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NEI SKELBTAKAUNAS. — James R. Pei- ipert, Associated Press atstovas Maskvoje, pateikdamas informaciją JAV-bių spaudai apk antro jaunuolio susideginimą Varėnoje, buvo perdavęs daugiau žinių ir apie R. Kalantos susideginimą. Kai kuria,s AP biuletenio vietas spauda citavo, kitas praleido. Mums pavyko gauti pilną pranešimo tekstą ir būdingesnes vietas, pirmiau neskelbtas, čia paminėsime.Riaušės Kaune buvo žymiai didesnės, nei pradžioj buvo žinoma ir skelbta. Kaune visi vieningai kalba, jog riaušės buvo politinio pobūdžio ir jose dalyvavo keli tūkstančiai, o Kalanta laikomas tautos kankiniu. Dėl Kalantos žygio, įkvėpimo pagautas, susidegino ir antras Varėnoje. Kauno riaušės ' yra pirmos tokio masto po 1962 m. Novočerasko, pietinėj Rusijoj, riaušių dėl maisto.
Kompartija nemokėjo 

pasiteisintiPrieš 12 dienų susirinko kordu nistų partijos atstovai ir sutarė paskleisti gandus, kad. riaušės buvo antisemitinės, kad buvo šūkaujama prieš žydus ir reikalaujama laisvos medės. Tai buvo sąmoningas noras diskre

tinės rūmų, buvo mėginta pa-’ degti milicininkų motociklus. Du milicininkai buvo sunkiai sužeisti,' vienas jų mirė tuoj, kitas kiek vėliau.
Bijojo riaušiųKalantos tėvai gyvena Vili- 1 jampolėje, Kauno priemiestyje. Laidotuvės buvo numatytos 4 vai. p. p., bet kai paaiškėjo, jog į jas renkasi tūkstančiai jaunų žmonių, valdžios pareigūnai pa- ■ ankstino, į kapines išvežė 2 vai. Kai susirinkusieji į laidotuves pastebėjo apgaulę, nuo Kalantos namų patraukė į miesto centrą ir sustojo prie kompartijos būstinės namų, šaukdami: “Laisvės Lietuvai!” Kompartijos žmonės tik žiūrėjo pro langus ir nieko nedarė. Tada minia nužygiavo prie slaptosios milicijos namų, kur susitiko su keliais šimtais milicininkų. Milicija jaunuosius demonstrantus pradėjo daužyti guminėmis lazdomis, pradėjo juos sklaidyti. Tada demonstrantai persimetė į Miesto sodą, kur Kalanta susi-! degino, ir mėtė gėles ton vie-i ton, kur tai įvyko.Toliau sakoma, kad atsiųsti į Kauną parašiutininkai buvo labai žiaurūs, kad Kaunas labiau patruliuojamas ir dabar.

kalbėdamas miniai žmo

dituoti riaušininkus ir juos su-——kiršinti su maža, žydų bendruomene ir jaunimą pažeminti vyresniosios generacijos akyse. Y-. ra tikras dalykas, kad tokių intencijų jaunimas neturėjo, tokių šūkių nebuvo, ir kauniečiai dar labiau supyko už tokią melagys- tę-Riaušių metu buvo išdaužyti langai knygyno, kur buvo pardavinėjama politinė literatūra. Molotovo kokt^s^ buvo įmestas į antrą-'-at^Št^^B^attijos bū®-

nių, susirinkusiai po jo langais,pasakė : ” Sakytumei jogg pro Dievo šventoves plyšį priėjo velnio durnų» Abejojimai^ netikrumas9 svyravimai' , problemos, neramumai, nepasitenkinimai ir susidūrimai randasi mūsų Bažnyčioje* Nebepa- sitikima Bažnyčia; pasitikima pirmuoju pasipy- nusiu profanu pranašu,.prabilsiančiu per dienraíá tį, ar kokiame bendruomeniškame susibūrime, ir jo teiraujasi, bene turi kokį nors receptą tikram gyvenimui nurodyti*!1Mes tikėjomės, kad po Vatikano II santary- bos nušvis skaisti saulė Bažnyčios istorijai* At* sitiko priešingai* Patekome į naujas audras. Netikrumas pasilieka ir stengiamasi dar labiau pagilinti bedugnes, vietoje jas užpildyti*ssAbejojimai įėjo į mūsų, sąžines ir sąmones ir per tuos langus, kurie turėjo būt atverti mokslo šviesai* Bet mokslai suabejojo viskuo, kas yra ir viskuo, ką pažįstame* Mokslininkai ima mokyti, jog nieko nežiną* Mokslai pavirto kon- fuzijos, tey* sumišimo mokyklomis, kai turėtų duot mums tai kas tikra, akstinų, lobių ir padidinti mūsų galią melstis* ”Tada Šv* Tėvas prašė tikinčiuosius sulaikyti visko nušventinimą ir visko supasaulinimą (tartum. nebūtų nieko šventa »Red0) Ir tada kreipėsį kunigystės išsižadančius kunigus:n Šią akimirką galvojame apie visus mus apleidžianČius brolius kunigus, ir pačio» je savo dvasios gelmėje jaučiame kunigiškos dvasios klaidžiojimus* !!& & & & &A RG EN T INA Per daugelį metų iš savo krašto ištremtas buvęs diktatorius Peronas dabar krašto aukščiausio teismo pripažintas pilnateisiu Argentinos piliečiu, galinčiu vėl grįžti tėvynėn, užsiimti politika ir kas tik jam patinka Lietuvos nacioíSlíAr
M.Mažvydo biblioteka

paprastam žmogeliui taip ir lieka neaišku: ar tas Peronas buvo toks nedoras nenaudėlis, kraštui daug žalos pridaręs, už ką jam buvo atimtos visos teises, ar jis nekaltai kentėjo visus tuos metus ? & &VYKSTA DIDELĖS UŽKULISINĖS DERYBOS del užbaigimo ietname .
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SOVIETU IR ^.AMERIKOS SUTARTYS.
Prieš dvylika metų keturių didžiųjų valstybių atstovai - JAV, Sovietų, 

Anglijos ir Prancūzijos - susirinko Paryžiuje pasitarti, norėdami išrišti 
anų metų Berlyno nkrizę” ir panašias politines Europos .problemas. Deja, 
nelaimingu būdu keletą dienų prieš tą konferenciją rusų priešlėktuvinė ar. 
tilerija numušė JAV žvalgybos lėktuvą, ir KrušČiovas nutarė nutraukti vir- 
Šuniu pasitarimą. Tikėdamas į savo politikos neklaidingumą, jis daužėba 
tu Jungtinių Tautų suolą, žadėjo palaidoti kapitalizmą, pralenkti JAV ir 
siuntė atomines raketas į Kubą. Bet visi tie jo išsišokimai, supliuško,kaip 
išpusti balionai, ir artinieji jo bendradarbiai nutarė atstatyti Kruščiovą 
iš komunistų partijos vadovybės.

Naujieji Kremliaus lyderiai rea
liau žiūrėjo į tarptautines problemas 
ir, neatsisakydami Rusijos imperia 
lizmo, siekė to paties tikslo kifenus 
priemonėmis. Visų pirma jie norė
jo pavyti JAV karinį pajėgumą, * su- 
S tiprdnti e ko nom inį gyve nim ą ir i e š- 
koti kiek galima daugiau draugų Azi
joje, Afrikoje ir Europoje, Reikia 
pripažinti, kad jie tą savo tikslą be 
veik pilnai atsiekė. Prieš porą me
tu jie įsigalėjo Egipte, paskui pasi
rašė sutartis su Vakarų Vokietija ir 
Indija, o dabar ieško sugyvenimo M 
do su senu savo oponentu - Jungtine 
mis Amerikos Valstybėmis.

Ką, iš tiesų, atsiekė rusai, tar 
damiesi neseniai Maskvoje su JAV 
vyriausybe ?

Viešėdamas Maskvoje, Niksonas 
ir jo bendradarbiai pasirašė su ru
sais 6 sutartis. Jos apima šias sri
tis :

1. Bendradarbiavimą medicino
je. JAV ir Sovietų vyriausybės nu
tarė sudaryti bendrą komisiją, kuri 
tyrinės širdies ligas, veži ir apliruM 
kos įtaiką į žmogaus sveikatą. Si 
komisija pradės darbą šią vasarą.

