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PAULIAUS VI enciklikos tęsinys
VEDYBINĖS MEILĖS
BRUOŽAI

Kolumbija
Sekmadienį šv. Tėvo dele
gatas kardinolas Lercaro ati
darė 39-tąjj Tarptautinį Eu
charistinį Kongresą Suplau
kė didžiulės minios žmonių.
Žinoma, daugiausiai pačių kolumbiečių. Bet labai daug ir
užsieniečių. Tikri skaičiai bus
žinomi vėliau. Šv. Tėvas į
Kongresą atvyks ketvirtadie
nį, š.m. 22 dieną. Iš aerodro
mo atviru automobiliu važiuos
į Bogotos katedrą, kur susi
tiks su savo nuncijum Kolum
bijai ir su vyriausybe. 17 vaisuteiks eilei klierikų kunigys
tės šventimus.
PENKTADIENI, 23 rugpjū
čio 8,30 vai, aplankys Kolum
bijos prezidentą. 10,30 vai su
sitiks didžiuliame darbininki
jos suvirinkime. 17 vai, lai
kys iškilmingas šv. Mišias
prie Eucharistinio Kongreso
centrinio altoriaus.
ŠEŠ TADiE U, rugpjūčio 24
laikys mišias 8 vai. ryto, ta
da vyks į Medellino miestą,
netoli Bogotos, kur Jis atida
rys visos Pietų Amerikos vyskapų suvažiavimą. 18 vai. sės
lėktų van skristi atgal Romon.
Per trejetą dienų šv, Tėvas
pasakys 23 kalbas.
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ŠV. TĖVAS Eucharistiniame Kongrese.
vieną. Vyriausybė paskelbė
karo stovį, bet studentija ir
darbininkija su tuo nelabai
tesiskaito. Tuo tarpu kraštas
kenčia, nes darbininkai uži
ma fabrikus, sustabdo darbus,
nėra pinigo, ilgai neveikė nė
paštas.
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Šio mėn. 25 d. S Amerikos
Demokratų partija, kuri da
bar valdo kraštą pradės sa
vo suvažiavimą Čikagoje. Par
tija rinks savo kandidatus į
Amerikos prezidento ir vice
prezidento kėdes. Suvažiavi
mas bus Čikagoje.
Kaip žinome, Respubliko
nai prieš porą savaičių savo
kandidataiš išrinko R. Nixoną į prezidentūrą, o guberna
torių Agnew į viceprezidenturą.
Kitame ML numeryje tilps
P. Pakalnio aprašymas Ame
rikos partijų suvažiavimų, iš
linksmosios pusės.

Sunkiai serga buvęs prezi
dentas gen. Eisenhoveris.

URUGVAJUS.
Montevideo.
Jau kuris laikas, kaip tą
mažą respubliką kamuoja įvai
riausios riaušės. Dažniausiai
maištauja studentai. Juos pa
vaduoja komunistų koman
duojami darbininkai. O nere
tai tos dvi grupės susideda į

nors jos kariuomenė vis ma
nevruoja Čekoslovakijos pa
sienyj^. Kiek tat baimės ir
nerimo mižutė Čekoslovaki
ja įvaro milžinui Rusijai! Ko
kia silpna turi būti komunis
tinė Rusija savo viduje, jei
ji negali pakęsti, kad maža
valstybėlė tvarkytųsi, kaip
jai pačiai patinka!

SOV. RUSIJA.
Rusijos Komunistų partija
niekaip negali nurimti regė
dama, kaip Čekoslovakijos ko
munistai vis . labiau atsisako
diktatūros naikina laikraš
čiams cenzūrą, kad jie dairo
si į laisvąjį pasaulį ir nori
su juo užmegzti prekybos ry
šius.
Rusija graso karo manev
rais, reikalauja vėl įvesti cen
zurą, suvaržyti piliečius, Kaip
tai yra Rusijoje Čekai iki
šiol vis nenusileidžia ir daro
savo.
JUGOSLAVIJOS BEI
RUMUNIJOS PARAMA.

Čekus prieš Rusiją palaiko
Jugoslavijos bei /Rumunijos
komunistų partijos. Jų vadai,
Tito ir Ceausescu tyčia lan
kėsi Pragoję, kalbėjosi su
Dubčeku ir pažadėjo jam vi
sokeriopą paramą. Prancūzi
jos, Italijos komunistų parti
jos irgi pasakė Maskvai, jog
ta neturi kištis į Čekoslova
kijos vidaus reikalus, kad pa
vartodama kariuomenę če
kams sutrempti labai pakenk
tų komunizmui visame pasau
lyje. Iki šios dienos Maskva
dar nedrįso čekus užpulti,

Izraelis ir Alziras
Alžir ja prieš trejetą savai
čių paėmė Izraėlio didelį lėk
tuvą ir nepaleidžia nė jo įgu
los, nei žydų keleivių. Izrae
lis protestavo, reikalavo gra
žinti, Netikėtai žydams pagal
bon atėjo patys Alžiro lakū
nai. Du karininkei su rusų
darbo naikintuvais nusileido
per klaidą Izraelio teritorijo
je, nes buvę pritrūkę lėktu
vams benzino. Žydai tuojau
abu lėktuvu «areštavo*, iki
Alžiras grąžins jiems didįjį
lėktuvą su visais jo kelei
viais. ama derybos.
IlSgHHBII
iioMBHBii

SĄJUNGOS BYLA
Praėjusį penktadienį, rug
sėjo 16 dieną 15 valanda S.
Paulo valstijos teisme 16 ci
viliniame skyriuj pradėta na
grinėti Aliança Lituana Bra
sileira de Beneficencia e As
sistência Social (Lietuvių Są
jungos Brazilijoje) iškelta by
la prieš lietuvius jėzuitus dėl
Dr. Vinco Kudirkos rūmų.
Pagal Brazilijos sistemą visi
liudininkai buvo šaukiami at«-

Visų pirma, vedusiųjų mei
lė yra visiškai žmogiška, t. y.
dvasiška ir drauge jusliška.
Taigi ji nėra paprastas juslių
ir instinkto prasiveržimas. Ji.
yra taip pat ir pirmiau lais
vos valios aktas, skirtas išsi
laikyti ir augti gyvenimo
džiaugsmuose ir skausmuose,
kad vyras ir žmona,įtaptų vie
na širdis ir viena siela ir pa
siektų savo žmogiškosios to
bulybės, vedybinė meilė yra,
toliau, VISUOTINĖ (totali)
meilė, t. y. ji yra ypatinga
asmeniškos draugystės forma
kai susituokusieji dosniai da
lijasi visais savo daiktais, be
jokių Deleramų rezervacijų,
ir be savimylos išskaičiavi
mų Kas tikrai myli savo gy
venimo draugą, tas jį myli
ne vien dėl to, ką iš jo gau
na, bet dėl jo paties, t. y. ka
dangi gali j| praturtinti duo
damas pats save.
Susituokusių meilė yra IŠ
TIKIMA IKI MIRTIES ir eksliuzyvi, t, y. i skirianti — at
metanti visus kitus. Taip tą
meilę supranta patys jauna
vedžiai sutuoktuvių dieną, lais
vai ir visai sąmoningai susirišdami moterystės ryšiais.
Ta ištikimybė kartais gali
būti sunkiai įmanoma. Niekas
tačiau negali paneigti, kad ji
visada yra kilni ir nuopelnin
ga. Daugybė susituokusiųjų
per šimtmečius įrodė ne tik,
kad ji derinasi su moterys
tės prigimtimi, bet ir tai, kad
ji yra gilios ir patvarios lai
mės šaltinis.
ir pagaliau, ta meilė yra
VAISINGA. Ji neišsisemia su
situokusiųjų bendravimu, o
yra pašaukta pratęsti save
tol tau, įžiebdama naujas gy.
vybes. «Moterystė ir vedybi
nė meilė yra vaikams gimdy
ti ir auklėti. Be abejo, vaikai
yra kilniausia moterystės do
vana ir labai labai prisideda

kirai šia tvarka: Alexandre
Bumblis, Kun. Leonas Zarem
ba, S. J., Alfonsas Kublickas,
Jonas Antanaitis, Antanas Ser
benta ir kap. Juozas Čiuvins
kas. Savo liudijimus liudinin
kai pateikė teisėjui, tik
tai liudijimą užrašančiai se
kretorei ir dviems abiejų pu
šių advokatams girdint. Visi
liudininkai sėdosi į tą pačią
kėdę. Jokių kaltininkų suolų
pagal šią sistemą nėra, publika nedalyvauja nagrinėjimuo
se. Nėra buvę jokių anksty
vesnių bylos nagrinėjimų. Šis
yra pats pirmasis kartas. Tei
sėjas, dabar jau turėdamas
liudininkų parodymus, advo
katams debatus paskyrė šių
metų spalio 30 dienai. Teisė
jas savo sprendimą tars kada
nors po advokatų debatų.

