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yra beveik karo stovyj e-apgul
tas sovieų papašiutistų ir ka
riuomenės® Vietos gyventojai ė- 
mė maištauti gindami savo tauti
nius bei religinius idealus»

BRAZILIJA
• BRAZIDIJOS PREZIDENTAS.G.MEDI
CI, rugpjūčio mėnesį susitiks su 
Venezuelos prezidentu Rafael Cal
deras aptarti įvairius politinius 
klausimus.

• razilijos vyriausybė smar
kiai plečia miškų apželdinimą vi 
same krašte.Dvylikoje valstybių 
jau pasodinta ir pasėta arti 2 
milijardu jaunų medelių.
9 VYRIAUSYBĖ TAIP PAT STENGIASI 
padidinti plieno gamybą. Iki 19 
I960 metų vietos produkcija sieks 
20 milijonų tonų per metus.Nau
jiems plieno fabrikams statyti 
žada skirti 16 milijardų kruzei- 
rų.
• DAR ŠIAIS METAIS BRAZILIJA TU 
RÊS W0 milijonų gyventojų.Di
džiausi krašto miestai šiuo me~

Lietuviai yra labai prisirišę 
prie savo nepriklausomybės,prie 
savo istorinių tradicijų ir ti
kėjimo. Po paskutinio karo so
vietai prievarta juos įjungė sa
vo valstybėn.To įjungimo iki 
šiol! nepripažino nė viena didžio
ji valstybėj Vakaruose, Rusai iš
vežė Rusijos gilumon mases lie
tuvių, o tuos,kurie liko krašte 
visą, laiką stengiasi nutautinti 
ir nureliginti. Paskutinėmis die
nomis lietuviai pakėlė balsą 
prieš tą priespaudą savo krašte.

Per visus pokario metus daug 
tautų visuose kontinentuose ga
lėjo pasinaudoti laisvo apsispn 
endimo teise ir tapo nepriklau
somos. Ir lietuviai turi galėt

tu yra: S.Paulo su netoli 7 mili
jonų gyventojų,Rio turi apie 5 
milijonus,Belo Horizonte pusant
ro ir Recife apie 1.4oo»ooo.

PA$A ULV/f
X

S.AMERIKA,RUSIJA,KINIJA.
Per paskutines porą savaičių 

buvo labai gyvas politinis di
džiųjų valstybių gyvenimas. 
Prezid. Niksonas siuntinėjo di~ 
džziuosius savo diplomatus į 
Maskvą, įį Pekin, į Tokijo. Mas 
kva pasiuntė savo prez.Pogorny 
į komunistinį Vietnamą ir jan 
buvojant amerikiečiai nebebom - 
bardavo sostinės Hanoi apylinkių.

Politinių vejų stebėtojai ma
no, kad visi tie diplomatų laks t y. 
mai ir pasitarimai iešifo būdo 
Vietnamo karui baigti. Tai pa
tvirtintų Š.Vietnamo ambasado
riaus Pekine pasakymas žurnalis
tams, kad Hanoi norįs derėtis ir 
baigti karą. Tįk amerikiečiai tu
rį tuoiau pat nutraukti bombarda
vimus S.Vietnamo.Amerikiečiai ne
besutinka sėstis prie derybų sta
lo, iki komunistai nepasitrauks 
iš užimtos Pietų Vietnamo terito
rijos,! šiaurę nuo demilitarizuo

Ką gero išgirdo Niksonas is - 
Brežnevo ir Mao,kad taip saldžiai 
šypsosi?

tos zonos. Galimas dalykas,kad 
Maskvai ir Pekinui patariant”. 
Viepiamo komunistai bus sukalba
mesni .

©
SUSTREIKAVO DIDŽIOJI DAUGUMA 

PASAULIO ORO LINIJŲ LAKŪNŲ.
Streikas tęsėsi vos 24 valan

das. Lakūnai reikalauja,kad Jung
tinės tautos imtųsi rinitų priemo
nių sustabdyti lėktuvuose vyks
tančius užpuolimus,lakū«nu ir žmo* 
nių žudymas. X®ą>ėja pąsaulio vy
riausybes, kad jei jos nesiims 
rimtai kovoji su teroristais ore, 
lakūnai gali ilgiau streikuoti. 
Toks lakūnu streikas duoda mili
joninius nuostolius!

ITALIJA ’

Didžioji Italijos katalikų 
KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ PARTIJA 
SUŽINOJUSI APIE KAUNE ĮVYKUSIAS 
RIAUŠES APIE TIKINČIŲJŲ VARGUS 
IR KUNIGU PERSEKIOJIMUS,išsiunti
nėjo viso pasaulio Krikše.Demo
kratų partijoms tokį raêtaj

”IŠ LIETUVOS ATEINANČIOS ži
nios liūdija,kad ten Kauno mie§- 

pasinaudot ta teise ir patys nu
spręst savo likimą.

Todėl generalinis sekreto- 
rijatas karstai kviečia visas 
laisvojo pasaulio tautas reika
lauti,kad lietuviams būtų duota 
teisė ir proga laisvai pasisa - 
kyti dėl savo ateities;

Taip pat Krikšč.Demokratų se , 
kretoriatas prašo visas kraštų 
vyriausybes šitą reikalą iškelt 
ateinančioje Jungtinių Tautų se
sijoje.

^oma,1972 m.gegužės m.31 d.
PASAULINĖ KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ 

SĄJUNGĄ.
VIA DĖL PLEBISCITO,107 

ROMA

Kai net kitataučiai šitaip 
atjaučia mūsų tautos kančias 
Lietuvoje, tai kaip mesvturim už
versti laiškais ir parašais Rusi
jos konsulatus, ambasadas,savo 
vyriausybę prašymais paremti 
tėvynės reikalus Junrt .Tautose'.

Nereikia ilgų lai’kų. Sana pa
rašyti : Mes protestu-' jame,/ar : 
protestuoju/ urieš lietuvių pa
vergimą,priefi tenai vykstantį 
kinčiųjų persekiojimą,priąf vys- 
kūpu ir kunigų varžymą ir reika* 

lauju pravesti Lietuvoje laisvus 
tarptautinių komisijų rMri’M 
mus balsa'VitfiUs-plebiscitą.

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka
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Kaip okupantai tendo
• Vtj O į,n Haiškinti saviem

Kaip Lietuvos okupacinė spau
da atžymėjo neramumus, sąryšy
je su Kalantos mirtimi? ■

Štai ištrauka iš laikraščio “Va
karinės Naujienos” V.22d- ketvir
tam puslapy, greta sporto žinių:

•KAUNO MIESTO VYKDO
MOJO KOMITETO P1RM1NIN 
KO DRG V. MIKUÕIAUSKO 
KALBA, PASAKYTA PER TE
LEVIZIJĄ ŠIŲ METU GEGU
ŽĖS 19 DIENĄ. ’ !

■Labas vakaras, gerbiamieji kau 
mečiai!

Kreipiuosi į jus norėdamas pa
aiškinti kai kuriuos mūsų mies- i 
to viešosios tvarkos klausimus. 
Šių metų gegužės 14 d. miesto so
de, užsipylęs benzinu, susidegino! 
1953 metų gimimo jaunuolis Ro-j 
mas Kalanta, l

'tardymo organai ištyrė ir nus
tato šios savižudybės aplinkybes. 
Buvo sudaryta teisminė, medici
nine komisija. Komisijoje dalyva
vę medikai — Vilniaus Valstybi
nio V. Kapsuko universiteto me
dicinos fakulteto docentė J. 
And ri uskevičienė, Respublikinės 
Ka u no psichoneurologinės -1 igo- 
nines vyr. gydytojas V. Bemeris, 
Lietuvos TSR Sveikatos apsaugos 
ministerijos vyriausias psichiat
ras J. Gutmanas, Kauno medici
nos instituto profesorius J. Sutkus 
ir kit< šios srities specialistai, at
likę teisminę, psichiatrinę eksper 
tizę, išanalizavę turimus doku
mentus, nusižudžiusiojo užrašus, 
laiškus, piešinius, tėvų, mokyto
jų. draugų parodymus, nustatė 
jog Romas Kalanta buvo psichi
nis ligonis ir savižudybę įvykdė 
ligos būsenoje.