2. Abieju kraštu vyriausybės pa 
sikeis specialūs tais kurie tyrinės 
Žemės drebėjimus ir budus svarin
ti aplinką« Oro, vandens ir žemės 
teršimas ôudaro tekį didelį pavojų, 
kad tarptautinis bendradarbiavimas 
visiems bus naudingas-

3» Niksonas ir Brežnevas nuta« 
r ė leis ti specialistams bendradar «. 
biauti technikos'srityje ir pasikeis
ti slaptais išradimai^ kurie suma 
žins abipusį nepasitikėjimų ir pa
greitins technikos pažangą.

4. Dabai naudinga yra ir ketvir 
.toji sutartis, kuria numatomas ben
dradarbiavimas erdvėje* Galimas 
daiktas , kad rusų, ir JAV technífefâaa 
pasiseks pagaminti erdvėlaivius, ku* 
rie turėtų susijungti 1975 m* Tam 
tikslui JAV paskyrė 250 milijonų do
lerių.

5. Kol buvo pelitiniai priešai,

So vi e tu. T aivų kapitonai ir pilotai į- 
vairiais būdais erzindavo JAV lai
vus bei lėktuvus. Po ilgų derybų da- 
bar pasirašyta sutartis, kuria numa
tomos laivams ir lėktuvams taisyk
lės, nemaloniems incidentams . iš
vengti . Be to* ta pačią sutartimi 
numatyti bendri pasitarimai svars
tyti ateityje kylančius tps rūšies 
klausimus.

6, Šeštąja sutartimi JAV ir Sovie 
tai nori sustabdyti ginklavimosi lenk 
tynęs. Tuo tarpu sutarta, kad JAV 
ir Sovietai turės po dvi atominių ra
ketų bazes, kurios gins savo sosti
nes ir ofenzivinių raketų tvirtoves. 
Nors Sovietai turi daugiau raketų, 
bet JAV turi daugiau atominių bom
bų ir strateginių bombonešių. Todėl 
specialistų nuomone atominis abie
ju kraštų pajėgumas yra beveik ly« 
gus. Svarbiausias dalykas yra tas 
kad, sustabdžius ginklavimosi lenk 
tynęs, abu kraštai turės daugiau ka
pitalo taikingiems tikslams :p r amo- 
nei, statybai, mokykloms, medici
nai ir pan.

Nepaisant atsiektų rezultatų, per 
Maskvos pasitarimus trys klausimai 
paliko neišspręsti: prekybos sutar
tis, Vietnamo karas ir žydu bei ar a 
bų santykių klausimas. Prekybos su 
tarties sudarymas yra labai painus 
dalykas ir jis paliktas spręsti miš
riai JAV ir Sovietų komisijai, Viet
namo karo atžvilgiu ir Palestinos 
klausimu abi pusės nedarė jokių nuo
laidų ir pasiliko prie savo nuomoms. 
Tačiau, žiūrint į visumą, Maskvos 
pasitarirdus ir sutartis reikia ver
tinti teigiamai, ypač todėl, kad se
noji įtampa tarp Sovietų ir JAV po 
Maskvos pasitarimų žymiai suma
žės.

Petras Pakalnis «

Sl&fe &&&êí &&&I &&&&&&&&

M. LIETUVĄ užsisakė du nauji 
prenumeratoriai. Dabar dar trūkstą 
į98 naujų prenumeratorír^»kad ji ga> 
lėtu tvirtai toliau gyvuoti.

Metų pradžioje pas i 
didžiavome, kad M. Lietuva 

ir pagražėjo ir padidėjo pus
lapių skaičiumi. Beto pusią 
piai buvo dideli, plačios tuš
čios vietos pakraščiais. At
rodė tikrai gražiai ir turtin 
gai. Ypač geras buvo popie
rius. Daug daug skaitytojų 
džiaugėsi pažanga.

Tai kodėl dabar Šis num e 
ris toks apkarpytas? Kodėl 
sumažintas formatas? Ko
dėl popierius prastesnis?

Į visus tuos klausimus y* 
ra tokie atsakymai:

Juk jau praėjo pusė metų, 
bet dar pusė mūsų prenume
ratorių nesiteikė prisiųst 
savo to kuklaus 25 kruzeirų 
metinio mokesčio. Popie
rius, tas gerasis, yra labai 
brangus;?5 kruzeirai už 
500 lapų pakietą, iš kurio iš
eina, supjauscius, 4000 lapų.

Tų pakanka tik vienam M. L. 
numeriui atspausti. Toliau 
vartodami tą popierių įlys - 
tume į geroką skolą. Ir to 
daryt negalim, nes neturim 
atliekamų pinigu išmest už 
tuos prenumeratorius, kurie 
laikrašti ima, skaito, bet 
nesiteikia laiku atsilyginti, 
ir nežinia ar kada atsily 
gins. M

Šitas popierius kainuoja 
tik 23 kr.su centais už 500 
lapų pakietą, iš kurio irgi 
išeina 4000 lapų, t.-y. vie 

‘nam laikraščio numeriui 
atspausti. Ir tas popierius, 
kaip matotesyra geras, nors 
ir ne toks gerąss kaip pir- 
mesnysis. Tas popierius iš
gelbės laikrašti nuo bankro
to.

BET IR TAIP, LABAI NUO. 
ŠIRDŽIAI PRAŠOME VISUS , 
KAS DAR NĘUŽSIMOKĖ- 
JOT UŽ SIU IR PRAĖJU
SIU METU PRENUMERA- 
TĄ,TUČ TUOJAU U ŽSMO- 
KĘTL TAIP^IR TIKTAI 
TAIP^PALAJKYSIT SĄVO 
VIENINTELĮ VISOJE PlEr 
TU AMERIKOJE EINANTĮ 
SAVAITINĮ. LAIKRAŠTĮ.

Is aastetsb dėkoja, M L Adm-
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Lenkijoj težofčfes
'slato?

Lietoj “ o&rioêja
Varíuva. — Amerikos laikrašti 

rdnkai, lydėję Nixoną i Maskvą ir 
Varšuvą, daug rašo ir lygina a- 
bu kraštus. Nėra ko sakyti, koks 
didelis skirtumas tarp tų valsty
bių tikėjimo laisvės supratimu. 
Abu kraštai komunistiniai, ibet 
kai sovietuose Jaunuolis iki 18m. 
neturi teisės įžengti į bažnyčią 
(nors i smuklę dažniausiai gali
ma), tai • Varšuvos gatvėse laik
raštininkams teko -matyti didžiu 
les minias Kristaus Kūno procesi
joj, kur dalyvavo tūkstančiai vai
kų. Dar įdomiau: procesiją trans
liavo valdiškoji televizija ir radi
jas ir ją matė visa Lenkija.

Nėkartojamas daugiau ir -ban
dymas mokyklose (įvesti privalo
mą marksizmo ir ateizmo dėsty
mą, ’griežtai pasipriešinus visiem 
tikintiesiem. Tėvams išreiškus 
norą, dabar rengiamasi įvesti re
ligijos mokymą visose mokyklose, 
norint Išvengti popietinių pamo
kų. Katalikų (Bažnyčia Lenkijoje 
turi suorganizavusi net 16,500 
katekizmo mokyklų, po vieną ar 
daugiau kiekvienoje parapijoje, 
ir ji gali naudotis tiems tikslams 
valstybinių mokyklų klasėmis.

Pagal oficialius susitarimus 
tarp 'Lęnkįįos vyriausybės ii kata 
likų Bažnyčios, gėrėja ir kompli 
kuotas naujų bažnyčių statymo 
klausimas. 1939 metais Lenkijo
je buvo 7,500 bažnyčių, gi' dabar 
tiniu metu bažnyčių skaičius sie
kia 1'3,400. Tai įvyko valdžiai a- 
tidavus Lenkijos katalikų Bažny 
čiaii visas tas šventoves, mokyk
las ir kitas bažnytines instituci
jas, kurios buvo Silezijoje, Pome 
ranijoije ir Prūsijoje, šiems kraš
tams -atitekus (Lenkijai. Be to, pa
gal lenkų valdžios paskelbtus 
duomenis po II-jo pasaulinio ka 
ro Lenkijoje buvo pastatyta 550 
naujų bažnyčių. Vien tik 1971 m- 
buvo duoti leidimai dvidešimt 
aŠtuonioms naujoms bažny
čioms statyti.

