
Nevaidink Elgetos
prie kojų pasidėjau kepurę 
ir vartydamas akis, pradėjau 
panosėje kažką murmėti». 
Taigi, abu vaizdavo elgetų 
gyvenimą tačiau vėliau nu-

PLAČIAJAME PASAULYJE
KITI PASMERKIMAI

' ' ' (!:i-

Guinėjos respublikoje, Afri
koje pasmerkta mirti net 92 
asmenys, 72 kalėti iki gyvos 
galvos. Jie apkaltinti kad no 
rėję nuversti valdžią nužudy
ti prezidentą Tourė, kad žu
dę nekaltus žmones, polici
ninkus.

Tarp pasmerktųjų kalėti 
iki gyvos galvos yra ir kata
likų ’arkivyskupas Raymon- 
das Marija Čidimbo. Šv. Tė
vas viešai pasakė miniai žmo
nių, kad tas arkivyskupas ti
krai nieku nekaltas ir todėl 
neteisingai pasmerktas.

UGANDA
Prezidentas Obote išvyko 

Singapuran sn kitomis vyriau 
sybėmis pasitarti. Namie kilo 
maištas. Generolas Idi Amin 
sukilo, užėmėtprezidentūrą ir 
kitas valdžios įstaigas ir pa
siskelbė krašto valdytoju. Su
kilime žuvo žmonių.

ĄŽUOLYNAS
TRYS MALONIOS DIENOS

iliJuuKnii

ansamblis «Ąžuo- 
kartus žavėjo šun
akis ir kuteno 
širdis. Pirmu pasi-

ko daryti operaciją ir sūnus 
negalėjo palikti savo sergan
čios motinos. Nors jis visus 
šokius įgrojo į magnetofono 
juostelę, bet čia atvyaę arba 
negalėjo prijungti magnetofo
no prie gana stiprių garsia
kalbių ir todėl šokiams muzi
ka buvo per tyli (CelinojeJ, 
arba, kaip Mokoje, «techni
kų» neapsižiūrėjimas pagadi
no ir magnetofoną (g.avado- 
rių) ir garsiakalbius. Tai vėl 
muzika buvo per silpna ir ne 
maloniai čirškė, nors prieš 
savaitę išbandant skambėjo 
ko puikiausiai. Tačiau tas 
techniškas kliūtis nugalėjo 
ąžuolyniečių rūbų ir šokių 
grožis. Kitam kartui reiktų 
jau iš anksto patikrinti kaip 
veiks aparatai, kai tokie ne
tikėti nesklandumai nekenktų 
p ugramos išpildymui.
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LÒS A ĮŠĖLUS. Prisiekusių
jų teismas (7 vyrai ir 5 mo'e- 
rys). Pripažino, kad Charles 
Manson ir jo trys draugės 
kriminališkai nužu ę Sharon 
Tate ir kitus asmenis. Šiomis 
dienomis jiems paskelbs, ko
kia bausme bus nubausti; mir 
ties, ar kalėjimu.

AR TAIP REIKIA
GIRTI?

VATIKANAS
Ilgesnį laiką tylėjęs, vėl 

prabilo šv. Tėvas apie Baž
nyčios kankinius komunistų 
kraš'uose. Kaikur žmonės a- 
reštuojami ir laikomi kalėji
muose vien todėl, kad eina 
bažnyčion, arba Kunigai, kad 
teikia žmonėms sakramentus, 
Pav. ukrainietis vyskupas Ve 
lichovskis, po dešimties metų 
prievartos darbų Sibire, grį
žęs namo, suteikė mirštan
čiam ligonių sakramentą. Už 
tai jis vėl suimtas ir išvežtas-

d—I» 
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LENKIJA
Dancigo, Sietino ir kitų pa

jūriu miestų darbininkija te
bekovoja už savo teises Nors 
keletą dienų trukę susisieki
mo ir laivų statybos streikai 
pasibaigė, bet darbininkai iŠ 
reikalavo, kad atvyktų pats 
partijos galva Gierek tartis. 
Reikalauja pakelti algas, pa
leisti politinius kalinius, paša 
tinti netikusius valdininkus.

Ministras Gierek aiškina, 
žada. Tarp kitko žada duoti 
didesnę laisvę religijai, pripa 
žinti, kad ir bažnyčios gali 
turėti savo nuosavybę Ar pa 
žądai liks tik pažadais, kaip 
paprastai komunistų kraštuo 
se, greit pamatysim.

programoje, tai 
pastebėjo ir su

vakarą (sausio

Nepaisant labai karšto oro 
ir kaikurių techniškų sutri
kimų, Urugvajaus lietuvių tau 
tinių šokių 
lynas» tris 
pauliečių 
džiaugsmu
rodymu Zeltnoje laimėjo visų 
simpatijas. Ir be radijo gan
das pasiekė toliausius São 
Paulo bairus. O kai dar ir 
penktasis televizijos kanalas 
per Tico-fico orog^amą paro 
dė grakščiuosius šokėjus ir 
šokėjas savo 
ir kitataučiai 
sidomėjo.

Šeštadienio
23) anastaziečiai turėjo pro
gos pasigėrėti šokančiais ą- 
žuolj niečiais ir juos puikiai 
pavaišinti. loji tolima miesto 
dalis nedinutė kolonija, vėl 
sutraukė neįprastai didelį bū
rį žiūrovų Kadangi tas pasi
rodymas nebuvo iš anksto 
pramatytas, o tik ant greitų
jų, staiga pasiūlytas, tai rei
kia stebėtis, kaip galėjo taip 
greitai p. P. Žarkausko vado
vaujamas mokyklos globėjų 
būrelis viską gerai paruošti 
ir propagandą pravesti!

Paskutinį sekmadienį (sau
sio 2i d.) ąžuolynas su 
naujais šokiais atvyko j šv. 
Kazimiera parapijos salę*Par- 
ųue «i" Mooca. Organizatoriai 
prisibijojo, kad po dviejų pa
sirodymu kitur, čia galėtų bū 
ti per mažai publikos. Bet 
ne! Priėjo tiek daug žmonki, 
kad ir kėdžių nebeužteko 
<300) ir pasieniais ir gretima
me kiemelyje buvo stovinčių. 
Kaikurie dalyvių buvo visuo
se trijuose pasirodymuose. Ir 
kiekvieną kartą negalėjo at
sigėrėti tuo mieluoju jauni- 
rnėRu. Trumpai drūtai —• Ąžuo 
lyno šokami tautiniai šokiai 
ir pats jaunimas visiems la 
bai patiko, nieko neapvylė.

Lietuvos šeimininkės ir gar
džiausias vaišes paruošusios 
be; kviesdamos Sietelius vai 
gvti sakydavo; «Nepaníekinki- 
te mūsų duonos; kad ir nege 
rai parengta, kad* kas ir nes 
kanu, vistiek paragaukite ..» 
O išleisdamos svečius namo 
vėl prilodavo: «Atsiprašom, 
kad nemokėjom geriau priim 
ti». Keis as savęs niekinimas 
ir nenuoširdus Juk tos šeimi 
ninkės vi ė, kepe ką lurėjo 
geriausio ir kiek galėjo gar
džiau, ir pačios mano kad 
garu/Jai paruošė. Jei manytų 
ką nors blogai paruošusios, 
tai nedėtų ant stalo ir nera
gintų valgyti. Šitoks savęs 
suuiekinimas jokiu būdu ne
pateisinamas.

