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Lietuvos Laisvės Kovos Metai

šio Numerio Leidėjas

PASAULIO KATALIKŲ

širdys Bogotoje
Tiesa ir Gyvenimas

ŠV. TĖVU ENCIKLIKOS 
TĘSINYS

POPIEŽIUS PAULIUS VI. neseniai paskelbęs naują en 
cikliką «Hnnianae Vitae». Jis pats asmeniškai dalyvaus Pa
sauliniame Eucharistiniame Kongrese Bogooje, Kolumbijoje.

Kolumbijos valstybė Pietų Amerikos žemyne ateinančia 
savaite tampa viso pasaulio katalikų širdžių ir minčių cen
tras. Jos sostinėje Bogotoje vyks pasaulinis Eucharist nis 
kongresai, tai viena. Antra, kongresan atvyks pats Šventasis 
Tėvas Paulius VĮ Tarptautiniai Eucharistiniai kongresai vi
sada sutraukia didžiules minias tikinčių. Šv. Tėvo dalyvavi
mas dar daugiau įų nutraukia. Todėl Kolumbijos katalikai 
tikisi nepaprastai daug Svečių iš viso katalikiškojo pasaulio 
ir net iš misijų kraštu, kaip Afrikos, Azijos ir iš kitur. Lie~ 
tuva jame bus atstovaujama ne tik pačioje Kolumbijoje gy
venančių lietuvių bet ir k? imvnės Venezuelos, o iš šiaurės 
Amerikos nuvyks nemažas būrys. Pro S. Paul) praskrido kon 
gresan keliaujantieji: prelatą Deksnys, kun. Titas Narbutas 
ir Ignas Urbonas. Dar neteko oitirti ar kas iš Brazilijos 
lietuvių kongresan iškeliavo.

ucharistiniai kongresai tarptautiniai, yra pirmiausiai 
viso pasaulio katalikų viešas išpažinimas savo tvirto tikėji
mo į viešpatį Jėzų Ostijoje Tai Iškilmingas, viešas Jam sa
vo meilės ir pagarbos parodymas viso pasaulio aki aizdoje.

Tuo pačiu yra išgyvenama ir praktiškai parodoma bro
liška vjgų tautų, rasių ir kalbų katalikų vienybė Jėzuje Kris 
tuje. Jėzus Ostijoje suriša ir apjungia visus, kurie į jį tiki. 
Tai yra itin svarbu šiandien, kai pasaulis yra taip labai su
skilęs, kai tautos neapkenčia tautų, kai nenurimsta kruvini 
karai, kai gresia dar didesni pavojai visai žemei, Bogotoa

Enciklikos pradžioje šv. 
Tėvas nurodė, kaip labai 
šiais laikais yra susimaišiu
sios žmonių pažiūros į svar 
bius gyvenimo klausimus. 
Vienas iš svarbiausių klau
simų yra žmonių gyvybės 
perteikimas. Jis apžvelgia 
eilę pažiūrų ir pabrėžia 
Bažnyčios teisę ir šventą 
pareigą mokyti tikrą tiesą.

ILGAI NAGRINĖTA

1963 m kovo mėnesį po
piežius Jonas XXIII sudarė 
komisiją gimimų klausimui 
studijuoti. Nujausdami to už
davinio didelę svarbą, tą ko
misiją dar praplėtėme. Komi 
sija sudarė keletas porų ve
dusiųjų, ir daugelis tam rei
kalingų įvairių specialybių 
žinovų mokslininkų. Komisija 
turėjo visų pirma surinkti ve 
dybinį gyvenimą ir ypač gim 
dymų kontrolę liečiančias pa
žiūras. Tada ji turėjo patiek
ti informacijai naudingus ele 
mentus, kai galėtume duoti 
teisingą pilną atsakymą ne 
vien savo tikintiesiems, bet 
ir plačiojo pasaulio viešajai 
opinijai.

Šitų žinovų darbai ir mūsų 
broliu vyskupų tiek paprašy
ti, tiek spontaniškai atsiųsti 
patarimai bei nuomonės įga
lino mus geriau ir iš visų 
pusių apsvarstyti tą keblų 
reikalą. Užtai nuoširdžiai vi
siems dėkojame.

BAŽNYČIOS ATSAKYMAS 
e

6. Komisijos išdirbtas išva
das mes negalėjome laikyti 
lemiančiai galutinėmis, nega
lėjome patys jų nenagrinėti. 
Tai daryti mus vertė ypač 
tas faktas, kad pati studijų 
komisija nepriėjo vienineos 
nuomonės kokių dorovinių 
normų žmonės turi laikyti®, 
ir už vis labiau, kai tai pro
blemai išspręsti buvo pasiūly
ta normų visiškai neUderiuan 
čių su Bažnyčios per ilgu8 
laikus tvirtai mokytais mora

Viktoras Sprindys
Uuoíus lietuviškos spau

dos rėmėjas Viktoras Sprin 
dys, išleisdamas šį ML nr. 
padeda lietuviškam savait
raščiui išsilaikyti ir gyvuo
ti šiais sunkiais ekonomi
nė’ krizės laikais. Laikraš
čio redakcija ir adminis
tracija Viktorai už tai la
bai dėkoja.

lės nuostatais vedybiniam 
gyvenimui.

Todėl atydžiai ištyrę mums 
pateiktąją dokumentaciją, kart 
kartėmis jon įsigilinę daug 
meldęsi, dabar ryžomės, Kris 
taus mums patikėta galia, at 
sakyti į tas sunkias proble
mas.

II. MOKYMO DĖSNIAI
APŽVELGDAMAS VISĄS 

ŽMOGUS

7. Kaip Kiekvieną kitą žmo 
giškąjį gyvenimą liečiančią 
problemą, taip ir gimdymų 
problemą reikia svarstyti iš 
pilnumos, visas dalis apiman
čio požiūrio, — ar tos dalys 
būti} biologinio, ar psichologi 
nio, ar demografinio, ar pa
galiau sociologinio pobūdžio, 
reikia apžvelgti visą žmogų 
su jo ne vien įgimtu žemiš
kuoju pašaukimu bet drauge 
ir su antgamtiniu amžinuoju. 
Ir kaip tik todėl, kad, sten
giantis pateisinti dabartines 
priemones gimdymams apribo 
ti, buvo šaukiamasi vedusių
jų meilės ir taip vadinamo 
«atsakingo tėviškumo», dera 
aiškiai nustatyti tų dviejų di
džių tikrovių ved bidio gyve
nimo tikrovių samprata. Pir
miausiai apžvelgsime visa tai, 
ką tuo reikalu neseniai ir au
toritetingu būdu išdėstė An
troji atikano Santaryba sa 
vo konstitucija pavadinta 
«Džiaugsmas ir viltis*.

VEDYBINĖ MEILĖ

Tikroji vedybinės meil&s 
prigimtis bei kilnumas išryš

kėja, tyrinėjant ją giliausia 
me jos šaltinyje, Dievuję, 
kurs yra Meilė, levas iš 
kurio kiekviena tėvystė gau
na savo vardą, tiek datuuje, 
tiek žemėje..

Dėl to moterystė nėra nety
čiom vaisius, nėra nei i et-a- 
moningų gamtos jėgų tarta
ras; Ji yra išmintingas kūrė
jo surėdymas s vo meilės 
planams žm nijoje įkūnyti. 
Tik jiems vieniems tepriklau
somu asmenišku s vęs vie
nas kitam atsidavimu susituų 
kusieji siekia dalytis savo 
buitimi, vienas kitą asmeniš
kai tobulinti ir bendradarbiau 
ti su Dievu naujoms gyvy
bėms pagimdyti ir jas išau
klėti.

Toliau, pakrikštytųjų san
tuoka įgyja sakiamentinio ma 
lonės ženklo orumą, iepre- 
zentuojamį Kristaus vienybę 
su Bažnyčia.

VEDuSiŲJŲ McJLES
Biit uŽ.ii

9. Šitoje šviesoje aiškiai iš
ryškėja vedusiųjų meilės cha 
rakieringieji bruožai. Yra la
bai svarbu juos aiškiai pa
žinti.

«.Bus daugiau)

suvažiavę katalikai iš visų pasaulio kraštų ras vieną kalbą, 
vieną meilę Kristui ir vienas kitam, Ir kai pats išganytojas 
pasižadėjo būti žmonių tarpe, kur nors du ar trys susirinks 
jo vardan, tai juo labiau jis bus čia, kur susirinks šimtai 
tūkstančių, gal pora milijonų jo meilės Švenčiausiame Sa
kramente traukiami.