Ir vėl skaudus klausimas: o 
kiek gi bažnyčių leista pastatyti 
Lietuvos katalikams? Atvirkščiai 
— galima tik suskaičiuoti, kiek 
buvo priversta bažnyčių užsidary 
ū

RUSAI NUŽUDĖ LIETUVĮ
Prokuroro padėjėjas i. Kuznecovas 

“Tiesos” gegužės 11 d. laidoje pa
skelbė trumpą pranešimą iš teismo 
salės. 1971 m. pavasari Vilniuje, Fi
laretų gatvėje, buvo nužudytas lietu
vis taksio vairuotojas M. Kulevičius. 
Jo žudikai — du rusai: V. Nemčen- 
ka ir niekur nedirbantis L. Nikono
vičius, anksčiau baustas už grobsty
mus, neseniai grįžęs iš Įkalinimo 
vietos. Apie jų teismą I. Kuznecovas 
informuoja: “Buvo visiškai įrodyta, 
kad Nikonovičius ir. Nemeenka vai
ruotoją Kulevičių nužudė savanau
diškais tikslais ir labai žiauriai. Ni- 
konoviČius nuteistas aukščiausiąja 
bausme —- sušaudyti. Nemčenka ry
šium su psichiniu susirgimu pripa
žintas nepakaltinamu ir pasiųstas 
specialiam psichiniam gydymui. Nuo
sprendis galutinis ir kasacine tvar
ka neapskundžiamas.”. Tai, žinoma, 
reiškia, kad L. Nikonovičius jau su
šaudytas. Šią bylą sprendė Lietuvos 
augščiausiojo teismo baudžiamųjų 
bylų teisminė kolegija.

“VAGA”. VILNIUJE 30?ÕÕO egi? 
tiražu išleido rusų kalbon V. Čepai
čio išverstą Jono Avyžiaus romaną 
“Sodybų tuštėjimo metas” (“Pote- 
rianyj krov”). Knygą apipavidalino 
dail. E. Kvedarauskas.

LATVIJOS DAILININKŲ VIII su
važiavime Lietuvai atstovavo skulp
tūros skyriaus biuro pirm. Gedimi
nas Jokūbonis.

VELIONĖS KOMPOZ. K. BRUN- 
DZAITĖS kūrinių plokštelę įrašė P. 
Bingelio vadovaujamas Kauno cho
ras, S. Sondeckio diriguojamas Lie
tuvos kamerinis orkestras, Vilniaus 
operos sol. N. Ambrazaitytė, pianis
tai H. Znaidzilauskaitė ir G. Trin
kūnas. Įrašui buvo panaudoti K. 
Brundzaitės kūriniai — “Iš dieno
raščių puslapių”, “Dialogai vargo
nams ir orkestrui”, “Preliudas”, “Im
provizacija”, “Septynios mįslėmis lie
tuvių tautosakos”.

VILNIAUS OPEROS ir baleto teat
ras turėjo keturis svečius. P. Čai
kovskio balete “Gulbių ežeras” pa
grindinius vaidmenis atliko Talino 
“Estonijos” teatro baleto solistai T. 
Sonė ir V. Maimusovas. G. Verdi 
“Otelo”, G. Pumni. “Bohemos” spek
takliuose Otelą ir Rudolfą dainavo 
gudų žymusis tenoras Z. Babijus. Ka
nados operos baritonas B. Tiuržo- 
nas (pavardė sulietuvinta) atliko 
Amonasro ir Rigoletto vaidmenis G. 
Verdi “Aidos”, “Rigoletto” operose.

GIMTOSIIS KALBOS DIENOS ge
gužės viduryje buvo surengtos Pa
kruojo rajono gyventojams. Tai pir
mas toks bandymas visame rajone 
populiarinti lietuvių kalbą, supa
žindinti visuomenę su svarbiausiais 
kalbos kultūros klausimais, liaudies 
kalbos turtų rinkimu bei saugoji
mu, pasiektais kalbotyros laimėji
mais ir kalbininkų ateities darbais. 
Dienų programoje dalyvavo žurnalo 
“Baltistica” atsakingasis redakto

rius ir Vilniaus universiteto lietuvių 
kalbos katedros vedėjas prof. V. Ma
žiulis, prof. Z. Zinkevičius, kalbinin
kai J. Paulauskas, A. Pupkis, A. Ra
simą vičius, B. Savukynas ir kt. Kon
certinę programą atliko A. Ragevi
čienės vadovaujamas Vilniaus uni
versiteto etnografinis ansamblis.

BUDAPEŠTE LÊimÍMÂS’ ŽUR
NALAS “Ethnographia” supažindino 
skaitytojus su trim Lietuvos folklo
ristų leidiniais. Vengrų tautosakinin
kas V. Foigtas recenzavo B. Kerbely- 
tės monografiją “Lietuvių liaudies 
padavimai”, Z. Mandokis — knygą 
“Baltų tautų folkloras”, plačiau ap
tardamas K. Korsakų, Ambr. Jony
nų, K. Grigu," V." 
Jokimaitienės ir K. Viščiūno raši
nius. Palankaus įvertinimo susilaukė 
ir “Liaudies kūrybos” I knyga.

VILNIAUS M. K. ČIURLIONIO 
meno mokykloje buvo surengtas lie
tuvių kompozitorių' naujausių kūri
nių vaikams koncertas, kuriame bu
vo atlikta 10 kompozitorių apie 30 
pjesių smuikui, fortepijonui, daine
lių, kamerinių ansamblių. Geriausio 
įvertinimo susilaukė: V. Bagdono 
“Dvi lietuvių liaudies dainos” dviem 
fortepijonam, V. Montvilos sutarti
nės “Daina”, “šokis”, “Du varian
tai” pagal lietuvių liaudies dainą, B. 
Kutavičiaus polifoninės pjesės “Os
tinato” ir “Tokatina”, V. Juozapaičio 
“Skudučių; variacijos” fortepijonui,
J. Karoso pjesės “Invencija”, “Pa
sakėlė”, L. Povilaičio — “Dvi mi
niatiūros”, G. Vanagaitės “Sonatina” 
smuikui-jsu-fortepijonu ir P. Dik
čiaus fortepijoninės pjesės.

LENKŲ MUZIKOS KONCERTĄ 
Vilniaus filharmonijoje surengė G. 
Sondeckio diriguojamas komerinis 
orkestras, svečiai iš Varšuvos didžio
jo teatro — mezzo-sopranas K. Šos- 
tek-Rodkova ir baritonas J. Artyšas. 
Koncerto programon buvo Įtrauktos 
V. Liutoslavskio penkios dainos mez
zo-sopranui ir kameriniam orkestrui,
K. Šimanovskio vokaliniai kūrimai, 
T. Berdo populiarioji siuita kameri
niam orkestrui “Kola Brenjonas”, 
V. Šekspyro tekstu sukurti keturi 
meilės sonetai baritonui ir kameri
niam orkestrui, T. Šeligovskio “Epi
tafija”, K. Sorockio “Simfonjetė” 
dviem styginiam orkestram. Lenkų 
dainininkų ir G. Sondeckio diriguo
jamo lietuviško orkestro pastangas 
teigiamai įvertino koncerto klausęs 
Lenkijos Kompozitorių Sąjungos 
pirm. prof. dr. S. Sledzinskis.

TRADICINIAME LIAUDIES ŠO
KIŲ festivalyje Klaipėdoje šiemet 
dalyvavo vengrų ansamblis “Chai- 
du” iš Debreceno, “Veselija” iš Ki- 

Jiniovo, “Rytenitis” iš Rygos rajono, 
Talino politechnikos instituto “Kul- 
jus”, “Nemanas” iš Gardino, šokėjų 
grupės iš Leningrado ir Vorkutos. 
Lietuviams festivalyje atstovavo 
Šiaulių K. Preikšo pedagoginio in
stituto Klaipėdos muzikos fakulte
to saviveiklininkai ir pavyzdinis 
liaudies šokių kolektyvas “Žilvinas”.

