
TĖVO DIENOS PROGA SVEIKINA «MUSŲ LIETUVA»

SR. 32 (1045 PAULO — BR SIl — 1963 M. RUGPIUCiO — AGOSTO 9 D. * XX VI *|
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Žmogaus Gyvenimas
Popiežiaus Pauliaus VI laiškas enciklika, nrasidedanti žo 

džiais «Humanae vitae", skirta visiems tikimiesiems.

Garbingiesiems Broliams Patriarchams, Arkivyskupams, 
Vyskupams ir kitiems vietų Ordinarams esantiems taikoje ir 
bendraujantiems su Apaštališkuoju Sostu, viso katalikiškojo 
pasaulio kun gams ir tikintiesiems, o taip pat ir visiems ge
ros valios žmonėms.

GERBIAMIEJI BROLIAI IR MYLIMIEJI SUNŪS

a. Gyvybės perteikimas

1. Žmogaus gyvybės perteikimas, kuriuo susituokusieji 
yra laisvi ir atsakingi Kūrėjo Dievo bendradarbiai, visada 
buvo jiems didelio džiaugsmo šaltinis, nors kartais susijęs 
su nemažai sunkenybių ir sielvartų. Visais laikais Ją parei
gą atl ekančių gimdytojų sąžinės susidūrė su rimtomis pro
blemomis. Bet šiais paskiausiais laikais, besivystant bendrue 
menei, atsirado okių pasikeitimų, kurie iššaukė naujų klau
simų kad Bažnyčia negali jų nepaisyti Reikalas labai jau
triai liečia žmonių gyvenimą ir laimę.

I. Nauji klausimo nežiūriai ir Bažnyčios galia juos spręsti

Blaivus žvilgsnis j problemą.
2. įvyko ir Įvairių rūšių pasikeitimų.

Visų pirma labai išsivystė žmonijos prieauglis. Daugelis 
atvirai baiminasi, kad visame pasaulyje tautos auga greičiau 
negu jų turimi ištekliai. Drauge auga ir daugelio šeimų bei 
besivystančių tau ų vargai. Tokiu būdu kraštų vyriausybės 
atsiduria pavojuje pasiduoti pagundai tą pavojų šalinti kraš
tutinėmis priemonėmis.

Toliau darbo bei gyvenimo sąlygos kaip ir naujieji tiek 
ekonominiai tiek auklėjimo reikalavimai ne retai apsunkina 
didesnio vaikų skaičiaus išlaikymą. Mes regime taip pat, 
kaip keičiasi pažiūros į moters asmenį ir jos vieta bendruo
menėje, o taip pat keičiasi pažiūra ir į moterystėje gyvenan 
čiųjų meilės vertę ir moterystės aktui skirtą reikšmę, ryšyje 
su šita meile.

Pagaliau, ir šitai yra už viską svarbiau, žmogus padarė 
nuostabią pažangą, protingai apvaldydamas ir suorganizuo
damas gamtos jėgas. Ta pažanga yra tokia didelė, kad jau 
virsta viską apimančia ir jo paties kūną, ir dvasios gyveni
mą, ir bendruomeninį—sociannį gyvenimą, ir net gyvybės 
perteikimo įstatymus.

NAUJI KLAUSIMAI

3. Pakitusios gyvenimo aplinkybės iškelia naujų klausi
mų. Štai, atsižvelgiant į šių dienų pakitusias gyvenimo sąly 
gas, atsižvelgiant į vedybinio gyvenimo santykių reikšmę 
vedusiųjų taikai bei ištikimybei vienas kitam, ar nereiktų 
peržiūrėti iki šiol galiojusias gyvenimo normas, ypač kai jų 
nebegalima užlaikyti be didelių, kartais didvyriškų aukų?

Dar daugiau, praplečiant ir vedybiniam gyvenimui taip 
vadinamą «visuotinumo dėsnį», ar nebūtų galima sutikti, kad 
dėl protingesnio, nors ir ne taip gausaus vaisingumo inten
cijos, materialiai vaisingumą panaikinti intervencija būtų 
laikoma išmintinga ir teisėta? Kiiais žodžiais, ar nebūtų ga
lima sutikti, jog gimdymo vaisingumas priklauso labiau ve
dybinio gyvenimo visumai, negu paskiriems jo aktam ?

Šių dienų labiau išsivystęs žmogus jaučia didesnę atsa
komybę. Tad ar ne metas patikėti jo protui ir valiai uždavi
nį reguliuoti gimimus, užuot palikus šitai jo organizmo bio
loginiam ritmui?

BAŽNYČIOS KOMPETENCIJA
4. Šios problemos reikalauja iš Bažnyčios vėl naujai ir 

Miliai pergalvoti dorovinius moterystės dėsnius, pagrįstus

prigimties įstatymu ir ap
švies us bei praturtintu» die
viškojo preiškimo.

Nei vienas tikintysis nenei
gia, kad Bažnyčia turi aiškiu 
ti ir prigimtinį doros įstaty
mą. Mūsų pirmtakai daug kar 
tų pabrėžė, kad Jėzus Kris
lus, suteikdamas savo dieviš
kąjį autoritetą Petrui ir apaš 
talams, ir siųsdamas juos mo
kyti visas tautas doros įstaty 
mo. juos paskyrė saugotojais 
ar autentiškais interpretuoto
jais viso dorovės įstatymo, 
tai yra, ne vien tik Evangeli
jos, bet ir prigimties, kadan
gi prigimties įstatymas taip 
pat atskleidžia Dievo valią ir 
kadangi ir jį reikia užlaikyti, 
norint save išgelbėti.

Būdama ištikima tai savo 
pasiuntinybei, Bažnyčia visa
da, o paskutiniais laikais dar 
išsamiau, dėstė tikintiesiems 
tiek moterystės prigimtį, tiek 
susituokusiųjų pareigas, tiek 
tai, kaip teikia teisingai nau
dotis vedusiųjų teisėmis.

(Bus daugiau)

Pilnateisė Bendruomenė

Daug posėdžiauta, daug tar 
tąsi, svarstyta, ginčytasi, bet 
pagaliau Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Brazilijos Kraš 
to padalinys įregistruotas ir 
valstybės pripažintas, gavo 
visas viešųjų organizacijų tei 
sės gyvuoti tvarkytis, veikti. 
Tuo pasidžiaugs kiekvienas 
nuoširdus lietuvis

Kitą savaitę, rugpjūčio 16 
dieną, 20 valandą šaukiam s 
Bendruomenės Tarybos posė- 
d s. Taryba dabar jau turės 
savo rankose valdžios patvir 
tintus įstatus, žino» ant kokio 
pagrindo stovi ir galės lais
vai bei tikrai pL nuoti savo 
tolimesnę veiklą. Jei iki šiol 
ne vienas teiravosi, kągi iš 
tiesų veikia Bendruomenė,- 
Jau pusmetis, jau beveik me 
tai, kaip išrinkta Taryba ir 
Valdyba, o niekur nieko ne
parodo; ir jei klausėjai turė
jo pagrindo taip teirautis, tai 
dabar žino, jog daugiausiai 
darbo buvo įdėta į statutų 
parengimą. Neužmirštinas Ben 
druomenės organizuotas su 
kitoms organizacijoms Vasa. 
rio 16 minėjimas, ir jos daly 
vavimas 16 tautų rengtose iš
kilmėse katedroje. Bendruo
menės valdybos ir tarybos 
nariai darbuojasi drauge su 
kitomis tautomis šio mėnesio

Kultu ingą, lietuvišką ir religinį Argentines laikraštį
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Nuoširdžiai sveikiname
«Mūsų Lietuvos»

Redakcija ir Administracija

JUOZĄ IR LIUDĄ MATEL ONIUS 
atšventusius gražią vedybinio gyvenimo sukaktį 

sveikina
São Paulo Lietuviai Jėzuitai

25 dienos minėjimui miesto 
t aire pravesti. Šito darbo 
nepajuto lietuviškoji mūsų 
bendruomenė. Dabar Tarybai 

Jr Valdybai teks imtis tokių 
darbų, kurie, lies tiesioginiai 
pačių lietuvių reikalus. O »ų 
reikalų yra nemaža. Nenorė
dami užbėgti už akių pačios 
Tarybos ir Valdybos iniciaty
vai. tuo tarpu tų greit atlikti 
nų darbų čia neminime. Bet 
linkime kad sekantis Tarybos 
ir Valdybos posėdis nusistaty 
tų aiškias pagrindines gaires 
savo konkrečiai veiklai. Jej 
prisilaikysime bitelės dėsnio: 
«Vienas už visus ir visi už 
vieną», tai greit pajusime 
Bendruomenės nauaą mūsų 
kolonijai.
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Tie. du tomai buvo išleisti 
priešbolševikiniais laikais. 
Juo» prireikė antrą kartą 
leisti «seniai išsibaigus tira
žui».