Kolumbijo» katalikai toms iškilmėms ruošiasi jau virš 
metų laiko. Šimtai misijonierių pravedė misijas turbūt viso 
se Kolumbijos parapijose, gilindami tikinčiųjų tikėjimą, iš
judindami atšalusius, grąžindami Bažnyčion atsimetusius, 
tvarkydami moterystes ir kviesdami dalyvauti kongrese gry 
nomis nuo nuodėmės širdimis. Tai tikras Kolumbijos katali
kų atgimimo sąjūdis. Jis turėtų palikti pastovių vaisių ir toli 
mesnei to krašto ateičiai.

ge nusilenkti Kristaus Ostijoje, bet keliauja ten norėdamas 
iš arti pajusti tos tautos, ir kiek galima visos Pietų Ameri
kos katalikų širdies plakimą jų reikalus, vargus ir džiaugs
mus bei laimėjimus. Čia jis tarsis su visais Pietų Amerikos 
kraš.ų vyskupais ir, be abejo, tars savo svarų žodį:

Mes, kurie negalime dalyvauti Bogotoj» vykstančiame 
kongrese, dalyvaukime jame savo dvasia. Tikrai bus daug 
katalikų, kurie šiomis dienomis, per visą savaitę, atlikę ge
rą išpažinti, priims kasdien Jėzų Ostijoje, melsás už Kongre 
so pasisekimą, už šv. Tėvo kelionę, už katalikų dvasinį ats> 
naujinimą ar pabudimą visoje Pietų Amerikoje.

Kas Naujo Pasaulyje?
Ryšium su Pavergtų Tautų 

Savaitės minėjimu atstovas 
Edward J, Dervinski liepos 
26 d. pateikė paskelbti Kon
greso Užrašuose informaciją 
iš angliško ELTOS biuletenio 
apie Lietuvoje Sovietų vykdo 
mą rusifikaciją. Paskelbto 
straipsnio tezės — lietuvių 
kalbai antraeilinė padėtis, 
literatūros dėstymo progra
mos užtvindytos rusų auto
riais, rusų kalba privaloma, 
taip pat ir vadovėliai verčia 
mi vien iš rusų kalbos, iš 
Lietuvos iškeltiesiems lietu
viams yra atimtos kultūrinės 
teisės, Lietuvos istorija nuty
lima.

(ELTA)

Šv. Tėvas keliauja Bogoton ne taip sau pasivažinėti, 
ne tik aplankyti kolumbiečių savo tikinčiųjų ir sa jais drau

Šitaip darant tikrai milijonai katalikų susijungsim su 
šv. Tėvu, sn Kongreso katalikais,! su visais Jėzų Osti
joje mylinčiais tikinčiaisiais vienon kilnios meilės šeimom

1 Lietuvos nacionalinė j 
M.Mažvydo bibliotekai
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2 pusi

Nervu
Galima drąsiai sakyti, kad 

šiomis dienomis Čekoslovaki
ja pergyvena kritišką it isto
rinį momentą. Mat, Čeioslo- 
vakijes komunistų partijos se
kretoriaus Aleksandro Dub- 
čeko sukelta revoliucija, apie 
kurią jau buvo rašyta“ «Mūsų 
Lietuvoje», daro didelę pa
žangą ir, kas svarbiausia, tu
ri visos tautos pritarimą. Bet 
ji, žinoma, nepatiko Rusijos 
valdovams. Todėl jie jau 4 
kartus sušaukė .?ytų Vokieti
jos, Vengrijos, Lenkijos ir Bul 
garijos komunistų vadų pasi
tarimą ir kiekvieną kartą ap- 

K tarė, kaip būtų galima grąžin 
ti tą «sūnų palaidūną» į Mask
vos prieglobstį. Iki šiol Dub
čekas pasirodė esąs neklus
nus ir užsispyręs draugas. 
Jis siekia laisvės ir nemano 
jos išsižadėti.

KAI ŽODŽIŲ NEPAKANKA

Kai negelbsti gražūs žo
džiai, ‘tada, papras ai išban
domos griežtesnės priemonės- 
Dubčekui nepaklausius pask i 
tinio įspėjimo, a ėjusio iš Var
šuvos viršūnių susirinkimo, 
rusai pradėjo karinius manev
rus Čekoslovakijos te itsrijo- 
je, primindami čekoslovakams 
Vengrijos likimą 1956 m. Bet 
čekoslovaka pasilik.; ramūs 
ir nenuolaidus, lie laukė kan 
triai, kol rusai apleis jų že
mę ir nesidavė išprovokuoja- 
mi. Nors tas nervų karas už
sitęsė ilgokai, bet čekoslova- 
kai jį g ių g.lų gale laimėjo. 
Dubčekas aiškiai ir ramiai 
pasakė rusams, kad pasiliks 
Varšuvos pakto sąjungoje, bet 
kartu neatsisakys nuo savo 
pradėtų reformų. «Mes n ri
me įgyvendinti socializmą 
laisvėje», taip sakė Dubčekas

karas
anksčiau, taip dabar jis pa
kartojo savo darbais.

’Gudriai manevruodamas 
tarp savųjų komunis-tų, jis ga 
vo Centralinio Komunistų Par 
tijos Komiteto pritarimą ir vi 
sos tautos palaiminimą. Tada 
ru«ai pasidarė šiek tiek nuo- 
laidesni ir pakvietė Čekoslo
vakijos politoiurą pasitarimui 
į Maskvą, Kievą ar Lvovą.

Tas nervų karas išjudino 
ne tik čekus ir rusus, bet ir 
kitų kraštų komunistus. Ju
goslavijos maršalas Tito ir 
Bulgarijos Ceausecu pasiuntė 
į Maskvą kelias telegramas, 
įspėdami rusus, kad jie nesi
kištų į Čekoslovakijos vidaus 
reikalus. Prancūzijos, Italijos, 
Anglijos ir kitų kraštų komu
nistai pasielgė panašiai, o 
Vengrijos Kadar pareiškė, 
kad jis jaučiąs čekoslovakams 
daug simpatijų, Kai kas ma
no, kad rusų karinė interven
cija Čekoslovakijoje sukrės
tų visas komunistų partijas 
pasaulyje ir duotų joms mir
tiną smūgį. Juk ir be Čekos
lovakijos incidento paskutinie 
ji Prancūzijos rinkimai aiš
kiai parodė, kaip komunistai 
silpnėja ir jų įtaka mažėja,

Praradęs net 9 kilogramus 
svorio per lą nervų karą, ir 
Dubčekas pasidarė nuolaidos 
nis. Jis sutiko tartis su ru
sais, bet tik Čekoslovakijos 
žemėje. Derybos vedamos ma 
žame pasienio' kaime, nese
niai perdažytoje kino salėje. 
Rašant šias eilutes atrodo, 
kad jų rezultatai gali būti pa 
skelbti kiekvienu momentu.

KO IŠ TIESŲ NORI 
DUBČEKAS IR RUSAI?

Verdant antram pasauliniam

MUSU LIETUVA ~
karui, Vinstonas Čiurčilis no
rėjo iškelti sąjungininkų ka
riuomenę ne Prancūzijoje, 
bet Balkanuose. Tuo jis sie
kė nušauti du zuikius: duoti 
vokiečiams nelauktą smūgį 
jiems nedraugiškame krašte 
ir užkirsti rusams kelią į Ju
goslaviją, Vengriją, Austriją 
ir Čekoslovakiją. Bet Stali
nas griežtai užprotestavo ir 
JAV prezidentas Ruzeveltas 
jam nusileido. Laimėjęs karą 
ir bijodamas vokiečių revan
šo ateityje, Stalinas apsistatę 
vadinamais satelitais: Rumu 
nija, Bulgarija, Jugoslavija, 
Albanija Vengrija, Čekoslo
vakija ir Rytų Vokietija, iš 
tos gyvatvorės jis tikėjosi 
karinės, politinės ir ekonomi 
nės naudos. Bet nuo 19*8 m- 
tie satelitai pradėjo sprukti 
iš Maskvos nagų. Pirmasis 
pabėgo Tito. Paskui, 1956 m., 
bandė išsivaduoti Vengrija 
Vesdamas šurum-burum poli
tiką, Kruščiovas prarado Al
baniją ir Rumuniją. Dabar

Aleksas Kalinauskas
Advokatas

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

Rezidencija:
R. Joaquim Piza, 204 

Tel. 31-2548 

JONAS JAKUTIS
RUA COSTA BARROS, 352

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

tų. indų bei da bo įrankių.
Lietuviai pirkim pas lietuvius 1

naujieji Kremliaus valdovai 
bijo prarasti Čekoslovakijos, 
Toji baimė yra ne be pagrin
do, nes ČekoslovakijA-Jtikrai 
yra išsiilgusi laisvės. Ji nori 
pati nustatyti savo vidaus ir 
užsienio politiką ir nenori 
priimti Rusijos «ukazų>. Vie
nas demonstrantų plakatas 
Pragoję taip skamba: «ehce- 
me opozčni stanu» — norime 
opozicinės partijos. Tokios 
partijos Čekoslovakijoje tuo 
tarpu dar nėra, o gal ir ne
bus, bet politinių klubų visur 
pilna vieną gražią ar negra
žią dieną tie klubai galėtų 
virsti opozicine partija ir ga
lėtų pare kalanti atsiskirti 
nuo Maskvos. Ką pasakytų 
Brežnevas ir Kosyginas savo 
žmonėms — Centriniam Par
tijos Komitetui iei Čekos 
lovakija išspruktų jiems iš 
rankų?

