straipsnius ir korespondencijas redakcija taiso savo 
nuožiūra. Nenaudoti straipsniai grąžinpmi tik autoriui pra
šant. Pavarde pasiraSyti straipsniai nebūtinai išreiškia redak
cijos nuomonę. Už skelbimų turini ir kalbą redakcija neatsako.

. Antanas Strazdas 
/

Šiais metais birželio 12 dieną suėjo 205 metai nuo An
tano Strazdo gimimo. Tai poetas, kunigas, pasirašinėjęs Droz 
dovskiu, bet visiems populiariai žinomas STRAZDELIO vardu.

Antanas Strazdas gimė Astravo (gal Kriūgiškio) kaime. 
Kriaunų parapijoje, Dusetų vaisė., Zarasų apskr. Strazdo tė
vai buvo Kriaunų dvaro baudžiauninkai. Dvaras priklausė 
Roemeriams. Dvarininkai greit pastebėjo jaunojo Antanuko 
gabumus ir sudarė sąlygas eiti jam į mokslus. Tame pačia
me dvare pramoko rašto ir muzikos. Vėliau mokėsi llukšti s 
(Dabartinėje Latvijoje) jėzuitų kolegijoje. Kunigu buvo įš- 
ventintas Varniuose. Vikaravo Kupiškyje, Anykščiuose. Kar
sakiškyje, Vabalninke, Panevėžyje, Pandėlyje, Kamajuose ir 
kitur.

Apie pagrindines Strazdo gyvenimo datas yra priešta
raujančių dokumentų. Yra rimtų abejonių jo gimimo datos 
tikrumu. Surasta abejonių ir jo gimimo vieta, nes kai kurie 
dokumentai kalba kad jis žemaitis. Lygiai taip pat apie jo 
palaidojimą kai kurios žinios yra prieštaraujančios. Dar dau 
giau legendarinių ir anekdotinių žinučių yra apie jo gyveni
mą ir jo būdą. Yra tikra, kad jis neturėjo draugų savo kole 
gų kunigų tarpe. Ne vieną kartą turėjo teisintis savo dvasi
nei vadovybei. Buvo net bausmei uždarytas į Pažaislio vie
nuolyną. Gyvenimo pabaigoje buvo daugelio apleistas, gyve
no skurde- Mirė Kamajuose 1883 m. balandžio 11 dieną,

Dar tebegyvenant Strazdui buvo išspausdintos šios jo 
knyg >s; 1) Šv. Mišių giesmės, 2) Kryžiaus kelių giesmės, 3) 
Giesmių ir dainų rinkinys, 4) Šv. Roberto Belarmino, S. J. 
pamokslo vertimas (Čia duodamos antraštės yra skirtingos 
nuo originalių antraščių).

Labiausiai visiems žinoma Strazdelio giesmė yra PUL
KIM ANT KELIŲ. Dabar bažnyčiose vartojamas tekstas yra 
kelis kartus taisytas, valytas nuo svetimybių, labai skiriasi 
nuo originalaus teksto. Bet jo dvasia yra to paties autoriaus-

Iliustracijai duodame vieną Antano Strazdo eilėrašti. Li
teratūros kritikai viename posme įžiūri paties autoriaus gy
venimo programą. Tą posmelį čia rasite išspausdintą didžio
siomis raidėmis.

STRAZDAS

— Ei tu, tu, tu, strazdelis,
Tujei mandras paukštelis, 

Kur tu tupėjai lazdynų krūme?

Ar lazdynus auginai,
Ar riešutus brandinai, 

Ar kalnuose uogas sirpinai?

— Nei lazdynų auginau,
Nei riešutų brandinau, 

Nei kalnuose uogų sirpinau.

Kur aš tik nukanku,
Reiškiu Aunščiausiojo ranką, 

Kur lapeliais medžius aprėdo.

TIŠK1U, GIEDU, LINKSMINU, 
SM0TNĄ ŽMOGŲ RAMINU, 
TIEŠYDAMS GREŽIOMS GIESMELĖMS.

Skrisdamas viršum medžių, 
Pačioj viršūnėj sėdžiu, — 

Leidžiu balsą per tamsias girias.

Sparniukėliais Liesdamas
Brudną žiemą bardamas.

Pranašauju pavasarėlį.

Jau saulelė kaitresnė,
Ir pievelė žalesnė, 

Ir berželis sprogti pradėjo.

Upelė linksmai plaukia, 
Verpetas «vivat» šaukia, 

Ir saulelė beržo prateka.

Žiedai iš žemės pinas, 
Pilnas paukščių karklynas 

Siaudžia, griaudžia, lizdus pindami.

Pučia saldus vėjelis.
Krinta lengvas lietelis, 

Visa žemė linksmai pradžiugo.

Artojėliai jūs mano,
Kodėl piemuo negano, 

Kodėl nevaro žalion girelėn?

Ten karvelės pasiganys, 
Naują darbą prasimanys, 

Gėriukėliai linksmai pasišoks.

Piemenėliai aveles, 
Triūbuodami trobeles...

Škin, kur eista žalmargė!»?...

Ei tu, tu, tu, strazdelis, 
Čiulbėk, mielas paukštelis, 

Paklausysma gražių giesmelių.