Kai kurie neatsakingi asmenys, 
I grupė paauglių, nesuprasdami ir 
neteisingai įvertindami aukščiau 
minėta lakta, be jokio atsakomy
bės jausmo bandė trukdyti miesto 
rimtį, pažeidinėti viešąją tvarka.

Buvo imtasi priemonių vieša-» 
jai tvarkai užtikrinti, pažeidėjai 
patraukti administracinėn ir bau 
džiamojon atsakomybėn. Ir atei
tyje pažeidus viešąją tvarką, vi
su griežtumu bus taikomi tarybi
niai įstatymai.

Mums malonu, kad Kauno 
miesto darbo žmonių kolektavai 
pritaria ir teisingai supranta mū
sų pravedamas aktyvias priemo
nes, .-.merkia pažeidėjų neatsakin 
gus Veiksmus.

Mes kreipiamės į Mokyklų vado Į 
us, mokytojus, tėvus, jaunimą ir Į 

kviečiame prisidėti prie viešosios 
'tvarkos mieste užtikrinimo. Mes 
suprantame, kad šie veiksmai y- 
ra atsitiktinio pobūdžio.

Tikimės, kad mūsų gimtasis 
! Kaunas ir toliau liks aukštos kul
tūros ir pavyzdingos viešosios! 
tvarkos miestu.

Tuoj po šio straipsnio tame 
pačiame laikraščio puslapyje rie 
biu šriftu įdėta:

“Kauno Tiesoje” išspausdin
ti miesto darbininkų, mokslinin
kų, kultūros darbuotojų pasisaky 
mai, kuriuose smelkiami chuli
ganiški [veiksmai ir pritariama 
priemonėms, kurių buvo imtasi, 
palaikant viešąją tvarką mieste. 
Be to, laiškus redakcijai atsiuntė 

( Medicinos Instituto studentas S. 
; Petrašius, “Aido” kultūrinių pre 
kių gamyklos brigadininkas A. 
Špokas, LTSR Mokslų Akademi
jos narys — korespondentas A. 
Namu ra, “Drobės” vilnos pra
monės įmonių susivienijimo ga
mybinio apmokymo instruktorė,* 
Socialinio Darbo Didvyrė G. Ky 
želienė, J. Janonio popieriaus fab

■ riko vyr. meistras S. Dranginis, 
j J. Greifenbergerio santechnikos 
dirbinių gamyklos šaltkalvis — 
remontininkas. P. Saulevičius ir 
kiti. ■

Štai R. Kalantos tėvų laiškas: 
(faksimilė ranka rašyto teksto, 
apačioje du parašai. Lyginant 
panašų Šriftą su teksto rašysena, 
neatrodo, kad tekstą būtų rašęs 
■vienas iš laišką pasirašiusių)- 

, Po faksimilės tekstu atspausdin
tas turinys:

“Mūsų šeimą ištiko didelė ne- 
; laimė — nusižudė sūnus. Kiek
-vienam suprantamas tėvų sielvar 
i tas. 0 -kažkokie nesusipratę ele
mentai, pasinaudoję mūsų nelai
me, šneka apie artimųjų perse
kiojimą, bandė trukdyti mieste 
rimtį. Kiti, tik smalsumo vedami,: 
sekė jais, visu tuo • sukeldami . 
mums dar didesnį skausmą. Taip i 
elgtis niekas neturi žmogiškos1 
teisės.

Didžiausia parama mūsų šei-x-’ 
mai — ramybė! (Parašai)

pake I£ 
Sunailfirt ti
tokie k^J*

«------------------------------------------------------------- -------------------------- -—------------------------T ""

P i. 1=1 T I N K I T
„M ūsų b£T_u "

Tik joje Y^sit >
k'as cteolą-s/ —

Urugvajaus lietuvių Kultūros drau
gija išrinko naują valdybą: pirm „Ed
mundas AndruŠkevięius, vicepirm. 
Jonas Kamandulis (sūnus), sekr.A- 
delė Jazkelevičiutė, pro-sekr. Biru
tė Žukaitė de MaČanskas, ižd.Lyda 
Petrauskaitė ir Victor Evovluckas; 
nariu - Adolfas Debesis. Tik vienas 
naujos valdybos narių, yra virs 30- 
ties metu amžiaus.

Vysk. Antanas Deksnys savo ke
lionės metu JAV-se paskelbė, kad 
vakarų Europoje dabar yra apie 
21,000 lietuviu ir 66 lietuviai kuni
gai. Sielovados delegatai yra keturi: 
Italiia - mons. V. Mincevičius, Vo
kietija - mons. J. Aviža, Prancūzi
ja - kun. J . Petrošius, Birtanija - 
kun. St. Matulis, MIC.

New Yorke įsteigta draugija "A- 
mericans for Simas" (Amerikiečiai 
uŽ Simą), šiuo metu lietuvių radijo 
programos Komitetas nori surink
ti 250.000 parašų, kad Niksonas iš
keltų Baltų klausimą Maskvoje, ypa
tingai Simo Kudirkos kalinimą.

$
Dr. Elena Armanienė, gyvenanti 

Baltimorėje, buvo išrinkta viena iŠ 
penkių iškiliausių pereitų metų mo
terų Maryland valstybėje. Ji yra ad
vokatė, įsigijusi net du daktaratus, 
veikli advokatų ir lietuvių veikloje.

Lietuvių visuomenė Tasmanijojė. 
Australijos saloje, nutarė išleisti 
knygą apie lietuvį Olegą Truchaną, 
kuris tyrinėjo tos ypatingos salos 
gamtą. Knyga bus iliustruota nuo- 
itiraukomis iš krašto gamtos.

©
Rosario lietuviai Argentinoje su

ruošė ekskursija į Buenos Aires. M

Per pereitus metus Lietuvių Re
liginei Šalpai iš parapijų daugiausia 
paaukojo Šv. Juozapo parapija Water- 
buryje, JAV - 1, 515 dol. JAV Kata
likai vyskupai paskyrė 10 tukst.dol. 
metinę paramą. Religinės šalpos lė
šos eina Lietuvos Bažnyčiai viso
keriopai remti.

©

Antrojoje Baltų informacįjos ka - 
ferencijoje balandžio 15-16 , netoli 
Washingtono,dalyvavo apie 150 lie
tuvių, latvių ir estų. Buvo 2 7 kalbė
tojai, kurie ypatingai pažymėjo,kad 
dabar laikas kalbėti, nes prez.Nik 
sonas vyksta į Maskvą.

i
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Atvykęs į Rio norėjau aplankyt 
visus M.Lietuvos prenumeratorius 
Nebeįstengiąs. AplanMau tik 17 
tuos, kurių negali aplankyti p* 
Šaulienė,uolioji M.Lietuvos pla
tintoja. Pajutau krūtinės spaudi
mą ir turėjau nebaigęs dąrbo imt 
lėktuvą.

Rio kolonija gerokai Sumažėju
si. Daug sergančių,daug išmiru
sių. Lankomieji labai maloniai 
mane priėmė ir vaišino,atsinauii- 
no M.Lietuvą. Visi labai gyrė 
laikraščio,ir išvaizdą,ir turinį. 
Stebėjosi,kodėl dar nepakėlėm jo 
kainos. Toks geras popierius turi 
labai brangiai kainuoti,mielai 
mokėetų ir brangiau. Tik vienoj 
vietoj skundėsi,kad mažai tesą 
žinių iš Rio. Sakiau^nės daugiau 
todėl,kad neparašote. Parašykit 
kaip mokat ir įdėsim.

KUNIGAS JUOZAS JAOLIONIS 
PERSIKĖLĖ GYVENTI į NITERCI,pas 
kun.Mečį Valiukevičių.Jis sveiki
na visus pažįstamus sanpaulieČius. 
Labai norėjęs atvykti į mano ju- 
biliejUįjbet sveikata sulaikė.Už
tat,pasimatę, puolėm viens kitam 
į glėbį

GRAŽIAI ATSILIEPIA Rio lietu
viai apie juos aplankiusius san
paulieČius — Bendruomenės ir 
„Aušros" chorus. Palikę gražiausią 
v:pūdį. Labai pageidauja,kad jie 

užniau apsilankytų su koncer
tais .

