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AR 5U5ĮDEGINO IR TR6ČĮPS ? M. L. redakcijai pranešė, 
—i kad bir želio 16 dienos 

DIÁRIO POPULAR tu
rėjęs žinutę, jog Kaufte 
susideginęs trečia sis 
jaunuolis ROMAS KA
NIAVA, birželio pra - 
dzioje, irgi protestuo- 
mas pries religijos var. 
Žymą.

Bet kadangi dar neatė? 
jo tos žinios patvirtini
mas iš lietuviškų šalti
nių, dar dar ne visai 
aišku, ar tai yra tiesa.

&& &

Kairėje Lietuvos vyskupas Vincentas Sladkevičus; viduryje bedievis bolšekvikas komū 
saras religiniams reikalams Justas Rugienius; dešinėje vysk. Julijonas Ste
ponavičius. Abiem vyskupam uždrausta atlikinėt savo dvasines pareigas. Rugienius 
yra vyriausias Lietuvos Kat. Bažnyčios „tvarkdarys”. Be jo sutikimo negalima nei klie
rikų priimti, nei į kunigus šventinti, nei vyskupo konsekruoti.

Š. AMERIKOS RYTINĖJE IR VI
DURINĖJE DALYJE DIDELI PO
TVYNIAI.

Tokių jau daug metų nebuvo buvę. 
Tūkstančiai žmonių neteko namų, 
šimtai žuvusių, bilijoniniai ūkiniai 
nuostoliai. Ypač nukėntejo Pensyl- 
vanijos ir Chio valstybių žmones.

IZRAELIS. Tel-Aviv. Prasidėjo 
japono Okamoto teismas. Jis su 
kitais dviem draugais bombomis ir 
kulkosvaidžiu nužudė 28 asmenis 
erodromo stotyje LOD, prieš kele
tą savaičių.

0

VIETNAMAS. Amerikiečiai su
bombardavo S.Vienamo dideli plie
no fabriką. Po Podgornio ir Kissin- 
gėrio apsilankymų Hanojuje ir Pe
kine, Vietnamo komunistai pradėjo 
stipriau kalbėti, jog esą reikalin
ga ir galima baigti karą derybomis, 

SOV, RUSIJA. Raudonajame roju
je taip labai įsigalėjo girtuoklia
vimas, kad valdžia ėmėsi griež
čiausių priemonių jam sulaikyti. 
Pagal naują įstatymą bus leidžia
ma gaminti tik silpna 11 vodka”, ne 
stipresnė kaip 30 laipsnių. Ją par. 
davinėt irgi galima bus tik nustaty 
tomis valandomis. Didesnė kontro
lė jaunimo.griežtosbausmės-nusi- 
žengiantiems* ir namie deg
tine varantiems.v

PRANCŪZIJA rengias 
išsprogdinti atominę bom- 
bąRramiajam Vandenyne.Ki
lo didžiausi protestai visa
me pasaulyje, nes tos bom
bos užteršia orą ir gali būt 
labai pavojingos žmonių ir 
viu sveikatai ir net auga
lams. Bet prancusų valdžia
nenori nusileisti.

APAČIOJE REGIMI DE 
ŠlMTIS KLIERIKU, ku- • 
riems Rugienis leido i* 
stoti kunigų seminar i- ; 
jon. Visi turi būt atsi
tarnavę rusu karinome- 
nėję ir yra išėję bolse-» 

vikų gimnazijas ar kitas mokyk
las. Jie turi gauti ir komunistų 
partijos liudijimą, o paskutinis žo
dis priklauso komisarui Rugieniai

Seminarijom stotų šimtai dau
giau jaunuolių, bet komunistai ne
leidžia. Ir tie vyrukai žino, kad, 
eidami į seminarija, į kunigus^už
sitraukia komunistų neapykanta, 
kad bus persekiojami. Drąsuoliai?

ATEIKIT Į KONCERTĄ 5| ŠEŠTADIENĮ Daugiau 5 ir
10 puslapiuos
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;kvietinis kumštis lietuvos wentavest
OoVúmentinès žinios apie dviveidę sovietinės valdžios laikyseną Lietuvoje ir užsienio kraštuose

Neseniai pasiekė jnus Lietu
voje gr^âai^^^tfeyèélê ’‘Re
ligion WSKSüàtà$M, kurioje vis
kas taip nušviesta, kad religinė 
būklė atrodo b^ne geriausia vi* 
same pmulyfèt Dėlto paskaitas 
ją kanadietis ar amerikietis ir 
sako “too good to be true0. Nė
ra abejonės, kad sovietinės 
propagandos tri^tós, kurį, kiek-

IŠtomib dienomis gavome., do-, 
kumentinį pranešųpą, kuris ra
dikaliai skiriasi' nuo minėtos 
knygelės. Jame atskleisti fak
tai rodo tikrovę; kurią nuolat 
dengia ne tik sovietinės propa
gandos skraistė, bet ir jai pa
jungti Katalikų Bendrijos par
eigūnai. Nėra abejonės, kad šie 
pastarieji gerai žino faktus, ta
čiau užimamoji vieta neleidžia 
kalbėti atvirai, nes jų užnugary- 
, e stovi maskvinis komisaras, 
beito gautosios žinios iš neso

vietinių šaltinių yra juo reikš
mingesnės.

Seminarija
Kaune veikia vienintelė kuni

gų seminarija visoje Lietuvoje 
su pora desėfkų klierikų. Kan
didatų priėmimas labai suvar
žytas. Reikalaujama, kad kandi
datas būtų baigęs vidurinę mo
kyklą, atlikęs karinę tarnybą, 
turįs palankias rekomendacijas 
ne tik iš savo klebonų, bet ir 
partinių įstaigų. Labai daug le- 
mia religinių reikalų tarybos 
įgaliotinis J. Rugienis. Jo atmes
ti kandidatai nebegali būti pri
imami seminarijom Taip pat 
negali patekti seminarijon tie, 
kurių tėvai turi augštesnes val
dines tarnybas arba kurių gi
minės išvykę prieš karą užsie
nin. Ypač kliudoma geriem kan
didatam. Jie labiausiai terori
zuojami valdžios organų, kad 
neitų seminarijon. Valdžios nu
statyta, kad kandidatai semina
rijon turi paduoti prašymus iki 
birželio 25 d., dar nepasibaigus 
abiturientų egzaminams. Prašy
mai į kitas augštąsias mokyklas 
priimami iki rugpjūčio 1 d.

Tokia būkle yra labai susirū
pinę kunigai, kurie nedreba dėl 
savo užimamų vietų. Jie nekar
tą yra kreipęsi į vyskupus ir 
valdytojus, į sovietinę valdžią, 
prašydami pagerinti kunigų se
minarijos darbo sąlygas, padi
dinti klierikų skaičių, atspaus
dinti paskaitų santraukas, ries 
nėra jokių vadovėlių. Vilkaviš
kio vyskupijos 59 kunigai 197Ò 
m. rugsėjo mėnesį įteikė Lie
tuvos vyskupijų ordinarų kole
gijos pirm. vysk. J. Labukui 
platų raštą, kuriam vėliau pri
tarė ir Vilniaus arkivyskupijos 
kunigai 1970 m. spalio mėnesį. 
Tame rašte atkreipiamas vysku
pų ir valdytojų dėmesys įvsun- 
dą> seminarijos^ būklę, prašoma 
msirūpinti pašaukimais ir su- 
nenkusia seminarijos dvasia:

Labai apgailestaujame, kad sumen- 
fâ seminarijos dvasia» nes į semina- . 
iją pateko kaikurie netinkami dės- 
ytojai, bendrabučio vedėjai ir net 
aktoriai... Mokslo ir dvasios vyrai, 
ulp prof. dr. kun. St Gruodis, prof, 
k; kun J Grigaitis, valdžios reika

lavimu buvo pa&lintL Lietuvoje yra 
tinkamą kandidatų, vadovauti ir dės- 

. tyti seminarijoje, kad ir neturinčią 
;mokslą laipsnių, .bet išsilavinusių, ir 

"turinčių auteriteią.
Asketinės literatūros semina

rijos bibliotekoje nėra, o šv. 
Rašto tik Vienas egzemplio
rius; nes valduos atstovai bib
lioteką net kšetą kartų ‘‘‘valė^.