DUBČEKO SITUACIJA

Lygiai tokioje pat padėtyje 
yra ir Dubčekas su savo

Raštinė:
15 de Novembro, 244 

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

1968 m rugpjūčio 16 d 

draugais. Jei jis nusileis ru
sų reikalavimams įvesti spau 
dos, radijo, televizijos ir pa
našių komunikacijos priemo
nių cenzūrą ir atnaujinti griež 
tą režimą, panašų į nuversto 
Novotny, jis apvils visą tautą 
ir taps išdaviku. Per paskuti
niuosius 7 mėnesius jo autori 
tetas augo ir augo, ir, atsis
pirdamas rusams bei klausy
damas tautos balso, tapo ti
kru tautos didvyriu. Todėl 
neseniai Čekoslovakijos inte
ligentai atspausdino peticiją» 
kurioje tarp kitko yra para
šyti tokie sakiniai: «Jūs, po- 
litbiuro nariai, rašote lemian
tį istorijos lapą. Rašykite ge
rai apsisprendę ir, kas svar
biausia, drąsiai. Mes jumis 
pasitikime».

Išvažiuodamas derėtis su 
rusais, Dubčekas pareiškė 
per televiziją, kad jis nenu 
kryps nuo pradėtų reformų 
kelio Tą patį pasakė ir sei
mo pirmininkas Joseph Smir- 
kovsky. Spėjama, kad rusai 
ir čekoslovakai ras kokį nors 
abiem priimtiną kompromisą, 
o sugrįžę namo galės vesti 
tą nervų karą toliau. Rusai 
nenorės atsisakyti savo impe
rialistinių siekimų, o čekoslo 
va kai — laisvės.

PETRAS PAKALNIS

LIETUVIŲ KAT. MOKSLO 
AKADEMIJA S VEIKLA IR SU 
VAŽIAVIMAS TORONTE. L K, 
M. Akademijos Centro valdy
ba šiais metais turėjo vieną 
posėdį, kuriame, tarp kitų rei 
kalų, buvo svarstytas ir VIII- 
jo Akademijos suvažiavimo 
klausimas. Jau paskutiniame 
aplinkraštyje buvo minėta, 
jog busimasis Akademijos su
važiavimas siūlomas ruošti 
Kanadoje, loronto mieste To

(pabaiga 3 pusi.)

Gintarė Banatytė-lvaškienė

baltasis Stumbras
PREMIJUOTA ISTORINĖ APYSAKA JAUNIMU

(tęsinys)

Išeiviai žengia paskui Lio
nę, o Audriui net kojas ge
lia nuo šalto vandens Ši 
kūlgrinaa platesnė ir ne taip 
vingiuota, ji giliau po vande
niu nei mažoji. Vandens Au
driui kartais virš kelių. Drau 
gužis gilesnėse vietose plauk 
ti mėgina.

Prie pat kranto Liūnė sus
toja ir atsisukus pataria:

— Čia kūlgrindos galas. 
Tie keli paskutiniai žingsniai 
iki krauto daug ką baugina, 
įspėju — čia gyvas liūnas. 
Perbėkitekun»reičiausiai kad 
neįtrauktų gilyn.

Atsisveikindama pamojuoja 
ir grįžta Vaivoron.

Perėjęs pirmasis vyras iš
tiesia nuo kranto kitiems sa
vo ietį ir taip padeda jiems 
pereiti pavojingą tarpą. -

Pamiškėje sustoja pasitar
ti. Nutaria nesiskirstyti, o sek 
ti Draugužį visiems kartu. 
Naktį išsiųs ir žvalgybas. Tik 
susekę kelią į plėšikų lizdą, 
pasidalins į dvi grupes ir ap

sups jį. Žengiant šlapia giria, 
šnara krisdami alksnių lapai. 
Raiste vis užeina raudonuo
jančių spanguolių kerų. Liūd
nai ošia medžiai, atsisveikin
dami su savo lapais. Plakasi 
jų viršūnės, bet apačioje vė
jas silpnesnis.

Dabar pirmuoju eina Au
drys su Draugužiu. Vilkiukas 
prieš tai pajuostęs kelis kala 
vijuočių pamestus daiktus, bė
ga linksmas, vkai pasitikįs 
savo uosle, Audrys pastebi, 
kad jis neveda ton pusėn, iš 
kurios prieš kelias dienas su 
išlaisvintais atskubėjo,

— Plėšikų būstinė turi bū
ti tolokai nuo Avaro trobe
lės, Draugužis beveik j prie
šingą pusę bėga, — pastebi 
jis Skomantui,

- Tikėkimės, kad mus pas 
plėšikus veda, o ne pas vil
kų gaują, nusijuokia Vaišvil
kas.

— Ar mokei vilką sekti, 
Audry?

— Ne. Bet pasitikiu jo uos
le. Pats buvo tiek kalavijuo-

čių apspardytas Vaivoroje, 
kad, tur būt, ir jam kniekti 
dantis bent keliems į šlaunis 
suleisti, a

Nusijuokia vyrai, ir tas ju° 
kas prasklaido jų susirūpinu
sią nuotaiką.

— Gaila, kad visi žuvo. Bū 
tume tuoj iškvotę, kur jų slė 
pynė. Nebūtų dabar tiek var 
go, — kalba striūbiškis Barys.

Audrys žengia išdidžiai ir 
patenkintas, kad eina su vy
rais į tokį svarbų žygį. Kur
gi, nuo jo vilkiuko uoslės pri 
klauso pasisekimas!

Draugužis veda šlapiais kem 
synais. Toliau prieina net ba
lų, su iš vandens kyšančiais 
viksvų kupsteliais. Čia rei
kia nuo kupstelio 
ant kupstelio šokinėti. Me 
džių beveik nėra: vien tik 
įvairių rūšių krūmokšniai. Iš 
tolo girdėti laukinių ančių 
plerpsėjiroas. Jos turškia dru 
mzliname vandenyne, krauda 

. mos kelionei maisto į savo 
gūžta. Prisivarlinės, prisidrie- 
žaus ir keliaus į pietus, tri- 

*• kampiu išsirikiavusios.
Šiame raiste ir Draugužis 

pasimeta. Bėginėja šen, bėgi 
nėja ten, uostinėja žolynus. 
Atrodo, neranda pėdsakų.

— Čia, Drauguži, čia! — pa 
šaukia Audrys. Atbėga vilkiu 
kas pas-jį sausesnėn vieton. 
Purtosi šalta vandenį nuo 
gauru, net Audrys atšoka. 
— Uostyk, — pakiša suglam
žytą, suplėšytą plėšiko ap
siaustą. — Dabar vykis!

Vilkiukas leidžiasi priekin, 
braido, laksto, pagaliau, užuo
dęs pėdsakus, vėl pradeda su 
pasitikėjimu sekti.

— Gudriai sumėtė pėdas 
žmogžudžiai, — stebi per 
raistą bevingiuojantį vilkiuką 
Skomantas.

Išeina kiek s&usesnėn vie
ton, ir iš čia Draugužis pasu 
ka beveik atgal, iš kur tik 
ką ėjęs.

— Nagi tie baisybės tyčia 
per raistą brido mums sūkiai 
dinti! — pyksta Pruto rikis.