prie tėvų laimės.
10. Iš to kas pasakyta, se
ka, jog vedybinė meilė reika
lauja, kad susituokusieji jus
tų «savo atsakomingo tėviš
kumo misiją». Apie tą «atsakomingą tėviškumą» šiandien
labai daug kalbama, todėl rei
kia gerai jį suprasti. Iš tiesų
tą «atsakomingą tėviškumą*
reikia apsvarstyti įvairiais tei
sėtais Ir tarp savęs susijusiais
požiūriais. Kiek tai liečia biolo
ginius vyksmus, atsakomingas tėviškumas sako, jog rei
kia pažinti Jr gerbti-užlaikyti
tas biologinias funkcijas. Gy
vybei duoti galioje protas at
randa biologinius įstatymus,
sudarančius dalį žmogiškojo
asmens.
Kiek tai liečia instinktų bei
aistrų polinkius, atsakingas tė
v?škumas sako jog protas ir
valia turi juos valdyti bej
tvarkyti.
Fizinių, eKominių, psicholo
girnų ir socialinių sąlygų at
žvilgiu protingas tėviškumas
sako, ir dosnia: apgalvotai ap
sisprendžia auginti gause nę
šeimą ir, kai svarbios morali
nės ir kitos priežastys reika
lauja, ar tai laikinai, ar net
neribotą laiką suilaiko nuo
naujų gimdymų.
Toliau ir svarbiausia, atsa
kingas tėviškumas yra labai
tampriai susijęs su objekty
via dorovine santvarka, nusta
tyta paties Dievo. Tą dorovi
nę santvarką ištikimai aiški
na gera teisinga sąžinė. To
dėl atsakingas tėvų elgesys
apima ir tai, kad vedusieji pil!
nai pripažįsta savo pareigas
Dievui, sau patiems savo šei
mai, ir visuomenei, pagal tei
singą vertybių skalę.
Todėl atlikdami savo paskir
tį perteikti gyvybę, usituoku.
šieji nėra tokio laisvi, kad ga
lėtų elgtis tiktai taip, kaip
jiems patiems patinka, tartum
galėtų patys visai automatiš
kai nustatyti doro elgesio
kryptį. Jie privalo savo elge
sį derinti su Dievo Kūrėjo in
tencijomis siekimais, kurie
yra įausti pačion moterystės
prigimtin ir jòs veiksmuoseir yra nuolatos Bažnyčios iš
dėstomi.

SKAITYTIS SU GIMDYMO
AKTO PRIGIMTIMI IR
TIKSLU
A
11. Tie veiksmai-aktai, ku
riais susituokus'eji susijungia
skaisčiam intymiškumui ir ku
riais yra perduodama gyvybė,
«yra dori ir kilnūs», kaip ne
seniai mokino Vatikano I!
Santaryba. Jie nenustoja bū
ti teisėti, jei dėl nuo susituo
kusiųjų valios nepriklausan
čių priežasčių bus nevaisingi,
nes jie vistiek pasilieka skir
ti jų vienybei išreikšti gir su
stiprinti.
(Bus daugiau)
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Turtingos ir neturtingos tautos
ĮŽVALGI moteris
Prieš keletą metų garsioji
Anglijos ekonomė Barbora
Ward buvo pakviesta į Kana
dą, kur per radijo stotis skai
tė eilę paskaitų apie turtin
gas ir neturtingas tautas. Tos
įdomios paskaitos atvėrė dau
gelio politikų akis, nes ji
nurodė sąryši tarp politikos
ir ekonomijos, tarp turto ir
neturto, tarp pažangos ir stag
nacijos. Tos paskaitos buvo
atspausdintos knygos forma
ir pateko į JAV prezidento
rankas. Eidamas gulti, prezi
dentas Johnsonas pasiskaitydavo iš tos knygos, o kai pa
baigė ją skaityti, jis pakvietė
Barbora Ward į Vašingtoną
pasikalbėti.
Barbora Ward yra katalikė
ir neseniai kalbėjo Romoje.
Ten ji išdėstė savo mintis
popiežiaus įsteigtai komisijai,
kuriai yra pavesta studijuoti
tautų pažangos ir taikos ga
limybes.
KAS YRA TOJE KNYGOJE?

Barboros Ward mintys yra
paprastos ir lengvai supran
tamos. Ji pradeda nuo fakto,
kad apie Atlanto vandenyną
gyvena 20% žmonių, bet jie
valdo 80% viso pasaulio tur
to. Kanada, JA
Skaminavija, Anglija, Ekonominė Euro
pos Bendruomenė ir kitos
laisvos Europos valstybės yra
5 kartus turtingesnės už liku
sį pasaulį. Tas milžiniškas
turto sutelkimas i nedaugelio
rankas yra neilgo kultūrinio
ir civilizacinio proceso vai
kius, nes tos tautos gerai su
prato, kad mokslas, taupymas
bei sugebėjimas organizuotis
ir^benarauarbiauti yra ekono

minės pažangos tėvas. Moks
las atveria kelią išradimams,
sutaupytas kapitalas leidžia
tuos išradimus panaudoti ga
mybai, o sugebėjimas organi
zuotis padidina kapitalą, dar
bą, produkciją ir rinką. Paim
kime tik vieną pavyzdį. Kol
Vokietija, Prancūzija, Belgija
Olandija, Liuksemburgas ir
Italija buvo apsitverusios mui
tų ir vizų sienomis, tol jų
ekonominis gyvenimas buvo
liesokas. Kai jos, jungdamosios į Ekonominę Europos
Bendruomenę, nugriovė tas
sienas ir leido laisvai cirku
liuoti kapitalui, darbui, žalia
voms ir prekėms, Europoje
įvyko tikras ekonominis ste
buklas. Tie per karą nualinti
kraštai greitai atstatė savo
miestus ir įmones, nes iš JAV
gavo kapitalo, o iš savo mo
kyklų — visų pramonės ir
prekybos šakų specialistų.
Kas gaili išleisti pinigų moky
kloms, tas tuočioja vietoje ir
mato, kaip kiti jį pralenkia.
Japonija, pavyzdžiui, ne todėl
yra turtinga, kad ji turėtų
daug žaliavų, bet todėl kad
tru npu laiku pasisavino Eu
ropos mokslą ir jį pritaikė
savo kraštui. Nėra ko stebė
tis, kad JAV iš 100 žmonių
40 yra baigę kolegijas.
DAR VIENAS DALYKAS

Barbora Ward konstatuoja
ir kitą faktą, būtent, kad skir
tumas tarp turtingųjų ir ne
turtingųjų tautų ne mažėja,
bet didėja. Tą skaudų faktą
jau ne kartą pabrėžė Jungti
nėse Tautose neturtingų tau
tų atstovai, sakydami, kad jų
produktų kainos stovi vieto
je, o importuojamų prekių
kainos vis kyla ir kyla. Iš

Gintarė Banatytė-lvaškienė
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tok| didelį ekonominį smūgį,
kad ji gal atsigaus tik šių
metų pabaigoje. Anglija vis
dar šlubuoja, o kitos turtingo
sios valstybės be JAV inicia
tyvos nenorės judėti iš vie
tos. Rusai ginkluoja arabus
ir Šiaurės Vietnamą, o dėl va
saros sausros gal vėl bus prj
versti pirkti kviečių Kanado
je. Todėl atliekamų pinigų
nematyti niekur.
Neturtingųjų tautų perspėk
tyvos pagerėtų, jei rusai liau
tųsi kurstyti karus ir atsisa
kytų savo imperializmo. Juto
nepaisant didelių pastangų,
komunizmas stovi vietoje ir
kai kur traukiasi atgal. Kas
šiandien kalba apie komuniz
mo pavojų Afrikoje? Kas bi
AR GALIMA TAI PASIEKTI
josi Kastro? Dubčeko revo
Deja, tas planas daugeliui liucija parodė, ko iš tiesų
valstybių dar nėra priimtinas, žmonės nori ir kaip galvojanes pav. JAV veda Vietnamo Bet rusai pasilika akli ir vi
karą ir išleidžia kasmet apie
30 bilijonų dolerių Azijoje. siškai nesupranta ar nenorį
Per paskutiniuosius darbinin suprasti dabartinių laikų dva
kų streikus Prancūzija gavo sios.
tiesų pa”, kavos, cukraus ka
kavos ir kitu maiste produk
tų kainos yra pastovios, o
plieno, mašinų, įrakių ir pan.
produktų kainos kyla. Tą fak
tą žino visi politikai. Todėl
neseniai Jung inių Tautųlekonomijos ekspertai susirinko
Indijoje ir nutarė tą klausi
mą nuodugniai studijuoti ir
palaipsniui pašalinti tą nege
rovę. Kaip anksčiau popie
žius Povilas VI, taip daba'’
Barbora Ward siūlo padidinti
tarptautinės pagalbos fondą,
į kurį turtingosios turėtų įneš
ti 1 procentą visų savo paja
mų. Nors jos pasiūlymas atro
do kuklus, bet to sutelkto ka
pitalo pilnai užtektų.
y .