«Ruošiant naują žodyno pir 
mo ir antro tomų leidimą, pa 
grindų buvo paimtas senasis 
jų tekstas», - rašo J. Kruo 
pas. «Jis papildytas nau 
jais žodžiais, iliustraciniais 
pavyzdžiais ir gausia f azeo 
logija. Papildymai padaryti 
gana žymūs, nes Žodyno kar 
toteka nuo 1941 metų ligi 
šiol padidėjo pusantro milijo 
no kortelių ir kasmet vis pa 
sipiluo keliasdešimčia tūks 
tančių žodžių ir sakinių, užra 
šytų iš liaudies kalbos, groži 
nės literatūros ir kitų šalti 
nių». Iš viso, pirmieji tomai 
dabar esą su maryti «tais pa 
čiais principais, kaip ir tary 
biniais metais parengtieji». 
Dabar spausdinamas aštuntas 
tomas, rengiami devintas ir 
desimtas.

(ELTA)

Praėjusiojo birželio 15 d. 
Baden-Badene, Vokietijoj, 
įvyko Europos Lietuvių Krikš 
čionių Demokratų Tarybos 
(ELKDT) steigiamasis suvažia 
vmas. Svarstė ELKDT veik 
los programą, atstovavimą 
tarptautiniuose sąjūdžiuose, 
Lietuvos padėtį ir jos laisvi
nimo galimumus, šių dienų 
politinę padėtį.

Europos Lietuvių Krikščio 
nių Demokratų Tarybą suda
ro; E. Turauskienė, B. Venc 
kuvienė, prof. J. Eretas dr. 
P. Karvelis, prel. V. Mincevi
čius ir A, Veackus. Tarybos 
pirmininku išrinktas inž. A, 
Venckus.

(ELTA)

Didžiojo lietuvių kalbos žo 
dyno redaktorius Juozas Kruo 
pas liepos 2 d. TIESOJ prane 
šė, kad jau išleista nauju žo 
dyno pirmojo tomo laida. An 
trojo tomo nauja laida pasiro 
dysianli ateinančiais metais.

Kanada palaiko savo atsisa 
kymą pripažinti Latvijos ir 
kitų Baltijos valstybių inkor 
poravimo į Sovietų Sąjungą 
teisėtumą ir pripažįsta Balti 
jos tautų apsisprendimo teisę.

Taip gegužės J3 d. parašė 
naujasis Kanados užsienių 
reikalų valstybės sekretorius 
M. Sharp Newfoudlande gyve 
nančiam latviui verslininkui 
a. Jėkstei.

Toks Kanados nusistatymas 
buvo žinomas iš jos vyriausy 
bių laikysenos. Tik įsakmiai 
parašyto tokio pareiškimo tuo 
reikalu suinteresuotieji netu
rėjo. A. J eketė pasiryžo pasi 
klausti apie tai vaist. sekre 
torių Laišką perdavė parla 
mento narys Charles E. Gran 
ger, ir sekretorius atsiliepė 
čia pateikiamu pareiškimu.

Toliau laiške pridurta.-
— Esu įsitikinęs, jog jūs su 

prasite, kad apsisprendimo tei 
sê turi būti atstatyta taikio 
mis priemonėmis, ir tad turės 
būti lėtas vyksmas.

(ELTA)

1



2 pil8Ž

Svetima nosis
Lietuvių liaudies dainose 

randame daug gražių posmų 
apie margąsias gromatėles. 
Laiškas yra brangi ir mielai 
laukiama dovana. Jeigu kas 
sugalvotų parašyti laiškų atsi 
radimo istoriją, turėtų pradė
ti nuo žilos senovės, kai dar 
nebuvo rašto, kai specialių 
pasiuntinių lūpomis būdavo 
siunčiami žodiniai laiškai. Su 
raštu atėjo akmens ir molio 
lentelės egiptieciškps papiru 
sas, kol pagaliau buvo išras
tas ir ^tobulintas dabartinis 
popierius, Su laiškų evoliuci
ja keitėsi ir jų pristatymo 
būdas. Pradžioje užteko žmo 
gaus kojų, vėliau į pagalbą 
buvo pasikviesti eiklieji žir
gai, vežimo ratai, laivų b’t 
rėš, geležinkelio bėgiai ir pa' 
galiau greičiausia susisieki
mo priemonė — lėktuvai. At
rodė, kad laiškams mirtiną 
smūgį gali suduoti telegrafas 
bei radijo bangos, bet būgš
tavimas liko be pagrindo. 
Dvidešimtame amžiuje laiškų 
skaičius auga tokiu mastu, 
kad pašto įstaigos yra pri
verstos statydintis milžiniškus 
pastatus ir kasmet jieškoti 
vis naujų tarnautojų. Laiškų 
pasisekimo priežastimi tenka 
laikyti jų asmeninį pobūdį — 
laiškas yra asmeninis ryšys 
tarp dviejų žmonių ar gru
pių Ko dažnas negalėtų pa
sakyti tiesiai į akis, tai jis la 
bai nuoširdžiai patiki popie
riui, atsKleisdamas slapčiau
sias širdies gelmes. Laiško 
popierių margina įsimylėjėlių 
pažadai, nusagstyti padangės 
žvaigždėmis, senatvės išmin
timi atžymėti tėvų patarimai 
vaikams, atviri draugo žo
džiai draugui, o kartais tame 
popieriuje blyksteli ir neapy
kantos kibirkštėlė, Viskas pa

tikima laiškui, nes juk kiek- 
kienas žino, kad jį skaitys 
tik tas asmuo, kuriam jis yra 
skirtas. Pašaliečio akimis as
meniniai laiškai neprieinami.

Asmeninių laiškų nelieč'a- 
mumą karo metais pažeidžia 
cenzoriai, kurių pareiga yra 
jieškoti priešui perduodamų 
žinių, nieko bendro neturin
čių su asmeniškumu. Tai yra 
suprantama ir pateisinama- 
Liūdniau būna tada, kai cen
zoriai nosį į asmeninius laiš
kus p adeda kaišioti taikos 
metais. Toks nosies kaišioji- 
mas ypač būdingas komunis
tų valdomiems kraštams, to
dėl ir šio liguisto įpročio šak 
nų reikia jieškoti pačioje So
vietų Sąjungoje. Prie Stalino 
nekalčiausio pobūdžio susira
šinėjimas su užsienyje gyve
nančiais asmenimis laiškų ra
šytojus automatiškai įtrauk
davo į nepatkimų piliečių 
sąrašus. L. Brežnevo ir A. 
Kosygino laikais komunistinis 
režimas sušvelnėjo, bet lig 
šios neįstengė at išakyti Sta 
lino teroro laikų palikimo - 
į laiškus nosį ka šiojančių 
cenzorių. Kad tai nėra iš 
piršto išlaužtas teigimas, liu
dija dvejus metus Maskvoje 
praleidusio torontiškio dien
raščio «The Telegram» korės 
pondento P, Worthingtono iš
keltas maskvinės cenzūros 
klausimas. Dar ryškiau cen
zūrą atskleidžia Vakarų pa
saulį pasiekę ukrainiečio ra
šytojo V. Čornovilio rankraš
čiai. Nedviprasmiškai jis nu
siskundžia, kad laiškų priva
tumą saugo sovietinės kons- 
tituc jos paragrafai, kuriuos, 
matyt, yra užmiršęs centrinis 
kompartijos komitetas, jeigu

MUSŲ LIETUVA

į asmeninius laiškus ir dabar 
tebėra leidžiama kaišioti sve
timas cenzorių nosis.

Kaip yra su laiškais iš Lie
tuvos? Kiekvienas akylesnis 
laiškų gavėjas jau seniai yra 
pastebėjęs, kaip sunku būna 
atplėšti laiško iš Lietuvos 
voką. Jo atlapas taip stipriai 
užklijuotas, kad, humoristiš- 
kai taHant, tenka šauktis re
plių pagalbos. Per prastos ko 
kybės popierių matyti persi
gėrusios gelsvų klijų dėmės- 
Garais atklijavę voką, cenzo
riai nesigaili sovietinės ga
mybos klijų j m vėl užklijuo
ti. Nesiskaitymas su valdinė
mis lėšomis ir yra jų slapties 
pražūtis - dėl perdidelio kli
jų kiekio net visą laišką rar„ 
di prilipusį prie voko. Šią 
mintį patvirtina ir poetas dr- 
H. Buddensiegas, savo įspū
džius iš viešnagės Lietuvoje 
paskelbęs «Mickiewicz Blaet- 
ter> žurnale. Stebėtis tenka,

aleksas Kalinauskas
Advokatas

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

Rezidencija
R Joaquim Piza, 204 

Tel. 31-2548

RUA COSTA BARROS, 352

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

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

kad be cenzoriaus svetimos 
nosies nepraleidžiami ir jam 
skirti laiškai. Kyla klausimas 
— ko jieško ir ko siekia pa
gal «ukazą» iš Maskvos Vil
niuje pasodinti cenzoriai? Ga 
limas dalykas, kompartija no 
ri sužinoti lietuvių išeivių 
nuotaikas, kurios kaip tik ge
riausiai ir atsispindi asmeni
niuose laiškuose. Ilgu metų 
išsiskyrimas laiškus yra pa
daręs vienintele mums priei
nama asmeninių ryšių forma. 
Laiškuose iš Lietuvos cenzo
riams tikriausiai rūpi patikriu 
ti lietuvio mintis, propaganda 
grįsto perauklėjimo atsiektus 
rezultatus. Cenzoriaus nosis 
yra įprastas dalykas į kalė
jimus ateinainančiuos bei iš 
jų išeinančiuos bei iš jų išei 
nančiuos laiškuos, nes kali
niai yra praradę asmenines 
teises. Lietuvių liaudies pa
tarlė įspėja nekišti nosies 
tarp durų. Patarlės apie no
sies kišimą į svetimus laiš
kus Vilniaus centriniame paš
te, deja, neturime, nes liau-

Raštinė:
15 de Novembro, 244 

4.0-Sala 19- Tel. 37-0324 
no 14,00 iki 18,00 vai.