Niekam škados nedarau,
Miškan jaučių nevarau, 

Nė mažiausio grūdo gadinu.

Viršum medžių sėdėdama, 
Aplink save gruzdėdams, 

Siaudžiu, griaudžių, svietą linksminu...

Jau saulelė pastirpo, 
Aštrų sniegą pakirpo, 

Ir kalneliai žaliuot pradėjo.

Paversmėliai prakiuro.
Džiaugias visa natūra, 

Visi lieknai rožėm pražydo.

Štai sparneliais suklojau,
Klausyk, mielas artojau, 

Klausyk, taisyk stipriai žagrelę.

Sujunk žaliamargėlius, 
Versk, ark aukštus kalnelius; 

Kur? šių! Vaga, žalmargėliai.

O išaręs tuojau spėk,
Kviečius, miežius, žirnius sėk, 

Ir linelių sėti neužmiršk.

O kad kluonuos sukrausi,
Šimtą patieki gausi, 

Čia tau linksmybės, čia tau ir džiaugsmai

K Papenėsi vaikelius, 
Pakviesi kaimynėliūs, 

Linksmindamas Dievą garbinsi.

Atominė nuo pamišimo
BRONIUS

Amerikiečių atominės ener
gijos komisijos narys T. E. 
Muray kartą yra pareiškęs; 
«Mes pažeidžiame visiškai ap 
leisdami daug, jei ne visus, 
Sutvėrėjo įsakymus o po to 
šaukiamės atominės bombos, 
kad mus išgelbėtų nuo mūsų 
pamišimo. Šių laikų krizė pa. 
reina iš godumo ir noro val
džios, neatsižvelgiant į sąži 
nę. Už tą krizę atsakingas 
yra žmogaus nenoras pavesti 
savo elgesio proto valdžiai, 
o protą Dievui».

Vienas iš pamišimo reiški

ZUMERIS

nių yra vidutinybės atsistoji
mas vadovaujančioje vietoje. 
Tai nereiškia, kad žmonijoje 
nebūtų talentų ir šviesių pro
tų. Tačiau vidutinybė išmoko 
taip tobulai išvystyti savo ne 
išmanymą, kad protui nėra 
kas ir besakyti. Vienas neiš
manėlis gali daugiau žalos 
padaryti, negu šimtas protų 
atitaisyti. Vidutinybė» šiandie 
kalba kiekviename kampe, 
Minios jų klauso, ploja, nes 
jie kalba banalybes, visiems 
suprantamas, be jokios aukš
tesnės minties, aukštesnio po-
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lėkio. Jie tauškia be sustoji
mo tai, ką visi žino ir visų 
priimta. Jie maudosi kasdieni 
nių žinučių jūroje be kilnes
nio polėkio, gilesnės minties. 
Liežuvis yra daugiausia dar
bu apkrautas organas. Kas
dien visko pe truputį: nuodė
mių, ydų, dorybių, apkalbų ir 
mažmožių. Ir blogiausia, kad 
tie mažmožiai nustelbia visu
mą, uždengia akiratį, dulkė
mis apneša didelius ir esmi
nius dalykus. Kovojama už 
tiesą, bet iš kito galo ta tiesa 
griaunama; skelbiama artimo 
meilė, bet darbai veidmainiš
ki; rodo besišypsančius vei
dus, o širdyje rūstybė; prašo 
kritikos, o tenori tiktai pagy
rimo.

Jeigu žmogus purvinas, api
plyšęs, — veda jį į pirtį, kad 
išsipraustų, apsivilktų švariais 
rūbais, Bet ką daryti, jei žmo 
gus savo viduje tuščias ir su 
sivėlęs? į pirtį nuvedęs neiš- 
maudysi, vidinio chaoso šuko
mis neiššukuosi. Toki žmo
gus, kad ir visą amžių pra
leis šalia išmintingo, tiesos 
nesupras ir išminties neprisi. 
pildys, Gyvenime jis visada 
ieško jam jau žinomų kvai
lysčių. Pamėginkite jį pamo
kyti — supyks; panandykite 
apšviesti — jis ims rėkti, kad 
įžeidžiate jo įsitikinimus. «Ir 
taip į savo aš jie įsikibę, jog 
vien save telaiko visata» - 
sako Goethe Fauste.

Kaino palikuonys žaidžia 
idėjomis ir šūkiais užburtame 
rate. Išdidūs fariziejai keta 
staugiančias ‘audras, kurios 
plėšo civilizacijos pavargėlius 
ir meta po visa traiškančiais 
ratais. Milijonai žmonių šian
die dirba ne tą darbą, kurį 
turėtų dirbti; gyvena ne tą 
gyvenimą, kuri privalėtų gy
ve ti; stovi ■toje dvasios būse 
noje, kurios negalima pava
dinti nei krikščioniška, nei 
pagoniška. Tai kažkoks gmiši- 
nys, kažkas neišaiškinamo ir 
nesuprantamo net ir jiems pa 
tiems. Retai žmogus su žmo
gumi susikalba ir randa ben. 
drą atsakymą. Dažniausia kiek 
vienas pasilieka prie savo 
nuomonės. Ibseno užrašų kny
gutėje yra išlikęs vaizdelis; 
storas, nutukęs žmogus su 
botagu rankoje varosi dvi 
kiaules. Apačioje parašas; 
• viešoji nuomonė». Privati ir 
viešoji nuomonė dabartyje at 
siduoda ligoninės tvaiku arba 
kitais žodžiais: žiūri visi, bet 
mato nedaug. Po mūsų dienų 

viešąja nuomone yra 
išskaitęs urvas, kuriame sly
pi nusikaltimas.

