
Lietuvos Laisvės Kovos Metai

Šv. Tėvo Žodis

Plačiajame /Pasaulyje
Astuonios Nuodėmės

Rusams užimant Čekoslova 
kiją, Pravd >s laikraštis įdėjo 
sieksninį straipsnį, kuriame 
smulkiai aprašomos visos po
litinės čekosiovakų «nuodė
mės» ir pateisinama rusų in
tervencija. Stambiausios «nuo 
dėmės» yra aštuonios.

NEATRÉMÉ

Pravdos teigimu jau nuo 
šio pavasario pradžios deši
nieji gaivalai pradėjo pulti 
komunistų partiją, socializmo 
pagrindus ir net pačią Čekos 
lovakijos—Rusijos draugystę. 
Deja, Čekoslovakijos vyriau
sybė tų puolimų NEATRÉMÉ 
ir leido jiems t< liau plėtotis. 
Tai yra pirmoji Dubčeko ir 
jo draugų «nuodėmė».

VADOVYBĖ SUKLUPO

Antra «nuodėmė» yra ta, 
kad dalis Čekoslovakijos Ko
munistų Partijos vadovybės 
pasitraukė nuo marksizmo- 
leninizmo principų ir ragino 
«padaryti galą komunistų mo
nopoliu’ į valdžą-, «atskirti 
partiją nuo valdžios», «įvesti 
lygiateisiškumą kitoms parti
joms» ir pan.

DORUS KOMUNISTUS
PERSEKIOJO

Trečioji «nuodėmė» taip 
skamba « Dorų komunistų per
sekiojimas, partijos diskredi 
(avimas, atakos prieš mark
sizmą-leninizmą, prieš pro.e 
tarinį internacionalizmą, prieš 
brolišką Tarybų Sąjungos (t. 
y. Rusijos) ir Čekoslovakijos 
tautų draugystę vyko, galima 
sakyti, Čekoslovakijos Komu
nistų Partijos Centriniam Ko
mitetui po akių. «Komparti
jos», taip tęsia Pravda, «ypač 
jos veiklos per pastarąjį dvi
dešimtmeti, juodinimas, kadrų 
koneveikimas, masinės infor
macijos priemonių suteikimas 
partiją puolantiems elemen
tams, demokratinio CENTRA
LIZMO principo pamynimas 
— visa tai demoralizavo pla
čiąsias komunistų mases, jie 
neteko perspektyvos ir pasi
tikėjimo, tai sukėlė sumišimą 
•a v o darbe». Ii tiesų, Dubče- 
1*8 leido iškelti Gottvaldo ir 
tieyotny padarytas klaidas ir 
nusikaltimus, ir čekoslovakai 
tuo leidimu gausiai pasinau
dojo,

ATSISAKĖ LENINIZMO

Ketvirtoji «nuodėmė» yra 
viena ii sunkiausiųjų, nes «po 
visą šalį buvo plačiai rekla
muojama REVIZIONISTINĖ 
Centrinio Komiteto sekreto
riaus Č. Cizaržo kalba, paša, 
kylą Pragoję iškilmingame 

susirinkime, skirtame 150- 
sioms Karlo Markso gimimo 
me inėme. Šios kalbos esmė 
ta kad ATSISAKOMA LĖNI 
NlZMO, paneigiama tarptauti
nė ,io reikšmė, paneigiama 
tai, kad leninizmu reikia va
dovautis, veikiant ir šiuolaiki 
nėmis sąlygomis. Tai nenuos
tabu, tęsia Pravda toliau, nes 
Čekoslovakijoje susidarė to
kia aplinka, kad pulti mark
sizmą-leninizmą buvo ma
dinga. o ginti principinius ko 
munistinio mokymo principus 
— pavojinga’4 Aiškesnės kai 
bos nereikia. Kas gali atleis
ti tokią nuodėmę?

Bet dar negalas. Atmetę le
ninizmą, čekoslovakai pradė
jo nekritiškom akim žiūrėti 
į savo istoriją. Juk faktas, 
taip dejuoja Pravda, kad pas
taruoju laiku buvo atgaivin
tas Masariko kultas, nors Ma 
sarikas visada buvo aršus 
komunistinio judėjimo prie
šas, vienas iš intervencijos 
prieš Tarybų Rusiją įkvė
pėjų».

KRITIKAVO RUSIJĄ

Penktą “nuodėmę“ Pravda 
įžiūri tame fakte, kad «vy
riausybės pirmininko pava
duotojas O. Šikas ir kai ku
rie kiti kritikavo Čekoslova
kijos ekonomikos vystymąsi 
ir jos bendradarbiavimą su 
kitomis socialistinėmis šali
mis (suprask, su Rusija). O. 
Šikas savo kritikoje vaizda
vo, kad Čekoslovakijos eko
nomika esanti atsilikusi, per
gyvenanti krizę” Taip iš tie
sų buvo. Visi pripažįsta, kad 
1967 m. Čekoslovakija paga
mino mažiau prekių negu 
1966 m Vietoj žengti pirmyn, 
ji žengė atgal.

PERŽIŪRĖTI rUTABTIS!

ats didžiausias priekaištas 
sudarąs šeštą > nuodėmę», yra 
tas, kad «kai kurie vadovau
jantys Čekoslovakijos veikė
jai pradėjo peržiūrinėti eilę 
svarbių principų Čekoslova
kijos užsienio politikoje, jus 
įsipareigojimuose pagal Var
šuvos sutartį, ir pagal dviša
lę sutartį su Tarybų Sąjungą 
(Rusija). Mėginta ir suduoti 
smūgį Varšuvos sutarčiai, iš
klibinti tą sutartį“. Čekoslo
vakijos užsienio reikalų mi- 
nisteris pareiškęs, kad reikė 
tų peržiūrėti visą užsienio 
politiką. Kai kurie Čekoslova 
kijos veikėjai, taip sako Prav 
da, ragino pakreipti jos už
sienio politiką VAKARŲ LINK, 
padaryti ją labiau NEPRI
KLAUSOMĄ NUO TARYBŲ 
SĄJUNGOS (Rusijos) ir kitų 
socialistinių šalių politikos».

SUSILPNINO SAUGL’MĄ

paskutinioji “nuodėmė“ yra 
tą, kad “kontrarev bucinės 
jėgos smogė smūgius ir svar
biausiems valstybės gynimo 
organams. Žmonės, kurie sie
kė kontrarevoliucinių tikslų, 
buvo susiję su užsienio žval
gybomis, su užsienio im »eria. 
listiniais sluoksniais ‘. Tuo 
tarpu vyriausybė jų nesudrau 
dė, o Centrinio Komiteto na
rys F. Krigelis su jais net so
lidarizavo.

Visus tuos Pravdos aimana 
vimus ir nusiskundimus gali
ma suvesti į du faktus; vado
vaujama jaunesnės kartos ko 
munistų, Čekoslovakija atsi
sakė ma-ksizmo—leninizmo 
principų ir siekė politinės 
bei ekonominės nepriklauso
mybės nuo Rusijos. Bijoda
mos, kad jų kraštuose nekil
tų panašios srovės, Rytų Vo
kietija. Bulgarija, Lenkija ir 
Vengrija pritarė karinei Če
koslovakijos invazijai ir pa
siuntė savo kariuomenės dalį.

NUSILENKĖ SMURTUI

Neturėdama kitos galimy
bės, Čekoslovakijos vyriausy
bė patenkino daugelį Rusijos 
norų ir laikysis Maskvos nu
statytų gairių. Bet Čekoslova 
kijos tauta yra nepalaužta ir 
ragina seimą bei vyriausybę 
nepriimti rusų padiktuotos su
tarties, Sutartis greičiausiai 
bus ratifikuota rašalu, bet ne 
širdimi, nes per 20 viešpata
vimo metų komunizmo atsisa 
kė ne tik liaudis, bet ir Če
koslovakijos vyriausybė. Tai 
liudyja Ilgas Pravdos straips
nis ir jos iškelti faktai. Išori
niai komunizmas Čekoslova
kijoje bus palaikomas rusų 
tankų, o širdies gilumoje jis 
jau yra čekosiovakų pas
merktas, atmestas ir palai
dotas.

Kai Dubčekas pradėjo sa
vo reformas, jam pritarė vi
sas laisvasis pasaulis. O kai 
rusai okupavo Čeko-lovakiją, 
jam pareiškė simpatiją be
veik visi komunistai. Rusija 
atsidūrė nejaukioje izoliaci
joje ir prižadėjo atitiaukti 
savo kariuomenę. Bet simpa
tijų ji jau nebeatgaus, nes 
vėl išprievartavo vieną savo 
kaimyną.
II—II 
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PRANEŠIMAS

Penktadienį, rugsėjo 6 die
ną, 20 valandą, Dr V. Kudir
kos rūmuose, Rua Lituania, 
C7, Mooca, šaukiamas Brazili
jos Krašto Lietuvių Bendruo
menės Tarybos narių susirin
kimas.

Visi Tarybos nariai prašo
mi būtinai dalyvauti.

Brazilijos Lietuvių
Bendruomenės Valdyba.

PAGARBA PRIGIMČIAI IR
VEDYBINIO AKTO TIKSLUI

Patirtis liudija, jog iš tiesų 
ne kiekvienas vedybinis ak
tas teįžiebia naują gyvybę. 
Dievas išmintingai nustatė 
įstatymus ir natūralius vaisin
gumo bangavimus, kurie sa
vaime praretina gimimus. Bet 
atkreipdama žmonių dėmesį 
prisilaikyti jos nuolatos mo
komojo prigimties įstatymo. 
Bažnyčia išdėsto, jog kiekvie 
nas vedybinis aktas turi likti 
atviras gyvybei perteikti.