Okup. Lietuvoje -yra žinomi 
priverstiniai vyskupų,' valdyto
jų ir kitų kunigų pareiškimai 
užsienio spaudai. Toliau nuo so
vietinės valdžios įstaigų stovin
tieji asmenys savo rašte pabrė
žia, kad tie pareiškimai neside
rina su tikrove. Esą juose maty
ti prievarta, baimės ir pataika
vimo dvasia. Esą vysk. J. Plet- 
kus 1970. IV. 29 pareiškė per 
radiją užsienio lietuviams: “Ta
rybų Lietuvos vyriausybė ne
kliudo vyskupijų vadovų religi
nės veiklos tiek vyskupijos ribo
se, tiek bendrai visoje respubli
koje”. Religinių reikalų tarybos 
įgaliotinis J. Rugienis 1970. IV. 
14 pareiškė komunistinei Čika
gos “Vilniai”:

Tarpdiecezinė kunigų seminarija 
veikia Kaune. Jos vadovybę ir dėsty
tojus skiria Lietuvos ordinarai. Kan
didatas į šią mokyklą turi gauti pa
rapijos klebono rekomendaciją. Se
minarijos vadovybė sprendžia, ar jau
nuolį priimti į seminariją, atsižvelg
dama į šį rekomendacinį raštą, kandi
dato pristatytą brandos atestatą, jau
nuolio asmenybę. Numatytus priimti 
kandidatus seminarijos rektorius dr. 
V. Butkus derina su seminarijos glo
bėju J. E. vysk. J. Labuku. Kunigų 
seminarijos, kaip ir visų kitų kata
likiškų universitetų, programą nu
stato studijų kongregacija Komoje.

Vilkayiškio ir Vilniaus vysku
pijų kunigai savo raštuose vys
kupams bei valdytojams , pareiš
kė, kad taip turėtų būti, bet taip 
nėra. Jie kreipėsi: “Gerbiami 
Ganytojai, padarykite visa, kad 
J. E. vysk. Pletkaus ir RRT įga
liotinio žodžiai nuo šių metų pa
virstų gyvenimo tikrove, įvyk
dant Vatikano II susirinkimo 
nutarimus, o kitų žmonių ne
klaidintų.”

Minimieji kunigai taipgi pa
sisako prieš solidarumo ardymą 
propagandiniais raštais, skelbia
mais užsienio komunistų spau
doje. Dokumentiniame rašte sa
koma: “Ar vienybės pagrindu : 
gali būfi dvasia anoniminių laiš
kų, po kuriais pasiražo kažko
kie “suvalkiečiai” ir “panevėžie
čiai”, save vadindami kunigais?” 
(1970. I. 22 paskelbtas atviras ' 
laiškas vysk. A. Deksniui, pasi
rašytas Suvalkiečio; 1970. III. 16 
paskelbtas Panevėžiečio raštas \ 
Lietuvos vyskupam ir kurijom).

Kolde Muga! baudžiami?
Iš turimos dokumentinės me

džiagos matyti, kad dabartinėje 
Lietuvoje baudžiami tię kuni
gai, kurie labiau klauso Dievo 
nei žmonių. Cituojamas Telšių 
kūrijos kanclerio mons. dr. Ba
rausko pareiškimas komunisti
nei “Vilniai” Čikagoje 1959. VI.

11: “Religijai ręikštis yra suda- • 
rytos sąlygos — užtikrinta kulto 
laisvė”. Tuoj pat priduriama, 
kad tai nesiderina su faktais. Mi
nimi nubausti kunigai UŽ vaikų 
rengimą pirmajai Komunijai 
kun. A. Šeškevičius (kalėjimu), 
Kučiūnų klebonas kún. J. Kriš
čiūnas, Kabelių klebonas kun. . 
L |aurusevičius - Lauriūnas (pi- . 
Mgnėmis
pW&Šę'' fdštus ministerių tary
bai, buvo perkelti į mažas ir nuo
šalias parapijas. Užsitraukusie
ji valdžios nemalonę kunigai esą 
diskriminuojamų niekieno negi
nami, tremiami į kitas vietoves. 
Tokių tarpe yra Panevėžio kapi
tulos kan. Br. Antanaitis, buvęs 
vysk. K. Paltaroko ir vysk. J. 
Steponavičiaus kancleriu. Trem
tyje tebėra laikomi vyskupai — 
J. Steponavičius ir *V. Slad
kevičius. Taigi, pareiškimai apie 
religijos laisvę esą skirti užsie
niui klaidinti. ,

Primenamas įr “Liturginio 
maldyno” išleidimas 1963 m. 
Lietuvoje gautas tik labai mažas 
jo egzempliorių skaičius. J. Ru
gienio nurodymu, žymiai dau
giau egzempliorių pasiųsta už
sienio lietuviams, kurie ir be to 
gali atsispausdinti ką tik nori. 
Be to, minėtas maldynas J. Ru- • 
gienio buvo labai išcenzūruotas.

Raštai valdžiai
Lietuvos kunigai, matydami 

sunkėjančią religijos būklę, yra 
parašę net keletą raštų valdžios 
viršūnėms, o nuorašus pasiuntę 
kurijoms. 1968. XII. 31 Lietuvos 
ordinarams įteiktas raštas dėl 
nenormalios kunigų' seminarijos. 
būklės. Pasirašė 63 Vilkaviškio 
vyskupijos kunigai. 1970. II. 7 
rašte keliamas seminarijos rek
toriaus klausimas. 1968 m. vasa
rą pasiųstas raštas Sov. Sąjun
gos min. tarybai, pasirašytas 2 
Telšių vyskupijos kunigų. 1969. 
I. 8 Vilkaviškio vyskupijos ku
nigai įteikė raštą Sov. Sąjungos 
min. tarybai. 1969. VIII, pana
šų rastą pasiuntė 24 Vilniaus 
vyskupijos kunigai. 1969. XI. 20 
specialų raštą įteikė Sov. Sąjun- . 
gos kompartijos centro komite- 
tui 4 Panevėžio vyskupijos at
stovai. 1969. XÍ. 20 į Sov. Są- : 
jungos min. tarybą kreipėsi 56 
Telšių vyskupijos kunigai. Į vi- . 
sus raštus gautas vienintelis at
sakymas — spaudimas per kuri
jas ir bausmės. Vyskupijų kūri
jos buvo priverstos tramdyti 
veiklesnius kunigus.

Susidarė nuomonė, kad kuri
jos tapo sovietinės valdžios įran
kiais, nors visiem žinoma, kad 
jos nepajėgia atlaikyti sovieti
nės jėgos spaudimo. Tokioje 
būklėje atsidūrė ir vyskupai bei 
valdytojai. Iš vienos pusės jie 
turi vykdyti sovietinės valdžios 
reikalavimus, iš kitos — paisy
ti religijos gerovės ir tikinčių- ' 
jų lūkesčių. Nekartą jiems ten- ' 
ka paisyti daugiau sovietinių 
reikalavimų nei tikinčiųjų. Dėl
to jų autoritetas yra natekes i 
sunkų bandymo kelią. Tikintieji 
laukia tvirtesnės jų laikysenos, 
glaudesnio bendravimo su kunb 
gaiš ir tikinčiaisiais. Ms.