Mažai kur gyvenime švie
čia tikras veidas. Daugumoje 
tėra maskė, kuvią ne kiekvie 
nas nusiima ir prieš save, 
Tik Jmaskė, dirbtina kaukė, 
palaiko daugelio draugystę, 
slepia organizacijų bei sam
būrių gyvastį. Jeigu žinotu
me, ką geriausi draugai apie 
mus kalba, jeigu Iškaitytume 
jų mintis, tą pačią akimirką 
tektų jų atsisakyti visam lai
kui. Tik maskė laiko paslėpu
si kunkuliuojantį katilą, ne
leisdama ištikėti verdančiam 
vandeniui, plikinančiam vei-

(pabaiga 5 pusi.)
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Vivos Plango - Gyvuosius Apverkiu
PUTINAS

Ir mes, ir mes, kur kenčiame. 
Pilkieji milijonai, 
Ar didmiesty, ar kaime 
Su rūpesčiu ir baime: 
Vieai vergijoj užguiti, 
Neišmintingam lūkesty kiti 
Sukniubę.

O iš rasotų rūs»ų
(Ir mes, ir mes ten būsim) 
Per naktį juodų, nykią 
Kažkas likimą keikia, 
Kažkam numirti reikia.
Bedugnėj skausmo sielvartingo 
Gyvenimas kaip lašas dingo 
Už geležim apkalto lango.
VIV >S PLANGO.

RED. PASTABA.- (Tokie žodžiai išsiveržia 
iš poeto lūpų, gidai pergyvenant tautos vergiją 
ir prikimštus kalėjimus).

Žmonių baimė ir vidiniai priešai
TlHAIVEFt TO1H

Būdo lavinimas eina per daugelį Kimčių. Ir 
nevienas jaunikaitis, nemokėdamas ar neturėda
mas drąsos jų nugalėti, yra priverst s trauktis 
atgal; nevienas susidūręs su jomis net turi žūti.

Pirmoji tų kliūčių yra žmonių baimė, apie 
kurią jau buvo šiek tiek kalbėta. «Taip, šituo ar 
kitu atžvilgiu aš turiu savo nusis atymų, bet ką 
pasakys žmonės, jei jų laikysiuos!» — galvoja ne
vienas. Bet kas vaikosi visados tik minios nuo
monę, kas rūpinasi savo darbais ,08108 neužgau
ti, tas tegul žino, kad būdo niekados neįgis. Tvir 
t s valios jaunikaičiui visai nerūpi. Ką žmonės 
apie šitą#ar kitą jo darbą pasakys;,jam rūpi tik 
ką sąžinė sako, ir kaip liūdna daros, matant 
kaip jaunikaitis «dėl draugystės» geriau — cėl 
žmonių baimės) kalba tokius dalykus ir daro to
kius darbus, kurių pats išsigąstų, jei tik būtų vi® 
nas, ir žmonių baimė nedarytų jam įtakos.

Antra kliūtis yra netvarkingi mūsų pačių 
geiduliai Ir kol šio gaivalo nesuvaldysime, tol 
apie būdo lavinimą negali būti nė kalbos. Kiek
vieno jaunuolio sieloj yra viena kita stipresnė 
aistra, viena kita kita didesnė yda, kurią reikia 
pažinti, reikia stoti su ja j kovą ir ją nugalėti. 
Tai bus geriausias kalias, kuriuo eidami, mes ga 
lėsime būdą visai gerai išlavinti. Todėl negaišink 
laiko, kovodamas su mažomis savo ydelėmis. 
Kai nugalėsi pačią didžiąją, mažesnes nugalėti 
bus tik niekai.- Vieno, pav. didžiausia yda yra 
tinginystė, kito — per didelis skubotumas, trečio 
— plepumas, ketvirto — staigus pyktis, per dide 
lė savigarba, išdidumas ir t.t. Vis tai yra sielos 
valstybės maištininkai, kurie gali tau padaryti 
labai daug bloga, jei tik laiku jų nepastebėsi ir 
nenugalėsi

Bet pavojingiausia būdui yra ta aplinkybė 
kad auklėjimas yra labai nuobodus darbas, rei
kalaująs mokėti laukti vaisių istisais metais, net 
ir ištisais dešimtmečiais/

Ar girdėjai apie kristalizavimosi dėsnius? 
Jei girdėjai, tai žinai, kad kai j persūdytą tirpi

nį įmetame mažutį kampuotą kristalą, tai arti
mos jam tirpinio molekulės prie jo kimba, kris
talas auga, ir jei tik niekas šio vyksmo nesu- 
kliudo, po kelių mėnesių gauname dilelį, puikų 
kristalą. Bet tik tada taip bus, jei kristalizavimo
si niekas nesutrukdys.