Bet netrukus jie vėl lygiuo 
ja į girios gelmę. Jau gero
kai po vidurdienio, bet jokių 
tikresnių pėdsakų nesiseka 
užeiti. Tarp alksnių ir juo
dalksnių pasitaiko jau ir dre
bulių O tarpais užeina ir 
skurdžių eglaičių būrelis. Iš 
tolo aplenkia briedžių šeimą, 
apipuvusius žolių kupstelius 
bepešančią. Keleiviai stengia
si nebaidyti žvėrių, Plėšikų

■ ■ • lS y - 

sargybos, pastebėjusios vis iš 
tos pačios pusės bėgančius 
žvėris, įtartų pavojų.

Gendrutis laimingas nardo 
nuo kario prie kario. Klausi
nėja juos apie įvairius daly
kus, prašo pasakoti savo žy
gių nuotykius. Mėgsta jį ir 
vyrai. Tačiau kalbasi tyliai 
ir eina atsargiai.

— Žiūrėk, Gendruti, tai be
bro darbas, — rodo jam ap- 
griaužtą drebulę vienas Pra
to vyrų.

Prieina siaurą upeliuką, be
vingiuojantį iš pirmiau bristų 
balų. Kur-ne-kur sukumpęs 
karklas plaunasi šakas jo van 
denyje. Upeliukas platėja, pra 
sigriauždamas pro trijų ber
želių šaknis, čia vėl perver
tęs keletą juodalksnių.

— Plėšikai bus savo slėpy
nę kur nors netoli vandens 
įsitaisę. Matyt, reikia jiems 
atsigerti, — galvoja Vaišvil
kas.

— Todėl ir vilkiukas vis pa 
liais vandenį bėga. — prita
ria Skomantas. — Rė ktų sus
toti poilsio: nežinia, ar vėliau 
teks pailsėti. Susitikę su jais, 
turime būti tvirti, žvalūs.

(Bus Daugiau)
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Mes Negalime Tylėti, Kai 
Tauta Žudoma

NEPRAŠOME PAVERGĖJO MALONĖS, BET REIKALAUJAM 
IŠEITI IŠ LIETUVOS Ifí KITŲ BALTIJOS KRAŠTŲ

K. ;BARAS

ggjtxrvj» u a b irniri

Šie metai yra pavadinti Lie 
tuvos laisvės kovos ir Žmo
gaus teisių deklaracijos su
kakties metais. Ką m<-s lietu
viai padarėm ir kokiems žy
giams rengiamės, kad pasau
liui ryškiai parodytume kaip 
sovietas okupantas Lietuvoje, 
Latvijoje, Estijoje žmogų en
gia, paneigiamas jam pagrin
dines teises, pvz. sąžines, ti
kėjimo, žodžio ir rašto lais
ves. Sovietas bolševikas oku
pantas šį lietuvio, latvio, esto 
teisių, pareigų oei laisvių pa
neigimu vadina «naujo žmo
gaus kūrimu. Ir kažkas klau 
šia, ar katalikai negalėtų su
artėti su komunizmu^ kaip pa 
našiai santykiauja su libera
lizmu? Vatikano leidžiamas 
katalikų žurnalas L’Osservato 
re della Dominica į tai atsa
ko:

<Joks nuoširdus tikintysis 
negali tapti komunistu, neat
sisakęs savo tikėjimo. Õia 
yra nenugalimų prieštaravi
mų, reikalaujančių a-.škaus 
pasirinkimo. Tarp krikščiony
bės ir liberalizmo yra nema
ža bendrų dėsnių, kurie su
tampa, gi komunizmas atme-

(pabaiga iš 2 pusi.)

ronto L. K, M. Akademijos Ži 
dinys labai palankiai priėmė 
šį pasiūlymą ir tokiu būdu 
VUi-sis L.K.M. Akademijos 
suvažiavimas įvyks Kanado
je, Toronto mieste 1970 m. 
rugsėjo 1—6 dienomis.

Paskutinį Akademijos suva
žiavimą bei iš viso Akademi
jos veiklą turimose sąlygose 
trumpai pamini ir «Aidai* 
(1968, I nr 31 psl.). Tarp kit
ko ten konstatuojama, kad po 
Lietuvių Enciklopedijos L. K. 
M. Akademijos leidiniai suda 
ro bene didžiausią įnašą mū
sų mokslinėn kūrybon Pabai
goje priduriama: «Tyliai va
romas nemaž® darbas ir rei
kia juo visieaif pasinaudoti». 
Džiugu, kad Akademijos lei
diniai ir jos veikla taip gra
žiai įvertinama. Ta pačia pro 
ga tenka pastebėti, jog Aka
demijos leidinių redaktorius 

ta net prigimtinę teisę kaip 
«buržuazinį prietarą»...

«Komunizmo galutinis tiks
las — pabrėžia «L' Osserva- 
tore delia Dominica» — yra 
ne tik įvesti naują ekumeni
nę bei socialinę santvarką, 
bet sukurti «nauja žmoszų»... 
Dėl to komunizmas neigia ne 
tik religiją, bet ir pačią žmo
gaus prigimtį bei žmogaus 
asmes laisves.

SOVIETAI PRIEVARTAUJA 
BALTIEČIUS

Labai daug mėgsta Kremliaus 
valdovai kalbėti apie žmo 
gaus teises Jungtinėse Tauto 
se bei kituose tarptautiniuo
se susibūrimuose, bet tos 
žmonių teisės ir baigiasi jų 
lūpose. Gi mes visada ir vi
sur turime pabrėžti, kokios 
yra sąlygos Baltijos kraštuo
se Lietuvoje, Latvijoje ir 
Estijoje; — tos sąlygos nega
li nieko patenkinti, nes sąži
nės ir religijos laisvės yra 
visai paneigtos arba žiauriai 
apribotos. Baltijos kraštuose 
mokyti vaikus religijos yra 
uždrausta įstatymu numatyta 
bausme. O kas okupantui so- 

nori sulaukti daugiau bendra 
darbių iš lietuvių intelektualų 
tarpo, nors ši pareiga pir. 
miauusia liečia Akademijos 
narius, Šiuo metu aktyviau
siai reiškiasi istorikai ir pra
deda visiškai užgožėti kitas 
mokslo sritis. Tad Akademija 
kreipiasi į kitų mokslo sričių 
žinovus ir ragina, kad jie ne
užsileistų istorikams ir kad 
tokiu būdu "Metraštyje» būtų 
daugiau ar mažiau atstovauja 
mos ir kitos mokslo sritys, 
o ypač lietuvių kalba ir lito, 
ratūra, nes šitai sričiai ben
dradarbių beveik neįmanoma 
rasti.

Pastaruoju metu, be stam
baus «Metraščio» Iii tomo, dar 
išleis a įdomi dr. 1, Skrupske- 
lio stadija: «Lietuviai XVIII 
a. vokiečių literatūroje». Tai 
velionio autoriaus šeimos do
vana jo 25 mirties metinėms 
atminti. Netrukus išleidžia
mas ir «Metraščio» iV tomas. 

-OO «Hjt» <»<!»■ MX».

vietui davė prievartavimo 
galią?

Toliau eikime. Prievartinis 
darbas taikomas kaip baus
mė režimo kritikams. «Estų, 
latvių ir lietuvių «savanoriš
kas perkeldinimas į Sov. Ru
siją yra truputį daugiau nei 
prievartinio darbo stovyklos» 
(The Christian Science Mo
nitor).

Mes, lietuviai, gyvendami 
laisvajame pasaulyje, šiais 
Lietuvos laisvės kovos ir Žmo 
gaus teisių deklaracijos su
kakties metais privalome ame 
rikiečiams, anglams, prancū
zams, vokiečiams, australams 
kolumbiečiams, brazi ams, ar. 
gentiniečiams, meksikiečiams, 
čiliečiams, kiniečiams ir ki
tiems pabrėžti ir išryškinti 
žodžiu ir raštu kaip okupan
tas daro viską, kad tautinis 
sąmoai gumas ir religinis pa
sireiškimas būtų sunaikintas 
Lietuvoje. Tam tikslui naudo
jama moralinis ir fizinis te
roras.

TAUTINIS BEI mELIGI 1S 
SĄMONINGUMAS

Ir mes turi e faktais kons 
tatuoti, Kokiu heroišknmu pa
vergta lietuvių tauta okupan
to sovieto terorui priešinasi- 
Duomenys rodo, kad tautinis 
bei religinis sąmoningumas ir 
laisvės aspiracijos yra stip
rios Lietuvoje. Todėl mums 
nesuprantama, kodėl kai ku
rie komunistai lietuviai taip 
šiaųšiąsi prieš katalikų Bažuy 
čia, bandydami religiją išrau
ti ne tik iš vaikų, bet ir se
nių širdžių. Ar jie mano, kad 
tuo patarnauja lietuviškam rej 
kalui, kurie t-akosi jį remią.