- \
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TRĖMIMAI

35 vagonai, juose 1226 žmp>? 
nes, Birže 15 sAltajun :7 5 vą»«-... 
gonai 2625 žmones,Birž-.lYv ,7 
į Kolundą9 Altajun 7 0 vągo--. _ 
nų2453 žmones. Birž, 1B .ds 
į B ij s k, Altajun 71 vagonas - 
su 2487 žmonėmis, Birž.
19 vėl į Bijskg Altajun 55 
vagonai su 1925 žmon, . 
Birž0 19 vėl Bijskp 59 vago
nai su 2067 žm.. Birž. 17 •, , 
\ Barnaul, Altajun 5 vagons
170 žmonių, Birž. 15 į La.r- 
čeinovo , Altaj,86 vaggonMw 
3012 žm, Birž,20 į Novo*-. 
sibirską , Sibiran 7 3 vag, 
2554 žm.. Jjrirž, 21 į Novo. „ 
sibirksą 43 . vagonai su 
1505 žmonėmis . Birž, 21 d.į, 
Medv,Gora, Karelijoje 24u - 
vag.841 žm,, Birž.21 da 
vėl ten pat:25 vag.ir 876 
žmones, Birž. 16 Staroį* - 
belskan , Ukrainon 61 vag. 
2135 žm,. Birž, 19 doten.. 
rpat 59 vag. 2066 žmones,
Vėlbirž,21 d,29 vag.su 
1017 žmonių. Birž. 21 į Ka- 
kat-Orenburgp Kazakstane- 
13 vag.451 žm,. Birž. 16 
į Babinyną 5 vag. 17 3 žm. 
Birž. 16 į Minską, Gudijon 
12 vagonų, 422 žmones.

LietoRaud, Kryžiaus 
sąrašai.

TREMTINIŲ NUOTRUPOS 
IIIIIMUI ■■ Ml r ill I I 1

Bizokas, Vincas 7 3 m „ūki
ninkas, mirė badu,

Biveinis Vytautas 6 menę 
siu, nutroško vagone.

Biveinytė Birutė 11 metų 
mirė badu.

Čicelis Jonas, 20 metų, 
vežamas Sibiran bėgo, sar
gybiniai nušovė.

Jesinskienė Teklė, 50 m. 
mirė badu,

Kvederaitės, dvi seserys, 
5 ir 6 metų, mirė badu.

Matukienė Emilija, 69 m, 
šeimininkė, mirė badu.

Naglius Aleksandras, 55 
metų gydytojas mirė darbo 
stovykloje,

Navickas Edvardas 25 m, 
ūkininkas, nukankintas ypa
tingos drausmės stovykloje

Pranckunaite Laimutė, 5 
metu, mirė badu,

Salūga Kazys 18 m, moks
leivis, vežamas Sibiran, be- 
go, perš autu „pilvu mirė.

2
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Orybingumt žudo

PAVYDAS IR NEAPYKANTA
Pavydas yra amžinas. Senojo 

testamento duomenimis jau pir
mojo žmogaus sūnus Kainas už
mušė savo brolį Abelį. Tai pada
ręs jis pavydo vedamas. Ilgai
niui žmonija keitėsi, kultūrėjor 
Daug laukinių papročių šių die-' 
nų žmogus yra atsisakęs, tači'au 
pavydo, neapykantos ir nei 
keršto jausmai tebėra išlikę. 
Labai dažnai juos riboja šviesus 
žmogaus protas, tačiau gal dar ' 
dažniau netvarkomi blogi reiš
kiniai plačiau reiškiasi.

Pavydo kupinas žmogus pir
miausia griauna’ savo paties lai
mę, nes jis nemoka džiaugtis ki
tų laime. Artimo pasisekimai 
teikia jam skausmą. Pavydas 
nuteikia žmogų prieš žmogų, 
lietuvį prieš lietuvį, net brolį 
prieš brolį. Istorikai teigia, kad 
pavydas esąs daugelio tautų bei 
kultūrų žuvimo priežastis.

Pavydas mėgsta menkystes, 
jas iškelia ir garbina ir labai 
dažnai persekioja kūrybą, ta
lentus, išplėšia iš žmogaus norą 
kurti, dirbti savo tautos labui. 
Pavydas ir neapykanta labai 
skaudžiai darko sklandų išeivių 
darbą, savotišku būdu užnuodi
ja mūsų laimėjimus. Kartais 
jis tiek aptemdo mūsų akis, kad 
nebematome savo artimųjų lai
mėjimų, jais nesidžiaugiame, 
trukdome vienas kitam ir liūdi
me. kai kitiems sekasi.

¥
Lietuvių palinkimą į pavydą, 

neapykantą, į skundus yra pa
stebėjęs ir mūsų tautos didelis 
draugas, lietuviams tik gero 
troškęs, Lietuvai daug dirbęs, 
beveik mūsų tautos nariu tapęs 
prof. dr. Juozas Eretas (žr. jo 
knygą ‘‘Kazys Pakštas”, 280 — 
281 pusi.).

Pavydo ir neapykantos nuo
dėmės nebuvome atsikratę ne
priklausomybės metais. Dėl pa
vydo mūsų tauta skaudžiai nu
kentėjo ir tebekenčia okupaci
jų metais, čia daug kur pavy
das virto neapykanta, į skaudų 
kerštą išaugusia. Pasikeitus ap
linkybėms ir susidarius sąly
goms, lietuvis skundė okupan
tui vokiečiui ar rusui savo brolį, 
dėl ko tūkstančiai mūsų tautie
čių neteko laisvės ir gyvybės.

Didžiulės pavydo aukos, ro
dos, gerokai pamokė tėvynėje 
gyvenančius ir ten kenčiančius 
mūsiškius, bet nuo šios didelės 
nuodėmės nesame atsikratę čia, 
svetur gyvendami.

Pavydo ir neapykantos reiš
kinių rasime visur, žiūrėk, vie

na politinė grupė skaudžiai nie
kina kitą, vis neišmokusi pa
gerbti ir kitų įsitikinimų. Turi
me laikraščių, kurie negali pa
kelti fakto, kad kitiems laikraš
čiams geriau sekasi, nes jie ge
riau tvarkomi ir todėl jais do
misi platesni visuomenės sluoks
niai. Iš čia 'atsiranda beveik 
periodiškai spausdinami veda
mieji ir kitokį rašiniai kitų laik
raščių redaktoriams suniekinti. 
Tiesoje ieškoma melo ir kris
las virsta rąstu. Arba vėl kitas 
atsitikimas. Redakcija ir leidė
jai, norėdami padėti pensinin
kams, s seneliams ir nepasiturin
tiems, įvedė socialinį' skyrių, 
jam vesti pakviesdama gerą šios 
srities specialistą, susitarė su a- 
titinkamomis įstaigomis, šim
tai skaitytojų džiaugiasi sky
riaus vedėjo patarnavimu. Ta
čiau atsiranda tokių, deja, ir 
aukštuosius mokslus dar Lietu
voje baigusių, kurie, užuot pa
dėkoję vedėjui už rūpestį, pa
siskubina jį jo paties viršinin
kams įskųsti, žinoma, be pasi
sekimo.

Pavydas gyvas ir visuomeni
nio darbo baruose. Nors čia la
bai daug vietos ir ne tiek daug 
veikėjų, bet viena organizacija 
labai dažnai niiekina kitą, vieni 
veikėjai dergia kitus.

Pavydas bei intrygos skandi
na mūsų teatrą, žaloja dailinin
kų gyvenimą, darbą ir jų kū
rybą, entuziamą. čia profesiniai 
kolegos su purvu maišomi ir net 
“velniškais veidais” ateičiai į- 
amžinami. Negeriau ir su rašy
tojais, poetais. Pasirodžius nau
jam stipresniam talentui, jis iš 
visų pusių puolamas tos pačios 
profesijos žmonių. Stengiamasi 
bendromis jėgomis nugalabyti. 
Mūsų-’ kritika yra dažniausiai 
arba draugų, arba profesinių 
bei asmeniškų priešų rašoma. 
Tai neretai1 pavyduolių kritika, 
kurianti ne paskatą, bet mirtį.