Taip vyksta ir tavo sielos kristalizavimasis. 
Kai dažnai turi sąmonėj kilnių, idealių minčių, 
tai jos tavo sielos gelmėse ieško sau artimų, su 
jomis jungiasi, ir jei toks vyksmas eis per visą 
savo jaunatvę, tai kilnieji polinkiai pasidarys to 
ki galingi, jog vėliau įstengs atsispirti net ir di
džiausioms pagundoms ir gašliausiems vilioji
mams.

Bet «persotintam» žmogaus sielos «tirpiny» 
plauko daugybė ir blogųjų kristalėlių. Jie irgi 
ieško sau artimu molekulių, stengiasi jas pri- 
tra kti ir tuo būdu augti bei stiprėti. Tokie kris 
ta ėlia labai trukdo tikrajam sielos susikristali- 
zavimui, ir juo kuris jaunuolis dažniau nupuola, 
juo daugiau jis duoda medžiagos tam blogajam 
kr 'aleliu , nes toki nupuolimai gruouoja apl'nk 
sa e blogąsias molekules. Štai dėl ko toki jau
ni oliai yra panašūs į blogai susidariusius kris
talui- Štai dėlko jų sielos nėra gerai išsiauklė- 
jusios,

Pasitikrink, kur reikia!
STASYS YLA :

Kai tu nebežinai, kaip apgalėti savo bai
mę, išgąstį, ar suskilusį nerimą, tada ieškai kitų 
patarimo Kartais dar palauki keletą dienų, prisi 
galvoji daugiau dalykų, padid ni savo vaizduotė
je ir tada eini klaustie, ką daryti. Išlieji visus 
jausmus, papasakoji, ir žinok dabár, kas ir kaip 
iš tikrųjų buvo.
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Patarėjas galvoja, paklaus 

nėja, — bando surasti siūlo 
galą. Gerai, jei jam pavyksta 
pataikyti. Bet tu taip prista- 
tai reikalą, kad išeitum teisi, 
o kitas klystantis, Taip pasu 
ki visą pasakojimą, kad pata 
rėjas tau pritartu.

— Atrodo, viskas tvarkoj 
Tu esi teisi! Eik namo ir būk 
rami.

Koks malonus jausmas, kad 
viskas «tvarkoj»I Koks geras 
tas patarėjas! Tu pradedi jį 
dažniau lankyti. Bet, neduok. 
Dieve, jei patarėjas ima tiks
linti tavo nuotaikas ar jas 
tvarkyti. Tada sudiev, kviet- 
keli! Tu lėksi pas kitą, ieško

si tokio, kurisgvisada tave rastų «teisią».
Šitaip moterys ir mergaitės bėginėja pas 

nauju. nuodėmklausius, ieškodamos geresnio 
Geriausios patarėjos ir užtarėjos, aišku, būna 
draugės, kaimynės, kūmutės.

- Žinoma, širdele, tu niekuo nekalta? Varg 
še, tavęs jie nesupranta!

Beguosdamos patarėjos pačios apsiašaroja, 
paglosto, pabučiuoja. Širdis nustoja virpėjusis. 
Atsigauna kaip žolė rasos paliesta. Vėl atsiran
da drąsa pasitikėjimas savimi. Juk geriau jaus
tis, kad esi teisi, nors dėl to reikėtų ken ėti.

Kiek mergaitės prisikenčia, būdamos vis 
«nesupr, sios», vis pakakinamos «klaidomis*. U 
jos tokios "neklystančios*! Deja, klysta ir to
liau, kenčia vis giliau - ligi galutinio susipainio 
jimo, ligi visiško pasimetimo.

Nebežinau, kur stoviu! Tiesiog nyku ir 
tuščia širdy galvoj, dvasioj.

Pasimetimas savyje, gaila, labai aažnas mer 
gaitės—-moters gyvenime. Pasimetusios daro to
kius šuoliu , tokius nelauktus žingsnius, kau pri 
trenkia tėvą ir motiną, vyrą ir vaikus. Bet ir ta
da jos nori būti teisios, nekaltos, nekaltai ken
čiančios, kitų nuskriaustos.

Ar reikia sakyti daugiau? Sirdi- vistiek vi - 
pa ir virpės ateityje. Sunku išsivaduoti iš mote 
riškos prigimties. Bet vienas dalykas iš anksto 
gali tau padėti. Nepa-itisėk tik savo nuojauto
mis ir venk aklų patarėjų.

- Aš nepasitikiu tais, kurie man kalba kaip 
aš noriu! — kartą pasakė vienas vyskupas.

Aš verkiau parymus
STASYS YLA

Mergaitei reikia dažniau praustis nei berniu 
kui. Ji prausiasi ne tik gėlu vandenėliu, bet ir 
tūriu — ašaromis. Dėl to jos skruostai darosi 
skaistesni, ar nt?

Ašarojanti mergaitė — natūialus dalykas. 
Būtų neįprasta, jei ji juoktųsi be ašarų, pyktų 
be ašarų, kentėtų be ašarų. Kiekvienas susijau
dinimas, nežiūrint koks, lydimas ašarėlių. Tos pa 
čios akys juokias — tos pačios įverkia, — sako 
priežodis.

i okia mergaitės širdis.
Ašaros nebutiu.ii reiškia skausmą, kaip ber 

niukams. Bet skausmas mergaitei nesvetimas. 
Tada ji ne tik verkia, bet ir rymo — sustinksta 
savo liūdesyje, *Aš verkiau parymus»...