IŠSKRENDA AMERIKON
Rio pabuvęs ketvertą ienų, 

- penktadienio vakrą. 23 vai.sėdau 
į VARIG lėktuvą ir pakilau į pa
danges. Kitą rytą nutūpiau Nau- 
jorke•

Lėktuve,gulėdamas/jaučiau,kad 
vežuosi porą blusikių dovanų a- 
merikiečiams.Bet kur jos dingo 
man iš lėktuvo išlipus, nesužino 
jau.Gal muitininkai,tikrindami 
bagažą,konfiskavo,kaip uždraustą 
įvežti prekę,nors man to nepasake

PAS TĖVUS PRANCIŠKONUS
Is aerodromo nudūmiau tiesiai

MUSŲ LIETUVA

pas mieluosius Tėvus Pranciško- 
hus,atsilaikaiau šv .Mišias,pavai
šino pietumis, o paskui T.Mika
lauskas nugabeno pas prelatą Jo
ną Balkūną,mano -seminarijos die
nų draugu. Jis ir S.Paule lankė- • 
si ne vien$ kartą,gėrė®joraės jo 
dideliu iškalbingumu ir malonu
mu.

SEKMADIENĮ,Geg.28 dieną prela
tas pristatė mane savo parapijie
čiams bažnyčioje,kaip keletą kar
tų pravedusį jiems misijas.

Seni laikai. Jaunimas jau su
augęs ir kitas, senukai labai 
susenę,kad^’begalima atpažinti, 
nors jie mane greičiau atpažino. 
Kaip tas laikas visus atmaino! 
Gal tik dešimta dalis parapijie
čių dar gyvi,kuriems prieš 4o 
met:ų daviau misijas.Kiti jau 
pas savo Sutvėrėją.

8 val.atlaikiau Mišias treti 
ninkams. 11 vai.laikė pats pre
latas iškilmingas Mišias už Lie
tuvoje susideginusį Romaną Kar
iautą ir pasakė įspūdingą pa
mokslą.

NAUJOPKO CENTRE,Protestuoja.
Po prel.Balkūuno sumos vykom 

į Naujorko centrą,Time Square 
aikštę. Čia buvo didelė demons
tracija su įvairiais šūkiais ant 
plakatų. Ypač vienas plakatas 
buvo reikšmingas: Užrašyta:„Li
thuanians weep and UN sleep — 
Z..Z..Z..Z.” t.y. Lietuviai ver* 
kia, o Tautų Sąjunga miega...”

Demonstratoriai nešė Kalanto 
karstelį,perjuostą Lietuvos vė
liava. Man irgi teko kalbėt 
Brazilijos lietuvių vardu.Kores
pondentai , televizija fotografa
vo ir paskui rodė visai Ameri
kai,ką lietuviai daro,ir ką pa
darė okupantai Lietuvai.

Į B 0 S T 0 N |
Po demonstracijų sėdau autobu- 

san ir išvykau į Bostoną,aplankyt 
draugus. Kaip tik pataikiau į šer
menis. Miręs mano geras draugas 
a.a. kunigas Feliksas Norbutas, 
pas kurį kadaise vedžiau misi
jas. Dalyvavau ir jo laidotuvėse 
geg. 31 dieną.

4

Bostone apsistojau pas savo 
didelį prietelį,solistą Benedik
tą Povilavičių,su kuriuo susi
bičiuliavo® dar Anglijoje 19^9 
metais.

Mielasis Benediktas apvažiojo 
mane pas kitus lietuvius9kurių 
čia turiu daug pažįistamų ir 
geradarių nuo senų laikų,nes Bos 
tone ir apylinkėse esu pravedęs 
daug misijy^jiuo 1931 metų.

Jis nugabeno mane ir pas Nu
kryžiuoto Jėzaus Seseris į Brock- 
toną ir pas Nekalto Prasidėjimo 
Seseris į Putnam^. Visos jos dir
ba kaip bitelės. Abejos turi se
neliams pri0glaudas,labai gra
žiai bei iš'tiaiįgingai pastatytas

Brocktono prieglaudoje radau 
prisiglaudusį kun.Raštutį,buvu
sį Amsterdamo,NęYę kleboną,suka
kusį jau 90 m.amžiaus.

Putnapie gi radau mieląjį prel. 
Praną Jurą visai arti 80 metų, 
Šiemet minintį 50 kunigystėms 
metų jubiliejų. Ir jis dar grei
tas,darbštus,pilnas energijos. 
Jis aprodė savo lėšomis pastaty
tą ir išlaikomą lietuvių kultū
ros muziejų ALKĄ. Sunku aprašyt, 
kiek čia surinkta ir sukrauta 
lietuviško lobio’.

Toje pačioje prieglaudoje ra
dau begyvenanėius kitus draugus 
kunigus: Piji}. L'ekešį arti 80 m. 
amžiaus, Alf.OkvydĄ virS 90 m.

PAGARBA toms vienuolėms Sese
lėms, ir Amerikos lietuviams,ku
rie sudėjo dideles aukas toms 
dviem prieglaudom pastatyt ir iš
laikyti. Senelės ir senukai gyve
na čia kaip Kokie ponai,viskuo 
aprūpinti,ne tik pastoge ir mais
tu bei šilima, bet ir gydytojais, 
ir gailestingomis seserimis,ir 
visais moderniskiausiais apara • 
tais sveikatai palaikyti ir gy
venimui palengvinti.

PAS SAULAI^’IUS
Porą dienų pasižmonėjęs Puti

name , išsiskubinau pas te®vo An - 
tano Saulaičio tėevelius į Wa - 
terburį. Labai maloniai priėmė , 
nakvino, globojo. Džiaugiausi 
dideliu jų svetingumu.

/Nukelta į 9 psl./

VINCAS PiBTAR.S

NUO PISTU 

SALIEÍ DUNDĖ

JO ŽEMĖ. 

PULKAS RAITE

LIŲ SKRIEJO. 
KAIP ŽIRGAS IŠ

KERTA, I PILI. —..... *----- a>™_

PASKUI JĮ
LĖKĖ PLATŪS

ILGAS

SVETIMŲ
Raitelių 

pulkas.

4\!_~. E>. PE.TRAITie

e
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PETRAS PAKALNISíflKIROJRMR ŽODŽIAIS sijos ir Kinijos karas žodžiais. Nu
matydami karo galimybę,-kinai vėl 
pradėjo pokalbį su JAV, . o
rusai tęs savo dialogą su Amerika

Ir vieni, ir kiti pradėjo da~ 
rytis atlaidesni JAV, nes ši galėtų.

Viena iŠ daugybės priežasčių, kodėl 1964 m. Nikita KrušČiovas praras
<įo valdžią, buvo ta, kad jo .valdymo laikais labai pablogėjo Rusijos ir Ki
nijos santykiai. Nuvertą Nikitą, nauji Kremliaus vadai tikėjosi atšildyti 
Pekino ir Maskvos bičiulystę. Bet iki šiol tų dviejų kaimynų santykiai nei 
kiek nepagerėjo, nes rus ai menor i atiduoti Kinijai kitados jai priklausiu
sių žemių. Turėdama apie 700 milijonų gyventojų, Kinija negali jų gerai 
išmaitinti ir dairosi į apytuščius Sibiro plotus, tik neseniai apgyventus nit 
sų.

tarti lemiamą žodį. Bet, antra ver 
tus, iš didelio debesies gali iškristi 
ir mažas lietus.

Rusai skverbiasi Kinijon

Istorikai sako, kad rusai pradė
jo skverbtis į Sibirą jau penkiolik
tam Šimtmetyje. Pradžioje jie apsi
gyveno Obės upės pakraščiuose, o 
1630 m. jau pasiekė ir Lenos upę. 
Slinkdami giliau į pietus, rusai su
sitiko su kinais ir pradėjo peštis. 
Norėdamos išvengti didesnių susikir
timų, 1689 m. sutartimi,Rusija ir 
Kinija nustatė sieną tarp Lenos ir 
Amūro upės ir tikrai išvengė karo. 
Tai buvo didelis Prancūzijos jėzui
to, T. F. Gerbillon, nuopelnas. Jis 
vadovavo Kinijos delegacijai ir skai
tėsi su realiu gyvenimu.