NAUJŲ LIETUVIŠKŲ pramogi
nių šokių konkurse buvo paskirtos 
premijos kompozitoriams ir chore
ografams. Už muziką I premiją lai
mėjo kompoz. E. Balsys, konkursui 
pateikęs “Tuto” ir “Riku-taku” šo
kius, II — Vilniaus liaudies meno 
rūmų darbuotojas G. Pąuga, III —

draugijos s neseniai iš
leistas Pr. Čepėno re
daguotas veikalas :Lie- 
tu vos universitetas 
1579-1803-1922 m/'ga- 
limas gauti pas valdy
bos pirmininką ir Šio 
leidinio administrato
rių prof. St. Dirmantą. 
6616 S« Washtenaw Ave 
Chicago, UIo 60629. EUA 
Pifetų, Amerikos lietu- 
vii amu s knyga parduo
dama už 15 dolerių, o 
Amerikoje, Kanadoje 
jie kainuoja 20 dol. .

e
LIETUVIS LAIMĖJO

Illinois technologijos 
institutas surengė brai 
žybos ir projektavimo 
konkursą. Dalyvavo 
9.000 moksleivių iš 
Čikagos bei jos apylin
kių gimnazijų. Konkur. 
so antrąją premija lai
mėjo RAIMUNDAS KA- 
RĖNAS, trečius metus 
lankantis Kelly gimna 
ziją.

$
KALIFORNIJOS VALS 
TYBINIO UNIVERSI
TETO profesorius Fe
liksas Palubinskas ga^ 
vo Fulbright stipendi
ją iš Long Beach ir 
šiais metais pasiųstai 
profesoriauti Austri- 
jon, į Linzo universi
tetą, tarptautinį preky. 
bos institutą. Ne še
iniai jis viešėjo Suomi 
joje ir skaitė paskai
tas Helsinkio, Turku 
Tampere miestuose, 
paskui nuvyko Jugosla 
vijo^ su paskaitomis 
O gegužio pabaigoje 
turėjo būti Graikijoje 
Atėnuose su paskaito
mis. Tokia gausybė 
pakvietimų musu pro- 
f'esoriui atvykti su pa
skaitomis yra puikus 
įiudijimas jo didelių 
n moksliniu sugebėji
mų ,
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PASAULIO
SUKRIKŠČIONINIMAS '
IR KRIKŠČIONYBĖS 
SUPASAULINIMAS
("L. L.” konkurse I-ją premiją laimėjęs 
straipsnis)

VACYS KUPRYS

Bičiuli, kaip čia įėjai, 
neturėdamas vestuvinio drabužio

Mat. 22, 12-13

KRIKŠČIONYBĖ IR PASAULIS
Perskaičius šio rašinio pavadinimą, gal 

ne vienam kils klausimas: o kas yra "pa
saulis", jeigu jį galima ar net reikia krikš- 
čioninti, ir kas yra krikščionybė. Kur glūdi 
krikščionybės esmė? Niekas negali geriau 
atsakyti į šitą klausimą už patį Kristų. To
dėl atsakymo turime ieškoti ne kur kitur, o 
evangelijose. Deja, čia nerasime krikščio
nybės vardo. Žodis "krikščionybė" atsirado 
tik po Kristaus, jau susitelkus krikščionims 
į bendruomenę. Senovėje ir dabartyje 
tiems, kurie stovi šalia krikščionybės, ji reiš
kia ne ką kita kaip religinę organizaciją. 
Tikintiems Kristaus dievyste, krikščionybė 
turėtų reikšti tai, ką Kristus vadina dangaus 
karalyste. Kad apie ją Kristus yra labai 
daug kalbėjęs, paliudija ypač Mato evan
gelija. Ne visi pajėgė suprasti, ką Kristus 
norėjo pasakyti, kai jis kalbėjo apie dan
gaus karalystę, nors savo mintis reiškė la

bai paprasta ir kartu vaizdinga kalba. Ne 
visi suprantame ir šiais laikais dangaus 
karalystės — krikščionybės prasmę. Ir tai 
yra todėl, kad ji suprantama ne mokslinių 
studijų pagalba, o gera valia, nusižemini
mu ir veiklia meile. Mažutėliai neturi moks
lo išminties, o vienok jie stovi arčiausiai 
prie dangaus karalystės. Kristaus pasako
jimuose apie dangaus karalystę lengvai 
galime pastebėti, kad ji nėra kas nors pa
našu į užbaigtą stovį, o veiksmas. Tikriau 
pasakius, ji yra Dievo ir žmonių tarpasme
ninis sąveiksmis. To sąveiksmio pradinin
kas yra pats Dievas: kviečia mus į vestu
ves, į vynuogyną, sėja gerą sėklą. Vieni 
kvietimą priima, kiti atmeta ar atvyksta pa
vėlavę, dar kiti atvykę nevykdo Jo valios. 
Taigi krikščionybę galime aptarti kaip Die
vo ir žmonijos bendrą veikimą, kad būtų 
atstatyti tarp jų pažeisti ryšiai į pirmykštį 
būvį.

Kai kalbame religine ar moraline pras
me apie pasaulį, turime galvoje ne tiek 
pačią gamtą, o gautas išdavas iš gamtos ir 
žmogaus sąveiksmio. Žmogaus žemiškas

K. Jonynas KRISTUS

> ' 3*..Va'lgrew**

gyvenimas apsprendžiamas visų pirma jo 
paties sukurtų vertybių: ūkinių, socialinių, 
kultūrinių ir dar kitokių. Be jų žmogaus gy
venimas žemėje vargiai būtų įmanomas. 
Taigi pasauliu vadinsime laikinųjų (ne am
žinųjų ar dorinių) vertybių visumą ir jų san
tykį su žmonija. Tačiau laikinųjų vertybių 
ir žmogaus santykis reiškiasi ne tik tuo, 
kad jos patenkina žmogaus reikalavimus. 
Galima ūkinę vertybę suvartoti, lygiai ga
lima ją vargšui dovanoti ir atvirkščiai — iš 
kito pavogti. Kai kas menine vertybe tik 
grožisi, o kai kas tariasi teisus, statydamas 
ją Dievo vietoje. Taigi žmogaus santykis su 
laikinąja vertybe labai lengvai tampa tei
giamu ar neigiamu moraliniu veiksmu — 
vedantis prie Dievo, arba tolinantis nuo Jo. 
Toj vietoj susitinka pasaulio sukrikščionini- 
mo ir krikščionybės supasaulinimo veiklos 
poliai.

PASAULIO SUKRIKŠČIONINIMAS
Pasaulį sukrikščioninti reiškia suvesti jį 

į tokią darną,'kad jis tarnautų žmogaus ir 
Dievo santykiams perkurti. Su Kristaus atė
jimu į pasaulį dieviškoji pasaulio atnauji
nimo dalis yra atlikta, bet pilnas santykių 
atstatymas be žmogiškojo indėlio nėra įma
nomas. Jei žmogus nebūtų įjungiamas į šį 
moraliai kūrybinį darbą, jei santykių atsta
tymą pasiimtų tik pats Dievas, tai žmogus 
būtų tuo pačiu nužmogintas. Netektų pras
mės ir nuodėmė, nes žmogus būtų pataisy
tas tik kaip sugedęs daiktas. Kad žmogus 
pats save ir pasaulį turi užbaigti kurti, ma-

Daugiau 7 psL

į KIEK YRA PASAULYJ 
,KATALIKU ?

I
P i rmą kartą savo istori

joje Vatikanas pravedė moks
liškais metodais viso pasaulio

I
 katalikų stati s tiką( aps kaič iat 

vimą). Apskaičiavimas paro
de, jog pasaulyje esama 633 
milijonai katalikų. Tai sudaro 
tiki8 procentų visos žmonijos

Iš to skaičiaus pusantro mi 
lijono darbuojasi visą savo 
gyvenimo darbą atiduodami 
Bažnyčios reikalams . Tai yra 

I vyskupai, kunigai, vienuoliai ir 
vienuolės ir daug pasauliečiųj tikinčiųjų.

KUR IR KIEK JU YRA

Europoje katalikai sudaro 
38 procentus gyventojų; Oke
anijoje 23 proc Afrikoje 11% 
Amerikoje 5 proc.;Azijoje 2 
procentu.

PARAPIJOS

I
 Visame pasaulyje esama 190 

tūkstančių parapijų. Penkta 
jų dalis, t.y. 20 procneturi 
nuolatinio kunigu. Europoje, 
tame katalikybės buvusiame

I
 lopšyje, net 27 proc. parapi

jų neturi savo kunigo.
KUNIGIJA

1969 metais įšventinta 
5156 kunigai visame pasauly. 
Mirė:5014. 1970 metų pra- 

j džioje seminarijose buvo 286 
tūkstančiai 37 3 klierikai. Jie

I
 sudarė 69 procentus jau esą 

mų kunigų skaičiaus.

NUKUNIGÊ JIM AI

Tarp 1964 ir 1969 metų 
13.450 kunigų atsisakė atliki
nėti kunigo pareigas. Didžiau 
šia tokių dalis buvo Europoje 
mažiau Š. Amerikoje ir ma - 
žiausia Pietų Amerikoje.

