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PLAČIAJAME PASAULYJE
Koks Pagrobtųjų 

Likimas Urugvajuje
MONTEVIDEO. Iš sekma

dienio j pirmadienio naktį bu 
vo rastas jau nužudytas pa
grobtasis JAV pareigūnas DAN 
MiTRIONE. Jį tą nakti nužu 
dė tupamarai p rtizanai 
Montevideo priemiestyje Vn, 
0n, ii k apie 4 kilometrus nuo 
miesto centro, ir oalko nužu 
dytą automobilyje.

□ar neaišku ar taip pat jie 
padarys ir su kitais dviem pa 
grobtaisiais — Brazilijos kon 
šulu Aloisio GO PDl. ir JAV 
auk< u a nbasano® pareigūnu 
CLAUDE FLY. Daugel turi 
vilčių, nd ne. Nušovę jie M i 
trione, ne- jis buvęs Urugvi- 
jius policijos instruktorius - 
patarėjas. Tačiau ir jiedviem 
yra didelis pavojus .

Prezidento Pacheco Vyri u- 
sybė iKi šiol nesutinka derė 
tis iu j i marais nei išpildy 
ti jų reikalaujamos svarbiau 
sios sąlygos pale ąti U50 
poliuolų kalinių. Jie beveik 
visi tupamarai partizanai. 
Vy iausybė pasiaiškina, kad 
tai bū ų ėjimas prieš krašto 
Konstituciją ir paniekinimas 
įstatymo galios lidelis pavo 
jus visoms demokratinėms 
institucijoms bei paskatini
mas partizanų vykdyti pagro
bimus. Iki šiol nei Brazilija, 
nei JAV oficialiai nespaudė, 
kad Urugvajus būtinai turi iš 
pildyti tupamarų reikalavi
mus nei grasino nutraukti 
santykius.

NEPUOLIMO SUTARTIES
REIKŠMĖ

BONNA. Praeitą savaitę Va 
karų Vokietija ir Sovietų Ru 
sija pasirašė nepuolimo sutar 
tį. Nors pilnas sutarties turi
nys dar nepaskelbtas, nei pa-

Paliaubos
NEW Y0RKAS. įdomiausią 

iniciatyvą parodė neseniai 
JAV užsienio reikalų ministe- 
ris Rogers. Pritariant prezi
dentui, jis nusiuntė žydų ir 
arabų vyriausybėms laišką, 
siūlydam&s 4 dalykus: sustab 
dyti karo veiksmus trims mė
nesiams, grįžti prie prieškari 
nių sienų, užtikrinti Izraelio 
saugumą ir ieškoti teisingo 
karo pabėgėlių problemos 
sprendimo. Tas jo pasiūlymas 
išaugo iš Jungtinių Tautų Sau 
gurno Tarybos rezoliucijos, 
raginančios žydus grąžinti ara 
ams 1967 m. okupuotas že- 

tvirtinta ji V. Vokietijos par 
lamento, tačiau yra žinoma, 
kad Ja abi šalys įsipareigoja;
— nevartoti ginklų, užpuoli
mų šalių dabartiniams rube- 
žiams pakeisti, juos pripažin 
ti faktiškai ir juridiškai, ne
gaminti masiškai atominių gin 
klų, palaikyti tarp savęs nor 
malius ekonominius ir politi 
riius santykius

Sovietų Rusija šia sutartim 
daug laimėjo, būtent; pripaži 
tiimą dabartinių rubežių gin 
kiais ir užgrobimais jos suda
rytų. tuo pačiu pripažinimą 
ir antros vokbčių valstybės 

Socialistines Vokietijos Res 
publiKos; atiiėjimą galutinės 
taikos sutarties jai nepato
gios - neribotam laikui, už 
tikrinimą sauga is užnugario 
Europoje jos kovoje su Kom. 
Kinija (ir JAV) bei technolo
ginę v. Vokietijos pagalbą sa 
vo atsilikusiai ekonomijai.

Vak Vokietijos laimėjimai 
yra štai kokie: socialistinė 
Brandt VyriausybėJšpildė sa 
vo*žodi, duotą rinkimo metu
— sudaryti normalius santy
kius su Sovietų Rusija bei Ry 
tų okietija, užsitikrino tam 
tikrą saugumą, o svarbiausia, 
dideles ūkines galimybes 
labai išplėsti savo prekybą su 
Sovietų Rusija bei kitomis ko 
monistinėmis šalimis.

Bet beskubėdama greit su- 
. daryli nepuolimo sutartį daug 

ir pralaimėjo. Pralaimėjo grei 
tesnį galutinos Taikos sudary 
mą, abiejų Vokietijų sujungi
mą, vakarų Berlyno apsaugo
jimą nuo galutinio užgrobimo 
ir - bent dalinai — Vakari} 
valstybių pasitikėjimą, nors 
prie sutarties pridėtais prie
dais Vakarų Vokietija bando 
oficialiai nei vieno tų dalykų 
neatsisakyti.-

Kokie bus tos sutarties vai 
šiai, pamatysime netolimoje 
ateityje.

ir Derybos
mes. «Dirbdamas advokato 
darbą*, taip prisipažino Ho- 
gers savo bendradarbiams, 
«aš nesutikau žmogaus, kuris 
norėtų derėtis su kitu, jaus
damas, kad jo padėtis yra 
silpna». Tą psichologini dė 
n| jis pritaikė politikai ir pa
siūlė derėtis tuo momentu, 
kada arabai jaučiasi esą sti
prūs. Kadangi arabai yra prie 
šingi tiesioginėm derybom su 
žyuais, Rogers pasiūlė dery
bų tarpininku žinomą švedų 
diplomatą Jarring, kuris jau 
anksčiau tarpininkavo tarp žy 
dų ir arabų.

Didžiausioji arabų valstybė 
yra Egiptas, ir jos preziden
tas Nasseris yra tarsi natūra
lus visų arabų lyderis. Todėl 
JAV diplomatai buvo malo 
niai nustebinti, kad preziden
tas Nasseras Ame ikos pasiū
lymą priėmė Neseniai jis gy
dėsi Rusijoje, kalbėjosi su So 
vietų vadais ir, matyt, buvo 
jų paragintas, kad neatmestų 
Rogers plano. Sugrįžęs na
mo jis atšventė 18-tas Egip 
to revoliucijos metines ir sa
vo ilgokoje kalboje pareiš
kė, kad pritaria JAV iniciaty
vai. Dar baugiau, įteikdamas 
Nasserio atsakymą į Rogers 
laišką, Egipto užsienio reika
lų mini-teris pasakė vienam 
JAV diplomatui, kad kovojan
čios pusės paliaubų metu ne
turėtų stiprinu karinės savo 
pozicijos ir nevežtų daugiau 
ginklų i fron ą. Mat, žydai 
bijojo kad paliaubomis pasi 
naudos Egiptas ir gerai pasi- 
r ioš naujam karui. Dabar to 
ji baimė atpuola. Be to, ir 
JAV prezidentas, kalbė lamas 
liepos 3 » dieną su žurnalis
tais, užtikrino, kad paliaubų 
ų,etu arabai, nesiruoš karui.
KODĖL IZRAELIS * RílÉMÉ?

Sekdama Nasserio pavyz
džiu Rogers planui pritarė ir 
Jordano karalystės vyriausy
be Tačiau žydų ir arabų de 
ryboms yra visiškai priešingi 
arabų partizanai. Jų vadas 
neseniai pareiškė, kad parti
zanai kovos toliau. Egipto pre 
zidentas uždraudė partizanam 
agituoti per radiją prieš žy
dus, bet sunku pasakyti, kaip 
pasielgs su jais Jordano ka
ralius. Juk prieš porą mėne
sių arabų partizanai buvo f u 
sirėmę su Jordano kariuome 
ne ir vo« nenušovė paties ka 
rahaus. Nepriėmė šio plano 
taip pat ir sirija bei Irakas, 
kurs nori taip pat vadovauti 
arabams.

Pasitaręs net dvi savaites 
Rogers planui pritarė ir Iz
raelio ministerių kabinetas. 
Kitaip jis negalėjo elgtis, nes 
būtų praradęs JAV simpatiją- 
Reikia atsiminti, kad praėju 
siais metais Amerikos žydai 
suteikė Izraeliui 250 milijonų 
dolerių pagalbą, o iš JAV vy
riausybės jis gavo 55 milijo
nus dolerių. Be to, jei būsi
mos žydų-arabų derybos nu
trūktų, iš kur Izraelis gautų 
reikalingų karo lėktuvų? Ik1 
Šiol žydai išsilaikė tik lodėl 
kad galėjo įsigyti šaunių JAV 
lėktuvų. Jei JAV nesutiktų 
parduoti žydams lėktuvų, jų 
persvara greitai pasibaigtu. 
Visos tos ir kitos priežastys 
privertė žydus priimti Rogers 
pasiūlymą ir ieškoti kompro
miso.

RUOŠKIMĖS DALYVAUTI
II LIETUVIU DIENOJE

S. M. RUGPIÚÒ O 30 D ENA, SEKMADIENI

Platesnių informacijų apie 4ią šventę pateiks jos rengė 
ja Brazilijos Lietuvių Bendruomenė sekančiame «Mūsų Lietu 
vos» numeryje ir per savo įgaliotinius.