Aleksas Kalinauskas
Advokatas
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

Raštinė:
. 15 de Novembro, 244
4.0 -Sala 19- Tel. 37-0324
no 14,00 ik! 18,00 rol.

JONAS JAKUTIS
RUA COSTA BARROS, 352

TEL. 63-3285 - VILA ALPINA
Turi įvairiausių statybos medžiagų, gelęžinių”daiktų, indų bei darbo įrankių.
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YRA IR PROŠVAISČIŲ

Tačiau vienas faktas yra
padrąsinantis, būtent, kad ru
sai ir JAV sutiko kalbėtis apie
tarpkontinentinių raketų pro
dukcijos suvaržymą. Tas be
protiškas lenktyniavimas ra
ketų gamyboje yra net kari
niu atžvilgiu nenaudingas, nes
nei vienas kraštas nuo jo §ne
bus saugesnis. Ar JAV ir Ru
sija bus saugesnės, jei jos
turės po 100.000, 200.000 ar
500 000 raketų? Jei tos milži
niškos sumos, dabar išleidžia
mos raketų gamybai, būtų pa
skolintos atsilikusioms tau
toms, greitu laiku jos turėtų
ir mokyklų, ir labrikų, ir su
sisiekimo priemonių, ir švie
sesnį rytojų.iSkaitydamas Bar
boros Ward knygą apie tur
tingąsias ir neturtingąsias tau
tas, JAV prezidentas tą min
tį suprato, o rusai, atrodo,
dar ne. Bet gal iš to naujo
pokalbio tarp rusų ir JAV
išsivystys platesnės nusigin
klavimo derybos, nes ginklų
žvangėjimą įgryso visiems
iki gyvo kaulo. Žinoma, ste
buklo negalima tikėtis, nes
Rusijos vadai dar tebetiki į
Markso ir Lenino teorijų pra
našumą. Nors Rusijos jauni
mas jau galvoja kitaip, bet
jis dar neturi balso. Netur
tingosios tautos turės laukti
pagalbos dar eilę metų, kol
turtingosios tautos įsigys dau
giau išminties.
PETRAS PAKALNIS

Žemės Ūkio Akademija Kau
ne liepos 26 dieną išdavė 17®
diplomų. Diplomai šiuo atve
ju buvo ne agronomų, o inžinierių-mechanizatorių, ekono
mistų, buhalterių ir hidromelioratorių.
(E)

Karčios mūšio paspruko. Ma draskys. Atsiminęs pirmą pa peržiemoja. Negali prie jų
nėme tada, kad danginsią mokymą, man atneš parody prieiti nei vilkai, nei gudruo
kuo greičiausiai į savo že ti, — sako Audrys.
lės lapės.
mes,
o
matai,
ką
jie
sumanė!
PREMIJUOTA ISTORINĖ APYSAKA JAUNIMU
Ir tikrai, jis jaū grįžta, už
Tikrai, jie pamato iš van
— Ir, tikriausiai, ne be ma sprando nešdamas išsišiepusį, dens bekyšančią suverstų rąs
(tęsinys)
— Imk tą odą! Dantį gelia, gistro žinios! — kalbasi to visomis keturiomis kojomis
tų krūvą. Abu krantai pliki
negaliu sukramtyti.
liau
abu
rikiai.
besispardantį,
gyvūnėlį.
Su

be medžių. Tai bebrai pasi
Apie poilsį galvota ir kitų.
—
Ei,
vilkiuk,
žiūrėk
—
an"
stoja prie Audrio ir laukia darbavo, bestatydami savo už
Neberaginami visi susėda kur
BEBRYNÉ
ties
kaklas.
įsakymo.
tvanką Tarp į vandenį suvers
kam patogiau ir pradeda at
siraišioti kelionės krepšius.
Tik šaukia jį iš visų pusių.
Besiklausydamas rikių kal
Gendrutis taip pat atydžiai tų stuobrių prigrūsta molio,
O kiek pasitenkinimo, kai iŠ O jis apsilaižydamas ryja o- bos, Audrys nė nepajuto, kaip seka užpakalines bebro ko samanų, žolių, mažesnių šakųt
jų ištraukia čia kumpelį, čia dą, sutreškina kaklą, -u kau jie atsirado ties labai papla jas, tarpupirščių plėve suau
— Atrodo stipru. Matytį,
baltutėlį sūrį, čia keptą antį, lais kiek ilgiau užtrunka.
tėjusią upelio vieta. t- bejuo gusiais pirštais, pritaikytais kad čia ne pirmi metai ji sta
čia kiškį!...
— Besoti, tu, — juokiasi Au se krautuose styro aukštokai greitai plaukti. Bebriuko uo toma. Ir didelės šeimos čia
dega žvynuota ir plokščia darbas! — pastebi Pruto rikis.
— Ta Liūnė! — tegu ją drys. Mano duonos negausi. nukirstų medžių liemenys.
dievai laimina' Kada ir su
— Tai bebrynė! — sušuko kaip mentė. Dantys ilgi, tam
Draugužis, lyg abejodamas
Pavalgo užgerdami alumi
siai geltoni. Prieina ir kiti kas darykis, nedrąsiai užlipa
spėjo visa paruošti? Tur būt, ir midumi. Vaikams Liūnė ne jį prisivijęs Gendrutis.
vyrai. Draugužis stovi laimiu
ištisą naktį nemiegojo — gi pamiršo giros įdėti.
Visur privartyta medžių. gas, kad jo grobiu taip visi ant užtvankos. Nubėga išilgai
ria merginą Skomantas.
jos į kitą krantą ir vėl grįžta.
Pailsėję, pajuokavę, vėl su Arčiau vandens priėjus, upe domisi.
Audrys pasigardžiuodamas kyla plėšikų ieškoti.
liu sunkiai pliumptelia keli
— Taigi, ir mums teks tuo
—
Paleisk!
—
įsako
Audrys.
kanda mėsos gabalą. Duonos
pabaidyti rudi, gauruoti šuns
tiltu keliauti, Jūs berniukai,
— Jei tikrai surastume jų didumo gyviai. Jų apvalios
kanda daugiau nei mėsos, nes
Ne tuojau ir nenoriai pa eikite po vieną pirma, o pas
vaikinas dar vis neatsivaigė landynę ir paimtume bent ke nugaros tolsta į kitą krantą. leidžia vilkiukas bespurdantį kui bandysime ir mes.
duonos po to ilgo klaidžioji lėtą gyvų, Mindaugas būtų la Draugužis pradeda vytis vie bebriuką. O tas tik šmurkš
bai patenkintas. Galėtų ma ną jauną bebriuką, besprun už perversto stuobrio, už an
mo girioje.
(Bus Daugiau)
gistrui į akis drėbti, kad, ma kantį vandens link.
tro, ir upeliu.
— Kąsk daugiau kumpio,
tai, dediesi didelis draugas,
sūnau! — ragina Skomantas. laižaisi, patarinėji, o žiūrėk,
— Draugužį, ne! Negalima!
— Netoliese turėtų būti ir
— Tėti, juk man dabar duo ką tavo kalavijuočiai mūsų — Sus abdo jj Audrys, neno užtvanka, — sprendžia Sko
nelė užvis skaniausia. Nė ne žemėje išdarinėja! Grobia ne rėdamas garsiai šaukti, kad mantas iš apgraužtų drebu
maniau, kad taip galima jos kaltus vaikus, žudo pamiškės kartais plėšikai neišgirstų lių. — Netrukus ateis žiema.
Šie gyvūnėliai pasiruošia jai,
pasiilgti.
gyventojus. — Girdi Skoman žmogaus balso.
užtvenkdami
upelį. Gilus van
— Matai, greitai gausi be
— O jau Draugužiui — ti to ir Prūto rikio šneką Au
duo iki dugno neužšala. Gel
drys. — Čia ir bus tikriau bro kailį, — juokiasi Barys.
kra puotai
— Draugužis žvėrelio ne mėje visa šeima su vaikais
siai dalis tos gaujos, kuri po
— Še, Drauguži, kaulą.

