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SUSIDEGINO LIETUVIŠKOJO
trečias DIENOUICAGOJE

VISI DIDIEJI S. PAULO DIENRAŠ
ČIAI LIEPOS 6 DIENOS RYTĄ ĮSIDĖ
JO ŽINIĄ, JOG KAUNE, BIRŽELIO 3 
PIENĄ GAZOLINU SUSILAISTĘS 60 M. 
AMŽIAUS DARBININKAS ANDRIUŠKE
VIČIUS PADEGĖ PATS SAVE.

UŽSILIEPSNODAMAS ŠAUKĘS "LAIS
VĖS LIETUVAI!"

ANDRIUŠKEVIČIUS MIRĘS KITOS 
'DIENOS RYTĄ KARO LIGONINĖJE.

POLICIJA NEDAVĖ GIMINĖMS JO 
• KŪNĄ PALAIDOTI: PATI POLICIJA JĮ 

PALAIDOJO, NEŽINIA KAME:

Iškilmingai atidaryta^]! Pasaulio lietuvi» jaunimo ■ - 
kongresas. Delegatai ir svečiai 1$ keturių pasaulio 
šalip

Jaunimo kongresas — džiaugs- Uai. Didieji mūsų oarbai bus kon- 
minga 
šventė.

viso pasaulio lietuvių ^rešui pasibaigus.
Penktadienio vakarą! Mūsų uždavinys bus visus už-

Conrad Hilton viešbutyje, Chi- <jegLi kongreso idėjomis. Jauni- 
marga dalyvių minia m0 knogresas nėra kulminacinis 

jaunimo momentas ar užmojų
cagoje, marga dalyvių minia m0 knogresas nėra kulminacinis 
pripildė erdvią Williford salę. jaunimo momentas ar užmojų 
Kongresą atidarė komiteto pir- pabaiga. Tai ryžto sukėlimas 

mininkas R. Sakadolskis, pa- naujam darbui. Jaunimo darbas 
kviesdamas įnešti organizacijų ir _ lietuvių tautos atei-

Po šešių dienų kitas darbininkas, 62 
metu amžiaus ŽALIŠAUSKAS, irgi Kau
ne,bandė susideginti. Jis apsipylęs aly-

ir liepsnas užgesino. Jis esąs kažkurio
je Kauno ligoninėje.

& & &

Kai susidegino Kaune Kalantas ir ki
tas Varėnoje, tai bolševikų galvos skel
bė pasauliui, kad jie buv^ nenormalaus 
proto ir narkotikų vartotojai. Kaip da
bar aiškins tų jau subrendusių darbinin
kų žygius ? Kad bandys ir juos suniekin
ti, tai labai aišku. Mes nesidžiaugiame 
tokiu būdu prarastomis brangiomis lie
tuvių vyrų gyvybėmis. Bet mes didžiuo
jamės, kad po 30 su viršum metų prie-

kos dvasios vaikinų ir vyrų, kurie savo 
pačių krauju reikalauja tėvynei laisvės.

Kuo mes prisidėsim prie jų Šauksmo?

mybių vėliavas. Invokaciją kai-’
bėjo kun. A. Kezys ir kun. J. Prezidiuman pakviesti: H. An- 
Juozupaitis: Viešpatie, neleiski tanaitis (Australija. N. Zavic- 
būti mãn abejingam pasaulį pri- kaitė (Argentina). R. žutautai- 
slėgusioj nelaimėj. Suteik, Vieš
patie, kad geležinė siena būtų 
nugriauta ir mes draugėje svars
tytumėme tautos likimą... '

Kalbėjo pasikeisdami po pos
mą, kas sudarė labai gilų įspū-

Vadovaujant solistei1 B. Simo
naitytei sugiedoti JAV ir Lietu
vos himnai.

Tarp daugybės iš įvairių vals
tybių svečių buvo vysk. V. Briz-

Ne proginis bendravimas, 
o pastovius bendradarbiavimas

R. Sakadolskis pasidžiaugė, 
kad į kongresą suvažiavo lietu
viai iš keturių kontinentų. Kon
gresas bus ne vien malonus su
sipažinimas, bet ir gilesnis lie
tuviško gyvenimo įprasminimas. 
Ičia išgirsime žodį daugiausia iš 
jaunesnių kultūrininkų. Savyje 
ugdysime darbo ir gyvenimo 
perspektyvas. Kongresas tene- 
bus proginis bendravimas, o pa
stovus bendradarbiavimas. Tai 
bus įsibėgėjimas ateities veįk-

tė (Vokietija), J. Kuraitė (Ka
nada). Sekretoriatan — čika- 
giškės: V. Ruibytė, N. Stakaus- 
kienė, D. Vaitkevičiūtė. Pirmi
ninkavo R. Sakadolskis.
Pagerbiant didelį jaunimo kon

greso bičiulį a. a. J. Bačiūnų, 
perskaitytas jo žodis, pasakytas 
I Pas. liet, jaunimo kongreso 
proga.

Liet, garbės konsule J. Dauž- 
vardienė sveikino Jaunimo k on-, 
gresą visos lietuvių diplomatinės 
tarnybos vardu: “Jums mūšų 
širdys, mūsų dėmesys. Jūs pra
tupėsite lietuvių mokslo' žem
čiūgais. Grįžkite ne vien patrio
tiškai sustiprėję, grįžkite mi- 
sijonieriais, siekiant pilnos lais
vės Lietuvai. Kartokime lieps
nose perteiktą šauksmą —

>-*Lamvės Lietuvai”..
PLB pirm. St. Barzdukas svei

kinimo kalboj V. Mačernio žo
džiais priminė viltį ir svajonę,- 
šildančias mūsų siekimus. Jau
nimo kongresas visų mūsų kar
tų bendro darbo vaisius. Mes 
nepasijutome vieni kitiem sveti
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Redakciją pasiekė pir
mosios žinios iš II Pasaulio Liet. 
Jaunimo Kongreso ir musų jauni
mo kelionės aprašymai, Kadangi 
žinių yra daug ir nenorim, kad jo s 
pasentų, tai šitame ML numeryje 
išleidžiame vieną ktą nuolatinį 
skyrių, duodami daugiau vietos 
mūsų jaunimui, Red.

NAUJORKAS .Birželio 28 diena. 
Lygiai 8. 15 vai.ryto. Didžiausia* 
me aerodrome John F.Kennedy, 
nus įleido „BALTIJOS GULBĖ” lėk 
tuvas. Per muitinę pereinančių 
laukė būrys estų, kurie saviškius 
tuojau pasiėmė ir paskubom i š s i- 
gabeno Torontan, Kanadon*

Lietuvių laukė kelionių agentū
ros atstovė plė Nomida (Agentū
ros vardas LITAS) Ji puikiai šuo r 
ganizavo ir sklandžiai perkėlė vi
są 115 mūsų tautiečių iš vieno 
lėktuvo į kitą, į Pan American.

Po dešimties valandų kelionės, 
kad ir lėktuvu, mūsų jaunimėlis 
jautėsi šiek tiek pavargęs, nors 
lėktuve neleido j am dainuoti. Bet 
visi atrodė smagūs ir linksmi.

Jaunimas tuojau pra dėjo Šmi
žinėti po aerodromo kampus, su 
Amerika susipažinti- o vyresnie
ji stengėsi juos sulaikyt viename 
būryje, kad nepasimestų.

ŠVYSČIOJA ŽENKLAI. Aero- 
dr pmo pa talpo s e tik š vy s č io j a gra
žūs mūsų jaunimo ženklai prie 
rankovių ar atlapų® liudydami, kad 
čia ne paprasti padaužos, o II Pa

PIRMASIS NEPASISEKI - 
mas.® Mums reikėjo lėktuvo 
su 119 vietų, o per klaidą at- 
siuntė tik su 117 vietų. Nelei
džia s kris H. h B e ndro v. ės ta r -

LIETUV

sitvarkyti, bilietais aprūpin
ti ir bagažą į. kitą lėktuvą 
perkelti.