Panašiai atsitiko po Ąžuo
lyno pasiroaymo Šv. Kazimie 

'To parapijoje Brazilijos Lie
tuvių Bendruomenės pirminiu 
kas, dėkodamas ąžuolynie- 
čiams už šaunią programą, 
tikrai užtarnautai begirdamas 
sve ius šokėjus, nelaimingai 
prasitarė, Ka < mes 61» São 
Paulo lietuviai «NIEKO NE 
TUKIME». Kitais žodžiais ta
riant: Jūs ten, Urugvajuje 
e?at laimingi turėdami toki 
šaunų jaunimų, ó mes Brazi
lijoje esame lieiuv.šKos 
ros ubagai, nes nieko 
rime».

Ar pagalvojo gerb 
druc menės Pirmininkas,
jie tuo užgauna S. Paulo lie
tuviškos kultūros puoselėto 
jus? Ar pagalvojo, kad yra 
didelė netiesa sakyti, kad mes 
NIEKO NETURIME? Argi L 
K Bendruomenės choras vra 
'ik niekas? Argi «žilvitiečiai» 
yra tik niekas? Argi tas jau 
a mas, kurie Inks nu© laiko,

kuliu
netu

8en- 
kaip

NESEKME

«Ąžuolyną* visą laiką lydė
jo viena nesėkmė. Prieš iš 
vykstant Brazilijon staiga suu 
kfai susirgo jų muzikc-aKor- 
deoaisto motinėlė, kuriai te

Lietuvos nucionaiiiie 
M.Mažvydo biblioteka

Jei komunistinės santvar
kos krašte pavaizduosi elge
tą. tai gali būti skaudžiai nu
baustas. Tai patyrė du Vik 
niaus studentai, Amiranas Gut 
manas ir Algirdas ttudreckas. siskundė; matyt, nepakanka
mų skundą paskelbė «Komj- mai tai pažinoję, nes praei- 
Tiesa» (nr. 122). Pasirodo, abu viai nebuvę patenkinti ir... 
studentai atostogavo Rygoje, prisistatę milicininkai vilnie- 
abu turėjo kai kuriuos pomė- čių poelgį, matyt, laikė viešo 
gius (okup. Lietuvos spauoo- v.jsios tvarkos pažeidimu ir 
je naudojama, jsipilietinusi są .abu buvo nubausti po penkio 
voką - "hobi»), būtent, foto lika parų, 
grafuoti ir filmuoti.

Bevaikščiojant Rygos gat
vėmis, vilniškius studentus 
pagavusi «kūrybinė ekstazė». 
Algirdas Budreckas su savo 
filminiu aparatu fiksavo štai 
kokį abiejų atpasakotą vaiz
dą: <Aš, Gurmanas, rinkau 
nuo žemės cigarečių nuorū
kas ir jas rūkiau, iš šiukšlių 
dėžės išėmęs popiergalius, 
juos su apetitu va'giau... A tai 
sėdau aikštėje prie stulpo,

Maža to, į Vilnių sugrįžus, 
jie susidūrė su draugų atšiau 
rumu. Juos pašalino iš kom
jaunimo ir nieko nepadėjo 
aiškinimai, jog jie nekalti, 
jog ji® menininkai buvę sa
vosios «hobi* aukomis... Da
bar jie per spaudą prašo už
tarimo, nori grįžti vėl į kom 
jaunimą ir sutinka su bet ko
kia bausmę, išskyrus pašali
nimą iš organizacijos...

(ELTA)

bent tautinių švenčių proga 
sušoka po keletą tautiniu šo 
kių irgi yra niekas". Yra lei 
sybė, kad mes ne.urim tokio 
pastovaus tautinių šokių vie 
neto kaip Ątžu< lynas, o vis
gi nėra tiesa kad mes NIE
KO'NETURI M. tr kad mūsų 
jautrusis «nieką*-* t.,i skau
džiai pajuto ir tuojau reaga
vo čia pat salėje, tai nors ne 
pateisinama, bet pilnai su
prantama. Ir tada susimąstai 
žmogus, į ką Bendruomenės 
Pirmininkas besikreips kada 
nors, kai reiks ruošti ar Vasa 
rio 16. ar Baisiojo Birželio, 
ar kitus minėjimus? Ar ne
teks tada jieškoti tų NIEKŲ, 
kad jie programą išpildytų?

Girkim svečius. Yra už ką! 
Bet nenierJnkim nė savųjų, 
nes ir jie (vairiomis progomis 
parodė, jog ir jie galį kaiką, 
ir net labai gerai gali!

J. Kidykas, S. J

S. Paulo Lietuvių Bendruome 
nė 100 kruzeiru, «Žilvičio» tė
vų komitetas 100 kruzeiru Ir 
salėje svečiai sudėjo 105 krų- 
zeirus.
0—II

ROJUJE NE TIK ADOMAS 

NUSIKALTO

ŽIlVI 1EČ AI PASIRODĖ

3 diena vaikų Egiu- 
suvai-

<Žil
6

Sausio 
tės programoje buvo 
dint s Kalėdų nakties vaizde 
lis, kuriame pasirodė 32
vičio» vaikai: 4 nykštuKai. 
snieguolės, 8 zuikučiai, 2 an 
gelai ir 12 piemenėlių — lie 
luviuKU. Jie dainavo, šoko 
tautinius šokius, deklamavo ir 
giedojo kalėdines giesmes

Programą parengė M. Vinkš 
naitieuė. Jai taiíiü;nkavo «Z 1 
vičio • jaunuoliai. Verutė Alek 
navičiūtė, Lydia Vrubiiauskai 
tė ir Antanas ^leanavičius.

Malonu pažymėli, kad į pro 
gramą jsijuugė ir T. T. Jė
zuitų lietuviškos mokyklos 
mokiniai; Sofia. .. anstela ir 
Stasiukas Žutautai — visi pa
deklamuodami po eilėraštį.

Dar šventėje dalyvavo 58 
kiti vaikai (31 mergaitė ir 27 
berniukai), kurie visi gavo is 
Kalėdų Senelio po krepšelį 
saldumynų ir žaislų. Dovanas 
sutvarkė Kelios žilvitiečių ma 
mylės, Kalėdų Senelio rolę 
vaidino Vincas Banys.

Šią šventę piuigaie parėmė

Jaunimo nusikalstamumas 
okup. Lietuvoje — tai tema, 
kurią nuolat svarsto ypač juU 
nimui skirta s pa iáomj. 
Tiesa* šiam klausimui skyrė 
kelis straipsnius. Viename jų 
(nr. 122) A. Krestinina, ViL 
niaus miesto prokuroro padė 
jėja, nurolė, kad Lietuvoje 
už sunkiausius ir pavoj ogiau 
sius nusikaitimus paaugliai 
(14-17 m. amžiaus) atsakingi» 
pradedant uuo 14 melų am
žiaus Už kitus nusikaltimus 
><e atsakingi uuo 16 metų am 
ž\ius. Kitur pasauly baudžia- 
rndjon atsakomybėn traukia
mi net vaikai, pvz. Anglijoje 
jie atsakomybėn traukiami 
nuo 8 metų, Izraelyje — nuo 
9 metų, Graikijoje - nuo 12, 
Prancūzijoje — nuo 13 metų.