Devyniolikto šimtmečio pradžio
je pradėjo braškėti Mandžiurijos di
nastija, valdžiusi anais laikais Kini
ją. Pasinaudodami vidaus neramu
mais, europiečiai išgavo iš Kinijos 
daug koncesijų, o rusai privertė Ki
niją atiduoti jai Amūro sritį. 1861m. 
rusai įsteigė prie Ussuri upės uostą, 
pavadindami ji Vladivostoku, t.y. 
Rytų Valdytojų.

Nors 1924 m. komunistai paskel
bė, kad senos carų sutartys nebega
lioja, bet Rusijos kariuomenės dali
niai pasiliko ir toliau carų užimtose 
žemėse. Kinija turėjo daug vidaus 
bėdų ir, padedama rusų, stengėsi 
suvienyti savo padrikusią valstybę.

Kinai nori atgauti

, Atgauti prarastas žemes nesvajo
jo nei Čan-Kai-šekas, kurį ilgą lai- 

‘ką. rėmė Stalinas. Bet kai Kinijos ko
munistai pradėjo krašte vis labiau į- 
sigalėti, Stalinas jį apleido ir pradė
jo remti stipresniuosius.

Būdamas dėkingas Rusijai užčfas- 
nią pagalbą, apie prarastu žemių at
gavimą ilgą laiką nekalbėjo ir Mao- 
Tsė-tung. Tačiau pasijutęs tvirtas 

ant kojų ir susitikęs su Kruščiovu 
1954 m., Mao apie tas žemes užsi* 
minė ir reikalavo, kad bent dalis jų 
būtų sugrąžinta Kinijai. Bet KrušČio
vas nenorėjo įsileisti į jokias kalbas 
apie Kinijai padarytą skriaudą, ir jų 
pokalbis tuo klausimu nutrūko. Blo
gėjant Kinijos ir Rusijos santykiams, 
ypač nuo I960 m., ir viena, ir ant- 

:l<x valstybė pradėjo vis aštriau kal- 
oėti ir vesti tikrą karą žodžiais .Ihs 
karas žodžiais pagyvėjo po 1969 m. 
ginkluoto susirėmimo prie Üssuriu- 
pės kur kovos lauke krito 80 rusų ir 
apie 100 kinų. Dabar Rusija turi su
telkusi prie Kinijos 580.000 karių, 
daug tankų, raketų, lėktuvų ir amu
nicijos. Prieš rusus stovi 900.000 
ginkluotų ir karo trokštančių kinų.

Ka s 1 a imTė t u ?
%

Sunku pasakyti, kas laimėtų tarp 
Rusijos ir Kinijos kilusį karą. Eks
pertai sako, kad rusai smogtų ato
minėmis bombomis ir sunaikintų di
desniuosius Kinijos miestus. Kinai 
tvirtina, kad jie vestų partizanų ka
rą ir- tokiu būdu išsemtų karinį So
vietų pajėgumą. Rusai neturi tokios 
didelės kariuomenes, kad galėtų o- 
kupuoti visą 700 milijonų gyventojų 
kraštą. Kinija turi virš 3 milijonų 
karių ir 12 milijonų milicininkų par
tizanu. Be to, turėdama apie 200 ra
ketų, ji gaįėtų sunaikinti visą pasie
nyje esantį rusų susisiekimo tinklą. 
Kinai jau’turi išsikasę apkasus,slėp- 
tuves nuo atominių bombų ir komuni
kacijos linijas, kurios jungia labai 
smulkius kariuomenės ir partizanų 
dalinius. Todėl iŠ Mao-Tse-tung,ir 
Kinijos kariuomenės vadas kalba tik 
apie partizaninį karą. Prisiminę 
Džingiskaną, rusai prisibijo kinų,hi- 
rie iš savo pusės nenofi ūžmirstiiu- 
sų padarytų skriaudų.

Nežinia, kaip ilgai tęsis tas Ru-

AT VYKSTANTIEJI 
XJCTUVOS VYČIAI

Jau gyvuoja ir veikia virš pu
sės šimto metų. Lietuvos Vyčiai 
įkurti Mykolo Norkūno sumanymu 
1913 metais^ie apjungia Amerika, 
je gimusį katalikiškąjį jaunimą. 
Šiuo metu jie yra beveik sseimy^ 
nhška organizacija, nes nariais 
yra ne tik jaunimas, bet ir buvu
sieji, dabar jau savo šeimas turį 
ir net senstelėję vyrai ir mote
rys ir jų vaikai. Daugelis Vyčių 
kalba lietuviškai. Leidžia mėne
sinį savo laikraštį,kuriame lie- 
vių ir anglų; kalba rašomais pa
triotiniais straipsniais kelia 
Amerikoje gimusių ir augančių 
lietuvių kartų meilę Lietuvai, 
mūsų kalbai,dainai,šokiam®.

Vyčiai labai daug darbuojasi 
Lietuvai laisvę atgauti. Kasmet 
jie parašo tūkstančius laiškų ir 
memorandumų laikraščiams,savo 
kongreso ir senato atstovams,gu
bernatoriams ministrams ,prezidenė 
tui ir kitų valtybių konsulams 
bei ambasadoriams,nušviesdBami 
neteisingą Lietuvos pavergimą, 
tenai bolševikų persekiojamą ti- 
kėejimą ir tt. Jie išnaudoja 
kiekvieną progą iškelti viešsai 
Lietuvos ir mūsų tautos reika
lus. Vargiai yra kuri kita lietu
viška organizacija,kuri ją pra
lenktų to£e srityje.

Čigagoje Lietuvos Vykiai turi 
dideltį gerą chorą,vadovaujamą mu
ziko Fausto Strolios. Yra ir ki
tuose miestuose mažesnių chorų 
bei šokėejų.

Ar nebūt malonu kiekvienam lie
tuviui pamatyti, arčiau susipa
žinti su tais judriais«veikliais 
S.Amerikos lietuviais patriotais?

Tam bus geriausia proga kitą 
šeštadienį«liepos 1 dieną,20 v. 
Zelinoje,Seserų Pranciškiečių 
Gimnazijos salėje,kur visa jų 
ekskursija susirinks ir mus pra
džiugins labai gražiu,įdomiu kon
certu ir vaidinimu. 0 jau tikrai 
bftutų kultūringa ir madagu,kad S. 
Paulo lietuviai į parengimą 
susirinktų ne tik nesivėluodami, 
o bent pusvalandi anksčiau ir pa~ 
sitiktų atvykstančius svečius ir 
viešnias«pilnutėlėe salė žmonių.

Su svečiais bps galima pasikal
bėt kiek kas norėsite po koncer
to .Jaunimo -namuose,kur bus kokiai’ 
lis jiems pagerbti.Dalyvaukite’
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— Mamyte, kas čia?
— Mažas kačiukas.
— Apsirikai, mamyte, kačiukas jau se

nas: jis su ūsais. -
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Tinkamos - lošimui (turi pykus 
širvus, kryžius ir būbnus).

Žeme apsupta vandens.
Kai suspaudi replėm riešutą,

Gyvis kuris gaudo peles, 
Ar pažįsti "tokią dainelę ?

. .. ratelį, suk į kairę 
pusę, pasakyk mergele ar tu 
mano būsi”.
Bobulė apsigaubusi .......

P ° £
W *3 ...94^ -Į
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Vienas beprotis s-- > už pietų stalo ir,
uiuot paprašęs, siek- av- r< visą stalą to, 
:u ų/ '.ik stovėjo toliau.

- Tu ką, ar liežuvio neturi? —paklausė 
jį l tas beprotis.

- Lie ivį aš turiu, bet rankos juk ilges- 
n is, - atsakė pirmasis.

(iš amerikiečių tautosakos)

-^SSžS^^^žsas^

aryžiuje buto nuomininkas skundžiasi 
namų savininkui:

— Bute drėgna, rūsys pilnas vandens!
— 0 ką. ar tamsta, mokėdamas man to

kią mažą nuomą, nori, kad rūsys butų pil
nas šampano?!

