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socialdemokratu partijos su krikščionimis demokra
tais . Socialistas min. pirmininkas Bran d ta. s padarė

Amerikos prezidentas Niksonas įsakė minomis už
blokuoti visus Šiaurės Vietnamo uostus, per kurius 
komunistai gauna ginklus iš Sov.Rusijos bei Kinijos, 
Jis paskelbė, kad minos taip yra užtaisytos, kad jos 
pradės veikti po 72 valandų, t.y. po trijų parų. Per tą 
laika, Rusijos ir kitų kraštai turi apleisti uostus. Jei 
to nepaistytų, tai turės patys savo r-izika plaukti ir. 
galės būt minų nuskandinti.

BOMBARDAVIMAI. Amerikos karo aviacija tuks - 
čiais skridimų puolė S. Vietnamo kelius, geležinkelius
vedančius į Kiniją, tiltus, sumušė daug gurguolių, ve - 
žančių Vietnamo komunistams ginklus.

KO TIKISI?
Amerika tikisi, kad uždariusi minomis priešo uos

tus ir bomibomis bei sunkiąja artilerija sunaikinusi 
kelius, tiltus, ginklų sandėlius ir maisto atsargas, pri
vers vietnamiečius rimtai derėtis baigti karą.

KĄ DARO SOV. RUSIJA?
Iki šiol Sov. Rusijos tik laikraščiai pasmerkė tą A- 

merikos žygį, pavadindami praplėtimu karo. Bet spau 
da susilaikė nuo smarkių puolimų ir grasinimų. Mas- 
kva ir kiti miestai smarkiai ruošiasi priimti preziden- 
tą Niksoną, kai šis gegužės gale lankysis Rusijoje. 
Buvo baiminamasi, kad padidinus bombardavimus ir 
užblokavus uostus, Rusija gali nebeįsileisti Niksoną 
atvykti ir pulti gelbėti Š. Vietnamo komunistus. Iki 
šiol ji to dar nepadarė.

K T A S > A

Praejhsią savaitę Italijoje įvykę rinkimai da
vė tokius rezultatus; Laimėjo: krikščionys demokra
tai i senata 135 vietas - 11.457.746 balsais. Komu- v 
nistai ir socialistai91 vietą su 8. 308.28 3 balsais. 
Kitos partijos gavo po mažiau balsų.

Į parlamenta: kr ikse. demokratai :pravedė 267 at
stovus, gavęl20943.675 balsus, komurmstai ir jų drau
gai socialistai 179 atstovus su 9»085927 balsais, ir tt

Nors krikščionys demokratai gavo už visas parti
jas daugiau balsų, bet jų vienų nepakaks kraštui va? 
dyti ir teks jungtis su kitomsi artimesnėmis partijo
mis .

VOKIETIJA
Vakarų Vokietijoje eina arsús ginčai valdančiosios 

tam tikras sutartis su Sov.Rusija ir Lenkija. Sutarti - 
mis,tarp kitko, jis pripažino dabartines Lenkijos ir Ru 
sijos sienas, t.y. visus Rytprūsius. To nenori pripa
žinti opozicijoje esą krikšsčionys demokratai ir kitos 
partijos. Sutartį turi dabar patvirtinti vokiečių par
lamenta s-Bunde s ^.g. Tuo tarpu atrodė kad dauguma 
atstovų nusistatę ne tvirtinti tų sutarčių. Rusija grasi
na imtis įvairių ekonominių ir kitokių spaudimų, jei 
sutartys nebūsiančios patvir įtinto s .

REIKIA PAKEISTI Brazilijos pasiuką, 
taip vadinamą ’’Modelo 19” į naujau Tai turi padaryt 
visi užsieniečiai, nors ir labai seniai, ar ką tik atvykę. 
Kai sužinosim, iki kurio laiko tai reikia atlikti, ir ko
kius dokumentus tam reikalui priáfetyti, pranešime M. 
Lietuvoje,

VISI VYKSTANTIEJI į Š:AMERIKĄ SĮ SEKMADIENĮ 
GEGUŽĖS 14 DIENĄ .RUOŠIA KONGRESO DIENĄ MA 
GILU VASARVIETĖJE, PRIE SAN ROQUE.

g

i
ekskursija turi įteikti visus dokumentus ir susi v 
mokėti visus kelionės pinigus IKI GEGUŽES 28 
DIENOS. Jaunimas sumoka pinigus komitetui, vi-|

3
si kiti "SPARK” kelionių bendrovei, z *

Po geg.28 dienos, kaj. nebus susitvarkęs, tas 
negalės skristi.

Arūnas Steponaitis,
t.

LIET.BENDR: TARYBOS POSĖDIS ZELINOJE I 

gegužės 12, 20 valandą,

ŽADA PABRANGINTI GAZOLINĄ.
Vėl pakilus dolerio kainai, žadama šiek tiek pabran

ginti aūtomobilių vartojamą gazoliną ir aliejaus pro
duktus. Naujoji kaina dar nepaskelbta.

PATVIRTINTAS NAUJAS ĮSTATYMAS, pagal kurį gu
bernatorius neberinks patys žmones, o jų išrinktieji 
atstovai. Panašiai bus renkami ir vice-gubernatoriai. 
Tuo vyriausybė nori sumažinti krašte politines riete
nas iruŽtikrinti, sau gerus bendradarbius valstijose.

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka
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JAV-s.e mirė prof.dr.Konstanti

nas Račkauskas, 67 metų, studija
vęs Paryžiuje, Berlyne ir Romoje. 
Dirbo teisingumo ministerijoje, dės
tė universitetuose Lietuvoje ir JAV. 
Prieš mirtį paskyrė du tūkstančius 
dolerių Bražinskų bylai ir 2.000 
dol. Lietuvių Enciklopedijai anglų

Lietuvių dailininkų ir kompozito
rių monografija Čikagoje leidžiama 
anglų kalba. Numatyta įdėti geros 
kokybės Čiurlionio paveikslų repro- 
dukcijas.

t

Čiurlionio galerijoje, Jaunimo 
centre, Čikagoje, šiais metais Va
sario 16 proga meno parodoje daly, 
vavo 25 lietuviai dailininkai su 69 
grafikos, tapybos, skulptūros ir kt. 
meno darbais. Premijos skirtos A. 
Marčiulioniui, L Mitkutei, D.Alek 
nienei ir J.Marks.

e
Amerikos lietuvių vargonininkų 

sąjunga minėjo savo veiklos 60 me
tų sukaktį. ©

Jaunosios dailininkes Rasos Ar- 
b aite s 42 tapybos bei grafikos dar
bų paroda įvyko vasario mėnesį Los 
Angeles parodų centre. Čikagoje bu-- 
vo Algirdo Grigaičio 20 foto darbų 
paroda; to paties miesto "Menėje” 
dail8 Viktoro Petravičiaus tapyba 
ir grafika', Bostone kum Algimanto 
Kezio, SJ. fotomenas.

e

Mao: —Aš noriu visų komisijų r aktus 2

Šauliai kultūrine savaitę rengia 
liepos mėnesį Tėvų pranciškonų va
sarvietėje, JAV.

d

JAV ~se mirė 82 m. amžiaus 
Pranas Kačionis -Kačinskas, geode» 
zijos inžinierius. Mokėsi Maskvos 
matavimo institute kartu su Zenoni 
Bačeliu, dirbo Lietuvoje žemės ma 
tavimo departamente.

e
Šiais metais numatoma išleisti 

garsaus vokiečių rašytojo R.M,Ril
kes "Salūne apie korneto Kristupo 
Rilkės meile ir mirti. Vertė Henri- t *•
kas Nagys, medžio raižiniais ilius
travo Telesforas Valius.

Buenos Aires Coliseo teatre II 
vieta religinių giesmių konkurse lai
mėjo kazimierietės seseles J. O. 
Dopkinaitės "Somos tus manos Se» 
nor." Jos kūrinį iš pildė „Aušros* 
Vartų”parapijos jaunimo choras.

Kanados valstybinio muziejaus 
pareigūnas Kenneth Pocock paruo «* 
šė knyga apie lietuvių meilės dai - 
na s, pavadinta (angliškai) Rūtų vai. 
nikas. Leidinyje 28 dainos su ver
timais, gaidomis ir paaiškinimais, 
surinktos tarp Kanados lietuvių.

Lietuviškųjų studijų savaitė Vo
kietijoje įvyks 1972 liepos 17-24ne- 
toli Stuttgarto. Moderatoriumi bus 
Uppsalos, Švedijoje, prof.K. J „Če
ginskas .