KEN1ÉTI MALONU

— Mėgstu, kas liūdna, nes mėgstu kančią, 
rašė savo dienorašty Marie Lenėru. — Liūdni 
prisiminimai man labai brangūs, brangesni ūž 
džiugius. Kentėdama jauti, kad gyveni. Tokios 
mes esame, moterys! Mūsų sieloj yra viena ker
telė, labai jautri ir greit pažeidžiama bet kokio 
liūdesio proga/ '

Štai ateina mergaitė pas draugę. Ašaros pa
kibusios blakstienose, Veidas liūdnas negali bū
ti liūdnesnio. Atsisėda ir tyli. Šniokšti į nosinę.

— Kas yra?
— Nieko.

(pabaiga 5 pusi.)
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(pabaiga iš 3 pusl.l

dus bei rankas. Šią tiesą ma
tome visur Nuoširdumo, atvi
rumo, paslaugumo, meilės - 
kiek jos maža šiame pasauly
je. Daugelis mėgsta tik pade
monstruoti, bet ne pasišvęsti 
ir pasiaukoti. Rašytojas Man
zoni yra pasakęs: «Daug yra 
tokių, kurie, užsidėję prijuos 
tę, patarnaus vargšams prie 
staiOį tačiau tik nedaugeus 
tesėstų ir valgytų kartu su 
jais»,

Benedictus, ąui venit in no
mine Domini. Jeigu laivas ne
klauso vairininko, tai jis klau 
so povandeninių uolu. Krista
linis mūsų civilizacijos laivas 
pasirinko šią antrąją išeitį. 
Kokie milžiniški kiekiai su
kaupta gėrybių ir kaip meis
triškai suorganizuotas skur
das? Kokios milžiniškos jė
gos žmogaus rankose ir ko
kia nekontroliuojama siaučia 
neramybė? Niekada žemėje 
nebuvo tokios plačios moky
mo ir auklėjimo sistemos ir 
niekada taip nešėlo melas ir 
nemokšiškumas Pirmosios 
žmonių knygos buvo akme
nys, ir be nusistebėjimo tu
rim pripažinti, kad šiandie 
vaikėzų gaujos tokias knygag 
ir teskaito. Gyventi XX am

(pabaiga iš 4 pusi.)

— Kas nors įskaudino, gal 
kas nepasisekė?

— Nieko, leisk valandėlę 
pabūti Greit išeisiu.

Valandėlė prasitęsia. Ilga 
tyla. Tik tas šniukštėjimas 
nosinėlę.

Kas gi iš tikro buvo? Ar 
kas tragiška, nepapras a, la
bai skaudaus? Nieko ypatin
go! Skaitė knygą. Buvo džiu
gi. Bet priėjo sceną kur ber
niukas paliko mergaitę. Pame 
tė, nusigręžė nuo jos. Sukilo 
apmaudas, užuojauta? Ne, ne 
tas. Juk taip dažnai būna 
tarp mergučių ir berniukų. 
Smuikus reikalas — iš to bū
tų galima tik juoktis. Bet šia 
proga užėjo kažkoks graudu

žiaus kultūroje dar nereiškia 
būti kul-ūringu. Naudojantis 
XX amžiaus ci-ilizacijos pa
togumais, dar į ereišk’a būti 
civilizuotu. Šio amžiaus labi
rintuose gyvena pačių ny
kiausių džiunglių gyventojų 
dvi klasės.- civilizacijos bar
barų ir civRizuo ų bar jarų, 
išaugusių politiniame, milita- 
riniame, moraliniame, religi
niame sąmyšyje.

lys. Prisiminė visas savo ne 
sėkmės meilėje, sunkumus 
su tėvais, nesusipratimus su 
mokytojais, draugėmis. Išspro 
gi kažkas ir užgulė širdį lyg 
slogutis

— Nieko! ueisk pabūti dar 
valandėlę — gal praeis.

— Aišku, praeis. Juk taip 
dažnai būna. Kiekvienai taip 
būna! Būtų geriau, kad tokie 
dalykai es.kartotų. Bet jie 
kartojasi Vis dažniau ir daž
niau. savotiška, nori, kad kar 
to.ųsi. Ieškai progų įsiskau- 
dinti, staiga nuliūsti, apsi
niaukti, pasitraukti nuo kitų, 
užsidaryti savyje. • 
hb—hii ÍÜBKÜMÍÍ

GRAŽIAI DARBUOJASI SU 
SU JAUNIMU. Iš Urugvajaus 
L. Kultūros Draugijos biule

HGI IR GERA KOKYBĖ!