Vienas nusikalt.mas, okup. 
Lietuvoje plačiai paplitęs, ku 
rj paaugliai dažnai laiko «ne
kaltu», tai prievartinis pinigų 
reikalavimas iš vaiKų arba, 
bendraamžių. Jeigu pinigai i 
atimami smurtu, tai už tokį ■ 
nusikaltimą baudžiama iki 6 
metų laisvės atėmimu. Tuo 
atveju, kai atimam pinigus . 
ar naikius, naudojamas smur į 
tas pavojingas nukentėjusio į 
gyvybei, nusikaltimas virsta ’ 
plėšikavimu ir baudžiamas 
nuo 3 iki 10 metų laišvės aiė 
mimu. Vilniuje ar Kaune pa 
augliai, užpuldami apiplėšimo 
tikslais, dažniausiai siekia 
atimti pinigus, kepures, ran
kinukus ir kt,

(ELTA)

Okup Lietuvoje pradėtas 
leisti naujas žurnalas, skutas 
tėvams, «Šeima*. i «skelbta 
eilė pedagogų pūsis;-kymų.
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UZ EVANGELIJOS SKELBIMĄ
5 METAI

•Bažnyčia ir religinė span 
<a Jungi. Amerikos Valstybė 
še, Italijoje, Prancūzijoje Va 
karių Vokietijoje ir kituose 
kraštuose remia kiekvieną an 
tikomunistinę veiklą: remia 
karą Vietname ir Artimuosiuo 
s© Rytuose, komunistą ir pro 
gresistų persekiojimą kaiku 
riuoae kraštuose, siekia mo
ralinio ir dvasinio jaunimo su 
žlugdymo ma«ine spauda ir 
pornografiniais filmais. Kuni
gai yra eistematiškai ruošia
mi komunizmo šmeižimui ir 
jo doktrinos iškreipimui».

Šie žodžiai yra ištrauka iš 
sovietinės Gudijos komun etų 
partijos oficiozé «Zvezda" til 
pusio ilgo antireliginio turi
nio straipsnio. 'isas straips 
nis yra žemo intelektualinio 
lygio, pilnas nesąmonių, kaip 
ir viso sovietinė antireliginė 
ir ateistinė spaude.

’’MOKSLINIS AFfclZMAS» —
ŠME ŽTAI

Kai kas mano, kad sovietų 
“mokslinis ateizmas" jau yra 
pasiekęs tam tikro lygio ir 
ąsąs dargi naudingas, nes ver 
Čiąs krikščionis giliau paž
velgti į savo doktriną. Taip 
atsirandanti bazė dialogui 
Carp krikščionybės ir ateiz
mo O tuo tarpu tas «moksli
nis ateizmas» yra ne kas ki
ta, kaip nieku nepagrįsti tvir
tinimai. šmeižtai ir melas, 
įdomu koks gale ų būti dialo- 
gas su autoriumi straipsnio, 
iš kurio paėmėme aukščiau 
paduotą citatą? O straipsnio 
autorius nėra koks nors pro- 
vinc jos m escedo rašeiva, ku 
rį būtų gapma pateisinti Igno

KALĖJIMO
rancija. o procesorius, sovie 
tinės Gud'jos Mokslų akade
mijos narys K. Buslov.

Negalima prileisti, kad Bus
lovas pagal savo rangą ir pa 
dėtį nežinotų, kokia yra jo 
straipsnyje suminėtų valsty
bių ir katalikų Bažnyčios 
užimta linija dėl Vietnamo, 
dėl komunistų persekiojimo 
kai kuriuose ”iecų Amerikos 
kraštuose, dėl pornografijos 
ir pan. Todėl Buslovas šamo 
ningai skelbia netiesą, kaip 
«idealoginės* kovos priemonę-

Sovietų Sąjungoje, kaip ži
nome, kovojama ne tik plunks 
na spaudoje. Ten vyksta ti
kinčiųjų tei mai, skiriamos 
sunkios bausmės, seka kank* 
nimai, sunaikinimas sunkiųjų 
darbų stovyklose nepakelia 
mats darbais. Tii priemonės, 
kurias vartojo Stalinas ir Hit 
Jeris. Nors tų budelių jau nė 
ra, bet jų įvesta žmonių nai 
kioimo sistema liko iki šių 
dienų. Lygiai žinoma, kad vei 
kliausia ir labiausiai nepasi 
duodanti tiek religinėje, tiek 
socialinėje plotmėje krikščio
nių bendruomenė Sovietų Są 
jungoje yra baptistai. Viena 
baptistų šaka yra ypač vei
kli. Tai vad. «iniciatyvniki». 
Jie jau kuris laikas veda ko
vą už religijos laisvės sutei
kimą ir už žmoniškesnes gy
venimo sąlygas. Prieš juos 
komunistinis režimas kovoja 
areištais, teismais ir sunkių
jų darbų stovyklomis.

TERORISTINIAI TEISMAI
Vienas toks teroristinis teis 

mas ivyko šių metų pradžio
je Borodiče, Guiijoje, ir bu

vfr^ r.jp.n?-’
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vo aorašytas laikraštyje «So- 
vietskaja Belorusija» 1970 m. 
vasario 15 d. uumeryje. Kai 
tinamųjų suole sėdėjo du bap 
tistų bendtuomeaės nariai: N. 
Lazuto ir N. Šugalo. Jų nusi
kaitimą aprašo minėtas komu 
nistinis laikraštis.

Atskalūnų «iniciatyvininkų» 
grupė p/teivadinusi aventiūris 
tiniu vardu «krikščionių evan 
gelikų baptistų bažnyčių są
junga», pasigamino savo nau
dai statutą ir reikalavo, kad 
tikintieji jo laikytųsi. Viena
me 1969 metų rašte tie atska 
lūnai reikalavo ir ragino «nuo 
lat skelbti evangeliją visam 
pasauliui, visiems sutvėri
mams be jokių apribojimų». 
Atskalūnų programoje, rašo 
«Sovietskaja Belorusija», rei
kalaujama atšaukti visus ista 
tymus apie religinius kultus, 
panaikinti ateistini mokymą 
mokyklose, suteikti neribotą 
laisvę religinei propagandai 
visur, net ir gatvėse bei aikš 
tėse»

Tie du baptistų bendrueme 
nė« nariai, pagal «Sovietska- 
ja Belorusija», buvo apskųsti 
vietos mokyklos mokytojų, 
kad moką vaikus religijos ir 
todėl nusikaltę sovietiniams 
įstatymams. Juodu buvo suim 
ti ir teis ami Teisme «liau
dies prokuroro» pareigas ėjo 
mokyklos direktorius Motyl. 
Jis kaltino teisiamuosius to
kiais žodžiais: «Juodu nuodi 
jo paprastų žmonių sąmenę, 
ske bdami būsimą pomirtinį 
gyvenimą, Dievo meilę žmo
nėm, kai žmogus, pagal jų 
mokslą, yra tik «žemės kirmi 
na?>, O save, kaip matyti iš 
liudininkų parodymų, jie lai
kė «žemės druska».