TRYS AUTOBUSAI, turėjo, 
musu minia, gabenti iš vieno 
aerodromo krašto į kitą, kur 
jau laukė lėktuvas® Bet Čia . 
teko laukti pusantros valan
dos iki galėjo išskristi.

TArtanas Saulaitis pats išlipa. 
Jis, mat, nors ir porą metų Pagy
venęs Brazilijoje, bet angliškai 
d a. r r epa m i r še s, tai n ep r a pul s.

Besprendžiant tas kėdžių pro- 
b 1 ern a s. 1 ė ktuvo pa tar nauto j o s su - 
klojasi tarp sėdynių siūlydamos 

: u n' ■■ ■ . i i r u žkan d žiu ir g ė r im ų 
B e t ka ip s u s ika Ib ė ti ? P a t a. r n au - 
tojos temoka angliškai. Onutė 
F e t r a i. ';y t ė , J o nas Luko š e vičius 
' * da " e. \ a s ki tas p a deda m e r -
g iroms .us i žymėti, kas ką gers

•S. Kiti ir snausti pradė- 
jo, įspūdžių is varginti.

Saulio Lietuvių Jaunimo Kongreso 
dalyviai l Ir tai iŠ Brazilijos J

Kongreso Ko m. pirmininkas A. 
Steponaitis, Urugvajaus globėjas 
T. J.Giedrys, S. J. bei Aręgenti- 
nos plė Nelida Zavickaitė padėjo 
visai grupei labai sklandžiai su-

nauto j ai po s ė džiauj • ar ■. a • i. 
Nusprendžia, jog du keleiviai 
turi pasilikti Nauiorke ir s kr 
isti vėliau;atskirai, kitu lėk 
tuvu. Tai mums nepatinka.
Pagaliau susitarta: kompani
ja išima vieną patarnautoją-

R VALANDĄ IR 45 minutes 
lėktuvas atsidūrė Čikagoje,

■. W kilometrų nuo Naujorko.)
O. ? Ha r e a e r o drome, ■

Toliau 4 puslapyje
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Šiuo metu bolševiko okupanto 
įžūlumas ir priespauda Lietuvoj 
turi būti tokia didele, kad virš 30 
metų dantis sukandę kentėję lie
tuviai nebeiškentė, Romanas Ka-* 
lantas, Varėnos jaunuolis, dabar 
60 metų amžiaus da^bininjkas 

Andriuškevičius susidegino, kai 
ketvirtam sir gi 60 metų darbinin 
km, nepasisekė. Jie turėjo žinot, 
kad save sudegindami tuojau pat 
nei Lietuvai, nei religijai laisvės 
nelaimės « Tie keli tūkstančiai 
jaunų darbininkų ir studentų, pa s i- 
pylę į gatves Kaune ir kovoję su 
okupanto armija,taip pat turėjo 
žinot, kad tokia kova laisvės ne
laimės. Tai kodėl jie. vistiektaip 
pasielgė? TODĖL, KAD NORĖJO 
TARTUM PIRŠTU DURTI Į AKIS 
LAISVAJAM PASAULIUI, kad 
tas nebetylėtų, kad tas spaustų ru 
sus okupantus grąžinti laisvę. 
Juk laisvas is pasaulis jaudinasi 
dėl Vietnamo karo, bet nė kiek 
nesijaudina, kai raudonasis 
smauglys ramiai sau virškina ap
sigint negalinčią tauta*— lietu
vius , latvius, estus .

Laisvųjų tarpe esame ir mes, 
.Brazilijos lietuviai. Reiktų ma
nyti, kad Kalanto ir kitų vyrų bai. 
šiai skaudi gyvybės auka butų tu
rėjusi mus ne tik sukrėsti iki pat 
kaulų smegenų, bet tuojau subur
ti į masinius susirinkimus pro
testuoti, siųsti laiškus telegra
mas Rusijos ambasadai, Jungti
nėms Tautoms, savo vyriausy
bei. Iki Šios dienos mes, Brazili
joje, bent So Kaulyje, nieko neda
rėme. Kodėl? Ar savo kenčian
čių ir mirštančių broliu nebeuž- 
jaučiame? Ar ko nors bijomės ? 
Ar tik nesusigaudome, kas daryt?

Nesinori tikėti, kad mes,laisvi 
būdami, būtumėme jau tiek suak
menėję, kad nebeatjaustume savo 
brolių vergijoje. Nesinori tikėt, 
kad mes čia bijotume rusų bolše
vikų keršto. Atrodo, jog esam pa« 
simetę ir nesurojam, kas daryti.

Tegu atleidžia mums visų mū
sų didžiųjų organizacijų vadai ir 
veikėjai, jei paklausiu, ar nebūt 
buvęs garbingas darbas, jei tokia 
'Bendruomenės vadovybė, jei Są

junga - Aliança būtų ėmęsi incia- 
tyvos šaukti lietuvių masinius su
sirinkimus, ar susitarusios drau
ge būtų išvedusios lietuvius į 
miesto centrą demonstracijai, ar 
viešoms pamaldoms už persekio
jamus brolius ?

Anądien karštai paplojom, kai 
Amerikos Vyčių pirmininkas pnf 
Jokūbas Stukas pranešė, kad pas 
jį viešbutin atėję trys studentai 
brazilai pasižadėjo surinkti mili
joną parašu mūsų reikalui* Paplo. 
jom ir nutilom. O ką darom mes 
patys parašams rinkti? Paskutinį 
spalio mėnesį buvo atsiųsta iš 
Amerikos peticijos forma Jung
tinėms Tautoms nuvežti Jaunimo 
Kongreso proga. Reikėjo tik rink
ti parašus. Kažkas, kažkur tauras 
tą paliko, stalčiuj e gulėti" ir pas 
mus nei jaunimas, nei senimas 
parašų nerinko,( išskyrus vieną 
ar du savo iniciatyva pasidarba
vusius asmenis). Ar tai yra ženk
las, kad mes, Brazilijos lietuviai, 
gyvai atjaučiame savo brolių ir 
sesių vergiją-Lietuvoje ? KAS 
MUS APSĖDO, KAD ŠITAIP TYLI 
ME?

’’Geriau vėliau, negu’’niekad”.
Iki mūsų didžiosios organizacijos 
imsis kokio nors žygio, M. Lietu
va prašyte prašo kiekvieno savo 
skaitytojo parašyt, nors ir lietu
viškai laišką Rusijos Ambasado
riui, pagal čia p ride danų pavyzdį 

ir nieko nebelaukiant pasiųsti.Pa
prašyt savo draugų brazilų, kad 
ir jie rašytų.. Užverskim ambasa
dą protestų laiškaisjužverskit sa
vo vyriausybę prašymais užtarti 
mūsų Tėvynę Jungtinėse Tautose» 
T epą junta, kad ir mes einame iš 
vieno su Lietuvos ir su viso lais
vojo pasaulio lietuviais 1 J-rC*

LAIŠKO PAVYZDYS

Jo Ekscelencijai.
Sovietų Rusijos Ambasadoriui 
Brasilia^ Distrito Federal

Ekscelencija, x
Piktinuosiu Jūsų atstovauja

mos valdžios okupacija Lietuvoje)
Piktinuosiu persekiojimais ti-

■ D

kine ių jų, ypač vyskupų, ku
nigų ir jaunimo už savo re
liginių pareigu atlikinėjimą.