Česlovas Jakiunas
Parduoda ilgam išsimokėjimūi raštinėms, krautuvėms 

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

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

Tautiečiams didelė nuolaida.

tenio skaitome, kokį milžiniš 
ką darbą atlieka lietuviško 
jaunimo tarpe p. Genė Stane
vičienė ir jos pavaduotojos 
Marija Mikalonytė ir Rožė 
Pretkutė. Jos moko jaunimą 
tautinių šokių ir scenos daly
kų. Gi dainos srityje daug 
prakaito įdeda p. Vytautas Do 
relis ir Prof. Teresė Maria 
Drobnewski de Modzelewski. 
Jų pasišventimo dėka for
muojasi naujasis Urugvajaus 
lietuvių jaunimas.
WMBEEII 
HSMSaŪ

VAŽIUOS Į ČIKAGĄ

Nutarta, kad tautinių šokių 
šventėje Čikagoje turi vykti 
U ugvajaus tautinių šokių ra
telis «Gintaras». Didžiausia 
vykimo kliūtis pinigai. Bet 
ir ši kliūtis pasiryžta nugalė
ti, rengiant šokius, meninius 
vakarus, teatrus ir vertingas 
loterijas. Bravo, Urugvajaus 
lietuvių jaunimui ir senimui, 
kuris taip organizuotai eina 
jaunimui į pagalbą.

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 Inacio ir Av 
Zelina, Mons. Pio Ragažins- 
kas, Tel. 63-5975.

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

__________ _________PB8‘- 6

TĖVAI JĖZUITAI: Rua Li 
tuania, 67, Mooka — Tel 
92-2263

LIETUVIŲ SĄJUNGA BRA

ZILIJOJ — Pirmininkas p 
Aleksandras Bumblis, Rua 
Gen. Fonseca Teles, 606 
Tel. 81-6423.

Iždininkas p, JORGE GARš 
KA, Rua Oratorio, 3093, 
Alto da Mooca.

LIETUVIŲ KALBOS

PAMOKOS S. PAULY:
V. ANASTACIO, Rua Gama- 

can, 625 — trečiadieniai» 
18,30 vai.

MOOCA, Rua Lituanią, 67 
šeštadieniais 14 vai.

LIETUVIAMS PAMALDOS

LAIKOMOS

V. Zelina parapijoje kasdia 
ną ir kiekvieną sekmadienį, 
kaip iki šiol,

Mooca r. Lituania, 67 Lieto 
vių Namų koplyčioje:

Sekmadieniais ir šventadie 
niais 8,00 ir 17,00 vai.. Darbe 
dienomis 7 ir 7,30 vai., arba 
atskirai susitarus dėl laiko| 
kai turimos metinės ar 7 d 
mišios;

išpažintys čia klausomo» 
kasdieną prieš mišias,

Jiruią mėnesio sekmadienį 
Parque das Nações 1® valį 
Casa Verde, 17.15 vai;
Antrą :

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

Trečią
Agua Rasa k 30 vai., 
Moinho Velho 11,30 vai., 
Lapa I*,30 vai..
Paskutinį:

Vila Anastacio 8,30 vai.;
Vila Bonilha 10,30 vai. 
g. Prudente 18 vai.

RIO DE JANEIRO

Lietuvių radio valandėlė 
«A voz da Lituania» yra trani 
liuojama KETVIRTADIENIAI»
18 vai. 40 min.

BRAZILIJOS LIETUVIŲ ŽINIAI

Lietuvos diplomatijos šefas p. St Lozoraitis prane
ša, kad mirus įgaliotam ministeriui 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 išsimokėjimūi 

teikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

SKAITYKITE IB 

PLATINKITE VII 

NINTELI PIETŲ AMER|KOS 

SAVAITRAŠTI «MŪSŲ 

LIETUVA».

Metalúrgica ARPRA LTDA.
METALÚRGICA - FABRICAÇÃO DE PEÇAS 

PARA AUTOMÓVEIS
ESTAMPOS, PEÇAS ESTAMPADAS E FERRAMENTAS

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

Caixa Postal 371 São Paulo

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

Rua Dino Bueno. 643
Telefones: 228-1748, 220-1751 e 220-1752

Caixa Postal 3967 —

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDOYA

il MACJ CAKK1ER1 lm

SÃO PAULO
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Birželio men. 14 d. Vila Ze 
iinoje, Rua José doe Reis, 
151, mirė Kazimiera Bužins- 
kienė, 69 metų amžiaus, kilu
si iš Svėdasų. Nuliūdime pali 
ko vyrą Kazimierą, du sū
nus, marčią. Septintos dienos 
mišios bus ateinantį šeštaiie- 
oį, 22 d. birželio, 8,15 vai., 
Vila Zelinoj. Už velionės sie
lą pasimelsti yra kviečiami 
giminės, kaimynai, pažįstami.

PAIEŠKOJIMAS

Vaclovo Songailos (Rozali
jos sūnaus) ieško giminaitis 
Juozas Banevičius, gyvenęs 
Tveruose. Jis arba žinantieji 
apie jį prašomi atsilie ti 
šiuo adresu: M, Šimkus, 6643 
So. Maplewood ve. Chicago 
Illinois, 60629, USA

VINCAS KAČINSKAS, sun
kai sergąs Prancūzijoje, Pa
ryžiuje, ieško savo dukros 
Eugenijos. Turintieji kokių ži 
mų kreipk' ės į <M, L.» Redak 
eiją arba į Arte Grafica «Li
tuânia» Ltda, spaustuvę.

«AUŠROS" choras sveikina 
visus Brazilijos lietuvių kolo
nijos Jonus, Antanus, Petrus 
ir Povilus. Nori visus juos 
asmeniškai pasveikinti joni
nių pobūvyje, šeštadienį, bir
želio 22 dieną 20 valandą. Iki 
malonaus pasimatymo.