Dėl tokio «liaudies proku 
roro» kaltinimo galima paste 
bėti, kad sovietiniai įstatymai 

nepramato jokios bausmės 
tam, kuris save vadina «že
mės druska». Bet pas komu* 
nistus galima viskas. Tokių 
ir panašių absurdiškų kaltini 
mų finalas: N. Šugalo ir N. 
Lazuto gaw> po penkeris me
tus kalėjimo. O laikraštis, ap 
rašęs teismo eigą, dar pridu
ria. kad «buvusieji teismo sa 
lė plojimais aprobavo teismo 
sprendimą». Kitaip būti ir ne 
galėję...

BAUSMĖ OŽ SAVO TEISIŲ 
GYN MĄ

O kokiose sąlygose nuteis 
tieji dėl savo religinių įsitiki 
nimų patenka, nesužinosime 
iš sovietinės spaudos, kuri 
tuo klausimu tyli. Tačiau, ko 
oficiali spauda nepasako, su
žinoma iš vad. «samizdat» 
slaptos ir Sovietų Sąjungoje 
plačiai kursuojamos spaudos, 
kurios vienas kitas egzem
pliorius patenka užsienin. Vie 
nas toks dokumentas iš 1968 
metų Kijevo baptistų bendruo 
menės vado Georgy Petrovič 
Vins, nuteisto 1966 metais dėl 
to, kad jis viešai reikalavo 
paleisti iš kalėjimo jo tikėji 
mo brolius. Tuo laiku, kai tas 
raštas pasiekė užsieni, Vins 
buvo baudžiamojoje stovyklo 
je Kizei, netoli Permės.

Štai to rašto ištrauka: «Ki
jevo krikščionių evangelikų- 
baptisių bendruomenė turi da 
vinių iš kurių matyti, kad 
valdžia nori Vins sunaikinti 
fiziškai. |Dabar dėl žiaurių 
bausmių Vins yra visiškai iš
sisėmęs ir bejėgis fiziškai. Pa 
žeidžiant visokias normas, ku 
rios tvarko kalinių gyvenimą 
stovykloje, Vins yra paskir
tas prie statybininkų būrio, 
kur.s kasdien, argyoos lydi
mas, turi nueiti 8 9 kilome
trus darborietėn kalnuotu sun 
kiu keliu. Dėl žiaurių stovyk

1971 it), sausio 2$
los gyvenimo sąlygų, 1967 m 
Vins apsinuodijo ir dėl to jo 
jo organizmas dar labiau sa 
silpnėjo: gavo širdies ligą, 
ant jo rankų ir viso kūno at- 
sivėnė neužgydomos 'žaizdos* 
Buvo atvejų kada netekdavo 
sąmonės. Tačiau ir tokiame 
stovyje jo neatleisdavo nuo 
darbo Pagaliau gavo hernia, 
bet ir po to buvo verčiamas 
dirbti sunkius darbus, kas su 
daro jam artimą mirties pa
vojų.

Dabar, tęsia Kijevo baptis
tų raštas, ir su hernia Vins 
kasdien varomas 5 kilometrus 
į sunkius darbus. Jis turi 
tempti vežimus, prikrautus 
rąstų, laužti akmenis kasyki© 
se, kirsti mišką ir pan. Tuo 
tarpu stovyklos adminietraci 
ja, nors jai reikalingi elektro 
technikai, nors pats Vins to
kio darbo pakartotinai prašė, 
verčia vistiek ji dirbti sun
kius darbus, kad greičiau nu 
sibaigtų*.

Ir tai nenuostabu, nes ko
munistiniame režime priešai 
turi būti sunaikinti, jei nesiti 
kima juos «perauklėti». O to 
kie netvirto tikėjimo žmonės.

V. Mar.

Liepsnos ir Apmaudo Ąsočiai
JURGIS GLIAUDĄ

PREMIJUOTAS ROMANAS
(ięsinys)

— Draugai, -- pasakė vaikų darželio vedė 
ja, ar neįmatote įvykyje ir teigiamų pusių? Juk 
vaikai savo pasąmonėje neįsivaizduoja kitų lai
dotuvių apeigų, kaip tarybines. Reiškia, jie Jabso 
liūčiai laisvi nuo religijos praktikos. Kas gali 
juos pasmerkti? Jie nesąmoningai pademonstra
vo, kad jie tik tarybiniai vaikai, be jokio kuito 
atnašo ir be tikybinės mistikos. Vaikai jau tiek 
Įsisavinę socialistinę mąstyseną, kad tai tapo jų 
pasąmonės atrama.

Proforgas sutiko su ta prielaida:
- Iš tikrųjų, draugai, draugai, darželio ve 

deja teisi. Argi jūs, draugai, norėtumėte, kad vai 
kai vis dar žinotų ir vis dar kartotų religinio 
kulto apeigyną? Jie to nežino. Aš kartoju, jie 
to nežino, mūsų tarybiniai v ikai. Dėl to tik ir 
buto tas Internacionalas prie kačiukų duobės. 
Khčiukų laidotuvės buvo pravestos įsižiūrėjus į 
mūsų tarybines laidotuves ir tai gera pusė vai
ko pastabumo, tarybinio vaiko išsilavinimo. Čia 
niekas negali būti apkaltintas antitarybiniu išsi
šokimu. Vaikai nuoširdžiai pademonstravo patys 
nave, o kartu ir tą aplinką, kurioje jie bręsta ir 
noksta komunizmo statybai.

Susirinkusieji sėdėjo nekrustelėję, iš jų vei 
dų buvo matyti, kad tai buvo visuotinis pasiten
kinimas šitaip išaiškintu įvykiu. Tai malšino su
sirūpinimą, kad dalykas gali prasiskverbti kur 
toliau ir apkaltinti partcelę (partijos celę. Red ) 

politinio budrumo nuščiuvimu.
Valkūnas, sus griebęs, kad jis pradžioje mė 

gino įvykį asukti į praleistos progos apgaiiesta 
vimo liniją, dabar labai kuklindamasis, paste
bėjo:

— Draugas proforgas politiškai brandžiai iš 
analizavo tą mažytį įvykėlį, bet tokį pilną pras
mės, ir pauėjo mums suvokti jį sumaniai. A*iū 
draugui profurgui už tą, pasakyčiau, leninistinį 
sugeoėjimą įžvelgti esmingu mą ten, kur mes dėl 
skubos ar art mo visko nepamatome. Aš manau, 
jeigu tą įvykį kas mėgins kur nors Kitur disku
tuoti ir ^vertinti, gal ir smerkti, mes turime išei
ties bazę, kuri glūdi proforgo interpretacijoje. 
Juk kolūkyje, kaip kiekviename senbuvyje, kur 
viešpatauja socialistinė buitie, negali būti unifor 
muotos piliečio sąvokos Kiekvienas yra savyje 
prinokęs lokalinis individas, tačiau su visomis vi 
saeąjunginėmis atnašomis. Ir tos socbuities direk 
tyvos lygina šiūrkštomus, visus suveda į vieną 
sanbūvį, stovintį po partijos ir vyriausybės vė
liava.