Reikalauju tuojau pat nu
traukti tuos persekiojimus, 
paleisti iŠ arešto vyskupus 
Vincentą Slatkevičių ir Ju

lijoną Steponavičių, kurie 
jau daug metų laikomi namų 
arešte; paleisti iš kalėjimu 
kunigus; nesikišti į kunigų 
seminarijos reikalus ir 
leist jaunimui laisvai stot 
į seminariją;-reikalauju Lie
tuvos katalikams leisti tu
rėt savo laikraščius, spau
dini i knygas, mokyt vaikus 
tikėjimo tiesų, kaip tai daro
ma visame laisvame kultū
ringame pasaulyje.

Pagaliau reikalauju, kad 
Sovietų Rusija ištrauktų iš 
Lietuvos savo okupacinę ka
riuomenę ir leistu patiems 
lietuviams šeimininkauti s a* 
v o krašte kaip tinkami.

Jungtinėse Tautose Jūsų 
atstovai varo didžiausią pro
pagandą už kitų pasaulio 
tautų laisvę, o žiauriausiu 
būdu ta laisvė atimta iš mū
sų tautos ir jai neleidžiama 
net pasiskųsti pasauliui, kad 
yra pavergta. Už savo lais
vę ugnyje pasiaukojančius 
darbininkus vyrus apšaukia
te bepročiais, narkotikais. 
Ne, jie ne bepročiai, o mū
sų tautos didvyriai^ Prie 
jų kraujo jungiu savo balsą: 
SOVIETŲ RUSIJA, GRĄ - 
ŽINK LIETUVAI LAISVE!

Parašas.
Adresas.

Laiškai be adresų yra lai
komi nerimtais, neatsako- 
mingais. Tokių neišsimoka 
siųsti.

Rusijos ambasada Rio de 
Janeire vis turėdavo vieną 
lietuvį sekretorių.Greičiau
siai turi tokį ir dabar Brasi ._>__ .

lijoje . Todėl laiškus galima, 
rašyt ir lietuviškai^nors ge 
riau būtų rašyt portugališ
kai. Tai būtų ypač gražus 
mūsų jaunimo darbas .
Rašyt ko trumpiau.
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ml Lietuviškas jaunimo kelias j 
idėjiškai pagilintas. Bendras i 
darbas yra tautos kultūringu-: 
mo, laisvės ir vilčių laidas. Dir
bam, kad Lietuvos žę’įiė taptų 
žydinčiu sodu. >

lietuves jaunimas į^reigeja

Vliko pirm. dr. K. Valiūnas 
sveikindamas priminė, kad kon
greso atstovai iš tos kartos, ku- į 
ri gimė, kai dar Lietuvoje liejosi 
kovotojų dėl laisvės kraujas. 
Siūlė sudaryti nuolatinį jaunimo 
branduolį, siekiantį Lietuvai, 
laisvės. Vlikas jį rems. Lietu-“ 
vos jaunimas, kuris sunkiose są
lygose išdrįsta reikalauti Lie
tuvai laisvės, įpareigoja laisvo
jo pasaulio jaunimą pasišvęsti 
laisvės siekimams. Nepamirški
te, kad viso pasaulio lietuviai 
laukia šio kongreso pozityvių 
rezultatų.

Kongreso rėmėjų - vardu pa-' 
kviestas kalbėti dr. J. Kazickas*

traukti. Kaip šeimoje skyrybos 
demoralizuoja vaikus, taip ir 
vyresnių nesutarimas atstumia 
jaunimą. Kongrese susitinkami 
lietuviai iš keliolikos kraštų, tu
rinčių skirtingą kultūrą, o dia
logas sklandus.

Savo žodį kalbėtojas perpynė 
humoru, pvz. priminęs barzdo
tą jaunimą, pažymėjo, kad tik

dos, JAV. iš viso 250 atstovų.
Iššauktos valstybės atstovam 

atsistojus, jie visų kongreso da
lyvių buvo sveikinami entuziaz
mo plojimais.

Po atidaromojo posėdžio vy
ko jaunimo šokiai. Šalia posė
džių salės, veikė ir krautuvėlė, 
kur buvo galima gauti lietuvis 
kų knygų, įvairių lietuviškų

MUSU JAU-
NIMAS IŠ
SKRIS NA
MO IŠ NA U. 
JORKO AE
RODROMO
TREČIAD.
LIEPOS 26.

paskutiniuose dešimtmečiuose 
paplito skutimasis, o per tūks
tančius metų žmonės buvo barz
doti.

Prelegentas Brazilijoje sutiko 
jaunuolį, kuris pasakė, jei Lie
tuvai būtų reikalinga, jis ati
duotų savo gyvybę, bet jis, ne
prisiverčia ateiti į susitink imą, 
skaityti lietuvišką spaudą.

Jaunimas turi reikštis veiklu
mu, ofenzyva, bendruomenėji-

ženklų, net ir ryškių šūkių su 
įrašais — Sovietų Rusija, neš
dinkis iš Lietuvos!

Kongrese daug gražaus jau-> 
nimo, bet atidarymo posėdy bu
vo gausiai ir mūsų gydytojų, in-

VIR ACO -
COPOS AE
RODROME

BUS LIE
POS 27 D.

žimerių, kunigų/ visuomeniniu-f 
kų ir kitų, iš viso gal apie 700* 
žmonių.

Valandą 
pranešime 
kitame nu
meryje.

mu. Kyla tautinių grupių sąmo
ningumas. Į tą sūkurį turi įsi
traukti ir jaunimas.

Dabar daugeliui kita kultūra,

ČIKAGOJE KONGRESO KOMI
TETAS POSĖDŽIAVO BIRŽE-
LIO 27 DIENĄ ir tada paskyrė

džiaugėsi, kad komitetas paro
dė retą sugebėjimą atlikti or
ganizacinį darbą. Dėkojo auko
tojams, kurių įnašai buvo mei
lės ir pasitikėjimo išraiška tau, 
jaunime. Jaunimo entuziazmas 
pakreipia įvykių kryptį, kaip 
tai rodė partizanai, 1941 m. su
kilėliai ir šių metu laisvės lieps
nų žibintai. Niekas negali. pra
bilti ryškiau, kaip 1972 m. lieps
noją laisvės žibintai. Mes būki
me jų laisvės testamento vyk
dytojai. ' .

I Pas. Liet. Jaun. kongr. pirm. 
A. Zapareckas sveikino rengė
jus ir visą jaunimą, džiaugda- 
siekė visą mūsiškį pasaulio jau- 
masis, kad kongreso šūkis pa- 
nimą. šioje salėje — visos kar
tos, višos ideologinės grupės. 
Negaila lėšų — jaunimas paro
dė, kad to vertas. Pavergtos 
Lietuvos jaunimo mirtina aute 
pasaunui parodė, kad reikią kel
ti reikalavimą — laisvės Liętu- 
vai.

anglų, ispanų kalba nėra sveti
ma, bet tai neturi kliudyti būti 
sąmoningu lietuviu. Ta aplinkai 
yra tik kita, bet ne svetima ir’ 
net gali mums padėti bręsti sa
vame tautiškume.

Mes siejame lietuviškumą su j 
kalba, su spalva, su proseneliais, ; 
su grybais ir berželiais. Bet mes 
tautiškumui turime duoti giles
nę prasmę: visų pirma —. mei
lė Lietuvai. Lietuviškumo pras
mė — tautinė reprezentacija, 
sugyvenimas bendroje šeimoje/ 
Sudarykime jaunimui sąlygas, 
nuolat • lietuvė ti, pasitarnauti 
■Lietuvai, pripažinti lietuvių lai
mėjimą, laikyti didžiausia skri.au 
da religijos persekiojimą, prie
spaudą, tikėti į Lietuvos išlais
vinimą.