Sovietu Politika 1970-1980 m.
KITI "L’EUROPEO» ATIDENGIMAI

MILANAS. Kaip praeitame 
ML numeryje rašėme, italų 
žurnalas «L’Europeo» atiden
gė Sovietų Rusijos Komunis
tų Partijos slaptą komunika
tą kitų šalių komunistų pa ti 
jų centro komisijoms apie So 
vietų Rusijos politikos sie
kius ateinančiame dešimtme
tyje. Dalį tų direktyvų jau 
perdavėme. Dabar perduoda
me kitas.

Pietų Azijoje Fo mozos sa
la yra tvirtovė. Joje yra la- 
bai stipri kinų nacionalinių 
kariuomenė ir vis s iprjna- 
mcs JAV ių karinės bazės. 
Formoza yra prietiltis 
pulti Komunistinę iniją ir 
nuolatinis skatinimas sukelti 
joje civilinį karą. Niksonui 
atitraukus amerikiečių kari 
nius dalinius iš Vietnamo ir 
kitų Indokinijos kraštų, For
moza taps svarbiausia kari
ne JA baze Už stiprią For- 
mozą stovi ir Japonijos Vy
riausybė. Todėl Formoza yra 
grėsmė — nors ir netiesiogi
ne - h Sovietų Rusijai.

i t "i*-
Sovietų Rusijos politika 

Vietnamo ir kitų mdoKinijos 
valstybių atžvilgiu Leką ta 
pati, neįsivelti ten tiesiogi
niai j karą: tačiau daryti vis
ką, kad JAV turėtų kuo tisu 
giau savo kariuomenės ten 
įtraukti ir turėti -unkmų. Dėl 
to Sovietų Rusija teikė — ir 
teiks — kovotojams ir parti-

DERYBŲ SUNKUMAI

Atrodo, kad sunkiausias oe 
rybų objektas bus ne valsty 
bių sienos ir ne Izrae’io sau
gumo klausimas, bet 2.500.0Ü0 
arabų karo pabėgėlių, kurie 
negali grįžti į savo gimtą 
kraštą. Jei Izraelis juos įsi 
leistų, tuokart arabai sudary
tų gyventojų daugumą, o žy
dai — mažumą. Šiais laikais 
nebūtų galima paversti arabų 
antros rūšies piliečiais ir a 
timti jiems politinį baisą Bet 
tai yra pol tiku ir jų patarė
jų reikalas. Būdami lankstūs, 
jie ras kokį nors kompromi
są. Svarbu, kad derybos grei 
tai prasidėtų ir nutiltų galuti
nai pavojingas ginklų žvan
gėjimas

Ginklų paliaubos prie Sue 
2» kanalo prasidėjo praeitą 
šeštadienį, rugsėjo 8 dieną. 
1 valandą nakties. Iki šiol 
tiek Izraelis, tiek Egiptas 
griežtai jų laikosi.

Tačiau Jordanijos parube- 
žyje — kuri irgi priėmė Ro
gers planą — dar vyksta su
sidūrimai. Bet juos vykdo da
lis arabų partizanų. Tų parti 

nams tenai apsčiai ginklų ir 
karinių ir civilinių patarėjų 
bei ekonominės pagalbos.

Pripažįsta, kad yra Sovietų 
’■ usijos aštrus ginčas su ko
munistine Kinija, Jis kyląs 
dalinai ir dėl ideologinių skir
tumų. Tačiau tai ne»utrukdys 
abiejų šalių bendravimui ap
ginti komunizmą nuo kapita
lizmo.

Jugoslavijos atžvilgiu So
vietų Rusija nusprendusi rem 
ti jos kaimynų pastangas pa 
dėti Jugoslavijos liaudžiai nu 
sikratyti savo išdavikiškų va 
dų Jie priima ūkinį ir kari
nę pagalbą iš kapitalistinių 
šalių ir net pasikvietę jų slap 
tąją uolią ją talko Italijos ir 
Prancūzijos komunistų parti
jos turinčios taip pat padėti 
boikotuoja ui ’talijos ir ^ran 
cūzijos uostuose industriali- 
nių mašinų perkrovimą ir 
vykdyti sabotažo veiksmus 
ju pervež me.

vrtimųjų Rytų srityje So
vietų Rusija esanti pas ruošu 
si prisidėt» prie laikino lygs- 
varo išiaiKymo tarp Izraelio 
ir arabu valstybių Mat, jos 
nėra dar pakankamai tvirtos 
įgyvendinti savo privilegijas 
bei teises, vis stiprinti Sovie
te Rusijos laivyną Vidurže
mio jūroje yra naujoji politi
ka ir Sovietų Rusijos įsipa
reigojimų garantija kad pa
dės a abams įgyvendinti jų 
teisė us troškimus.

zanų didelė dalis yra priešin
ga Rogers p anui Kita da is 
yra už jį. Todėl tos partiza
nų grupės net tarp savęs ko
voja ir turi užmuštų.

utaKuama

PARAPIJA PARAPIJOSE

Mūsų lietuviška šv. Kazi
miero parapija tuo įdomi, kad 
ji neapima teritorijos, kaip 
kitos parapijos, bet tik žmo
nes, nežiūrint kuriose vilose 
ar priemiesčiuose jie ^gyven 
tų. Tokią antrą parapiją, tik 
žmonių skaičiumi daug ma
žesnę, turės ir falo de Janei 
ro lietuviai. Rugpiūčio 30 bus 
tos parapijos inauguracija: 
Yra kviečiami kuo daugiau
siai atsilankyti visi lietuviai 
netik iš miesto, bet ir iš ki
tų apylinkių, net iŠ S. Paulo. 
Tos iškilmės vyks Kio de Ja 
neiro fcaiedroj-ir kardinolas 
laikys šv. Mišias 11 vai.
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Omaha Lietuviai Pa
gerbė «Ramybės Chora

Jau 20 metų reiškiasi Omą 
bos (Nebraska, JAV) lietuvių 
bendruomenėje «Ramybės» 
choras. Dėl to Bendruomenės 
Apylinkės valdyba suorganiza 
vo jam pagerbimą. Jis įvyko 
4. 4. šv. Antano parapijos sa
lėje. Gausiai sussirinko publi 
kos pde vaišių stalo. Vaišių 
n*rtrj«.nko8 metu įvyko cho
rui padėkos pareiškimas.

Pirmininkaująs trumpai ap- 
ž«eijė ciiG o nueitą kelią, iš
kėlė didelį jo vaidmenį kolo
nijos gyvenime ir mūsų tvo
tos reprezentavime amerikie
čių visuomenėje. Choras pa
sigėrėtinai atliko programas 
O m.iii o s miesto šimtmečio mi
nėjime, įvairiuose tautybių pa 
sirodymuose koncertuose, o 
daugiausi savojoje salėje ir 
bažnyčioje.

Buvo prisiminti buvę dirj 
£ • ai muz. Teofilė Kinselie- 
nė, a. a. muz. Mečys Leškys 
ir dabartinis iirizentas muz. 
Bron" s Jo n «a>. ems cho 
ristams >uvo neiki, padėkos 
lapai... Publikos ypatingą dė
mesį atkreipė, kai prie prezi
diumo stalo Alg. ir Laimos 
Antanėlių šeima; tėvas moti
na sūnus i■ i;ė Gražu bu
vo matyti ateinant ir kitas 
šeimas pasiimti padėkos la
pų kurių á ai 2 nariai daly

vauja lame chore. Buvo įteik 
ti 49 padėkos lapai.

Įvairūs organizuoti vienetai 
reiškė padėką ir džiaugsmą 
choro veikla. Į padėkos pa
reiškimus atsakė choro pirmi 
oinkas Edvardas Misūnas ir 
chorvedys muz Bronius Jonu _ 
šas. Po oficialiosios dalies bu 
vo padainuota ir pasilinks
minta.
ni—BMii 
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įspūdinga Meno Paro
da Washington©

Nenuilstamai esidarbuoją 
menmkai Anastazija ir Amą 
nas Tamošaičiai ana oje su 
krovė, didelius kraičius kibi
mų, gobelinu, tautiniams lie
tuvių drabužiams audinių bei 
tapybos darbų. Jiedu savo 
kūrinių parodomis salėse uni 
versitetuose, galerijose ir su 
ruoštais audimo Kursais, pas
kaitomis ir gerais ats liepi 
mais yra atkreipę net Kana
dos vyriausybės dėmėsi. Ji 
apdovanojo abu šimtmečio me 
dailu. Aplankė juodu su savo 
kūrinių meno parodomis daug 
lietuvių kolonijų Kanadoje ir 
JAV-se.

Lietuvaitė Jūratė Mažeikai
tė, jos brolio duktė, studijuo- 
jaa i meną, surado būdų su
dominti Kanados ambasados 
W šingtone patarėją kultūros 
r* «kalama George A. Oowiey 

AJiJki. ulETUVA
Tamošaičių meno darbais. Jie 
du buvo oficialiai pakviesti 
suruošti parodai ambasados 
patalpose.

Kanados ambasada i adarė 
didelę propagandą, kviesda
ma i parodą Wašingtono me
no galerijų, muziejų vadovau
jančius asmenis, meno kriti
kus, žinomesnių» dailininkus 
ir Wašingtono lietuvius. Bu
vo painformuotas televizijos 
ir radijo stotis. Paroda tęsėsi 
balandžio 24 - 30 dienomis. Jo 
je buvo išstatyti 34 Tamošai
tienės ir 25 Tamošaičio kū
riniai.