SUSIJUNGIMAS IR GIMDY
MAS — TAI DU NEATSKI

RIAMI DALYKAI

12 Šitoks Bažnyčios daug 
kartų išdėstytas mokymas re 
miasi neatskiriamu ryšiu dvie 
jų vedybinio akto reikšmių: 
viena reikšmė — jungties, 
kita reikšmė — gimdymo. Ši
tas reikšmių ryšys yra paties 
Dievo norėtas ir todėl žmo
gus negali jo pakeikti sava 
iniciatyva.

“agal pačioje vyro ir mo
ters buityje įrašytą įstatą, ve 
dybinis aktas intymiausia sa
vo struktūra jungia vyrą su 
žmona, ir tuo pačiu metu pa
daro juodu tinkamu naujoms 
gyvybėms sukurti. Išsaugoda
mas tuodu esminiu jungties 
ir gimdymo požiūriu, vedybi
nis aktas pilnai išlaiko ir ti
krosios abipusės meilės reikš 
mę ir jos paskyrimą aukš
čiausiam žmogaus pašaukimui 
būti tėvu motina M-es mano
me, jog mūsų laikų žmonės 
turi ypatingai geras sąlygas 
persiimti giliai protingu ir 
žmonišku to pagrindinio nuos 
tato karakteriu.

IŠTIKIMYBĖ DIEVIŠKIE
SIEMS PLANAMS

13. Iš tiesų yra pastebima, 
jog savo vyrui ar žmonai pri
mestas vedybinis aktas, neat
sižvelgiant į jų sąlygas ir jų 
teisėtus norus, nėra tikros 
meilės aktas ir tuo pačiu pa
neigia tikrą dorovinę tvarką 
vyro ir žmonos santykiuose. 
Todėl kas gerai tai apsvars
tys, tas turės taip pat pripa
žinti, jog viens kito meilės 
aktas, užkertąs kelią Dievo 
iJttverėjo suteikt^T galimybei 
perteikti gyvybę, irgi prieita 
rauja moterystės planų ir gy
vybės Autoriaus valiai. Nau. 
šotis. ta dieviška dovana (per 
teikti gyvybę) ir nors dalinai 
sunaikinti jos reikšmę bei 
tiksligumą, reiškia prieštarau 
ti žmogaus ir žmonos prigim
čiai, jų intymiausiems santy
kiams, ir nuosekliai priešta
rauti Dievui ir jo valiai.

Priešingai, kai naudojamasi 
vedybinės meilės dovana pa
gerbiant gimdymo eigos įsta
tymus, reiškia pripažinti, jog 
žmonės nėra gyvybės šaltinio 

savavališki ponai, o tiktai Kū 
fėjo nustatytų planų adminis 
tratoriai. Ir iš tiesų, kaip 
žmogus neturi neribotos ga
lios į visą savo kūną ap a- 
mai, taip, ir juo labiau netu
ri jos į savo gimdomąsias ga 
lias, kadangi jos yra vidinia 
susietos su gyvybės įžiebi
mu, o juk gyvybės šaltinis 
yra pats Dievas. Jonas XXIII 
primindavo, kad «Žmogaus 
gyvybė yra šventa ir nuo pat 
savo pradžios ji tiesioginiai 
yra susijus su Dievo kūrybi
niu aktu*.

KAS LEISTA GIMIMAMS 
REGULIUOTI

14. Derinantis su tais esmi
niais tiek žmogiškojo, tiek 
krikščioniškojo žvilgsnio i 
moterystę punktais, turime 
dar kartą tarti, jog reikia ab
soliučiai (visiškai; atmesti 
kaip neteisėtą būdą reguliuo
ti gimimus nutraukiant jau 
pradėto gimdymo aktą, ir juo 
labiau tiesioginį abortą, nors 
jis būtų daromas ir sveikatin
gumo sumetimais.

Bažnyčios mokymas kart
kartėmis yra sakęs, jog taip 
pat reikia atmesti kaip neleis 
tiną dalyką ir vais ngumą 
naikinančias operacijas, ar 
tas panaikinimas būtų tik lai
kinas, ar nuolatinis, tiek mo
ters, tiek vyro. Taip pat rei
kia atmesti visus veiksmus 
ar tai pram ttant vedybinį ak
tą, ar jo metu, ar paskui, be
sivystant jo natūralioms pa 
sėkmėms, jeigu tais veiks
mais Dusistatoma tikslu ar 
priemonėmis padaryti gimimą 
negalimu.

Tyčia nevaisingiems vedy
biniams aktams pateisinti ne
galima šauktis tartum teisėtų 
priežasčių “mažesnės blogy
bės“, ar kad tie aktai sudarą 
vieną vienetą su kitais, pir
miau buvusiais, ar vėliau vai 
singais būsimais aktais ir 
dėlto jie turį tą pačią jdorovj 
nę vertę, kaip ir vaisingieji 
aktai. Bet, tiesą sakant, jei 
vieną kitą sykį yra galima 
daryti mažesnį blogį dides
niam blogiui iSveugti, ar di
desniam gėriui pasiekti, tai 
niekuomet nei dėl didžiausių 
priežasčių nevalia daryti blu 
ga, kad iš jo išeitų kas gera, 
tai yra, niekuomet nevalia 
norėti ko nors vidiniai blogo, 
neverto žmogiškos asmeny
bės, nors tai ir būtų daroma 
bu Intencija išsaugoti ar pa
didinti asmenišką, šeimos ar 
bendruomenėa labą.

Todėl yra klaida galvoti, 
kad tyčia nevaisingu paver
čiamas vedybinis aktas ir tuo 
padaromas vidiniai nedoras, 
galėtų tapti doru vaisingo ve 
dybinio gyvenimo visumoje.

(Bus daugiau)

Lietuvos nacionalinė į 
M.Mažvydo bibliotekai
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Daug Vasarotoju Palangoje
Palangoj rugpiU^io mėnesį 

— apie 150 tūkstančių vasaro 
tojų, o sekmadieniais bei šeš 
tadieniais būna net apie 206 
tūkstančių... Maitinasi dau
giausia pieno produktais, jų 
kasdien iš Klaipėdos atveža 
94 tonas ir pard .vinėja 36 se 
vietose (daugiausia prie sta
liukų šaligatviuose).

Vegetariški polinkiai aiški
nami tuo, kad vasarotojai 
brangina laika, o mėsos pro
duktai pardavinėjami vos še
šiose vietose. Staliukai gatvė 
se esą, per dieną aptarnau
ja apie 28 tūkstančius kli- 
jentų, atvykstančių iš vises 
Rusijos. Daugeliui artimesnių 
jų, ypač atvykstančių tik ke
lioms dienoms, yra įsteigtas 
«palapinių miestas». Čia gali
ma «ilsėtis» už 75 kapeikas 
per parą Tik nėra nei švie
sos, nei kur net vandens pa- 
sišildvti o naktimis tose pa
lapinėse net suši t> esą ne

Kaip atrado Klaipėda
Trys vyrai — ak orius Vy

tautas Kan-leris su Klaipė
dos miesto kultūros -kyriaus 
inspektorium ir Ti OS ko
respondentu sumanė pa
žvelgti į Klaipėdos miestą «at 
vykėlio akimis». J įvykėlis, 
•ako, neklausia kiek mieste 
Skaitytojų ir kiek meno savi 
veiklos ratelių. Atvykėlis ei
na per miestą ir apie viską
sprendžia iš tvarkos bei Šva
ros ir iš žmonių elgesio.

lengva. Užtat ateity žada Va- 
nagupėj (į šiaurę nuo Palan
gos) pristatyti devynių, dvy 
likos, net dvidešimts dviejų 
aukštų pastatų, o paskui plės 
ti vasarvietę net iki Švento
sios uosto... Lietuviai (ir ypač 
žemaičiai) jau dabar ima va
dinti Palangą Babelio bokštu-

Palangos parke, vietoj ra
šytu draudimų neiiukšlinti, 
negadinti pievos, iškabino pie 
Šimus: riebi Ida lė kemša į 
gerklę sumuštinius ir svaido 
popierius ir konservų dėžutes 
aplink save; išdidus asilas, 
apsikarstę- tranzistoriais, klau 
sosi muzikos; zuikiai dvira
čiai* po pievą važinėja; kar
vė vidury pievos miega... Sa
ko, kad toki palyginimai kiek 
geriau uuo tų veik mų sulai
ko vasarotojus, negu rašyti 
prašymai taip nedaryti.

(E)

■4 Ž A U...
•Atvykėliai” mato, kad Klai 

pėdoje jau mažiau dulkių, ku 
rių stulpus dar net-eniai gai- 
n ojęs skersai ir išilgai mies-
tą. Daug kur esą užsėta žo
lės ir nuo to daugelis gre- 
luėzdiškai atrodžiusių namų 
dabar daug patraukliau atro
dą. Tik Klaipėdos senamies
tis vis dar — «perlas šiukš
lyne».- Sako, «iškuopus purvą, 
nuvertus biaurius sandėliukus 

MUSU 11 ET (A/ 
ir pašiūres, nupūtus dulkes, 
jis sužėrėtų. Deja, kol kas 
tokio entuziazmo nematyti».