Bet į šį reikalą kitaip pa" 
žvelgė jugoslavai komunistai. 
«Katalikų Bažnyčios veikia 
Jugoslavijoje yra visai supran 
lamas ir normalus dalykas»
— rašo komunistų laikraštis 
<Borba» vieno savo skaityto
jo paskelotarae laiške. «Būtų 
neprotinga» — ražo toliau 
«Borbos* skaitytojas — «admí 
nistracinėmis priemonėmis, po 
tvarkiais, draudimais bandyti 
išnaikinti žmonių širdyse re
liginių įsitikinimų principus... 
Svarbesnis klausimas yra» — 
pastebi «Borbos» skaitytojas
— «ar socializmas gali įrody

ti žmonėms, kad jo tikslai ir 
principai yra geresni?»

Iš ruso bolševiko nesitiki
me gauti malonės. «Visą lai
ką rusai vadovai buvo despo
tiški saviems, žiaurūs paverg 
tiems, trėmimai, įkalinimai ir 
masinės žudynės - ne komu
nistų išradimas. Šių priemo
nių (ypač pavergtiems naikiu 
ti) plačiai griebiasi nuo se
niausių laikų jų kunigaikš
čiai ir carai. Komunistai tau
tų naikinimo metodus pavel
dėjo, ištobulino ir žymiai pla
tesniu bei radikalesniu mastu 
panaudojo komunistinės Rusi
jos galybei ugdyti. Ne malo
nės prašydami, bet neatlai- 
džiai reikalaudami kraštui 
laisvės, priversime rusus pa
sitraukti iš pavergtos Lietu
vos» <«į Laisvę», 1967 metų, 
nr. 39).

STRATEGIJA IR TATIKOS 
DALYKAI

Skaito moj sovietinėj spau
doj galima užtikti dabar vyks 
tančią lietuvių tautinio pasi
priešinimo kovą. Pastebimi 
Lietuvoje tautinio pasiprieši
nimo st acegija ir taktikos 
dalykai. Bet reikia būti apdai 
riais tokiuose svarsiymuose. 
Ka bėti plačiai burna galima 
tik apie tokius dalykus, ku
riuos pats okupantas sovie
tas iškelia savo spaudoje. Ki
tais atvejais daugelio dalykų 
kėlimas aikštėn prilygtų tie
siog išdavystei ar nesąmonin
gam talkinimui priešui.

Ta pačia proga tenka pri
minti, kad tautinė valstybė 
yra asmens pagrindinių tei
sių išdava. «Asmuo ir tauta 
yra neatskiriami ta prasme, 
kad kiekvienas žmogus visuo 
tinei žmonių giminei priklau
so tik per savo tautinę ben
druomenę. Asmens pagrindi
nės teisės atbaiga randas tau 
tos teisėse, kurių svarbiausio 
ji yra tautos laisvės apsis
prendimas; įgalinąs tautą su^ 
kurt’ savo suverenišką orga
nizaciją — savo tautinę val
stybę» («į Laisvę», 19 7 m., 
nr, 41.).

Šiandien privalome sutelk
ti visas lietuviškas politines, 
kultūrines bei visuomenines 
pajėgas Lietuvai išlaisvinti iš 
sovietinės komunistinės pries 
pandos. Ir to laisvinimo pla

nai turėtų būti išryškinti Pa
saulio Lietu viu“i?ondruomenės 
seime, įvyksiančiame šių me
tų rugsėjo rrėn s’o pirmomis 
dienomis New Yorke.

Jei mes šii.ds ietuvos lais
vės kovos ir Žmogaus teisių 
deklaracijos sukakties metais 
vieningai neapsijungsime lais 
vės bei nepriklausomybės ka 
vai, tai negalėsime nei kita
taučių prašyti, kad jie mums 
pagelbėtų šioje kovoje. Neap 
jungimas mūsų politinių, kul- 
ūrinių bei visuomeninių pa
jėgų duona projų kai ku
riems asmenim- patekti į ne- 
siorientavimo lankas, kuriose 
bandoma pavergtą tautą «gel 
bed», prašant maionės Liete- 
tuvos pavergėją, kuris kiastin 
gai m.ū<ų pačių rankomis ban 
do mus pačius suskaidyti- 
Akylumas, gbend urnas, gyvu’ 
mas, ryžtingumas, vieningu
mas ir tikėjimas lietuvių tau
tos šviesia ateitimi yra vie
nas iš didesniu dorybių šiais 
Lietuvos laisvės kovos metais 
bei minint Žmogaus teisių 
deklaracijos sukakti.
II—BII 
ÍÍBBESKÜ

Didieji rusu «išradimai»
Lietuvoje pradžios moky

klos treč ai klasei skirtas va
dovėlis «Gimtasis žodis» at
skleidžia nuostabių dalykų, 
ir, taip sakant, tuo į dulkes 
«sumala» visas laisvojo pa
saulio enciklopedijas.

KAS IŠRADO RADIJĄ

Vadovėlyje straipsnyje «Di
dysis rusų išradimas» rašo
ma, kad radiją «išrado» rusas 
Aleksandras Popovas 1895 m-

KAS IŠRADO LĖKTUVĄ

Pasirodo, kad lėktuvą «išra 
do> rusas Žukovskį, taip rašo 
ma minėto vadovėlio straips
nyje «Aviacijos tėvas». Lėktų 
vo išradėjas Žukovskis gimė 
1847 m., mirė 1921 m.

KAS IŠRADO ELEKTROS 
LEMPUTE

T*me pačiame vadovėlyje 
205 puslapy rašoma, kad elek 
tros lemputę «išrado» A. N, 
Lodyginas ir jo išrasta lempu 
tė yra dabartinių lempučių

(pabaiga 5 pusi.)
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Vaikyste, kur dingai?
Žvalų tavo veidelį, vaikyste, 
senyvos moters toiiaregėm akim 
norėčiau išvysti, 
eiklių kojelių lėkimą, nors miutimis, 
trokščiau pasivyti 
ir hkardų tavo krykštavimą 
geisčiau išgirsti.

aikyste, Kur dingai?

Prisimenu tave karštą vasaros dieną 
lekiančią šilelio papieviais 
...matau išlendančią iš avietyno, 
skruostais aviečių uogom išteptais, 
kojelėm nudraskytom brūzgyno 
...besišypsančią meilia šypsena.

Tik vieną kartą, vienui vieną 
įdėk savo liauną rankelę 
į sukietėjusį mano delną 
ir pakeliaukim kartu valandėlę, 
kad kiekviena, senstančio kūno ląstele, 
pajusčiau tavojo kūnelio judrumą, 
kad rūpesčiais užgraužta siela 
suvokčiau kvailučio linksmumo etipiumą.

Nostalgija gimtinės peizažą, 
tarsi tapytojas, skubotais mostais, 
dviem ryškiom juostom nudažo; 
girią nutepa tamsiu mėlynumu 
viršūnes aštriom smailumom iškapoja; 
šilelį išmargina įvairiaspalviu žalumu, 
apačioj minkštom sąmanom iškloja. 
Pro slogią praeities tylą 
nebeprasiveržia mergaitiško balso 

skardomas, 
girios viršūnių sudrožtas į smulkias ringeles 
ištemptas, lyg armonikėles, 
ir paliktas mėlynais tonais ringuoti.
Lekiančių kojelių dundėjimas sužnegęs 
į dukslų samanų patalą ir ten tvyląs, 
klodų klodais užsidengęs, 
iš nepasiekiamos gilybės nebeiškyląs.

Mėlynės ringavimas minorine gaida 
apsivelia bebalsiu samanų tyvuliavimu, 
juostos tamsiom dėmėm susilieja 
...atsikvošiu gatvėj: praeities vaizdų 

bangavime 
paskendus — mūro sienos atsišliejus. 
Žmonės eina ir eina pro šalį; 
tai pastumdami mane, tai užkliūdami
— pabudindami realybė», 
kuri, lyg saulė vidurdienį
parbloškia šešėlius, temdančius žinojimą, 
kad stoviu savo gyvenimo vidurkely.
Atsisuku atgal: matau skaisčiaveidę mergaitę 
raudonu kaspinu plaukuose — nubėgančią..- 
Pažvelgiu priekin: regiu sukriošusią bobutę 
ant lazdos berymančių
— manęs belaukiančią...

Vaikyste, kur dingai?