1968 m rugpjūčio 9 d 
dies išmintis tokio atvejo ne, 
buvo numačiusi. Kas galėjo 
tikėtis, kad lietuvio ryšiams 
su Lietuva bus taikomi ‘..kalė
jimo metodai?

V. Kst.
Iš Tėviškės Žiburių 
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LIETUVIŠKA AIKŠTĖ

Urugvajaus lietuviai sukru
to Lietuvos Nepriklausomybės 
Metais ką oors realaus įgy
vendinti. Iš valdžios išsipra
šė, kad būtų pavadinta Lietu-, 
vos vardu viena aikštė. Ir to 
kią aikštę jie gavo labai žy
mioj vietoj Montevideo mies
te prie Agraciados, kur susi 
duria keletas kelių. Parkų ir 
aikščių direktorius su lietu 
vių sudėtais pinigais prižade 
jo gražiai tą aikštę sutvarky
ti. Jau sudėta tam tikslui 
22,200 Urugvajaus pesų. Tai 
nemaža suma pinigų
MW—II 
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ARGUEDAS NERANDA
VIETOS

Pabėgęs iš Bolivijos buvęs 
ministeris Arguedas. kuris pri 
sipažino, kad jis esąs mark
sistas, komunistas ir simpati
zuojąs Kastrui, neranda niekur 
prieglaudos. Visi P. Amerikos 
kraštai bijo jį laikyti. |Õilè, į 
kurią buvo pabėgęs, jau iš 
kraustė. Pasiprašė Argentinos 
kad priglaustų. Ir čia nerado 
pritarimo, nes nutarta komu 
nistams nepataikauti, Atvyko 
į Braziliją, ir iš čia turėjo 
kraustytis. Tada išvyko į An 
gliją, o iš ten į JAV. Nėra 
dęs kur apsistoti žada grįžti 
atgal į Boliviją ir užimti Gue 
varos vietą, tai yra, organi
zuoti sukilėlius. Ąr jam tas 
planas pasiseks, parodys atei 
tis.

Gintarė Banatytė-Ivaškienė

Baltasis Stumbras
PREMIJUOTA ISTORINĖ APYSAKA JAUNIMU

(tęsinys)

’ Kiek į šalį pabėgėjus, Gen- 
drutis sušnabžda:

Vakar buvo per tamsu, o 
šiandie gal daugiau nebebus 
progos. Eikš, parodysiu slė
pynę.

Audriui jau nuo vakar va
karo knietė sužinoti, kur visi 
buvo dingę. Dabar juodu pri
slenka prie Šalutinės liepos, 
paeina keletą žingsnių ir, 
praskleidę žemo krūmokšnio 
šakas, atsiduria prieš siauro. 
ką žemėje angą. Sušliaužia į 
vidų.

— Vakar pamatęs, kad visi 
kariai žūva, krivis įsakė mo
terims ir vaikams čia sulįsti. 
Raminta, išsprukus iš Aivaro, 
ta’p pat pabėgo. Kai pamatė 
tave vieną viduryje kiemo 
stypinėjantį, norėjo čia atme
ti. Bet kaip tik tada kalavi
juotis, atrodė užmuštinai tave 
kirto. Manėme, kad esi nebe 
gyvas... Iš čia Rintas pirmiau 
šia pamatė, kaip plėšikai štai 
ga pradėjo iš ramovės bėgti- 
Matyt, buvo ginoje sargybas 

palikę. Sargybiniai, prūtiškius 
pastebėję, bus davę ženklą 
pasitraukti, — aiškina vakar 
dienos įvykius Gendrutis.

Siaura anga gerai paslėp
ta. Slėpynės gilumoje ir visai 
atsitiesti galima. Storų rastų 
sienos laiko lubas. Jose pada 
rytos kelios skylės orui įeiti. 
Raminta sakė, kad puolimui 
užtrukus ar gaisrui saloje ki
lus, čia būtų galima tris die
nas išslypėti.

Kai pagaliau berniukai iš
lenda paviršiun, gauna abu 
nuo Skomanto barti, kad ne
pasiklausę pasišalino.

— Maniau, kad naktį pelė 
da abu nusinešė! — pusiau 
juokais prikaišioja jis.

Pusryčių vyrai sueina į di
džiąją menę. Ir kaip nudžiun 
ga pamatę, kad jos židinys 
įsiliepsnojęs traška, poška, 
pasitinka juos su malonia ši
luma. O Liūne! — kada ji ir 
išsimiega? Čia pilnas stalas 
mėsų, košių, duonos, pieno 
ir uogienių.

Po pusryčių, kampe susėdę, 
ilgai tariasi krivis, Skoman
tas, Pruto rikis ir Vaišvilkas. 
Pagaliau Skomantas prieina 
prie Audrio.

— Sūnau, esi sužeistas, tu
ri vykti namo. Barys palydės. 
O mes bandysime sunaikinti 
plėšikų būstinę ir juos pa 
čius išnaikinti, kol dar nespė 
jo naujon vieton nusidangin
ti. Ilgiau laukti nebegalima. 
Ateina žiema — bus dar 
sunkiau.

— Bet, tėti, aš visai gerai 
jaučiuosi.

— Jei ginklo negali naudo
ti, ne tik mums nepadėtam, 
bet trugdytum. Turėčiau pas
kirti vieną vyrą tave globoti. 
Ne, sūnau. Jau ir taip pasižy
mėjai, išgelbėjęs vaikinus iš 
nelaisvės, — baigia Skoman
tas.

Berniukas žino, kad tėvo 
nebe perkalbės. Pasakė — kaip 
kirviu nukirto. Ir staiga su
švinta jo galvoje išeitis:

— Tėti, o kaip jūs be ma
nęs plėšikų būstą atrasite?

— Be tavęs, sūnau?!
— Na, be Draugužio. Jis 

kalavijuočių kvapą gerai užuo 
džia, be vargo susektų.

— Teisybę sakai, Audry. 
Vilkiuko mums reikia, o jis 
nuo tavęs nesiskirs.

Išsiprašo ir Gendrutis plė
šikų medžioti. Tik Rintas 
pats mato, kad negalės su vy 
rais vykti. Nors jo žaizda jau 
gyja, bet plėšikus medžioti 
dar per silpnas. Vaišvilkas 
nutaria palikti jį kol kas Vai- 
voroje. O paskui atsiųs vyrus 
parlydėti namo.

Išėję iš menės, kieme pa
mato paruoštą kitą laužą — 
mažesnį už tą, ant kurio su
deginti kariai. Ant šio pagul
dyta Varpūnė atrodo tokia 
nežemiškai graži, kad net Au 
drys su Gendručiu praeidami 
stabtelia pasigrožėti. Jos ilgi, 
geltoni, palaidi plaukai žiba 
išsidraikę ant rudeninių gė
lių, kuriomis moterys ją visą 
aplinkui apkaišė.

- Nieko vargšelė čia netu 
tėjo, tai nors gėlynais apsi
kaišiusi tenueina pas Praam
žių, — palinguoja galvą Dū
lio našlė.

Uždegus laužą, iš pilko dan 
gaus nukapnoja pirmieji lie
taus lašai. Nežinia, ar tai lie 
tus, ar ašaros rieda veidais, 
ratu sustojusių vaidilučių ir 

jaunuolių. Net vyrai susigrau 
dinę kramto ūsus. Vaišvilkas 
ir Rintas patys pristatys jos 
pelenus Mintos rikiui...

Pasigirsta iškilmingi krivio 
Gedainio maldos žodžiai: «Pa
imk, Vaiva, šią mergaitę už 
raukos...»