Grioviai gatvėse žada dujas 
ir centrinį šildymą daugelyje 
miesto dalių,, o tai, esą, reiš
kia «švara būtuose, sumažėję 
dūmų debesys». Dabar dar 
«visi laukia, kad sodžiai ne
drumstų nuotaikos».

DAUGIAU

Užsiminė «atvykėliai», kad 
Klaipėdoje galėtų būti dau
giau fontanų — juk vandens 
yra! — ir kad būtų daugiau 
paminklų,.. Bet tie dalykai 
dabartiniams «klaipėdiečiams» 
greičiausia nerūpi. Nes, sako 
«trečdalis klaipėdiečių visą 
laiką būna jūroje». At-eit, 
daugiau kaip 30 tūkstančių ų 
«klaipėdiečių» yra jūrininkai 
surinkti čia iš visų Rusijos 
pašalių,.. (Kam jiems toki pa
minklai!). Apie tuos jūrinin
kus trys Klaipėdos stebėtojai 
sako, ka 1 po kelių mėnesių 
plaukiojimo grįžę randa gyve 

aleksas Kalinauskas
Advokatas

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus kaip įvairių 
bylų vedimas, inventarijų 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 iki 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

nimą ne visada tokį, kokiu 
didžiuojamasi. Mat kapitalis
tinių kraštų uostuose papro
čiai esą nešvankūs. Užsienie
čiai jūreiviai, esą, tuos neš
vankius papročius norėtų ma 
tyli ir Klaipėdoj: Jie stengia 
si išvesti iš doros kelio mūsų 
jaunimą, nupirkti * jį nailonu 
ir kramtoma guma, pornogra
fija ir seksu. Visa tai vynio
dami į vatą, stebėtojai ver
čia kaltę užsieniečiams jūrei
viams, o apie tą <fo .<J0O «savų
jų» — koks jo indėlis toj sri
ty — jie matyt, «nieko negir
dėjo». Sako, «prieš visa tai 
klaipėdiečiai kovoja», bet ne
matyt, ar sėkmingai

LIETUVIAI — MAŽUMA

Stebėtojai labai uoliai ven
gia prasitarti, kad tarp dabar
tinių «klaipėdiečių» (kurie jau 
per 100 tūkstančių) lietuviai 
yra mažuma, ir ne jie lemia 
miesto veido bruožus. Atsar
giai, ant pirštų apie tuos «Klai 
pėdiečius» stypčiodami, stebė

1968 m rugsėjo 2 d 
tojai primena, kad aukštesnio 
lygio kultūriniai renginiai prie 
jų nelimpa. «Jūres šventė» — 
gerai. 0 rytoją» dieną vieti
nis kino teatr» rodė filmą 
vardu «Fantomą»». Prieš tai 
Kino teatre — miesto deputa-, 
tų tarybos posėdis. Deputatai
— Klaipėdos difaomenė, mies 
to valdžia — >rieš posėdį 
apgulę kino direktorę. Pasiro 
do, visi skuba iš snksto įsi
gyti bilietus į «Fantomą». Bet 
kai prieš porą mėnesių tame 
pačiame kino teatre koncertą 
vo įžymi menininkė — kur 
net bilietai buvę nemokami!
— niekas iš tos diduomenės 
nepasirodė.

Ryšium su tuo aktorius V. 
Kmcleris nneiminė savo pa
žintį (1944-45 metais) su pro. 
fesorium Zigmu Žemaičiu.

SENOSIOS KARTOS 
KULTŪRA

«Garsus matematikas, pra
džioje atrodė užsidaręs ir ae 
labai nuoširdus pašnekovas 
Bet užteko pabūti viename 
sambūryje ,kad įsitikintume» 
koks tai linksmas, draugiš
kas, išmintingas žmogus. Bū
davo, atsisėdame hamake, ir 
profesorius pradeda deklamuo 
ti: «Vėlines» lenkiškai, «Eu 
genijų Onieginą» - rusiškai, 
«Faustą» — vokiškai. Kartą 
jį paklausė: Kaip jūs su- 
spėjote visa tai? - Profeso
rius .itsakė: Ogi kitaip ma 
no laikais nebuvo galima. Jei. 
uorėj.i, kad tave inteligentu 
vadintų, privalėjai ir Puškiną, 
ir Gėtę, ir Mickevičių, ir M»i 
ronį atmintinai mokėti.»

Toki apmąstymai buvo įIE- 
SOJ rugpjūčio 11 d., rytojaus 
dieną po to, kai ten pat buvo 
paskelbti kompartijos reika
lavimai ugdyti asmenybes 
linksniavimu: Leninas, Leni
no, Leninui...

Gintarė Banatytė-IVaškienė

įkaltasis Stumbras
PREMIJUOTA ISTORINĖ APYSAKA JAUNIMU

(tęsinys)

Žvalgyba nuslenka tolyn, 
O likusieji, išsirinkę tirščiau 
paparčiais ir brūzgynais apau 
gusią vietą, nutaria pailsėti. 
Netoliose sustraksi keletas 
keletas kiškių, bet žmonės šį 
sykį jų nemedžioja. Paukščių 
vakarinė giesmė jau beprasi
dedanti. Abu rikiai paskiria 
po vieną iš savo vyrų sargy
boms. Visi kiti mielai krinta 
į minkštų drėgnų samanų pa
talą. Pažemia driekiasi skys
tas rūkas. Drėgna ir vėsu. 
Laužo sukūrimas reikštų ti
krą išsidavimą. Greiiosiomis 
užkanda vakarienės fr sumie
ga. Visą dieną žygiavus, mie
gas tuoj sulipina blakstienas. 
Tai iš už krūmo, iš už kelmo 
pasigirsta miegančio vyro 
knarkimas. Draugužis knarki 
mo dar nebuvo girdėję , to.
dėl dar negali priprasti. Su. Barsukų 
knarkus kuriam, vilkiukas 
šoktelia ton pusėn. Pamatęs 
pažįstamą vyrą, ateimpina su
sigėdęs prie Audrio.

Dar neužmigusiems Vaišvil 

kui, Skomantui ir Audriui tos 
vilkiuko kelionės sukelia ne
suvaldomo juoko.

— Žiūrėkit, dabar bėga Var 
pulio patikrinti, — juokiasi 
Skomantas. — Kad tik nosies 
žmogui nenukąstų.

Pamažu Draugužis aptings
ta, ir vyrai sumiega. Begirdė 
ti tik sargybinių kojų šaku
čių lūžinėjimas.

BARSUKŲ OLOS

Tik prieš vidurnaktį sugrįž
ta žvalgai. Matyt, kad turi 
svarbių žinių, nes tuoj pabu
dina abu rikius. Jiems bekal
bant, iš guolių pakyla ir kitų 
karių galvos.

— Suradome! Arti pasisekė 
prislinkti, — pradeda Kintau- 
tas.

— Bet ir gudrumas jų! — 
olose įsitaisę! — ste 

bisi Barys.
— Ar žmonės jose tilptų? 

Gal dar patys jas pasididino? 
— smalsiai paklausia Vaiš
vilkas.

— Esu landžiojęs barsukų 
olose. Taigi, kai kuriose be
veik stačias žmogus gali 
vaikščioti, o jau pasikūprinus
— tai visose, — sako vėl 
Kintautas.

— Taigi, būtume praėję tą 
landynę, jei Barys nebūtų pa
stebėjęs pro vienos kalvutės 
viršų kylančių dūmų.

— Išstatytų sargybų nėra- 
Gal labai nuvargę po Vaivo 
ros ėmimo ir nesitiki, kad 
juos kas per liūnus ir pelkes 
atsektų. Atrodo, ir mūsų ne
pastebėjo. Jei sparčiai žy
giuotume, dar gerokai prieš 
auštant juos ten užkluptume,
— baigia Liukas,

— Klausykit, vyrai, — pra
byla žilasis Prūto rikis. — 
Kolkas dar eisime atsargiai, 
visi kartu. Kai jau Barys, Liū 
kas ar Kintautas prives neto
li, išsiskirsime į dvi dalis.

— Jeijau plėšikai barsu
kų olose apsigyveeno, tai ir 
išrūkykime juos iš ten kaip 
barsukus. Dar čia prisirinki
me maišus sudžiūvusių sama 
nų ir kerpių. O jau šakų ir 
ten pakankamai bus, — pri
deda Barys.

— O kur jų žirgai? — Gi 

esame užtikę pėdsakus! — pa 
sifreirauja Vaišvilkas.

— Tai, būtume ir. pamiršę, 
— atsimena Liukas. Netolie
se nuo landynės, žalingoje 
aikštelėje, vaikštinėja jie cau 
laisvai. Nė nesupančioti. Bū
tinai reikia jues praeiti ne- 
pabaidžius.

— Tėti, ar neturi virvės ar 
gal šikšninės juostos? — pa
klausia Audrys. — Noriu 
Draugužį pririšti ir vesti?

— Ar jis eis? - suabejoja 
Skomantas.

— Juk Lokys buvo pasinė
ręs jį juosta, kai kūlgrindą 
pirmą &ykį ėjome. Iš pradžių 
muistėsi, bet tuoj apsiprato.

Tuoj atsiranda kanapinė vir 
vė, ir Draugužio laisvas'bė- 
giojimas baigiasi. Gaila Au
driui žiūrėti į besimėtantį.,vil
kiuką, bet jis mano, kad pri
rištą vesti dabar geriau nei 
leisti jam bėgioti.

Eina greitai, bet kaip ga
lint tyliau. Vyrai, ėję žvalgy
bą dar gerai atsimena kelią 
ir žėngia drąsiai. Bet, pažy
giavę galiuką, patenka į brūz
gynus, ir juose dingsta pėd
sakai.