Parodą aplankė daug žmo
nių. Po keletą parodoje išsta
tytųjų darbų nusipirko araba 
sados pareigūnai ir wašingto- 
niečial lietuviai.. Po to Ta
mošaičiai gavo kvietimų su 
savo kūriniais dalyvauti Ka- 
nad s ruošiamose parodose 
Floridos universitete, Milwuu 
keeje ir Baltimorėje.

LIETUVIŲ KATAL KŲ MU- 

TĖBŲ ORGANIZAC JŲ PA
SAULINĖS SĄJUNGOS 

TARYBOS SU V a ŽM VI MAS,

įvykęs 14 kovo Kultūros Židi 
ny Brooklyne pasižymėjo sa
vo gyvumu. Pirmoje suvažia
vimo dalyje buvo rarybos ats 
tovių posėdis, pranešimai, an
troje dalyje viešas pasikalbė
jimas, diskusijos tema: «Ar 
lietuvė moheris turėtų dau
giau įsijungti į bendrines or
ganizacijas?*

Suvažiavimą pradėjo Sąjun 
gos tarybos pirmininkė dr ė- 
A. Šlepetytė-Janavičienė Ji 
painformavo apie Sąjungos ir 
jos tarybos veiklą 1969 me
tais ir draugijų skaičių, *u 
kuriomis ji palaiko ryšius, 

skaitytas paskaitas, darytus 
vizitus, susirašinėjimą su Pa
sauline Katalikių Moterų or
ganizacijų unija.

P. Ažuolienė, darydama pra 
nešimą apie New Yorko Lie
tuvių Katalikių Moterų Kultu 
ros Draugijos veiklą, pažymė 
jo, kad ji, padedant kitom 
organizacijom, rūpinosi Litua 
nistikos Institutui Fordham 
universitete lėšų telkimu ir 
stipendijų įteikimu tara tiks
lui ruošiamose popietėse; kad 
rengia, drauge su L. K Reli
gine Šalpa, koncertus Ken 
čiančiai Bažnyčiai paminėti.

M. Lušienė kalbėjo apie 
ateities gaires ir davė infor
macijų apie sąjungos atsto
vės B. Venskienės didelį įna
šą, daugelį metų sėkmingai 
atstovaujant Sąjungą pasau
linėje katalikių moterų uni. 
joje. Vien 1969 metais ji da
lyvavo ir darė pranešimus 
Žene voje Europos Katalikių 
Moterų suvažiavime, Paryžiu
je — tarpiau iniame kolokvi- 
jume, Olandijoje Til enber 
ge, Poissy Prancūzijoje ir 
kitur

Įdomios buv diskusijos.-Ar 
suderinama visuomen nė mo
ters veikla s , vaikų auklėji
mu? Prieita nuomonės: jai 
skirti laiko ir jėgų Kiek at
lieka nuo šeimos, bet vai
kams paaugus turėtų įsijung
ti. Tuo taip pat pr turtintų 
savo gyvenimą padėkų mūsų 
tautai ir duotų gražų pavyz
dį jaunajai kartai.

Meninėje dalyje buvo skai
tomi -oterų poečių eilėraš
čiai, novelių ištraukęs ir kan 
klininkių grupelė išpildė Įau- 
dies dainų pynę.
iiKsagaroiį 
iiaMBMÉií

katalikai čekoslova- 
KUOJE. Vis dėlto katalikai 
Čekoslovakijoje dabar turi

4970 m rugpjūčio 14 d 
daugiau laisvių ir galimybių 
Paskutiniuoju metu ten išleis
tas milijonas egzempliorių 
naujo giesmyno Bohemijos ir 
Moravijos katalikams. Jame 
yra 20 naujų giesmių, sukom
ponuotų pagal II Vatikano 
susirinkimo liturginių 
reformų nuostatus.

•Slovakijoje Rytų - Apeigų 
Katalikų Bažnyčia po ilges
nių derybų su komunistine 
valdžia‘vėl gavo leidimą leis
ti laikraštį «Slovo". Jis ski
riamas Slovakijoje gyvenan
tiems 250.000 Rytų apeigų ka 
talikams tikintiesiems.
ÍIBWW—II 
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KATALIKŲ SAVAITRAŠTIS
LENKIJOJE

«Tygodník Powszenchny» 
nesenai minėjo savo gyvavi
mo 25 metų sukaktį. Jis įkur
tas 1945 metais, pradžioje bu
vo leidžiamas Kroku ves arki
vyskupijos kurijos, vėliau teo 
loginės komisijos, o nuo 1956 
metų katalikų pasauliečių. 
Kaip matome, Lenkijos kata 
likai tur daugiau laisvės nei 
Lietuvoje. Ok pantai mėgsta 
tik kalbėti apie tikėjimo lais
vę. bet kodėl neleidžiama 
Lietuvoj nei mažiausio kata
likiško laikraščio? Ir knygų 
teleista atspausdinti tiek per 
tuos 26 metus, kad beveik už 
tenka vienos r nkos pirštų 
joms «įsoms suskaityti.

iiSSaii

Vyrai, kurie yra vedę, išė
ję mokslus ir sėkmingai dir
bą, gyvena ilgiau, negii ne
vedę ar nėję mokslo. Profesi 
b u vyrų tarpe tiksliųjų moks 
lų moksliningai ilgiausiai gy
vena, o žurnalistai miršta 
anksčiausiai.

Rugsėjo Šeštadienis
PREMIJUOTAS ROMANAS

B RUTÉ PŪKELEVIČIUTĖ

(tęsinys)

Būsiu suklydęs. Nieko tėviško Zigmo aky
se negalėjau išskaityti, nes dar nesu suvaikėjęs? 
Aš dar Gerulaičių šeimmos galva, man dar pri
klauso krikštasunė! Zigmas mano sūnus, todėl 
jis mano sąjungininkas. Tai ir viskas.

Anksčiau mudu su Laima (marčia) puikiai 
šutikdavom. Bet mamutei išvažiavus, idilė bajįfft 
gėsi... T- 'T.

— Tėvai, ttf vis su tuo savo chalatu, lyg 
Krymo totorius. Čia Čikaga ne Jaltos kurortas.

— Kodėl chalatas negerai? ■
— Rusiškas įprotis. Siampinėji visą rytąjį ^ 

lyg Nozdriovas. Rusijoj mokslus ėjai, tai ir esi'L 
rusiško raugo prisisiurbęs.

— Aš? Rusiško raugo? Na, žinai!
— Rusiško nevalyvumo. O d^r vadinat sa? 

ve inteligentais! Juk ir Lietuvoj jūs tik kas aū? , 
trą dieną skusdąvotės, marškinių kalnierukus ’į 
kitą pusę išverstlavot. Čia Vakarai, čia civilizu$-’i? 
tas kraštas I

Vai! Prašneko mamutės žodžiais!
Nors, atvirai sakant, ir aš kartais pažvelg

davau net į savo Zigmą kitom akim.
Ragelvodavau, kad gyvenimas jį kažkui 

aplošė. Žinša, svajonės retai išsipildo. Kadaise 
ir aš svajojau būti Lietuvos attaehė Romoj, ar 

Berlyne, o tapau tik valdininku Matų ir Saikų 
kontrolėje. Niekas nesitikėjo, kad Zigmas taps 
genialiu architektu: antruoju Frank Lloyd Wright 
ar Le Corbussier, bet vis dėlto universitą jis per 
lengvai metė. Gink Dieve, nesakyčiau, kad ma
no sūnus nevykėlis, bet jis ta si per greitai su- 
pasavo. Ketvirtos dešimties dar neperkopė o 
vaikšto, lyg sukiužęs. Anksti plikti pradėjo. Bur 
noj vis cigaretė smilksta, net vienas lūpos kraš 
tas geltonai aprūkęs, lyg uo kaminėlio. Kakla
ryšis nusisukęs į šoną. .

Kalta ir Laima. Vaikas kas rytą šaukia; 
marškinių sagutės išbyrėję, nėra švarios kojinių 
poros. Et, ta Laima! Guli per dieną ant sofos, 
skaito ir valgo spragintus riešutus.

Anksčiau to lyg nepas ebėjau. Bet, mamutei 
išvažiavus, mes visi pajutom kažkokį nepasiten
kinimą. Lyg būtumėm viens kitu nusivylę ąr 
vienas kito apgauti. O iki šiol gyvenom ir net 
tarėmės esą laimingi!

Netrukus nusipirkom namą ir tada atsi: 
dalinom Iš šalies žiūrint, jokios tragedijos eį- 
vyko ir man nereikėjo eiti per žvarbų vėją, kaip 
karaliui Lyrui. Aš tik persikėliau gyventi į viršų.

Anot Laimos, ko man trūksta. Turiu du kam 
barius, turiu kavinuką ir arbatinuką, turiu odinį 
fotelį, kuri man Zigmas nupirko įkurtuvėms...

it :
Tisenk, tėvuk, savo laikrodžius, tisenk ma

žas metalo širdis, ir neklausyk, ir negirdėk; 
kai g plaka didelė gyvenimo širdis. Nuo j’oa tu 
jau esi atidalintas.