I GERA ŽINIA

Atėjo laiškas iš Lietu- 
I vos su keletu nuotraukų.
I Rašo apie Dievo Kūno buvusią 
I šventę. Pabrėžia, jog ta pro- 
I ga visose bažnyčioje dalyvau 
I ja daug vaikų.
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TĖVO ANTANO

KELIONĖS

REPORT

I/
Ve Pirties - Mykolaitis

Argentinos lietuvių jaunimo 
tautinių šokių grupe sudaryta iŠ 
jau išrinktų atstovų. Inž. Al g L 
mantas--Ras taus kas per trumpą 
laiką sugebėjo sulipdyti rinktinę 
grupę iš keliuose sambūriuose 
šokusių, fàskutinioji repeticija 
įvyko birželio 18, nes pirmoji 
grupe jau 19 d. apleido Buenos 
Aires kelionei į Braziliją.

Jaunimo vadovai ir globėjai 
sutelkė atstovus ir lėšas, kad An 
gentina butų jau antrą kartą pil
nai atstovaujama. Kun, J. Mar. 
gis jau anksčiau nuvyko į JAV. 
paruošti pokongresinės kelionės 
planą. Daugelis tikisi apsistoti 
pas buvusius Argentinos lietuvius, 
emigravusius į Šiaurės Ameriką.

làskutjniu metu atstovų vado
vė Nelida Zavickaitė kelis kart 
telefonu ir telegramomis susisie 
kė su Brazilijos JK. pirmininku 
A. Steponaičiu, kad kelione skan 
džiai pavyktų.

Sugrįžę iš Kongreso, ir gal 
jau net ten pasitarę ir susitarę, 
Argentinos, Urugvajaus ir Bra
zilijos liet, jaunimas ruošis stu~

AZ AS

klausomoje (nuo 1 ryto iki 4 
kartu su žydu, neseniai is Mask
vos atvykusio, ir su armėnu. Pa
grindinė tema kaip tik ir buvo R. 
Kalanta ir reakcija į jo protestą.

Programos metu klausytojai 
skambino su savo pastabomis,tai 
palankiomis, tai priešingomis. 
Paklaustas ironiškai "Tai ar Jus 
manote, kad sovietai pusryčiams 
vaikus valgo, jeigu jie tokie blo
gi”, Mičiudas atsakė, kad jie ne 
tik vaikus, bet ir visą lietuvių tau- 

° tą nori praryti.
Argentinoje taip pat minėta, 

kad būtų labai naudinga kasmet 
trims kraštams ruošti studijų sa> 
vaite-stovyklą studijuojančiam 
jaunimui, kad ryšiai ir pokongre- 
sinis entuziazmas nesusilpnėtu.

Kiti siūlo sekantį PLJK ruoš
ti Giarpietinėje Pietų Amerikoje, 
kadangi tie kraštai, kuriems su<- 
lėšomis sunkiausia, turėtų ma
žiau kelionės išlaidų— JK finan
savimas būtų lengvesnis, o į 
programą būtu įtrauktas jaunimas, 
kaip ir dabar iš visų kraštų.

A. Saulaitis
ML. korespondentas

MOTINAI

Tas vakaras, kaip krištolas, 
O tolyje — varpai.
Tokį, motute, vakarą 
Ir tu mane supai.

Pro langą saulė leidosi 
Pašvaiste ugninė, — 
Tu poterį kalbėdama, 
Meldeisi už manė,

Kad aš užaugčiau didelis 
Ir sveikas ir gražus, —
O saulė žarstė vygėje 
Tuos žėrinčius dažus.

Paskui atėjo sūtemos, 
Juoda rudens naktis. 
Lig ryto alpo motinos 
Nerimstanti širdis.

Kai išklydai! iš tėviškės, 
Ą tsimenu genai, 
Galulaukės arimuose 
Liepsnojo vakarai.

O kai grįžau pavasarį, 
Su paukščiais iš pietų, 
Audringi rinkos debesys 
Ant tėviškės skliautų.

Radau t%ve palinkusią, 
Kaip obelį laukuos.
Ne, nebedaug tap nėmigų 
Gegutė iškukuos.:.

Ak, rodos vakar—užvakar, 
Motut, mane supai, 
O štai tą tylų vakarą 
Tau skambina varpai.

dijų savaitei Sao Paule, turbūt 
prieš V.PALK, Čia galima būtų 
pakartoti ir papildyti JK-progra
mą, pranešimus, diskusijas. 
Stud, savaitėje padėtų ir trijųkras 
tų suaugę jaunimo globėjai.

Argentinoje taip pat pageidau
jama artimesnių ryšiu tarp kraš
tų švietimo lietuviškų mokyklų 
reikalais — ir tarp kunigų, kurie 
net galėtų įvesti mainus keliems 
mėnesiams, kad artimiau susipa 
žintų su naujomis idėjomis, skir 
tingais metodais.

Vienas iš veiklių lietuvių, A. 
MiČiudas,; ALOST pirm., tuoj 
po antrojo susideginimo Lietuvo- 
je^dalyvavo trijų valandų radijo 
programoje, labai Argentinoje

KAZYS BRADŪNAS

Amžinybėn
Kai pritems man akių spinduliai, 
Kai tu būsi senelė žila,

. Kai į mudviejų sielą tyla, 
Kaip į jūrą naktis, nusileis,

Su saulėtekiu jau nepabus 
Laiko upės užmigus banga, — 
Prieš akis pasikels uždanga, 
Ir matysim toli anapus

Per šventąsias šio miesto bones 
~ Ir per Maldą Globėjos Marijos ...

Čia pabaigę visas klajones,

Visos žaizdos, pajusim, užgijo ... 
Prie Jos Vartų palauksi manęs — 
Ir tebus amžinybė abiejų.

A. Makūnaitė: Brolių kerštas
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Angliakasių streike Raulo paklusnus Sargis raktus ir žarstiklį atnešė, bet anglių, deja, nerado...

mintis taip, 
tu supratai

*

LIETUVA

I

u

KVAILIO APTARIMAS
Du gudruoliai susiginčijo dėl to, ką ga

lima vadinti kvailiu.
— Kvailys, — pasakė vienas, — tai toks 

žmogus, kuris išreiškia savo 
kad kitas jo nesuprastų. Ar 
mane?

— Ne, — atsakė kitas.

Skersai:

1 Priešingai ’’juodos
Ne. mir^.
Skamba ir saukia į. v f/. >

Nej nokink, nes jis 
s j uoko.

Nerimo instrumentas. . v.Kai skaiciuoiis po 
penkių seka ...

‘Apdengta suodžiais 
kurie krenta is 
kamino.

euipong -g

Griežtai tėvo nubaustas, šeši ame: >> Fer
nandas klausia:

— Tėte, kai tu buvai mažas, ai senelis 
mušdavo tave?

— Taip.
— O kai senelis buvo mažas, ar mm mip 

pat kliūdavo nuo tėvo?
— Žinoma.
— O tavo seneliui nuo jo tėvo?
— Taip pat.
— Norėčiau žinoti, koks idiota 

pirmasis!
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tome iš to, jog jau žmonijos pradžioje rojus 
nebuvo apėmęs visos žemės, o tik mažą jos 
dalelę; Kristaus žodis betarpiškai buvo 
skelbiamas tik mažai žmonių grupei, kuri 
betgi buvo įpareigota perduoti jį visoms 
tautoms, kad "garstyčios grūdas išaugtų į 
didelį medį".