— Nagi dabar žiūrėsime 
ką jie darys, prunkštelia 
Gendrutis. — Jei nesišauks 
Draugužio į pagalbą, aš tau 
savo geriausią lanką atiduo
siu!

Ilgai laukti nereikia, kai 
prieina prie berniukų Sko
mantas.

— Na, eikš čia, Audry, su 
savo vilku. Atrodo, kad be 
jųdviejų neapsieisime.

Virtinę ves Barys. Vilkiu
kas, jį apuostęs, ima sekti jo 
pėdomis. Visi žengia paskui 
tylėdami. Tik šalia Audrio ei
nąs Liukas kartais sušnabžda

— Va, dabar ir aš atsime
nu šią vietą. Praslinkome ta
da visai pro pat aną palinku
sį beržą. Tamsu. Kad nors 
mėnesiena būtų...

Juo toliau, tuo žemė sau 
sesnė, vieta kalvotesnė. Kups 
tai kupsteliai išrausyti, išlan- 
džioii olinių žvėrelių. Čia 
ypač daug senų išvirtusių ir 
sutrūnijusių medžių. Reikia 
per juos perlipti atsargiai, be 
garso. Nors ir kažin kaip sten 
giasi, vis kai kas suklumpa 
ant išvirtusio medžio liemens.

(Bus Daugiau)
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Tikra Vargo Mokykla
Bene bus visų gražiausias ir pate svarbiausias Lietuvių 

Bendruomenės darbas rūpintis lietuviškuoju vaikučių ir jau
nimo švietimu. Tam tikslui bene visų kraštų Bendruomenės 
turi savo švietimo tarybas Tos rūpinasi ir mokyklų patalpo
mis, ir mokytojais, ir knygomis, ir varo propagandą tarp tė
vų siųsti vaikus į lietuvių kalbos mokyklas. Didelės pastan
gos neša gražių vaisių nors ir ne tokių gausių, kokių visi 
norėtume.

Brazilijoje, praktiškai imant tai 8. Paulyje, liet iviškos 
mokyklos yra turbūt apverktiniausioje padėtyje. Kitaip sa
kyti ir rašyti būtų ne tik nusikaltimas tiesai, bet ir pūtimas, 
miglos į akis, bei užliūliavimas snaudžiančių lietuviškų są
žinių.

Dar grynai lietuviškų šeimų vaikučių ir jaunimo yra ke 
lėtas šimtų. O kiek jų yra lietuvių kalbos mokyklose? Kiek 
tų mokyklų veikia? Faktas v'ena, daugiausiai dvi, jei žil- 
vitiečių susibūrimėlius laikysime irgi mokykla. Mokinių ne
daugiau 30 per abi*

Tirščiausiame S. Paulio lietuvių rajone nėra planingai 
pagal programą veikiančios mokyklos! Mokoje sukrapštoma 
vargais negalais 10 12 vaikučių. Vila Anastacio dėl ko tai 
prieš metus įsižeidę tėvai nebeb idžia vaikų į pamokas, nors 
ten pasiaukojusių mokytojų netrūko. Ir neprama omą, kad 
padėtis pagerėtų.

Štai va kur ra ne tik geriausia proga, bet ir deginan
tis reikalas mūsų krašto Lietuvių Bendruomenės Tarybai ir 
Valdybai pasiraitoti rankoves ir imtis rimto darbo, Jei ji tam 
sudarytų savo rinktiniu žmonių švietimo komsija jei ji imtų 
si nuodugnios, plačios propagandos, jei Bendruomenės na
riai pradėtų raginti lietuvius vaikus mokyklosna leisti, o kur 
reikia ir patys pasisiūlytų juos į pamokas sugabenti, daug 
kas pagerėtų,

Antras nemažiau opus reikalas yra toms mokykloms tin 
karnų jaunų mokytojų parūpinti. Paikučiai nemėgsta senių- 
Kai tik klasėn įeina jauna mokytoja, tuojau akutės kitaip 
nušvinta. Tai rodė plės. G. Kubiliūnaitės pasisekimas Anas- 
ztjoje, tai pasikartoja su ple. Aleknavičiūte Zelinoje, taip 
pat reagavo ir Mookos vaikai p, Reginai Braslauskaitei ėmus 
su jais darbuotis Deja, mūsų jaunieji mokytojai tam darbui 
nebuvo ir nėra pasiruošę. Jie panašesni į «Vargo mokyklos» 
močiutes, kurios prie savo ratelių sėdėdamos mokė vaikus 
iš maldaknygių skaityti. Bendruomenei reiktų jieškoti prie
menių paruošti keletą jaunų mokytojų. Jei tuo nebus rimtai 
rūpinamasi, tai mūsų vadinamos mokyklos ir liks tikros 
«Vargo mokyklos», iki mirtinai nuvargę.

Ištikimybė Tiesai
PETRAS PAKALNIS

Vykstant Ciernos mieste 
patitarimams tarp rusų ir če- 
koaiovakų, Pravda atsispaus- 
<l*o vedamąjį, vardu ištiki- 
■fcybės marksizmui-leninizmui. 
Tą straipsnį persispausdino 
Tiesa liepos 31 dieną, žino
ma, lietuvių kalba. Štai patys 
vvąrbiausieji to straipsnio sa
kiniai. «Mūsų Komunistų par
tines jėga ir kovingumo šaki
ai* buvo teoėra idėjinė ir 
ąrganizacinė vienybė, pagro

ta marksizmo-leninizmo prin
cipais, jos nenutrūkstamais ry 
šiais su liaudimi”. «Mes nega 
lime būti abejingi pastaruoju 
metu sustiprėjusiems revizio- 
uistų užpuolimams prieš mark 
sizmą leninizmą, kaip vienin
gą vientisą internacionalinį 
mokymą’*, “idėjinė kova už 
marksizmo-leninizmo grynu
mą kelia naujus atsakingus 
uždavinius visoms mūsų ideo 
loginio fronto jėgoms!’.

MŪSŲ LIETUVA

KĄ TOS EILUTĖS
IŠ TIESŲ PASAKO?

Visų pirma jos parodo se
nai žinomą faktą, kad Mark
so ir Lenino sekėjai yrą su
skilę. Vieni aiškina marksiz
mą-leninizmą ^vienaip, kiti 
kitaip. Tuo nereikia stebėtis, 
nes nei Marksas^hei Leninas 
nepaliko jokio “popiežiaus“, 
kuris būtų paisytas auten
tiškai ir nekiaid^fai aiškinti 
jų teorijas. Susidūrus su gy
venimo reikalavimais 1921 m., 
net pats Leninas atsisakė 
Markso doktrinos ir įvedė 
taip vadinamą ‘ Naująją Eko
nominę Politiką“. Toji politi
ka buvo ne kas kita, kaip 
grįžimas prie senos kapitalis
tinės sistemos. Tik nuo 1929 
m, Stalinas pradėjo grūsti 
ūkininkus į kolchozus ir ats
tatyti komunizmą. Bet taip 
darydamas jis pažeidė svar
biausią Lenino principą, ku
ris savo laiku taip išsireiškė: 
“Mes gaiime valdyti tik to
dėl, kad išraiškiame tai, ko 
masės trokšta“, Masių arba 
liaudies troškimas buvo svar
biausia Lenino veiklos tai
syklė,

MASES NENORĖJO 
KOLCHOZŲ

Tik aklas ir nesąžiningas 
žmogus galėtų tvirtinti, kad 
929 m. rusų liaudis pradėjo 

trokšti kolchozų sistemos ir 
atsisakyti savo žemės. Nie
kas kolchozų netroško nei 
Rusijoje, nei Lietuvoje. At
virkščiai, masės gynė savo 
nuosavybę ilgus metus, kol 
liaudies troškimus nuslopino 
kruvinas Stalino teroras. Uk
rainoje tam terorui vadova
vo Nikita Kruščiovas.

IR KRUSČlOVAS ATSISAKĖ

Kai ivruščiovas perėmė vai 
džią, jis palengva pastebėjo, 
kad smulkus pramonės ir že
mės ūkio planavimas nustaty 
mas taip vadinamų kvotų ir 
pan. yra labai neprodukty
vus dalykas ir kenksmingas 
visai ekonomijai. Tada jis 
įvedė pemo principą, )r Rusi
jos pramonė pradėjo atsigau
ti. Bet tas pelno principas 
yra kapitalistinis dėsnis ir 
prieštarauja marksizmui—le- 
ninizmui. Kur ištikimybė Mark 
eui ir Leninui?

LENINUI GALIMA, 
DUBČEKUI NEI

Pravdos atrasta ištikimybė 
marksizmui-leninizmui yra 
nauja priedanga Rusijos im 
perializmui ir geriausias įran 
kis varžyti satelitų laisvę. 
Juk «organizacinė vienybė», 
apie kurią kalba Pravds, yia 
tik tada įmanoma, kada yra 
organizatorius ar pirminin
kas. Kas gali būti kitas ko
munistų pirmininkas, jei ne 
«močiūtė Rusija» arba jos 
valdovai? Tikrumoje, tos di
delės bendruomenės, apiman
čios Rusiją ir jos satelitus, 
pirmininkas yra draugas Leo
nidas Brežnevas arba, tiks
liau išsireiškiant, centralinis 
Rusijos komunistų partijos 

komitetas, susidedąs iš 11 
žmonių. Tas komitetas nusta
to politikos ir ekonomijos 
kryptį, aiškina, kur yra gry
nas ir negrynas marksizmas, 
išreiškia liaudies troškimus 
ir valdo visą propagandos 
aparatą, Pajutęs, kad čekos- 
lovakai pradėjo sukti kitu ke 
liu, tas komitetas pasišovė 
sudrausti tą neklaužadą išti
kimybės marksizmui—leniniz 
mui vardu. Kad Leninas, Sta 
linas ir Kruščiovas kartais 
nesilaikė komunizmo princi
pų, tas jiems nesvarbu ir do
vanotina, nes jie siekė Rusi
jos labo. Kai Dubčekas pra
dėjo siekti savo krašto gero
vės, jis pasidarė «neištiki
mas» marksizmo-leninizmo 
principams.