Jei mūsų brolis liepsnoje ga
lėjo šaukti “Laisvės Lietuvai”, 
mes savo uždavinį atliksime ta 
pačia kryptimi veikdami. Mums 
garbė būti lietuviais.

Supažindinimai su atstovais

P. Amerikos jaunimui nakvynes. Viskas 
atlikta tvarkingiausiai, nors Komitetui te
ko aprūpinti tūkstančius jaunimo . Lietuvių 
šeimos mielai siūlėsi priimti svečius. Tik 
norėjo žinoti, ar gaus berniukus, ar mer
gaites, kaip jie atrodo, ką veikia.

KUNIGAS H. ŠULCAS
visą savaitę būdamas Čikagoje,padėjo Ko. 
mitetui skirstyt mūsų jaunimas į šeimas 
taip, kad vis kas nors mokėtų lietuviškai 
su šeimininkais susikalbėti.

v O

STUDIJŲ SAVAITĖ
Nuo liepos 4 iki 9,Kento universitete 

vyksta Kongreso atstovų studijų savaitė. 
Čia gali dalyvauti tik atstovai:Brazilijos 
17,Argentinos 25 , Urugvajaus 9, neminint 
kitų kraštų. Taut, šokių šokėjai ir kitas 
jaunimas tuo metu bus arba Čikagoje, ar
ba Klevelande, kur jiems pramatytos ir 
nakvynės ir programos. Nuobodžiauti ne
teks niekam.

Agteywo paskaita.
Kun. A. Sauląitis atidaromo-y 

je paskaitoje kalbėjo tema* 
“Lietuvių jaunimas išeivijoje 
pra^m^ -beieškant”;. Rąbręžė, 
kad išeivijos jaunimo siekime 
— bendruomenėti Suaugusiųjų 
vienybė padeda ir jaunimą .,,į-

Milda, Lenkauskienė poetišku1 
įvadu supažindino su įvairių, 
kraštų delegacijomis - atsto
vais? Argentinos, Australijos, 
Austrijos, Belgijos, Brazilijos, 
D. Britanijos, Kolumbijos, Pran
cūzijos, Švedijos, Urugvajaus, 
Ve?ięeųe^f5 ■ Vokietijos, Kąną-

STOVYKLA
Pora šimtųklm. į Šiaure nuo Toronto, 

miškuose, bus Kongreso jaunimo stovykla. 
Joje dalyvaus visas Brazilijos jaunimas^ 
kartu su 450 kitų kraštų. Talkon pakvies - 
tos Brazilijos šeimininkės-.AngelikaTriu- 
bienė, Ona Jocienė ir Emilija Petkevičius, 
kurios mielai apsiėmė patalkininkauti.
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S.AMERIKOS LIETUVIAI 
LABAI SUSIDOMĖJĘ JAUNI
MU IŠ PIETŲ AMERIKOS.

Amerikiečiu nuotaika paki
lusi, o ta dar labiau atvėrė 
kišenes ir pinigines . Aukos 
Kongreso reikalams pradėjo 
d am g gausiau plaukti. Bosto
nas, sudėjęs apie 4000 dol^su- 
ruošė balių darbo galui at
švęsti. Klevelandas surinko *
MUSU ir kitų kraštu jaunimo 
reikalams 7000 doleriu. J*
JAV ir Kanados spauda pilna 
straipsnių apie J.Kongresą.
Birželio 26 išleistas specia
lus VARPO žurnalo numeris^ 
skirtas Kongresui.

& &
Urugvajiečiai suruošė bin. 

želio 29 d. savo atskirą taut, 
šokiu repeticiją, prieš visų 
generalinę, kurioj dalyvavo 
2000 šokėjų.

L & it &

Iš paskutinių 26 dienų A- 
merikos rytuose lijo 23 die
nas. Bet mūsiškiams atskri
dus, birž. 28 d.—puikiausias 
oras.. Neperkaršta. Pd lie
taus gamta vešli, žalia, malo
ni akiai.

&
JAUNIMĖLIS PERKA at

virukus ir saldainius. Taip 
mokinasi atpažinti amerikie
čiu pinigus,Centą, penkis, de
šimtuką ir „kvoter i,’t. y. 25 
centus. Bet kava, atrodo per 
brangi: net 20 centų už puo
duką (-1,20 kr) ir dar tokia ne
gardi, sako, skysta, kaip ”bul* 
vių sunka".

IŠ KOLUMBIJOS atskrido 
15 jaunimo atstovų, nors ten 
yra tik 40 lietuviškų Šeimų, 
apie 200 galvų.

KAS PIRMAS ? ?

Per muitinės patikrinimus 
pirmoji laimingai perėjo 
STANISLAVA LUKAS, iš Ze- 
linos. Ar pavyks jai taip 
lengvai prasprukti ir pro Vi- 

racopos muitininkus?

ATSTOVAI SUSIPAŽĮSTA

Čikagos Tautiniuose namuose 
birželio 29 įvyko atstovų susipa~ 
žinimo vakaras 9 Dalyvavo virš 
300 jaunuolių iš įvairių pasau
lio kraštų. Ilgai dainavo kartu, 
sustoję ratuųr lydimi akordeo-
no muziko s £ kiti šnekučiavosi. 
Nuotaika kuo puikiausiao Niekas 
ne s ė dėjo M savam būrelyje’1 o mai
šėsi su visais, norėjo susipažink 
ti Su kuo daugiau kitų tolimų 
kraštų. Šeimos, kurios priėmė 
musų jaunimą gyventi, apie 11- 
12 valandą nakties atvyko jų par*> 
s įvežti iŠ to vakaro 0 Kaikurie ke
liavo net pusantros valandos iki 
vakaro salės, ir niekas nemur- 
mėjo, kad reikia vargti.

PATENKINTO S
Šeimos, priėmusios mūsų jau

nimą, su kuriom teko išsikalbė
ti, patenkintos mūsiškiais. Mie
lai aprodo jiems miestą laisvu 
laiku.

„ PINASl'VYŽAS

Kadangi namie nebuvo progos, 
tai Brazilijos Šokėjams ketvir
tadienį (biržeAiteko per repeti
cijas atsisėsti ir pasigaminti vy^ 
žas, nes be jų nebūt leidę šokti. 
Tai buvo ’’strioko”, bet viskas ge
rai išėjo.

UŽMIRŠO U
Musų „Sambos”orkestras už

miršo S.Paulyje savo instrumen
tus. Todėl turėjo lakstyt po Či
kagą ir susiskblinti ir vėl kitą 
repeticiją turėti.

SPORTO ŽAIDYNĖSE 
LIEPOS 4 d. dalyvavo plė Nijolė 
Tamošaitytė •«fechtuotojai1 dviko
vė kardais) ir kita mergaitė sta
lo teniso rungtynėse.

ARŪNAS STEPONAITIS pakvie
stas būti vienu iš keturių pagrin
dinių stovyklos komendantų® Chu
te Petraitytė, gerai mokanti ang
lų kalbą, dalyvavo apvalaus stalo 
diskusijose apie estų, latvių ir lie
tuvių bendradarbiavimą.
Argentiną atstovauja Nelida Za- 

viskaitèo Kun0 Sulcas nedalyvavo
Studijų savaitėje, o globojo musų

jaunimą, likusį Čikagoje„

GERA NUOTAIKA

Visų į Kongresą sugužėjusiųjų 
nuotaika labai puikiu Kongreso 
rengėjai sugebėjo tokį didelį da
lyką labai gerai suorganizuoti.