Partorgas pašaipiai žvilgterėjo i užsirapor- 
tavusi Raikūną:

— Draugas pirmininke, — pasakė partor
gas, -

Aišku, partijos ir vyriausybės vėliava den
gia plačią teritoriją, mažina kasdienės buitie® 
šiurkštumus. Tačiau vietos organų budrumas tos 
vėliavos šešėly reikalingas, «akyčiau, lyg tos vė 
liavos koto laikymas. Vėjai visada lenkia vėlia
vą. Jeigu nebus stiprių rankų kotui laikyti, kas 
liks iš iškeltos?

— Visi atsiminkime mokinės Viluckaitės 
nuotykį.

Ra kūra . yg norago per atkištą pėdą per 
traukias, pasakė;

— Mes visi atsimename mokinės Viluckai
tės išpuoli, draugas partorge Visi tai pergyve 
nome ir visi tuo susirūpinome, tačiau po parti
jos vėTava tas išpuolis ir buvo tas grumstas, ku 
riuos lygina ir niveliuoja tarybinis vežimas. Tai 
tik mažas ir juokingas šiurkštumėiis, drįsčiau 
sakyti.

Kadangi kaikurie parisakė nežiną, kas afsi 
tikę su mokine Viluckaite, tai Raikūnas, labai at 
sargiai, papasakojo;

— Mūsų mokyklos bedievių būrelis, kaip ir 
visi kiti tokie rajono būreliai, rinko iš mokinių 
medžiagą numatytom albumui, pavadintam «Kaip 
aš nustojau tikėti». Gavome, aišku, kaip pagris
tai laukėm puikios, nuoširdžios, išsakytos me
džiagos. Pavyzdžiui, aštuntos klasės mokinė pa
sakiusi kad ji netiki kulto sukurtais dievais ir 
kad laikas atnau inti mums lietuviškų perkūnų 
ir kaukų laikus.'Atsakyme matote, daug sąmo
jo, ir atsakymas, kaip matote, pilnas tautinio fol 
kloro. Kiti atsakymai rėmėsi mokslu, eksperi- 
mentizmu, bet vaikiškai dar suprasta marksisti
ne dialektika Vieni stipriai brėžė, kad tarybi
niai kosmonautai danguje nesutikę nei dievų, 
nei angelų. Nesuradę nei religininkų nusakome 
rojaus. Ta medžiaga persiųsta rajonam ten lau
kia stilizacijos ir bus panaudota viso rajono jung 
tiuiam albumui. Gera medžiaga, daugy kas galt 
mums jos pavydėti.

— Bet liūdna čia tik viena pusė, — atkak
liai pasakė partorgas, — kad vis ir vis grįžta
me prie kulto atnašų medžioklės vaikų dvasio
je. O kaip gi su Viluckaite?

(Bus daugiau)
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VATIKANAS. — Popiežius 
Paulius VI gruodžio 21 diena 
paskyrė vyskupą Paulių C. 
Marcinkų Religinių darbų ins 
tituto prezidentu.Anksčiau šia 
me poste buvo kardinolas Al
berto di Jorio, bet jis šių pa
reigų neseniai y pasitraukė. 
Vysk. Marcinkaus kandidatū
rą pirma patvirtino komisija 
kardinolu, kurie yra minėto 
institu o direktoriai, o pas
kiau atėjo ir popiežiaus pas 
kyrimas. Sveikindamas vysku 
pą Marcinkų, kardinolas Co
dy pasidžiaugė kad tai pir
mas kartas, kada amerikietis 
parinktas tokiom atsakingom 
pareigom.

Religinių darbų institutas

Vysk. Marcinkus yra kilęs 
iš Cicero, kur ir dabar gyve
na jo motina. Yra baigęs 
Mundelein seminariją 1947 m. 
Kai kurį laiką vikaravo Šv. 
Kristinos parapijoje, paskiau 
dirbo Ch'cagos arkivyskupi
jos kurijoje, tada tęsė studi
jas Gregorianumo universite
te, kur gavo bažnyčios tei
sių daktaro laipsnį. Dar dve
jus metus studijas gilino Va
tikano diplomatų mokykloje 
ir perėjo į Vatikano Valsty
bės sekretoriato tarnybą. Dir
bo Vatikano nunciatūroje Bo
livijoje, vėliau — Apaštališko 
je delegatūroje Ottawoje, Ka 
naooje. Vyskupu konsekruo
tas L91Í9 m. Nuo tų metų jis 
dirba minėtame religinių dar

197) m. sausio28d

Maistu vaikai patenkinti 
Nuotaika puiki.

STOVYKLINIS GYVENIMAS

Stovyklą jaunimui netinka 
kareivinių režimas. Bet ir 
jam reikia drausmės. Cla bu
vo laikomasi tokios tvarkos.-

7 valanda skambalas kel
tis, švarintis, ruoštis vėliavas 
iškelti, Jos iškeltos su mal
da ir himnu, prieš 8 va
landą.

Aštuntą pusryčiai. Po pus
ryčių įvairūs užsiėmimai iki 
pietų su pusvalandžio per
trauka. Pietūs 12 valandą su 
malda prieš ir po valgio. Po 
pietų pusantros valandos po
ilsio ir tada vėl įvairūs užsi
ėmimai. 15 valanda pava a 
riai. Prieš vakarienę valanda 
laiko išsimaudyti ir pasipuoš
ti vakarienei. Vakarienė 18 30

GERIAU MIRTI!
Kai jauni, pilni jėgų žmonės rebenori gyventi, o sa 

ko. jog yra verčiau mirti, tai tuo būti kas nors labai 
negerai! Štai jau komunistinėje santvarkoje gimusi ir 
užaugusi Gražina imokaitienė (21 metų) ir taip pat 
komunistų išauklėtas Simokaitis (34 metų) pareiškia 
norį mirti, bet nebegyventi komunistinėje santvarkoje, 
tai su ta santvarka yra bloga. Žinoma jei tiedu lietu 
viai būtų tik vieni taip galvojantys, tai sakytum jog 
yra tik reta išimtis Ret visas neaklas ir nekurčias pa 
sauks žino, kad G komunistinės Rusijos išbėgsi veržia 
si ne šimt i. o tūkstančiai piliečių. Ir tie du lietuviai, 
kurie praėjusių metų lapkričio 9 diena bandė pasukti 
lėktuvą nuo Palangos į Švediją yra dalis tų drąsuolių 
kurie net savo gyvybės kaina veržiasi j laisvę iš ko
munistinės vergijos «roia.s»..

Pasaulinė spauda buvo pranešus, kad Vytautą Simo- , 
kailį pasmerkus mirt, jo advokatai padavę apeliaciją 
į aukščiausią Sovietų Rusijos teismą, prašydami, kad 
jis pakeistų mirties bausmę kita. Dabar (sausio 22 d.) 
laikraščiai vėl praneša kad Vytautas Simokaitis nesu
tiko ir neleido prašyti panaikinti mirties bausmę. JIS 
NOdl viIR'l. nebenori gyventi komunistų rojuje. Jo 
žmona Gražina, policijos vedama per aerodromą, pa
čiupo pasitaikiusį gazolino indą, apsiliejo ir norėjo už 
sidegti ir gyva susideginti. Tačiau policijai pavyko 
sulaikyti ir ji neužsidegė. Ji pasakiusi, kad abu su vy
ru buvę susitarę nusižudyti, jei jiems nepavyktų pas
prukti iš komunistų pavergtos Lietuvos Nors jai baus
mė sk rti tik treji mefai priverstinųjų sunkių darbų 
kalėjimo, ji irgi pasakė, kad pirma proga ji nusižudy- 
sianti. Tokiu būlu Vytautas ir Gražina nori atkreipti 
pasaulio dėmesį į neteisingą ir nežmonišką komunisti
nę tvarką į Lietuvos pavergimą, kad pasaulis neuž
mirštų tiesos.