KAS ATSISAKĖ
SOCIALIZMO?

Iš tiesų, tų neištikimųjų 
marksizmui-leninizmui skai
čius yra didelis ir jis nuola
tos auga. Pirmieji, kurie at
sisakė marksizmo, buvo An
glijos socialistai. Jų pavyz
džiu pasekė Skandinavijos, 
Belgijos, Olandijos, Vokieti
jos ir kitų kraštų socialistai, 
i Markso ir Lenino dogmas 
nebekreipia dėmesio nei Ju
gos.avijos, nei Rumunijos, nei 
Čekoslovakijos komunistai. 
Yra pačioje Rusijoje daug 
marksizmo-leninizmo deaer- 
tyrų. Tik jie, norėdami gy
venti, negali kalbėti viešai. 
Drąsesni rašytojai, kritikavę 
komunizmo sistemą, sėdi ka
lėjime. vetlana pabėgo į už 
sienį. Šįmet vėl sprogo nau
ja spaudos bomba Rusijoje. 
Neseniai laisvąjį pasaulį pa
siekė Sovietų akaaemiko A. 
D. Sacharovo raštas, smer 
kiąs komunistų diktatūrą. Sa
charovas, Nobeno premijos 
laureatas, taip sako apie tie
sos ieškojimą; «Pokalbis yra 
vienintelė priemonė skelti tie
soms ir aiškintis abejones 
keliančias mintis. Senosios 
Graikijos filosofai puikiai ži
nojo tą taisyklę ir niekas 
dėl to nekelia abejonių šiuo 
metu. Pusę amžiaus valdę 
mū ų kraštą, užgniaužę vi
sos tautos galvoseną net šiuo 
metu, mūsų valdovai bijo po
kalbio ir laisvos minties». Sa
charovas tvirtina, kad komu, 
nizmas padarė tikrą pažangą 
pažangą tik Čekoslovakijoje. 
•Čekoslovakai», rašo Sovietų 
akademikas, .gerai suprato 
laisvo galvojimo vertę ir to
dėl be abejonei reikia parem 
ti tą d ąsią jų iniciatyvą. Ji 
yra vertinga soo alizmo atei- 
tiai ir visai žmonijai. Parama 
Čekoslovakijai turi būti poli
tinė ir ekonominė». Kitais žo- 
ėžiais tariant; ištikimybė tie- 
*ai — taip; ištikimybė mark- 
ilzmui-leninizmui — ne. Mark 
so ir Lenino raštai Lei kai 
bos nėra paskutinis mokslo 
ir tiesos žodis, o «nuolatinis 
ekonominis progresas kapita
listų kraštuose», kaip rašo 
Sacharovas, «turėtų priversti 
kiekvieną marksistą rimtai 
pagalvoti ' apie ekonominių 
teorijų teisingumą». Sacharo
vas sakosi nesąs vienas, ku
ris taip galvoja. Keli jo kole
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gos jam padėjo rašyti * šį 
raštą.

Pravdos straipsnis sako, 
kad netrukus komunistai gar
bingai minės 106-tąsias Vladi- 

. miro Lenino gimimo metines.
Tas aukso jubiliejus įvyks 

•4970 metais Balandžio 10 dic- 
..ną. Tik nežinia, kas dar be
liks iš marksizmo* leninizmo 
iki to meto šiame taip grei
tai besikeičiančiame pasauly
je, ypač po tokio šlykštaus 
Rusijos pasielgimo su Čekos
lovakija, kurį pasmerkė net 
lais ojo pasaulio komunistai.

Vilniaus «grazybés>

— Atvykęs į Vilnių, aplan
kiau universitetą Pasiilgau jo 
eonų rūmų dvelkimo. Tašiau 
turiu pasakyti, kad pamaty
tas vaizdas nedžiugino akies, 
— taip kalbėjo LITERATŲ. 
ROS IR MENO atstovui L. 
Vladimirovas, Jungtinių Tau
tų bibliotekos New Yorke di- 

, rektorius, atostogaudamas Pa 
langoje. Nenudžiuginęs vaiz
das Vilniaus universitete, jo 
žodžiais, toks:

TVARKA UNIVERSITETE

- Istorijos ir filologijos fa
kulteto romantiški kiemai vis 
dar (kiek jau tęsiasi remon
tas!) užversti statybinėm me
džiagom ir laužu, didžioji uni 
versiteto arkadų dalis užmū
ryta, mat, prireikė sandėlio, 
seni geležiniai vartai nuimti..

KNYGYNO TURTAI IR 
TVAhKA

— Užėjau į universiteto bi
blioteką. Biblioteka, kuri sun
kiais fašistinės okupacijos me 
tais išsaugojo fondus ir seno
vines patalpas, pokario me
tais dirbdama be galu sun
kiose sąlygose, sugebėjo su
tvarkyti ūdžiulius knygų rin
kinius, sukurti darnią katalo
gų sistemą, praturtinti savo 
fondus pažangiausia tarybine 
ir užsienio moksline literatū
ra. Buvo surasta ir atgabenta 
į Vilnių įvairiose Rusijos ir 
Ukrainos biblio ekose išsaugo 
tos Vilniaus universiteto kny
gų kolekcijos, sukauptai tur
tingiausias pasaulyje senų lie 
tuviškų knygų fondas, išleis
ta visa eilė vertingų biblio
grafijos ir knygotyros leidi
nių. Artėja šios biblictekos 
400 metų jubiliejus. Ši data 
bus plačiai paminėta mūsų ir 
užsienio'spaudoje. Tačiau kaip 
atrodo pati biblioteka?

MINISTERIJA MIEGA

— Puošnioje Smuglevičiaus . 
salėje grindys išklotos pa
prastomis lentomis, dar' Mu
ravjovo laikais pastatyti laip
tai visiškai nudilę, prigrūstos 
knygų saugyklos neturi pa
prasčiausių gaisro signaliza
vimo prietaisų, kuriuos rasi
me kiekvienoje didesnėje pre 
kybos įmonėje... Aukštojo ir 
speeialinio vidurinio mokslo 
ministerija ir universiteto va
dovybė, atrodo, visai apsipra
to su tokia bibliotekos bū
kle.

(pabaiga 5 pusi)
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MÚSU JĖGOS, MÚSU ŽINIOS, LAISVAI LIETUVA? TĖVYNEI

Is š. Amerikos jaunimo 
poezijos

Ateitininkų žurnalas «Ateitis» yra tartum 
derlingas laukas, kur gali želti, augti, klestėti 
visi jauni talentai Ir iš tiesų kasmet joje aptin
ki naujų vardų pavardžių iki šiol negirdėtų, ne
žinotų rašytojų, poetų, korespondentų. Iš kur jie 
ateina? Ii šeštadieninių lituanistinių mokyklų.

Šių metų gegužės mėn. «Ateities» numeryje 
daug dėmesio skirta temai «Pamilau aš saulę». 
Rašo jaunieji. Štai pora pavyzdžiųPAMILAU AS SAULE

RÜ1A -xUGlUTÊ

Be jos — nebūtų dienos
Be os — nebūčiau aš pati —
Nes saulė — mano draugė,

mano paguoda —

Mano diena prasideda
Jos spindulių blizgėjimu,
Ir baigiasi su jų žėrėjimu.
Per visą dieną ji apgaubia mane — 

savo šilko šydu.

— Atsimenu vaikystę ir jos 
džiaugsmus —

Tos draugės auksinius šypsnius —
Kai j ją pažvelgdavau,
Visa savo vaikiška nekaltybe.

Su jos pagalba aš augau — 
Su jos meile aš gyvenau — 
Su jos paguoda aš liūdėjau.

Saulę nepaprastai myliu —
Joje mano herojaus būstinė —
Jis su sese saule —
Mano gyvenimą prablaivino,
Mano džiaugsmus padaugina.

Be saulės nebūčiau aš —
tas, kas esu —
Nes saulutė, kaip mama, 
Mane užaugino.

O kažkoks Abstraktas» pamilo saulę iš 
linksmosios pusės;

Pamilau aš saulę 
Kaip mergaitę jauną, 
Kai jau reumatizmas

; Švilpdamas kaulus pjauna.

Aš taip'myliu sauhg“’’ 
Kaip nemyli niekas**” 
Žydžiu ir dainuoju’"” 
Kaip džiovintas sliekas.

Radus saulėn kelią; $'•
Radus laimės raktą/''“ 
iš manęs padarė 
Meilė šį abstraktą.

■v

Pamilau aš saulę
Kaip gražuolę grakščią,
Sąnariai dainuoja, 
Solo ima vaikščiot.

Ir mane ji myli,
Aišku, ir pavydi. 
Vakare kai mantų, 
Giltinę kad lydi.