BIRŽELIO 30 dieną buvo atski
ra tautiniu šokių repeticja Brazi
lijos, Urugvajaus ir ARgentinos 
šokėjams o Jaunimo centre nebe
buvo vietos, tai šoko gretimame 
parkes Pastebėjo policija ir susi 
rinko gražus būrys pasižiūrėti.

PAMALDOS PARKE
Sekmadieni, liepos 2 dieną, 9 

valanda šv0 Mišios buvo parke, 
pirie Michigano ežero. Su vysku
pais Brizgiu, Deksniu drauge kon- 
celebravo daugiau kunigų, o jų 
tarpe ir kun, Margis, Giedrys, 
Saulaitis.

IR-KAS TOLIAU?

Tiek galima pramatyti. Po 
bendrosios jaunimo stovyklos ir 
po Kongreso uždarymo liepos 15, 
mes, brazilai,keliausim į Montre- 
alį, pas Te Zarembą. Ten liepos 
17, 18 ir 19 dalyvausim vietos 
jaunimo stovykloje kaip svečiai. 
Liepos 20 d. atsidursim NERIN
GOS STOVYKLOJE, Vermonte, 
Jai vadovauja Nekalbai Pradėto
sios Mergelės Marijos (Putnamo) 
Seserys. Čia bus proga pasimau 
dyti ir dešreles kepti su vietos 
jaunimu,, Liepos 21 ir 22 mus pri
ims Bostono Jaunimo Kongreso 
Komitetas. Liepos 23 musų jau
nimas šoks Lietuvių susiartini
mo šventėje Putname, kur suplau
kia tūkstančiai lietuvių iš Naujo
sios Anglijos ir net Naujorko.

Už visas tas žinias ML re-
dakcije dėkinga Tėvui Antanui 
Saulaičiui, So J. kurs., kitiems saL 
džiai miegant, dar griebia plunks
ną ir surašo, kas ir kaip atsitiko.

(Bus daugiau)
rw n_r»in_ii»iRi i .iMi.im----- u-*----- — -

UŽSAKYKIT..MUSŲ .LIE
TUVA“ SAVO GIMINĖMS
AR DRAUGAMS.'
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vartojam ...
Kur lėktuvai skraido
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AS TAU SAKIAU 
NEUKAL&iU SU WRÁIS

Taip vadinas stiklas9 pro 
kurį mes žiūrim į lietu.

Kiek .. vaikiu salėj ? 
(sutrumpintai)
Kas berniukams būna pa
rista po kaklu j kai su 
tautiniais rūbais ?

Kai nelyja j visur .........

— Ar negalėčiau išbandyti savo ginklo!

^52}+TŪOHI a

V syiuy •£ 
Į JĮESia^S 

: sbuĄbs4v

Skersai:
1. Krenta
2. Gavau puikią dovaną

Kalėdą Dieduko.
3. Paukštis, kuris moka

plaukti.
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Miks,s Šileikis Žiema
__ . Yra 
kilęs iš Leminėlio vienk., Degučių v., Zarasų apskv. Jau 40 m. kaip 
gyvena JAV-se. Čia 1923 m. baigė tapybos studijas Meno institute. 
Studijavo grafiką ir tapybą. Dalyvavo parodoje Chicagoje, Bostone, 
Clevelan.de, Indianapoly, Muncie, Ind., Milwaukee, Peorijoje ir kt. 
Gavo premijas— Chicagos Meno institute 1925 m.; už “šeimininkę” 
1933 m., už “Siuvėją” — 1936 m. ir už kitus tapybos darbus. Yra 
iliustravęs P. Orintaitės “šulinys sodyboje”, padaręs viršelį J. švais- 

. to “Petimi Širvokui” ir iliustravęs kitas knygas. Priklauso All-Illi“ 
nois Society of Arts.

LIETUVA

JUOZAS KRALIKAUSKAS

(Tęsinys)

purę. Ir dar nieko neištaria,
- Kas?- Jau pritrūkęs kantrybės,Ger 

denis paklausia antra’kartą,
- A, kas tu? - Daumantas susiraukia 

lyg staiga burnoje butų pajutęs kažką la
bai kartu, - Gi pasalus skundėjas ir žval 
ga$? - skausimingai įsižeidžia Gerdenis.

- Esi kojų laižytojas ?
- Aš, kojų laižytojas? Ei, tai tu - už

pakalio laižytojas!
- Tpuuu’ - lūšio šuoliu Daumantas 

šoka žemėm - Nusėsk ir tu!
- Ko ?
- Bijai? - jo balsas bev'eik draugiš

kas .
- Kautis nori? Mane mušti?
- Hm, tai paspausk zovada.
Bet Daumantas stovi arti ir laukias 

kramtydamas lūpą. Jis per akimirką pri
šoktų, vos tik Gerdenis pentinais arklį 

‘ s lukteltų rnutvertų už kamanų arba nu
trauktų iš balno už kojos,

Gerdenis žiūri, tankiai mirksėdamas. 
Dar lyg kiek paabejoja, bet vis dėlto nu
sėda»

- Prisirišk savo žirgą» Truputį sko
los atiduosiu. - Daumantas veda iš kelio 
savo bėrį prikabinti,

Gerdenis irgi veda pririšti savo žirgą. 
Jis nepasinaudoja proga greit užsėsti ir 
pasileisti zovada tolyn. Viena, jis nėra 
iš bailiųjų; antra, jeigu užškokęs pasines 
tų bėgti, jį vistiek prisivytų,

Daumantas atrodo ramus, kone šaltas 
ir vis .taip pat išblyškęs. Tik lūpą tan
kiai kramto ir didelis smakras dar dau
giau priekin patektas. Nuo kairiojo so-

-• Hm, labai žemai nusilenktu. Ir apsisukęs vėl iš gi
minės tykotų.

- Kaip tai ty-ko-tų? Zinai, gėdos turėk’. Tu spirgi 
iš pavydo, kai jaugi šitiek aprėpęs. Mano mažai valdai

* toli gražu iki tavo platybių ir gėrybių, O mano ir vaikai 
auga. Bet aš gi turėjau, matai, neimti, atsisakyti, kad 
tau atitektu! %

- Negana šunybę padarei, bet dargi, 0 ,
- Šunybę padariau? - nebeištverdamas nutraukia jo 

šneką Gerdenis, — Tau? Regi, ko visai nėra! Gi jau 
kliedi. Midaus per sis iurbei ar kaitra nuleipino?

- Pasispausk gerai, tai gal savo vaikams ir Uteną* 
gausi.

- Nustok, sakau, kliedėti! - rikteli Gerdenis jau įsi
degęs. - Ką gi tau pikto padariau? Pakelėje taip užsipjo 
Ii! Kas gi aš tau?

- Kas ?
Daumantas delnu užpliekia žylį ant bėrio kaklo, Lė 

tai pakaso įgeltąją vietą. Dar ir patapnoja. Su dirbtiniu 
rūpestingumu pataiso karčius, Tpu, sausai, trumpai, 
spiauteli. Ir vis dar delsia. Neskubėdamas pasitaiso ke

ro nusikabina kalaviją, kuriuo nuskinta 
iau daugel galvų. Tik labai retas tegali 
kaišios rikiui prilygti kalaviju prieš ka- 
.aviją.

- Mesk žemėn kalavijai - liepia Dau
mantas e

- Mesk tu pirmas.
Daumantas įsmeigia savo kalaviją že

mėn. Salia padeda medžioklinį peTlį: . 
svoringą, sviedžiamąjį, Ir tada pasitrau
kia kelis žingsnius į šalį.

Sunkaus sudėjimo Gerdenis tylėda
mas nusisega kalaviją ir numeta ant sa
rai anaų.

- Cha-cha-cha! - nusikvatoja Dauman 
tas, pasispiaudo delnus ir puola.