©

Mažojoje dainų šventėje rytinia
me JAV pakraštyje, kurioje dalyva
vo apylinkės lietuvių chorai, minė» | 
ta muziko ir veikėjo Aleksandro A- f 
leksio 85 metų sukaktis. Jis nuo į 
1924 metų vadovauja Waterburio 
šv. Juozapo parapijos chorui.

& į
Išėjo .Antano Giedrio-Giedraitio \ 

apysakos vaikams "Aisvydo pasa
kos”, Gerai žinomas vaikų litera
tūros kūrėjas redagavo mėgiamiau
sią vaikų laikraštį "Saulutę” ir pa
rašė apie 20 knygų vaikams. Kny^ 
ga nepaprastai įdomi ir gyva.

(a
Dail. J. Bagdono kūrinių paro

da New Yorke pasižymėjo keturiais 
dideliais paveikslais, vaizduojan
čiais Lietuvos partizanų epochą0

&
Solistės Ginos Čapkauskienės 

koncertą Worcesteryje, JAV, labai 
teigiamai įvertino vietinio laikraš
čio muzikos kritikas.

Stepo Zobarsko leidykla "Many* 
land Books” išleido Vaižganto raŠ- 
ttį atranką anglų kalba "Sin at Eas
ter”. Viršelis P. Jurkaus, įvadą- 
parašė lietuvių draugas rašytojas 
prof. Charles Angoff.

e
Vakarų Berlyne pašto ženklų 

tarptautinėje parodoje JAV lietuvis 
Je Grigaliūnas gavo vieną iŠ 12aik- 
so medalių. Iš vįso buvo 288 oro 
pašto ženklų rinJciniM Jo Lietuvos 
ženklų rinkinys buvo 48 puslapių, 
įskaitant bandomųjų ženklų, klai
dingai atspaustų, retų vokų ir t.C.

Prof. F. Palubinskas is Los An
geles išvyko profesoriauti į Austri
ją, o vėliau dėstys Suomijoje.

e
Los Amgeles mieste išėjo Algir

do Gustaičio anglų kalba paruoštas 
leidinėlis "200.000.000 and Lithu
ania”, kurioje trumpai peržvelgia
ma Lietuvos istorija, geografija, 
politinė padėtis. Minimi žymesnio» 
ji šių laikų lietuviai aktoriai, spor
tininkai .

Australijos lietuviai inžinieriai, 
architektai ir chemikai savo meti
niame susirinkime nutarė įsijung - 
ti į pasaulinųslietuvių architektų ir 
inžinierių sąjungą.

Inž. Andrius Gasiūnas, gyvenęs 
Australijoje, Londone pastatė ato
minėms jėgainėms pritaikytą nau
jo tipo augs to legirųo siurblį, kurio 
„uar lig s ml Anglijoje negaminta.
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Petras Pakalnis

Viena keisčiausių, pasaulio vals
tybių buvo Pakistanas, gavęs nepri 
klausomybę 1947 metais. Jis buvo 
sudarytas iš dviejų kraštų ir dvie
jų tautų, kalbančių skirtingas kal
bas, turinčių skirtingus papročius, 
raštą ir gyvenimo būdą. Vakarų Pa
kistano piliečiai yra arijai, g ana 
šviesios spalvos, aukšti ir grakštūs. 
Rytų Pakistano žmones ura artimi 
Tibeto mongolams, tamsūs ir že
mo ūgio. Rytų ir Vakarų Pakistano 
žmones jungė ne bendra kultūra, is
torija ar ekonominiai interesai, bet 
vienas islamo tikėjimas.

Toji dirbtinai sudaryta valstybė 
turėjo prezidentą, centralinę vald 
žia ir seimą, Tačiau laikui bėgant, 
tarp Rytų ir Vakarų Pakistano kr aš 
tų pasirodė tiek daug skirtingų,net 
priešingų, politinių ir ekonominių 
interesų, kad grėsė skilimo pavojas 
Norėdamas išlaikyti Pakistaną vie 
ningą, diktatorius Jahja Khan pas
kelbė parlamento rinkimus. Juos 
laimėjo bengalai, Rytų Pakistano 
gyventojai. Ju vadas Mujib turėjo 
tapti minis te r iu pirmininku. Bet
gen. J aha Khan delsė sušaukti par
lamentą, ir bengalai pradėjo strei
kuoti, bruzdėti ir demonstruoti.Ma
tydamas, kaip Vakarų Pakistano 
žmones įvairiais būdais išnaudoja 
Rytų Pakistano gyventojus, Mujib 
pareikalavo plačią savo kraštui au
tonomiją. Jaha Khan mėgino jį per. 
kalbėti, bet Mujib nenusileido. Ta
da diktatorius Khan jį areštavo ir 
perdavė karo teismui. Bet tuo tar
pu bengalai pradėjo organizuoti par
tizanų būrius ir priešinosi diktato
riaus užmačiomis. 1971 m. kovo 
mėnesį Jaha Khan įsakė kariuome
nei užgniaužti bengalų sukilimą.

Bego milijonai

Vakarų Pakistano kareiviai elgė 
si labai žiauriai, ir bengalai pradė
jo bėgti į Indiją. Per keletą mėnesių 
Indija priglaudė apie 10 milijonų Ry 
tų Pakistano pabėgėlių. Tokia masė 
žmonių sudarė neturtingai Indijai ne 
pakeliamą ekonominę, naštą.

I s ik i s o Indija

Nematydama kitos išeities, Indi
jos vyriausybė pradėjo telkti kariuo
menę prie Pakistano sienos ir ruo
šėsi karui. Snaudžiant Jungtinėms 

Tautoms ir kitų kraštų vyr iaus y*1 
bėms, Indijos valdžia nutarė veikti 
ir ginklu išspręsti Pakistano proble 
mą. Maži pasienio susirėmimai tarp 
Indijos ir Pakistano kareivių virto 
atviru karu, kuris užsitęsė tik 13 
dienų. Nugalėjusi Pakistano kariuo
menę, Indijos vyriausybė pripažino 
Rytų Pakistano nepriklausomybę.
Jis pasivadino Bangladeš vardu. In
dijos pavyzdžiu paseke ir kitų kraš
tų vyriausybės. Pakistano preziden
tas Jaha Khan perleido savo parei
gas buvusiam užsienio reikalų mi
nisterial Bhutto, kuris be jokių są
lygų paleido iš kalėjimo Mujib ą, ben 
galų vadą.

K a i p Europa po karo

Grįžęs į BangladeŠ sostinę, Mų*. 
jib atsisakė prezidento garbės ir 
priėmė ministério pirmininke ir ki
tų ministerių pareigas. Jis rado sa
vo krašta toki, kokia buvo Europa 
po antrojo pasaulinio karo. 400 ima. 
nių, kurios priklausė Vakarų Pakis
tano turtuoliams, buvo dalinai su
griautos, neturėjo žaliavų ir speci
alistų. 9 milijonai pabėgėlių, grįžu
sių iš Indijos,prarado beveik viską. 
5. 000 susprogdintų tiltų apsunkino 
susisiekimą. Mujib tvirtina, kad ka
ro metu žuvo apie 3 milijonas gyven
tojų. Tiesa, kai kurie kraštai Ban» 
glades valstybei siuntė pagalbą, bet 
Raudonojo Kryžiaus pirmininko nuo» 
mone ji buvo nenaudinga. Ką, pavyz
džiui, darys bengalai su iš Vokieti
jos gautais megztiniais drėgname ir 
tropiškai karštame krašte? Eksper» 
tų nuomone,Bengladeš valstybės ats
tatymui reikėtų apie vieną bilijoną 
dolerių, bet tokios paskolos niekur 
nerasi. Taip ir vargs dar kelius me 
tus bengalai, kurie, atgavę 
klausomybę, neturi jokių atsargų.