Jaunimas pašiepia 
jaunimą

Ne tik Brazilijoje, bet ir daugelyje kitų 
kraštu universitetų studentai organizuoja strei
kus demonstracijas, ’š tokiu streikininkų gražiai 
tyčiojasi kažkoks nepasirašęs autorius š. m. ge
gužės mėnesio «Ateityje».

PRIEŠ KĄ BELIKO PROTESTUOTI? o
Taip turėjo atsitikti. Bravados Universiteto 

studentai, išgavę visūs savo reikalavimus — «pri 
trūko idėjų», prieš ką toliau demonstruoti? Pa
galiau sušaukė didžiulį susiėjimą ant administra 
eijos past-.to laiptų.

— Studentai! — sušuko Harvey Velniapyp
kis, - mes tebeturim idėjų! Ko daugiau begali
me reikalauti? Administracija pasidavė kiekvie
nam mūsų reikalavimui ir, jeigu mes greitai ne
surasime ko nors naujo — mums gali tekti grįž
ti. į klases1

(Garsus visų; būūū1)
— Kodėl mes negalim reikalauti, kad ber

niukai ir mergaitės galėtų gyventi ‘tame pačia
me kambaryje? — sušuko vienas.

— Jau galime, durniau, — atšovė kitas, — 
mes gavome tą privilegiją, kai užrakinome fut
bolo trenerį trims dienoms dušuose!

— Kodėl negalime reikalauti, kad joks mo
kytojas nebūtų samdomas, neperėjęs vienų me
tų blaivaus persekiojimo vienoje iš mūsų korpo
racijų (organizacijų)? — pareiškė kitas.

— Idijote, tai jau buvo priimta sudeginus 
gamtos fakultetą, — atsakė jo kolega.

— <) aš maniau, kad mes sudeginome gam
tos fakultetą todėl, kad jie nenorėjo mums duo
ti kavos egzaminų metu...

— Prašau! Studentai! Nestovėkite ten su iš
kištais liežuviais! — riktelėjo Velniapypkis, — 
juk turi būti dar kas nors, ko mes dar nesame 
iš jų gavę!

— Aš žinau! Pagriebkime teisių fakulteto 
dekaną ir tuo priversime JUoS sugalvoti kokią 
nors idėją! — sušuko barzdotas jaunuolis.

— «Faip, — pridėjo jn kaimynas, — kodėl 
MES viSfeomet turime reikalavimus sugalvoti?! 
Mokyklos pareiga mums protestus surasti!

(Garsus visų pritarimas).
'r r-

— iftįsakė Velniapypkis;
-’IPài būtų administracijos žaidimas! Jie 

mėgintų^tigalvoti mums tokius reikalavimus, ku
riems jie lengvai galėtų nusileisti! Bet kokia tai 
būtų demonstracija? Aš sakau, — šį sykį eina
me iš paskutiniųjų! Jie turi įsitikinti, kad mes 
nejuokaujame; kitaip jie sugrąžins mus į klases, 
vėl visą tą šlamštą mokytis. Ar todėl mes eina
me į universitetą?!?

(Visi choru: NEEE!)
—- Aš jau sugalvojau, kolegos! Turėkime
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demonstraciją ir protesluoki»- 
me tą faktą,'kad universite- 
o administracija pasidavė vi

siems mūsų reikalavimams?
— Jie palaiko mus!
— Jie atėmė mūsų garbę!
(Murmėjimas minioje).
Mums jau nusibodo gyvuo

ti leistinumo ir pat»ikavi«« 
visuomenėje!

Velniapypkis pradėjo visus 
vesti prie tvarkos;

— Gal ir pavyks; mes už
rakinsime rektorių į dramos
departamentą ir tol neišleisi- 

—. me, kol universitetas nepra
dės mums taikyti sankcijų- 

bausmių. Mes turime savo vyriškumą atgauti!
— Jei jie mums atleis, — mes sudraskysi

me profesorių kliubą į gabaliukus!

Po to, kai moterų administratorė buvo stu
dentų užrakinta ’maudymosi baseine keturioms 
dienoms, universiteto administracija pagaliau su
tiko ir nutarė demonstrantus nubausti.

Tai buvo demonstrantų šauniausioji valan
da. Bravados Universitetui buvo paduotas studen 
tų pareiškimas, kad ateityje, jei jis nesutiks nu
bausti kokį studentą už nedrausmingumą — Stu
dentų Unijos Namai bus sudeginti iki pamatų...

'!■■■■ -------- -f

BE AUKU?
TIHAMER TOTH

Taip! Visa tai yra labai gražu. Gražu būti 
tvirto būdo žmogum. Gerai. Jei taip, tai ir aš no 
riu tuks būti! Ir aš noriu gyventi kilnų gyveni
mą. Bet ar tik nėra, kartais, lengvesnio kelio 
tam pasiekti? Ar tik didelėmis aukomis tegalima 
įsigyti tvirtas būnąs? Ar nebūtų galima jo pa-! 
siekti ir be aukų? ,

Ne! Čia negali būti jokių derybų! «Kas nei
ma savo kryžiaus ir neseka manimi, tas nėra 
manęs vertas» — sako Kristus. Kas nori būti su 
Viešpačiu dangaus Karalystėj tas negali Jo pa-' 
likti nė kančios kelyje, ir pasakyk, mielasis jau
nuoli, kas šiandie įgyjama «veltui»? Niekas, ti- - 
krai niekas. Tik pažiūrėk, kiek žmonės vargsta ■ 
kiek dirba dieną ir naktį, ir vis dėl šių nyks
tančių žemiškų dalykų? O tu nori didžiausią sn- 
vo turtą — tvirtą būdą, veltui įgyti?

«Kokia laimė — dejuoja ne vienas jaunuo
lis, matydamas, kaip jo draugai linksminasi, kaip 
lanko draugus ir visokias smagias vietas. ■<.

Bet kaip labai jie klysta! Ir jei tik jie galė
tų bent valandėlę dirstelti į anų savo draugų 
sielos vidų, kuris visuomet yra pripildytas pa-x 
šaulio džiaugsmų, jie pamatytų, koks jis tuščias 
ir šaltas.

Paskaityk, ką apie tai mano žymus filoso- 
fas John Stuart Mill; «Kas nemoka atsakyti sau, 
kas leista, sunku iš to laukti, kad jis visuomet 
atsakytų ir tai, kas neleista. Aš neabejoju, kad 
ateis laikas, kada vaikai ir jaunimas sistematiš- 
kai bus mokomi askezės, bus pratinami save nu 
galėti, pasipriešinti savo norams, nepabūgti pa
vojų ir linksmai pakelti skausmus».

òtai Kodė.l^r katalikų religija įsako nugali? 
ti save, lavinti o valią — žodžiu, imtis .aske^. 
zės pratybų. . .... .

«Askezė? — pasipurtysi, išgirdęs šJ^M 
žodį. Askezė juk-reiškia savęs plakimą, žemft-^*; 
kų džiaugsmų pafeeigimą!

Tik pažiūrėki Žodžiu «Askezis» graikai vą- ‘ 
dina tą treniravimosi— pasiruošimo laiką, kurią -..... 
buvo skiriamas'prieš kiekvienas rungtynes, kad/', 
dalyviai galėtų sutelkti savo kūno jėgas viena 
kryptimi. .' ’■ ' ,

Būdas yra. taip didelės kovos ir didelių, 
rungtynių pasėka. Tas puikus mūsų sielos iš- 
mankštinimas negali būti pasiektas be tam tikrų 
pratybų. Ir štai kodėl katalikų tikėjimas įsako 

"(pabaiga 5 pusi.)
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(pabaida iš 3 pusi.)
•i'

— Savo metu buvo sudary
ta dokumentacija saugyklų 
priestato -tu v»ai, biblioteKos 
modernize ;mr. Jono bažny
čios past • ^tauravimu'. 
Tačiau statyba bei restaura
vimo darbai dar nepradėti, 
jei neskaitysime kelių darbi
ninkų, besikrapštančių istori
jos ir filologijos fakultete bei 
Jono bažnyčioje. Galbūt, į se
nojo universiteto pastatus ver 
tetų laikinai neleisti turistų, 
o, pasiraičius rankoves, pra
dėti numatytu» darbus. Netu
rime pamiršti, kad mūsų uni
versitetas ir jo biblioteka yra 
vienas vertingiausių ir įdo
miausių ku.tūros ir architek
tūros paminklų.

(ELTA)

(pabaiga iš 4 pusi.)

apsimarinimo darbą. Be au
kų žemėj negalima pasiekti 
nieko kilnesnio, nieko pasto
vesnio. O tu norėtum būdą, 
tą kilniausią ir pastoviausią 
dalyką, įsigyti be jokiė 
vargo!

DVI KrtYHTYS

Kiekvienas pasiruošimas 
rungtynėms eina dviems kryp 
timis. Pirma, norjs dalyvauti 
rungtynėse mankštinasi diena 
dienon — net jam kaulai 
braška. Pav. jis nori dalyvau
ti laivelių rungtynėse. Tad 
ką jis daro? Jis keliasi anks- 
i rytą, tuoj eina prie savo 

«aivelio ir irstosi tol, kol vi
stas įraudęs, sušilęs po trijų 
valandų triūso vėl išlipa ant 
kranto. Ir toks darbas tęsiasi 
ištisas savaites. Antra, jis gy
vena irgi nepaprastai susilai

Stasys Lapiems 
naujose patalpose parduoda įvairias 

statybos medžiagas bei visokius 
namų reikmenis.