PLĖŠIKŲ PĖDSAKAIS

. Žvarbus rudens vėjas knisa 
si už apykaklių, už juostomis 
suveržtų kailinukų. Laikas 
nuo laiko į vyrų veidus teš
kia sauja šaltų, didelių lašų. 
Apie dvidešimtis Skomanto ir 
Pruto vyrų brenda šalta, siū
buojančiu liūnu.

Pati pirmoji brenda Liūnė. 
Žuvus visiems Vaivoros ka
riams, ji turi svečius perves
ti didžąja, tiesiąja kulgriodą. 
Žirgus paliko Vaivoroje. Ten 
pat liko ir keletas Skomanto 
karių greitomis pastatyti tvar
tų, kad nuo žiemos šalčių gy 
vuliai turėtų kur prisiglausti. 
Ogi reikia ir didžiulį pilkapį 
po šventosiomis liepomis žu- 
vusiems kariams supilti.

(Bus Daugiau)
na—p
SwCTwag
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REDATOR: JONAS KIDYKAS

PRENUMERATOS KAINA METAMS: N Cr.S 10,00 visoje P- 
Amerikoje. GARBĖS PRENUMERATA NCr.S 25,00. GARBĖS 
Atskiro numer.išleidimas NCr J60.00 Paskiro Nr. Kaina Cr,$0 20 
SKELBIMAI; pirmame puslapyje NCr. $ 15,00 paskutiniajame

NCr$ 10,00. viduriniuose puslapiuose NCr.5,0(į 
Ilgalaikiams skelbimams daroma nuolaida

Straipsnius ir korespondencijas redakcija taiso savo 
nuožiūra. Nenaudoti straipsniai grąžinami tik autoriui pra 
šaut. Pavarde pasirašyti straipsniai nebūtinai išreiški^ redak
cijos nuomonę. Už skelbimų turinį ir kalbą redakcija neatsako.

1948 m. Vakarų Europoje gyv> nantieji lietuviai stambes 
nėmis grupėmis pradėjo traukti j kitus žemynus. Jų dalis 
atvyko Argentinon. Buvo nuoširdžiai priimti anksčiau čia 
įsikūrusių tautiečių.

Anų, 1948 metų, liepos-rugpjūčio mėnesiais, galutinai 
susidarė didesnė pasiryžėlių grupė, nutarusi eiti Argentinos 
ir pasaulio hetuviškon išeivijon nauju spausdintu žodžiu. Jų 
priekyje atsistojo du jauni idealistai, prieš keletą mėnesių 
išlipę Argentinos žemėn — KUN. PR, BRAZYS ir KUN. PR. 
GARŠVA. Pirmasis, vėliau išaukštintas į vyskupo garbę, jau 
iškeliavo Amžinojon Tėvynėn, antrasis, savo tyresniųjų pa
šauktas į JAV-bts, yra žymiausio laisvame pasauly lietuvių 
dienraščio redaktorium.

Šiuo meiui «Laikui» vadovauja tėvas Augustinas Steig- 
vila, M.I.C., padedamas Juozo Mikalčiaus. o administraciją, 
jau antras dešimtmetis, tvarko Pijus Gudelevičius.

Taip gimė «Laikas».
Čia prisiminsim bent tuos, kurių pėdsakai ryškiau įs

pausti paliko. Ag.-. Antanas šantaras šiam laikraščiui yra pa 
šventęs nesuskaitomas valandas, jas atitraukdamas nuo sa
vo tiesioginių pareigų. Šimtai jo ilgesnių straipsnių ir trum
pesnių rašinėlių traukė skaitytoju dėmesį. Redakcinės komi
sijos priekyje yra stovėję kun. J. Margis, kun. A. Lubickas, 
A. kleiva, mok Jonas Vedegys, inž. Stasys Babronis ir kt. 
Daug idėjinių straipsnių yra tilpę prof. dr. Juozo Mačernio 
Povilo ir Marijos Mačernių. Atskiriems laikraščio skyriams 
yra vadovavę kap. Viktoras Diminskas, Elzė Diaiinskienė 
Ona Kairelienė, Antanina Mikelionienė. Nepamainomais ben 
dradarbiais yra buvę Jonas Gliosas, Andrius Naujokas, An
drius Baltrušaitis, Kaz Vaitkevičius. Jie iškeliavę į JAV-bes 
ten rado panašų darbą ir geresnes sąlygas.

Dvidešimt vagų išvaryta, Visos jos vienodai tiesios, nes 
nors keičiasi arklo vairuotojas, bet gairės tos pačios — Tė- 
nės meilė ir Dievo tiesa, Šios dvi idėjos pašaukė «Laiką» 
gyveaiman prieš 20 metų, šios idėjos dabar mums rodo ke
lią ir jos švies visada.

Kartais būna, kad artoją vargina vapsvos ar ucdai, ku
rie zyzdami kitą darbininką galėtų iškreipti iš tiesaus baro, 
bet ryžtingas artojas viena ranka mosteli, nubaido vabz
džius, o vagos nepalieka. Ją išvaras meta žvilgsnį atgalios, 
pasidžiaugia tiesumu, ariamo lauko platumomis ir vėl už 
rankenos ir į naują barą — Naują Dešimtmetį.

«Laiko» Redakcija ir Administracija.

Prieš 20 Metu

Kaunas — Rotušės rūmai
«soohís»-

Skolintos Širdys, Inkstai, Kepenes
PRASIDEDA KŪNO ORGANŲ PERKELDINĖJ1MŲ ERA

Įvairiuose kraštuose pasi
šventę medikai ir biologai jau 
daugiau kaip 20 metų tyrinė
ja įvairių kūno dalių perkel- 
dinimo (transplantacijos) pro
blemą. Jeigu širdis, plaučiai, 
kepenys ir inkstai galima bū 
tų pakeisti kaip automobilio 
motorą, tai milijonai žmonių 
savo gyvenimą žymiai prail
gintų. Bet, kol kas, susiduria 
ma su sunkiai nugalimomis 
kliūtimis; būtent: etinėmis, 
dorovinėmis ir imunitetinė- 
mis.

TRADICINIAI SIMBOLINĖS, 
ETINĖS IR MORALINĖS 
NESUDERINAMYBĖS

Širdis, su savo automatine 
nervų sistema, yra kumščio 
didumo specialių raumenų 
gabalas kraujo varinėjimai, 
Tačiau nuo neatmenamų lai 
kų širdis siejama su žmogiš
kaisiais jausmais, kaip pvz. 
nuoširdžiai dėkoju, nuoširdus 
ir t. t. Šv. Raštas širdies sim
bolius vartoja labai dažnai 
sielos, asmenybės ir tautos
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vietoje; «Aš jums duosiu nau
ją širdį..’ (Ezk. 36, 26). «Pa
laiminti tyros širdies...» (Mat. 
5, 8).

Gydytojai iki Šiol niekad 
nenustatydavo ligoniui, esant 
ir su vargingiausia širdimi, 
kada jis amžinai užmigs. At
sitinka, kad koks beviltiškas 
ligonis 'visų nustebimui išgy
vena dar kelis mėnesius ar 
net kelerius metus. Bet prieš 
tą tradicinę medikų etiką, 
Pietų Afrikoje dr Barnard 
nusprendė, jog Vaškanskis už 
kelių dienų mirsiąs. Pastebė
tina, jog L. Vaškanskis, stp- 
tynerių metų laikotarpyje tu
rėjęs du širdires smūgius. Pre 
zidentas L. b. Jthnsonas irgi 
turėjo du širdies smūgius, ta 
čiau jis nemano, jog dėl to 
negalėtų prezidentauti. L. Vaš 
kaus po operacijos teišgyve
no 18 dienų.

Žmogiškasis kūnas, nepai 
sant kaip jis ligų ir negalių 
suniokotas, visbiek turi dieviš 
kąjį pradą — dvasinu sielą. 
Tai yra kažkas švento. Dėl 
tÕ"j°k8 žmogus neturi teisės 
kito žudyti ar išstatyti į mir
ties pavojų, nors to ir būtų 
prašoma. Nes nei sveikata, 
nei gyvenimas nėra pati di
džioji gėrybė. Čia neapsako
mos reikšmės teturi vien dva 
sinis elementas.