Tik vieną kartą, vienui vieną, 
iš praeities į dabartį atvyk 
ir džiugiu krykštavimu 
niūrią mano sielą prablaivyk. 
Duoki jėgų benuogastavimo 
iki pat kelionės galo 
nešti senatvės sunkią naštą.

Agnė Lukšytė

Sâo Paulo mieste Katedros bokštai

Jaunimas ir religija
Neseniai «Laiškuose lietuviamsi buvo disku 

tuota apie jaunimą ir religiją. Panašios idėjos bu 
vo pažertos ir Christianity Today žurnale (gegu
žės 24 d,), kur nirodomi sekantys prisimintini 
dėsniai; 1) mes dirbam bet tik kartu su Dievu; 
galutinai pa.ies Dievo aukščiausia dvasia įtikina 
ir duoda naują gyvenimą; 2) Baž yčios bendruo
menė turi būti grindž-ama ne tiek organizaci
niais, kiek tarpasmeniniais ryšiais; 3) tarp Bažny 
čios ir jaunimo geriausiai tarpininkauti gali jau
ni žmonės, maždaug 30 m amžiaus; 4) veikla 
turi būti praktiška konkreti, ir 5) jei norim būti 
šių laikų jaunimo išklausyti, turim būti visiškai 
tiesūs, nuoširdūs.

Ar pirmojo dėsnio tiesa paveikia mus? Kiek 
Bažnyčioj lietuvių tarpe yra palaikančių krikš
čioniškai asmeninius ryšius su jaunimu? Ir kiek 
tokių jaunųjų 30 m. tarpininkų? Kur konkretūs 
darbai ir nuoširdus tiesumas?

Sielos kova
Sieloj tarp gero ir blogo verda amžina ko

va. Brendimo metais ji yra ypač smarki, nors 
vėliau niekados nepaliauja.

Kas mumyse kovoja ir prieš ką kovoja?
Būdamas 5 -6 metų jau pastebi pirmus prie

šų puolimo ženkius. Šiuo metu pajunti, kad sie
loj yra kažin kas, kas nuolat tave vilioja į blo
ga. Rodos, lyg kas būtų pririšęs švino gabalą, 
kuris trąukte traukia tave žemyn. Tai yra bai
sus paveldėjimas, kurį mūsų tikėjimas vaidina 
gimtąja nuodėme ir visokio blogio pradžia.

Žinok, kad žmogus jau iš pat prigimties yra 
labiau linkęs į blogą negu į* gerą. Tai esi, tur 
būt, ir pats ne kartą patyręs. Mes pažįstame tuos 
kilnius idealus, kuriuos Kristus yra mums pali
kęs; mes jaifl;.žavimės ir norime pagal juos tvar
kyti savo gyvenimą. Bet, dėja, kartu jaučiame 
ir kažin kokį tragišką dvylipumą. Gėris mus 
traukia, bet blogis dar labiau vilioja. Lengvai pa
siryžtame siekti aukštų idealų tikslų, bet nuodė
mės vilionės lyg sunki našta, užgula ant mūsų 
pečių, ir mes vos įstengiame pasijudinti iš vie
tos. Sakyk, mielas jaunuoli, argi niekuomet dar 
nepatyrei tos sunkios kovos, kurią vienas mažas
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pradžios mokyklos vaikelis 
šiais naiviais žodžiais pareiš
kė: «Kodėl taip lengva būti 
blogam, o taip sunku būti 
geram?»

Bet kas šitoj kevoj laimi, 
tas yra didvyris! Tik ar yra 
tokių didvyriškų jaunuolių? 
Taip, yra! Ir dar kiek yra! 
Eina, pav. mokinys gatve, ki
tas pradeda jį stumdyti; ši
tas nepasilieka skolingas, ir 
kyla peštynės. Ar manai, kad 
tas, kuris nugalės, bus didvy 
ris? Anaiptol! Tik tas, kuris 
pažaboja savo prigimtį, savo 
piktus palinkimus, kuris didu
mas gatve, nežiūri į šlykš-
Čius plakatus ar languose iš
statytus paveikslus -- tik tas 
yra didvyris. įžeidęs ką nors 
ar gali tuoj atsiprašyti? Ar 
gali ištverti nepuolęs, nors 
nuodėmė ir tūkstančius kartų 
tave viliotų? f tai, 'ia yra ti
krasis didvyriškumas.

fihamer Totfa.
nsjuuiiiii 
uanusiu

MERGAITĖMS
<enteti — aukotis
Moteriai natūralu Kentėti 

ne savo, o kitų kančias. Tai 
suderinama su jos prigimtimi, 
linkusia meilei. Meilė ją per
kelia į kitų kentėdama ji sa

vo meilę plėtoja. Tokia kančia jos nesuvelia, 
nepadaro atgrasios. Priešingai, ją iškelia, teikia 
jai žavumo.

Ar ne šis kančios grožis apdainuoti mūsų 
liaudies? Mergaitė verkia savo jaunų dienelių, 
verkia žalių rūtų. Ji kukusja su gegute ant įmo- 
čiutės ar tėvelio kapo. Dejuoja našlaitėlės rau
das, netekusi kare brolelio ar bernelio.

Verkianti ir rymanti mūsų dainų mergaitė 
atrodo lyg mažoji pieta. Tokios negalima nemy
lėti, nes ji, kentėdama už kitus, pati visus myli.

Kiek tokios kančios mergaitės pasaulyjel 
Kiek šeimo- negalių, kurios šaukiasi gydomos. 
Kenčia mama arba tėtis, nesiseka broliui, sunku 
mai su sesers mokslu ar brendimu. O kur drau
gių problemos — tikros, neįsivaizduotos.

Visur su šia kančia eina kartu ir auka. Ji 
vieniems skuba padėti, kitus gelbėti, trečius bent 
užjausti, paguosti. Ką ji savo jaunystėje gali ki
tiems duoti, kiek aukotis, ne taip svarbu. Svar
biausia, kad ji pati gauna. Ji bręsta dvasia ir 
gražėja savo išorėje.

Tas jausmų žeismas tikrai yra žavus susi
rūpinusiose, užjausliose, guodžiančiose jos aky
se. Tokia mergaitė turi kažką daugiau, negu gra 
žias veido formas. Jos žvilgsnis glosto kitus kaip 
saulės spinduliai.

Kančia natūrali moteriai, bet viskas priklau 
so nuo to, kur ji nukreipiama — į save ar kitus?

Stasys Yla.

Iš 30000 knygų tik 800 yra geresnės 
PASIKALBĖJIMAS SU «DAILY NEWS» LITERA
TŪROS REDAKTORIUM VAN ALLEN BRADLEY

Vytautas kąsni Cinas į .
Sakoma, jog įpratimas yra antras priglmi- 

mas. Kaip daugis iš mūsų, taip ir aš, nuėję į bi- ‘ ' 
bliotekas, prisimename savo vaikystės ir jaunys 
tės gražiausias dienas, praleistas knygose. Ta 
visą aplinką gaubianti mistinė nuotaika, visų ten 
esančiųjų susikaupimas, daugybė knygų, laikraš
čių, žurnalų, noras ir užsidegimas daug žinoti 
išmokti paliko neišdildomu prisiminimu.

Neturime čia palyginamosios statistikos, bet 
kalbantis su amerikiečių redaktoriais, žurnalis
tais susidaro vaizdas, jog lietuviai labai daug

(pabaisa 5 pusi.)
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iražus Lietuv-s ka'mo vaizdelis

» ♦» <*» 4» ♦» ■»» «♦» <♦» ■»» +» <» ■»» -»»-

(pabaiga iš 4 pusi.)

skaito, turi gausias savo bi
bliotekas, prenumeruoja daug 
spaudos.

Lietuvių tarpe yra labai mė 
giamas Chicagoje leidžiamo 
«Daily 'lews» dienraščio kul- 
tūri.ds priedas «Panorama», 
kuris yra 1 bai gražiai ir su
maniai tvarkomas. Jame yra 
labai platus knygų apžvalgų 
skyrius.

s ad l ibliotekos savaitės 
proga buvo labai įdomu pasi
kalbėti su «Daily News» lite
ratūros skyriaus redaktoriu
mi yan A len Bradley, 'teirau 
jantis, kaip jis iš gausybės 
knygų arenka recenzuoja
mas, ką mano apie kritikus 
ir sprendžia kitus literatūri
nius klausimus.