Ir ima didžiūnai skaldyti vienas ant
ram antausius, muštis ir spardytis . Susi 
griebti a už krūtinių ir tąsosi, imasi, su
kalioja viens antrą, įsitempę galinėjasi.

Urnai Daumantas paleidžia Gerdenio 
krūtinę ir kairiąja įsitveria į jo plaukus.
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TIESA IR GYVENIMAI
PASAULIO
SUKRIKSClONINIMAS
IR KRIKŠČIONYBĖS
SUPASAULINlftAS
("L. L.” konkurse l-ją premiją laimėjęs

VACYS KUPRYS

SUPASAULINTOS KRIKŠČIONYBĖS 
APRAIŠKOS

Galimas daiktas, kad Kristus neatsitikti
nai leido atvykti tik vienam asmeniui be 
vestuvinio drabužio. Jo darbinis drabužis 
išskyrė jį iš bendruomenės — padarė ji 
"individualiu svečiu", kurio šeimininkas, 
deja, nepripažino. Tai "individualios krikš
čionybės" atstovas. Tai tie, kurie dangaus 
karalystės siekia maldomis, kontempliaci
jomis, pasninkavimu, bet kartu vengia susi
tikti su nuodėmingu pasauliu ir todėl prak
tiškai neatlieka jokio naudingo darbo žmo
nių bendruomenei. Jie yra išdidūs savo ta
riamai pasiekta tobulybe, neišmanydami, 
kad ne "tobulieji" matys dangaus karalys
tę, o tie, kurie atėjo pagelbėti mažutėliams. 
Labai panaši, bet tik paprastesnė yra "da^ 
vatkiška krikščionybė". Šios "krikščiony
bės" tikslas yra sudaiktintas dangus: kaip 
graži ir turinti visokių patogumų sieloms 
skirta vieta. Gausios maldos, devocionalijų 
branginimas, šventų vietų lankymas: tai 
pagrindinės priemonės dangui laimėti. Da
vatka nelinkęs artimui nešti dovanos, o rei
kalavimų — ’ tu privalai". "Tu privalai ne 
pareigas atlikti savo artimui, bet turėti tokį 
gyvenimo stilių, kaip aš!" Davatkiška 
"krikščionybė" yra lyg dalis "paragrafinės 
moralės” krikščionybės. Ši pastaroji apima 
daug platesnę žmonių masę. Tai yra tie, 
kurie dieviškąjį įstatymą supranta, ne kaip 
Dievo šauksmą ir įspėjimą, ne kaip asmeni
nį į žmogų kreipimąsi, bet kaip varžtą, kaip 
atitrauktą ir bendrą taisyklę. Taigi pagal 

jų sampratą dieviškasis įstatymas, nors 
savo turiniu skiriasi nuo valstybinio, bet sa
vo esme yra tas pats. Kaip, pralindęs pro 
valstybinio įstatymo užtvarą, esi išteisintas, 
taip lygiai turėtum būti išganytas, pralin
dęs pro dieviškąjį. Kad "prasmukimas" 

, pro dieviškąjį įstatymą reiškia kaip tik mir
tį — šito paragrafinės moralės krikščionys 
nesupranta ar nenori suprasti. Šiai grupei 
priklausą labai daug reikšmės skiria išvir
šinei krikščionybės apraiškai. Bet kokie pa
keitimai apeigose, o kartais net bažnyčios 
balduose (sakyklos panaikinimas) iššaukia

jų dvasioje nuogąstavimą, kad tai esąs pa
čios krikščionybės griovimas. Panaši į šią, 
bet dar daugiau supasaulėjusi, yra "admi
nistracinė krikščionybė". Krikščionių bend
ruomenė, gyvendama pasaulyje, negali pa
neigti jo tvarkos ir statomų tam tikrų reika
lavimų. Dar daugiau — norėdami pasaulį 
palenkti krikščionybės tarnybai, turime ją 
aprengti darbiniu rūbu — organizacija. 
Susižinojimas, kelionės, mokyklos, ūkiniai 
ir visa eilė kitų reikalų yra neišvengiami — 
lyg įrankiai Valdovo vynuogyne. Ir kuo iš
mintingiau šie reikalai tvarkomi, tuo ge
riau. Tačiau čia slypi ir didelė pagunda, 
būtent, pajungti pačią krikščionybę, kad ji 
tarnautų administraciniams reikalams. Nė
ra paslapties, kad amžių būvyje šitai pa
gundai buvo ne karią pasiduota. Tam rei
kalui paminėsiu čia vieną subtilų, bet šian
dien jau tapusį aktualiu, klausimą. Gyve
nimo patirtis patvirtino kunigų celibato 
naudingumą. Tik praktiniais, o ne kitokiais 
tikslais jis ir buvo įvestas. Ir kaipo tokio, jo 
sankcionavimas turėjo tilpti administraci
niuose rėmuose. Deja, amžių būvyje celiba
tas praktiškai tapo neatjungiama kunigys
tės sakramento dąlis. Padaryti žmogų už 
celibato laikymą morališkai . atsakomingą, 
reiškia, palenkti krikščionybę, kad ji tar
nautų administraciniams reikalams. Todėl, 
nors atleidimas nuo celibato neša visą eilę 
kitų pavojų, reikia džiaugtis, kad šiandien 
Bažnyčia šiame reikale yra žymiai nuolai
desnė. »

Vadinamieji praktiško galvojimo žmo
nės dažnai nerodo didelio entuziazmo reli
giniam gyvenimui, bet daugelis iš jų religi
jos neatmeta, o ją praktikuoja, vadovauda
miesi grynai ekonominiu principu. Jis skam
ba paprastai: "Jei Dievo nėra, tai tikėda
mas nieko ypatingo neprarandu, o jei Jis 
yra, tai tikėdamas galiu pelnyti dangų". 
Stebėtina, kad šitą mintį pasiūlo mums ir 
kai kurie kunigai. Deja, tai yra tik tariamas, 
o ne tikras tikėjimas. Jame slypi apgaulė, 
o ne geroji valia. Jis prilygsta gatviniam 
drabužiui vestuvinėj puotoj, ir užtat Valdo
vo pasmerktas.

Po Antrojo Vatikano Suvažiavimo kata
likų tarpe pastebimas "judėjimas", kuriam 
tiktų "Patogumų krikščionybės" vardas. Di
dįjį suvažiavimo rūpestį jie įžiūri ne pasau
lio sukrikščioninimo reikale, bet kaip paša
linti su krikščionybe susijusias nemalonias 
pareigas. Katalikybę reikia reformuoti, mo
derninti, kad pagaliau ji pasidarytų įvai
riais atžvilgiais... patogi. Jie reikalauja, kad 
krikščionybė be atidėliojimo pasisavintų 
dabartines pasaulio nuotaikas, nes nepato
gu klausytis, kai masės kalba, kad krikščio
nybė neinanti "su gyvenimu". Jie reikalau
ja krikščionybę "sumokslinti", nes nepato
gu klausytis, kai priekaištauja, kad krikš-

Č TONIŠKOS pažiūros ne
siderina su kaikuriomis 
moderniomis teorijomis* 
kurios, tiesa, ginčytinos, 
bet daugumo mėgiamos. 
Jie linkę gana liberaliai 
žiūrėti į seksualinį pa
laidumą, gimdymo konįro. 
lę ir visa kita, kas varžo 
kūno malonumus.