ORGANIZMAS AKLAI IR 
VISOMIS GALIOMIS KOVOJA 
SU PAŠALINIAIS ĮSIBRO

VĖLIAIS

Širdies specialistai pripa
žįsta, kad pati perkeldinimo 
operacija techniškai nėra per 
daug paini. Daug sunkiau pri
jaukinti inkstus ar kepenis. 
Taigi čia ne pačios operaci
jos atlikimo reikalas, bet bū
do, kaip suvaldyti gyvybės 
procesą, kurs, kad išliktų, — 
sunaikina bet kokį įsibrovėlį, 
baltaisiais kraujo rutulėliais 
ir kitais gynėjais. Taigi, sėk
mingai transplantacijai reika 
linga gerai žinoti, kokiu bū
du apvaldyti kūno karingumą 

ir kaip jį laviruoti, kad nesu
naikintų jam naudingo orga
no. Tas kūno karingumas kar 
tais taip išsivysto, jcg paga
mina tokias atsparumo prie
mones, kurios bando sunai
kinti savo p ties organus. Pa
ryžiaus prof. B. Helpernas po 
ilgų tyrinėjimų padarė išva
dą; reumatinis atriias suke
liamas ne kokiu tai nežinomų 
medicinoje bak erijų, bet pa
ties kūno pasigamintų stiprių 
cheminių apsigynimų priemo 
nlų Tof apsigynimo priemo
nės po, pasakysime, smarkaus 
gerklės uždegimo, randa pa
lankias naikinimo vietas są
narių junginiuose ir širdies 
plėvėse, iš to kyla reumati
niai skausmai.

Vienas žymiausių širdies li
gų specialistas dr. Shumway, 
Stanford, Calif., jau pernai, 
lapkričio mėn., buvo pasiruo
šęs perkelti širdį tik laukė 
atitinkamo aukotojo (perkeldi- 
nimą įvykdė sausio mėnesį 
1968). uis sakosi tokių perkel- 
dinimų su šunimis įvykdęs 
per 300 savo privačioje labo
ratorijoje. iš tų šunų, kai ku
rie išgyveno 1 mėn,, kiti 3 
mėn. Jo manymu, žmogus, po 
tokio perkeldinimo, geriausiu 
atveju tegalėtų išgyventi vie
nerius metus

Tad dabar, po tų jau ge
riau ar menkiau pasisekusių 
transplantacijų P. Afrikoje ir 
JAV, prasidės visame pasau
lyje širdžių perkeldinimo karš 
tis. Inkstų perkeldinimas pra
sidėjo jau anksčiau. Su pa
siskolintais inkstais 4 asme- 
jau 5 metai tebegyvena. Ke
penų perkeldinimas tik prasi
deda. Iš penkių pądarytų ope
racijų su vaikais Denver, Co 
lo, 3 laikosi jau Kelintas 
menuo.

Atsiranda painus klausimas 
iš kur gauti tiek širdžių, kai 
vien JAV 500.000 žmonių 
miršta kasmet širdies ligo
mis? Taip pat kaip tas (pado
vanotas šird'S išlaikyti gyvas» 
kol bu» pasiruošta operuoti?
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Kai kas pataria jas laikinai 
Pagydyti beždžionės kūne 
Kiti pataria stačiai vartoti 
kiaulių širdis (bet kaip toks 
asmuo su kiaulės dirbtine šir 
dimi būtų priimtas visuome
nėje?).

Belieka tik su nuostaba sek 
ti, kaip ta vertinga medici
nos mokslo naujoji dovana 
pasitarnaus žmonijai širdies 
ligų aukoms prailginti gyve
nimą.

M. Pis.
Iš <Dratlgo».

iíãgõãÜ

«ATEITIES» žurnalas 
skelbia jaunimo rasiniu 

konkursą
Šiais 1968 Laisvės kovos 

metais ATEITIS skelbia raši
nių konkursą visame laisvąja 
me pasaulyje gyvenančiam lie 
tuvių jaunimui. Konkursas pra 
sidėjo 1968 m. vasario 16 d. 
ir tęsis vienerius metus iki 
1969 m. vasario 16 d. Konkur 
se dalyvauja visi, kurių raš
tai bus atspausdinti iki 1969 
metų vasario 16 d. «Ateities» 
žurnalo numeriuose.

Konkursas skirstomas į se
kančias dalis, su specifine 
tematika:

1. GROŽINĖ LITERATŪRA

1. Už geriausią novelę;
I premija — 50 dolerių./
II premija — 30 dolerių.
III premija — 20 dolerių.
2. Poezija (Bendra tematika
I premija — 30 dol.
H premija — 15 dol.
III premija — poezijos kny 

gų rinkinys.
3. Geriausias kūrinys apie 

Lietuvos partizanus;
i premija — 100 dol.
II premija - vasaros sto

vykla veltui.
iii premija — poezijos kny

gų rinkinys.

Ii. RECENZ1JO IR RE
PORTAŽAI; i

1. Geriausias stovyklos ar 
kursų aprašymas, kuriame bū 
tų mažiausia impresionizmo, 
bet geriausiai parodytas mū
sų jaunimo galvojimas:

I premija — vasaros stovy
kla veltui.

II premija — vasaros sto
vykla veltui.

Iii premija — lietuviškų 
knygų rinkinys.

2. Geriausias lietuviško kon 
certo ar operos, vaidinimo ar 
minėjimo aprašymas — repor . 
tažas;

I premija — 25 dol. , 
SI premija — 15 dol.
III premija — 10 dol.
3. Geriausia knygos ar lei

dinio recenzija;
I premija — 30 dol.
II premija — 20 dol.
III premija —- knygų rin

kinys.

III. STRAIPSNIAI IR 
STUDIJOS;

1, Visuomeninio sociologi
nio turinie straipsnis apie

s (pabaiga 5 pusi.)
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MÚSU JĖGOS, MÚSU ŽINIOS, LAISVAI LIETUVAI TĖVYNEI

Žuvusiems Partizanams
PUTINAS

Su bombom, su gaisrais, su gaudžiančiais lėktuvais 
Suskambo Lietuva ir gedulo varpais.
Graudi minia, calūnai, karstai ir neštuvai, 
Kaip juodas debesis, pakilo lies kapais.

Gili, plati duobė, kokios nebuvo niekad. 
Ir graudus Requiem, ir aitrūs smilkalai, 
Pradėję laisvės žygį, greitai mus paliekat, 
Žalių Tėvynės sodų šaunūs sakalai!

Iš prievartos, apgaulės, melo ir smurto
Pakėlėte į saulę žvilgančius sparnus 
Parnešti mūsų žemei didžio laisvės turto, 
Narsa uždegti jaunus ir paguost senus.

Jūs kritot nuo klastingo pikto priešo kulkos, 
Savo krauju atpirkę svetimas kaltes.
Ir, štai, sudaužęs pančius drąsiasparnių pulkas 
Tėvynės laisvės žygį iki galo tęs,

Gili plati duobė tarp antkapių ir kryžių. 
O esat jūs verti milžinkapio prie kelio, 
Kad tiems, kurie Tėvynę ginti pasiryžę, 
Per amžius žadintut kovus narsingą galią.

Hippies — Pasaulio Keitėjai 
Ar Keistuoliai?

Kas jie, ko jie siekia ir kokiomis 
priemonėmis

VACLOVAS KLEIZA
Dažnai girdime apie šiuos keistuolius spaudoje 
ir televizijoje. Ar pažįstame juos arčiau? iusipa- 
žinimui dedame iš «Laiškų Lietuviams» Vaclovo 
Kleizos straipsnį, kiek sutrumpinę. Pirmąjį sky

relį apie jų gyvenimo filosofiją parengė
Aldona Jankauskaitė.

GYVENIMO filosofija

Kas tie hippies yra ir kokia jų ^gyvenimo 
filosofija? Daugelis galvoja, kad jie yra slum 
(lūšnynų) augintiniai. Anaiptol ne. Daugumas jų 
yra baltosios rasės, pasiturinčių tėvų vaikai Maž 
daug 17—25 m. amžiaus. Lankę kolegiją. Jie pa
liko namus ir mokslą, kad prisijungtų prie hip. 
pieši Yra jų tarpe ir jaunesnių — 12—15 metų. 
Tai vaikai, pabėgę nuo tėvų ir iš mokyklos. Juos 
vadina beb-hop.

Hippy judėjimas nėra organizuotas ir netu
ri vado. Jie neturi jokių politinių tikslų. Jie yra 
nusistatę prieš materialinių vertybių krovimą, 
sunkų darbą, pinigus, nuosavybę, prieš tėvo ir 
motinos valdžią. Jie sako, kad materialinių ver
tybių krovimas ir jų išlaikymas atima gyvenimo 
džiaugsmą, nerūpestingumą sukelia pavydą ir 
neapykantą žmonių tarpe. Jie nori skleisti mei
lės ir misticizmo idėjas. Jie sako, kad visi žmo
nės yra panašūs. Tad reikia visus mylėti, ar jie 
būtų draugai ar priešai. Jie nusistatę prieš smur 
tą, karą. Juos dažnai mes matome demonstraci-

i

Gražus Lietuvos vaizdelis

jose pneš karą. Jie nėra agresyvūs, nes laikos 
Gandžio idėjų. Jie sako, kad reikia leisti žmo
gui gyventi pagal savo įsitikinimus. Reikia my
lėti gamtą, gėles ir stengtis atversti žmones prie 
meilės, grožio. Kad būtum laimingas, reikia pa
bėgti nuo išorinio pasaulio ir pažinti save, savo 
vidaus pasaulį. Kaip matome, ių idėjos yra pas
kolintos iš Kristaus, Asyžiečio, Budos, Gandžio, 
Thoreau.