Tai šiurpulingai graudus ir sukrečiantis įvykis. Ir 
mes negalim jiems padėti iš Lietuvos išvykti j laisvę. 
A* galim, net prašyti, kad įįVytautui pakeistų mirties 
bausmę kalėjimu, jei pats nenori kentėti bolševikų ka
lėjimuose visą savo gyvenimą? Mes galim tik protes
tuoti prieš bolševikinę neteisybę. Siųskim laiškus, siųs 
kim telegramas Sovietų Rusijos atstovybei Brazilijoje.

Embaixador da União Republica Socialista Soviética

D. Mariana, 41 

Rio de Janeira, Gb. 

______________________________ .

yra įsteigtas 1942 metais Pi
jaus Xil. Jo uždavinys parū
pinti lėšų religiniams reika
lams, administruoti Vatikano 
ir kitų jam priklausančių re
liginiu institucijų lėšas , nuo
savybes

bų institute.
Pranešimą apie vysk. Mar

cinkaus naują paaukštinimą 
Chicagos arkidiee< zi;« s ia-- 
kraštis «The N w World» įsi
dėjo pirman puslapiu.

J- Dgl.

va andą. Po vakarienės vai 
rios pramogos salėje. Mazie 
ji eina gulti 21 valandą, o vy 
resniesiems priverstinu tyla 
nuo 22 valandos.

Zenonas Bačelis
(Bus daugiau)

KOKIA BUVO JAUNIMO STOVYKLA

Tautos Fondas Dėkoja
$3 ■

Tautos Fondo pir nininkas prelatas Jonas Balkonas at
siuntė «Mūsų Lietuvos redaktoriui laišką:

«Tautos Fondas gavo Jūsų pasiųstą šimto dolerių čekį, 
Brazilijos lietuvių auką Bražinskų bylai ginti. Tikrai labai 
nuostabu, kaip labai viso pasaulio lietuviai užjautė tą reika
lą. Gavom virš 10.000 dolerių aukų. Nemažiau užjaučia ir 
Simą Kudirką, bet kadangi’jam negalima padėti pnigais, 
ta' savo užuojautą lietuviai pareiškia gausiomis demonstra 
Gijomis, laiškais ir telegramomis. Turime rimtų vilčių kad

(tęsinys

SfOvYKLAU R)JŲ B^R’M-S

Teko gerokai pasistengti 
suriniiti būrį jaunimo iš šei
mų, atitolusių nuo lietuviško
sios bendruomenės, vaikų, ne 
bekalbančių lietuviškai. Tė
vas Saulaitis sukviestuose or
ganizacijų atstovų pasitari
muose tam reikalui tegavo 
tik pritarimą. Organizacinės 
ir medžiaginės paramos našu 
laukė. Tačiau ir moralinė pas 
kata imtis šio darbo buvo 
svarbi. Todėl didžiausia šios 
stovyklos suorganizavimo ir 
jos pravėdinto našta krito ant 
Tėvu oaulaičio pečių. Stovy 
k autojus teko rankioti ir vi
lioti lankant šeimas ir tarian 
tis su tėvais. Nemažai jam 
čia padėjo p. Magdalena Viakš 
naitienė, -Mūsų Lietuva» ir 
Tėvas Bružikas

Kaip pirmą suminėto tikslo 
stovyklą reikia įvertinti opti
mistiškai. '■įsimenant, kad 
paskui niujų metų lituanisii ė 
mokykla suburdavo tik porą 
dešimčių vaikų tai ši gana 
brangiai apmodama stovykla 
sutraukusi 5i vaiką. Tai yra 
tikrai džiuginantis dalykus. 
P. L. B. cirazilijos krašto va
dovybei turėtų būti pamoka} 
kad lietuviams iš miego išju 
dimi ir juos bendruomenėn 
patranku yra iik viena sėk
minga priemonė — lankyti 
lietuvius namuose ir juos re 
gJatruoti, kaip tuos vaikus 
stovyklai. Nors ir labai pavė 
luotą, bet manau, kad tokiu 
būdu dar bū ų galima subur
ti nemažai lietuvių bendruo
menėn ir ta pačia proga ras
ti lituanistinei mokyklai dau
giau mokinių, ir be to dar

laimėti tiems tikslams lėšų.

STOvYKlAVLi T t IR

GYVENIMO SĄLYGOS

Nemaža rūpesčio buvo ras
ti tinkamą stovyklai vietą. 
Geros tolimesnės/vietos bran
giai kainuoja ir daug laiko 
sugaiš'ama jas pasiekti. Ar
čiau prie S. Paulo vienos bu
vo užimtos, kitos brangios, 
leko pasirinkti IMKOS sto
vyklą, tik 35 klm. nuo mies
to, ant Billings užtvankos 
kranto, viršutinėje dalyje. Vie 
tovė beveik nepaliesta kultu 
ros, gryna gamta, tipingas 
S. Paulo valstijos «mato» Čia 
iškirstame skynime įrengta 
stovykla, septyni namukai su 
70 lovų po du aukštus, sani
tariniai pastatai vyrams ir 
moterims, valgykla, virtuvė, 
susirinkimams ir parengi
mams erdvi salė, dar trejetas 
namelių administracijai. Sto
vykloje yra 36 metrų gilumo 
šulinys su geru vandeniu, 
maudyklės su šaltu ir karštu 
vandeniu; sportui futbolo aikš 
telė, krepšiniui aikštė, tinkli
nis, sūpuoklės. Tik vienu gai 
la: užtvankos vanduo esąs 
šiuo metu užterštai*, nebuvo 
galima naudotis vandens spor 
to malonumais

Stovyklautojais rūpinosi 5 
vadovai. Už 8 dienas stovy
klavimo teko mokėti 115 kru 
zeirų už kiekvieną burną. Be 
abejo tai ne pigu Ne visi bū
tų galėję tiek užsimokėti. 
Bet Tėvo saulaičio pažintys 
davė 450 dolerių paramos iš 
J. A V. lietuvių organizacijų 
ir todėl buvo galima sumažin 
ti stovyklos mokestį iki 90 
kruzeirų.

RUSAI VARŽO KELIONES

1 UŽSlENį

Rusai si kia suvaržyti so
vietų piliečių ryšius su lais
vuoju pasaulio. Tokia peršasi 
išvada, neseniai jiems pakė
lus vizos mokesčius, vyks
tant į jAv ir kitus «kapita
listinius kraštus*. Dabar vi
zos mokestis siekia 4ė0 ru
blių ir tik 40 rublių kel au- 
jantiems į komunistinio reži
mo kraštus.