Esi tik stagaras, nuvytęs pievos pakrašty...
Taip, kartais man būna graudu.
Gerai, kai Sauliukas dažnai užbėga Į vir

šų, ada visa mano diena nušvinta. Jo šviesūs 
plaukai kvepia vėju; man rodos, jie prikritę auk 
sinių žiedų dulkių, kauliukas, mano berniukas; 
saulės spindulys.

Aš jį vadinu dievų pasiuntinėliu Pasakoju 
jam visokiausias istorijas Anądien net nupiešiau 
dievų pasiuntinį Merkūrą, bet dar mažą, tekį, 
kaip pats Sauliukas su sparnuotais bateliais, 
sparnuota kepuryte — bėga jis laiptais atikštyn, 
rankoj nešdamas heroldo lazdelę su dviem gy
vačiukėm. Buvo gražu, kai vaikas tai pakartojo 
lazdelės vardą.>«Ca-du ce-us»...

- Seneli, o kokią žinią aš tau atnešu?
■t — Gerą^ fijjfą, Sauliuku ..Ųie^^-pąsiniitiniai 
visados atnešus .geras žinias. ;

Tn man atneši gyvenimo žinisj^kąd./šviečia 
saulė, kad prie tvoros pražydo Juringas, kad 
šiandien į alyvų krūmą buvo nutūripaukštis 
suRaudona krūtine. \

fci Brangink gyvenimą, Pranciškau Gerulaiti! 
Jis toks didelis, kad tau turėtų pakakti net j® 
jo atošvaitų. Būk kaip žvirblis — atsigerk iš 
mažos duobutės, prilytos vandens; būk, kaip sti
klo šukė, kurią akimirkai paliečia pro šalį pra
bėgdamas spindulys. Būk, kaip vaikas, kaip Sau 
liukas, ir pasidžiauk kartų su juo,,Jkad šiandien 
pro mūsų sodą praskrido paukštis — kardinolas 
s u Raudona krūtine...

t Sauliukas miega. Net seilė, jąųn ^varvėjusi 
pro lūpų kraštą. Skruostai švelniai-paraudę, lyg 
jis gertų miegą, kaip geldų eleksyrą — «Oi ne
riu, noriu saldaus miegelio...»

(Bus daugiau)
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Okupuota Lietuva Aplankius
Nusileidus Vilniuje iš giminių manęs niekas nepasitiko, 

nes Inturistas nepadarė rezervacijos ir Vilnių pasiekiau vi
sa 12 vai. vėliau, kaip turėtų būti Pasitiko Inturiste mergai
tė ir nuvežė i Neringos viešbutį. Viešbutis naujas, gražus, 
švarus, bet pasakiškai brangus. Aiškus pasipinigavimas ir 
apiplėšimas amerikiečių turistų.

įžengus į viešbutį Inturisto mergaitė paklausė:
— tamsta žinai kad iš Vilniaus išvykti niekur negalima?
— Taip, — atsakiau su širdgėla.
Kada paliko vieną aosidairiau atidžiai stebėdamas kam 

bario aplinką ir aiškiai pamačiau įrengtus rekordavimo prie 
taisus, kurie turėjo man žinomą paskirtį.- užrekorduoti sve
čių pasikalbėjimus! Kaip vėliau paaiškėjo, atvykę iš kaimo 
papr žmogeliai tai žinojo ir vengė kalbėti

Vi«i žinom, ką tai re 4kia po dek metų susitikti savieji 
ir paliesti kojomis savo tėvu žemę. Tai bu«o ašaros, džiaugs 
mas ir liūdesys kad patekai ten, kur tavo ziintasisis kraš
tas nuteriotas, pavergtas, kur prieš tavo akis aiškus skur
das ir dabartinis vargas Sutiktųjų nebereikėjo klausta', kaip 
gyveni? Buvo jau aišku ir be to, kad ne kas kitas, bet toks 
didelis vargas jų veidus išvagojo neatpažįstamai Jie tačiau 
užsispyrusiai tvirtina, kad lietuvybė išliks. Tą vėliau pati 
pati įsitikinau, kai sutikau jaunimą, kai pamačiau jų studen 
tiją veržlią kovojančią su dabartine aplinka už nors šiek 
tiek geresnes sąlygas ir lietuvybę bei jos kultūrą ir meną. 
Buvau labai laiminga kai sužinojau, kad veik devynios de
šimtys procentų jau nekalbant apie senimą, bet jaunimo, jei 
nuo jų priklausytų, ruskio ten neliktų nei kvapo. Nekenčia, 
bet bijo,

KAIP ATRODO VILNIUS DABAR?

į Anksčiau vis galvojau, kad jau kas ne kas, bet Vilnius, 
sostinė Lietuvos, į kurią visiems turistams vykti leidžiama, 
tai tikrai išpuoštas. Mano nustebimui: šaligatviai duobėti, na 
mai apleisti ir, matomai, nuo karo pabaigos niekados nere
montuoti— nedažyti. Namuose, kur teko lankyti, pažįsta
mus — negeriau Laiptai ištrupėję, kad galima lipant spr^n 
das nusisukti. Užklausiau, kodėl jie jų nesutaiso — atsakė, 
kad tai valdžios, o valdžia netaiso.

Bažnyčios nors labai apleistos, bet maldininkų pilnos- 
Stebėjau kas jie? Gi kaip senimas taip ir jaunimas susirinkę 
garbina Dievą su maldaknygėmis rankose ir aiškiai dideliu 
pamaldumu, iš kur jaunimas: Gi suvažiavę iš toliau, nes vie 
toje kur jie gyvena, į bažnyčią įoiti bijo. Tokia tai sąžinės 
laisvė. Šv. Petro ir Povilo bažnyčia atrodo taip pat labai 
skurdžiai ir ten turistų rusų perpildyta. Vietos kunigai neno
rėję su tokių turistų lankymu sutikti, tai pagrasinę visai už 
daryti ir paversti muziejum. Turėję su ikti. Tad po rytinių 
pamaldų, vaikyto grupės rusų su kepurėmis ir vadinės nėr 
gtaos jiems rusiškai aiškina.

Vaikščiojant po miestą stebėjau -publiką. Liūdna, kad 
mačiau tokį skurdų apsirengimą, surusėji» o žymes. Žinoma, 
kad visi apsirengę, bet kaip9 Mums jau neįprasta matyti iš
tisai vienodai skurdžiai apsirengusius, susirūpinusiais ve 
dais — baigė taip mano pažįstamas.

Visur, kur beeisi, grubus patarnavimas. Tarnybai didelis 
abejingumas. Užsakyti pietūs paduodami per vieną valandą. 
Tai jau labai greitai. Jauti, kad jiem darbas, tarnyba tik 
prie kitko ir visai nesistengia ją išlaikyti.

Krautuvės pirkėjų pilnos, bet prekių — tuščios. Prie 
taip vadinamu < Li.ive.a.ago» (universalinė parduotuvė) eilės

Vilniaus miestas eilėmis tur 
tingas, čia visur matysi sto
vint eilėse. Net ir prie Nerin
gos valgyklos trigubos eilės. 
Neaiažai turistų iš «broliškų 
respublikų».

BIJO KALBĖTI
Laisvės pažadai tik paža

dais ir lieka. Visi bijo kalbė
ti. išbuvę per 10 metų Sibiro 
koncent acijos stovyklose mū 
su buvę intelektualai dabar 
sugrįžę be sveikatos, paliegę 
ir «perauklėti», rž tai kalba 
tik su geru draugu atvykėliu, 
kitaip ne.

Jei kalbiesi gatvėje, stebi 
kas eina ir ar toli kiti praei 
viai. Jautriai pasakoja apie 
pokarinį laikotarpį, pirmuosius 
masinius išvežimus bei parti
zanų tragediją, lž tai iš visų 
tų pergyvenimų žmonės metė 
si į depresiją — alkoholizmą. 
Pastarasis ten toks populia- 
lus, kad be jo jiems atrodo 
nebėra gyvenimo. Už tai kur 
pažvelgsi, matysi girtą arba 
visai nukaušusį. ^Net iš pat 
ankstaus ryto jau suspėjęs įsi 
linksminti pilietis skeryčioja
si. Jei niekas pastangų nedės 
tai blogybei pašalinti, tauta 
pražus. Geria vyrai, geriamo 
terys ir mergaitės. Teko gir 
dėti vėlyvą naktį kaip girtos 
moterys gatvėje viena kitą 
plūdo. Teko būti girto uskio 
apglėbtai ir kažką rusiškai 
kalbant norėjo susipažinti 
kaip «draugas" Nuotykis la 
bai nemalonus.

Po karo žmonės išgyvenę 
baisiausią tragediją. Niekas 
nežinojo ir negalėjo nujausti 
kas iš kokių miškų ateis, par 
tizmas ar provokatorius? Kas 
prašys valgyta - ar jam duota? 
Prašys partizanų vardu, o ka* 
bus pavalgidintas, tave areš. 
tuos ir ištrems į Sibirą. ar 
gas tam ūkininkui, kuris ne
mokėjo laviruoti. Niekam ne
galėja' pasitikėti, r.et ir savo 
geriausiam kaimynui.