Gal būtų gerai, kad tuo tik baigtųsi. Idėjos 
nėra blogos. Bet mistinei nuotaikai sukelti, nuo 
išorinio pasaulio pabėgti ir geresniam savęs pa 
žinimui pagilinti, jie vartoja svaiginančias ir ha
liucinacijas sukeliančias žoles bei chemikalus- 
marijuana, LSD, Methedrine ir kt Specialistų te! 
gimu, šie svaigalai, o ypač LSD, yra sveikata 
kenksmingi, o kai kuriais atvejais ir labai pavo
jingi.

Pasaulio istorija rodo, kad progresas vyks
ta tik darbščių, kilnių ir ryžtingų žmonių pastan 
gomis. O iš to, ką skaitėme, matome, kad hip
pies nori pabėgti iš šio pasaulio ir rūpesčių ir 
pas nerti vaistų ir narkotikų sukurtame pasąmo
nės pasaulyje.

Argi pabėgėliai gali vadovauti ir kurti, nors 
jie ir būtų idealistai?

GALU A ĮTAKA

Stebint hippies sąjūdį, išryškėja keli mo
mentai, kurie, mano supratimu, gali turėti tam 
tikros įtakos ateičiai.

Šiandieniniame pasaulyje žmogus stipriai 
pervertina materialines gėrybes ir joms suteikia 
ypatingos reikšmės. Mes pradedame asmenį ma
tuoti pagal jo turimus išteklius. Hippies tai smer 
kia ir teigia, jog žmogus laimę ras ne naujame 
name ar naujo modelio mašinoje, bet ugdydamas 
ir kilnindamas savo asmenybę drauge su kitais, 
panašiai galvojančiais asmenimis,

Prasidėjus industrinei revoliucijai, kūrybi
niu atžvilgiu žmogus vis labiau ir labiau tampa 
žiūrovu, o ne aktyviu dalyviu. Tas labai stipriai 
pastebima šiame krašte, kur menas bei sportas 
tampa profesionalų pasireiškimo dirva. Ligi šiol 
ši problema buvo mažiau pastebima, bet ateity
je ji gali stipriau išryškėti, nes darbo valandos 
mažės, o laisvalaikis ilgės. Ar žmogus pasiten
kins, būdamas vien žiūrovu?

Hippies savo esme paneigiątprofesionalizmą 
ir kelia žmogaus asmenišką išgyvenimą. Tas pas 
tebima jų gyvenime, kur žmonės dainuoja, šoka 
tapo, nesekdami jokio pavyzdžio, o tik pasiten
kindami savo asmeniška intuicija. Pavojus tas, 

g 
kad kai kuriais atvejais ši 
grįžimas į primityviškumą ga 
Ii sužlugdyti kūrybinį talen
tą, Bet faktas, kad laisva iš 
raiška yra viena stipriąją są
jūdžio vertybių, suteikia tam 
tikros reikšmės ateičiai.

Modernus žmogus gyvena 
stiprioje ateities įtakoje. Visa 
tai, ką jis daro, pirmiausia tu 
ri atsakyti į klausimą, k ek 
tai turės įtakos ir uaudosatei 
čiai. Tačiau jaunimas dažnai 
tuo pradeda suabejoti. Kam 
ruoštis kuriam nors darbui ar
profesijai, jeigu po keliolikos 
metų tuos darbus atlikš maši 

—----- ------------ nos ir kompiuteriai? Kodėl
planuoti ateičiai, jei visi pla

nai vieną dieną gali pranykti atominių dulkių 
sūkuryje.

Hippies gyvena šiai dienai. Labai nedauge
lis jų nešioja laikrodžius, nes laikas pasidaro ne 
aktuaius. Gal dėl to jie ir taip lengvai priima 
narkotikus, ypatingai LSD, nes jiems tai sutei
kia tuo momentu dvasinį ir emocinį pakilimą, 
pilnutini išgyvenimą (fui happening).

Taigi, hippies sąjūdyje yra ir gero ir blogo. 
j4 vieno-* pusės, mes malone jo atvirumą nau
jo s i tėjome, atsisakymą bet kokių biurokrati
nių reikalavimų, pasibjaurėjimą žiaurumu ir sa
ves sutapatinimą su tais, kurie yra išnaudojami 
ir nuskriausti. Iš kitos pusės, šis sąjūdis mumyse 
sukelia pasipiktinimą LSD bei kitų narkotikų var 
tojimu, didėjančių lytinių ligų plitimu, nehigieniš 
kurnu ir savo laisvumu bei stoka bet kokios at
sakomybės santykiuose su kitais asmenimis.

ATEITIS

■ Sociologų teigimu, šis sąjūdis turi giliai įlei 
dęs savo šaknis į šio krašto visuomenę. Jauni
mui kasdien yra statomi vis didesni reikalavi
mai. Netrukus magistro ar daktaro laipsnis bus 
tas pats, kas prieš 20 metų buvo gimnazijos di
plomas, Tuo pačiu jaunuolis ilgiau lieka priklau
somas nuo tėvų jr netampa savarankišku pilie
čiu. Kartų konfliktas paaštrėja. Dėl to sociologai 
sako, kad galime tikėtis, jog vis didesnis jau
nuolių skaičius pasitrauks iš aktyvaus gyvenimo 
papildydami hippies eiles. Tiesa, sąjūdis grei
čiausiai įgaus kitas formas ir gal net jo tikslai 
pasikeis, tačiau šiandien Har yra per anksti pra
matyti pilną jo įtaką ateičiai.

Tačiau įdomus tas faktas, jog šiame sąjūdy 
je atsiranda tam tikras tęstinumas. Kam teko 
skaityti šios savaitės dime žurnalą, tai pastebė
jote, jog jau mes turime Yippies — 1968 metų 
hippies versiją. Tai Youth International Party 
sutrumpimmas. Tai yra 25—35 metų amžiaus as
menys.

MĄSTYMO SĄJŪDIS

Naujas sąjūdis, kyląs jaunimo tarpe, tačiau • 
randąs nemažą pritarėjų skaičių ir vyresniųjų 
gretose, yra mąstymo sąjūdis. Kai kuriais atve
jais jis pakeičia hippies, tačiau daug didesnės 
reikšmės jis turi kaipo LSD pakaitalas. Tuo pa
čiu ir socialine plotme jis darosi priimtinas,net, 
sakyčiau, sveikintinas ir pozityvus reiškinys sa
vo esme.

Jo pradininku ir populiarintoju yra indų dva 
sininkas Maharishi, apie kurį šių dienų spauda 
nemažai rašo. Gal ne tiek apie jį, kiek apie tas 
Hollywoodo žvaigždes, kurios siekia jo pagal-1 
bos. Kiekvienas mąstytojas paskiria keliolika m, 
nučių rytą ir vakarą mąstymui — susikaupimui. 
Tam yra išdirbta tam tikra technika, kurią mąs
tytojas turi išmokti. Mąstymo rezultątai yra jdo 
mūs tuo, kad asmuo gali išvengti panašią sensa 
šią sensaciją kaip LSD vartotojas. Šiuo atžvilgiu 
sąjūdis yra pozityvus ir'priimtinas; nes jis pa 
keičia narkotikus, kurie dažnai neigiamai veikia 
į žmogaus nervų sistemą. Įdomu tik tas, jog tiek 
šis, tiek kiti sąjūdžiai beveik niekuomet neužsi
mena apie Dievą. Jis yra, bet mes ,apie Jį ne
kalbame.

Paklausykime, ką sako jaunimas, apsispren
dęs už mąstymo sąjūdį:

(pabaiga 5 pusi.)
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(pabaiga iš 3 pusi? 

mūsų jaunimo padėtį laisvaja 
me pasaulyje:

I premija - 50 dol.
II premija — 30 dol.
III premija — 10 dol.
2. Stoaipsnis geriausiai nu- 

šviečias jaunimo padėtį pa
vergtoje tėvynėje:

I premija = 50 dol.
II premija — 30 dol.
III premija — 10 dol.
3. Ateiti ninkiškos pasaulė

žiūros studijinis rašinys (stu
dija, kuriame būtų nagrinėja
mi pasaulėžiūriniai jaunimo 
klausimai):

I premija — vasaros sto
vykla velt ii.

II premija — vasaros sto
vykla veltui.

II» premija — 10 dol.
4. Religinis-teologinis straip 

snis (studija):
1 premija — vasaros stovy 

kla veltui.
I! premija — 25 dol.
III premija — 10 dol.
Konkursą vertii Ê Ateities» 

redakcija pakvies tris atski
ras komisijas: kiekvienai sri
čiai po atskirą specialistų ko 
misija; grožinei literatūrai ver 
tinti komisiją sudarys mūsų 
rašytojai ir kritikai; reporta
žams — mūsų žurnalistikos 
atstovai o straipsnius-studijas 
vertins akademikai-soeiologai.