Kaltasis Stumbras

3

3 pusi.

U968 m rugpiūči© z3 d

MUSŲ LIETUVA
«NOSSA LITU ANT A >
RUA LITUANIA, 67
SÃO P AULO, 13 S.P.
TELEF. 92-2263

LIETUVIŠKOS
SIRETOR

MINTIES

RESPONSÁVEL DR.

JOBÊ

SAVAITRAŠTIS
FERREIRA’ CARRATO

REDATOR: JONAS KIDYKAS
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Straipsnius ir korespondencijas redakcija taiso savo
nuožiūra. Nenaudoti straipsniai grąžinami tik autoriui pra
§ant. Pavarde pasirašyti straipsniai nebūtinai išreiškia redak
cijos nuomonę. Už skelbimų turinį ir kalbą redakcija neatsako.

Lietuviu Bendruomenės
Seimas
Trečiasis Pasaulio Lietuvių Bendruomenės seimas, ku
ris prasidės New Yorke rugpjūčio 30 dieną ir truks ketu
rias dienas, šiais Lietuvos Laisvės Kovos Metais yra ne tik
vidujinis lietuvių bendruomenės atstovų susirinkimas ben
drui menės organizaciniams reikalams aptarti ir tvarkyti, bet
kartu ir didžiausias šiais metais lietuvių rengiamas Lietuvos
nepriklausomybės atstatymo 50 metų sukakties viešas atžymėjimo aktas.. Dėl to jis svarbus ne tik lietuvių bendruome"
nės kasdieninės veiklos aktyviesiems rūpintojams, bet ir vi
sai lietuvių visuomenei, visiems lietuviams, ne tik išeivijoje
bei laisvėje, bet ir pavergtoje tėvynėje bei kitur, kur lietu
viui apie savo ir savo tautos likimą, apie dabartį bei ateitį
įmanoma tik tylomis pamąstyti, bet neįmanoma, viešai savo
nuomonę ištarti, jeigu ji nėra visai tokia, kaip Lietuvai pri
mestos valdžios skelbiamoji nuomonė.
Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas imasi jam
prieinamų priemonių padaryti, kad šio lietuvių akio turinys
būtų žinomas visiems lietuviams visur; ž nodami kas šio
rugpjūčio paskutinėmis ir rugsėjo pirmosiomis dienomis lievių daroma New Yorko miesto vidury, tegu visi-'lietuviai vi
suose pasaulio kraš uose galės būti bent mintimi drauge su
šiame seime dalyvaujančiais,
Į šį seimą laukiama atvykstančių lietuvių bendruomenė
se išrinktų atstovų ne tik iš Jungtinių Valstybių ir Kanados,
bet taip pat ir iš visų r ietu Amerikos, Vakarų Europos kraš
tų, kuriuose yra susiorganizavusios lietuvių bendruomenės,
ir taip pat iš Australijos bei Naujosios Zelandijos. Pasaulio
Lietuvių Bendruomenės valdyba turi duomenų, kad iš visų
tų kraštų atstovai rengiasi atvykti patys, ir manoma, kad ši
karią vargu kdris iš jų naudosis pavaduotojais, gyvenančiais
Jungtinėse Valstybėse.
Seimas posėdžiaus New Yorko Statler-Hilton viešbuty
je. įau ketvirtadienį, rugpjūčio 29 d. 6 vai. vakare ten bus
pobūvis, skirtas į seimą iš įvairių kraštų atvykusioms dalyviamss susipažinti. Penktadienį, rugpjūčio 30 d. seimas bus
pradėtas 10 valandą. Šalia seimo susitvarkymo reikalų, šia
me posėdyje bus ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenes Kultū
ros Tarybos pranešimas su diskusijos, Po pietų pertraukos,
3 vai., seimui kalbės VLIKo pirmininkas dr. J. K. Valiūnas,
tema — Laisvinimo kova ir politinės perspektyvos. 8 valan
dą — literatūros vakaras, kuriame bus pateikta mūsų įvairių
kartų rašytojų kūrinių. Su literatūros vakaru bus ir karceri,
nės muzikos koncertas, kurį atliks Iz. Vasiliūno vadovauja
mas kamerinės muzikos ansamblis. Programoje Čiurlionio,
Jakubėno, Gruodžio, Račiūno, Budriūno, Gaidelio ir Banai
čio kūriniai.
Šeštadienį, po diskusijų dėl penktadienio pranešimų, 10
vai. 30 min. bus Lietuvos pasiuntinybės Vatikane sekreto
riaus Stasio Lozoraičio, jaunesniojo, paskaita — Okupuotos
Lietuvos padėtis ir išeivija. Po paskaitos — seimo dalyvių
klausimai ir diskusijos.
Šeštadienį po pietų, 3 vai. — jaunimo demonstracija šū
kių LAISVĖS LIETUVAI. Demonstracija vyks automobilių
vilkstine su atitinkamais plakatais per miestą į Flushing
Mckíows parką, kur bus iškilmingas demonstruojančių suti
kima:*, paradas, po futbolo rungtynės tarp Naujorko Lietu
vių Atletų Klubo ir Chicagos Lituacica komandų. Tuo pačiu
met», nuo 5 valandos, seime vyks posėdis, kuriame bus spren
ūžiami organizaciniai bendruomenės klausimai ir, svarbiau
sia, bus renkama Pasaulio Lietuviu Bendruomenės valdyba
aloiirantiems penkeriems metams, o nuo 8 valandos vakaro
iškilmingas seimo pokylis su svečiais.
Sekmadienį, rugsėjo 1 dieną, 10 valandą iškilmingos pa

Nauji šeimų įstatymai
Pavergtoj Lietuvoj
Birželio 29 d. Lietuvoj bu
vo paskelbtas jau galutinai
priimtas Sovietų Sąjungos san
tuokos ir šeimos įstatymas —
tokių įstatymų ’pagrindai. Pil
nus tos srities įstatymus tu
rės išsileisti paskiros respu
blikos, bet joms spręsti tik
nereikšmingos smulkmenos.
Esminiai dalykai jau nustaty
ti «pagrinduose».
Galutinis įstatymas mažai
tesiskiria nuo anksčiau (ba
landžio mėnesį) paskelbto pro
jekto. Šiek tiek patikslintas
nesantuokinių vaikų metrikavimo bei įteisinimo būdas.
(Vaikui duodamas vyriškas
«tévavardis» ir tais atvejais,
jei tėvas nežinomas, taigi iš
gimimo metrikos neturės bū
ti matoma, kad ne iš santuo
kos gimęs). Metrikacijos ak
tai yiinimi tik civiliniai, tai
yra tam tikrose valstybės įs

taigose atlikti. Kiti ignoruoja
mi. Išbrauktas nuostatas ir
apie ankstyvesnių bažnytinių
metrikų pripažinimą, kuris bu
vo projekte, Reik a manyti,
kad praktikoje tie senieji me
trikaeijos dokumentai bus pri
pažįstami tylomis, ne viešo įs
tatymo būdu.
Ištuokos pagrindas tik vie
kas: vieno iš sutuoktinių pa
reiškimas. kad nori skirtis.
Bet santuoka nutraukiama tik
teismine tvarka, jeigu teis
mas nustato, kad «sutuokti
niams toliau bendrai gyventi
ir išsaugoti šeimą nebeįma
noma». Taigi lengvumas ar
sunkumas išsituokti priklau
sys nuo teisė jų paž ūrų, nesu
teikimų. Teisėjai renkami bet
kaip ir visuose tenykščiuose
rinkimuose, rinkėjai gali bal
suoti tik už vieną partijos or
ganų pateiktą kandidatą, ku-