Z7WW wws
PZ>C?C 4/$,£)(!/- A/éf

PAM b^...
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Ko galima tikėtis
kiek galėdami, surežisuoti vaka- *daūg ir nepastebėtų talentų. Bet 
rą lietuviškos dvasios nuotaikoje, teikia džiaugtis ir tuo jaunimu. 
Paruošiamoje stadijoje bandėme kuris su entuziazmu jau ruošia- 
labiau atrinkti lietuvių kompo- si Kongreso vakarui. Tuo pačiu

, Kaip žinome, šių metų mūsų 
Jaunimo kongreso vakaro prog
ramą atliks įvairių sričių patys 
jaunieji talentai. Programą or
ganizuojant ir darant reikiamą 
programos numerių atranką,., 
nelengvą darbą turėjo atlikti to- 
ręikalo komisija. Atrodo, kad ji 
šiuo metu jau žino, ką turi ir k^ 
iŠ* to turimo galima padaryti. Į- 
domu ir mums, ko galima tikė
tis iš Jaunimo kongreso vakaro? 
Todėl čia ir užkalbiname vaka
ro programos komisijos pirm. D. 
Kučenienę.

— Mūsų skaitytojai tikriausiai 
norėtų šį tą plačiau sužinoti a-

Ras;» Kubiliūtė, Australijos pianis
tė, dalyvauja Jaunimo kongreso va
karo programoje

IVelidą Zavickaitę iš Argentinos, 
Rasą Kubiliūtę iš Australijos, 
Kristiną Valavičiūtę iš Brazilijos 
ir Mindaugą Bielskų iš Ameri
kos. Tačiau, žiūrinti procentų, 
turime taipgi nemažai šokanč'-> 
ir dainuojančio jaunimo.

— Kurie gali būti išskirtini
to vakaro programos numeriai? 
ar planuojamos ir kokios nors 
premijos?

— Premijų klausimas labai re
alus. Komisija šią mintį rimtai 
svarstė. Nusprendėme, kad var
žybos pasibaigė paties talento į- 
traukimu programom Manome, 
kad didžiausią premija ir yra 
pats patekimas Kongreso vaka
ro programom Sunku iš anksto 
apspręsti, kuris programos atli-1 
kėjas laimės publikoje geriausią 
pasisekimą. Tarp daugelio kitų, 
ir aš galvoju, kad pvz. A. Zda- 
niaus elektroninės muzikos 
“Menkių žvejyba”, parašyta pro 
memoria Simas Kudirka, jauni
mui paliks gilų įspūdį. Jaunos, 
tačiau jau spėjusius sublizgėti 
koncertinės kanklininkės D. 
Bankaitytės prisiųstoji magneto
foninė juosta, kurioje ji atlieka 
A. Mikulskio “Koncertiną G-ma- 
įor”, komisijos buvo irgi išskir-

Jaunimo kongreso vakare?
Pokalbis su programos komisijos pirmininke Dalia Kučeniene

zit< rių kurinius. Pvz. renkantis reikia tikėtis, kad ' visas pastan- 
tarp Debússy ir jančio, pasirin- gas pateisins gausus žiūrovų atsi- 
kome paskutinįjį, galvodami, lankymas Conrad Hilton Hotel 
kad Debussy, Chopin ar Beetho- Ball Room saiėje> 720 S. Michi- 
ven yra ir bus dažnesnėmis pro- , gan Ave, chicagoje liepos men. 
gomis išgirsti. Tačiau toks pasi- į j g vaj va^ 
rinkimas nebuvo absoliuti tai
syklė. Reikėjo atsižvelgti ir į tai, 
ką išpildytojas sėkmingiausiai iš

; trijų ar keturių kūrinių atliko. 
■ Taigi bandėme sudaryti gyvą, į- 

domią, įvairią ir šių laikų jau- 
——nwotoikingq--- -progr am ą.

Vientisumą bandysime išgauti 
bei sukurti iš anksto suplanuo
tais efektais ir gerais programos 
pra vedėjais.

— Ar šalia, pirmą kartą Chi
cagoje pasirodančiųjų talentų 

! pramatomi ir pirmą kartą atlie- 
: karui kūriniai?

— Džiaugiuosi, kad į klausi
mą galiu atsakyti teigiamai. Tai 
reiškia, kad jaunimas kuria. Pvz. 
pianistė iš Argentinos planuoja 

i atlikt specia iai kongreso vaka 
rui sukurtą piano kompoziciją. 
Ją parašė jaunas Argentinos 
komp. H.H. Cruse-Žitkus. Jau

i no jo komp. A. Zdaniaus kūrinys 
bus irgi girdimas pirmą kartą. 
Kolumbijoje gyvenantis “rock 
ajid blues” dainininkas Romual 
das Kupstys, laimėjęs Pietų A-

^naàlija Paikštaitė, Jaunimo kongre-
vakaro aJkompaniatorė

į ••"T,,

pie Jaunimo kongreso vakaro 
programą. Registracijai pasibai
gus, kokie rezultatai?

— Įdomūs, labai skatinantys. 
Gausiai suplaukė iš įvairių kraš
tų ir šalių registracijos anketos 
bei magnetofoninės juostelės. 
Kongreso vakaro komisijai (rež. 
L. Ambrosini, rež. Ž. Numgau- 
daitė, sol. A. Grigas, sol. V. Na
kas ir aš pati) teko vieną naktį 
praleisti, klausant ir atrenkant 
talentus. Manome, kad atsilan
kiusieji turės progos pasidžiaugti 
geru Kongreso vakaro spek
takliu.

— Atrodo, kad toks pasaulinis 
jaunimo talentų vakaro užsimo
jimas bus pirmas.. Ar galima ap
lamai spręsti, kokioje meno sri
tyje jaunimas gausiausiai reiš
kiasi?

— Iš prisiųstų magnetofoni
nių juostų aiškėja, kad turime 
daug norinčių skambinti piani- 

*nu. Nei vienoje kitoje srityje ne
bus tiek nelaimingųjų, nepate
kusių programon, kaip šioje. At
rinkome tik keturis pianistus. 

tinai teigiamai įvertinta. Pana
šiai galėčiau pristatyti ir visus 
kitus išrinktuosius. Bet tegu pati 
publika daiys savo sprendimus.

— Kokio ilgumo bus visa pla
nuojama programa?

Galėjome lengvai sudaryti 
nors ir astuonių valandų prog
ramą. Tačiau apsiribojome pu
santros valandos riba. Pramato' 
me dvidešimt atskirų išėjimų 
Kiekvienam dalyviui skiriame 
maždaug po penkias minutes. Į- 
vairius instrumentalistus', pvz. 
dvylikos jaunuolių kapelą iš 
Brazilijos ir kitas panašias gru
pes įterpsime į šokiams skirtą 
laiką, tuo metu, kai po koncerto 
šokiams grojantis orkestras tu
rės savo pertraukas.

— Kaip planuojate įrėminti 
šį Kongreso vakarą? Ar kaip ats
kirų talentų pasirodymą, ar kaip 
nors kitaip?

— Vakarui planuojame dau
giau vientisinio spektaklio rė
mus. Registracijos ir atrankos 
darbui pasibaigus, dabar prasi
dėjo programos sumontavimo, 

^urežisavimo darbas. Bandysime, 

merikos “woodstock” festivalyje 
pirmą premiją, Kongreso vaka
rui rašo savo dainas, kurias pats 
ir atliks. Pietų Amerikoje teko 
susipažinti ir su dviem jaunais; 
poetais. Deja, jie rašo nelietu
viškai. Vienas ispaniška i. k a1 
portugališkai. Suprantama, jog 
trečiosios kartos lietuviams, ten 
jau sunkoka kurti grožinę lite
ratūrą lietuviškai. Bet vertimų 
galimybes teko atmesti. Dailio
jo žodžio interpretatoriai vaka
re atliks ištraukas iš žinomų 
lietuvių rašytojų bei poetų vei
kalų (Betgi net toje pačioje 
Chicagoje yra puikiai lietuvišką 
literatūrinį žodį valdančio ir ku
riančio jaunimo. Kodėl jo neį
traukti į vakaro literatūrinę da
lį?! (Red.).

— Kokios bendros nuotaikos, 
ruošiant tokį vakarą?