Paprastai, kai susitinkama 
ma su redaktoriais, ar užsu
kama į jų darb > kambarius,

(pabaiga iš 3 pusi.)

motina. Taigi kaip matyti, ne 
kokie ten Marconi, broliai 
Wrightai ar Edisonas išrado 
radiją, lėktuvą ar elektros 
lemputę, bet rusai, ta'gi, rei
kia deginti visas enciklopedi
jas. Vadovėlyje yra ir dau
giau rusų padarytų išradimų, 
tačiau nieko nėra parašyta, 
kas išrado tuos rusų išradė
jus ir pagrindinį tikrai Rusi
jos išrastą įrankį — bizūną.

Iš «Draugo» 

prisimenami garsieji, daug 
tiesos ir humoro turį redakci 
jos krepšiai. įėjus į redakto
riaus Bradley kabinetą, kur 
netoliese sėdėjo dvi sekreto
rės, į akis pirmiausia krito 
du didžiuliai popierio krep
šiai, net iki rašomo stalo aukš 
tvmo. Buvo popietis ir krep
šiuose jau nebetilpo vokai ir 
įvairiausi raštai.

Tad oasisveikinę, pajuoka
vę redakcijos krepšių tema, 
pirmiausia ir pradėjome kal
bėtis apie kasdienį naštą, ku 
rį gauna Ii eratūros fskyriaus 
redaktorius Kad jis gausus, 
rodo ir tie pilni Krepšiai, vien 
tik informacinių pranešimų 
apie iauj.ii išeinančias kny
gas ir autorius gaunama per 
lieną apie 50. O kur dar vi
sa kita, kaip susirašinėjimas 
su bendradarbiais, įvairūs rė
kiami lai pranešimai, skaity
tojų miškai, autorių prašymai 
ir padėk s. Patenkama ir ne
malonėn. Mat, kiekvienas, 
kuns pa ašė knygą, nori kad 
spauda ją paminėtų.

— iad kaip parankate kny- 
gas, si rtas kritikai bei re 
cenz joms? ir kiek jų gauna
te per savaitę?

— Daug, sako redakto
rių® Van Allen Bradley. — 
Kartais daugiau kaip trisšim 
tus. Būna tiesesnių ir riebes
nių savaičių. Jas visas per
skaityti neįmanoma, nors ir 
patį greičiausią skaitymo bū
dą panaudotum. Čia mums į 
pagalbą ateina «Publishers 
weekly ir «Virginia Kirkus

MŪSŲ LIETUVA

weekly», kur visos registruo
tos leidyklos praneša apie 
naujai išeinančias knygas. Iš 
tų periodinių leikinių mes ir 
pasirenkame knygas, j kurias 
verta atkreipti dėmesį. Be to 
retkarčiais nuvažiuojame į 
New Yorką ir^ ten gauname 
daugiau informacijų apie ra
šytojus, jų užsimojimus, apie 
leidėjus. Ir kai knygos pasie 
kia mus, belieka tik atrinkti 
tas, 'kurios, mūsų manymu, 
yra pačios geriausios. Čia tu 
rimą galvoje literatūrines kny 
g s. Mokslines atiduodame 
mokslo skyriaus redaktoriui.

Van Allen Bradley parodo 
praėjusio savaitės «Times» 
magaziną ir «New York Ti
mes», kur knygų skyriuose 
paminėtos kaip tik tos pa
čios knygos, kurios buvo ir 
jo parinktos pr’ediniam «Pa
noramos» žurnalui.

— O kiek knygų išrenkate 
paminėjimui per savaitę?

— Paprastai parenkame 6— 
8 knygas, plius kišeninės ir 
vaikų knygos. Kartais 10-15.

— O kiek knygų per me
tus išleidžiama?

— Praėjusiais metais išleis
ta apie 2S.000 knygų, o 1966 
m. 30;000. Kaip knygų leidi
mas auga, galima susidaryti 
vaizdą, lyginant dabartį su 
su 1948 metais, kada išleista 
tik 12.000

Grjšime prie klausimo 
apie kritikus, — sako Van Al 
len Bradley. Mes turime sąra
šą apie 30 kritikų, kurių dau
gumą sudaro un-tų literatū
ros profesoriai Pasitaiko, kad 
atsiunčia knygų apžvalgas, 
taip vadinamieji nenuolatiniai 
bendradarbiai.

«Daily News- literatūros re
daktorius van Allen Bradley 
yra ne uk patyręs, gabus re
daktorius, bet taip pat pla
čiai žinomas rašytojų, leidėjų 
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Česlovas Jakiunas
Parduoda ilgam išsimokėjimui raštinėms, krautuvėms 

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

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

Tautiečiams didelė nuolaida.

ir Ūteratūros mėgėjų tarpe. 
Jis yra dirbęs Omabos ir Te 
nesse laikraščiuose, nuo 1938- 
42 dienraštyje «Chicago Tribu 
ne», 1942-48 «Sun Times», 
o nuo 1948* isi dabar «Daily 
News».

Be literatūros redaktoriaus• •
pareigų, ji$ taipgi rašo kny
gų kritikas, yra mėgėjas žino 
va s senų’’knygų, apie jas ra 
šo kas savaitę. Be to, rašo 
apie knygas oei rašytojus sa
vaitinį straipsnį, kuris vadina 
si Bookman’s week. Yra susi
dariusi nuomonė, jog užten
ka, kad Van Allen Bradley sa 
vo straipsnyje pamini kurį 
nors rašytoją bei jo knygą, 
irtam skiriama didelė reikšmė.

/

Reikia paminėti, kad Van 
Allen Bradley nepagailėjo gra 
žiu žodžių savo kritikos 
straipsnyje rašydamas apie 
Aloyzo Barono «Footbridges 
and Abysses», Užsiminus da
bar apie tai, jis pasakė, kad 
Aloyzas Baronas yra geras 
rašytojas ir jo knygą per
skaitęs su dideliu susidomė
jimu.
Ilf—II 
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LIETUVA»

ĮSIDĖMĖTINI ADRESAI 
LIETUVOS ATSTOVYBES 
URUGUAY, MONTEVIDEO;

p. Anatol Grišonas, Ciudad 
de Paris 5836 I ei. 50-2180. 
vei ia kasdien prieš piet.

pUSV. 3

LIETUVIŲ BAŽNYČIA VILA 
ZELINA.- Rua Inaeio ir Av 
Zelina, Mons. Pio Ragažįps- 
kas, Tel. 63-5975.

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

TĖVAI JĖZUITAI: Rua Li* 
tuania, 67, Mooka — Tei> 
92-2263 ’

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

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

LIETUVIŲ KALBOS

PAMOKOS S. PAULY:

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

MOOCA, Rua Lituania, 67 
šeštadieniais 14 vai.

LIETUVIAM» PAMALDOS 
LAIKOMOS

V. Zelina parapijoje kasdt» 
ną ir kiekvieną sekmadieni, 
kaip iki šiol

Mooca r. Lituania, 67 Lieto 
vių Namų koplyčioje:

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

.špažintys čia kląusomoi 
kasdieną prieš mišias,

3irmą mėnesio sekmadienį 
Jarque das Nações 1© vali 

V. Carolina 15 vai., i 
Casa Verde vai.
Antrą

Jaęana klierikų kopi. 8,30 va! 
Bom Retire, 10 vai 
Utinga 16 30 vai.,

T rečią
Agua Rasa 8.30 vai,, 
Moinho Velho 11,30 val.j 
Lapa 16,30 vai.,

Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vai.,

BRAZILIJOS LIETUVIŲ ŽINIAI
............... mo ■■■■■■■imMraBaM-JUMK]

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

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

Legacion de Lituania 
Ciudad de Paris 5836 
Montevideo, Uruguay

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

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

São Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui 

teikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

Vila Bonilha 11,15 vai.
V. Prudente 18 vai.

RIO DE JANEIRO

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

Metalúrgica ARPRA LIDA.
METALÚRGICA - FABRICAÇÃO DE PEÇAS 

PARA AUTOMÓVEIS
ESTAMPOS, PEÇAS ESTAMPADAS E FERRAMENTAS

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

Caixa Postal 371 — São Paulo

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

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDOVa

Lin'doya vanduo yra óoaai žinomas gėrimas 
Kurio puikų veih^ma į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
sitikinkiie ir visades naudokite!