Pavydo liga įsimeta į mūsų 
tautinių šokių grupes, ansamb
lius, chorus, į organizacijas ir 
net lituanistines mokyklas. At
rodo, kad ir čia darbo sritis la
bai plati, visiems galima rasti 
pakankamai žmonių, tačiau la
bai dažnai pažeidžiami sveikos 
konkurencijos nuostatai, varžy
bų dvasia, metamasi į nešvarią 
konkurenciją, kuri dažnai su
griauna vienų ir kitų darbą.

Pavydo ir nesveikos konku
rencijos reiškinių galima aptikti 
mūsų prekybininkų, laisvųjų

profesijų žmonių, gydytojų, in
žinierių, nuosavybės pardavėjų, 
net dvasininkų tarpe. Vis tai 
blogi reiškiniai, su kuriais tektų 
kovoti.

Pastebėta, kad dažnai drau
giškumas ilgiau tveria tarp skir
tingos profesijos žmonių, nes 
čia mažiau vietos varžyboms. 
Daugelis lietuvių yra savo tau
tiečių atstumiami ir metasi į 
svetimųjų draugystę, kur pavy
do liga mažiau išplitusi.

Pavyduolį visada įžeidžia ki
to, ypač jam artimo žmogaus 
laimėjimas. Kito iškilimas jį že
mina. Kai jo tautiečiui sekasi, 
jis būna niūrūs, piktas ir jį pra
džiugina tik artimo nepasiseki
mas.

Sakoma, kad pavydas bijo vie
šumos ir kad jis yra pasislėpęs
savo urve, apspiaudydamas vi
sus, kurie tik eina pro šalį. Pa
vyduolis dažniausia iš pasalų už
puola savo artimą, apipildamas 
jį pamazgomis, nors pasitaiko 
ir tokių pavyduolių, kurie ma

Pavyduolis labai dažnai prieš 
savo artimą griebiasi šmeižtų 
priemonės, o šmeižtai, kad ir la
bai menkai pagrįsti, dažnai turi 
pasisekimą, nes daugelis žmonių 
mėgsta žeminti kitą. Garsusis 
rašytojas Dostojevskis tvirtina, 
kad pirmasis jausmas, kuris ky
la žmogu je išgirdus apie artimą 
ištikusį nelamię, yra džiaugs
mas.

Niekas pavydo, neapykantos, 
keršto, intrygų ir šmeižtų nelai
ko dorybėmis, bet su šiomis ne
gerovėmis kovojama permažai. 
Tai rodo, kad mums ligi tikro 
žmogaus dar nemažai trūksta. 
Su pavydu, jo bendrininkais tu
rime kovoti daug griežčiau. Pa
vydas turi būti išvilktas į vie
šumą ir išrautas su šaknimis. 
Jis turi būti’ sugėdintas ir suval
dytas. Kol to nebus padaryta, 
mes ir toliau žudysime savo kū
rybinį# entuziazmą, dvasios po- 
lėikius. visuomeninę, politinę, 
organizacinę veiklą, pagaliau net 
taip labai reikalingą sutartinę 
kovos dėl Lietuvos laisvės ak- j 

| ciją. b. kv.žiau bijo saulės šviesos.
Tai dienr. DRAUGAS tilpes vedamasis geg.mėn

Pagaliau po daugelio rūpesčių, pamokų, lakstymų, 
nėr vinimosi, pakilo Viracopos padangėn didžiulis lėk
tuvas, pilnutėlis lietuvių ir trejetos dešimčių estų jau
nimo bei palydovų, Tai pirmas Brazilijos lietuvių isto- 
torijoje toks didelis įvykis, kad tiek daug mūsų jauni
mo išsirengė Tautinių šokių festivalin ir Jaunimo kon
gresam . Prie mūsų prisidėjo Urugvajaus ir Argenti - 
nos šaunieji Šokėjai bei jų palydovai. Palydėt juos susi
rinko Viracopos aerodrome didelė minia tautiečių. Kur 
gi ne! Juk išskrenda mūsų mylimiausieji tokiorto^mon 
ir ilgon kelionėn. Kad tik viskas jiems gerai klotųsi, 
kad tik gerai tenai pasirodytų, kad tik laimingai sugrįž
tų. Tokios ir panašios mirtys veržėsi visų lydinčiųjų 
g aivos na.

Reikia pripažinti, ir tai darome labai labai džiaugda
miesi, kad bent 99 procentai musu jaunimėlio labai la
bai uoliai rengėsi šitai išvykai. Kada nors gal pasiseks 
apskaičiuoti, kiek tūkstančių valandų pašventė jaunimai 
šokiams išmokti. Kiek kitų valandų lietuviškai mokytis, 
programoms parengti, juk ten bus ir kursai, ir diskusi
jos, ir vaidinimai,ir dar daug kitų dalykų. Mūsų jauni
mas išsivežė ir braziliškų muzikos instrumentų ir dai
nų, supažindinti kitų kraštų draugus su savojo krašto 
kultūra. Iš sivežė ir kitokių dovanu savo giminėms, ge
radariams, pas kurius gyvens, ir būsimiems draugams.'

Ta išvyka nebūt buvus įmanoma, jei JAV ir Kanados 
lietuviai nebūt mums atsiuntę labai stambią piniginę pa
ramą. Už tai jiems priklauso didelė mūsų padėka. \ le - 
nas tokios padėkos ženklas galėtu būti, kad mes, namie 
likusiejijgausiai susirinktume šį šeštadienį, 19. 30 vai. 
į atvykstančių 50 amerikiečių LIETUVOS V YCIŲ eks - 
kursijos koncertav ir po jo į kokteilį-priemimą Jaunimo 
namuose. Amerikos lietuviai priima, vaišina, globoja 
mūsų mylimą jaunimą, mes priimam išskėstom ran-'~y . 
kom ir atvirom širdim amerikiečius brolius ir seses 
savo padangėj. S Amerikoje tikrai labai domėsis mu
su jaunimeu. Susidomekim mes čia amerikiečiais.
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OPERA,
SUKURTA NEW YORKE

Iš "Darbininkas”
1972. V.12. Nr 21

i R PASTATYTA

CHICAGO J E
Kazys Viktoras Banaitis, ne

priklausomos Lietuvos kompozi-,, 
torius, savo paskutinius gyve— 
nimo metus praleido emigracijo
je ir savo didžiausią veikalą—\ 
operą Jūratė ir Kastytis sukūrė 
New Yorke. Reikėjo eilės me
tų, kad po jo mirties kom
pozitoriaus kūrinys išvystų pa
saulį, ir tai įvyko š. m. balan
džio 29 Chicago).

Jūratės ir Kastyčio premjera 
buvo atlikta mūsų lietuviškos 
operos kolektyvo, kuriam va
dovauja muzikas Aleksandras 
Kučiūnas. Lietuviškos operos 
“šulais” yra Stasys Baras ir 
Danutė Stankaitytė, Kastytis 
ir Jūratė — tenoras ir sopranas. 
Kastyčio motinos solo partiją at
liko Aldona Stempužienė, Rū
telės, žvejų mergaitės — Mar
garita Momkienė. Operos cho
ras, kuriam atiteko didelė rolė, 
nes ši opera yra daugiau cho
rinė. yra didelis ir pajėgus, 
ypač vyrų grupė. Baletas buvo 
paruoštas Aldonos Valeišaitės, 
dekoracijos bei kostiumai — 
Adolfo Valeškos.

-o-
Sukurti operą — tai ne sal

dainį suvalgyti. Darbas reikalau
ja pirmiausia pajėgaus ir ori
ginalaus kompozitoriaus. Gi no
rint ją pastatyti, reikia ją su- 
orkestruoti, pritaikyti scenai.