B 1 o g a i ir Vak, Pakistane

Nelabai geriau atrodo ir Vakarų 
Pakistanas, kuris turi daug skolų ir 
tikisi rusų pagalbos. Indija dar lai
ko 93.000 kareivių belaisvėje ir vi
sus jų ginklus pasiėmė sau. Karei
viai bus paleisti, kai Pakistanas pri
pažins Bengladeš nepriklausomybę. 
Streikai ir separatistų bruzdėjimai 
apsunkina Pakistano valdymą, o pri
žadėtoji žemės reforma apeinama 
kiek tik galima. Prezidentas Bhutto 
remiasi kariuomenė ir prižadėjo su
šaukti seimą tik po pusės metų. Jis 
atvirai prisipažino užsienio žurna
listams, kad Pakistane viešpataująs 
chaosas. Tačiau reikia pripažinti, 
kad Pakistaną ištikusi nelaimė dau 
geliui atvėrė akis socialiniam teisin 
gurnui, kuris yra kiekvienos vaistys 

bes pamatas. Visų pirma, bengalai, 
tapę nepriklausomais, nebebus iš
naudojami Pakistano piliečių. An
tra, pats Pakistanas, nugalėtas ir 
pažemintas, neapsieis be stambių 
politinių ir ekonominių reformų,kad. 
krašto valdžia ir žemės turtai būtų 
teisingiau ir lygiau padalinti. Pakis 
tano piliečiai yra gana apsiginklavę 
ir gali kiekvieną dieną sukilti pries 
centralinę valdžia^, jei ji nepaisys 
teisėtų jų pageidavimų. Trumpai, 
Pakistanas yra verdantis katilasJ<u~ 
ris kiekvienu momentu gali sprogti. 
Prezidento Bhutto padėtis tikrai y- 
ra nepavydėtina.

Pirmiausiai štai keleto ne mu
zikos žinovų, o eilinių koncerto 
klausytojų pasisakymai.

"Tokį gražų balsą ir taip sklan
džiai dainuojant girdėjau pirmą kar- 
tą.

"Man nelabai tepatinka solistų 
dainavimas. Bet ši kartą klausiau 
si kvapą sulaikiusi".

"P. Kučėnienės dainavimo, rodos, 
klausytumeis ir klausytumeis ir nie
kad nenusibostų1,'.

"Apsiverkiau besiklausydama 
liūdnųjų jos dainų.Rodos pati šir
dis jos verkė",

Ar bereikia gražesnių atsiliepk 
mų ir pagyrimų mielajai solistei? 
Ir tai iš eilinių klausytojų. Per 
paskutinius 8 metus niekas tokių pa
gyrimų negavo. Muzikos gi žino
vo vertinimą skaitėme paskutinia
me M. L. numeryje. . Tas irgi buvo 
labai palankus.

LITERATŪROS RATELYJE

Solistė Dalia gyvai domisi visais 
kultūrinio gyvenimo įvykiais . Todėl
ji dalyvavo S. Paulo lietuvių litera
tūros ratelio pobūvyje, bal. 29 vaka- v
re. Čia ją dalyviai apipylė klausi
mais, Vieną kitą jų perduodame sa
vo skaitytojams .

Kada ir kur pradėjote dainuoti sce
noje ?

Scenoje pirmą kartą pasirodžiau 
vaidinimuose Šveicarijoje, kurioje 
gyvenau po karo ir Argentinoje, iš 
kurios į JAV nuvykau 1955 metais. 
Dainavimo mokytis pradėjau Bue
nos Aires, vėliau mokiausi Čikaga- 
je.

Ar buvo ko Ida ypatinga prie% a s t i s, 
kuri traukė Jus į ši pasaukimą?

Ç S' fiS/.
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LAISVAS ŽMOGUS EINA, KUR TIK NORI
Prasimanytais “nusikaltimais” apkaltinto kunigo 
pamokslas iš Lietuvos

Iš okupuotos Lietuvos mus pasiekė vieno 
kunigo ne per seniausiai pasakyto pamoks
lo tekstas, kuris čia spausdinamas, išlei
džiant tik datas ir vietovių vardus.

Lakš tin galeli, mielas paukšteli,
Kodėl nečiulbi anksti rytelį?
Kaip aš čiulbėsiu anksti rytelį?
Piemens išdraskė mano lizdelį —
Ir išnaikino mažus vaikelius.

Kelis kartus teko pagirst, kad bus blogai 
- klius — bus liūdnas galas. Už ką tos 

pranašystės buvo skleidžiamos?
Vaikai eina į bažnyčią! Net prie alto

riaus!
Galvojau, koks čia gali būti prasikalti

mas? Ir kuomi aš galiu būti kaltinamas? 
Juk laisvė! Vieni eina į kiną, kiti laksto gat
vėj, treti vasarą eina į daržus, kad pasirau- 
tų daržovių, medaus pasikeptų ir taip to
liau. Visur eina, jie nuo manęs nepriklauso.

Laisvas žmogus eina, kur tik nori.
Bažnyčia — tai nėra užeigos namas ar 

restoranas, kuriame prieškambaris skiria
mas juodukams, o puošni salė kaltukams. 
Klūpi — sėdi — stovi, kur kam patogiau. 
Jei kas įdomaujasi kunigo malda ir jo veiks
mais, prašomi kuo arčiau prie altoriaus. Juo 
labiau, kad klebonas negali skaityti, kad vi
si girdėtų — nėra mikrofonų! Tiesa yra, bet 
neleidžiama naudotis. Nėra maldaknygių, 
kad galėtų visi kartu skaityti su kunigu ir 
sekti pamaldų eigą.

Ir koks čia prasikaltimas? Juk pavojaus 
nėra, kad kunigas užkrės. Ačiū Dievui, tu
berkulioze neserga. Bet ne! Ne dėl to nori
ma (vaikus) nutolinti nuo kunigo, bet kad 
kunigo nepažintų, kad melas ir šmeižtas 
vaikų širdyse prigytų, kad jaustų neapy
kantą kunigams ir Bažnyčiai...

Bet reiks trumpiau.
Nutarta atsiskaityti — ir tai žiauriausiu 

būdu. Nesiskaitant su jokia žmogiška mo
rale.

Kaip aiškino vaikučių motinos, iš vaiku
čių išreikalauti pareiškimai.

Pareiškimai išreikalauti — padiktuoti, 
nėra pareiškimai.

Jų vertė, kaip sakoma, atsiprašant... jie 
neturi jokios juridinės vertės, o apkaltinti 
kunigą pilnumoj ''užtenka”!

Keista ir nesuprantama, kodėl nuo tėvų 
ir motinos pareiškimai buvo slepiami? Kiek 
teko girdėti, net apgaulė buvo parodyta. 
Buvo pasakyta, kad pareiškimai N. mieste, 
o kai motinos nuvažiavo į N., pasirodė, kad 
ten jų nebuvo! Trumpai ir aiškiai pasakant, 
sumeluota! Tikintis nemeluoja, nes jį saisto 
Dievo prisakymas: "Nemeluok”. Na, o neti
kinčio nesaisto.

Kaip ten bebuvo, viskas pasiekė pačias 
viršūnes.

... metų ... mėn. ... d., raštu Nr. .. ., 
buvau pašauktas pas Religijų Reikalų Įga
liotinį Lietuvos TSR-je.

Nuvykęs pasijutau ne kažkaip, nes bu
vau keistai paklaustas: "Na, jautiesi, kaip 
katė pieną sulakusi?!''

Atsakiau, kad jaučiuos normaliai, nes 
niekam nieko pikto nepadariau.

"Tur būt, girdėjai?”
Atsakiau: "Taip. Girdėjau! Eina gan

das!”
"Organizatorius! Suorganizavai!"
Atsakiau, kad aš nieko — joks organiza

torius: "Aš nieko neorganizavau".
"Štai pareiškimai!”
Atsakiau, kad pareiškimai nėra teisėti, 

nes jėga, prievarta išreikalauti! Net padik
tuoti!

"Ar nežinai įstatymų?!"
"Tokių įstatymų, kurie vaikams drau

džia prieiti prie altoriaus, aš negirdėjau, 
kodinis įstatymas — nėra istatvmas! Štai

Įgaliotinis atsakė, .sad Teismas nekom
petentingas taip aiškinti!

"Na, jei Tarybinis ir -tai Aukščiausias 
Lietuvos Teismas nekompetentingas aiškin
ti faktus, tai nėra ko ir kalbėti”.

"Nepilnamečiai!”
Atsakiau, kad kiekvienas pakrikštytas 

yra lygiateisis Bažnyčios narys. Jei Tamsta 
pripažįstate nepilnamečių vaikų pareiški
mus, tai tuo pačiu turite pripažinti, kad jie 
yra sąmoningi.