Savaime aiškų jog nieko be 
pastangų neįgyvendinama. Ta
lentingi jaunuoliai dažnai yra , Komp. Hugo H. CTuse-žitkus. Jau- 
labai kuklūs žmonės. Todėl ne nimo kongreso vakare bus a tlieka- 
vienu atveju rekomendacijos ir ®ttaa kūrinys,

' pirmieji ryšiai atplaukė ne iš
i pačių dalyvių. Be abejo, liko
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HTFRATÜRA - DAILf - MOOIAS

ŽMOGUS.KURIS SKAIÜIAVO

VINCAS STONIS

PABAIGTUVĖS

Mažyčio mano lauko 
Kukli piūtis baigta, 
Tiktai nebežinau, ko 
Rasoja dar kakta, — 
Juk taip man lengva ir jauku, 
Kad aš jau pabiras renku.

Skurdi piūtis. Likučių, 
Ir tų ne kažin kas, — 
Vos keletas rieškučių 
Pribiro į rankas, 
Bet veidą gaubia šypsena: 
Antai ateina pamaina!

Sveiki jūs, žygio broliai,
Ir žvalūs ir tvirti!
Kiti jus šaukia toliai
Ir užmojai kiti;
Tegul paskalsins jums barus 
Ir mano prakaitas sūrus.

Take ražienos šlama, 
Mime aš jas ramus;
Likučių kilogramą
Nešuosi į namus:
Tuojau pastogė mano švęs
Pabaigtuves. '

T^ momentu, kuprotas syras, parduotuves savi
ninkas, kuris atydziai seke skaičiuotojo aiški - 
nimus pagarbiai tylėdamas, bet gyvai susidomejes, 
tarė: f; *

* .v*,
- Kaip atrodo, ponas esate puikus skaičiuotojas. 
Dovanosiu jums Sį mėlynu turbanu, jei sugebėsite 
isspr^sti uždavinį, kuris jau du metai kaip suka 
man galv^.

Ir pirklys papasakojo:
- Paskolinau vien^ kartą^100 denaru: 50 vienam 
iseikui is* Medicinos ir 50 vienam žydui is Kairo.

Medicinietis gražino skola per keturis kartus, 
tokiu budu: 20, 15, 10 ir 5. Taip kad:

(Parašyta 1966 m.)

Gražino 20 liko skolingas 30
n 15 H h 15 .

" 10 ” ” 5
" 5 II ’’ Q<
Viso 50 Viso 50

Matot, mielas drauge, tiek sudėjus visas uz-
mokėtas sumas, tiek visas liekanas, gaunasi 50.

Klausimai ir ateakyiųąi
— Mama, ar galiu plėšyti šitą 

popierių?
— Gali, sūneli. Tai laikraštis, 

o jame — straipsnis apie gamtos 
grožybių išsaugojimą.

« « «
— Vakar pas jus pirkau ei

lutę.
— 0 ką?
— Jau alkūnės išlindusios.
— Mes atsakome už eilutę, o 

ne už alkūnes.

Laikas ir menas
Pas garsų XIX š. vokiečių 

menininką Mencelį atėjo jau
nuolis, nešinąs savo paveikslu.

— Maestro! — prabilo jis. — 
Kur teisybė? šį paveikslą nuta
piau per vieną dieną, o štai jau 
ištisi metai negaliu jo parduoti.

— Mielas drauge, — nusišyp
sojo Mencelis. — Jeigu būtum 
šį paveikslą tapęs ištisus metus, 
tai tikriausiai parduotum jį per 
vieną dieną.

Kairietis žydas taip pat gražino. 50 denaru 
per keturis kartus, tik kitokiu būdu:

Gražino 20 liko skolingas 30
ii 18 n n 12
ii 3 ii n 9
1! 9 n n 0
Viso 50 Viso 51

ŠYPSENOS
/ Nosis ir gyvenimas

Kartą reporteris paklausė Bri
gitą Bardo, ką. ji galvoja apie 
plastinės chirurgijos galimybės.

— Chirurgąs, atsakė Bar
do, — mūsų laikau gali su žmo
gaus nosimi padaryti viską, iš
skyrus vieną: negali jai sutruk
dyti kištis į svetimus reikalus.

Nelaimės
Grįžęs iš darbo Stukutis pa

sakoja žmonai:
— Žinai, baisu kas dedasi 

Amerikoje: 10 apiplėšimų, 8 au
tomobiliai susikūlė, 10 užmuš
tu, 15 sužeistų, 4 namai sudegė, 
2 lėktuvai nukrito. Didžiausi 
potvyniai pasaulyje, audros, lai
vų nelaimės, žemės drebėjimai...

— Na, tai dar ne viskas, — 
sako žmona, — mano bulvės pri
svilo! - •’

Rankų grožis
Merginos kalba apie rankų 

grožį.
— Ar žinai, ką reikia daryti, 

kad visada būtų baltos rankos?
— Nieko’

Suprantama kalba
— Leiskite jus palydėti.
— Naęhąlas!
— Leiskite su jumis pasi

vaikščioti.
— Kuo mane laikote?
— Atsiprašau, aš norėjau jus 

į restoraną pakviesti.
— Juokdarys» Reikėjo taiį> iš 

karto sakyti. "
Ąliėcė]^ vienon sakinyje

Atidarius teletipo liniją Mask- 
vą-Yašbgtonąs, teiefcįpistąi kurį 
laiką reguliariai perduodavo sa
kinį: “A quick brown feę jumps 
ovei the lazy dog”, Tai reiškia: 
“Greita rudoji lapė šoka per 
tinginį šunj”. Tąį trumpinusias 
posakis, kuriame yra visos ang
lų abėcėlės raidės. , j ; •

Grožis ir plonumas
Vienas pilietis sako kitam:
— Aš nesuprantu, kodėl mo

deliai būna ploni, kodėl mote
rys nori būti plonos, kai tuo tar
pu aš buvau Italijoj ir nemačiau 
jokios moters statulos, kuri bū
tų tik oda ir kaulai.'

Parinko Pr. A Iš

Žiūrėkit kokie rezultatai dabar, sudėjus visusj 
skaičius grasintos skolos gaunasi 50, o sudėjus 
liekanas, 51.

Nekaip negaliu suprasti to skirtumo, kuris 
gaunas antroj mokėjimo formoj. Tikrai^zinau, 
kad nebuvau apsuktas (nes man buvo gražinta visa 
skola), bet kaip išaiškinti t^ fakt^ kad antroj 
gražinimo formoj, sudėjus liekanas gaunasi 51 
o ne 50 ?

- Mielas drauge - paaiškino Beremiz - tai galiu 
y • • • * V V* • 9 • • ÍSpaaiškinti keliais žodžiais. Mokėjimo užrašuo

se likusios sumos nieko bendro neturi su skolos v/. .kiekiu. Pavyzdžiui paimkim 50 denaru skol^, mo
kamu per tris kartus: pirma kart 10, antr^ kart
5 ir trecia kart 35. Štai kaip atrodytu užrašai:

Gražino 10 liko skolingas 40
n 5 1! ii 35
n 35 n n 0•o—
Viso 50 Viso 75

v »
Siame pavyzdy, pirm^ stulpelį sudėjus taip 

pat išeina 50, kaip ir pas jus, bet skolos lie
kanas sudėjus, gaunasi 75; galėtu būti 80, 99, 
100, 260, 800 ar kitas koks nors skaičius. Tik 
atsitiktinai davė 50 (seiko atveju) ir 51 (žydo 
atveju).

Pirklys nudžiugo supratus Beremiz paaiškini
mu ir išpildė savo pažadu, padovanodamas skai - 
ciuotojui mėlyna turbana.kę.turiiį.denaru vertes.
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JUOZAS KRALIKAUSKAS

HWMuêQ warns
(Tęsinys) '

Girdi, Lietuva dar neišsilaižė anos žaizdos, o 
Mindaugas su Morta bepaleidžią iš maišo jau ir ant
rą pasiutusią katę,. .

Tąsyk pernai ten Ule r^eiškęsdama užsistojo:
”Iš tolo gali mums tik taip atrodyti, kad jiedu 

klysta. Žinia, gali gi ir Mindaugas kur apsirikti .Bet 
tikrai jiedu nori tik to, kas geriausia. "

- 10-
Replys ir Gerstutis Trijų. Kelių susi

kirtime .

Repliui labai neramu. Daug sunkių ir skaudžių 
klausimu.