Veikalas, statomas pirmą kar
tą skiriasi nuo žinomo veika
lo: kas matyta kitur darant, 
yra “mėgdžiojamą”. Veikalas, 
kuris dar nėra buvęs scenoje, ne
turi sau pavyzdžio, todėl jį 
reikia iš naujo “sukurti”. Pro
fesionalinės operos nelabai 
mėgsta šį darbą daryti, ką gi 
besakyti apie mėgėjų pajėgas.

Bendrai šis darbas buvo at
liktas nuostabiai i gerai. Ir de
koracijos, kurios, vaidino di
delį vaidmenį (palaka, jūros pa
kraštys ir jūros dugnas) buvo 
žavingos. Nesipiktinkit dūmais, 
vaizduojančiais rūką, kurie I 
aklo pradžioj sujaudino klausyto
jus, nuplaukdami nuo scenos 
į salę. Tai lengvai pataisomas 
dalykėlis.

Kostiumai sudarė mūsų kai
mo imitaciją. Gal norėtųsi labiau 
įvairesnių spalvų ir formų, bet 
tai irgi ne esmė.

Šviesom nieko negalima 
prikišti. Apšvietimas gerai keitė 
spalvas ir įspūdį.

Esmė yra pats veikalas ir jo 
personažų bei idėjos įgyvendi
nimas scenoj. Opera nėra mo

derni, kai kam ji gali atrodyti 
archaiška, iš 17 šimtmečio, kaip 
išsireiškė vienas kompozitorius. 
Tuo laiku, kada kompozitorius 
gyveno, jau žmonės kūrė kito
kiais būdais: buvo pustonių 
sistema, buvo atonalinė muzi
ka, visokiausi modernūs išgalvo
jimai.

Scena iš "Jūratė ir Kastytis" operos — malda Perkūnui, prieš rengiantis žvejonei.
A, Kezio nuotrauka

Kompozitorius Banaitis visa 
tai žinojo ir matė, bet jis pasi
liko ištikimas savo stiliui. Ko
dėl?

Noriu pabrėžti, kad stilius 
nesukuria genijaus. Genijus 
kuria stilių, bet niekad nau
jenybė, megdžiojama dėl pačios 
naujenybės, nepadarė iš vidu
tinioko didelio kompozitoriaus.

Didybė, arba ką mes vadina
me genialumu, turi gimti su 
pačiu kompozitorium, ir toji di
dybė remiasi originalumu. Ba
naičio didumas ir originalu
mas reiškėsi tuo, kad jis liko 
ištikimas savo tėvų žemei, tai 
žemei, kurią jis pamilo ir ku
rios liaudies melodijas išmoko 
dar vaikystėj. Tai buvo jo duo
na ir jo idealas — liaudies kūry
ba, kuri yra paskatinimas ir 
kūrybinis variklis daugeliui kom7 
pozitorių.

Kartoju vieno žymaus mūsų 
kompozitoriaus mintį, kad liau
dies melodija yra jau atgyventas 
dalykas, šiandieną mes eina
me kitais keliais. Kūrybai nė
ra varžtų: kiekvienas kuria, kaip 
jis jaučia, jei tai yra nuoširdų 
ir be melo.

Kompozitoriui Banaičiui liau

Elena Vasyliünienè

dies melodija buvo jo kūrybos 
akstinas. Jis pasiliko ištikimas 
jai savo visą gyvenimą. Jūra
tė ir Kastytis yra mūsų liau
dies motyvų ir mūsų liaudies me
džiagos lobynas, kuris dar ilgai 
gyvens ir bus kitataučių ir kitų 
kartų tyrinėjimo lobynu. Kom
pozitoriaus Banaičio “primity

vumas” ir sudaro jo originalu
mą — tai yra paprasta lietu
viškos muzikos kalba, be ypatin
gų gudrybių ir vingių. Tokia 
kūryba kompozitorius Banaitis 
gyveno ir tokią suprato. Pali
kim jį būti savim pačiu: atei
tis atrinks ir išsijos grūdus nuo 
pelų. Mes dar nesam atei
tis.

-o-

Operos pastatymas, lyginant 
jį su pirmuoju jos rankraš
čiu, rodo sutrumpinimus. Iš 
dviejų pirmųjų aktų padarytas 
vienas. Todėl nukenčia operos 
akcija. Išmestas yra vienas per
sonažas, būtent tėvas. Pagal 
kompozitoriaus nurodymą — o- 
pera prasideda žvejų pasiruoši
mu kelionėn į jūras. Tik Kas
tytis kažkoks keistas, draugai 
iš jo juokėsi, sakydami, kad jis 
ir žuvies nebegalįs pagauti. 
Tėvas irgi vaiku stebisi, net jį 
ligoniu vadina. Tai būtų sudarę 
dramatinės įtampos užuomaz
gą, kurios dabar trūko.

Nežinomos yra priežastys, 
dėl kurių opera buvo trumpin
ta. Tikriausiai jos buvo pinigi
nės. Mum gi visuomet kultūrai

4

trūksta pinigų. Paplitusi nuo
monė, kad opera buvo trumpin- 
tina dėl kompozitoriaus ligos, 
yra mitas. Beethovenas savo di
džiausius veikalus sukūrė būda
mas kurčias ir paklauskit, kuris 
kompozitorius nėra sirgęs.

-o-
St. Baras yra Chicagos o- 

pera ir opera yra Baras. Mes tu
rim tiktai vieną tokio didumo, to
kio kolorito ir žavaus tembro 
tenorą emigracijoj, ir Barui 
pakaitalo nėra. Dėl jo pasauli
nio tembro ir balso žavumo 
yra daug kas atleidžiama ir 
bronchitas, gautas atvykus iš 
Australijos. Danutės Stankaity- 
tės balsas skambėjo galingai

ir darė deivės įspūdį. Aldona 
Stempužienė motinos rolėj at
gavo savo tembrą ir balso sti
prumą, ką ji buvo praradusi 
plokštelėj. Margarita Momkienė 
Rūtelės rolėj buvo labai gra
ži.

Choram tenka dėmesys: jie 
skambadidingai, stipriai. Rodosi, 
moterų Amerikoje netrūksta, 
norėtųsi daugiau moterišku 
balsų.

Pagarba maestrui Aleksand
rui Kučiūnai: jo batuta ir di
rigavimo mostai buvo lengvi, 
užtikrinti. įtikiną. Jis yra įdėjęs 
daug darbo, nes pirmą kartą 
statomą veikalą nėra lengva 
atlikti.

Lengva yra reikšti įvairias 
nuomones, bet vieno fakto 
mes nepakeisim: mes turim 
tiktai vieną lietuvišką operą 
emigracijoj, ir ji yra Chica- 
goj. Kaip yra sunku ją išlaikyti, 
žino, tik tie. kurie jai dirba. 
Jiem garbė ir padėka vardu vi
sų mūsų, kurie operą mėgsta
me ar kurie jos nemėgstam. 
Tai mūsų kultūrinio gyvenimo 
pražydėjimas.

ūk et a į
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/S SLAPTOSIOS POEZIJOS OKUPUOTO] LIETUVOJ

I
 Kasdien dangus 

labiau vis apsiniaukia, 
ir plaukia debesys pilki. 
Išeidama žalioji vasarėlė 
mums taria: 
"Likite sveiki”.

Vakaris vėjas 
nenustoja pūtęs, 
dažnai pratrūksta 
debesies širdis 
ir lieja savo kraują baltą, 
tada atrodo: 
lis ir lis ...

Va ) įduo put oda mas 
upeliais bėga 
ir neša kunkulus 
purvų juodų; . . * .

rankas kur nors

norėčiau nusiplauti, 
švaraus vandens 
jau niekur nerandu ...

Po kojų padais 
žliugsi šlapia žemė,

I
 guminiai batai 

klimpsta lig pusės aulų, 
kai reikia žengti per prilytą 

pievą

ar kai per lauką 
kur einu.