"Kaip bus su vaikais?"
Atsakiau, kad nežinau.
Tai pagirdęs, smarkiai supyko: "Užteks 

sofizmų! Kaip bus su vaikais?”
Atsakiau: "Jei tėvai ir vaikai, norės — 

ateis, aš jų varyt negalėsiu!"
Bet užteks smulkmenų.
Noriu atkreipti dėmesį į girdimus gan

dus, grasinimus. Aš pareiškiu, kad jokie 
grasinimai man nebaisūs. Aš tik noriu at
likti savo pareigas. Kaip tinka kunigui. Jei 
atsiranda prietaringų, kurie tiki — ir seniau 
tikėjo raganoms ir jas kankino, degino — 
tesprendžia, kaip atsiskaityti su manim. 
Aišku, kaip nori, taip gali padaryti. Jų ran
kose visi kozeriai — visos teisės, o jei trūks
ta, tuč tuojau gali žodžiu padiktuoti — pa
skelbti. Faktas (kuris tai įrodo) — likusios 
nuo pastatytos bažnyčios medžiagos.

Jei jie tiki, kad aš esu stabdžiu, formuo
jant naują žmogų, tepareikalaus iš manęs 
paskutinio prakaito, net gyvybės; bet aiš
ku, kad nei aš, nei Bažnyčia nesame stab
džiai.

' Kam tiek sielojasi — niršta? Kokia prie
žastis? — Nepasisekimas! Aišku, kad yra 
tokių, ant kurių nekrenta nei mano kaip 
kunigo, nei Bažnyčios šešėlis, o įvyko tai, 
ko nenorėtasi ir girdėti. Patys gerai girdite: 
plėšimai praeivių, išprievartavimas, šaudy

mas į traukinėlį, bičių plėšimas, pasikori
mas devintokės... Bet užteks. Aišku, kad ku
nigas — Bažnyčia bėra stabdžiu.

Kokiomis priemonėmis kovojama su mu
mis? — Jėga, visiems žinoma. Jų rankose 
visos priemonės, mes net ir žodžio neturime 
galimybės laisvai pasakyti, nes tai bus agi
tacija. O žiūrėkite, pas mus patys veržiasi, 
nors ir žino, kad bus viešai paniekinti. Tai
gi, aišku, Dievo malonė veikia. O jei kas

faktas! ... m. ... mėn. ... d. Tamsta iš
aiškinote, kad likusios medžiagos nuo baž
nyčios statybos priklausė Valstybei, o pa
sirodė visai kitaip! Štai! Prašau Lietuvos 
TSR Aukščiausiojo Teismo nutarimą! ...

m. ... mėn....... d., Civ. Byl. Nr. ... nutari
mas. Aiškiai sakoma: "Kadangi Bažnyčios 
Komitetas pirko bažnyčiai statybines me
džiagas, taigi likusios medžiagos priklausė 
Bažnyčios Komitetui ir Komitetas galėjo jas 
parduoti!”

sako, kad N. klebonas paveikia, tai tikrai 
stebėtis reikia. Ir yra kuo! Jų kelios dešim
tys, jų rankose viskas, o klebonas vienas — 
be jokių priemonių paveikia.

Taigi, teatveria akis! Tepagalvoja, kad 
čia veikia ne. klebonas, o per jį Dievo malo-
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Pasaulio lietuvis - Vokietija

6.000 li- 
e mais 120.000 pessoas vindas da Lituania, 

da origan

Novo Mundo ou para a Australia. Ainda encontra
mos cruzes lituanas, placas comemorativas nas 
capelas ou igrejas onde se rezava a Missa das co
munidades. Quem morava la na infancia, ainda re
conhece os edifícios, as escolas onde os refugiadas 
mantinham aulas sob condiçoes difíceis - mas sem
pre à procura de educaçao e treinamento melhor.

A reunião mais importante anual e a
lietuvių studijų savaitė" (Semana de estudos) 
professores e estudantes de uma dužia de paisęs, 
que discutem os problemas atuais.

Em 197 1 dois aviões de juventude do Canada e 
dos EUA (todos escoteiros lituanos) participaram 
num acampamento especial perto da Vasario 16 

g imna zi j a. _______ _

Na Alemanha ocidental moram cerca de 
tuanos, 
das regiões onde moravam muitas famílias 
alema ha muitos séculos.

O centro lituano e a escola "Vasario 16 
(Ginásio Colegial), uma escola com alunos 
mais países do mundo livre. Aqui, alem 
de matérias normais, estudam também 
a historia, geografia, lingua, danças, 
canções e tudo da Lituânia. Ha escotei
ros, bandeirantes lituanos, os "ateitinin
kai", um conjunto de danças que atraves
sou o pais inteiro. Aqui realizam-se coi> 
gressos, semanas de estudos, acampa
mentos. Os edifícios são construídos ocm 
donativos de lituanos de varios paisęs e 
com a ajuda do governo da Alemanha Fe
deral.

Perto de Augsburg, uma cidade do 
Renascimento, mora o Bispo dos Litua
nos da Europa Ocidental, Antanas Deks- 
nys. Êle cuida da vida espiritual, pasto
ral e religiosa entre os lituanos de qua
se 10 paisęs, mantem um centro de estudos liturgi- | 
cos, visita os fiéis. Não é muito comum um grupo į 
de uma naçao do rito latino ter um bispo proprio, 
mas, com qualquer comunicaçap com a Lituania no | 
sentido religioso cortada e proibida, o Papa desig. 
nou um bispo lituano para manter as tradições reli
giosas lituanas, ajudar a renovaçao desta familia ca-! 
tólica. (Os lituanos da America, do Norte também 
tem o seu bispo).

Ha vários núcleos de lituanos na Alemanha,do Nor 
te ao Sul, com grupos de juventude onde ha um nume 
ro maior de famílias. Muitos lituanos estudam na A*, 
lemanha, ou pertencem ao exército dos EUA, ou pas 
sam as férias lá - e ao mesmo tempo participam 
das atividades dos outros estabelecidos no pais.

Depois da segunda guerra, houve cerca de 
100.000 lituanos refugiados nos campos para "pesso' 
as deslocadas, " antes de que eles saissem para o

gimnazija 
de 5 ou

"Europos
com

GEGUŽES GIMTADII@IAI * ANIVERSÁRIOS

10 « Lucia Bareisis
12 - Vania Spuras Peixoto

15 ~ Augustas Zalubas
22 - Carlos Alberto Buivydas

25' - Hemani Edgar Abbruzzini
29 - Marisa Sakalauskas
51 “ Angela Pumputis

U) M) CJ

\ū

šokių grupe

MW

3 
ib

J

— Ar tau būtų geriau gyventi 
Amerikoje ir eiti į lietuvišką 
mokyklą ar gyventi Lietuvoj ir 
eiti į rusišką mokyklą? — P. 
Gudelis, 4 sk.

— Ar ten melžia karves? — L. 
Ridikai té.

— Kur jūs važiuojat per vasa
ros atostogas? — V. Lora, 4 sk.

— Ar tu žinai, kur Simas 
yra? — A. Alinskaitė. 5 sk.

“i ÍWvV.

Aí L.',:.
Mg

flF ÍéA

choras

Vilnelės talkininkės klausinė
jo mokinius: “Jeigu pas tave 
atvažiuotų tavo amžiaus svečias 
iš Lietuvos, ko tu norėtum jį 
paklausti?“ Štai keletas pasi
sakymų:

— Ar tu nori su manim žais
ti? — A. Gintautaitė, darželis.

— Ar moki lietuviškai? — N. 
Jankauskaitė, darželis.

— Ar Lietuvoj yra dvynukų?
— Romas ir Vytis Keziai, darže
lis.

— Kokie ten aerodromai? — 
G. Ambrozaitis, 1 sk.

— Ar Lietuvos vaikučiai turi 
tą patį Kalėdų senį, kaip mes?— 
R. Jasaitytė, 1 sk.

— Ką jūs darot mokykloje?
— V. Karmazinas, 2 sk.

— Ar ten yra hipių? — R. 
Bobelytė, 7 sk.

— Kokios yra populiarios 
plokštelės? — R. Vilgalytė, 8 sk.

— Ką jūs galvojat apie ame
rikonus? — A. Rajeckas. 8 sk.

— Ar Lietuva panaši į New 
Yorką? — A. Česnauskaitė. pa- 
gelbinė k.

— Kaip tu čia atsiradai? — 
P. Pocius, pagelbinė k.

— Ar lietuviai moka angliš
kai? — I. Mėlinytė, pagelbinė k.

— Ar ten nuverčia tiltus, kai 
ledas sušąla? — S. Janušas, 3 sk.