Pasaulio sukrikščioninimaš prasideda su 
priėmimu Dievo kvietimo. Kiekvienas, prieš 
pradėdamas pasaulio sukrikščioninimą,- tu
ri būti ta geroji dirva, į kurią kritęs grūdas 
galėtų dygti ir augti; turi neatsisakyti eiti 
į Valdovo vestuvių puotą ar jo vynuogyną; 
turi priimti jo duodamus talentus. Kitaip ta
rus, pasaulio sukrikščioninimo kūrybos šal
tinis turi būti pats Dievas. Ir šituo šaltiniu 
jis gali būti tik tam, kuris yra jam atviras 
— turįs gerą valią, nužemintą dvasią ir 
meilę. Kristui gimus, angelų giesmės žo
džiai — ramybė geros valios žmonėms — 
jokiu būdu geros valios žmonių neatleidžia 
nuo pareigos veikti. Ramybė jiems, nes 
Kristus savo gimimu atnešė užtikrinimą, 
kad visi geros valios žmonės, kurie artina
si prie Dievo, nebus atstumti. Taigi geros 
valios žmonėms kaip tik atėjo laikas veik
ti. Ramybė yra ir tiems, kurie, būdami ge
ros valios, tikrojo Dievo nepažįsta. Tačiau 
tai nereiškia, kad tokiam geros valios pa
goniui krikščionys neturėtų pareigos nešti 
tikrojo Dievo pažinimą. Į "vestuvių puotą" 
esame kviečiami visi ir visą laiką ir todėl 
visi tie, kurie apie ją žino, turi būt kvies
liais tiems, kurie apie tai dar nežino. Betgi 
rūpestis turi būti dar didesnis tais, kurie

Dangaus karalystė ateina pas nusižemi
nusius. Ką reiškia būti nusižeminusiu? Nu
sižeminimo nereikia sutapatinti su savęs 
niekinimu. Nusižeminimas yra atvirumas 
Dievo valiai ir išpažinimas jam priklauso
mumo. Nusižemindami stipriname ryšius 
su Dievu, gaudami iš jo jėgų mūsų dorinei 
kūrybai. Puikybė, atvirkščiai, veda mus į 
užsidarymą, egocentriškumą ir tuo pačiu -- 
ardymą bet kokių bendruomeninių ryšių 
tarpe žmonių ir tarp Dievo ir žmonių.

Dangaus karalystė neįmanoma be mei
lės. Dievas pats siunčia meilę ne tuščiais 
žodžiais, o apdovanodamas malonėmis. 
Tačiau turime neužmiršti, kad kiekviena 
malonė mums neša savyje mažesnę ar di
desnę pareigą. Ir tuo ji tampa dar dides
ne malone. Jei Dievas teduotų malonę ga
vėjui sunaudoti, o ne kaip savotišką me
džiagą ar galią kurti, tai atitrauktų jį nuo 
dangaus karalystės statymo. Kiekviena 
duota Dievo dovana, perkurta ir dovanota 
artimui, tampa dovana pačiam Dievui. Tai 
ypatingai tenka priminti tiems, kurie yra 
gavę iš Dievo gabumų ar talentų dovanas.

Palyginimas apie Valdovą, kuris padali
no savo tarnams talentus, vaizdžiai pasako, 
kad gavę talentą turime veikti, o neužkasti 
jo į žemę. Dievo malonė mielai priimama, 
bet kai paaiškėja, kad ji neša su savim ir 
pareigą, tai daugelis ją užkasa į žemę. Tie
sa, kad gyventi kitam yra kartu gyventi ir 
sau, daugumui nėra priimtina. Ir atrodo,

xjf;i V-.3» r- --

kad ji niekada visai nebus priimta. Tai yra 
didžioji pasaulio nelaimė, kuri bus tik tiek 
pašalinta, kiek pats pasaulis bus tikrąja 
prasme sukrikščionintas. Kaipgi konkrečiai 
turėtų atrodyti sukrikščionintas pasaulis? 
Užbaigtai sukrikščioninto pasaulio žmonija 
tikrai nesulauks. Jei tai būtų pasiekta, pati 
krikščionybė nebetektų prasmės. Apie pa
saulio krikščioniškumą sunku spręsti iš jo 
išorinių apraiškų. Jei komunistai turi šiokių 
tokių jiems kaip ateistams naudingų pasek
mių pavertus bažnyčias muziejais ar šokių 
salėmis, tai, pavertus fabrikus bažnyčiomis 
ar vienuolynais, pasaulio nė kiek daugiau 
nesukrikščionintume. Netikusią pasaulio 
tvarką, nežiūrint kurioj srity ji čia pasi
reikštų, tinka pakeisti geresne, bet nuo to 
jis nepasidarys krikščioniškesnis. Pasaulis 
ne todėl nekrikščioniškas, kad jame domi
nuoja žemiškos vertybės, bet todėl, kad jos 
nepalenkiamos žmonijai suartėti su Dievu. 
Turtuoliui ne dėl turtingumo sunku patekti 
į dangaus karalystę, bet todėl, kad turtai 
jam yra aukščiausia vertybė, kurios jis ne
pajėgus atsisakyti didesnės vertybės nau
dai. Žemiškos vertybės ne tik gelbsti žmo
gui, bet jį ir gundo. Ir kuo jų daugiau, tuo 
stipriau tos dvi priešingos tendencijos jose 
reiškiasi.

Todėl, augant gerovei ir kultūrai, lygia
grečiai neauga žmonijos moralinis lygis.
Kai kas čia meta didelį kaltinimą krikščio
nybei. Esą ji pasaulyje nesugebėjus per du 
tūkstančius metų įgyvendinti regimos mo
ralinės pažangos ir todėl esanti arba negy
venimiška, arba veidmainiška. Kaltintojai 
užmiršta du dalyku: kad moralinių vertybių 
neįmanoma akumuliuoti taip, kaip ūkines 
ar kultūrines vertybes, ir kad "raugių sėjė
jas" niekada nemiega. Jei būtų kitaip, tai 
šiandieninis žmogus būtų "morališkai" 
daugiau privilegijuotas už tą, kuris gyveno 
prieš kelis šimtus metų. Tačiau tokia "mo
ralinė" privilegija būtų nebemorali. Šian
dien žmogus daugiau išmano ir turi dau
giau gėrybių, bet tikriausiai spaudžiamas, 
daugiau negu kitais laikais, abejonių ir pa
gundų. Visais laikais jis pašauktas dirbti 
ir kovoti, kad prasimuštų prie Dievo.

Kalbėdamas apie dangaus karalystę, 
Kristus skirsto pakviestuosius į dvi grupes: 
tuos, kurie atvyko, ir tuos, kurie vienaip ar 
kitaip atsikalbėjo. Tačiau vienas iš jų buvo 
ypatingas. Pakviestas kvieslių jis atvyko 
į vestuvių puotą, neužsidėjęs vestuvinio 
drabužio. Vilkėdamas darbui skirtą, o ne 
vestuvinį rūbą, jis suardė vestuvinę tvarką 
ir nuotaiką, todėl valdovas ji labiau pasmer
kė už tuos, kurie visai neatvyko. Tai tas, 
kuris tariasi esąs krikščioniu, bet jo krikš
čionybė yra skirta ne pasauliui perkeisti, 
bet pasauliui tarnauti. Krikščionybės supa- 
saulinimas reiškiasi tuo, kad ji bandoma 
nukreipti nuo jos pagrindinio tikslo arba 
vertinama tik tiek, kiek ji dalyvauja žemiš
kų vertybių kūrime.
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JUOZAS KRALIKÀUSKAS

s;..'., •

(Tęsinys)
• • • .

Ne e
-- Va1 Taip labai skubi kur nors?
-- Hm. . . Reikia, kad ir neskubant.

Daumantas išvengia nepasakes kur.
- - O kaip bekruti?
--Po senoveie
-- Ule jau pargrįžus?

8

Jau nepakeis, tik dar pasišaipys. ..
Tai vis suktas Min^lo maišymas bei piudymas. 

Jei tik jam kiek įsikreipei ar nepatikai, iš tavęs at
ims ir padalins kitiems. Apdovanotieji bus ne tik 
jam dėkingi, bet jau ir tavo priešai, Už Linkmenis 
ir Vidiškį jam dabar dėkingas Gerdenis su dviem 
sūnumis ir trim broliais: Gotardu, Lumbiu ir Lu» 
gaila. Argi negeri mainai; už vieną - šeši’. Tie še
ši bus jau nukreipti ir prieš tą, iš kurio atima pa
čią. Taip visą.laiką jis maišo ir piudo vienus prieš 
kitus, o pats visus valdo ir iš visų juokiasi. Treirio- 
tą jis piūdo su kryžininkais, jotvingius - su Voline, 
rutėnus vėl tarpusavy...

Ir taip vis spąstai, kam nors vilkduobė, kam mrs 
neteisybė, vis skriauda po skriaudos. Mindas visa
da sauvaliavo ir piktanaudojo gimines. Dabar priei
na jau ir mano eilė. Štai mano padėtis jau pašlijus. 
Replys irgi manęs nemėgsta: jau liko Mortos taip 
nuteiktas prieš Uteną. Ir nematyti jau, kad reikalų 
klotis žadėtų kada pasisukti geryn, . .