Pa b j u r tįsiais kelia is, 
skalaujant lietui.

vežimą traukia 
keturi arkliai.

Nors ratai stengiasi
, purvais nusikratyti, 

bet jie vis limpa
' atkakliai.

I
 Tiktai keliu viešuoju 

skuba greitai, 
taškydamas į šonus balutes, 
mašinos derlių 
rudeninį visą, 

į nebodamos lietaus.

suveš.
Nustok, nustok, lietau, 
taip ilgai lijęs 
ir merkęs žemės 
purvinus pečius;

C tegul ir vėl Šviesi diena išaušta, 
■■ ir žemės nugara 
: pradžius.

I
Toli arimų 
nusidriekia vagos, 
kaip stygos, 
smuiko nuostabaus, 
jei tu mokėdamas ranka paliesi, 
jos muzikos 
garsais sugaus.

Tiktai artojas 
žino žemės meną 
ir girdi grūdą, 
dygstantį laukuos .. .

Anksti pavasarį rugys 
atbudęs kelsis, 

jei rudenį 
želmuo žaliuos.

Kokia skaudi dalia 
rugelio grūdo —

per žiemą salti 
po sniegu,
bet ‘vėl pakilt gyveniman, 
pavasarį nubudus, 
labai smagu!
Ruduo svarbiausia 
pirmą žingsnį žengia 
turtingam derliui 
būsimam, 
nes be kasdienės duonos 

žmogui tektų 
kentėti vargą 
alkanam.

Tegul laiku, 
į žemę bertas grūdas 
suleis giliai šaknis, 
keros . ..
Negąsdins rudenio užėję lietūs, 
ir nepabūgs gilios žiemos.
O kam jūs, medžiai, 
savo veidą keičiat, 
drabužį žalią 
mainote rudu . . .
Kai lapai skris vingiuodami 

pavėjui, 
ar nebebus 
labai skauduž
Augštai padangėj 
suka gervių pulkas, 
kepurę nusiėmęs, 
joms pamojau ...
"Sudiev” — jos visos klykdamos 

kartoja,
‘Sudiev” —

T. ANTANAS SAULAITIS 

laimingai pasiekė Ameriką 
ir tuojau įsitraukė į darbą : 
padeda organizuoti Jaunimo 
Kongresą, kursus ir rengias 
stovyklai Kanadoje, kurios 
jis bus vyriausioji galva. 
Siunčia visiems sveikinimus 
ir laukia atvykstančios mū
są ekskursijos.

& & & &

PIRMADIENIO RYTĄ AT V Y- 
ko T. J.Giedrys su Montevi

1 deo ’’Ąžuolynu", o kitu au-
, tobusu būrys Argentiniečių. Stotyje pasitiko su masino- 
"mis p. Jonas Bagdžius, Rymantė Steponaitytė, Kun. St.
Šileika, kun. J. Kidykas ir dar vienas tautietis, kurio pa- 

, vardės nebeatsimename. Visas jaunimas patalpintas i- 
vairiose svetingose šeimose.

'i

Viršum galvos 
laukinės žąsys girgsi 
ir gulbės skrenda 
į pietų šalis.
Išmeskite nors vieną plunksną 

baltą,
bent ji viena man 
pasiliks...

t 
Išeinančio rudens 
dienas praleisim, 
kartu kentėsime 
žiemos speigus, 
kartu ir vėl pakilsime, 
kai žemė 
naujam gyvenimui 
nubus.
Ir jūs, padangių paukščiai, 
neišlėkit, \ 
kai medžių 
paskutiniai lapai kris, 
visų drauge žiema mūs 

neišgąsdins, 
kai pasibels ji 
į duris .. .
Palikti aš savo krašto 
nenorėčiau, , 
kaip rudenio 
sulaukęs paukštis: 
geriau sutikčiau 
žiemkenčiu pavirtęs, 
labiau prie žemės 
glaustis...

ANTRADIENIO VAKARĄ visi ekskursantai laimin
gai nuvyko į Viracopos ir 10 vai. vakaro pakilo žvaigz- 
dėton padangėn. Kai skaitysite Šitas eilutes jie jau bus 
nusileidę Naujorko erodrome. Ten tuojau pat persės i 
kitą lėktuvą ir patrauks Čikagon. Tiesą sakant, jau bus 
Čikagoje, kai skaitysit šią žinutę.

Netenka abejoti, kad mūsų bei Argentinos ir Urugva
jaus jaunimas gražiai pasirodys bendrojoje viso laisvo
jo pasaulio jaunimo šventeje: Kongrese, tautiniu šokių 
festivalyje, kur šuo se ir stovykloje, ir kad sugrįž kupini 
gražiausių įspūdžių. To jiems ir linkime visa širdimi.

fix Jo u S SOxtniDs su/ž ktttves ?
__ '"X / ■>— v-U-V.. V ~ - U.

Liepos 27 dieną, tai bus ketvirtadienis, pasitiksim sa
vo grižtantjijį jaunimėlį. Kaip būtų malonu susitikt su 
juo šauniose priimtuvėse? Jis papasakotų, ką matęs, 
ką girdėjęs ir patyręs viso mėnesio ilgoje kelionėje, gal 
visi drauge: Argentiniečiai, Urugvajiečiai ir namiškai 
sušoktu tenai šoktus taut, šokius, pakartotų kitas progra
mos nors dalis, o paskui galėtų būti šokiai, kuklus pa
prasti užkandžiai. Tai būtų drauge ir Argentinos bei l - 
rugvajaus svečių išleidimas, nes jie iškeliausią liepos 
29 dieną namo. Ar norėtų ir galėtų tas pats V PALKo 
finansų komitetas suruošti tą vakarą, kaip suruošė ir 

^Lietuvos Vyčiu priėmimą? Kas kitas taip gerai suruos 
/ •

LIETUVOS JAUNIMAS U Ž D E G A Š I R D 1 S

Šiomis dienomis gauta žinia ir nuotraukos iŠ 
Lietuvos liudija, kad nepaisant didelio bedievių spaudi
mo, jaunimo didžioji dauguma yra ištikima tikėjimui. 
Mielas eina Sakramentų, nors dėl to turi toliau keliauti. 
Nuotraukos rodo vienas laidotuves. Kunigui patarnauja 
9 šaunus vyrai, kamžose, ir jie priima Švenčiausia. Ra
šo: "Pas mus per laidotuves beveik visi eina sv. Sakra
mentų". Ar ir pas mus, laisvėje, taip yra? ? ? Dejai
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JUOZAS KRAUKAUSKAS

(Tęsinys)

Gi net Šitokioj nuošalioj ir ramioj lankoj, net čia - tas 
pats painus galvosūkis, aštrus vieškelių susikirtimas,No 
ri užkirsti kelią ordino kf.yziaus karams - krikštyk Lietu
vą lotyniškuoju Romos krikštu. Bet tada žinok - daugybė 
tokių, kaip šis, savųjų p^ieŠ tave grieš dantimis pikčiau 
ir kerštingiau už svetimuosius. O jeigu nori rytinėse vieš
patystės žemėse būti savas, mėgiamas ir tvirtai remia
mas, - pats palink ir Lietuvą lenk į bizantinę stačiatiky
bę. Bet tada jau žinok — prieš tave eis kryžiuočiai, iš 
daugelio šalių Romos krikščionys banga po bangos ir sa
vieji pagonys... 

f Zvimbėja bitės. Vytvyčioja kregždes.