Penkios dienos Vilniuje, nie 
kur iš jo nei į tėviškę, nei 
pas gimines. Tai žiauriai atro 
do nuvykusiai po 2i metų j 
savo tėvų žemę. Šiaip visi 
žmonės kurie buvo pažįsta, 
mi, labai draugiški, atviri, iš
siilgę laisvojo pasaulio ne
raudono lietuvio. Nuvykus pa 
tartina elgtis, kad neužkabin 
tų ant meškerės, kur jie ma
loniai bando padaryti kokią 
paslaugą. Manau, kad ne vie
nas ar ne viena jau tako už
kabinti ir dabar per juo« mus 
visus bando sukiršinti, kad 
galėtų pameškerioti drumsta
me vandeny.

LIETUVIAI «LAISVINO»
ČEKOSLOVAKIJĄ?

Ne vien rusai «laisvino» Če 
koslovakiją nuo gerovės, bet 
su visų respublikų pagalba, 
tad ir 1 etuvis kareivėlis pri š 
savo norą nuvežtas, turėj < 
žūta ČtKoslovakijoje.

Pasakoja labai slaptai, kaip 
vėliau po «išlaisvinimo», o gal 
«laisvinimo* metu, atvežė m- 
liolika karstų iš Cekoslovaki

(pabaig 5 pusi.)

Br. L. Bendruomenė
VIENYBĖ, SEKCIJOS

Bendrajame Tarybos narių, 
jos kandidatų ir įgaliotinių 
posėdyje, įvykusiame liepo® 
25 d. Jaunimo Namuose Vila 
Zelinoje, Bendruomenės Val
dybos pirmininkas Juozas Ti
jūnėlis savo kalboje daly
viams pasakė įdomių minčių. 
Keletas jų paduodamos čia.

Nuo pat Lietuvių Ben
druomenės atgaivini no São 
Paulyje mes siekiame lietu
vių snisivienijimo mūsų kolo
nijoje. Tačiau mes nenorime 
sulipdytos vienybės. 
Nenorime plytų krūvos, kur 
kiekviena stengtųsi pakilti 
viršum kitos, ir kitas mindžio 
dama šauktų.* «Vienybė te
žydi!»

Ne, mes to nenorime! Mes 
suprantame vienybę kaip tvir 
tai sumūrytą sieną, kur kiek
viena plyta stovi jai atitinka
moje vietoje: vidury sienos, 
prie stogo ar po žeme.

Garsusis graikų Hlosofas So 
kratas mokydavo; kelias į iš
mintį yra - pirma visa ko 
— savęs pažinimas. Pritaikant 
tą mintį, galima sakyti: ke
lias į vienybę yra, pirmiau
sia, tai vienas kito pažinimas. 
Pažindami žmogų, mes gali
me jį įvertinti. Ivertin s mie 
lu noru jan užleidžiamą jo 
užsitarnautą vietą. Kai kiek
vienas bus savo vietoje — 
bus tvarka ir tada surasime 
vienybę. Visiška vienybė, be 
abejo, yra nepasiekiamas idea 
las. Žmogus mat, vertinda- 
mas kitus ir save, engvai su 
Mysta. Tačiau mes galime 
pas stengti artėti prie to idea
lo, prie teisybės, Pirma prie
monė — tai pasimokyti iš 
įvykusių klaidų it jų nekartota.

Jei tikrai ieškome vieny
bės ir suprantame Kad ke
bas j ją yra vienas kitų pa 
žinimas tai turime sudary
ti sąlygas jo įgyvendinimui.

Yra neįmanoma visiems lie 
tuviams susirinkti vienoje vie
toje, ir dar kur kiekvienas 
galėtų pareikšti savo nuomo
nę. pageidavimus .. Susirinkę 
kur nedidelėmis grunėmis, ga 
lime patirti, ką mūsų pačių 
kaimynai galvoja, prieiti prie 
bendros kalbos ir sutarti vyk 
dyti tokį darbą, kurs būtų 
mums visiems prie širdies

Todėl Bendruomenės Tary
ba ir Valdyba nusprendė su
daryti baituose Bendruome
nės sekcijas, apylinkes. Jose

TIKRIEJI LAIMĖTOJAI

Visi mes pasigendame la
biausiai tokių žmonių, kad ir 
prastutėlių ai bemokslių, ku 
rie gyvendami nuoširdžiai 
stengiasi pasaulį gerinti, ma
žai iš jo reikalaudami, bet 
daug į jį įdedami.

Tikri Kristaus tarnai, žmo
nijos geradariai, tampa tur
tingi amžinybėje. Gyvenime
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IR SOLIDARUMAS 

paskirtieji įgaliotiniai - ar 
pasirinktieji žmonės, vykdytų 
savo apylinkėje Bendruome
nės numatytus darbus, tam
priame sąryšyje su jos Val
dyba.

Pagal priimtąjį Darbo pla
ną, Bendruomenė šiais me
tais dirba šiuos darbus; to
liau šelps pagalbos reikalin
guosius per savo Savišalpos 
Pagalbos Tarnybą; skirs jėgų 
ir lėšų švietimo reikalams, ku 
riais rūpinsis Švietimo Sekci
ja, — suruoš Lietuvių dieną, 
vaikams Kalėdų Eglutę, Va
sario 16 minėjimą, įsteigs lai 
krašiyje «Mūsų Lietuva* sa
vo oficialų skyrių ir prisidės 
pinigais prie jos leidimo, — 
rūpinsis atgaivinti lietuv šką 
radijo programą. Dės daug 
pa tangu sustiprinti Meno Sek 
ciją kurios jau turima tauti- 
n ų šokių šokių grupė ir su
daromos teatro ir dainos gru
pės. 

• ■ . • ' ' : ■ / <

: ■ '■ --T ' .‘'y. J

Reikiamas lėšas numatyta 
sudaryti renkant solidarumo 
mokestį ir rengiant parengi 
mus.

Ir tas reikiamas lėšas su
kelti nebūtų sunku, jei kiek
vienas lietuvis atliks avo pa 
reigą. juk kiekvienas žmo
gus sutiks, kad, nors pirmoje 
vietoje stovi jo šei a, jis ne- 
gan užmiršti ir kitų ; juk gyve 
na Kartu su kitais. Kitaip bus 
netvarka, bus skriauda vis1! o- 
menei. Bus netvarka ir jo Šei
moje, bus grasinimas visiems-

Todėl ir lietumis, kuris ue- 
sigėdioa bavę,- paties, kuris 
jaučiasi garbingas, visuome
niškas žmogus, jaus pareigą 
a likt lietuvių bendruomenei 
— Įnešti pagal savo išgales 
solidarumo mokes |. Tuo jis 
oaug prisidės ir sudarys sąly 
gas, Kad ju vainai ir anūkai 
išaugtų kaip r jis, būtų gar
bingi asmenys Visuomenėje ir 
lietuvių tarpe Užtat solidaru 
mo mokesčiui įteikti nėra nu 
statyta nei sumos, nei laiko.

Jeigu kiekvienas apsiimsi- 
me atlikti savo pareigą ir da 
lėlę darbo — nieko neapsun
kinsime ir turėsime stipriai 
veikiančią Bendruomenę lie
tuvybės labui mūsų koloni
joje!

ie save ir viša atiiuoda ki 
tiems.

Jie mylėdami pas’daro my
limi, laimingi; užtat jie pra
deda savo dangt jau Šioje 
ašarų pakalnėje.

«Nes kas nori išgelbėti sa
vo gyvybę, praras ją; o kas 
prarastų savo gyvybę dėl roa 
nęs, atras ją» — sakė Kristus.

(Mato 16,25)
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atsitinka?
Jauniems žmonėms iš atgai 

los sakramento apeigų, tai 
yra, išpažinties sunkiau įsi
vaizduoti, kaip nuodėmė yra 
bendruomeninis įvykis, kad 
nuodėmė savo esme atskiria 
žmogų nuo bendruomenės, ly 
giai kaip Dievo atleidimas su
jungia krikščioniškąją šeimą 
vienybėm Užtat tiksliau yra 
išpažintį vadinti atgailos sa
kramentu. Daug kur vadina
mas ir «Susitaikinimo sakra 
mentu*.

IŠPAŽINTIS VEIDAS Į VEIDĄ

Man teko daug kartų prr-

GRAŽIOJI BRAZILIJA
SPŪDŽIAI S KFLIONÉS)

15 S. taulo iki Iguaçu krioklių prie Argen
tinos yra 1170 kilometre per S. Paulo ir Para 
nos valstijas Viską atpasakoti reJkėtu poros lai 
kraščių. todėl čia aprašysiu tiktai įdomesnius da 
lykus. Gai ir sKaitytojai susigundys ten nuva
žiuot, jeigu nėra buvę

Iš São Paulo gerais keliais važiavome aš 
T j, Kidykas, J. Dimša ir P, Šimonis į Paranos 
sostinę Curitibą. Keliai išraityti tarp kalnų,kurie 
apaugę aranos pušimis, apsodinti javais ir ki
tais augalais. Curitibą prieš 40 metų galėjai pe
reiti per pusę valandos, o dabar joje gyvena 
daugiau kaip pusė milijono gyventojų. Nakčiai 
mus priglaudė jėzuitai vienoje kolegijoje, o ry
tą sustojome apžiūrėti kateuros. Bažnyčia staty
ta gotišku stilium' gal todėl, kad daugelis apy
linkės gyventojų yra vokiečių kilmės.