- ■ „ i
Mintyse tebeaidi stiprūs tėvo žodžiai. Argi mums, 

užsidarius ir užsisklendus, kovoti ir kovoti prieš vi
sus ? Pliektis ir pliektis i visas keturias šalis, iki 
išseks kraujas? Kovoti prieš visus, iki musų šalis 
galop dykra pavirs 2 Gi reikia ne tik žemės, bet ir 
vyrų. Reikia žinoti, kur esam. Reikia matyti, kas 
aplinkui įr kur eiti. Vis tiek gi kartą net ir drugys 
turi palikti savo vikšrą. . .

Užsidaryti, užsisklęsti, ir kas tik artyn prie ta-- 
vo tvoros, tam per galvą? Tai neprotinga ir pavojin
ga. Ne viskas bloga, kas iš svetur. Ir ne viskas bran
genybė, kas sava. Ne kiekvienas svetimšalis jau ir 
piktasis priešas, kurį reikia tuoj kuoka tvoti. Mums 
negalima užšalti, užkietėti ir likti nelankstiems,lyg 
kaului. Kaulan užkietėję, kaulo likimo ir tesulauktu
me. Krivės ir žyniai tik atgal temato, bet visiškar 
mažai priekin. Jie kušli, baisiai kušli. Gi valdovas 
turi toli pirmyn įžvelgti. Jis turi pramatyti, kad Lie
tuvai labai pavojinga ilgiau pasilikti pagoniškąja .Lie
tuva jau iš visų pusių apsupta krikščionių. Jeigu ir 
žemaičiai būtų apsikrikštiję, tai grobuonims vokie
čių riteriams nebūtų kaip Žemaitijon brautis, neva 
Kristaus žodį skelbiant tarp pagonių. Būtinai ir ko, 
greičiau reikėjo išeiti is apsupimo.

Tad aš ir padariau likiminį posūkį. .Bet naująjį

•skelia tik tepradėjau. Iki baigmės dar toli gražu. Teks 
tau tęsti. Gal nė tu nepabaigsi, gal baigs tiktai tavo 
sūnus arba sūnaus sūnus. Gi pats pastebi, kiek aplin- 

kkui priešiško sujudimo ir įnirtimo. Kas įsibuvo per 
daugelį ilgų amžių, to nepakeisi per dešimtį metų. . .

Repliui pasakyta: ateinančią vasarą jį vainikuos Lie- 
-tavos karaliumi. Teisę Mindaugo sūnų karūnuoti kara
liumi suteikė Šventasis tėvas Aleksandras Ketvirtasis 
jau pries aštuonerius metus. Vyriausias sūnus -Vais- 
vilga, bet jis vienuolis ir valdyti nenori. Tad įpėdiniu 
ir karaliumi paliks jį, Replį. Karaliaus karūna pakeis 
įpėdinio valdžią prieš galimus varžovus. I'ėvas gi 
taip ir pasakė: jam rūpi numirti tikram, kad niekas 
nekels kalavijo dėl įpėdinystės. Karūna daug tvirčiau 
užtikrins jam karalystės paveldimybę. ..

Taip* tačiau Replį kartais tiesiog baimė suima. 
Dėl tų visų prieštaravimų. Dėl kovos su senais die
vais ir senais žyniais. Tėvas viską pakelia ir atsilai
ko .
Bet ar jis po tėvo ištvers ir atsilaikys tokioje ilgame
tėje kovoje ir įtampoje? Ar laimės galop? Ar gali 
nugalėti kovotojas su dievais ir su tuo, kas gentims 
ir bendruomenėms nuo amžių buvo brangu? . . .

O Replys vienas. Va, jis tamsiame šešėlyje,kirs- 
te atkirstas nuo blizgesiu susvidusios upės. Kad taip 
Vygrė arčiau gyventų, o ne Vilniuje. . . Susitiktų ypač 
gi tokiais vakarais. . .

Bet Replys taip ir girdi, ką jam storu balsu atsa
kytų tėvas. Tavo pačia tegalės būti tiktai krikščione. 
Jei ta Vygrė nori už tavęs tekėti, ji pirmiau turi ap
sikrikštyti. Tau iš jos nereikia sunkių skrynių: tik 
jos krikšto. Jeigu apsikrikštytų krivės Visaginos se
serėčia ir augintinė, tai būtų labai pakirstas ir atvė
sintas pagonių priešinimasis. Būtų didelis laimėji
mas .tėvui, įpėdiniui ir visai Lietuvai...

-Ne tik tave. Jis visus seka. Bet jis gi tėvas. Ir 
žino, ką sako. Turim daryti, kaip jis liepia.

O pats sau Replys mąsto: taip, tėvas griežtas ir 
grubus, nelengva su juo. Tik vis dėlto neabejotinai 
tikra: savo sūnums jis vien tik gero tenori. . .

Bet prieš jo akis ir vėl Vygrė, ten Vilniuje, toli, 
už kalnų ir šilų. . . Ir regisi jam - neišvengiamai teks 
galop pasirinkti vieną iš dvieju. Arba palikti su tėvu 
- tai išsižadėti Vygrės: su ja išsiskirti jau visam gy
venimui. . . Arba susirišti su Vygre - tai išs,iškirti 
su tėvu: su juo persiskirti jau iki pat katro mirties. ,

Jeigu ją slaptai prieš tėvo valią vestum, - 
ne tik negautum jokios valdos, bet turėtum 
su Vygre sprukti iš Lietuvos tolimon Šalin, 
kad nekristų ant galvos bausmė. . ,

Labai keblus Šib vieškelių susikirtima^, 
mąsto Replys. Tikybiniai priešingumai,sfaį 
skaldo Lietuvą į tris dalis, į tris skirtingus . 
gyvenimo supratimus ir tvarkas.

—’ Matai. Ne viskas senolių tikėjime 
šventa. Jaugi jie tvarką taisė ir gerino. Ne
be vieną senąjį paprotį susigriebė pakeitė 
arba visai atmetė. ,. • ■

— Ka benuŠyiekėtum, viešpatie, vis tiek 
gi žinok viena; Tikėjimas ir pąpęociąi lipi
do žmones. Mūsiškiai žmones dėl to geres
ni, kad mūsų senoliu tikėjimas ir papročiai 
daug geresni,

Žynys Žądvilas knapsi atsitolindamas.
O Repliui - sakytum, juoda katė būtų per-- v .
bėgus skersai kelią; net daugiau - lyg žir
gas būtų suklupęs. , .

į. ('Bus jaugiau)

8



Nr 2 h
(

•Y &

r
/» «•' pai/

ò 0 t
f

PITTWX XR svarbiau

g

31 ©nnlk-g'-i--' - J •• - — .. El'--:.
ral stipi' laikos xj:|ų męti|
sunkios šlrdi-.-. y o

Marytė,kuri, 1 n-kó©d x je^ ■
siunčia visikųx įąįš sųnipįtiMM^ , 
širdingiausius" sVê VláM ’k;.© .
ma labai lauki© j'/^'y'd ;x? ’;dn k©'-. ddnBii

/Bus daug?.

dxtík#

Aaaa .i i.'.z.

d;

iWÓ:;’ YY.Y'

GAUTA DAiJü íJEííii 1.’Y

Iš Amerika bsiunte li^etuviši 
teitu» GmSima gauti ?Me’Diėtui d.“ ■
pi'--d, Y Ld. J

' DAINOS iš LIETUVOS 12
NEWv YORKO VYRU CHORAS. Jd

ACÀDEMIAA,Neo-Eithuánia orkes
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POSĖDŽIAVO V PAL KONGRESO 
RENGIMO KOMITETAS

Prel•Ragažinsko sukviestas 
penktam P♦Amerikos Lietuvių Kon
gresui rengti komitetas posė
džiavo šeštadienį,birž.17 dieną 
Jaunimo namuose. Išklausyta prel. 
Ragažzinsko, finansų kom.pirmin. 
Jono VaUavičiaus,viGep. 
džziaus pranešimų,pasitarta įvai
riais atskirų komisijų reikalais 
ir paskui pasivaišinta.