Būti tokiu moliniu Rimgaila, kai tau pikta da
ro ? Nu ne -e-e! O pikta gi daro. Ir dar kaip da
ro5. Ir vis reksas, vis tas pats. Kad Štai ir su 
Linkmenimis. Ulę susilaikė, o Linkmenis ir Vi
diškį atidavė Gerdeniui. Ne jam, o Gerdeniui. 
Gi Linkmenys prie Tauragnų ežios. Pagal vistą, 
Linkmenis ir Vidiški turėjo tiktai prie Utenos 
priskirti. Dabargi - Gerdeniui! Jau Gerdenis 
Mindui arčiau širdies. Kodėl? Daugiau nusipel
nęs? Naudingesnis? Tikrai gi neveltui motina 
piktinosi, kai iš savo sesers Eupraksijos sužino
jo: Gerdenis atmetė Gadono pasiūlymą drauge 
nugalabyti Mindaugą. Ir ne tik atsisakė prisidė
ti: apie gresiantį pavojų ko greičiausiai pranešė 
Mindaugui. Gadonas pražuvo žirgais suplėšytas 
nors gi ne jis buvo šio pasikėsinimo sumanyto
jas. . .

Žinia, Gerdenis dabar jau išvien su reksu. 
Dėl savo gero išdavė giminę. Išduos ir vėl, kai

Replys vienu keliu priklaupia ant akmens ir lenkiasi 
atsigerti iš šaltinio. Tik gi susilaiko! Verdenėje vandeni
nis voras ilgomis kojomis žirgloja per jo žibuoklines a- 
kis ir ūsiukus ...

II.

Daumantas Gardžiuojasi krauju.

Nalšios rikis Daumantas, karaliaus Mindaugo svainis 
ir karo vadas, iš savo Utenos joja vienas pietų šalin.

Žiaurios ir kietos išvaizdos. Paniuręs. Aukšto ūgio. 
Tvirtas. Tiesi povyza ant bėro žirgo, juodais karčiais

tik matys iš to sau naudos. Kaip Mindas iškilo 
per skriaudas savo giminėms, taip nusižiūrėję 
ėmė daryti jau ir Gerdenis. . .

Reksas apžiojęs visą Lietuvą, o svainiui pa
gaili net ir Linkmenų su Vidiškiu. Hm, kas jam 
svainis. Gi ne per dvylika metų nepatenkino^aū 
gal dvylika sykių kartojo prašymo — duoti jam 
Vilnių. Nesutiko tą stumbrą Gaudižadą iš Vil
niaus perkelti kitur. Esą, negaliu to padaryti. 
Bet Livonijos kraugeriams padovanoti Vakari
nius Žemaičius-b-'tai galiu. Jis negali1. Gi pats 
vienas visoje Lietuvoje skirsto ir dalija žeme.s. 
Iš vieno atima, kitam atiduoda. Sauvaliauja jis

ir juoda uodega.
Joja keliu per gilią ir paslaptingą girią, pertekusią, 

tūnojančiais šešėliais, sanraizgiom tankynėm ir tam-' 
s iom s palvom .

Sakos nulinkusios, nusvirusios, nejudančios, nors gi
ria tyliai ošia. Šen ir ten baltuoja beržai viršum bruzgy*. 
nų. Kitų gi medžių liemenys vis rudi, tamsiai rudi, tam
siai pilki arba ir visai juodi. Senųjų žievė rupi, žvyniuo- 
ta ir samanota.

Išvartos. Sausuoliai. Atžalos. Puvėkai ir kerpės.
J
Žvėrių žvėrelių takai ir pėdsakai.

Zyzioja, zvimbėja, ūžioja įvairūs vabzdžiai ir vaba
lai, ypačgi musės, mašalėliai, uodai ir žyliai.

Skardena, skamba, aidi paukščiai. Čiulba, čiviruoja. 
Klega, kvatoja.. .

Kvatoja ? Juokiasi? . . .
Ir vienas, ir kitas vis paklausia: ar dar negrįžo pati, 

kada grįš. Tarytum pasityčiojimas: kada grįš, dar negrį
žo. Jie gi, žinia, juokiasi, kai jis nemato ir negirdi. 
Daumantienė dar Kernavėje sesers teberanda. Dauman- 
tienė dar tebegedi. Taip, ji ligi Šiol dar ten. Ji tęn vis 
dar neva velionę apverksmauja, jai ašarinėn ašaras te- 

" belieja. Apie tai ir šneka dabar visa Nalšia. Ką Nalšia 
««visa Lietuva. Mindas ten ją sau susilaikė ir neišleidžia. 
Dėl to, žinia, visi žvingauja ir kvaka. Kas tau kęs pri
kandęs liežuvį.

Šitai Daumantą kasdien vis labiau skaudino ir perse
kiojo. Ir įsiėdė jam iki kaulo. Įsigedo ir įsipūliavo. Gi 
turi būti pagaliau kas nors daroma. Ilgiau nebegalima 
jau to pakelti.

Baisiai apmaudu. Pikta. Pagiežų. Vos beiŠtveriama.
Vis dėlto Daumantui dabar jau kiek lengviau. Keista, 

kodėl. Gal kad tą liurbį Rimgailą truputį pamokė.O gal 
kad pasidarė kur kas aiškiau: tikrai jau nebegalima il
giau laukti. Viską ramiai priimti? Pasipriešinti! Nega
li būti kitaip? Turi būti kitaip'. Nesusilauktų jo galva’., .

baisingai. Nė padavimuose negirdėta, kad kas 
taip kruvinai būtų tėvonijas iš kitų plėš e s. B et 
svainiui jis jau negali nė kaulo numesti.Negali 
ne tik Vilniaus, bet jau net ir Linkmenų. . . Už
siminti jam dėl Linkmenų? Kur tau, dabar jau. 
nėra ko. Jeigu Mmdys pasakė», tai kaip kirviu 
nukirto. . (Bus daūgiau).
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Br . K. L, B. dėkoja Pabalti
jo tautų komitetui ir(iMūsų Lie 
tuvai” už išleistą šiais me
tais Biuletenį Nr 1. Jis gerai nu
šviečia tu tautu tūkstantmetines c C
kultūras, istorijas, aprašo ju^nūdie
nius įvykius , rusišku okupantų prie, 
spaudą ir tų tautų neatlyžtančių ko
va už laisve. *- v

Dėkoja taip pat už šiais metais 
suruoštą, pammėjima masinio estų^ 

mas sovietų, rusų, sritis mirčiai iš 

1 ė tojų.
Ypatingą pagarba., reiškiame tų 

tautų komiteto garbės pirmininkei 
Dep. Dulce Salles Cunha Braga už 
jos išsamų nušvietimą bei energin
gą s smerkimą okupanto teroro ir 

vinimo iš okupantų jungo.

Bendruomenės Tarybos pirminin
kas Zenonas Bačelis,

Bendruomenės Valdybos pirminin
kas Alfonsas D. Petraitis.

AR JAU ATSILYGINOT UŽ
MUSU LIETUVĄ,? DELSIMAS ATSI
LYGINT SUNKINA MUSŲ DARBĄ.

Leidėjai.

M ŪSU PADANGĖJE.

.BENDRUOMENĖ
Per tris mėnesius naujai išrink

toji Bendruomenės Taryba mažai 
tesiskelbė, ką daranti, nes jos var
du ir kitoms organizacijoms talki
nant buvo tęsiami įprastieji darbai 
ir planuojami nauji, platesni užsimo
jimai.

Taryba rinkosi tris kartus. Pim 
mame posėdyje išrinktas tik laiki - 
nasis prezidiumas .Antrame išrink
tas nuolatinis prezidiumas ir valdy 
ba. Treciame posėdyje aptartos 
gairės platesnei veiklai. Aptarta 
naujosios valdybos sąstato įregis
travimas valdžios ištaigos e. Pirmo
ji registracija buvo atlikta 1968 m. 
liepos 23 dieną, ketvirtojoje karto- 
rijoje, Nr 25Ó88-A-58.