«AŠROS» choro generalinė 
repeticija bus penktadienį, 
birželio 21 dieną 19 va andą.

DR. ANTONIO SI A U LYS
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 

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

Jonsultorio 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
Consultoria; Rua CapT Pacheco Chaves, 1206, 

Vila Prudente, Tel. 63 5352

«M. L.» PRENUMERATORIAI

Pranas M kuckis 15 ncr.
Po 10 ncr.; Pijus Ambroze 

vičius, Magdalena Bartkevi- 
čienė, Ignas Juknevičius, Fr. 
Mikulėnas, Pranas Paunksnis.

Stan. Ambrazevičius 7 ncr. 
Visiems labai ačiū.

Tik nesenai mums praneš
ta kad lapkričio mėn. 17 d. 
(praėjusiais metais) pasimirė 
Elžbieta Pavilonienė, gyvenu
si Barra Funda Rua do Bos
que 526. Velionė sulaukė ar
ti 90 metų amžiaus. Mirčiai 
pasiruošė priiminėdama šv. 
Komunija per pirmuosius mė
nesio penktadienius, kana jai 
nunešdavo misij mietius J. 
Bružikas, S. j. Velionės duk
tė Mauja liko labai nustebin
ta uepanrastai ramia savo mo 
tinos mirtimi. Tuoj po mir
ties visos senutės veido raukš 
lės taip išsilygino, kad ji at
rodė lyg jaunuolė. Amžiną 
atilsį mirusiajai ir nuoširdi 
mūsų užuojauta artimiesiems.

iiammii

«Mūsų Lietuvos» Redakci
ja yra visuomet labai dėkin
ga už prisiunčiamas kores
pondencijas, informacijas. Lai 
kraštyje tokios koresponden
cijos gali būti spausdinamos 
ir slapyvardžiais. Tačiau Re
dakcija turi žinoti kas tas in
formacijas rašo ir kur auto
riai gyvena Pakartotinai vi
siems pranešame, kad korės 
pondencijos nepasirašytos, pa 
sirašytos vien slapyvardžiais 
ar neįskaitomais parašais ne
bus dedamos į laikraštį.
HE—II 
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VILA anastacio

Dr. Jono Basanavičiaus var 
do Lietuvių Mokyklos Globė
jų Būrelis ruošia šaunų pobū
vį, pavadinta VEDUSIŲJŲ ir 
SuŽADETINiŲ VAKARIENĖ, 
kuri įvyks šių metų liepos 6 
dieną 21 valandą, Vila Anas
tacio, Rua Camacan, 625.

«AUŠROS» CHORAS

Antaninių, joninių, aloyzinių, petrinių ir povilinių 
proga rengia jaukų pobūvį šių metų birželio 22 dieną 
20 valandą. Bus muzikos, «Žkandžių, orkestras ir šo
kiai. Choras išpildys įdomią programėlę. Kviečiame vi
sus tautiečius dalyvauti. Pakvietimus galėsite gauti pas 
choristus ir pas jėzuitus. Galima dalyvauti apsirengus 
ir ne išeiginiais drabužiais (traje típica). Nepilnamečiai 
galės būti tik iki 22 valandos. Kadangi ankstyvesnis 
skelbimas nebuvo pilnas, tai jis laikomas negaliojančiu. 
Iki pasimatymo pobūvyje.

KUNIGUS
JONĄ GIEDRI, JONĄ BRUŽI*Ą ir JONĄ KIDYKĄ 

sveikina joninių proga
Vincas Bartkus ir visi artimieji

fventkelienė
Ir šiais metais mūsų Tėvynė ir mūsų broliai nėra 

mažiau reikalingi pagalbos ir maldų, kaip ir ankstyves 
niais melais. Ir šiais metais Šv. Juozapo Vyrų Brolija 
organizuoja šventkelionę į Dievo Motinos N. S. Apa- 
cida do Norte šventovę. Šventas Mišias atnašaus Prela
tas Pijus Ragažinskas. Giedos lietuvių choras. Visi kvie
čiami j šią šventkel.onę. Draugijos kviečiamos dalyvau- 
vauti su sąvo vėliavom.’

Tai bus liepos 28. dieną. Autobusai išvyks iš Vila 
Zelinos ir Casa Verde (tiksli valanda bus paskelbta bi
lietuose). Bilietai gaunami pas šiuos asmenis.

V. Zelinoj pas. Juozą Baužį, Igną Verbicką, Vytau 
tą Zaikauską, Kazimierą Rimkevičių, Kazimierą Tnūbą 
ir izabėlę Seliokieoę. Vila Prudeniėję pas Motiejų Ta- 
maliūną, Casa Ve de pas Andrių Stankūną ir Brolius 
Matelionius.

Daugiau informacijų galima gauti pas Vyrų Broli
jos Pirmininką Juozą Matelionį, Tel. 51 4011.

MISIJOS VILA CAROLINA

Misijomerius Jonas Bruži
kas, S. J. šiuo metu veda mi 
sijas vienoj apylinkėj, kur 
randasi gražus būrys lietuvių, 
tai Vila Palmeiras ir Vila Ca 
rolina, dar tolokai už Casa 
Verde. Kiekvieną vakarą pri 
sirenka pilna Carolinos kata 
ūkų koplytėlė, kurioj telpa 
arti 50 žmonių. Mišiomis pa
sinaudoja ir vietiniai katali
kai, bet po Mišių pasilieka 
tik lietuviai pasiklausyti įdo
mių misijoaieriaus pamokslų- 
Atrodo, visi prieis išpažin
ties ir sutvarsys moterystes, 
kurios reikalinga sutvarkyti.