Sekantį rytą sustojome pasisvečiuoti pas lie 
tuvį pramoninką Stuką Campo Largo. Jo fabri
kas gaminąs įvairius keramikos daiktus elektros 
reikalams, samdo apie porą šimtų tarnautojų, 
kurie dirba pamainomis 24 valandas. Matėme, 
kaip sumala molį, jį sudrėkina, džiovina, supila 
į metalines formas ir suspaudžia, kad išeitų elek 
tros kamštis, saugiklis ar kitas daiktas. Yra ran
ka valdomų mašinų, yra ir naujai gautų automs^ 
linių, kurios atlieka kelių darbininkų darbą. Ta
da gaminiai apipilami kietais dažais ir siunčia
mi į milžiniškas krosnis, kuriose per 20 minu
čių iškepa. Sukraunamos į ciėžes ir siunčiamas 
po visą Braziliją. Šeimininkas yra «Mūsų Lietu
vos* skaitytojas ir rėmėjas.

Už Curitibos žemė kiek lygesnė, šlaitai nuo 
i laidūs Vakare sustojome Virmonde, apsilankėme > 
pas kleboną, kt^io parapija apima 20 kilometrų^.; 
ratą. Jau sutemus pasibeldėme į klebonijos du-?.;,,, 
ris, o italas kunigas klausė; «Ką Jūs taip vėlai 
čia darote?», kai pamatė keturis svetimus vy
rus. Bet nuoširdžiai priėmė ir pavaišino, o se- ’ 
kanti rytą su juo koacelebravome Mišias. Prie . , 
bažnyčios yra didelė churrascaria ir prieglauda, 
kurioje gyvena apie dešimt parapijos našlaičių, 
seselių globojami.

Ir taip toliau, iki pat Iguaçu. Kokie nuosta-; 
būs tie kriokliai! Jų yra virš šimto, išsitęsiančių. 
per keturis kilometrus. Vieni kriokliai yra kaip; 
siūlai ploni, kituose, ypatingai «Velnio sukūryje», 
krenta daug vandens. Kritimas yra 20 metrų aukš 
tesnjs už Niagaros krioklius Šiaurės Amerikoje., 
Lieptais ir laiptai galima prieiti prie pat van
dens apačioje, kur lyg lietus užpila besitaikąs

Henrikas Nagys

GRĮŽIMAS
SPINDI saulėj langai po audros lietaus, 
mano tėviškės namo langai
Sugrįžta iš kelioaės ilgos ir matau; 
skęsta saulėje tėvo namai.

Beržo t šis balta,, kaip balandžio sparnai
Klega medžiuose paukščių minia.
Mane sveikina kaimo linksmi kaminai, 
mirguliuodami saulės tvaue.

Basos kojos surinka iš d 'augsmo —tai ji! 
mano tėviškės kiemo smii.is.
Ir nuo raudančių rankų nukrinta klaiki 
prakeikimo naktis.

vanduo. Šalta krioklių yra parkas, kuriame ga
lima ir stovyklauti Žemiau krioklių íguaçu upė 
yra tik šimtą metrų pločio. Joje vandens bėga 
virš tūkstančio kubinių metrų per sekundę Lan
kytojų yra. iš įvairių kraštų; kalba ispaniškai, 
portugališkai, vokiškai, angliškai Dabar dar leng 
viau čia lankytis nes keliai išgrįsti, visur stato
mi viešbučiai.

Gražiausi vaizdai yra iš Braz lijos pusės, 
bet norėjome ir nuvažiuoti į Argentiną pasižiū
rėti. Reikia per upę persikelti laivu, kuris plau
kia kas 15 minučių. Kainuoja 8 kr. persikelti 
ten, o sugrįžti namo jau lupa 13 kr.! O doku
mentai mūsų Kombi pervežti atsiėjo 40 cr. Ar
gentinoje irgi nauji keliai iki bokšto, kuris stovi 
kitoje pusėje nuo Brazilijoje esančio Cataratas 
viešbučio. Užsilipęs siaurais laiptais į viršų, ga
li matyti kone visus krioklius. Kai pašviečia sau 
lė, vaizdas nepaprastai gražus. Pastatyti lieptai, 
kuriais prieini prie pat kritulių. Matosi vandens 
per milijonus metų išgriaužti akmens, o triukš
mas kaip jūros.

Iš Foz de Iguaçu miestelio galima plačiu 
tiltu pereiti į Paragvajų. Čia Paraná upė gana 
plati, bet šiuo metu nusekusi. Kitoje pusėje iš 
Brazilijos atvykstančių turistų laukia, kaip vana 
gai, Paragvajaus krautuvininkai. Nusipirkome 
yerba mate, toje srityje geriamos arbatos, kuri 
kartais vadinama «jėzuitų arbata», nes buvo prieš 
kelis šimtus metų auginama indėnų sodybose, 
vadinamose redukcijomis, kurias jėzuitai Para
gvajuje įkūrė. O iš ten į Sete Quedas!

(Bus daugiau)

.... .

Jaunimo moralė
Vatikano i! suvažiavimo paskatinta liturgi

nė reforma atnaujino šv. Mišias, krikšto ir mo
terystės sakramentų apeigas, laidotuvių maldas 
ir skaitymus pritaikė, kad būtų aiškiau kalbama 
apie Kristaus prisikėlimą; pakeitė ir sutvirtini- 

•' mo kun gystės šventimų ceremonijas. Atgailos 
sakramentą mažiau palietė, bet pagal atsinaujini 
mo dvasią ypatingai jaunimui atgailos sakramen- 
tas įpintas į bendruomeninį atsitikimą. Kaip lai 

vesti gimnazistams ir studeu 
tans rekolekcijas Nemaža dalis nori, kaip sako 
ma, «prieiti išpažinties». Didesnė dalis nenori su 
kunigu kalbėtis tamsioje klausykloje, kur vienas 
kito nemato Nenori tik pasakyti nuodėmių sąra, 
šą ir, lyg automatiškai, gauti išrišimą bei atgai
lą. Todėl dažnai paprašo, kad galėtų pusvalandį 
kitą su kunigu akis į akį pasikalbėti. Tuo būdu 
atgailos sakramentas būna ir daugiau asmeniš
kas, iygiai kaip visi -kiti sakramentai. Juk visi 
kiti sakramentai yra didelė šventė, pavyzdžiui, 
krikštynos, vestuvės, pirmoji komunija, kuriai su 
eina daug žmonių džiaugsminga nuotaika. Kodėl 
tai negali įvykti matomu būdu susitaikinimo sa
kramente?

SUTELKTINĖ ATGAILA

Nėra abejonės, kad Dievas žmogui atleidžia 
nuodėm e, kada jis nuoširdžiai savo kaltes ap
gaili, dar nepriėjus išpažinties Tad išpažintis, ar 
ba tiksliau į susitaikinimo sakramentas yra šven
tė, kurioje tikintieji per matomus ženklus mal
dą, savo žouj ir kunigo žodį bei palaiminimą); 
pajunta, kad tikrai Dievas jiems atleidžia, lygiai 
kaip per Komuniją, valgydami Duonos ir gerda
mi iš Taurės tikrai pajunta, kad Kristus yra mū
sų tarpe. Susitaikinimo sakramentas ir atnaujina 
krikščionio ryžtą, būti ištikimam Bažnyčios tiks
lui arba misijai liūdyti Kristų savo gyvenimu.

Rekolekcijose bei lietuvių jaunimo stovy
klose esame suruošę susitaikinimo sakramento 
šventę, išpažinties apeigas papildydami giesmė
mis maldomis, skaitymais. Būtų netikslu tokias 
apeigas vadinti «bendrąja išpažintimi», nes žo
dis klaidinantis.

SUSITAIKINIMO SAKRAMENTAS

Kaip tokios apeigos vyksta? Jaunimas pasi
dalina į kelis būrius, kurie paruošia skirtingas 
bendruomenin-ės maldos delis. Vieni parenka 
skaitymus iš Šv. Rašto, kurie kalba apie Dievo 
gailestingumą pavyzdžiui, Sūnus palaidūnas, Ma 
rija Magdalena Ar kiti. Kita grupė parašo sąra
šą kaldių, kurios visiems bendros; neklausėme 
savo tėvų, nesimokėme mokykloje pagal savo 
sugebėjimus, buvome nedraugiški. Ir tada šias 
kaltes surašė tikinčiųjų maldos Sorma. Visi atsa
ko po kiekvienos kaltės: "Pasigailėk mūsų, Vieš
patie!» Kiti surašo maldą, kurioje prašo Dievo 
pagalbos ateityje krikščioniškiau gyventi. Prisi
deda dar giesmės pradžioje, apmąstant girdėtus 
skaitymus ir apeigų pabaigoje. Tokiu būdu mal
da į šventąją Dvasią, sąžinės sąskaita ir ryžtas 
pasitaisyti jau su kitais atliekamas, kad vienas 
kitą bendra malda pastiprintų. f

UZD A VINIA?I *
1. Iš šiame žodyje esančių raidžiu parašyk 

pefr 10 minučių kiek galima daugiau®. lietuviškų 
žodžių: «grandininkas», Per tą patį laiką sura
šyk kitą sąrašą žodžių, padarytų iš paidžių <ben 
dravardiklis». Pavyzdys: Iš pirmojo žodžio gali
ma sudaryti šiuos: daina, gaida, kasa../

2. Pabaik šiuos žodžius: • j ,
Kau-, sviedi-, na-, kny, žmo-, stá-, Klai-.
(I šiuos uždavinius atsakymai ’'tilps sekan

čiame numeryje). ' v ..
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Com tôdas as novidades da 
Volkswagen para 1971.