• . »• w r » 
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Caixa Postal 3967 — SÃO PAULO
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^UA LITUÂNIA, 67 — MOÓCA — SÃO PAULO, 13

VISI DALYVAUKIME
MINĖJIME

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

Trisdešimtos dienos mišios 
egzekvijos už a. a. ^rel. K. 
Miliauską bus 24 d. rugpjūčio 
18 vai., Vila Zelinoj, kurias 
užprašė Izabelė Seliokienė. 
Lietuviai ka alikai kviečiami 
atvykti pasimelsti už velio- 
nies sielą, kuris keletą metų 
yra dirbęs su lietuviais viso
se o. Paulo apylinkėse.
įl——11 
fifiãããii

Ateinantį sekmadienį, 18 d. 
rugpjūčio Vila Zel ooje, 11 
vai, prieš sumą bus pašven
tintas naujai, art stiškai atre
montuotas bažnyčios priekis, 
pagai dailininko A. Navicko 
paruoštą projektą, Reikalin
gas lėšas sukėlė^parapijos ta
ryba. -iišių metu giedos Liet. 
Kat. Bendruomenės choras va 
dovaujamas nenuilstamo chor 
vedžio V. Tatarūno. 13 vai. 
bus skanūs pietūs-feijoada 
Jaunimo Namuose. Pakvieti
mus įsigyti pas parapijos ta
rybos narius.

Liet. Kat. Bendruomenės 
choro iniciatyva Įvesta šv. 
Kristoforo, vairuotojų šventė, 
jau tapo tradicija. Šiais me
tais ši šventė buvo švęsta 28 
d. liepos su šia programa: 
16 vai. šv. mišios, 17 vai. au
tomobilių šventinimas, kurių 
šiemet daug daug daugiau 
dalyvavo negu praėjusiais me 
tais. Po pašventinimo šv. Kris 
toforo garbei buvo graži, po 

D R. ANTONIO SIAULYS
C. R. M. 10.647

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

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

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

Jonsultorio e Residência RUA DOS TRILHOS, i.576 
Mooca, Fone 92-3991

l Atende-se com hora marcada
DR» JONAS NICIPORCIUKAS 

Cirurgião Dentista
p/ Universidade de São Paulo

RAIOS X
Consultorio: Rua Capi Pacheco Chaves, 1206, À“ 

Vila Prudente, Tel. 63-5352

apylinkių gatves, procesija 
Pirmoje mašinoje vežamas 
papuoštas šv. Kristoforo pa
veikslas. 18 vai. Jaunimo Na
muose buvo suruoštas kokte- 
lis, kuris, skambant dainoms 
ir muzikai, praėjo linksmoj 
nuotaikoj.

íiwwwMia

Suaktyvinamas V. Zelinoj 
jaunimo vei imas. Tuo reika
lu jau buvo trys pa<-itarimai. 
Praeitą sekmadienį, dalyvau
jant tinimo kultūrinių bei 
sporto organizacijų atstovams 
ir sudaryta organizacinė va
dovybė, kurion įeina f. Ser
mu kšn s, V, Tumas ir kiti. 
Bus stengiamasi sudaryti pa
lankias jaunimo kultūriniam 
bei sportiniam veikimui są
lyga-
II—Ml 
íimn—nwHÍi

GEGUŽINĖ

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

JUBILIEJINIS MINĖJIMAS

Rugpiūčio 25 d. 20,30 vai. 
įvyks Teatro Municipal patai 
pose istorinis 50 metų įvairių 
tautų jubilėjinis nepriklauso
mybės minėjimas. Kvietimus

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

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)

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- 

j 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.

galima gauti pas: Petrą Šimo 
nį, Joną Jodelį, Juozą Tijūnė
lį, kap. Juozą Čiuvinską, Bi
lietų skaičius yra ribotas, 
vietos numeruotos ir padalin 
tos proporcing i įvairių tau
tų kolonijoms. Norintieji daly 
vauti, nelaukite.

Brazilijos Lietuvių 
Bendruomenės Valdyba

11—11 
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IEŠKOMAS Petras Skinkis, 
anksčiau gyvenęs rão Paulo 
mieste. Jo iešno sesuo, gyve 
nanti Šiaurės Amerikoje. Tu
rine us kokių nors žinių apie 
ieškomąjį labai prašome kreip 
tis pas Vytautą t ūmą, gyve
nantį Rua Campos Novo», 234, 
Vila Zelina, S. Paulo, Brasil.

Šv. Kazimiero parapija Tarp 
tautinį Eucharistijos Kongre
są atžymės šią savaitę vaka
rinėmis mišiomis su pamoks
lėliais. Nuo 19 iki 24 dienos 
Lietuvių Jėzuitų Koplyčioje, 
Mooca, Rua Lituania, 67, bus 

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

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

Alta rotação.
Endodontia e ortodontia movei (ortopedia), 

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

Arti Dr. Vinco Kudirkos mokyklos rūmų.

• LIETUVĖ ADVOKATĖs

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) konsultás 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.

laikomos Mišios 20 vai. Kvie
čiame lietuvius katalikus ko 
gausiau dalyvauti. Prieš mi
šias kiekvieną vakarą bus ga 
Įima atlikti išpažinti,
n—Bau 
ii—nu

Tėvus Jėzuitus praėjusią 
savaitę aplankė kunigai sve
čiai iš Š. Amerikos. Prel A. 
Deksnys, Titas Narbutas ir 
Ignas Urbonas. Jie taip pat 
aplankė ir prelatus P. Raga- 
žinską bei A. Arminą. Juos ly 
dėjo kun. dr. A. Milius.

11—11 
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MIRÊ J. KALVAITIS

Paširuošęs laimingai mir
čiai 9 pirmų penktadienių šv. 
Komunija, rugp. 11 d. atsisky 
rė su šiuo pasauliu Jonas Kai 
vaitis, gyvenęs Agua Rasa ir 
palaidotas Quarta parados ka
pinėse. Velionis gimęs 1887 
m. geg. 10 d. Vilkaviškyje. 
PaliKo liūdesyje savo žmoną 
Mariją Račiukaitytę ir duktė 
rį Eleaą ištekėjusią už Alfon-

ATSKIRO

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIO1

KAINA 0,20

so Grigaliūno. Dar liko duk
terys Zuzana ir Aldona, ir 
marti Zoraidė. Tesuteikia jam 
Aukščiausias amžiną ramybę 
Septintos dienos Mišios bus 
laikomos rugpjūčio 19 d. 9 
vai. Agua Rasa bažnyčioje.

SVEIKSTA; Susirgęs šir
dies nusilpimu, Jurgis Slieso* 
raitis, dabar jau sveiksta, ti
kėdamasis vėl eiti savo pa
reigas. Dieve, jam padėk.

GĖRĖJA. LSB iždininkas J. 
Garška, pergyvenęs širdies 
ataką, šiandien jaučiasi gerai 
ir tikisi dalyvauti savo dukre 
Įės Dr, Aldonos vestuvėse 
rugsėjo i 0 d,

UTINGA

Pirmadienį, rugpiūčio 12 
d. J, Bružikas, S. J. atlaikė 
šv. Mišias Maria Goretti nau
joj Utingos bažnyčioje už a- 
a. Aniceto Vikonio vėlę, kuri 
atsiskyrė su šiuo pasauliu 
rugp. 4 d, Kaip laidotuvėse, 
taip ir Mišiose žmonių buvo 
daugybė. Teilsisi ramybėje

jin—ii

IŠ ŠIAURĖS AMERIKOS

Atėjo liūdna žinia, kad mi
rė du kunigai; automobilio ka 
tastrofoj žuvo kun, Bronius 
Dagilis ir mirė kun. Antanas 
Kasparas, kun. Dr. Jonas 
Starkus sunkiai serga.
iiM&Skaaji

PADĖKA

Vila Zelinos parapijos tary
ba (Conselho paroquial) nuo
širdžiai dėkoja Šv. Juozapo 
Vyrų Brolijai ’už vėl naujai 
įteiktus Nėr. 300 kaip auką 
bažnyčios remonto ir dekorą 
cijos reikalams.

Tarybos Valdyba 
(Diretoria)

I—II 
iiŪBŪii

SVEIKINIMAS

T. JONĄ GIEDRĮ, S. J. rug
piūčio 29 d. švenčiantį savo 
gimtadienį nuoširdžiai sveiki
na ir linki visokiariopos Vieš
paties palaimos

Maldos Apaštalavimas.

LAPOS RAJONAS

Staigiai susirgo Jūozo ir 
Antaninos Bendžių duktė Lidi 
ja. Jai padaryta apendikso 
operacija, S. Camilo ligoninė
je V, Pompeia. Ligonė taisosi 
greitai sugrįš į namus.

V. Anastazijos Būrelio pir
mas kasininkas Antanas Sim
bolis po trūkio operacijos, ku 
ri gėrai pasisekė pamažu tai
sosi, po truputį vaikštinėja.
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