Nu ne»e-ei Kad tave kur’ Didelei skriaudai ir 
piktybei nesipriešina tik bailys ir niekšas. Bailys 
iki pat paskutinio savo atodūsio bijo pasipriešinti. 
O niekšas iki paskutinio viliasi, dar pataikuniskiau 
šliaužiodamas ant pilvo. Tpuu’.

Daumantas ima švilpauti. Švilpauti lengviau.
Bet vilką mini - vilkas čia*. Daumantas jau is .

-- Dar ne - ir su apgaulingu ramumu 
Daumantas paverčia šneka: - Tai emei kil 
ti. Turteji.

- - Va, toks čia kilimas, - sunkaus sudė
jimo Gerdenis lyg kiek suglumsta.

-- Kaip toks’ Girdėjom esi apdovanotas 
Linkmenis gavai,

-- Tai lyg ir gavau.
Lyg ir gavau’ Kad tave kur.

-- Kagi. Muša -- bėk, duoda -- imk.
Man gi ir reikia: vaikai auga. Kad tik duo 
da.

-- Hm.’ Kodėl kaip tik tau, o ne kitam?
-- Gerdenis kiek nustemba. Nustoja syp 

sotis. Atidžiai žiuri Daumanto veidan.
-- Ka as žinau. Mindaugą turėtum klaus 

ti, ne mane. O kad man davė, ko nepriim 
ti. Bau tu nepriimtum?

-- Kad tave skalsės suriestu’ O uz kagi 
tau davė ?

--Va, uz ka . Nežinau, ka čia imi pra
simanyti.

-- Giedraičiai, Molėtai, Labanoras -vis 
dar negana. Jau ir Linkmenys. O gal ne
trukus ir Tauragnus gausi?

-- Et, pini, veji, lyg girtas.

atokiai pažįsta: priešais 
Gerdenis beatjojąs! Ži
nia, taikos metu ir Ger
denis - kaip ir kiti didi 
kai - del šio ar to jodi
nėja po savo valdą ar 
pas kaimynus, medžioj 
ar žvejoja, arba miega 

Gerdenis nemiega.
Tik ką gi jis dabar me 
džioja ar žvejoja? Pasi 
darė labai nepatikimas 
Šniukšta. Ir ko jis kaip 
tik dabar į šiaurę.

- Ei, sveikas, Dau
mantai! Kurgi tu? -G e r» 
denio veidas pagyvėjęs, 
dantys tik šviti po ūsais

- Sveikas. Ale kurgi 
tu? - sustabdydamas be 
r į, Daumantas klausima 
į klausimą. •

- Tiesiai Utenon, - šypsosi Gerdenis. - Su reika
- - O kodelgi tau galop ir Utenos ne

gauti ?

Karininko Juozapavičiaus mirtis. Dail. Jurgio Juodžio paveiks as.

v*

lu9 -- Tai va, nei sis, nei tas. Ir kas gi
- Pas mane ?
- Šįkart pas tavo motiną. Eupraksija siunčia.
- Gerai. Jeigu reikia, jok.
r O tu? Negrįši su manim? % 

tau galvon ilindo ?
- - O as vis maniau, tu mano draugas. 

Net gimine. -- Daumantas kramto lu
pa .
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AMERIKIEČIUS "LIETUVOS 
VYČIŲ" ir Bendruomenės choto 
koncertas šeštadienį, liepos 1 d. 
buvo vienas ii gražiausių, kokius 
esame girdėju S. Paulyje .per ke
letą paskutinių metų. Lietuviškas 
dainos mėgėjai šiemet‘buvom itin 
laimingi. Poros mėnesių būvyje 
net du aukštos meninės vertės 
kone e r tai: p. Dalios Kučėnienės ir 
dabar p. K. Bičkienės, J. Stuko, 
V. Žukausko ir V. Riškoriaus .

Muzikinį vertinimą palikdami 
kitam kartui ir labiau prityru
siam žinovui, dabar norim tik iš- 
kelti pora dalykų ir jais pas:' 
džiaugti.

Koncerto ir priėmimo rengė
jams buvo didelis ir malonus 
siurprizas pamaytyt tiek daug at- 

•vykusios publikos. Juk buvo šeš
tadienis su dvejomis didelėmis 
vestuvėmis. Buvo prašyta atidėt 
koncertą į sekmadienį, nes, girdi* 
š eš tadienį bus labai mažai pub
likos^ Visos baimės buvo veltui. 
Salė atrodė pilna žmonių.

Antra: publika tiek buvo susi
domėjusi koncertu, kad klausėsi 
kvapą užtraukusi, kas yra labai 
retas dalykas pas mus. O tai ro
do, kad solistai pataikė į žmonių 
širdis. Ta proga reikia pastebėt 
vieną nemalonų dalyką. Jau ne
kartą taip atsitinka, kad geros 
mamytės į koncertą atsiveda sa
vo mažyčius. Gal tai ir nebloga. 
Pripras iš mažens lankytis lietau 
viškuose parengimuos e. Bloga 
yra tai, kad tuos vaikus paleidžia 
lakstyt vitius pačius po salę ir 
kelti triukšmą. Ir tu man pasi
taikyk, kad g ražiais, Švelniais ar 
dramatiškais momentais, kai 
bublika susikaupusi seka daini
ninką ar vadintoją, štai toks pi
piras ir paleidžia savo gerklę 
salės gale, ar laksto asloje, 
krykštaudamas. Paprastai į rim» 
tus koncertus vaikai nėra įlei
džiami. Jei pas mus jie įleidžia
mi , tai tėveliai, ypač mamos ar 
močiutės turėtų jausti atsakomy
bę savo vaikus tinkamai prižiū- 
rėt, o jei yra nesuvaldomi, išsi
vesti iŠ salės ir netrukdyti ki- 
tiffirns gėrėtis.

Vis neįprantam laikytis tvar
kos. Vis vėluojamos susirinkti

ir neleidžiame rengėjams lai
ku pradėt programa. Ir šį sy
kį pasivėluota perdaug.

Paprastai S.Paulo lietuviai 
yra gan§> šykštus paploti artis- 
tams ir dainininkams... Si kar
tą visgi išsijudino, plojo karš
tai ir ilgokai ir» p. Bičkienei ir 
tenorui Stukui. Bene daugiau- 
giausiai katučių gavo humoris
tas V. Žukauskas už savo tik
rai vykusius juokų juokus. Tai, 
po rimtos patriotinės progra
mos dalies,ir įpinta ir koncer 
to rimtų dainų tarpus,buvo ma
lonus atleidimas įtempto dėme 
šio ir nervų. Žodžiu.koncertas 
šauniai surežisuotas, meistriš
kai iškiliųjų solistų bei artis
to atliktas, paliko gražiausius 
įspūdžius. Už tai labai dėkoja
me Lietuvos Vyčiams ir jų 

ekskurijos organizatoriui bei 
pirmininkui p. Jokūbui Stukui 
ir visiems solistams
POBŪVIS
Po koncerto amerikiečiai sve

čiai ir didelė dalis publikos su
sirinko Jaunimo namuose pa
sivaišinti. Vaišes, nors labai 
trumpu laiku, bet labai gerai 
suorganizavo ir pravedė V. P. 

Amerikos Liet. Kongreso ren
gimu finansų komitetas, vado
vaujamas p. J .Valavičiaus ir 
J.Bagdžiaus. Jiems ir visiem 
prisidėjusiems priklauso pa
dėka ir tolimesnė parama kon
gresą rengiant.

Apžvalgą baigiant iŠkeltinas 
ir Bendruomenės Choras, va
dovaujamas p. V. Tatar uno. Bu
vo manęs jis tame koncerte ne. 
dalyvaut su programa. Bet, 
prelato P.Ragažinsko paragin
tas, sutiko ir trumpu laiku pa
kartojęs, koncerte sudainavo 
ketvertą dainų.

Sekmadienį amerikiečiai au
tobusu atvyko Zelinon į 11 vai. 
mišias, kurias graž<iai pagie
dojo choras, o paskui Komite- 

tetas vėbjuos pakvietė pietų į 
Jaunimo namus. Užkandžiau
dami ir bendraudami svečiai 
ir namiškiai daug dainų pridaL 
navo. Teko nugirsti, jog ir eks
kursantai ir musų žmones bu

vo labai viskuo patenkinti.