BRAZILIJOS LIETUVIŲ ŽINIAI

Lietuvos diplomatijos šefas p. St Lozoraitis prane- 
ša, kad mirus įgaliotam ministeriui Dr. Frikui Mejeriui, 
Brazilijos lietuviams konsularinius patarnavimus (pasai, 

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

Legacion de Lituania 
Ciudad de Paris 5836 
Montevideo, Uruguay

Metalúrgica ARPRA LIDA.
METALÚRGICA — FABRICAÇÃO DE PEÇAS 

PARA AUTOMÓVEIS
ESTAMPOS, PEÇAS ÊSTAMPADAS E FERRAMENTAS

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

Caixa Postal 371 — São Paulo

(pabaiga iš 4 pusi.)

Vienas studentas džiaugia
si: «Tuoj po savo įsijungimo 
j mąstymo sąjūdį, nusikirpau 
savo ilgus plaukus,ggrįžau pas 
tėvus, susiradau darbą ir vėl 
užsiregistravau universitete 
ateinančio rudens kursams».

Harvardo universiteto stu
dentas rašo: «Mano požymiai 
dabar daug geresni. Tai tik 
viena išdava iš mano mąsty
mų sesijų. Aš jaučiuosi daug 
ramesnis, tikresnis. O, tiesa, 
ir mano biliardo žaidimas sti
pria pagerėjo».

«Ar jū- galite tikėti», aiški
na trečias otudentas, «visi 
mano draugai nustojo ^vartoti 
na. Kūlikus ir pradėjo mąs
tyti».

šiuo metu Amerikoje pris- 
kaitoma virš 5.000 jaunuolių, 
priklausančių šiam sąjūdžiui. 
Ir jų skaičius kiekvieną die
ną didėja.

LiETUViŲ JAUN MAS

O kaip su mūsų lietuviškuo 
ju jaunimu? Pirmiausia tektų 
pažymėti, jog mes darome 
nemažą Klailą. kai kalbame 
apie jau įimą. Klaida yra ta,

«Ateities» redakcijos adre
sas: ATM ris, 80-23 85th Dri
ve, Woodhaven, N.Y. 11421.

Ateities Redakcija 

jog daugeliu atvejų jaunimas 
yra sutapatinamas su studen
tija. Nors ir neturi tikrai duo
menų, bet drįsčiau sakyti, 
kad bent pusė mūsų jaunimo 
nestudijuoja. Tiesa, daugelis 
jų studijas pradeda, bet po 
semestro kito jas meta ir ei
na laimės ieškoti kitur. Tai 
susirūpinimą keliantis reiški
nys.

Paskutiniame Ateities žur
nalo numeryje buvo skelbta, 
kad bent 25% visų lietuvių 
studentų vartoja narkotikus. 
Tai gali būti teisinga, tačiau 
vertėtų paaiškinti, kaip yra 
suprantamas narkotikų varto
jimas. Šiuo metu daugelis pa- 
ban>.< ir gal surūko avieną 
kitą marijuanos ar panašaus 
narkotiko cigaretę. Bet ar 
tai jau galima sakyti, jog yra 
narkoiikų vartojimas? Pvz- 
Notre Daine universitete iš 
7.000 studentų bent 1.500 pri
sipažino, rūką narkotines ei' 

Česlovas Jakiunas

PIGI IR GERA KOKYBĖ!

Parduoda ilgam išsimokėjimui raštinėms, krautuvėms 
ir kitiems tikslams rašomas, skaičiavimo, kasos 
registravimo mašinas (registradoras), su fabriko 

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

Tautiečiams didelė nuolaida.

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas, LAURO SAN DRON vyriškų rūbų

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

São Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui

, teikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

4 0 » » 
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VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDOYA

1IUMAOJ CAERIERI „„
Lindoya vandua yra sdnai žinomas gėrimas 
Kurio puikų vafikims į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
sitikinkite ir visados naudokite!

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

Caixa Postal 3967
4 9 nr » 
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SÃO PAULO

garetes. Mūsų jaunimui daug 
didesnė problema yra ne 
narkotikai, bet alkoholis. Ir 
čia jaunimą imu plačiąją pras 
me. Bet alkoholis mums yra 
priimtinesnis reiškinys, todėl 
mes kartais jam ir užmer
kiam akis.
’ Kiek mūsų jaunimas yra 
pdsinešęs į hippies ar mąsty 
mo sąjūdžius, sunku [pasaky
ti. Sprendžiant iš mūsų visuo 
niėnės konservatyvizmo ir 
jaunimo gana tobulo sekimo 
vyresniųjų pėdomis, galima 
butų teigti, jog mažas lietu
vių procentas įsijungė į šių 
sąjūdžių eiles. Tačiau ateitis 
gali būti mūsų nenaudai. Tie 
sa. mes matome savo tarpe 
barzdotų ir ilgaplaukiu jau
nuolių, bet ne tikrieji hippies» 
o tik dienos mados sekėjai.
u ■namui
Ii—m—ti

SKAITYKITE IB

PLATINKITE Vii 

NINTELI PIETŲ AMERjKOS

SAVAITRAŠTI «MŪSŲ

LIETUVA».

ĮSIDĖMĖTINI ADRESAI 
LIETUVOS ATSTOVYBES 
URUGUAY, MONTEVIDEO;

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

<fW

LIETUVIŲ BAŽNYČIA VILA 
ZELINA: Rua Inacio ir Av 
Zelina, Mons; Pio Ragažins- 
kas, Tel. 63-5975.

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

TĖVAI JĖZUITAI: Rua Li: 
toania, 67, Mooka — Te4 
92-22«a

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

Iždininkas p, J URGE GAR$ 
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. Zelma parapijoje kasdi* 
ną ir kiekvieną sekmadieni, 
kaip iki šiol

Mooca r. Lituania, 67 Liet® 
vių Namų koplyčioje:

Sekmadieniais ir šventadite 
niais 8,00 ir 17,00 vai.. Darbt 
dienomis 7 ir 7,30 vai., arbfi 
atskirai susitarus dėl laikų) 
kai turimos metinės ar 7 d 
mišios.

špažintys čia klausomo» 
kasdieną prieš mišias,

Pirmą mėnesio sekmadienj 
Parque das Nações 19 vaSJ 
V. Carolina 15 vai., 
Casa Verde, 17'5 vai;
Antrą

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

Trečią•
Agua Rasa 8,30 va!.,
Moinho Velho 11,30 vai.,
Lapa U,30 vai.,

Paskutinį:
/

Vila Anastacio 8,30vai.j
Vila Bonilha 11,15 vai.
V. Prudente 18 vai.

-<- ■<. A A A A A ■% AjgyJt JUA, •SJ“ W ’r TT V"

RIO DE JANEIRO

Lietuvių radio valandėlė 
«A voz da Lituania» yra tram 
liuojama KETVIRTADIENIAI* 
18 vai. 40 min.
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VISI DALYVAUKIME
MINĖJIME

įrašyk savo varda 
lietuviu tautos kankiniu koplyčioje 

sv. Petro Bazilikoje Romoje
Lietuvių Tautos Kankinių Atminimui 

Aušros Vartų Šv. Marijos—Gailestingumo Motinos 
Koplyčios Darbai Jau Pradėti.

Koplyčia Bus Baigta 1968 Metais, 
Jeigu Laiku Surinksime Lėšas.

Visi Lietuviai, Ne Tik Suaugę, Bet Ir Vaikai 
Prisidėkime Savo Auka Prie Šio

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTE

KAINA 0,20

tos Mišios su Tėvo Bružiko 
pamokslu Vila Carolina, Žmo 
nių prisirinko pilna koplyčia 
ir pp. Ralickams vadovau. 
jant, labai gražiai giedojo. 
Žmonių buvo ir iš toliau atvy 
kusių. Mažytė čia kolonija, 
kuri nesiekia nė 20 šeimų, 
bet visi labai uoliai renkasi 
pamaldas.

Rugpjūčio 25 dieną lietuviai kartu su daugeliu kitų tau 
tų minės savo nepriklausomybės atstatymą. Iškilmingas mi
nėjimo aktas bus São Paulo miesto teatro salėje.

Brazilijos krašto Lietuvių 
Bendruomenės TARYBOS po 
ąėdis šaukiamas šio mėnesio 
t. y. rugpjūčio 16 dieną 20 
vai. Or. Vinco Kudirkos rū 
muose, Rua Lituania, 67.