— Kodėl tu čia atvažiavai?
— T. Ivaška. 4 sk.

5
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— Ar rasai yra tikrai tokieJ. Vilgalys, 6 sk. S. Birutis, 6 sk.

Vebeliūnaitė, 7 sk.R. Ivaškaitė. 6 sk.

oro?
— Kaip atrodo lietuviškos ma 

šinos? — G. Bivainis, 6 sk.

0 C. 

4 o °• O”

— Kaip toli yra mokyklos nuo 
namų? — A. Katinaitė.__„________ ■ — Ar Lietuvos sportininkai berniukai nešioja ilgus

Ar Lietuvoj yra užteršto gali dalyvauti olimpiniuose žai- plaukus? — T. Šulaitis, 7 sk.
dimuose?— S. Birutis, 6 sk. ^r rasal tikrai tokie

—- Kokia vieta yra įdomiausia blo&i> kaip mes manome? —-D.
Vilniuj?

DMJTHE. IR OdEmjm
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\Zerfė 
man té

A. BADŽIUS

Šie po n <?u Ay 4-e

Po antrosios maldor (taip arabai skaičiuoja 
laik|), palikę Auksines Antelės užeiga, greitais 
žingsniais skubėjom i vizyro Ibrahim Maluf, val
džios ministro, rūmus.

įej^s į tuos turtingus kilmingojo musulmono 
namus, tikrai apstulbau.

y v, , •,Peržengę sunkius geležinius vartus, ilgai ėjom 
siauru koridorium vedami milžiniško nubiecio (ant 
kurio kairės rankos kabėjo auksines apyrankės) 
iki priėjom puikiu vidinį rūmtĮ sod^.

y .Tas sodas, apsuptas aukšto skonio statyba, 
skendėjo maloniam pavėsy, kurį sudarė dvi lygia- 
gretės eilės apelsinu vaismedžiu. į t^ sod^ vede 
daugelis durų, kurių keletas turėjo priklausyti 
haremui. Dvi netikinčiu^ų vergės, kurios nieko 
nenujausdamos ramiai sau skynė geles, vos tik mus 
pamaniusios, nudūmė tarp gėlių ir dingo uz kolonu.

Is sodo, kuris man pasirodė linksmas ir gracin 
gas, siauros durelės prakirstos gana aukštam mūre, 
vede į pirmų gražiųjų rūmų kiemų. Sakau pirmų, 
nes siuose namuose dar buvo ir kitas kiemas kai - j 
riam rūmų sparne.

. . .y . .Vidury pirmojo kiemo, viso iškloto puikiom mo
zaikom, tryško trijų švirkštų fontanas. Trys 
vandens lankai išbraižyti ore mirgėjo saules svi£ 
soj .

Perėjom kiemų vis to pačio auksiniais pančiais 
vergo vedami ir patekom į rūmų vidų. Ėjom per 
brangiai išpuoštas sales, kurių sienos buvo nukl£ 
tos sidabriniais siūlais dabintais kilimais, kol 
pagaliau atsidūrėm toje, kur sėdėjo žymusis mūsų 
valdžios ministras. Į

Radom jį patogiai įsitaisiusį ant didelių pa
galvių, ramiai sau šnekučiuojantis su draugais.

Vienas is jų (tuoj atpažinau) tai buvo seikas 
Salėm Nasair, mūsų kelionės nuotykių draugas dy
kumose; kitas buvo žemas, apvalaus veido, malo - 
nių bruožų, su truputi pražilusia barzda. Sko - 
ningai apsirengus, ant krūtinės jam kabėjo ketur
kampis medalis, kurio viena puse buvo geltona, 
kaip auksas, o kita, tamsi kaip bronza.

Vizyras Maluf mus priėmė labai maloniai. Ir 
kreipdamasis į žmogų su medaliu, sypsodamasis 
tarė:

✓ , . y.
- Štai, mano mielas lezid, mūsų gabusis skaičiuo
tojas. 0 Šis jaunuolis, kuris jį globoja, tai 
bagdietis, kuris jį netikėtai surado, eidamas 
Allah keliais.

• • • • , • v «Pagarbiai pasveikinom kilmingąjį seikų. Suži
nojom vėliau, kad tai buvo garsusis poetas lezid 
Abdul-Hamid - neperskiriamas Kalifos draugas ir 
patikėtinis. Ta nematytų medalį, kaip tik jis 
buvo gavės isT Kalifos Al-Motacėm uz tai, kad su- 

» ° * y «• v*. . . z. y . z.kure trisdešimt tūkstančių dviejų šimtų žodžių 
poema, nepavartojus ne vien| kart Kaf, lam ir ayn 
raidžių (trys arabų kalboj daugiausia vartojamos j

Pries porą metų rašėme (“Drau
go” kultūrinis priedas, 1970. II. 
28.) apie biologo Vaclovo Augulio 
1969 metais ištobulintą metodą 
smegenų celėms dažyti. Jo darbas, 
paskelbtas “Stain Technology” 
žurnale, tada sukėlė viso pasaulio 
mokslininkų susidomėjimą. Praė
jusiais metais, tobulindamas to
liau savo metodus, V. Augulis ta
me pačiame žurnale paskelbė dar 
fdu straipsnius. Progai pasitaikius 
teko su biologu plačiau išsikalbė
ti apie jo darbą, naujai ištobulin
tus smegenų dažymo metodus, 
jų praeiti ir vartojamus chemika
lus.

Pirmasis darbas pavadintas 
“Galocijanino panaudojimas gal
vos ir stuburo smegenų dažymui” 
(“Use of Gallocyanin as a Myelin 
Stain for Brain and Spinal 
Cord”). Ankstyvesniame 1969-tu 
metų darbe V. Augulis naudojęs 
natūralius dažus, pagamintus iš 
įvairių Indijos bei Pietų Ameri
kos medžių bei jų žievių ekstrak
tų. Savo naujame darbe jis jau 
aptaria sintetinių biologinių dažų, 
vadinamų gaiocijaninas (Gallo
cyanin) panaudojimą. Šie dažai1 
jau buvę naudojami celių bran
duolių dažymui 1921 meteais Ve 
kietijoje, vėliau ir Amerikoje. 
Nauja čia tai, kad V. Augulis pir
mą kartą šiuos dažus panaudojęs 
smegenų baltajai medžiagai mye- 
linui dažyti. Tai esąs didelis pa
ties proceso suprastinimas bei pa
tobulinimas, įgalinąs histologus 
masiškai ir automatizuotai dažy
ti smegenų preparatus ir net kai 
kuriais atvejais ligoninėse panau
doti diagnostikos reikalams.

Antrasis darbas pavadintas 
“Galvos ir stuburo smegenų su- 
pravitalinis dažymas ir fiksavi
mas per krauiasrvsleę” /“Sunrovi- 
tal Staining and Fixation of Brain 
and Spinal Cord by Intravascu
lar Perfusion”). Patsai žodis “su- 
pravitalinis” kilęs iš lotynų kal
bos. /‘Supray italinis dažymas” 
reiškiąs audinių ar celių dažymą, 
dar’ joms gyvoms esant Atlieka
ma taip: gyvulys anestizuojamas 
ir atidaroma krūtinės ląstą. ■ Dar 
jam gyvam esant, išplaunamas vi-

Pripažįstama, kad spauda 
yra lietuviškosios išeivijos 
pulsas, tačiau retas kas tesi
rūpina to pulso tvaksėjimą 
palaikyti.

DRAUGAS, 11. XL 70. 

sas kraujas ir per aortą su fiksaty 
vu įšvirkščiami dažai, kurie krau

jagyslėmis pasiekia . smegenis, 
juos nudažo ir užfiksuoja. Tada 
smegenys išimami, specialiais in
strumentais piaustomi plonytėm 
riekutėm ir’paruošiami mikrosko
pinei analizei bei fotografavimui.

Supravitalmis audinių dažymas 
jau buvęs bandomas praėjusio 
šimtmečio pabaigoj Vokietijoje 
Bet tada buvo naudojami tik vie
nos rūšies biologiniai dažai. Vė
liau metodas buvęs kitų patobu
lintas ir 1969 metais jau galima 
buvo naudoti dar dviejų rūšių 
biologiniai dažai. V. Augulis šoko 
didelį šuolį į priekį ir savo pasku
tiniam darbe aprašė net 22 biolo
ginius dažus, kurie atitinkamai 
paruoštuose skiediniuose ir tech
niškai . pritaikyti gali būti pa
naudoti. Be to ir pats dažymo pro
cesas buvęs gerokai suprastintas. 
Anksčiau vieno gyvulio smegenų 
nudâzymas supravital iru u būdu 
buvo atliekamas maždaug per ke
turias valandas, o Augulio meto
du dirbant, tetrunkąs tik ap. ’ vie
ną valandą.