É beleza que não acaba 
mais.

Como a do 1600 TL, 
2 portas, com carroceria 
“fast-back” em grande estilo. 
Conforto para 5 pessoas. 
Acabamento de luxo.

VW 1500. Fuscão, para os 
íntimos. Esbanja potência.

Tem estabilidade para dar 
e vender. E que côres lindas, 
gente!

E o Karmann Ghia TC, 
então? Uma sensação! 
Beleza tôda vida. E dentro 
tem luxo para 4 pessoas.

O nôvo Fusca 1300 
tem muitas novidades, para 
levar v. a qualquer lugar. 
Gostosamente.

A Variant e o VW 16Ó0 
com novidades também 
e tôdas as vantagens que v. 
gamou. E o Karmann Ghia 
1600 com beleza de sobra,

sempre na moda.
Mas, melhor que ler êste 

anúncio, é v. vir ao nosso 
salão de belezas.

Garantimos que v. sairá 
daqui mais bonito.

NOVA UNHA vw-n

JA ESTA ABERTO NOSSO SALAD DE BELEZAS

l

tflAM'EL VEICULC4 LIDA.
RUA IBITIRAMA, 1269 — FONE 273-1721 - VILA PFUDENTE REVENDEDOR 

AUTORIZADO

(pabaiga iš 3 pusi.)

jos. Priežastis, pranešime tė
vams, tokia: buvo žioplas, 
lindo kur nereikia ir žuvo. 
Tuo tarpu kurie sugrįžo gy
vi, pasakoja visai ką kita. Bu 
vęs dideiis čekoslovakų pasi
priešinimas ir niekas negalė

Stasys Lapienis
f 

naujose patalpose parduoda įvairias į
statybos medžiagas bei visokius

namų reikmenis.
Naujasis adresas/

DbPOSlTO PARATODOS
Avenida Sapopemba, 5761, V. Guarani

Aleksas Kalinauskas
Advokatas

atlieka,Tisus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių 
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, dfeskitis, doku
mentų aflXKisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbaii

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

Tet#l-2M8 4.o - Sala 19- Tel. 37-0324
no 14,00 iki 18,00 vai.

RUA COSTA BARROS, 352

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

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

jo aatskirti. kad jis ne rusas, 
kad ir jam primestas <lais- 
vas» gyvenimas, kad ir jis 
kenčia už Čekoslovakijos ne
laimes. Tad vienu kartu 15 
karstą, neleidžiant nei gimi
nėms nei tėvams dalyvauti, 
paguldė į gimtosios žemės 
kapines amžinai gulėti jau

nuolių žuvusių nuo Čekoslo
vakijos pasipriešinimo rankų.

Pasakoja, kad šimtai žuvę, 
bet rusai pasauliui nedavė 
žinoti. Žiauriai elgėsi jie ten 
ir areštai, persekiojimai pra
sidėjo iš tos dienos. Tokios 
«laisvės» Čekoslovakai neno
rėjo priimti, bet pasaulis bu
vo kurčias ir nenorėjo išgirs
ti Čekoslovakijos kruvino pa
sipriešinimo. Baigė ką tik 
grįžęs is ten vienas jaunuo
lis ir savo akimis matęs rusų 
«laisvinimo» visą eigą. Ak, 
kaip norėtum jiems padėti, 
bet veltui, turi žiūrėti j tą vi. 
są tragediją ir vykdyti duo
tus «laisvintojų» isakymus.

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

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

> São Paule
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui 

teikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

e* •

T -

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LIND0YA

OUCJ CARRIIERI ««
Lindeya vanduo yra aaaai žinomas gėrimas 
Kurio puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę'. Pabandykite, 
«įtikinkite ir visados naudokite!

Rua Dino BuenoF“t>43
Telefones: 220-1748, 229-1751 e 220^1752

Caixa Postui 3967 — S

PALIKAU

Atsisveikinau ir palikau sa
vo taip mylimą krašta kuris 
kenčia skaudžiai primestą sve 
tiroųjų jungą ir turi Šypsotis 
ir vaidinti laoai laimingus. At 
sisveikinau su savaisiais ir 
draugais, niekados uebegalvo 
dama ten vykti, iki Lietuvos 
kraštas bus laisvas, kaip ir 
visi kiti laisvi Europos kraš
tai

O. B.
Draugas

GRAŽIOJ VIETOJ

Rugp, 9 d. klebonas J. Bru 
žikas atlaikė šv. Mišias Ka

zio PaUvono chacaroj už San 
to Andrė važiuojam ^daugiau 
kaip pusvalandį|autobusu AB€ 
Tenai gyvena Kazimiero mo
tinėlė senelė 92 metų. Dėl se 
natvės ji niekur negali išei
ti, o ji pamaldi moterėlė.

Kai sūnus pranešė, kad bus 
toj chakaroj šv. Mišios, sene
lė iš to susijaudinimo ir 
džiaugsmo visą naktį nemiė 
gojo/

Netoli tos vietos yra ? lube 
de Campo ABC prie didelio 
ežero, kur daug žmonių su
važiuoja šventadieniniais pra
leisti laiką, pailsėti ir pažu
vauti. Reiktų ir mūsų ekskur
sijoms tenai pabuvoti.

«MOŠŲ LIETUVOS» RE 
DAKCIJAI IR ADMINISTRA
CIJAI, TAIP PAT IR SÃO 
PAULO LIETUVIAMS JĖZUI
TAMS GALITE SIŲSTI LAIŠ 
KUS ŠIUO ADRESU:

CAIXA POSTAL 4421,
S. PAULO, BRASIL.
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VZel
KVIETIMAS I SPAUDOS 

BALIU

Šv. Juozapo Vyrų Brolija 
rengia šeštą tradicinį SPAU
DOS BA |Ų š. m rugsėjo 20 
<, sekmadienį., sekmadienį, 
sekmadieni. 12 30 ^ai. Jauni-

I šį SPAUDOS BIČIULIŲ ba 
lių-pobūvį ji maloniai kvie
čia atvykti visus ir visas, 
drauge ir smagiai laiką pra
leisti, gardžiai papietauti, pa
sižiūrėti trumpos ir įdomios 
meniškos programos Gros ir 
Ifietuviška muzika

amsta dalyvaudamas pa- 
remsite lietuviškąją spaudą, 
mūsų kolonijos savaitraštį 
«Mūsų Lietuva».

Rengėjai — Šv. Juozapo 
Vyrų Brolija

mwnwn 
iiõsanü

MOTERIMS ir mergaitėms 
žinotina, kad ateinantį mėne
sį Vila Zelmoje pradės veikti 
juostų audimo, lietuviškų raš 
tų siuvinėjimo tautinių rūbų 
ir bendrai lietuvių liaudies 
meno pažini no kursai, mul 
kesnių informacijų bus se
kančiame <M. L." numery.
m n irai) 
íífiSõSÜ

ŽILVITIEČIŲ ATEITININ
KŲ ir kandidatų susirinkimas 
praėjusį šeštadienį buvo trum 
pas, Globėja pranešė, kad šie 
met sueina 60 metų, kai bu 
vo įkurta ateitininkų orgaui- 
zacija. Mes tai atžymėsime 

iria

DR. VICTOR PETRAS SAULYTIS 
Dentistas Chirurgas, 

diplomuotas São Paulo Universitete.
Klinika — Chirurgija - Protežė — RX 

Priima didelius ir mažus.
nuo pirmadienio iki penktadienio-' nuo 8 iki 11,30 vai. 

šeštadieniais nuo 14 iki 18 vai.
Consultorio: Rua França Carvalho, 121, Mooca.

DR. ANTONIO SIAULYS
C. R. M. 10.647

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

Especialista em Obstetricia 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 
Moocaj Fone 92-3991

atskira Švente, kurią rengsi 
me šių metų pabaigoje. Tada 
kandidatai duos pasižadėjimą 
— žinoma, tik tie, kurie išlai 
kys egzaminus, nes privalo 
išmokti nustatytą programą. 
Kandidatai sužinojo, kad ge
ru ateitininku būti nelengva. 
Todėl daug jaunuolių pasi 
liks tiktai ateitininkų drau
gais. Tegul bus mūsų maža 
kuopelė, bet sudaryta iš są
moningų aktyvių ir tvarkin
gų narių. Susitarėme rinktis 
šeštadieniais 15 vai. ruoštis 
Šventei. Po to turėsime lie 11- 
vių kalbos pamoką.

Verutė
I1BMWII 
ÜOBMBMIÚ

«ŽILVIČIO* TĖVŲKOMITE 
TO POSĖDIS praėjusį sekma
dienį praėjo darbingoje nuo
taikoje. Padaryta Šventės apys 
kaita. Pasirodo, nors aebuvo 
platinami pakviet mai, tačiau, 
pasibaigus meninei progra
mai, svečiai laisvu noru sūdė 
jo «Žilvičiui» 267,50 cr. ai 
parodo, kad žilvitiečių įdėtas 
darbas į pasiruošimą Šventei 
visuomenės buvo įvertintas.