NEREIKS ATSĮNEŠTI 
nei kumpių,nei dešpų, neį gėeri
nių, nei jokių pyragų-saldumynų9 
kaip buvo rašyta paskutiniame 
ML numeryje. AMERIKOS LIETUVIAMS 
PAGERBTI KOKTEILĮ SU VISAIS GAU
SIAIS PRIEDAIS" surengti apsiėmė 
PALKONGRESO rengimo komitetas,! 
kurį įeina visos S.Paulo lietu - 
vių organizacijos *

DAR VIENA NAUJIENAI

Amerikos Lietuvos Vyčių kon
certe dalį programos atlikti pa
siryžo veteranas Zelinos Bendruo
menės choras. Taigi koncertas 
bus trigubai turtingas ir įdomus. 
Bus du labai žymūs solistai,akto
rius humoristas,ir choras.Tokį 
koncertu jhu seniai seniai betu- 
rėjom. Todėl meskim viską į šalį 
ir sugužėkim į koncertą liepos 1 
dienos 20 valandą’.’.

PAKVIETIMUS GAUSIT PRIE ĮĖJI
MO.

BAISIOJO BIRŽELIO 

pamaldos Ibirapuera parko mauzo
liejuje praėjusį sekmadienį bu
vo labai broliškos. Estai,lat
viai ir lietuviai susirinko Bra-
žilijos-S.Paulo kovotojų prieš

LIEPOS 1 DIE
NĄ. ZE LINOJE. 
LYGIAI 20 VAL. 
S ES. GIMNAZI
JOS SALĖJE.

M Ü S U LIET U V A 
jmn.wi mai. -gi^i'ta^ nrui j^.h >■* u ~ ■ nnm; —

diktatūrą paminklo požemyje.Vi
siems krikščionims bendras pamal
das ,skaitymus,psalmes ir maldas 
skaitė kun.Pr.Gavėnas, estų kun. 
Hendrik Laur. Pasauliečiai skai
tytojai: kap.Jl íiuvinskasjAlg. 
Sliesoraitis ir estas Olav.Sau
kas. Prie altoriaus stovėjo visų 
trijrç tautų ir Brazilijos vėlia
vos, mergaitėes mūsų ir keletas 
ponių tautiniuose rūbuose.

Po Mišių padėtas didelis gražus 
vainikas prie Brazilijos kovotojo 
paminklo ir deputatė. Cunha Braga 
Dulce Salles pasakė labai patrio
tišką, Padalei o taut" vargą labai 
atjaučiančią kalbą kurią daug 
kartų klausytojai pertraukė plo
jimais. Taip pat turiningą ir 
jautrų žodį pasakė kun.Pr.Gavė- * 
nas. Tikimės,jog abiejų kalbų 
nors santraukas galėsim įdėti 
M.Lietuvon kitame numeryje.

Minėejimas buvo rinitas, įspū
dingas, tik gaila,kad maža imo'~ 
nių tedalyvavo. Gal todėl,kad ne. 
spėta gana anksti pakankami iš
garsinti.

[IŠŽUDYTI LIETUVIAI KARININ- į 
KAI KATYNO MIŠKE..... Į ,
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Amerijoje knygų leidykla Scrib
ners” išleido Louis EitzGibon pa 
rašytą knygą K A T Y N A. 
Autorius aprašo kaip bolševikai 
Katyno miške išžudė 4145 lenkų 
armijos karininkus: tris genero 
lūs,100 ”colonelli”,500 majorų, 
1000 kapitonų,2500 karininkų, 
5OO korporaltp. Jų tarpe randa
mos šios lietuviškos pavardės: 
A» Ga’ida, M. Dūląs, T. Duba s, M.Kar- 
das,A.Galas, J.Mikula,A.Murza, 
L.Žemaitė!is,L.Morgulis,S.Sele- 
las, J.Vftula,L Kopis,F.Gaurys, 
J.Dyga,T.Prauza, E.Griaudus,Š. 
Tuora,H.Pakalnis, J.Pituįa,R.Dy- 
ba, M.Klinga, E.Kunda,J.Sova,J. 
Koprąs, R.Raišys, T.Alamas.

Rusai komunistai norėjo tas
žudynes primesti vokiečiams.Bet

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

jokiu būdu neleiH
niam Raudonajam
savo atstovus i r viską Katyne^^" 
apžiūrėt ir ištirti. Visos aplin. 
kybės rodo,kad tai padarė bolše
vikai, ne vokiečiai,kurie labai 
norėjo,kad Raud.Kryžius atvyktą 
ir patikrintų. Lenkų dabartinė 
komunistinė valdžzia,aišku,nega
li to reikalo nė pajudinti,nes 
priklauso nuo rusų malonės.

STASYS VANCEVIČIUS RAŠO EILĘ 
STRAIPSNIU APIE A|A< KUN.BENE
DIKTĄ SUGINTĄ. Dalis straipsnių 
jau yra redakcijoje ir neilgai 
trukus pradėsim spaudinti dali
mis.

Belgijos Senato pirmininkasskar. 
tu su kitais delegatais tris dienas 
praleidęs Lietuvoje, sugrįžęs para
še straipsnį katalikiškame laikrašty 
je, minėdamas religinį persekioji
mą ir sovietų įsitikinimą, kad reli
ginių įsitikinimų žmones negali bū
ti partijos nariais.

/ ®
Detroito lietuviai ruošiasi staty. 

ti kultūrinį centrą prie Dievo apvaiz. 
dos bažnyčios, kuris, kartu su baž
nytiniais pastatais kainuos apie 650 
tūkstančių dolerių. Gauta paskola ir 
iš arkivyskupijos.

Vokiečių vyrų chorui Brisbane
Australijoje, vadovauja lietuvis

Pr. Budrys. Metinės šio choro šven
tės proga prisijungė ir lietuvių cho
ras, kurio dirigentu yra Kl. Stankū
nas .

Henrikas Šalkauskas buvo iŠta- 
tęs savo paveikslus individualinėje 
parodoje Brisbane Australijoje. 
Meno darbais domėjosi ypatingai 
jaunoji karta tiek lietuvių, tiek aus
tralų.
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JAV Lietuvių Bendruomenę įs. 
teigė Simo Kudirkos fondą, kurio 
vienu iŠ dviejų garbės pirmininkų 
sutiko būti Hugh Scott, JAV senato
rius, mažumos vadas. Pinigai eitų 
Kudirkos išlaisvinimo reikalams.

SOLISTAI: SOPRANAS PRUDENCIJA BIČKIENĖ; TENORAS LIUDAS
S TUKAS; PIANISTAS VYTAUTAS L. PUŠKORIUS; HUMORISTAS AKTO
RIUS VITALIS PRANAS ŽUKAUSKAS.

PO KONCERTO SVEČIŲ PRIĖMIMAS IR SU JAIS PASISVEČIAVIMO 
KOKTEILIS ZELINOS JAUNIMO NAMUOSE. LAUKIAME IR JUS ^ATEI
NANT. ŠEIMININKĖS PRAŠOMOS ATSINEŠTI UŽKANDŽIŲ. AČIŪ, AČIŪ!

1 ■***

KONCERTO PROGRAMOJE PRAMATYTA;

Atidarymo žodis Lietuvos Vyčių Organizacijos Centro Valdybos Pirmi
ninko ir ekskursijos vadovo Prof. Dr . Jokūbo Stuko.
Programą praves aktorius V. Žukauskas. Pirmoje dalyje iDAINOS IR 
LINKSMO ŽODŽIO PYNĖ. Antrojoje - SOLISTŲ KONCERTAS.

Malonėkit nepasiveluotil! Reikia programą punktualiai pradėti. AČiū.
■ . . • \

Venecuelos Lietuvių Bendruome
nės atstovai dalyvavo vidaus reika
lų ministerijos pobūvyje, kuriame 
dalyvavo ir pats vidaus reikalų mi- 
pisteris, būsiąs 1973 metais kandi
datu į Venecuelos prezidentus..

Abi lietuvių katalikų parapijos 
Toronte paskelbė 1971 metų duome
nis: Šv. Jono parapijoje per metus 
buvo 16 krikštų, 8 jungtuves ir 15 
laidotuvių. Prisikėlimo parapijoje 
pakrikštyta 20, priėmė pirmąją Ko
muniją 2 3, susituokė 21, palaidota 
13.
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