Didžiai Gerbiamas Kun 
Redaktoriau,

Turiu labai išbarti, kam de
date ištisas liet, komunistų, Mas
kvos pataikūnų kalbas (Ž.str. : 
"Kaip okupantai bando aiškinti 
saviem") Butų pilnai užtekę pa
minėti tik patį faktą ir duoti taik
lų, trumpą komentarą.

Neužmirškite nemažo skai
čiaus musų tautiečių naivumo. 
Komunistų valdžiom nagucE . jie 
nebuvo. Neturi tikro supratimo 
apie jų suktumą ir ciniškumą.

Kun. Redaktoriau, duokit regu
liariai ką Brazilijos laikraščiai 
rašo apie lietuvius ir Lietuvą.’ 
Iš "M. L:" sprendžiant, brazilų 
spauda apie lietuvius nieko, ar 
labai mažai rašo. Tai neteisy
bei

Taupykite vienintelio Brazli- 
lijos liet.laikraščio skiltis lie 

įūviams . Apie Altmanus, apie Iz
raelį yrą kas parašo sieksni. - 
nius straipsnius. Jie turi savo 
dispozicijoje daug laikraščių.

Įtraukite į laikraščio redakci
ją daugiau rašyti sugebančių 
žmonių. Manau, kad galėtumėte 
pavesti redaguoti kurį skyrių 
kun. Gavėnui ir kitiems. Pada
rykite, kad mes, skaitytojai, ga
lėtumėme pasakyti apie "Musų 
Lietuvą" su pasididžiavimu:tai 
musų laikraštis'.

Su nuoširdžia pagarba ir di
deliu palankumu

Kun. Z. Ignatavičius

Red. atsako:

Labai Gerbiamas Prelate,

AČiu už pastabas ir pasiūly
mus laikraščiui pagerinti. Su 
kaikuriais Jūsų siūlymais, re- 
daktorius,tuo tarpų,sutikti ne
gali. Priekaištas:"Kam deda
te IŠTISAS liet.komunistų, Mas
kvos PATAIKŪNU KALBAS"y- 
ra be pagrindo,, kai rašote 
daugyskaitoje. Juk per 9 me
tus redaktoriaus darbo tik vie
na tokia kalba patalpinta, kuri, 
visų žinių kontekste pilnai su
prantama ir pateisinama. Ka- 
žini ar galim a laikyt ML skai
tytojus tokiais naiviais, kad jie 
nebūtų supratę tos kalbos >pai-
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Sajkoma, jog esą sū-nku pakeisti arklius ratams• * 
sustojus upes viduryje. Tokį pakeitimą tenka atlikt 

f M. Lietuvos redaktoriui, prisitaikant prie sumažin
to laikraščio formato. Kadangi su popieriaus sande- 

; liu tariantis lapų didumas buvo vienokis, atėjo gi su* 
pjaustytas puse centimetro mažesnis iš visų pusių, 
tai šitas numeris atrodo perdaug jau šykščiai apkar-

i pytas. Kiti numeriai atrodys normaliai. Atsiprašom 
j už šio numerio trūkum-us? ku-rius ir matant nebegali- 
} ma dabar pataisyti.

SVARBU ŽINOTI VISIEMS, KAS DUODAT M.LIETU- 
VAI PASKELBT ŽINIAS IR PRANEŠIMUS.

Iki grįš T. Antanas Saulaitis, M. Lietuvą ir sureda
guoti ir atspausti tenka jos redaktoriui. Kad laikraš
tis galėtų laiku pasiekti skaitytojus, o ypač^kad S.Pau. 
lo mieste jis pasiektų daugumą skaitytoju jau prieš > 
sekmadienį, M. Lietuva yra spaudinama AN'TRADIE- I 
NĮ, nebe trečiadienį, kaip anksčiau. Todėl visus 
pranešimus ir skelbimus reikia redakcijai įteikti vė
liausiai iki pirmadienio pietų, kad galėtų tilpt laik
raštyje tą pačią savaite . Atsiuntus vėliau, r edakto - 
rius negarantuoja, kad galės ta savaitę įdėti.

Pranešimus ir skelbimus galima paduot ir telefo
nu (237-03-38).

Hoje h.:''O ųaitro aninhou 

Chapeuzinho se Jaz presente 

ATmha Jotu com carinho 

Of-re-,'f muito contente

Ana Taula

18-5-1972

Aišku, tam reikalingą šimtinė 
ji rado savo mylimųjų tėvelių Anta
no ir Angelės VyČaites Loureiro 
kišenėse. Jai ir Tėveliams nuošir
džiausia ML administracijos padė
ka

kim, Prelate» M. L. leidžiama ne kunigams, 
ne inteligentijai, o eiliniams musų vyresnio-, 
sios kartos skaitytojams. Jų gi didžioji dau
guma neskaito kitų, braziliškų laikraščių,Dau 
geliui jų ML yra vienintelis visų žinių šalti
nis e Todėl ir atiduodant liūto dalį lietuviš
kiems reikalams, tenka visgi duot informa- 
cjfų ir iš kitfy. gyvenimo bei kovų^ negalim už- 
daryt savo žmones tik lietuviškame kevale.

. RIO DE JANEIRO

® Sekmadienį, rugpjūčio 2 d. 1 1 
vai.mišios p. Antaninos Azbarie- 
<iės intencija lietuvių parapijos 
^bažnyčioje. Po pamaldų jos pa
gerbimas ir pasisvečiavimas.

@ Rugpj. 9 d. dvejos misios už 
Onos Dudienės ir aa. Aleksan
dros Telksnytės-Peiferienės vė
les .

®NAUJASIS ADRESAS buvusio lie
tuvių klebono kun. Juozo Janilio- 
nio: Revmo. Pe.Jose Janilionis 
r.General Castrioto, 469, Barre
to - Niterói, Ėst.do Rio.
Jis gyvena Barreto klebonijoje, 

kun.Mečislovo Valiukevičiaus 
duotuose parapijos namuose.

MIRĖ

A. a. ANTANAS SERKANAS, 
Casa Verde, Parque Perouche , 
birželio 10 d. Jis buvo Lietuvos 
kariuomenės savanoris, kilęs iš 
Rygos, sulaukęs 74 m. amžiaus.
A. a. STASYS GALECKAS .

Gyveno Casa Verde, V.Ba- 
ruel.Mirė birželio pradžioje^ 
63 metų amžiaus. Velionis bu
vo labai geras siuvėjas^profe- 
s ionalas.

Gerb.Prel. PIJUS RAGA»- 
ZINSKAS praėjusi sekmadie- 
■nmiT—-rr—r—........... m ii-r

ni išskrido . Amerikon. Lai- 
mingos kelionės!

REDAKCIJOS ATSAKYMAS 
PRELATUI Z IGNATAVIČIUI

(Iš 9 psl)
kūmo. Toji kalba kaip tik ir 

parodo bolševikų suktumą, me
lą ir negudrias pastangas vis
ką nuslėpti.

Prašote, gerb. Prelate, tau
pyt ML puslapius lietuviams» 
Nepatinka, kad buvo apie Alt- 
maną ir pasitaiko žinių apie 
Izraelį® M. L.redaktoriaus 
nusėta tymas yra duoti savo 
skaitytojams visokių informa
cijų, ypač svarbiųjų. Atsimin- 

Reikia plėsti akiratį ir iš kitų pa 
simokyt. Altmano atvejis puikiai 
parodo, ką turėtų daryt lietuviai 
savo persekiotojams suregis
truoti, visa Teisminę medžiagą 
dokumentuoti, kaip tai daro žy
dai. Su naciais mes gerokai pa
vėlavome. Bet dabar dar pats 
laikas registruoti, dokumentuoti 
bolševikus skriaudėjus, kad,lai
kui atėjus, vis kas būtų paruošta 
jiems atsakomybėn patraukti.

Del romanų ir pasakų. Ar ger- 
biamajj^Prelatui nežinoma, kad vi
same S.Paulyje nėra ne 5 šeimų 
kurios skaito mūsų literatūros 
kūrinius -romanus ? Bet ką ran
da M. Lietuvoje, tą perskaito. 
Čia tilpę romanu ištraukos yra 
VIENINTELĖ PRIEMONĖ supa
žindinti nors ir mažą tautiečių 
dalį su geraisiais mūsų rašyto
jais. Ir ką siūlytumėt dėt jų vie
ton?

Rodos esu žodžiu sakęs, jog 
kviečiau 2 3 rašyt galinčius asme 
nis bendradarbiauti M. Lietuvoje. 
Deja. .. Red.
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