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PLAČIAJAME PASAULYJE IZRAELIS
Nors spauda skelbia, jog ne

~JavVÊL SKRENDA
MÊNULIN
Sekmadieni, sausio 31 d. 3
Amerikos astronautai vėl pa
kilo į erdves skristi mėnulio.
Pradžia nebuvo visai tobu
la. Pirmiausia, pablogėjęs
oras neleido pakilti pramaty
tu laiku. Laimė, kad ne per
pilną valandą oras pagerėjo
ir galėjo pradėti savo kelio
nę. Kad astronautai galėtų
laimingai pasiekti ir nusileis
ti Mėnulyje, turi atsiplėšti
nuo žemės ne tik minutės,
bet r sekundžių tikslumu.
Jei nebūt galėję pakilti per
valandą, būt tekę šitą kelio
nę atidėti ilgesniam laikui ir
tada vėl viską iš naujo pra
dėti.

'

ANTRA NESEKM'Ė

PAVOJUS NE VISAI
PRAĖJO
Tas pats «voras» kuris nu
leis astronautus Mėnuliu, tu
rės juos ir sugrąžinti erdvė
laiviu ir vėl su juo su juo su
sijungti. Dar bijomasi, kad ir
tas antras susijungimas gali
turėti sunkumų įnors techni
kai mano, kad viskas gerai
pasibaigs.
Sitas techniškas trūkumas
«pakabino ore», taip sakant,
visus amerikiečių planus iy
rinėti Mėnulį ir kitas plane
tas. Jau iki dabar daug bolsų šaukia, kad tie skridimai
per brangiai kaštuoja kraštui
kad bilijonu bilijonai dolerių
išmetamų Mėnuliui pasiekti
geriau bū ų sunaudojami kraš
to vargšams šelpti, moky
kloms, ligoninėms statyti ir
tt Beto prisideda ir pavojus
žmonių gyvybėms. Ar visa
tai reikalinga Amerikos la
bui? òovieíq Rusija parodė,
kad galima
ėnu.iin nuleisti
aparatus kurie važinėja jo
paviršiumi, ima medžiagas,
jas tyrinėja ir radijo bango
mis praneša mokslininkams,
ką suradę lr tai kainuoja
daug pigiau, ir nėra pavojaus
žmonių g vybėms ai, sako,
galėtų daryti ir Amerika, to
dėl nuo šio skridimo gero pa
sisekimo ar nuo nepakanka
mo pasisekimo priklausys to
limes ė Amerikos erdvių ty
rimo ateitis. Kongresas gali
nebeskirti pinigų tam reika
lui ir tektų viską baigti.

Erdvėlaiviui laimingai iški
lūs orbiton ir pasileidus |Mėnuiio linkui, reikėjo išpakuo
ti iš skrendančios kabiuos
antrąją «mašiną», tą «vorą»,
kurs turi nuleisti astronautus
j patj mėnuli, su visais jų
moksliniai*- aparatais. Bėt tą
«vorą» išpakavus ir banoadt
jį prijungti prie erdvėlaivio
nosies, nesisekė. Astronautai
Shepard, Mitchell bei Roųsa
bandė net penkis sykius ir
vis nesisekė. Tiktai šeštąjį
kartą bebandant pasisekė abu
aparatu kaip reikiant sujung
HaBEflEgH
/
ti. Jei tas sujungimas būtų ĮiiiMSSBami
nepavykęs, tai astronautai ne
būt galėję nusileisti Mėnuliu. URUGVAJUS
AR DABAR TIKRAI
NUSILEIS?

Po tos nepramatytos nesek
mės ir ilgesnio varginančio
darbo mašinas sujungti, as
tronautai buvo gana pavargę.
Tada jiems buvo leisti išsi
miegoti net 11 valandų, ne
10, kaip buvo pramatyta.
Astronautams miegant, Ca
pe Kennedy centras, kuris
valdo visą skridimą, įnikęs
darbavosi surasti ko trūko
tam «vorui» ar pagrindiniam
erdvėlaiviui, kad jie negalė
jo iš karto susijungti, kaip vi
sada būdavo. Tyrinėjimai pa
rodė, kad visas susijungimo
mekanizmas esąs tvarkoje,
ir astronautams pabudus pa
sakyta skristi toliau ir nusi
leisti Mėnuliu, žinoma, jei iki
to laiko (penktadienį) viskas
eis normaliai, kaip prama
tyta.