Naujasis adresas:

DtPOSiTO PARAToDOS

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
na siuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbųĮ

• SIUVYKLOJE LAURO
'u io Orfanato, 686, — V. Prudente — Fone 63-5294 

São Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui 

teikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina
____

kydamas: nerūko, nesena 
svaigalų, kiekvieną vakarą 
eina ąuKsti. gulti ir t.t. r kam 
toki vargingi darbai? i ik 
tam, <vad gautų ąidabrin} ar 
auksui.' nedalį, kad galėtų 
pirmas laimėti. O tu būdui 
įgyti pratybas laikai sunkio
mis.

Dar atsiminiau vieną daly
ką. Gyvenime be aukų nie
kas neapsieina. Skirtumas tik 
tas, ktd nevisi aukas daro 
tam pačiam tikslui. Ar įsižiū
rėjai į šykštuolį? Koks jis su
silaiką . Kaip labai jis visu 
kuo rūpinasi, nei dieną, nei 
naktį negaudamas ramybės- 
Ir kam? Tam, kad daugiau 
turto įgytų. Pasižiūrėk į pui
kuolį. Kaip lengvai jis net 
gyvybę stato pavojun, nėl to, 
kad garbės neprarastų. O 
kiek naktų be miego pralei
džia visokį puotų lankytojai? 
Kiek prakaito ir dulkių pri
sigeria šokių mėgėjai? O tik 
pusės tiek vargo tereiktų, 
jeigu jie norėtų savo artimui 
padėti.

«Kiekviename žmoguje sly
pi šventasis ir ištvirkėlis» — 
pa akė prancūzų kalbėtojas 
Lacordaire. Jšrvirkėl s pasi
rodo ir be tavo pastangų. 
Bet kad šventasis įsigalėtų 
tavo i loj — tam reikia pa- 
.varaus darbo ir ilgų auklėji- 
loei raiybų.

Taip, be kovos nieko ne* 
bus.

(Iš «Jaunuolio bu as»).

BOTAGAS

Didžiulis sunkvežimis su an 
glimis sustojo dumble. Šofe
ris buvo stiprus airis, kelerius 
metus dirbęs cirke ir kilno
jęs i-unkum"s. Jis stūmė ir 
traukė sunkvežimį bet vis 
nesisekė. Staiga jis pamatė, 
kad ateina poniu ir atsiveda 
mažą pikinietišką šuniuką. Jis 
sustabdė ir paprašė leisti jam 
trumpai valandėlei pasinaudo 
ti tuo šuniuku.

= O ką gi tu darysi? — nu 
stebo ponia

— Noriu, kad jis padėtų 
man sunkvežimį ištraukti iš 
purvo.

— Kaip gi toks mažiukas 
šuniukas tau padės ištraukti 
tą sunkvežimi?

Aš turiu botagą!

Luuisianoje motoristas priva 
žiavo upę. Po audros tiltas 
buvo išneštas. Nuošaliau laz
da krapštinėjo griuvėsius vie 
tinis gyventojas.

\r čia giii upė? — pa 
klausė jį motoristas. s

I GI IR GERA KOKYBĖ!

V

Česlovas Jakiunas
aruuoda ilgam išsimokėjimui raštinėms, krautuvėms 

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

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

Tautiečiams didelė nuolaida.

— Nežinau.
— Aš manau, kad įveiksiu 

pervažiuoti.
— Aišku, kad pervažiuosi. 

Kodėl gi ne?
Įjungęs; motorą, keleivis pa 

suko i upę. Netrukus dingo 
vandenyje jo automobilis. Jis 
pats vos išsikrapštė.

— Kodėl tu man sakei, kad 
aš galiu .pervažiuoti? — pri
kibo jis prie to vietinio.’ — 
Ten juk apie dešimt pėdipgi-
iumo. a

Tas vietinis pasikrapštė pa 
- kaušį.

— Negaliu suprasti, — tarė 
jis. — Kai žiūriu, tai antims 
tik iki tiek.

LAIMĖJO

— Ponia, ponia, — sušuko 
įbėgusi kaimynė. — Tamstos 
sūnus, tamstos sūnus!

— Kas jam atsitiko?
— Vaikai žaidė, kuris la

biausiai persivers per lango 
kraštą, ir tamstos sūnus lai
mėjo.

S

SKAITYKITE I h

PLATINKITE Vii
NINTELI PIETŲ AMER|KG>

SAVAITRAŠTI «MŪSŲ

LIETUVA»

ĮSIDĖMĖTINI ADRESAI
LIETUVOS ATSTOVYBES 
URUGUAY, MONTEVIDEO;

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

pusi, f

LIETUVIŲ BAŽNYČIA VILA 
ZELINA.* Rua Inacio ir Av 
Zėlina, Mons. PIo Bagažas- 
kas, Tel. 63-5973.

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

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

LIETUVIŲ SĄJUNGA BRA
ZI Llįoj — Pirmininkas p 
Aleksandras Bumblis, Rus 
Gen. Fonseea Teles, 600 
Tel. 81-6423.

Iždininkas p, JURGE GARS 
KA Rua Oratorio. 3093, 
Alto da Mooca.

LIETUVIŲ KALBOS
PAMOKOS S. PAULY:

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

MOOCA, Rua Lituania, 67 
šeštadieniais 14 vai

LIETUVIAMS PAMALDOS 
LAIKOMOS

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

Mooca r. Lituania, 67 Liete 
vių Namų koplyčioje:

Sekmadieniais ir šventadk 
niais 8 00 ir 17.00 vai . Darbi 
dienomis 7 r 7.30 vai., arba 
atskirai susitarus dėl laikbi 
kai turimos metinės ar 7 d 
mišios

špažintys čia klausomai 
kasdieną prieš mišias,

airmą mėnesio sekmadienį
Parque das Nações 1© vali 
V. Carolina 15 vai., 
Casa Verde 17 vai,
Antrą

Jaęana klierikų kopi 8,30 vai
Bom Retire, 10 vai
Utinga 16 30 vai.,
Trečią:
Agua Rasa * 30 vai..
Moinho Velho 11,30 vai.,
Lapa H ,30 vai.,
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vai.,
Vila Bonilha 11,15 vai.
V. Prudente 18 vai.

RIO DE JANEIRO

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

Avenida Sanopemba, 5761, V. Guarani

Metalúrgica ARPRA LIDA.
METALÚRGICA - FABRICAÇÃO DE PEÇAS 

PARA AUTOMÓVEIS
EST^MPOS, PEÇAS ESTAMPADAS E FERRAMENTAS

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

Caixa Postal 371 — São Paulo

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDOYA

ISIPMACJ 1ALE11I1
Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas 
Kurio puikų veiKxma į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
sutikinkite ir visados naudokite!

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

Caixa Postal 3967 - SÃO PAULO (

• à " í ’ *»Z ’ » ” “S
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LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

EINANT SU LIETUVIU 
BENDRUOMENE 

JUBILIEJINIAM AKTUI 
PRAĖJUS

Miesto teatre Teatro Mu
nicipal yra 1200 vietų. “Inter- 
etnico“ Komitetas vietas taip 
pa^kiastė minėjime dalyvau
jančioms tautams: Lietuviams 
359 kėdės, t. y. beveik treč
dalis.

Brazilijos Lietuvių Bendruoo 
menės Valdyba gautus bilie
tus taip padai jo;

a. 1 camarote, 2 frizas, 76 
poltronas ir 32 balcão nobre, 
prašant aukų išlaidoms pa
dengti,

b. 64 kėdės foyer ir 64 kė
dės balkone įteiktos L. K- 
Bendruomenės ir “Aušros*4 
chorų choristams bei jų šei
moms

c. 42 galeria it 66 anfitea
tro vietos išdalvtos organiza
cijoms ir suinteresuotiems ko 
Jonijos nariams

Aukų surinkta 571 naujųjų 
kruzeirų, iš Kurių 60 ncr. pa
imta choristams autobusą ap
mokėti.

Teatro Municipal išlaidos 
dar nesuvestos,

Brazilijos Lietuvių Benjruo 
menės va.dyba viešai dėkoja:

a. L. K. Bendruomenės ir 
Aušros chorams už išpildymą 
programus.

b. Maestrui V Tatarūnui 
už jungtinio choro paruoši
mą ir jam dirigavimą.

c. Maestrui F. Girdauskui 
už Aušros choro paruošimą.

d. Visiems ir visoms, kurie 
kokiu nors būdu, darbu ar 
pinigais prisidėjo prie šio 
tarptautinio minėjimo rpasise- 
kimo

PASAULIO LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS SEIME

atstovauti Brazilijos Krašto 
L. Bendruomenę įgalioti šiuo 
metu metu Š. Amerikoje esan 

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 

Partos Operações
Horário; Das 12 ąs į4 e das 19 as 21 horas

Jonsultorio e Residência RUA DOS TRILHOS, 1576
Moocaj Fpne 92-3991

------ s-----------------—------- ---------------------- í--------------------------
Atende-se com hora marcada

DRi JONAS NICIPORCIUKAS 
Cirurgião Dentista 

p/ Universidade de São Paulo 
RAIOS X

Consultorio: Rua CapT Pacheco Chavesj 1206, 
Vila Prudente, Tel. 63-5352

tieji kun. P. Daugintis, S. J 
plės Elena Šimonytė ir Regi 
na Braelauskaitė.

BRAZILIJOS LIETUVIŲ 8EN 
DRUOMENĖ — COMUNIDADE 
LITUANà BRASILHRA — JU 
RIDIMS ASMUO.