Pastarieji V, Augulio darbai ir
gi susilaukė didelio viso pasaulio 
mokslininkų bei mokslinių insti
tucijų dėmesio. Autoriui tekę iš
siuntinėti net po 350 straipsnių . 
atspausdų i visus penkis konti
nentus.

Atrodo, kad mūsų tautietis yra 
tapęs tarptautinio masto biologu, 
smegenų audinių dažymo specia
listu. lokiu tapo savo gabumų ir 
didelio darbštumo dėka. Mokslas 
šiais laikais žengia pirmyn didr 
liais šuoliais. Kas prieš penkerius 
metus buvo naujiena, dabar jau 
rasenęs dalykas. Biologas V. Au
gulis karo ir pokario metais, net ir 
nedirbdamas savo specialybėje.' 
stengėsi neatsilikti ir savo srities 
progresą atidžiai sekė. Dėl to ir

• pasiekė stambių laimėjimų.
- »■■■....... ■ ■________________
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JUOZAS KRALIKAUSKAS Aname žiemos žygyje patį pirmąjį gaiš-
ra padegė Gergardo ranka» Juk pago
nis valdovas ir jo tauta - tai piktosios 
dvasios valdovystė. Šio krašto žmones, 
žemės ir turtai gi ne Dievo garbei tar
nauja: tai vien tik velnio galybę stiprina
Kaip teisingas yra kryžiaus karas, taip-

Rikį Treiniotą lydi keli iš diduomenės: kilmingi, turtingi,vy
resni. Šie smarkūs raiteliai irgi su žalvariu ir geležim. Tarp 
palydovų - ir Girdelis, Treiniotos mėgiamas patikėtinis. Tik 
šiandie jis jau nesišypso, nors įprasta jį matyti vis besišypsant.

Visų akys - į Treiniotą. Veiduose prašvitimas iŠ smalsumo, 
prievangos ir dėkingumo. Daug kas čia Žemaitijos viešpatį ma> 
to pirmąkart, nors po Skuodo ir Durbės kautynių apie jį girdėją 
tiek ir tiek.

Greit susišnabžda galvos, skarelėm ryšėjančios. Mergos 
smalsios ir nušvitusiom akim. Spalvoti, dryžuoti, languoti jų 
sijonai.

Rauplėtas ligažynys nusivožia ir iškelia apskritine milo ke
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purę :
- Dėkui, išgelbėtojau! Dėkui, galingasis gynėjau’. Be tavęs 

būtumėm našlaičiai!
- Gyvuok! Gyvuok! - sušunka minia, keldami apskritines ke

pures : mugines, veltines, milines, 
šiaudines.

Rikis prie ąžuolo sulaiko savo 
pelėplaukį žirgą. Lyg vos pusiau 
teprasimerkęs. Ramus ir tvirtas, 
kaip šalia jo ąžuolas. "Dievų karei
va", „Ugnies rykštė", "Viešpatis 
narsūnas"- taip jį vadina Žemaičių 
krivė Tautigina.

Prieš raitą rikį buožininkai iš
stumia mėsingą žemaitį, kuris bu
vo kryžiuočiams keliavedžiu.

Pastatytas tarp rikio ir paniuru
sios minios, šis baimingai žiūri į galingąjį teisėją, it vilkas iš 
duobės. Apžėlęs juodais garbanuotais plaukais. Išsiskiria jis 
jau net ir ta svetimšalio vilkėsena: žemaitis, o ir iš drabužių 
jau ne žemaitis.

Kareivos, žyniai, laukininkai ir kaimynai - visi apmaudin
gai sužiurę į savo išdaviką.

- Ha, Vaištaras! - garsiai nustemba vienas iš minios.
Kai kurie sujuda šnabždėti ir murmėti. Jie atpažįsta ir atsi

mena. Tai juk tikrai tas pats: ėsnus dykūnas Vaištaras, buvęs 
čionykštis.

- Išdavike, tu! - vėl surinka vienas.
- Šunims sudraskyti!
- Prigirdyti!

Rikis pakelia ranka.
V v

- Nutilkit! Sa! - liaudyje sudraudžiamieji balsai.
Minia nuščiūva.
- Po sausa šaka nukrypėlį, - ištaria Treiniotą, kurio tvirti- 

žandai tarytum rodytų sprendimo neatšaukiamumą.
Du domininkonai pamokslininkai - sandalais apsiavę, elgetau

ją vienuoliai, Šio kryžininkų žygio dalyviai - čia dabar laikomi 
atokiai vienas nuo antro. Surišti ir susigūžę. Jiedu gi šitoje ša
lyje ne žodžiais veikė, o taip pat ugnimi ir kardu. Įtemptai žiū 
ri.

Enrikas - jaunesnysis domininkonas : dručkis, apskritu vei
du raudonskruostis. Net prasiviepęs dėl įsitempimo. Iš jo atim
tas odinis vyno maišiukas, kurį jis turėjo šitame kryžininkų žy. 
gyje.

Gergardas - senesnysis domininkonas: pašiurpusiu veidu, 
blizgančiu žvilgsniu ir kietai sučiauptom lūpom, Jis jau nebe 
pirmame kryžiaus žygyje į Žemaitiją, Pirmą kartą čia naikini
me jis dalyvavo 1256 metų žiemą, kai Livonijos magistras nwž» 
n? i a i kercH'" —„4x4-—ą]4-—,4-t- — 4-O.1-4.—tí---- -> —

lygiai teisinga yra deginti pagonių trobas 
ir mantą. Ką iš jų atimsi, - atimsi iš 
velnio. ..

Dabar abudu susitraukę. Žemaičių 
žodžių jiedu nesupranta, bet sprendžia 
iš rėksmų ir veidų, Mato— tik ant plau 
ko tekybo tarp dangaus ir žemės, «.

Prieš Treiniotą išstumia surišta an- & »
trąjį: paukščio rudu veidu, pelkių gele
žies rūdos plaukais ir drumzlinom akim.

- Kas nuo šito nukentėjo?
- Aš. Aš . Aš,
- Ateik arčiau. Taip tu, bičiuli.

Minios priekin išeina nurodytasis raup
lėtu veidu, rimtom šviesiom akim.

- Sakyk, kaip buvo.
Virpančiom lūpom:
- Mažulis skvernan įsitvėrė, "Tėvuk 

Tėvuk, nepalik!" Sis gi vaikui kad spirs. 
Atsikėlė ir persigandęs vėl "Tėvuk, tėvuk 
Ale šis kaip kirs iš peties, tai ir užmušė,

- Pelkės rūdon prigirdyti,- iŠTenka 
bausmę rikis.
Rikis Treiniotą išjoja.

- Valio-o!
- Tegyvuoja mūsų Viešpatis!
- Valio-o~ooo!
Treiniotą pasuka į kilmingojo Arvydo 

gyvenvietę, paveldėtą iš senelių. Tai grei
čiau, sakytum, pilaitė su priepiliu negu 
dimstis. Ir labai gerocje žemėje, ir gra
žioje vietoje, . -

Miriop nuteistiems bausmė įvykdoma 
dar saulei nenusileidus.

(Bus daugiau)

Mergaitės portretas. Dail. Ona Paškevičienė.
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pokalbi 5. iš s
Sunku pasakyti. Gal ir tai, kad 

mano tėveliai norėjo, kad baigčiau 
universitetą — studijavau literatū
rą iki magistro laipsnio— ir ne
tiek dėmesio kreipė dainai, kaip 
ir daugelis tėvų su įmeną linku
siais vaikais.

Keliomis kalbomis dainuojate ?

Kas dainuoja, turi išeiti visą 
eilę dainų rūšių ir kompozitorių. 
Dainuoju lietuviškai, angliškai, is
paniškai, vokiškai, prancūziškai, 
itališkai ir rusiškai. Repertuare 
iš viso yra apie 300 dainų.

Koks yra Jūsų balsas? Ar yra pa
kankamai lietuviškų dainų šiam 
balsui ?

Mano yra dramatinis koloratū
rinis sopranas, kas retai pasitai
ko. Lietuvių kompozitorių ar har
monizuotų dainų šiam balsui yra 
kol kas labai mažai.