Viena iš daugelių gražių bažnyčių dabar okupantų uždaryta
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maldos New Yorko arcbidiecezijos šv. Patriko katedroje. 1
vai. 30 min, Kanados Lietuvių Bendruomenės pirmininkas A.
Rinkūnas seimui kalbės išeivijos švietimo ir kultūrinės veik
los rūpesčius. 3 valandą — iškilmingas baigiamasis seimo
posėdis, kuriame JAV Lietuvių bendruomenės tarybos narys
dr. Kęstutis Keblys skaitys paskaitą tema — Valstybingumas
ir tautiškumas po to bus pasižymėjusių lietuvių kultūrinin
kų pagerbimo iškilmė po kurios seimas bus supažindintas
su nauja Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdyba. Tuo sei
mo posėdžiai bus baigti. Tada seimui, jo svečiams lietu
viams ir kitiems skaidrėmis bus parodyta išsami išeivijos
lietuvių dailininkų kūrybos paroda, o 7 valandą, pačiame
Naujo-ko ir visos Amerikos įžymiausiame meno centre (Lin
coln Center) bus iškilmingas koncvfiąs. Kompozitoriai — Ba
naitis, Gaidelis, Kačinskas, Jakubėnas. Solistai
Stankaitytė, Baras, Vaznelis, Prof. Vytauto Marijošiaus diriguojamas
simfonijos orkestras ir Alfonso Mikulskio vadovaujamas
ČIURLIONIO ansamblis iš Clevelasdo.
Pirmadienį, rugsėjo 2 d. seimas su svečiais laivu iš
plauks Hudsono upe j New.Yorko užmiestį. Išvykos progra
moj — laisvi dalyvių pasidalinimai mintimis bei įspūdžiais,
o 5 valandą apsilankymas prie Laisvės stovylos, kurios pa
pėdėje Pasaulio Lietusių Bendruomenės, seimas padės gėlių
vainiką, primindamas miestui ir pasauliui, kad Lietuva šau
kiasi laisvės.
(ELTA)

rio neįmanoma neišrinkti. Yra.
dvi išimtys iš tos ištuokos
nuostato. Viena, tai kad «vy
ras neturi teisės be žmonos
sutikimo kelti ištuokos bylos
žmonos nėštumo metu ir vie
nerius tnėtus po vaiko gimi
mo». Kita išimtis — jei abu
sutuoktiniai nori skirtis ir ne
turi nepilnamečių vaikų, tai
nėra reikalo kreiptis į teis
mą, išsituokimą galima sutvar
kyii metrikacijos įstaigoje,
per tris mėnesius nuo pareiš
kimo padavimo.
. Smulkmen škiau, neg" iki
šiol, tvarkomas alimentų klau
simas. Faktiškai siekiama
kiek geriau apdrausti su vai
kais paliktų ar nedarbingų
žmonų teisės į alimentus, bet
formaliai nuostatuose saugo
mas visiškas vyrų ir moterų
lygiateisiškumas. (Atitinkamo
mis sąlygomis ir moteriai ga
li tekti mokėti alimentus).
Formalus lygiateisiškumo sau
goįimas ypač ryškus pavar
džių atveju. Susituokę gali
pasirinkti bet kurio pavardę,
kaip bendrą, arba gali . pasi
laikyti atskiras ikisantuoki
nes pavardes. Bet vaikams
visdėlto, fenka tėvo pavardė,
jei motina vyro pavardės ir
nėra priėmusi.
Daugiausia susirūpinimo ga
lį kelti «ideologiniai» nuosta
tai. btraipsnyje apie tėvų tei
ses ir pareigas yra ir tokia
pareiga; «Tėvai turi auklėti
savo vaikus komunizmo kū
rėjo moralinio kodekso dva
sia, rūpintis jų fiziniu vysty
musi ir paruošimu visuome
nei naudingai veiklai».
Kokia yra ta komunizmo
kūrėjo moralinio kodekso ava
šia» (ir kurio kūrėjo) įscaty
me konkretesnių nurodymų
nėra, kaip ir konkretaus nu
rodymo, iš kur turi būti tos
dvasios semiamasi. Bet šios
pareigos neatlikimas gali ’bū
ti priežastis vaika > s š tėvų
atimti. Būtent: <lš tėvų àr iš
vieno jų gali būti atimtos tė
vystės teisės, jeigu nustatyta
kad tėvai nevykdo savo pa
reigų auklėti vaikus arba piknaudžiaūja savo tėvystės tei
sėmis, daro žalingą įtaką vai
kams savo amoraliniu, antivisuomenišku elgesiu, taip pat
jeigu tėvai yra ch oniški al
koholikai arba narkomanai».
Tėvų teisės gali būti atim
tos tik teisminiu keliu; bet
bylą kelti gali «valstybinės ar
ba visuomeninės organizaci
jos» ar prokuroras (arba ir
vienas iš vaiko tėvų) Atseit,
vietos komjaunimo būrelis ar
jo vardu beveikiąs sekreto
rius, nutaręs, kadgkurie maža
mečio tėvai «nevykdo parei
gos auklėti savo vaiką komu
nizmo kūrėjo moralinio ko
dekso dvasia» i ir kelti bylą
atimti tą vaiką iš tėvų glo
bos. Irgi nuo teismų pažiūrų
ir nusiteikimų (ypač nuo par
tijcs instrukcijų teisėjams) pri
klątrsys, kiek toli sieks ši
galimybė vaikams iš?tėvų ati
minėti. «Pagrindai» atveria
tam vartus labai plačiai.
(ELTA)
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tiek tai yra gana didele ir
daugeliui sunkiai suprantama
auka, Dar maloniau buvo
skaityti, kad net fimtíné Ka
nados jaunuolių «iflėsi vykti
kartu su kardinolu ir jam
talk minkanti. Tai rodo, kaip
aukos pavyzdys yra iškalbin
gas ir patrauklus. Ir šie nau
jųjų laikų pavyzdžiai kaip
tik sukelia ne vienam klausi
mą, iš kur toji žmogaus sti
prybė šiame visko norėjimo
ir visko geidimo amžiuje. Ir
j tai paprastas atsakymas bū
tų kiekvienam klausiančia jam,
kad tai reiškia, jog tikėjimas
_____žemėje gyvas, kad tebėra
skaisčioji kankinių dvasia pa
sauly, kad Velykos ir priešvelykinis ar povely
kinis laikotarpis nėra tik šiaip šau išviršinis rei
kalas. Ne maža žemėje dar yra pavyzdžių, ro
dančių, kad ne viskas yra garhė, pinigai, svei
kata, kad yra brangiau tikėjimas, kad visa tai
nėra tušti ir nereikšmingi žodžiai, o apčiuopia
ma, visų-matoma tikrovė.
Ir kai kalbama apie nesuprantamą žmogaus
didybę, tegalima pasakyti, kad yra daugiau žmo
guje, kas j palaiko, kas drąsina jį apsisprendi
me, kaip minėti kardinolų atvejai, kad yra tikė
jimas. Ne tuščiai didmiesčiuose ir kaimuose nu
skamba Velykų varpai. Ne tuščiai skambėjo re*
kolekcijų bei misijų vedėjų žodžiai, nes šalia
gausaus blogio tebėra žemėje tikintis ir stiprus
žmogus, o ir tie silpnieji, tai matydami keliasi.
Myk. Muraitis
Iš «Laivo».
n

MÚSU JÊGOS, MÚSU ŽINIOS,

LAISVAI LIETUVAI TĖVYNEI

Eilėraščiai paimti iš paskutinio V. Mykolai
čio-Putino eilėraščių rinkinio «Langas» iš
leisto Vilniuje 1966 metais.

NAMAS
Tas namas, kur saugo mane
Nuo šalčio, nakties ir vėjo,
Man gemant,
Jau šitoje vietoje stovėjo.
Ir sa^ė draugai,
Nusiteikę linksmai,
Kad tai būsią
Mano namai.

Praėjo daug metų,
Daug keitės naktų ir dienų —
O šitam name
Aš ’r šiandien dar vis gyvenu.
Bet štai jau ilgėja, tamsėja naktis —
Pro mano namo kampus vėjas staugia.
Ir j naktį, ilgą, baugią,
Skęsta ir mano būtis.
Šiaušias pastirę jausmai,
Ir kažkas ūmai
Gniaužia krūtinę ranka ledine.
Ak, ne!
Tai ne mano,
Ne šitie mano namai..---------

Pragiedrėjimas
Šis vakaras, o Viešpatie, toks ilgas
Po tos trumpos dienos!
Bet mėlynas pakalnės paukštis
Jaū greit į dangų nuplasnos.
Tad kas manos keistos būties
Užkeiktą žodį pasakys
Ir kas man angoje nakties
Nuskaidrins temstančias akis?