Bostone leidžiamas «The 
Christian Scien e Monitor?, 
šį m. lapkričio 18 d laidoje 
įdėjo tų vizų klausimu juhau 
Kaogur laišką. Jis teigia, kad 
tie nauji mokesčiai turi aiš
kų tikslą: suvaržyti asmeni
nius, iigšiol ribotus, sovietų 
piliečių ryšius su Vakarų pa
šau! u.

Svarbiausia, kad tos nau
ji s priemonės nukreiptos 
prieš sovietų okupuotų Balti
jos kraštų piliečius. Jie turi 
daugiausia giminių, pasitrau
kusių į Vakarus, prieš ru
sams okupuojant jų kraštus. 
Dabar atrono, kad tie apsi
lankymai Vakaruose sovietų 
laikomi esą pavojingais ko
munistinei sistemai... Be to, 
turint galvoje žemus atlygini 
mus Sovietijoje, nauji vizų 
mokesčiai gali visai uždaryti 
kelią kelionėms į Vakarus.

Laiško autorius dar atkrei
pė dėmesį į nepaprastai aukš 
tus siuntinių, iš Vakarų į So
vietų Sąjungą, muitus. Esą. 
sovietai vykdą -žiaurų žaidi
mą, išnaudodami jausminius 
atskirtų giminių ryšius ir siek 
darni įsigyti tvirtosios va- 
liūto*».

(ELTA)

pasiseks Bražinskus atgabenti iš Turkijos j J. A. V-

_________ _ , , y-iir u V w-r-w « » .r 'ff

r M
Padėkokit visiems aukojusiems lietuviams ir perduokit 

geriausius mano linkėjimus!
Prelatas Jonas Balkonas
Tautus Fondo Pirmininkas
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BR. L. BENDRUOMENĖS TARYBOS POSĖDI?

Šio mėnesio 30 dieną, šeštadienį, 16 valanda šaukiamas 
Bendruomenes Tarybos posėdis. Jis hus Vila Zelinos klebeni 
joje. Posėdyje kviečiami dalyvauti ne tik visi Tarybos na 
riai, bet ir visų * . Paulo lietuviškų organizacijų atstovai. 
Dienotvarkėje pasitarimas, kaip atšvęsti Vasario 16 dienų.

Br. L Tarybos pirmininką* 
Juozas Čiuvinskas
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STOVYKLOS 
STATISTIKA

Vaiku ir jaunimo stovykloje 
dalyvavo' 51 stovyklautojai, 
kurių 28 buvo tarp 8 ir 13 
metų ir 25 tarp 13 ir 18 me
tų. Berniuku buvo 28 ir mer 
gailių 25.

Stovykloje įteiktos dova
nos ir premijos: už pažangu 
mą lietuvių kalboje Nelsonui 
Bagdži i, Sergfo Karasauskui 
Jonui ilickui, Verai Lucia 
Karasauskaitei. už dalyvavi
mą tautiniuose šokiuose Dou 
glas Krumzliui, už sportą Ro- 
aely Sinkevičiūtei ir Vytui 
Triūbai, už populiarišk mą 
Verutei leknavičiūtei už mu 
zikinę talką Antanui Alekna
vičiui, už darbelius Danutei 
Silickaitei ir Vimai Jalinskai 
tęi, už aitvaro varžybas Ei, tė, Cecilia
dolfui Liutkui, Mauryčiui Ben 
doraičiui ir Sergiui Karasaus 
kui, už žuvavimą Robertui 
Saldūnui, Marcio Vaidotui ir 
Luciano Liutkui, Už futbolo 
varžybas pirmą vietą laimėjo 
Pica Pau Amarelo būrelis (An 
drius Valavičius, Miguel Vai
dotas, Douglas Krumz'ys, Le
andro Krumzlys, i ergio Ka- 
rasauskas, Mauro ir Marcio 
Vaidt tai ir Vladas Katzas), 
«Gincanos» žaidime pirmą vie 
tą laimėjo vyresniųjų mergai 
čių būrelis ir jaunesniųjų mer 
gaičių būrelis; visą savaitę 
už švarą, tvarką, punktualu
mą ir dalyvavimą programo
se daugiausiai taškų suriko 
vyresniųjų mergaičių būrelis 
Dūdelė (Elizabetė Makuška, 
Vanda ir Danutė Petkevičiū 
tės, Kristina Živilė Jūraitytė 
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ir jaunesniųjų mergaičių bū
relis Saulutė (NRza Guzikaus 
kaitė, V^ra Lucia Karasaus 
kaitė, Irutė Petraitytė, Tania 
Eimantaitė, Sandra Kazakai 
tė, Claudetė Kairytė, Alina 
Petkevičiūtė, Vilma Jušinskai 
tė ir Danutė Silickaitėj.jiš ber 
niūkų daugiausiai taškų su
rinko būrelis teleco teco (Net 
son Bagdžius, Maurytis ir Ri 
cardas Bendoraitis, Ričardas 
Bendoraitis, Ričardas Kerne 
klis Merani, Luciano, Rodolfo 
ir Hercules Liutkus, Roberto 
ir Renato Saldūnas ir Peiro 
Zabulionis. Stovyklos vadovy 
bė talkininkūi ’lekeindrui 
Valavičiui už uolumą stovy
klos eigoje.

Šalia minėtų pavardžių, dar 
stovyklavo Laima ir Audra 
Vosyliūtės. Vanda Pjlipavičiū 

ir Cel«o Joti ika
Galváo, Silvija Bendoraitytė, 
Beatričė Bendoraitytė, Tere 
se Aleknavičiūtė, Antanas ir 
Rimantas Valavičiai.

STOVYKLOS FINANSAI
Dar nesuvedus galūtinai sąs 

kaitų, paduodame apytikrių 
apyskaita. Pajamų būta apie 
6.530 kr., kurių 3.271 yra sto
vyklautojų mokesčiai ir 3.260 
yra kitos pajamom (stovyklos 
naudai vakarienė 905 kr.,BAL 
Fas 1.250 .kr,, Pi B Jaunimo 
sekcija 250 kr,, ML Sąjunga 
250 kr., paskirų asmenų au
kos sudaro likutį) Išlaidų bū
ta apie 6.340, kurių 5 500 sto 
vykios m tkesčiui. 180 autobu 
sui ir apie 500 kr darbeliams 
ir sporto reikmenims. Už 
nuostolius stovyklavietės nuo 
savybei sumokėta 170 kr

iliaiięa lituana Brasileira de õwlracia e Issislêacia Sói 
convida os Senhores Sočios para se reunirem em 

Assembleia Gerai Ordtnaria
a realizar.se no dia 31 de Janeiro de 1971. às 17 horas, 
em sua sede social à Rua Lituania, 67, nesta Capital « 
Moóca, a fim de deliberarem a seguinte ordem do dia :

a) Relatorio da Diretoria, balanço geral, parecar 
da Comissão Revisora,

b) Eleição dos membros da Diretoria, Comissào 
Revisora e suplentes para exereicio de 1971-72,

c) Outros asuntos de interesse da Aliança.
Não havendo numero legal para a reunião em 

primeira convocação, ficam os Senhores Associados 
convocados desde já para se reunirem em segunda con
vocação às 17,30 horas, no mesmo dia e local.