Atskaičius visas šventės iš
laidai (91 kr. i, komitetas nu 
ta e nupirkti jaunimui ir vai 
karus įvairių lošimų (stalo te
nisą, šachmatus, damas, lotto, 
dominó ir kt), kuriais jie ga 
lėtų naudotis nustatytomis, va 
landomis susirinkę Jaunimo 
Namuose Be to nutarė įtai
syti užrakinamą spintą «Žil
vičio» daiktams sudėti.

iškilo mintis, kad būtų ge
rai nusipirkti vitrolą, idant 
žilvitiečiai galėtų pasiklausy 

ti lietuviškų plokštelių. Bet 
tam reikia didesnės sumos pi
nigų. Todėl Komitetas kreip 
sis į visuomenę prašant šiam 
tikslui paramos. (Visi aukoto
jai vėliau bus paskelbti spau 
doje).

Pagaliau pasidžiaugta, kad 
po «Žilvičio» šventės į lietu
viškas pamokas susirinko mo 
kinių kelis kar us daugiau, 
negu prieš tai. Iškilo reika
las daugiau mokytojų. Todėl 
jau pakviestos ir savo talką 
pažadėjo, šalia mokt E. Buit 
vydaitės, dar mokt. E. Trin- 
kūnaitė, mokt. A. Gudavičie- 
nė ir V. Aleknavičiūtė. Ši 
pastaroji jau išaugusi «Žilvi
čio» sambūrio eilėse Ir yra 
nemažiau gabi kaip jos sesu 
tė Leokadija.

Tėvų Komitetas ir globėja 
dėkoja visiems, kurie atšilau 
kė j «Žilvičio* šventės meni
nę programą ir nuoširdžiai 
parėmė šio sambūrio veiki
mą

M. V. n—n ÜHBBBSÜ

A. A. URŠULĖ 
JASIULIONIENÉ

Ji mirė š m. liepos 30 d., 
sulaukusi 82 metų amžiaus. 
Palaidota S. Caetano Cerami- 
kos kapinėje. Kaliko liūdesy 
je du sūnus, Petrą ir Vladą 
Jasiuiionį, kuris turi Juruba- 
tuboje restoraną, dvi marčias 
ir keletą anūkų. Teilsisi ra
mybėje!
C—■!! 
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ŽUVO AUTO NELAIMĖJE

Vėl žuvo naujas tautietis 
auto katastrofoje. Tai a. a. 
ANTàNaS SLIŽYS, knrį rug 
piūčio 11 aieną, antradienį, 
einant jam per Avenida Goiás 

ão Caetano, užmušė autobu 
sas. Užmušė visai arti jo na
mų. Jis buvo diplomuotas bu 
halteris ir mašinų pardavė
jas, nė 40 metų dar neturįs. 
Buvo susipratęs lietuvis. Pa
liko liūdesyje žmoną ir vai
kus. Jiems ir giminėms mūsų 
Užuojauta!
n—n 
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ZELINOJE VISI GALI UŽSIMOKĖTI UŽ «M. LIETUVĄ* 

p. Juozui Baužiui. Jis daug metų ištikimai patarnauja 
skaitytojams ir Administracijai, patarnaus ir dabar. Jo 
adresas yra Rua Manaiąs, 363. Visai arti ptie bažnyčios 
aikštės. Pasinaudokite!

PADĖKA

Praeitą pirmadienį, rugpjū
čio 10 dieną, už a. a JUOZĄ 
MATEL1ONI, jo mirties meti 
nių proga šv. Mišias aukoju
siems kun gams - prel. P. 
Ragažinskui, dr, Antanui Mi
liui, Tėvui Petrui Dauginčiui 
ir jose dalyvavusiems gimi
nėms, prieteliams ir tautie
čiams-tems nuoširdžią pade 
ką reiškia visa

MATELIONIŲ ŠEIMA
n—n

PRAŠO SUIEŠKOTI

Kur randasi Emilija Kaza
kevičienė? Jos ieško brolis 
Jonas Butavičius, 19603 Cou- 
veniury St., Detroit 3, Mich, 

U. S. A.

KA ŽINOTŲ?

Kur randasi Lekavičius 
Konstantas ar jo vaikai. Jis 
atvyko Brazilijon dar prieš 
pirmąjį Karą iš Trakų ąpskrj 
ties, Žiežmarių valsčiaus, Kai 
nškėlių kaimo. Kas žino te
pasako ML renakeijai (prašo 
Balys Adomėnas).
n—i
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Ona Mateliomenė paieško 
Juozo ir Balio Duklių. Prašo 
atsiliepti ar pranešti jai Rua 
Vichi, 204, Casa Verde, S. P.
II—Įj 
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PRASIDĖJO NAMŲ
LANKYMAS

Kartą į metus, pagal lietu
viškus papročius, kunigas atei 
na j lietuvišką namą, ji pa
šventina, paprašo Dievo pa
laimos ir tąja pačia proga pa 
lieka Kūčioms plotkelių arba 
ka.ėdaičių kai ji aujai juos 
vadiea. T. J. Bružikas, S. J, 
išvažiavo i Porto Alegre, Rio 
Grande do Sul, Curitibą ir ki 
tur. Tąja pačia proga ainau- 
jins «Mūsų Lietuvą». Laimin
gos jam kelionės!
ii—mum n 
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UŽSIMOKĖJO UŽ ML

Vladas Zizis 25 cr., Leonas 
Adomavičius 20 cr, 
u—in 
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salės grindims auko
jo Ona Gaigalienė 100 cr,

ATSKIRO NUMERIO

KAINA 0,40

R I O D E JANEIRO 
IŠKILMINGAS KOPLYČIOS 

PAŠVENTINIMAS RUGP. 30

Kaip jau buvę ML rašyta, 
lietuviams pavyko gauti sau 
nuolatinę koplyčią pačioj Rio 
de Janeiro (São Sebastião) 
katedroje. Ji yra gražaus ba 
roko stiliaus, talpinanti apie 
200 asmenų. Jos altoriuje yra 
Kristus, kryžių nešąs (Nosso 
Senhor des Passos). Šalia jo 
bus gražūs Aušros Vartų Ma 
rijos ir šv, Kazimiero pa
veikslai.

Šalia koplyčios yra erdvus 
kambarys raštinei.

Iškilmingas šios koplyčios 
pašvęntinimas bus š. m. rug 
piūčio 30 d. 11 vai Koplyčią 
pašventins ir šv Mišias atlai 
kys pats Rio de Janeiro arki 
vyskupas kardinolas J ai me 
de Barros Camara. Visi lietu 
viai labai kviečiami gausiai 
jose ckUyvauth Kviečiami at
vykti taip pat iš S. Paulo 
tas iškilmes, 
n—n 
ii ■■■■■ii

UŽPRAŠYTI ŠV. MIŠIAS,

įsisteigus savai lietuviškai 
parapijai ir turint savo koply 
čią, visi lietuviai turi progos 
visais mėnesio sekmadieniais 
11 valandai. Pakviesti i jas ir 
savo gimines, draugus, pažis 
tarnus. Auka Mišios — lais
va, pagal išgales. Žinoma, ga 
Įima užsiprašyti ir kitomis 
savaitės dienomis.
n—n

REPETICIJA, RADIJO

Rugpjūčio 16 d., sekmad’ė 
ni, 15 vai. Santa Ana bažny
čios parapijos salėje bus lie
tuvių jaunimo giesmių, dainų 
ir šokių repeticijos. Tėvai pra 
šomi atvežti juos.

Lietuviai, klausykitės VERA 
CRUZ RADIO transliacijos — 
ketvirtadieniais 18—19 vai. 
bus duodami visokie praneši 
mai, liečią Rio dė Janeiro lie 
tuvių kolonijos gyvenimą.

Rio d e Janeiro Lietuvių 
General vikariatas

»i—n

LIETUVIŲ KALBOS pamo
kos Vila Zelinoje po atosto
gų vėl bus sena tvarka: šeš 
tadieniais 16 vai. J. Namuose.

SLJ

VYRŲ BROLIJOS VEIKLOS 
KALENDORIUS «•<

Rugsėjo 20- d., spaudos., bi
čiulių subuvimas-balius. \

• .t ■■ •

Spalio 11 žaidimai Juruba-
tubos parke pas p. Vladą Ja- 
siulionj.

Lapkričio 8 ar 15 piknikas 
Praia Grande.

Atende-se com hora marcada

DR. JONAS NICIPORCIUKAS
Cirurgião Dentista 

p/ Universidade de São Paulo 
RAIOS X

Consultorio r Rua Capí Pacheco Chavesj 1206
Vila Prudente, Tel. 63-5352

ADVOKATĖ IRENA GRITÉNAS - SPINĄ 

praneša tautiečiams, khd daro Inventarus, iškraustymus, 
skyrybas, nejudomo turto administravimą,

Priima klientus savo raštinėje, esančioje Largo 
Sete de Setembro, 52, 6.o andar, sala 607 
(priešais Forum) nuo 16 iki 18 valandos.

Juozas Baužys, pirm.
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