— Apsižvalgyk, — pats sau tariau, —
Jau štai saulėlydy giedriau.
Antai viršūnėmis kalnų
Jau kitas paukštis
Mosuoja mėlynu sparnu.
Dangus giedrėja vakaruos,
Ir dar ilgai
Auksinės ugnys žaižaruos —
Ir dar ilgai
Šešėliai žemėje tirštės,
Kol visos žvaigždės
Padangių būste suspindės.
PUTINAS

Didžioji žmogaus
Stiprybė
Šiais laikais, kada vis labiau akcentuojama
materialinė vertė, kada laikraščių pirmus pusla
pius užima sensacingi " straipsniai, kad pinga auk
sas arba kad spekuliantai jį graibsto, mokėdami
aukštesnes kainas, atrodo, kad nebegali būti
žmonių, kuriems rūpi kiti reikalai. Atrodo, kad
šiandien žemėje viskas matuojama pinigu ir pa
togumais, o tačiau daug yra pavyzdžių, liudijan
čių, kad ir šiandien, kaip ir kažkada senais am
žiais, tebėra žmonių, kurie moka aukotis, kurie

Religija ir draugai
moka aukotis, kurie moka, reikalui esant, būti
kaip ir tie šventieji, kurie išeidavo į tyrus. Mums
kažkaip atrodo, knu tada buvo beprasmiška taip
elgtis, kad tai nerealu, o tačiau didvyriškų atsis
kyrėlių yra ir šiandien.
Štai, neperseniai Vengrijos kardinolui J’
Mindszenty sukako 76 metai, kuris kovo 29 d.
gimtadienį paprastai atšventė atlaikydamas šv.
Mišias JAV ambasados pastate Budapešte, Ven
grijoje. Kaip atmename, kardinolas 1956 m. pasi
traukė į JAV pasiuntinybę Budapešte ir ten bu
vo priimtas po nepavykusios revoliucijos, kai
laisvės kovotojus vengrus kraujuje paskandino
bedieviškojo komunizmo tankai. Ir nuo tada kar
dinolas tebėra pats užsidaręs pasiuntinybėje. Jis
yra kaip pasitraukęs į tyrus, nes niekur, išsky
rus kiemą, neišeina ir gyvena kukliuose kamba
rėliuose jau tuzinas metų. O jis galėtų išeiti iŠ
ten, jei sutiktų pasitraukti iš savo krašto, jei
sutiktų išvykti kitur. Apie tai daug kartų jau bu
vo kalbėta, tačiau po įvairių aukštų dvasiškių iš
užsienio aplankymų, kardinolas vis pasilikdavo
savo krašte, nenorėjo vykti iš savo krašto, kur
jis yra vyskupas, kur pasitiki juo žmonės, kur į
jį žiūri tikintieji su nuostaba, kaip į stiprios vavalios savo ganytoją. Karninolas tebėra sveikas
ir stiprus, nepaisant kad yra užsidaręs.
Mes galime įsivaizduoti, kaip yra sunku bū
ti uždarytam. Ne vienam teko gulėti ar sveikti
namuose, kada niekur nebegalėjai išeiti. N es su
prantame, kaip nemalonu būti ir būti namie, kaip
kalėjime. Tiesa, kardinolas gauna laikraščius, jis
paklauso ladijo, jis gal gauna ir vieną kitą cen
zūros praleidžiamą laišką, tačiau šiaip ar taip
tai yra vienatvė. Jib negali susitikti su savo
krašto žmonėmis, bet jo tyla Vengrijos tikintie
siems yra iškalbingesnė už garsius ir ne retai
tuščiai skambančius žodžius. Atsiskyrėlis kardinolaš^iudija, kad ir šiandieniame pasaulyje tebė
ra aūkos ir stipriojo tikėjimo dvasia.
kįtas toks kardinolas buvo Montrealio E.
Leger, kuris taip pat paliko patogią bei garbin
gą vietą ir išvyko pas raupsuotuosius. Be abejo
ten nėra labai jau sunkios sąlygos, tačiau vis

JAV teisėjai dažnai mėgsta įspėti jaunus
nusikaltėlius bei jų tėvus, jog jų sūnūs nebūtų
nuėję kreivais keliais, jei jie būtų dažniau gėję j
bažnyčią. Loyolos universiteto profesorius socio
logas tėvas Thomas M. Gannon, S. J., panoro šį
teigimą patyrinėti mokslinėmis studijomis. Jisa*
studijavo 150 katalikų jaunuolių, vienu ar kitu
būdu nusižengusių įstatymams ir atsidūrusių ka
lėjime.
Iš jo studijų pa« škėjo jog net ir vadinąmie
ji religiniai praktikuojantieji jaunuoliai turi sti
prių konfliktų tarp to, ką jie daro, ir to, ką jie
tiki bei ką Bažnyčia moko. Nors jie dažnai ir su
tinka su tuo, ką Bažnyčia moko, tačiau nemažas
jų procentas daro atvirkščiai, pvz. beveik visi
sutinka su Bažnyčia, kad vagystė yra nuodėmė,
tačiau 69% prisipažino, jog jie yra įvairiomis
progomis vogę.
Pasirodo, kad tiems jaunuoliams daug dau
giau reiškia ir įtakos turi tai, ką sako jų drau
gai, negu ką Bažnyčia moko, pvz. jei jų draugai
eitų vogti ir lieptų jiems prisidėti, tik 26% šių
jaunuolių atsisakytų papildyti nusikaltimą.
, Daugelis šių jaunuolių nejaučia jokio kon
flikto tarp religijos ir savo elgesiol Tėvas Gan
non aiškina, jog jų religinis įsitikinimas yra įsi
tikinimas be apsisprendimo. Jie yra lopšio katali
kai, kūdikystėje pakrikštyti ir priėmę religines
tiesas be platesnio jų pažinimo bei asmeninio iš
gyvenimo ir apsisprendimo. Parapijinės moky
klos bei sekmadienio pamokslai išmokė juos ti
kėjimo tiesų, ir jie jas įsisąmonino intelektuali
niai. Tačiau jų religiniam įsitikinimui trūksta as
meniniai išgyvento tampraus ryšio su Dievu. |Nė
vienas tų jaunuolių negalvojo, kad Dievas gal
juo domėtis asmeniškai kaip individu. Daugelis
jų nesupranta, kad jie gali būti verti Dievo dė
mesio. Todėl Dievo reikalavimai, kaip jie yra
išreikšti Bažnyčios moksle, dar labiau sustiprina
jų nepajėgumą vykdyti Dievo valią ir n ,rus.j
Paged tėvą Gannon, religija stipriausiai vei
kiu tik per asmeniniai išgyventą ryšį tarp indi
vido ir Dievo. Kai to trūksta, religija nepajėgia
atstoti savo bendraamžių grupės įtakos sociali
nės kontrolės plotme (Transaction, 1967 gruodis).
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Uó.8 m. rugpjūčio 23 d

Kauno miesto vaizdas iš Aleksoto kalno

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

Liepos 26 d. į Vilnių iš
Maskvos buvo atskridusi So
vietų Sąjungoj besilankanti
Čilės parlamentarų delegaci
ja. Buvo pavaišinta pietumis
j «Lelijos» siuvimo fabriką.
Ot'i ia us p minėtojas buvo
A. arkauskas, vienas iš kom
partijos sekretorių ir respu
blikinio sovieto posėdžių pir
mininkas. Svečiai davė jam
Čilės kongreso medalį Dele
gacijoj buvo keturi u partijų
a stovai: keturi krikščionys
demokratai, trys socialistai,
du radikalai ir tik vienas ko
munistas.
(ELTA)

Gg’jemet ^Lietuvoje esą sus
kaityta 529 gulbės. 130 porų
gulbių išperėję jauniklius.
Pernai gulbių buvę 450, už
pernai — 430 gulbės Lietu
voj išsisklaidžiusios 73-juose
ežeruose bei kitokiuose van
dens baseinuose. Daugiausia
jų Žuvinto ežere (144), kurį
jau
ima vadinti «Gulbių
ežeru».
(E)