{■■■■■S

gegužinė

Šv. Juozapo Vyrų Brolija 
ruošia išvyką— pikniką rugsė 
jo 1 dieną į Jurubatubą. Ruoš 
kimės ir mes šiam pasilinks 
mimmui—gegužinei. Greitai 
bus paske btos visos reikalin 
gos smulkesnės informacijos-

protestas

Ankstyvesniais, dar prieška 
riniais laikais S. Paulo lietu 
vių kolonijoje veikė įvairios 
Organizacijos: Ryto Žvaigždė 
L. K. Bendruomenės choras, 
Vyčių choras ir kitos. Tais 
laikaisis atsitikdavo, kad kai 
Viena kuri nors organizacija 
suruošdavo kokį nors paren 
girną ar koncertą, tuoj pat ir 
Ryto Žvaigždė paskelbdavo, 
kad lygiai tą pačią dieną ir 
tą pačia proga rengta savo 
panašų ^pobūvį.

Panašus dalykas pasikarto 
jo šiomis dienomis. Šv. Juozą 
po Vyrų Brolija organizavo 
liepos 28 d. šventkelionę i 
Dievo Motinos Aparecidos 
šventovę, skirdama už Tėvy 
nę Lietuvą ir vargstančius 
brolius. Šventkelionė buvo iš 
anksto spaudoje pranešta. Ir 

(DR. ANTONIO S I A U LYS
C. R. M. 10.647

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

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

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

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

Atende-se com hora marcada
DR» JONAS NÍCIPORCIUKAS

Cirurgião Dentista 
p/ Universidade de São Paulo 

RAIOS X
Consultorio: Rua Cap' Pacheco Chaves, 1206, 

Vila Prudente, TeL 63-53Õ2

štai p. Viktoras Tatarūnas L 
K. Bendruomenės choro var 
du paskelbė tai pačiai dienai 
šoferių šventę.

Už tokį pasielgimą p. Vikto 
rui Tatarūnūi Šv. Juozapo 
Vyrų Brolijos vardu viešai 
reiškiame protesią.

Juozas Matelionis 
pirmininkas

Kazimieras Rimkevičius 
sekretorius

Juozas Baužys — iždininkas
S. Paulo, 1968 rugp. 4 d.
g—sail 
R—W ■■■

IEŠKOmaS Petras Skinkis, 
anksčiau gyvenęs àão Paulo 
mieste. Jo iešso sesuo, gyve 
nanti Šiaurės Amerikoje, Tu
rine us kokių nors žinių apie 
ieškomąjį labai prašome kreip 
tie pas Vytautą iumą, gyve
nantį Rua Campos Novos, 234, 
V iia Zeiina, S. Paulo, Brasil.

SKINA MIRTIS

Šią savaitę paliko šį var
gingą pasaulį ir perėjo į an
trąjį geresnį du jauni vyrai. 
Vienas vos 43 metų, atvykęs 
po šio karo, Antanas Kučins
kas, palikdamas savo jauną 
žmoneię irgi tremtinę Genę 
Bražinskaitę. diedu apsivedė 
Memingene, Vokietijoj ir ten 
pat susilaukė d iejų sūnų; 
Arvydo, kuris dabar jau 19 
metų ir Vytauto, esančio vos 
17 metų, ibu sūnūs gražiai 
ir taisyklingai kalba lietuviš
kai. Ši jauna šeimynėlė gyve 
no Vila Remedies. Gilią jai 
ir giminėms reiškiame užuo-

Mūsų Tautos Kankinių Paminklo.
Aukoms Adresas: Lithuanian Martyrs Chapel Fund 

2701, W. 68 St, Chicago, 111. 60629.
Amerikoje aukos yra nurašomos nuo mokesčių 

(tax deductible)

LIETUVĖ ADVOKATĖ
IRENA GRITÊNAS—SPINA praneša savo tautiečiams, 

kad ji priima klientus savo raštinėje, esančioje Largo 
7 de Setembro, 52 68 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 
mokesnį 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.

TRADICINIS SPAUDOS BALIUS
Šv. Juozapo Vyrų Brolija rengia spaudos bičiulių 

pobūvį, kurs įvyks rugsėjo mėnesį Baliaus tikslas pa
remti Brazilijos lietuvių spaudą. Tiksli data bus praneš
ta kiek vėliau. Kitų pobūvių organizatoriai malonėkite 
pranešti savas datas ir sueiti į kontaktą su Vyrų Broli
jos Pirmininku (Telefonas 51-4011) nemaloniems trukdy
mams išvengti.

jautą. Septintos dienos Mi
šios, kurias laikys šv. Kazi
miero parapijos klebonas Jo
nas Bružikas, įvyks V. Reme
dies bažnyčioje rugpjūčio 10 
d. 18 vai. Palaidotas Jardim 
Tremembė kapinėse.

ANTRAS VYRAS

Tai Anicetas Vikonis. gyve 
nęs Utingoj, sulaukęs 59 me
tus. Šį Lietuvos ąžuolą kilusį 
iš Žiobiškių pargriovė negai 
lestingoji liga — gerklės vė
žys. Paliko giliausiame liūtie 
sy žmoną Konstanciją Tumo- 
nytę ir 4 vaikus, kurių du, 
Jonas ir Rosa jau sukūrę šei 
mas, o kiti du, Julija ir Ani
cetas, dar nevedę. Visi moka 
lietuviškai.

Velionis palaidotas Camilo- 
polio kapinėse. Lydėjo dide
lė minia pėsčių i- ilga virti
nė mašinų. Palydėjo į kapus 
ir žodį tarė namuose ir ka
puose kun. J. Bružikas, S. J. 
Visus kviečiame į septintos 
dienrs Mišias Maria Goretti 

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, Moóea, 

Arti Dr. Vinco Kudirkos mokyklos rūmų.

bažnyčioje Utingoj rugpjūčio 
12 d. 18,30 valanda. Mūsų gili 
užuojauta šeimai ir giminėms.

KRIKŠTAS

Sekmadienį, rugpjūčio 4 d. 
Moinho Velho, Vincento de 
Paulo bažnyčioje, buvo Tėvo 
Jono Bružiko pakrikštytas 
agronomo Antano Tūbelio ir 
Viktorijos Pukenytės sveikas 
ir gražus pirmasis sūnelis Po 
vilas Tūbelis. Krikšto tėvais 
buvo Viktorijos seselė Elza 
Pukenytė ir jos sužiedotinis 
Wilson Conceição.

Po krikšto įvyko vaišės pas 
Balį Tubelį ir visi pilni tižiau 
gsmo sveikino jaunuosius Tū
belius ir jų labai gražų sūne
lį Poviliuką. Tesuteikia jam 
Dievas stiprios sveikatos ir 
ilgo amžiaus.

VILA CAROLINA
Jau antru kartu buvo pirma 

me mėnesio sekmadienį šven

SUNKIAI SERGA

Utingoj, Rua Napolis, 326, 
sunkiai serga Anastazija Da- 
volytė-Jočienė. Bijoma, kad 
nedalaikys nugarkaulio ir ko
jų skausmų. Bet Kristus tiek 
pagydė ligonių, melskime, 
kad ir šią ligonę pakeltų iš 
skausmų patalo. Dėl amžiaus 
dar galėtų daug metų gyven
ti. Bet Dievo keliai, ne žmo
nių keliai. Vyras Antanas Jo
čys labai rūpestingai slaugo 
savo žmonelę.

LINKIME GREIT PASVEIKTI

Susirgo mūsų uolus visuo
menininkas, veikėjas ir Lietu 
vių Beniruumenės Pirminin
kas Jurgis Sliesoraitis, Gydo
si namuose, Mes jam linaime 
greitai pasveikti, nes jis yra 
sunkiai pavaduojamas mūsų 
kolonijos visuomeniniame ir 
kultūriniame veikime. O ypač 
naujai atgaivintoji Bendruo
menė reikalinga dideliu uolu
mu pasižyminčio ir energin- 
go pirmininko.

Atsilygino už laikraštį: Jo 
nas Buragas 15 ner, o Andrius 

izeikis ir Teklė Girčienė da 
vė pu 10 ncr. Viktoras Sprin 
dys greit išleis vieną ML nu 
merį. Visiems širdingai dėkoja 
ML Administracija.

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

GAIXA POSTAL 4421,
S. PAULO, BRASIL.

DÈ M E S I O

Visais reikalais pas ^lietu
vius jėzuitus, Sv. Kazimiero ‘ 
parapijos kunigus, malonėki
te kreiptis Dr. V. Kudirkos 
namuose, Rua Lituania, 67, 
pusvalandį ‘prieš Mišias ir 
pusvalandį po Mišių (šv. Mi
šios šiokiadieniais laikomos 
7 ir 7,30 vai. rytais. Sekma
dieniais 8 vai. ir 17 vai.). Ki
tomis progomis kreipkitės - 
Rua Juatindiba 20. Telefonas 
92-2263. Choro repeticijos ir 
pamokos vaikams bus įprastu 
laiku ir įprastoje vietoje, rua 
Lituania, 67.
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