KAIP (S DANGAUS KRITUSI PRqGA

i abai igiai parduodama'- 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 likusie 
ji óO.OOO nkr, išmokami ilgalaikiais išsimokėjimais. Dėl 
smulkesnių informacijų kreiptis i STASYS, Avenina da 
Paz, 811, arba telefonu 46-2384, Utinga — Santo Andrė-

Dr. Victor Pedro Šaulytis
Cirurgião dentista pela.Universidade S. Paulo

C. R. O. .Sa,P. Nr. 727 m
Clinica de adultos e criançbrs Fluor — RX — 

Alta- rotaçãtf.
Endodontia e ortodontia moveE(ortopedia), 

Taisomi kanalai ir kreivi dantys.
Rua França Carvąlho; 121, Moóca, 

Arti Dr. Vinco Kudirkos mokyklos rūmų.

LABAI AČIŪ

Kun. Klebonas Jonas Bruži 
kas S, . dėkoja Viktorui 
Sprindžiui už suteiktą pagal
bą skelbtai vargingai lietuviš
kai šeimai. Atsiranda ir dau
giau panašių varge esančių 
šeimų, malonėkite daiktais ir 
pinigais jas sušelpti.

VĖL SUSIRGO

Pabuvęs kuri laiką savo 
namuose, Juozas Greičius, 
gyvenąs Agua Rasa, vėl bu
vo išgabentas į Monte Ararat 
ligoninę.
II—II 
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ATSKIRO NUMERIO

KAINA 0,20

(pabaiga iš 1 pūsi.)

2. Išeitas arba einamas moks 
las, kur ir kada.

3. Ar dirba savo meno pro
fesijoje, jei taip, tai kur ir 
kokioje šakoje?

4. Dalyvavimas parodose 
kur, kokiose ir kada?

5: Jei žinios apie dailinin
ką yra Lietuvių Enciklopedi
joje, tai pažymėti: žinios L.’E.

6. Dabartinis pilnas adresas.
Šios žinios yra reikalingos 

parengimui išsamaus iliustruo 
to leidinio apie dabartinę lie
tuvių dailininkų kūrybą.

Skaidrių paroda įvyks 1968 
m. rugsėjo mėnesio 1 d. nuo 
4,30 iki 6,30 vai. po pietų, 
Penntop Soth, Hotel (Statler- 
Hilton, N.Y.) 32 and 33rd sts 
and 7th Ave., N.Y.C. N.Y. 
10001.

Skaidres ir žinias siųsti, 
NE VĖLIAU, iki 1968 m. rug
pjūčio mėn. 15 dienos, šiuo 
adresu; V. K. Jonynas, 182-37 
Jamaica Ave. Hollis, N. Y 
11423.

V. K. Jonynas 
PLB ill Seimo Komiteto °aro- 
dos Sekcijos r irmininkas.

KORESPONDENTAI A. K. 
«Argentinos Lietuvių Balse* 
Nr. 1323 rašo apie Brazilijos 
lietuvius. Be įprastinių «kom- 
plimeutų» jėz itams'd r įde
da štai tokių naujų iki šiolei 
niekam negirdėtų «faktų»: Bu 
vęs LSB pirmininkas J. Čiu- 
vinskas pavedęs lietuviams 
jėzuitams Dr. Vinco Kudirkos 
namus iki gyvos galvos, arba 
90 metų. 1966 metų posėdyje 
lietuviai jėzuitai sutikę mokė 
ti nuomą. Sąjungos reikalus 
byloje atsto aująs vien tik 
au okatas Aleksas Ka inaus- 
kas, o jėzuitai turį prieš jį 
net tris advokatus brazilus. 
Išvardina ei ę asmenų, kurie 
šiuo metu vadovauja Sąjun
gai; tarp kitų paminėt ir šie 
asmenys; advokatas A. Kali
nauskas, inžinierius A. Mošins 
kis, agronomas Al. Boguslaus 
kas, ekonomistas J. Antanai
tis, meno veikėjas K. Ambro- 
zevičius, VI, Steponaitis, A. 
Serbentą. Paikus straipsnis 
juokų skyriui. Gaila, kad mes 
dėl vietos stokos negalėjome 
jo ištisai patalpinti.

Uruguajiečių lietuvių «ŽI
NIOS» rašo, kad Montevideo 
tautinių šokių ratelis vadina
mas «Gintaru» birželio 27 d. 
išvyks į Jungtines Amerikos 
Valstybes. Ten pasirodys sa
vo broliams šiaurės amerikie
čiams. Kelionės išlaidoms pa
dengti dalį lėšų gavo iš Jung 
tinių Valstybių, kitą dalį pa-, 
tys susirinko pobūviuose, lo-... 
terijose, ir kitaip rinkdami 
aukas.

Sunkiai serga Bom Retire 
Ona Kriukienė. T. J. Bružikas 
birž. 20 ją aprūpino šv, Sakra 
mentais. Pasimelskime už ją-