Trakuose, pasirodo, nėa
nė vienos benzino «kolonė
lės», nors Trakai jau kadai
stengiasi būti viena iš turistų
lankomiausių vietų. įstaigos
ar įmonėlės, turinčios motorvežimį, laiko benzino atsargų
sandėliuose. Toks ligoninės
sandėlis buvo užsidegęs. Pa

sibaidė palyginti laimingai,
nes statinės (j kurias kaip tik
buvo pilamas benzinas) nes
progo. Tai sudarė progą rei
kalauti įtaisyti Trakuose nors
vieną benzino pardavimo sto
telę («kolonėlę»).
(ELTA)
nrwT«iain>
ÜBHSKr^ií

pos 27) rašo, kad «Daugelyje
— Dešimtys tūkstančių gy
ventojų ir šimtai organizsaci-. ,jų tartum atgyja trečio jo-ketjų, įsikūrusių istoriškai ver virtojo dešimtmečio buržuazi
tinguose kultūros paminkluo nės Lietuvos provincija su sase, siekia juos pritaikyti sa?:.!■i.yo patriarchaline ramybe, suvo poreikiams. Nemaža dalią, stingimu... Kaikuriuose darstatybos ir architektūros dar-, buosę matyti ir naujos ap
buotojų taip pat žavisi tik msų raiškos — automobilių, teledingą ja dabartine architektu--,;. fonų veržimasis į lūšnų, baž
ra, todėl mielai tuos norus., nyčių pasaulį ir kt.»
Bet, esą, dailininko ano me
tenkina. O kas tad gina pa^
minklų interesus?
,iy to kūryba «taip i* lieka ge
- Štai kai kurie skaičiai. riausią... Menkiau pavykę
Vilniaus Kultūros paminklų šiandieninės urbanistikos vaiz
apsaugos inspekcijoje miesto dai»,..
(ELTA)
architektūros paminklų reika
lams tenka tik pusantro eta
to, Kauno inspekcijoje — vie
nas etatas. Kultūros ministe
Atstovas Kluzzynski liepos
rijos — Muzijų ir kultūros 23 pateikė įtraukti į Kongre
paminklų apsaugos reikalams so Užrašus P. Daužvardžio
tenka tik vienas etatas, Tai kalbą, pasakytą Dariaus ir Gi
gi Čia dirbąs žmogus turi vie rėno skridimo 35 m. sukak
nas suspėti ir saugoti, ir rū ties minėjimuose. Jis pridėjo
pintis remontu bei panaudoji ir savo » išvadinęs pastabas.
mu, ir kontroliuoti po visą Kaip numatyta Jungtinių Ame
respubliką išsimėčiusius šim rikos Valstybių Kongreso re
tus architektūros objektų, ku zoliucijoje, reikalaukim lais
riuose yra keli tūkstančiai vės ir nepriklausomybės Lie
pastatų.
tuvai ir visoms pavergtoms
Numato, kad senamiečių at tautoms».
(EuTA)
statymas truks gal keletą de
šimtmečių, bet kad netaptų
neatitaisomai sugadinti, įtiki
nėja, kad reikia susirūpinti
pianu, ir tada žiūrėti, kad
lh
skubieji pataisymai bei pritai SKAITYKITE
kymai jjau būtų atlikti taip, PLATINKITE Vii
lyg tai būtų to plano vykdy
NINTELI PIETŲ AMERjKO
mo dalis.
(ELTA)
SAVAITRAŠTI

Palangoje įrengtas naujas
restoranas «Birutė», apie ku
ri jau esą kalbama «ne ma
žiau, k’Mp apie Šeduvos ma
lūną». Mat ir čia patalpos
menininkų išpuoštos senoviš
kos išvaizdos papuošalais, di
džiajame lange spalvoto stik
lo Birutės paveikslas, bare —
Birutė su Kęstučiu, o iš vit-o
ši svetainė primenanti «>enovėje ošusius ąžuolus, milži
♦♦♦
nus, dievams amžiną ugnį
saugojusią vaidilutę Birutę».
Siaul ų «Aušros» muziejuje
Tik svečių jau eilės. Mat joj suruošta didelė dailininko Ge
pabuvoti atvyksta ne tik iš rardo Bagdonavičiaus dar ių
įvairių Lietuvos kampelių: «ja paroda. G. Bagdonavičius dau
žavisi kitų respublikų žmo giau kaip 40 metų buvo Šiau
nės» anot TIESOS korespon liuo e piešimo mokytojas. Pa
dento V. Minioto. O jut. aian- rodoje pateikta daugiau kaip
goj dabar daug...
1.000 įvairių jo darbų, Paro*
(ElTA)
d is vertiniojas TIES J (lie'
Architektas Žibartas Sima
navičius svare o Lietuvos se
namiesčių atstatymo klausimą
(TilSA, liepos 27 d.). Nors
svarstymo gale teigia, kad
«Niekad Lietuva neturėjo to
kių gerų sąlygų kultūros pa
minklų apsaugai, kaip kad tu
ri dabar», bet gresiantį pavo
jų senamiesčiams nušviečia
štai kokį:

BRAZILIJOS LIETUVIŲ ŽINIAI
Lietuvos diplomatijos šefas p. St. Lozoraitis prane
ša, kad mi>us 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

pual. g

LIETUVA

PIGI

IR GERA

LIETUVA»

ĮSIDĖMĖTINI ADRESAI
LIETUVOS ATSTOVYBES
URUGUAY, MONTEVIDEO;

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

KOKYBEI

Česlovas Jakiunas

LIETUVIŲ BAŽNYČIA VILA
ZELINA.'Rua Inacfo ir Av
Zelina, Mons. Pio Ragaus
kas, Tel. 63-5975.
Šv, Jųpzapo Vyrų ’ Brolijos
Pirmininkas p. Juozas Mats,
lionis, Rua latai, 150 — Casa
Verde; Tel. 51-4011,

TĖVAI JĖZUITAI: Rua Li;
tuania, 67, Mooka — Tel:
92-2263
LIETUVIŲ SĄJUNGA B R AZILIJOJ — Pirmininkas p,
Aleksandras Bumblis, Rua
Gen. Fonseca Teles, 60®,
Tel. 81 6423.
Iždininkas p, JURGEGARE
KA. Rua Oratorio, 3093,
Alto da Mooca.

LIETUVIŲ KALBOS
PAMOKOS S. PAULY:

V. ANASTACIO, Rua Gama
can, 625 — trečiadieniais
18,30 vai.
MOOCA, Rua Lituania, 67
šeštadieniais 14 vai.

LIETUVIAM» PAMALDOS
LAIKOMOS

V. Zelina parapijoje kasti!»
ną ir kiekvieną sekmadienį,
kaip iki šiol
Mooca r. Lituania, 67 Liet®
vių Namų koplyčioje:
Sekmadieniais ir šventadie
niais 8,00 ir 17,00 vai. Dariu
dienomis 7 ir 7.30 vai., arbž
atskirai susitarus dėl laik$
kai turimos metinės ar 7 i
mišios;
špažintys čia klausoma
kasdieną prieš mišias,
‘’irmą mėnesio sekmadienį;
Parque das Nações 19 valį
V. Carolina 15 vai.,
Casa Verde. I7 75 vai;
Antrą
Jaęana klierikų kopi. 8,30 vai
Bom Retire. - 10 vai
Utinga 16 30 vai.,

Parduoda ilgam išsimokėjimui raštinėms, krautuvėms
ir kitiems tikslams rašomas, skaičiavimo, kasos
registravimo mašinas (registradoras), su fabriko
garantija vieniems metams.
Raštinė: Rua Newton Frado, 686, Tel. 52-2289, S. Paulo
Tautiečiams didelė nuolaida.

Trečią
Agua Rasa 8,30 vai..
Moinho Velho 11,30 vai.,
Lapa lê ,30 vai.,

Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vauj
Vila Bonilha 11,15 vai.
V. Prudente 18 vai.

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų
SIUVYKLOJE LAURO

RIO DE JANEIRO

Rua do Orfanato, 686, — V. Prudente — Fone 63-5294
São Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui
Z teikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

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

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDOYA

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

IRMÃOS CARRIER! lm
Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas
Kurio puikų veiK.ma į žmogaus sveikatą jau
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite,
sitikinkite ir visados naudokite!

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

Caixa Postal 3967

—
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LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOT

įrašyk savovarda

ATSKIRO

NUM E 19

KAINA 0,20

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)

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

vauti, nelaukite.

Brazilijos Lietuvių
Bendruomenės Valdyba
Trisdešimtos dienos mišios
Egzekvijos už a. a. Jrel. K.
Miliauską bus 24 d. rugpjūčio
18 vai., Vila Zelinoj, kurias
užprašė Izabelė Seliokienė.
Lietuviai ka alikai kviečiami
atvykti pasimelsti už velionies sielą, kuris keletą metų
yra dirbęs su lietuviais viso
se S. Paulo apylinkėse.

P. P. MEČY- PALECKIS
SU ŽMONA šv. Kazimiero pa
rapijos įsikūrimo reikalams
paaukojo milijoną senųjų kruzelrĄ. Geraširdžiams parapi
jos rėmėjams nuoširdų ačiū
taria
Parapijos klebonas
T. Jonas Bružikas, S. J.