Ar šią kelionę po penkis Pietų Amę- 
rikos kraštus ruoŠėte koncertų tiks - 
lams ?

Ne, tš pradžių tebuvo kelionė į 
Argentiną įvairiais reikalais ir pa
žįstamų aplankyti. Kai apie tai lie
tuviai šiuose kraštuose sužinojo, 
pakvietė koncertuoti, o prieš išvyk
dama iš Čikagos buvau paprašyta 
pasirūpinti Jaunimo Kongreso ir 
Tautinių šokių šventės reikalais.

Kur Jūs koncertavote?

Bogotoje , Kolumbijoje, kurion 
pakvietė sugrįžti ir dainuoti su sim
foniniu orkestru. Buenos Aires, ku
riam koncertui atėjo beveik tiek 
pat žmonių, kaip į Vasario 16 mi
nėjimą; Montevideo - koncertas .bu
vo savaitės dieną - irgi daug žmo
nių.

Kaip Jums pasisekė ieškoti talentų 
Kongreso vakarui liepos mėnesį?

(D.Kučėniėnė vadovauja talentų 
vakarui - koncertui, kuriame daly
vaus jaunimas iš visų kraštų).

Įdomu: suradau ir tokių, kurie 
yra atitolę nuo lietuvių, kaip Ko- 
lombijoje 21 metų lietuvi, kuris ra
šo ir pats išpildo "rock” dainas. 
(Sao Paule dainininkė susikalbėjo 
su jaunimu, kuris pristatytų brazi
liškos muzikos orkestrėlį).

Šokėjai iš Argentinos ir Urugvajaus

M ŪSU LIETUVA

Dalia ir Jonas Kučėnai atvežė 
sąrašus abiejų kraštų jaunimo, ku
ris vyksta į Kongresą. Iš Argenti
nos bus 25, kurių 22 skrenda kar
tu su Brazilija; iš Montevideo 17- 
"Ąžuolyno!! šokėjai, lydimi T. Jo
no Giedrio, ir dar trys lietuviai 
turistai. Su Brazilijos 30 keliauto
jų, iš viso bus lėktuve apie 72 ats
tovai ir šokėjai, kurių kelionėms 
apmokėti talkina tiek PLJK komi
tetas, tiek Taut, šokių šventės iž
das, ir dar 8, kurie patys apmoka 
visą kelionę.

Jonas Kučėnas dalyvavo savai
tiniame atstovų pasitarime šešta
dienį, prisidėdamas prie diskusi
jų apie lietuvišką švietimą išeivi
joje ir organizacinę veiklą. 
Abu kalbėjosi su šokėjais ir šiaip 
jaunimu, atsilankiusiu jos koncer
te. Atskirai posėdžiavo su kongre. 
so komitetu ir dalyvavo literatū
ros ratelio susirinkime.

nė, gaivinanti ir stiprinanti.
Kai kas norėtų, kad aš išblaškyčiau — 

nueičiau jiems į talka. Keisti norai! Jei jau 
mano protas aptemtų ir tamsybėse pradė
čiau klaidžioti, tai ne tik asilai, bet ir avinai 
pradėtų juoktis ir džiaugtis. Bet to nesu
lauks, nes Dievas man davė protų!

Žinoma, dvikova nelygi. Aš beteisis ir 
bejėgis, gali nugalėt, bet tik nenormalus 
galės iš to juoktis ir džiaugtis. Ir kokia gali 
būt garbė, jei ginkluotas nugali beginklį ir 
beteisį gintis.

Viena noriu pažymėt ir atkreipti dėme
sį: kad nepultumėt į panika, girdėdami ma
no adresu grasinimus, kad neužmirštumėt 
Kristaus žodžių:: "keiskite mažutėliams at
eit pas mane!"

Mes turime eiti,' lar uoliau, glaustis prie 
Kristaus dar meiliai, nes tik Jis Meilė, Tie
sa ir Šviesa. L

Jei Dievų pažirįtjų, jei meilės turėtų — 
nes Dievas — tai Meilė — tikrai taip niek
šiškai nesielgtų.

Kiek žodis bus įvertas ir nebus atšauktas, 
o už pagirstų žo 
pasmerktas, bent'1 per paskutinį pasikalbė
jimų? (Red. — gautame tekste taip parašy
ta; jo prasmė nelabai aiški.)

Bet kas bus, jei motinos ves į bažnyčių 
savo sūnelius ir dukreles, o kunigas išva
rinės? Nuo altoriaus pradės, o prie durų 
baigs. Bet ne! To jau nieks nesulauks!

Prie Dievo — Kristaus dar arčiau! Glaus
kimės dar meiliau, o Jis sustiprins, apšvies, 
suteiks išminties, ir mes būsime tokie geri, 
kad dėl mūsų niekas neliūdės!

;ių kartojimų ar nebūsiu

2
į

Jonas Lukoševičius , 26 m., ke- 
liavęs po Pietų Ameriką, pirmojo 
PLKJ atstovas ir 1971m,JAV-se 
dalyvavęs taut, šokių mokytojų kur
suose, Nemuno šokių mokytojas ir 
Brazilijos grupės vadovas taut. šo- 
kių Šventėje šį liepos mėnesį, Sajun 
gos narys, spausdinimo mašinų 
bendrovės pardavimo skyriaus ve - 
dejas, Gyvena Jardim Sao Paulo.

Šokėjai

Prie atstovų prisideda dar daugiau 
šokėjų.

Silvanija Aradzenkaitė, 16 m., stu
dijuojanti kolegijoje, mėgstanti šok
ti, skaityti, rankdarbius ir namų 
ruošą; tiek populiarią kiek klasinę 
muziką, sportą, priklauso Nemunui.

Elena Bareišytė, 15 m., kolegijos 
mokinė, nemunietė, iš Vila Belos. 
Mėgsta krepšinį, tinklinį, stalo te
nisą, .plaukti, rankdarbius ir tauti
nius šokius .

Sonia Bareišytė, 13m.; Nemuno na
rė, mėgsta šokti, pianiną, skaityti 
ir sportą.

Silvija Bendoraitytė , 14 m., lankan
ti São Miguel kolegiją, priklauso Al
pinos bei Juventus klubams, pasižy
mėjusi plaukikė, mėgsta muziką, * 
skaityti, sportą, dalyvauja Žilvity
je ir Ateityje.

Petras Bilevičius , 21 m., dirba Ban
co do Brasil ir priklauso jo sporto 
klubui, studijuoja administracijos 
sritį, baigė atskaitomybę, šoka Ne
muno grupėje.

Robertas Bilevičius, 15 m., lanko 
kolegiją, priklauso Nemunui, mėgs
ta tango muziką, krepšinį, stalo te
nisą ir keliauti.

Klaudijus Dylis, 15 m., priklauso 
ateitininkams ir Žilvičiui, mėgsta 
plaukti, žiūrėti filmus ir amerikie
tiškos muzikos klausytis; neseniai 
buvęs Argentinoje, priklauso dar- 
Juventus ir ABC klubams.

Reinaldo Micali, 20m., dirba banke 
priklauso Nemunui, mėgsta rumbą 
piešti, stalo tenisą ir krepšinį.

Robertas Magila , 21 m., iš Vila 
Belos.
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LIETUVOS NACIONALINE 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

VISĄ S. PAULO LIETUVIŠKĄJĄ 
. ISUOMENE KVIEČIAME DALY- 
v AUTI TĖVO JONO BRUŽIKO 7 5 
METŲ AMŽIAUS IR 50 METŲ KU
NIGYSTĖS SUKAKTUVIŲ PAGER
BIME, sekmadieni, gegužės 21 die- 

> atlygiai 17 valandą , Šv. Ka zimi e r o 
^rapijos salėje. Programojepra- 
natoma: Iškilmingos šv. Mišios per; 
arias giedos Bendruomenes irwAuš- 
os"chorai. Po Mišių čia pat salėje 
>agerbimo aktas. Bus tik dvi trum-: 
>o kalbos, viena nuo kunigauta nuo 
»asa uliečiu.

Abu chorai drauge sudainuos po- 
ą gražiu dainų, pasirodys ir kiti < 
įieniniai vienetai, bet viskas bus 
trumpai, nes jubiliatas yra silpnos 
širdies, todėl negalima užtęsti pro

gramos. Po pagerbimo akto bus tra 
dicinė, pagerinta arbatėlė. Jei dal) 
viai atsineštu ko nors, kas tinka 
prie arbatėlės, būtume dėkingi.