Besvarstant regist racijos reika- 
lūs, iškilo ir masinės lietuvių re
gistracijos klausimas. Kad būtų ži
noma aktyvieji Bendruomenės na
riai, nusistatyta nebedelsiant imtis 
sudaryti narių kartoteką, pradedant 

tais, kurie balsavo paskutiniuo
se rinkimuose Tarybon. Iš jų 
galima pakviesti talkininkų pla
taus masto registracijai pra- 

. - vesti. Tam tikslui nutarta su
šaukti rinkėju susirinkimą, kuria 
me jiems bus išaiškinti Bendruo
menės tikslai ir darbai. Kadangi 
PLJK vyksta ir dalis Tarybos na
rių, ansamblis ir talkininkai^ susi - 
rinkimas bus šaukiamas grižus iš 
Jaunimo kongreso. Taryba tikisi, 
kad savo kongrese įšilęs ir pasisė
męs naujų idėjų ir pasišventimo, 
jausis paskatintas pasidarbuoti mū
sų jaunimo tarpe, kurio didelė da
lis yra šiandien nutolusi nuo lietu
vybės ir neapsisprendusi.

Nutarta imtis atoveikio prieš so- 
vietų-rusų paaštrėjusią tėvynėje 
priespaudą, varžančią religiją ir 
tautinę kultūra, privedusią porą jau
nuolių susideginti protesto ženklui 
ir paskatinimui priešsovietinio są« 
jūdžio ,

Nors demonstracijos ir neatlei
do sovietinių varžtų, bet malšini
mo, suėmimų ekscesai sukėlė pašau
lio spaudoje teroro pasmerkimus.
Nutarta kreiptis į Brazilijos užsie

- u nių-reikalų mini s trat ir prast^kad 
jis per savo atstovus iškeltu tą

(Nukelta į 10 psl.)

7



t

■ ALdílka) I
Nr 26 (1246)1972.VI.29.

LIčTUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

ŠIO

VARDINIŲ PROGA 
SVEIKINAME VISUS JONUS; 
PETRUS IR POVILUS’

SV. JUOZAPO VYRU BROLI-

tą klausimą J. Tautose. Nu
tarta padėkoti dienraščiui O 
ESTADO de S. PAULO už stip
riausiai pasmerikimą bolše
vikiško elgesio, už gerą nušvie 
timą didvyriško lietuvių jaunuo
lių pa s iaukoj im© ugnyje dėl Lie
tuvos ir tikėjimo laisvės.

INŽ

JAM

MŪSŲ LIETUVOS NUMERIO 
GARBĖS LEIDĖJAS

. KAZIMIERAS AUDENIS, RIO
NUOŠIRDŽIAUSIA PADĖKA

M. L. ADMINISTRACIJA

Šv. Juozapo Vyrų Brolįja užpra^.
S ė § v. Mišias už

A. A. KUNIGĄ BENEDIKTĄ

jos bus laikomos trijų kuni
gų,sekmadieni, liepos 23 dieną, 11 
valandą, Zelino s bažnyčioje.

KUNIGAS HERMANAS SULCAS 
laimingai atsidūrė Amerikoje ir 
sveikina visus parapijiečius, o 
jau ypač mieląjį jaunimą.

DIDŽIOJI DAUGUMA argenti-

sistojo svetingu^ zeliniečių namuo
se ir yra labai dėkinga už malonų 
priėmimą.

c 
r;.

n

Mūsų klebonas T. Jonas Bruži- - 
kas,S.J. siunčia visiems S.fhulo 
ir apylinkių lietuviams geriausius 
sveikinimus iš Čikagos, kur jis at
vyko birželio 12 dieną. Širdis iki 
šiol gerai atlaikė kelionę.

AUŠROS choras yra atostogose 
iki rugpjūčio 5 dienos. Tą vakarą, 
20 valandą,bus pirmoji repeticija 
po atostogų. Jis kviečia grįžti cho- 
ran visus buvusius savo narius ir 
taip pat kitus balsingus vyrus ir 
moteris bei vaikinus ir mergaites 
įsijungti.

NEMUNAS ir ŽILVITIS yra ver
ti mūsų pasididžiavimo, nes gau
siai ir uoliai mokinasi šokių ir jau 
pasiekė gražią vaisių. Deja to ne
galima pasakyti apie mūsų chorus. 
Abu lėtai, bet nuolat tirpsta, silps
ta. Nejaugi norirųkad S.Paulyje nu
tiltų lietuviška graži daina ir gies
mė? Jei*nbrite, tai JŪS, TAIP IR 
JŪS,tuojau įsijunkite arįviena ar į 
kitą chorą, kur arčiau, kur pato
giau, ar kur labiau širdis traukia.

Nuo ištikimo lankymosi repeti
cijose esamųjų ir nuo įsirašymo 
naujų narių priklausys, ar per atei
nantį P. Amerikos lietuvių kongresą

.galėsim gražiai pasirodyti.

Tarybos Prezidiumas 
&£&&&&&&&&&&:&[&&&&&&&

UŽSIMOKĖJO UŽ M. L. :
Po 25 kr. : Ona Jakutis. Adelė 

Misiūniene. 50 kr.už dvejus me
tus Veronika Pundzevičiene.
Nauja prenumerata.‘Kazimieras Mi
liauskas, sūnus ^TO kr.

Dar reikia M:L: 199 naujų prenu-

FABRIKO REIKŠME. Jis duos 
darbo 40 tūkstančių žmonių. Kas
met pagamins pagrindnių produk
tų, ypač etileno, už 540 milijoną kr 
Jis atsilieps ir kitiems fabrikams, 
kurie irgi galės padidinti savo ga

per metus

tis.
Dėkoja ML Administracija

&& &

Prez.Medici atidarė Petroche» 
mijos UNIÃO fabriką. Tai didžiau, 
sias tos rūšies fabrikas visoje P. 
Amerikoje. Jis yra Capuavos mies- 
te, prie Sto Andrė.

SVEIKINAME NORS PRABĖ
GOM PAS MUS UŽKLYDUSĮ 
MIELĄJĮ TĖVĄ JONĄ GIE
DRĮ, S. J. JIS SU JAUNIMU 
KELIAUJA Į KONGRESĄ IR 
PASITARTI SU SAVO PRO- 
VINCIOLU ČIKAGOJE ĮVAI

RIAIS DARBO REIKALAIS: 
LAIMINGOS KELIONĖS’

DRAUGŲ BŪRELIS.

ŠI ŠEŠTADIENĮ, LIEPOS 1 DIENĄ, ZELINOS, SESERŲ PRANCIŠKIE- 
ČIU GIMNAZIJOS SALĖJE .LYGIAI 19.30 VALANDĄ BUS GRAŽUS

fe

JAME DALYVAUS AMERIKIEČIAI SOLISTAI: SPRANAS PRUDENCI- 
JA BIČKIENĖJ TENORAS LIUDAS STUKAS; AKTORIUS HUMORIS
TAS VITALIS ŽUKAUSKAS, AKOMP ANA TORIUS MUZIKAS VYTA- 
TAUTAS L.PUŠKORIUS; ZELINOS BENDRUOMENES CHORAS IR 
SVEČIAI ■ 50 AMERIKOS LIETUVIU.

PO KONCERTO VAISĖ S-KOKTEILIS SU SVEČIAIS JAUNIMO NA
MUOSE. JĮ RENGIA V. P AL.KONGRESO FINANSŲ KOMISIJA. 
KAINOS TIEK Į KONCERTĄ, TIEK Į KOKTEILĮ VISIEMS PRIEINA
MOS.

KONCERTO PROGRAMA:

Atidaromasis žodis-pasisveikinimas .Lietuvos Vyčių organizaci
jos centro valdybos pirmininkas PROF.Dr. JOKŪBAS STUKAS.
Koncerto programą praves svečias humoristas V. ŽUKAUSKAS. 
IŠGIRSIM SOLISTUS IR CHORĄ.

MALONĖKIT; MALONĖKIT NESIVÈLUOTI* REIKIA PROGRAMĄ 
LAIKU PRADĖTI'. UŽ TAI IŠ ANKSTO NUOŠIRDUS AČIŪ'.
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