Į ’’Patogumų krikšcio 
nybę" yra gerokai panaši 
’’Didžiojo inkvizitoriaus 
kirikščionybė”, kuri ypač 
ryškiai parodė savo vei
dą, pasisakius popiežiui 
prieš gimdymo kontrolę» 
Buvome liudininkai dide
lio pasipriešinimo ir pyk
čio popiežiaus žodžiui. 
Protestuotojai daugiausia, 
be abejo, buvo ’’patogumo 
krikščionys”, bet jie šie. 
kė dar toliau. Jie geidėj 
ne tik patogumo, bet ir 
atsipalaiduoti nuo atsako
mybės. Sveikai galvojant, 
jei laikai popiežių klys
tančiu, tai daryk, kaip tau 
atrodo tinkama, bet kartu 
imkis už tai atsakomybę. 
Ne, atsakomybę popie
žius tesiima pats, tegul 
atima iš musų ir laisvę, 
bet teduoda mums patogu
mą. Tai lygiai ta pati min
tis, kuri buvo išreikšta F. 
Dostojevskio ’’Broliuose 
Karamazovuos e”, pasako
jant apie didžiojo inkvizi- - 
toriaus susitikimą su 
Kristumi, bet šiandien ne
sąmoningai atkartota tūks
tančių katalikų.

Si "krikščionybė” yra 
vienu požiūriu gimininga 
kitai supasaulintos krikš
čionybės apraiškai, kurią 
vadinkime fariziejiškąja; 
Kai pirmoji sau pateisin
ti ieško|autoritėto uždan
gos, tai antroji bando pri
sidengti dorine vertybe 
ar dorybe. Kaip žinome, 
Kristus fariziejų prisi- 
dengimą yra ypatingai
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PASAULIO
SUKRIKŠCIONMMAS 
IK KRIKŠČIONYBĖS 
SUPASAULINWAS 

/
Tęsinys i Ç p8 •

viešumon iškėlęs ir pa&iuencęs. Farizie- 
jiškos apgaulės menas yra iškelti kurią 
nors vieną dorinę vertybę, kad jos priedan
goje galėtų paniekinti tas dorines vertybes, 
kurios nėra pakeliui jų žemiškiems tiks
lams. Dorinės vertybės, priešingai laikino
sioms, viena kitos pakeisti negali. Jas rei
kia priimti visas kartu. Sakysim, negalime 
morališkai būti teisūs sakydami: kadangi 
pasirinkau meilę, tai neprivalau laikytis 
teisingumo, arba atvirkščiai. Atmetę bent 
vieną dorinę vertybę, negalime likti neiš
kreipę nė kitų. Užtai ir ta, dorinė vertybė, 
kuria bandoma prisidengti (sakysim, mei
lė) praranda savo esmę, tapdama tik pro
pagandine priedanga. Šiandien meilės ir 
taikos skelbėjų netrūksta, deja jie nėra mei
lės ir taikos vykdytojai. Yra ir krikščionių, 
kurie galvoja, kad tylioji meilė šiais lai
kais yra bereikšmė ir todėl pasirenka triukš
mingą meilės išreiškimą. Tai protestų bei 
demonstracijų "meilė", kuri ne dovaną siū
lo, o stato reikalavimą. Taigi tėra tik prie
monė politiniams ar kitokiems žemiškiems 
tikslams siekti.

Šį skyrelį pradėjau, aptardamas "Indivi
dualinę krikščionybę", kuri dėl savo ne- 
bendruomeniškumo netapo Dievui dovana 
ir liko tik "tobulo krikščionio" varde. Užbai
gai pažvelkime į "Prometėjišką krikščiony
bę", kuri savo prigimtimi yra priešinga pir
majai, bet lygiai tiek pat supasaulinta, nors 
ir iš kitos pusės. Prometėjas, kaip graikiš
kas mitas sako, pavogė iš Zeuso ugnį, kad 
ją žmonėms atiduotų. Aukotis, kad padėtum 
kitiems, yra krikščioniška, bet ar Prometė- 
jaus auką galime laikyti krikščioniška? 
Dovanodamas ugnį žmonėms, jis iš tikro

IŠ 7
o dešinės kumščiu, ima duoti 

per galvą» Gerdenis jaksi nuo 
smūgių.

— lėrpratai mane, kojų laižy
tojau? - dūsčioja Daumantas»

— Ne, užpakalio laižytojau, - 
svankščia Gerdenis.

Daumantas vėl kala jį kumšti
mi. Iš Gerdenio nosies issriūva 
kraujas barzdon ir ant krutinės,

Cha-cha-chaaa! - išvydęs 
kraują, nudžiunga Daumantas 0

daug padėjo žmonių žemiškam gyvenime, 
bet jo dovana nepavirto į dorinę vertybę. 
Dar blogiau, Prometėjas, dovanodamas ug
nį, padarė prarają tarp Zeuso ir žmonijos. 
Ar nevyksta kas nors panašaus ir krikščio
nių tarpe? Yra galvojančių, kad krikščiony
bės tikrovė glūdi tik gero daryme kitiems. 
(Salvation Army čia gal būtų tinkamas pa
vyzdys.) Sakramentai, o ir pats Kristus ar 
apskritai Dievas, šiai krikščionybės sam
pratai tėra nereikalingi priedai. Negalima 
nuneigti, kad šie "krikščionys" atlieka nau? 
dingą darbą žmonijai, bet jų dovanos eina 
ne kaip skola Dievui, o kaip jų pačių —- ne
ginčijamų savininkų. Tad nenuostabu, kad 
prometėjiškos dovanos greitai išsigimsta, 
pasidarydamas priemonėmis garbei įsigy
ti, mokesčiams pamažinti ir panašiems že
miškiems reikalams.

Tur būt, nesuklysime sakydami, kad Ant
rame . Vatikano Suvažiavime pagrindinė 
mintis: kaip sukrikščioninti šių laikų pa
saulį? Šiai misijai esame visi pašaukti, ir 
niekas negali jos atsisakyti, bet būtų naivu 
ieškoti to darbo vaisių konkrečiose apraiš
kose, nes Dievo karalystė nusileidžia ir ant 
nukryžiuoto latro. Krikščionybė yra visą 
laiką kuriama, ir galutinį jos stovį tematy- 
sime prisikėlę iš numirusiųjų. Antra vertus, 
supasaulintos krikščionybės apraiškas ga
lime lengvai stebėti konkrečiomis formomis, 
nes jos, susidūrę su pasauliu, čia pasiekia 
savo tikslą ir tuo pačiu užbaigiamos. Ta
čiau, žvelgdami į supasaulinta, sužalotą 
krikščionybę, galime geriau įsijausti į krikš
čionybės esmę ir jos misiją pasaulyje. Kai 
svečias į vestuvių puotą ateina su nevestu- 
viniu rūbu, tada geriau pastebime vestuvi
nio drabužio puošnumą ir prasmę.

rodė dienos Šviesomis no
sies ar prakirstos lupos ?

Girdenis irgi atsitraukia 
kelis, žingsnius atatupstas „Jis 
sutaršytais plaukais . Šnyp'š - 
čiaja, spiaudosi, rankom ir 
rankovėm šluostosi kraują»

Bus daugiau
& &. &&

KAIP PASIEKTI ŠIMTO
METU

Pasiekusieji’ šimto metų 
žmones būna gan sveiki, nors 
trečdalis kiek neprigirdi ar 
neprimato, Kaip taip i 1 g ai 
gyventi? Kiekvienas atsako 
kitaip. Viena 104 metų mote
ris pataria gerti tiktai šaltą 
vandenį ir nevalgyti kiauši
nių, Kiek jaunesnė - 102 me
tų- siūlo gerti karštą vande
ni ir būti kitiems žmonėms I* 
maloniu,

114 metu vyras mano tiek 
ilgai išgyvenęs, kadangi nuo 
70 m „amžiaus nieko nebedir
bęs, Kita moteris Anglijoje 
niekada nežiūrinti televizijos, 
bet kasdien valganti ledų.Vie
na senelė mano, kad jai padė
jo tvarkingas gyvenimas, Bet, 
tvarkydama namus, kartą iš
šlavė gimimo metrikus, tai 
dabar nežinanti, ar jai 104 
metai, ar tiktai 99«

&&&&&:
KARŠTIS 

V' 
Žmogaus smegenyse yra 

'nuostabios ląstelės, kurios 
įnustato kūno temperatūrą,de 
irindamos virškinimo karštį,

Bet šiuo pat metu Gerde
niui pasiseka išvaduoti savo 
galvą iš plaukuosna įsitvėru- 
sios letenos.