Smulkesnė programa bus kitame 
ML numeryje.

„ AUŠROShCHORAS

SKAUTIŠKA IŠVYKA Sekma, 
dieni, V. 14 .lietuviškasis jaunimas 
nuo 10 iki 14 metų kviečiamas da
lyvauti iškyloje į Serra do Mar.Iš, 
vyksime 5.30 vai. iš Zelinos para
pijos . Traukiniu iš Gaetano 6.18 v. 
Traukiniu vyksim iki Paranapiaca- 
ba. Grįšime 18 valandą į S.Gaeta
no stotį.

Reikia pasiimti tik pusryčius ir 5 
kruzeirus. Ta į>roga būtina avėti 
tvirtus batus ir ilgas kelnes, bei pa
siimti šiltą megztinį.

Ten, gamtoje, ant žarijų kepsim 
duoną, bulves, mėsą. Bus žaidimų, 
miško eksploracija. Baigsim išvy
ką šv. Mišių auka gamtoje.

Užsirašyti pas Gilberto Dilį arba 
Zelinos parapijos klebonijoje iki 
12 d.gegužės.

Kun.H. Šulcas.

PAMINĖTA MOTINOS DIENA

Šįmet lietuviskasis SP jaunimas 
tikrai nepagailėjo pastangų savo mo 
tinoms pagerbti, nors yra apgailėti
nai skaldomas mokslo ir darbo die
notvarkių. Bendrom jėgom paruošė 
net perilgą programą. Mielų tautie
čiu dalyvavo iš visur, net iš Argen
tinos pp Levanavičiai. Abu chorai 

pasirodė, jauniausi, vidutiniai ir vy
riausieji tautinių šokiu šokėjai.Mi- 
nėjimas prasidėjo šv.Misiomis ir 
baigtas jaukia arbąfįėle Jaunimo na
muose. Visos mamytės gavo gėlių. 
Atžymėtos pp M. A Vinkšnaitienė, 
kaip savo Šeimos ir plataus lietu
viško jaunimo baro ilgametė for 
muotoja, p€ S,, Silickienė kaip gau
sios ir didžiai lietuvybe susirūpi
nusios Šeimos motina, ir p.M.Klei- 
zienė, kaip veiklumo pavyzdys moti
nėlių sengalvėlių tarpe,

p. V. Vosylienė su pulkeliu dos
nių mamyčių priruošė arbatėlę, p. 
Ho Aleknavičienė parūpino ir sudės
tė gėles. P. V. Banys suvyru rink
tine mamoms tvarkyti sales.

O visų motinų nuopelnus bene iš
minėsi? Sunku taip pat ir palyginti. 
Pradėk vertinti vienaw1ir štai kita at
rodo dar geresnė. Žodis ir plunks
na gali nusakyti tik labai paviršu
tiniškai. Vieną ir kitą tepataiso Die 
vas.’ KHS

PRIMENAM, PRIMENAM, PRIMEN 

kad gegužės 28 dieną Šv. Juozapo Vy
rų Brolija rengia šventkelionę į Apa 
rscidą, melstis ua Lietuvos perse 
klojamus katalikus. Autobusai iš
vyks 6 vai. ryto iš Zelinos, Pruden
tes ir Casa Verdės. Nuvykus Mi
šios bus 11 vai., paskui kryžiaus ke
liai. Namo grįšim 16 valandą.

Brolijos Valdyba.

NEBER VIETOS ne tik lėktuve, bet 
ir Šiame ML numeryje įdėti platės- 

nį p. Arūno Steponaičio pranešimą.
Todėl čia tik trumpai pranešame, 
kad NEBĖR LAISVŲ VIETŲ LĖK 
TUVE Į JAUNIMO KONGRESĄ.
Platesnis paaiškinimas ir skri- 

siančiųjų vardai pavardės bus pa
skelbti sekančiame ML numeryje.

M. L. Re dakto r ius

UŽSIMOKĖJO UŽ ML: M.Kleizie- 
nė ir S.Balvočius po 25 kr.. O. Ser
bentas ir Pr.Griškonis po 30 kr. 
Julė Joteikaitė Galvao 50 kr. Visiem 
lietuviškas ačiūl

ML Admin.

LAPOJĘ bus metinės Mišios už a. 
a. Kazimierą Kavaliauskienę geg. 
22 dieną, 19.30 vai. Užprašė duktė 
Jadvyga Karalkevičienė. Kviečia 
draugus ir pažįstamus dalyvauti.

į LIETUVIŲ SĄJUNGA-ALIANÇA A 
i: motinos dienos proga ruošia tradi- 

cinįpobuvi pietus-feijoadą.bal 14 d.
Į 13 vai. R, Lituania 67. Prašo dalyyj

-
f ILlvlAo r

Betyrinėdamas mūsų Tautos pra
eitį liečiančius dokumentus, Brazi 
lijos Uzs. Reikalu Ministerijos is
toriniame archyve radau buv. Lietu
vos konsulo P. Mačiulio rasta. Jis 
1932-6-10 kreipėsi į Brazilijos Užs 
Reik. Ministeriją, prašydamas at
leisti nuo muito mokesčiu "um pa 
cote com filmes comemorativos dos 
festejos que tiveram lugar na Litu
ânia em 1930, por acasiao da come
moração dos 500 anos do jubileu do 
Gr an-Duque da Lituânia Vytautas, 
pesando netto 14 kilos". Filmą at
vežąs iš Lietuvos į Santos "o envia 
do especial Sr. Vladas Ingeleviči us, 
que desembarcou em Santos no dia 
26 de Abril de 1932 do vapor "Cap 
Arcona". Tasai pokas "foi endere
çado ao Sr, T. Daukantas, nosso en
carregado de Negocios no Brasil". 
Deja, muitinėje buvo nepajudinamų 
biorakratų. Jie,nepaisydami Uzs . 
Reik. Ministerijos parėdįmų, kad 
filmas būtu įteiktas Liet, konsului v v
be muito mokesčiu, tokio mokesčio 
reikalavo.

Pakartotinai ir pakarto tinai,kon
sulas rašė Užs . Reik. Ministerijai. 
Po metų, 1933.5.13 d. konsulas vėl 
rašo, kad tas filmas vieną kartą jau 
buvęs išstatytas varžytinėms,kadan 
gi nebuvęs atsiimtas. Tačiau neatsi
radus pirkėjui, paliktas. Esą mui
tinė dabar atiduodanti filmą, bet"me 
diante o pagamento de taxas descri
minadas no oficio do despachante, 
cuja copia juntamente envio".

Konsulas prašė atleisti ir nuo 
tų mokesčių. Pagaliau 1933.6.23 
raštu n. 981, tas pats konsulas dėkcu 
ja Braz.Užs. Reik. Ministerijai, kad 
telegrafiniu įsakymu iš 29.5. 1933 

"foi concedida a isenção solicitada 
para o pacote contendo filmes cine
matográficos".

Taigi, tą filmą gavo Lietuvos 
konsulas S. Paulyje, Jis, ypač da 
bar, būtų labai įdomus ir svarbus. 
Galėtų pasitarnauti mūsų jaunimui 
ir senimui. Jame pamatytumėme 
1930 metų Lietuvą.

Filmas buvo Lietuvos valdžios 
pinigais nupirktas. įteiktas Lietu
vos atstovui, ne privačiam asme
niui, Brazilijoje. Netikiu,kad jis 
jau būtų kur žuvęs. Kas jį turėtų, 
tejaučia patriotinę pareigą jį įteik
ti mūsų visuomeninėms organizaci
joms. Šios galėtų panaudoti lietuviš
kai tautinei sąmonei ugdyti.

Kn. Z. Ignatavičius.

10


	1971-07-08-nr19-MUSU-LIETUVA-00081
	1971-07-08-nr19-MUSU-LIETUVA-00082
	1971-07-08-nr19-MUSU-LIETUVA-00083
	1971-07-08-nr19-MUSU-LIETUVA-00084
	1971-07-08-nr19-MUSU-LIETUVA-00085
	1971-07-08-nr19-MUSU-LIETUVA-00086
	1971-07-08-nr19-MUSU-LIETUVA-00087
	1971-07-08-nr19-MUSU-LIETUVA-00088
	1971-07-08-nr19-MUSU-LIETUVA-00089
	1971-07-08-nr19-MUSU-LIETUVA-00090