PRASIDĖS KALĖDOJIMAS
" Šv. Kazimiero parapija, iš
simėčiusi didžiuliame S. Pau
lo ir užmiesčio plote. Ima
daug laiko aplankyti n rs kar
tą metuos-* kiekvieno lietuvio
šeimą. Todėl jau šio mėnesio
gale tėvai jėzuitai pradės lan
kyti, laiminti namus ir paliks
kalėdinių plotkelių. Nors Ka
lėdos tolokai, bet plotkelės
išsilaiko gerai, sudėjus į plas
tikinius maišiukus ir laikant
sausoje vietoje. Pirmiausiai
bus lankomos šios vilos: Bo
nilha, Anastacio ir Lapa. Ve
liau pa&Keibsime kitas.
11—11
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ANTONIO SI A U L Y S
C. R. M 10.647
Cirurgião da Santa Casa de São Paulo
_
Medico da Cruzada Pro-Infancia
Especialista em Obstetrícia pela Maternidade de S. Paulo
Clinica de Adultos e Crianças — Moléstias de Senhoras
Partos — Operações
Horário; Das 12 as 14 e das 19 as 21 horas
Jonsultorio e Residência RUA DOS TRILHOS, 1576
Móoca, Fone 92-3991

Atende-se com hora marcada

DR, JONAS NICIPORCIUKAS
Cirurgião Dentista
p/ Universidade de São Paulo
RAIOS X
Consultorio: Rua Capl Pacheco Chaves, 1206,
Vila Prudente, Tel. 63-5352

rugsėjo 21 dieną 20 valandą, Mookoje, Dr. Vinco
Kudirkos namų salėje, Rua Lituania, 67.
Vakaro metu gros graži lietuviška muzika ir bus
trumpa įdomi meninė programa.
Pakvietimų galima gauti pas Vyrų Brolijos narius: Vila
Zelinoje pas Juozą Baužį, Igną Verbicką ir Vitą Žalkauską. V. Prudente pas Motiejų Tamaliūną. Casa Ver
de pas Juozą ir Jurgį Matelionius Taip pat bilietų bus
«Mūsų Lietuvos» administracijoje ir spaustuvėje.
Daugiau informacijų galima gauti pas Vyrų Brolijos
Pirmininką Juozą Matelionį, Tel. 51-4011.

DĖMESIO, DĖMESIO!
PIKNIKAS SU ŠAUNIA MUZIKA

Šv. Juozapo Vyrų Brolija rengia Šaunią gegužinę
pikniką š. m. rugsėjo 1 dieną, sekmadienį, JurubatubojLinksmojoj programoj pramatomi šokiai, lenktynės
maišuose, virvių traukimai, kiaušinių nešimas dantyse,
‘dieduko» rinkimai ir kiti. Visi žaidimai premijuojami!
Vykstančius nuveš «Danúbio Azul» autobusai, kurie iš
važiuos 6 valandą ryto iš šių vietovių: Casa Verde, Dr.
Vinco Kudirkos namų Mokoje ir iš Vila Zelinos.
Bilietus galima gauti pas visus Brolijos narius Vila
Zelinoje, Vila Prudeatėje ir Casa Verde.
Kviečiame visus ir visas! Pasinaudokite proga! Ne
sigailėsite, IKI PASIMATYMO JURUBATUBOJE!
T. Jonas Bružikas, S. J. pe
rims iš T. Zarembos lietuvių
jėzuitų misijos Brazilijoje vy
resniojo pareigas.
II—»
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T. Zarembos vienon iš Uru

gvajaus atkeliamas Dr. Tėvas
Petras Daugintis, S. J. Dauge
liui jis yra jau pažįstamas iš
ankstyvesnių patarnavimų S.
Paulyje. Čia jis laukiamas
apie 17 d. rugsėjo.

IW lll,a , ,

D R.

>?:

"enktadienį rtgpj, S3 S
Amerikon išskrido plė. Re »i
na Braslauskaitė. Kitą savai
tę apie jos kelionę bus dali
giau žinių.
ÍÍbqbbmu

SERGA. V. Anastacio’serga
mok. St. Kubiliūnas. Linkime
greičiau pasveikti.
Mokoje tebeserga «M. L.»
administracijos talkininkas K.
Musnickas. Po sunkios opera
cijos sveiksta namie. Kazimie
rai, sveik greičiau. Jūsų lau’
kia «M L.» ekspeditoriai!

spaudos bičiulių balių

Jėzuitų vyresnysis T. Leo
nas Zaremba šiuo metu atlie
ka 8 dienų rekolekcijas Itai
ei naujokyne. Rugsėjo pirmo
yaanin
Manai!
mis dienomis jis išsiris Kana
don. ^Mouirealio mieste bus
JUBILIEJINIS MINĖJIMAS
lietuvių jėzuitų vyresnysis ir
Rugpiūčio 25 d. 20,30 vai. Aušros Varių parapijos kle
įvyks Teatro Municipal patai bonas. Stokojant laiko aplan
pose istorinis 50 metų įvairių kyti ir atsisveikinti visus bj
tautų jubilėjinis nepriklauso čiuljus, rengiama šeimyniška
mybės minėjimas. Kvietimus išleistuvių aruatėlė Kua Litua
galima gauti pas: Petrą Simo uia, 67, Mookoje Dr. V. Ku
nj, Joną ledelį, Juozą Tijūnė Ui kos lūmuose, šio mėnesio
lį, kap. Juozą ČiuvmsKą, i- 31 dieną, 20 valandą. Atskirų
nebus. Šis prane
lietų skaičius yra ribotas, «.pakvietimų
!■* ■ ■ I
vietos numeruotos ir padalin Šimas yra drauge ir pakvieu
tos proporcingai įvairių tau mas visiems norintiems daly
tų kolonijoms. Norintieji daly vauti išleistuvėse.

*

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

T. J. Kidykas po t i:ų mė
nesių pertraukos dėl akių ope
racijos grįžo prie savo tori o

Dr. Victor Pedro Šaulytis
Cirurgião dentista pela Universidade S. Paulo
C. R O. S. P. Nr. 727
Clinica de adultos e crianças Fluor — RX —
Alta rotação.
Endodontia e ortodontia movei (ortopedia),
Taisomi kanalai ir kreivi dantys.
Rua França Carvalho, 121, Moóca,
Arti Dr. Vinco Kudirkos mokyklos rūmų.

LIETUVĖ ADVOKATĖ
IRENA GRITÊNAS— SPINA praneša savo tautiečiams,
kad ji priima klientus savo raštinėje, esančioje <Largo
7 de Setembro, 52 6s andar, sala 607 (priešais iTorum),
nuo 16 iki 18 vai.
T
Taip pat ji kviečia įsirašyti į steigiamą juridinę or
ganizaciją "Lietuva», kurios nariai- už mažą mėnesinį
mokesnį gauna šias lengvatas: 1) konsultãs dovanai, I
2) taip pat visos informacijos ir laatsinkymai, 3) juridi- į
nė orientacija ir 4) už specialią kainą daromi inventa
rai, iškraustymai ir nejudomų turtų administravimai.

Liepos 23 d. mirė

A. A. JONAS ZIMBLYS
Kilęs iš Ukmergės apskr.
Brazilijon atvyko 1928 m. ir
čia vedė Veroniką Miškinytę.
Jo liūdinčiai žmonai, dukrai
Aldonai ir dviems anūkams
reiškiame užuoj uią.
30 dienos mišios bus rugp
jūčio 23 d. 8 vai. ryte Zeli
nos bažnyčioje.

Šį pirmadienį, 19 d. rugpiū
čio mirė sulaukęs 55 m. Juo
zas Vilkauskas, išgyvenęs vi
są gyvenimą kaipo ligonis.
Vilkauskų šeimyna širdin
gai dėkoja už užuojautą liū
desio valandoje, vi iems atsi
lankiusiems ir palydint į am
žinybės gyvenimą — Formozos kapinėse.
Septintos dienos Sv. Mišios
bus 27 d. rugpiūčio 19 vai. V,
Zelinos bažnyčioje. Kviečia
me gimines ir pažįstamus da
lyvauti.
Vilkauskų šeimyna.
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Užsimokėjo už ML. Natali
na Giedraitis 20 nkr. Po 1®
ncr.z Ona Plečkaitytė, Aldona
Zimblis da Silva, St. Lapienis
x;,ir Uršulė Bendoraitinė.^
Administracija dėkoja.
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Albertas Adulis persikėlė iš
Parque S. Domingos į naujai
nupirktą apartamentą Pinhei
ros rajone, o savuosius na
mus pardavė švogeriui Vputvinskui.
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įtapę va mieste rugpj. 1 d.
buvo palaidotas Jonas Mikšiukas. Nuliudime paliko žmo
ną Eugeniją, dukteris Liucija
ir Jadvyga, brolius Juozą ir
Stasį seserį E. Šimbelieuę.