— Persiprašai mane, ko- 
jalaižy? .

—- Ne, uodegalaižyiGer- 
denis susivertęs trenkia iš 
visos jėgos Daumantui per 
burną.

Daumantas net akis stul- 
pan perverčia ir atsvyra po. 
rą. žingsnių atbulas*» Jis ap» 
silaižo : Šiltas ir sūrus krau
jas.’ Tai vis dėlto ir jo pasi-

kraujo apytakos temperatūrą 
ir vėsina prakaitą. Kūne atsira
dus kenkėjams, karštis didėja,nes 
baltosios kraujo ląsteles palei
džia temperatūrą didinati skystį. 
Kai žmogus ima drebėti, jaustis 
silpnas, tuojaupakils temperatūra. 
Paprastai 37 laipsniai yra norma
li kūno šilima, bet yra ir skirtu
mų iki pusės laipsmio daugiau 
ar mažiau. Temperatūrą matuot 
geriausia tą pačią valandą per kę 
lėta dienią. Taip nustatoma norma
li savojo kūno temperatūra. Kai 
karštis pakyla iki 38, imti aspiri

no .
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DIDELIS, IPfi SIKODYMAS
/

RENGIAMAS IŠ ŠIAURĖS AMERIKOS GRĮŽTANČIAM MUSU 
JAUNIMUI ŠAUNUS PRIĖMIMAS,

JIS BUS LIEPOS MĖNESIO 29 DIENĄ, 19.30 VALAN- 
DĄ ZELINQJE, SESERŲ PRANCIŠKIECIŲ GIMNAZIJOS SALĖ
JE:

ARGENTINOS, URUGVAJAUS IR MUSŲ JAUNIMAS DRAU- 
| GE SUŠOKS TUOS PASIŲS TAUTINIUS ŠOKIUS, KURIUS ŠOKO | 

AMERIKOJE, PAPASAKOS IR PARODYS, KĄ TENAI REGĖ-
I JO IR PATYRĖ, KAIP TENAI PATYS PASIRODĖ:
I BUS LABAI ĮDOMI LINKSMA PROGRAMA! •, • *

PO JAUNIMO'PASIRODYMO SALĖJE, JAUNIMO NAMUOS
BUS VAIŠĖS-KOKTEILIS:

TCKIOS PUIKIOS PROGOS PAMATYTI TIEK DAUG ŠOKE- I JŲ, PASIGĖRĖTI JAUNIMO GRAŽIA PROGRAMA,SENIAI NE- I BETURĖJOME. TODĖL VISI KAS DAR KRUTAME TRAUKIM S ZELINON ŠEŠTADIENĮ,LIEPOS 29 DIENĄ! NESIGAILĖSIMI!

O . PENKTO PAL. KONGRESO ORGANIZACINIS KO MITE- g TAS.
fĮaj!ZS3S:H12;12BnaffiKZ23^:i— ms m*

rrascadai" ir geros nuotaikos mai. 
šiukąl Išvažiuosim 7 vai.ryto ir 
grįšim 7 vai .vakar e. Tėveliai, 
ypač "klubiečiai”, pasistengs vi
sus nuvežti ir parvežti.

•>*
Kun. Stasys Šileika

&& &

MIRĖ BIRŽELIOVIDURYJE
A.A. IGNAS BANYS

Ilgametis M. Lietuvos skaityto
jas, sulaukė 68 m. amžiaus. Iš pro. 
fe sijos buvo stalius ir turėjo savo 
dirbtuvę.

SUNKIAI SERGA KAZIMIERAS 
MILIAUSKAS. Gydoma s Hospital 
Samaritano ? Pacaembú.

KUN. JUOZAS JANILION1S 
p a rašT^Tigą^laiš ką^Rio clienra i§ - 
Čiui O GLOBO, kurs tilpo birže
lio 24 dienos numeryje. Jis dė
koja dienraščio redakcijai už dė-

UŽ ZELINC6 BAŽNYČIOS FUN® 
DATORIŲ IR STATYTOJĄ 

KUNIGĄ BENEDIKTĄ SUGIN-

šv.Misios bus liepos 23 dieną, 
sekmadienį, 11 valandąZelinos 
bažnyčioje.

Pamokslą pasakys kun.Juo- 
zas ŠEŠKEVIČIUS.

Po pamaldų bus atidengta 
paminklinė jo bronzinė lenta.

VISI LIETUVIAI, YPAČ TIE, 
KURIEMS TEKO SU VELICNIU 
ARTIMIAU BENDRADARBIAU
TI, KVIEČIAMI DALYVAUTI 
PAMALDOSE

Sv.Juozapo Vyrų Brolija.

& &&&&&&&&&&&&&&&&&&

SPAUDOS BALIUSl

Rugsėjo mėnesio gale Vyrų Bro
lija surengs tradicini spaudos 
balių MUSU LIETUVAI PA- 
remti. Tiksli diena ir valanda 
bus paskelbti vėliau.

j BRANGUS TĖVELIAI
I IR MAMYTES?

® Jūsų vaikai dabar atosto
gauja. Kad jie neleistų tuš
čiom laiko, leiskit ir para
ginki! juos ateiti į parapijos 
Jaunimo namus bent tris kar< 
tus per savaitę Spirmadienį, 
trečiadienį ir penktadienį, 
nuo 16 iki 17 valandos. Vai
kai per tą laika pakartos, ką 
jie išmoko šiais metais lie
tuvių kalbos ir* pasiruoš at
einančio mėnesio egzaminė
liams, prirengs "Jaunimo 
ŠVENTE” rugpjūčio 13 die
nai, padainuos, pašoks lietu
viškų ratelių, užsiims rank
darbiais, muzika it kitais 
naudingais dalykais. Toji 
valanda pavadinta:

LIETUVIŠKOS KULTŪROS 
VALANDA.

JAUNIME, ATEIK MIE
LAI į tą lietuviškos kultūros 
valanda!

Šio men. 16, sekmadienį, 
vįdurinio amžiaus jaunimas

mesi Lietuvai, už įdedamas žinias, 
už palankius komentarus,ir dar 
plačiau aprašo visas ruso okupan
to mūsų tėvynei daromas skriau
das .

Kun. Jainilionis gavęs daug laiš
kų iš O GLOBO skaitytojų.

Taip reiktu ir mums S.Paulyj' 
daryti. Pastebėjus mums palankų 
straipsnį,ko greičiau padėkoti re 
dakcijai, nors ir trumpučiu laišk
ai & ‘

BRAZILIJOS KAVOS AUGIN - 
TOJAI pasiryžę šiais metais pa 
sodinti 120 milijonų jaunų kavos 
medelių. Tam užsiprase iš Ban
ko reikalingų paskolų. Pagal val
džios planus reikalinga iki 197 3 
metų pasodinti 200 milijonų me
deliu®

Tarptautinėje rinkoje esančios 
geros kavos kainos. Per Šių me
tų pirmąjį pusmetį išvežta į už
sienius 9 milijonai 238 tūkstan
čiai kavos maišų. Tai 21% dau
giau, negu 1971 metais per tokį 
pat laiką. Gaunama 63. 38 dole- 
riai už maišą. Sausio men, 58,97
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