São Paulo, 20 de Dezembro de 1970.
Presidente - Alexandre Bumblis

IM OSTO DE RENDA

Ofereçamos nossa orientação na prestação de declara
ção de pessoas físicas, socieda ies eive ou comerciais, 

com assistência jurídica.
Rua 24 de Maio, 77, -- 10 and conjunto 1001 

leis: 37 7430; 32 8872, 33 9405.
rio. U. Butrimavičius

Lietuviai, naudokitės Mūsų Lietuvoje įdedamų skelbimų 
įstaigų, prof-sionalų ir krautuvių patarnavimais! Jie remia 
mus, mes remkim juosi

PADĖKOS

Dėkojame prel. Pijui Rasta 
žinskui už stovyklos globą, 
p. Bambliui už atspausdintu» 
registracijos lapus, finansiniai 
talkinusioms įstaigoms (BAL: 
FU', MAS, PLB jaunimo sekei 
jai) ir asmenim- (E. Drauge
liu», J. Valavičiui A. Petrai- 
E. Bendoraitienei, O Saulaitie 
nei, grupei jėzuitų Bostone ir 
visiems vakarienėje da yvavu 
sieme), mūsų svečiams kalhė 
tojams J Antanaičiui, J. Vala 
vičiui, H. Mošinskienei, A Pe 
traičiui, stovyklos vadovybės 
nariams J. valavičienei, M. 
Vinkšuaitienei, E. Bendoraitie 
nei, a. Steponaičiui, R. Jurai 
čiui ir talkininkams Onutei 
Petraitytei bei Aleksandrui Va 
lavičiui. Šalia minėtų, stovy, 
klos ruošos pasitarimuose da 
lyvavo dar N. Stasiulionis (B. 
L. Sąjjngos atstovas ir J. Si 
liekas (Žilvyčio atstovas). Dė 
kojame visiems, kurie tą sto 
vykią aplankė.

Dėkojame Tėvams Jėzui
tams už paskolintas plokšte
les ir aparatą bei projekto
rius, rašomą maiinėlę ir ro
tatorių stovyklos laikraštė
liui Mūsų Stovykla.

Visiems širdingai dėkojam.
Antanas Saulaitis, S J.

Sekmadienį, sausio 1 d.
10 vai. yra šaukiamas «Žilvi
čio* jaunimo susiainkimas 
įvairiems aktualiems reika
lams aptarti, at-kų Romovėje-
.!■—! ■!!?- . ir
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ZELINOJE VISI GALI UŽSIMOKĖTI UŽ «M. LIETUVĄ.

p. Juozui Baužiui Jis daug metų ištikimai patarnaują, 
skaitytojams ir Administracijai, patarnaus ir dabar. Jo 
adresas yrą Rųa Mąnaias, 363. Visai (arti prie bažnyčios : 
aikštės. Pasinaudokite! .......

SUSIRINKIMAS

Sv Juozaoo Vyrų Brolijos 
valdyba šaukia visuotinį na
rių susirinkimą sekmadienį, 
šio mėnesio 31 dieną, 1 va
landą.

Dienotvąrkėje; metinė veik 
los apyskaita, aptarimas meti 
nio veiklos kalendoriaus, nau 
jos valdvbos rinkimai, klau
simai ir ^sumanymai.

Juozas Baužys
Šv. Juozapo Vyrų Brolijos 

pirmininkas

IEŠKOMA

Ona GURNEVIČIENĖ, gyve
nanti Kaune, Pramonės Pr. 
73 94 ieško savo sūnaus JUO 
ZO GURNEVlClAUb, (sūnus 
Bronislovo). Kas žinotų ar jis 
gyvas, ar jau miręs, malonė
kit pranešti ML redakcijai.
niTi ihm—H

Šį ketvirtadienį, sausio 28 
d. 19 valandą bus jaunimo 
šokiai ir rodomi filmai iš tau 
tinių šokių Tėvų Jėzuitų sa
lėje.
m—n
Ii ll

Ateinantį sekmadienį, sau
sio 31 dieną, 18 vai. (po 17 
valandos mišių) bus rodoina 
135 skaidrės ir gyvi filmai iš 
mūsų Jaunimo stovyklos ir iš 
kitų kraštų lietuvių gyvenimo. 
Kas tik nori gali dalyvauti 
įėjimas nemokamas. ;

ATSKIRO NUMERIO

KAINA 0,40

ĄŽUOLYNAS IR GUBERNA- 
T RIUS

Trečiadienį popiet Ąžuoly
no šokėjai turėjo repeticiją 
TV Cultura (2) kanale. Bešo
kant, šokius pasirodė busima
sis S Paulo gubernatorius 
Laudo Natel su £savo palydo
vais, kurie buvo atvykę apžiū 
rėti šitos valstybinės TV sto
ties, Jam pagerbti ąžuolynie 
čiai pašoko Malūną. Guber’ 
natoms pasidžiaugė jaunimu 
ir pagyręs atsisveikino. Atei' 
nantį pirmadienį T V Kultara 
kanalas nusifotografuos Ąžuo 
lyno šokius pusės valandos 
programai ir paskui parodys 
visai Brazilijai. Kada tai bus 
pranešime vėliau.
n—ra 
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FOTO PARODA

Sausio 24 d drau e su Ąžuo 
lyno šokiais ati laryta Tėvo 
Algimanto Kezio, S J foto
grafijų paroda Ją galima ap
žiūrėti kiekvieną dieną nuo 18 
iki 21 va andos Ir cekmadie- 
niais po 17 valandos mišių. 
Tai jau trečioji jo fotografijų 
pare la Brazilijoje. Pirmoji bu 
vo Foto Ciube do Brasil pa
talpose ir užtruko ketvertą 
mėnesių; antroji šį pavasarį 
Fdoscfijos Fakulteto patalpo 
se, užtrukusi visą mėnesį.

T. Kezys, s J- pripažintas 
kaip vienas geriausių pai-au- 
linio masto fotografų. Jis yra 
išleidęs keletą albumų ir ilius 
travęs keletą knygų, šiuo me 
tu, šalia foto darbų jis suka 
ir filmus iš lietuvių veikėjų 
gyvenimo ir iš lietuviškosios 
veiklos. Tikimės ir mes gau
ti kada nors tuos filmus pa
matyti.

iioracMu

Kas-IEŠKOMA. John. L.
mauskas ieško Prano Adomai
čio. Jo sesuo Anelė Adomai
tytė gyvena Dorcester, Mass’ 
USA ir norėtų susisiekti su 
savo broliu. Kas žinote kur 
jis gyvena, malonėkit praneš 
ti Ml redakcijai.

PENKTADIENIO VAKARĄ 
(sausio 29 d.) Ąžuolynas auto 
busu išvažiavo į Rio de Janej 
ro. Čia šeštadienio vakarą 
šoks tautinius šokius vieno 
viešbučio salėje, sekmadienį 
apžiūrės :,miestą ir vakare 
grįš S. Paulin. Pirmadienį 11 
vai, bus filmuojamas TV Kul 
tūtos stotyje, o vakare iš
vyks namo į Urugvajų.

ŽIBALUI BAKAS

Prancūzijoje pastatytas- di
džiausias pasaulyje žibalo ba 
kas, kuriame telpa penki mi 
lijonai tonų nevalyto ži balo 
Bakas požeminis, užimąs 4<° 
kvadratinių kilometrų.
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