BraziLjo- Lietuvių Bendruo 
menės įstatus paruošė Juo
zas tijūnėlis, suderindamas 
Bendruomenės atgaivinimo Ko 
misijos mintis, p. Z. BaČelio 
projektą ir P. L. B-nės orga
nizacinę struktūrą su Brazili
jos lietuvių kolonijos padėti
mi ir krašto valdžios reika
lavimais.

Bausmių skyriaus projektą 
įstatuose pakeitė Valdyba 
Paskutinius pakeitimus pada
rė pati Bendruomenės Tary
ba. Bendruomenės turto Jper- 
davimo ir Garbės Teismo su
darymo skyriuose.

aidžioje jau įregistruotie
ji įstatai bus paskelbt Mūsų 
Lietuvoje, o vėliau atspausti 
portugalų ir lietuvių kalbomis.

Brazilijos Lietuvių Bendruo 
menės Vaidyba dėkoja plei. 
Onai Matelionytei už atliktus 
darbus registruojant įstatus.

Jonas Jodelis
BLB vice-pTmininkas

. Tijūnėlis 
BL -nrd. Valdybos sekretorius

šį sekmadienį, tuojau po 
sumos Šv. Juozapo Vyrų Bro 
lija šaukia savo narių susi
rinkimą Jaunimo Namuose, 
narių dalyvavimas būtinas.
n tutiii
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Rugpjūčiu 31, šeštadienio 
vakarą Dr. V. Kudirkos rū
muose susirinko apie 100 as-

Smagiai ir naudingai praleisti laiką kviečia visus Šv. 
Juozapo Vyrų Brolija į savo rengiamą tradicinį

SPAUDOS BIČIULIŲ BALIŲ
rugsėjo 21 dieną 20 valandą, Mookoje, Dr. Vinco

- Kudirkos namų salėje, Rua Lituania, 67.
u Vakaro metu gros graži lietuviška muzika ir bus 

trumpa įdomi meninė programa.
Pakvietimų galima gauti pas Vyrų Brolijos narius: Vllh 
Žolinoje pas Juozą Baužį, Igną Verbicką ir Vitą Žu
kauską. V. Prudente pas Motiejų Tamaliūną. Casa Ver
ele pas Juozą ir Jurgį Matelionius Taip pat bilietų bus 

«Mūsų Lietuvos» administracijoje ir spaustuvėje.
Daugiau informacijų galima gauti pas Vyrų Brolijos 

Pirmininką Juozą Matelionį, Tel. 51-4011.

Nežinančią nuovargio darbuotoją, ilgametę Maldos Apaš 
talavimo Draugijos pirmininkęMONIKĄ K L E 1 Z E N Ę

septyniasdešimtojo gimtadienio proga, nuoširdžiai svei- ! 
kiną, linki sveikatos, kad dar daug metų Dievas

leistų darbuotis S. Paulo lietuvių visuomenės tarpe.

Ilgiausių Metų!
Lietuvių Katalikų bendruomenės Choras

menų atsisveikinti su Tėvų 
Jėzuitų vyresniuoju T Leonu 
Zaremba, S. J. Trupučiuką 
virš metų jis tebuvo S. Pauly 
je. Čia jam teko gražiai pasi
darbuoti ii sutvarkyti kaiku- 
riuos keblius, nemalonius rei 
kalus. Savo taktu bei nuošir
dumu laimėjo daugelio žmo
nių simpatijas.

Atsisveikinimo arbatėlė bu
vo šeimyniško pobūdžio. Už
kandžius ir pyragus suaukoto 
mielosios šv. Kazimiero para
pijietės. Joms šiltas ačiū!
f‘Po trumputį atsisveikinimo 
žodelį tarė Šv. Juozapo Vyrų 
Brolijos pirm. p. J. Matelio- 
nis, Lietuvių Bendruomenės 
vardu kap. Juozas Čiuvins- 
kas, Aušros choro vardu jo 
pirmininkas p, J. Bajorinas, 
nuo moterų — p. J. Kutkie- 
nė. ). J. Bružikas atkalbėjo 
maldą ir pasakė savo žodelį.

lUBBBBail

PADĖKA

D. G. T. Proviucijolo siun
čiamas kitur, noriu padėkoti 
visiems mieliems bendradar
biams. Pirmiausia mano pade 
ka gerbiamiems kunigams, lie 
tuvių šv. Kazimiero parapijos 

Dr. Victor Pedro Šauly tis
Cirurgião dentista pela Universidade S. Paulo 

C. R O. S. P. Nr. 727
Clinica de adultos e crianças Fluor — RX — 

Alta rotação.
Endodontia e ortodontia movei (ortopedia), 

Taisomi kanalai ir kreivi dantys. 
Rua França Carvalho, 121, Moóca, 

Arti Dr. Vinco Kudirkos mokyklos rūmų.

LIETUVĖ ADVOKATĖ
.'ĮiĘENA GRITÊNAS— SPINĄ praneša savo tautiečiam^,', 

kad.-ji priima klientus savo' raštinėje, esančioje Langė* 
7 de Setembro, 52 6s andar, sala 607 (priešais Forum), 
nuo 16 iki 18 vai.

Taip pat ji kviečia įsirašyti į steigiamą juridinę or
ganizaciją "Lietuva», kurios nariai už mažą mėnesinį 
moke-nį gauna šias lengvatas; 1) konsultas dovanai, 
2) taip pat visos informacijos ir laatsinkymai, 3) juridi
nė orientacija ir 4) už specialią kainą daromi inventa 
rai, iškraustymai ir nejudomų turtų administravimai.

klebonui ir vikarui. Dėkoju 
Lietuvių Bendruomenės val
dybai ir Tarybos nariams. 
Ačiū šv. Juozapo Vyrų Broli
jos pirmininkui ir nariams, 
Maldos Apaštalavimo nariams 
ir kitoms organizacijoms, Li
tuanistinės mokyklėlės moky
tojoms, «Mūsų Lietuvos» re
dakcijai ir administracijai, 
Aušros choro dirigentams, vai 
dybai ir choristams, visiems 
geradariams ir rėmėjams, vi
siems asmenims, pasiaukoju 
šia laika gelbėjusiems įvai 
riuose technikiniuose, tvar 
kos ir švaros darbuose, rezi 
dencijos virėjai ir valytojai. 
Ačiū asmenims, išvažiuojantį 
apdovanojusiems įvairiais reik 
menimis. Visiems nuoširdžiau 
šiai aičiū, Kad mane neprity 
ru&į visuose darbuose saug 
jot ir globojot maldomis, pa
tarimais, talka ir auka.

Pa&ivesdamas Jūsų kartkar 
tinėms maldoms, oūsiu drau
ge su visais maldos vieny
bėje.

Kun. L. Zaremba. S.ĮJJ.

ii—bimii ÜUB1MÜ

LIETUVOS FILMAI bus ro
domi Mokoje ir kituose bai 
ruošė spalio 5 — 6 dienomis

ATSKIRO NUMERIO

KAINA 0,20

Rodys p. Gilvydis iš Argen
tinos.
n—n
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SVEČIAS IŠ ANGLIJOS

Pas pp. Domininką ir Uršu
lę Laucsus Mookoje svečiuo
jasi iš Anglijos atvykęs.

P. JONAS BALANIUS
Lietuvoje jis tarnavo polici 

joje. Užpiūstant komunistams 
tėvynę, pasitraukė į ė vakarus. 
Daug prisikamavęs po Vokie
tijos stovyklas, karo gale nu
keliavo Anglijon, kur iki šiol 
gyvena.;

Pasiteiravus apie gyvenimo 
sąlygas Anglijoje, papasako
jo, jog darbščiam žmogui gy
venti gera. Galima prasigy
venti. Jis patr turi įsigijęs 
namus, didoką sodelį. Dabar 
jau yra pensijoje. Turėdamas 
gražaus laisvesnio laiko p. 
Balanius ^gerokai pakeliavo* 
Aplankė Italiją, Belgiją, Švei 
cariją ir kitus Europos kraš
tus. Dabar atvyko Brazilijon 
aplankyti savo švogerius ir 
žada pabūti keletą mėnesių, 
jei patiks klimatas.

Anglijos lietuviai nors gerai 
įsikūrę, bet neturi meninių jė 
gų. Bet turi lietuvių namus, 
kur dažnai susirenka. Angli
jon po karo galėjo patekti 
tik sveiki viengungiai vyrai. 
Šeimų neįsileido. Mergaičių 
irgi maža. Tat daugelis lietu- ų 
vių vaikinų turėjo vesUJnelie 
tuvaites. Daugelis šitaip susi
tuokusių dingo anglų jūroje 
ir lietuvių tarpe ar niekada, 
ar tik retkarčiais tepasirodo.

Malonaus poilsio svečiai 
Brazilijoje!

MIRĖ. Daugeliui Mookos ir 
Zelinos lietuvių pažįstama 

SAUKIENÊ, ADELĖ 
mirė rugsėjo 4 d. 13 vai. pas 
savo dukterį Danutę, Jardim 
Prudencia.

jį sunkiai sirgo virš 20 me
tų, iki sveika buvo veikli lie 
tuvių tarpe, užaugino gerus 
dainininkus sūnus ir dukras, 
kurie irgi dalyvaudavo liet, 
kultūriniame gyvenime. Pala 
dota rugsėjo 5 dieną.

ARGENTINA. Automobilio 
nelaimėje žuvo darbšti gabi 
lietuvaitė

ZUZANA VANAGAITĖ
Ji gražiai reiškėsi Jaunimo 

stovykloje S, Paulyje.
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