Nors apie 15 tūkstančių po
licijos ir kariuomenės krečia
visus namus, dirbtuves, net
ligonines, bažnyčias ir kitas
įstaigas, bet iki šiol nepasise
kė surasti jokio pėdsako, kurs
parodytų, kame yra laikomi
tupamarų pagrobtieji trys di
plomatai. Tačiau pasisekė su
rasti ir suimti 14 teroristų jų
tarpe Jessy Arlette Machi
Torres, 24 metų inerginą, ku
ri esanti viena iš ipačių svar
biųjų tupamarų vadų.
iiimmrniii

EGPITAS
Vasario 5 dieną turi pasi
baigti karo paliaubos su Iz
raeliu, Egiptas graso jas ne
pratęsti, jei derybos su Izrae
liu dėl taikos neduos rimtų
vaisių. Graso pradėti karą.
Grasinimus remia kariniais
manevrais pafrontėje.

sitiki, kad Egiptas pradėtų
karo veiksmus po šio mėne
sio 5 dienos, bet žydai taip
pat laiko savo karo pajėgas
pasirengusias tučtuojau smog
ti, jei tik egiptiečiai pradėtų
juos pulti.
Izraelio kariuomenė įsiver
žė į Libano respubliką ir ten,
kaip pati sakosi, sunaikinusi
kelis teroristų lizdus.
IIWEECHMH
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Tžrazcllja.
Brazilija ir kiti Ameriką
kraštai buvo susirinkę tartis
kaip padaryti galą diplomatų
grobimams ir terorizmui. Bet
konferencija tiek suskilo k-ad
negalėjo nieko bendro sutar
ti. Todėl Brazibjos užsienio
reikalų minist as Gibson Bar
bosa su visa komisija pasi
traukė iš tolimesnių pasitari
mų. Su juo pasiraukė Argen
tina, Para ivajųš, Êkvadoríus,
Guatemala ir Haiti.

«ĄŽUOLYNAS» RIO
DE JANEIRE
Prieš baigdamas savo gas
troles Brazilijoje, Urugvajaus
"Ąžuo ynas" Rio lietuvių kvie
čiamas, patraukė šio gražaus
miesto link Vėlai vakare penk
tadienį, sausio 29, samdytu
autobusu iškeliavo, saulei te
kant sustojo prie keliautojo
paminklo netoli Rio.
viešbutyje svečius pasitiko
lietuvių -parapijos komiteto
pirmininkas Antanas Gaulia,
kuris visą dieną kartu pralei
do, rodydamas įdomias Rio
vietas. Pirmiausia sustojo bo
tanįkos sode, j kurį sargas
įleido nemokamai. Iš tolo jau
matėsi Corcovado kalnas, kur
grupė praleido valandą, vin
giuotais keliais užvažiavusi. į
viešbutį sugrįžo pajūriu.
Šeštą valandą susirinko
apie 60 70 Rio lietuvių ir jų
draugų. Nežiūriint didelio
karščio (apie 40 laipsnių), šo
kėjai sušoko Našlę, Abrūsėlj,
Malūną ir dar du šokius vieš
bučio salėje. Kiekvienam <a
lyviui buvo prisegta tautinė
juostelė. Svečius pristatė kun.
J Jaoilionis ir A. Gaulia. Po
pasirodymo - vaišės ir šo
kiai, ir dar liko laiko urugva
jiečiams pamatyti Rio naktį.
ekmadienį katedros koply
'■ oje šv. Mišios, kurias kori
celebravo ^klebonas kun. į.
J nilionis, Montevideo lietu
vių klenonas ir grupės globė
a

Jau per eilę metų p. p. Čiuvinskai ištikimai kasmet pa
remia mūsų savaitrašti, ir net paieško kitų rėmėjų, p. Mari
ja visada mielai padeda šeštadieninei lituanistikos mokyklai,
o dabar ir «Lapei snapei", pamokydąmaa lietuviškų tauti
nių šokių.
Kap. Juozas Čiuvinskas šiuo metu vadovauja Brazilijos
Lietuvių Bendruomenės Taryba' ir yra BATUNO (PabalČio
Tautų Organizacijos) pirmininkas.
Už mums brangią paramą p p. Čiuvinskams nuoširdžiai
dėkojame!
M. L. Adminisracija

jas kun. Jonas Giedrys, SJ
ir kun. Antanas Saulaitis, SJ.
Pamoksle T. Giedrys pasi
džiaugė nuoširdžiu lietuvių
bendravimu, o kun. Janilionis
padėkojo Uuž puikų 1 etuvių
atstovavimą tautiniais šokiais.
Po pamaldų, kurių metu bu
vo giedama, vietiniai lietu
viai suruošė vaišes lietuvių
kambaryje.
Pasiėmę savo daiktus iš
viešbučio, keliautojai s stojo
valandą pasimaudyti Copaca
banoje, kuri buvo perpildyta
besimaudančiųjų. epie pietus
išvyko į 'ão Paulį, kelis kar
tus sustodami nuo karščio
atsigaivinti.
Zeliuoje juos pasitiko žiU
vytie Šiai. ir svečius - priį’au- 'k
dusios šeimos, pavaišino gė
rimais ir skaniais valgiais.
Tai buvo kartu ir «Ąžuoly
no» ‘išleistuvės.
Pirmadienį 11 valandą ke
lias valandas šoku, ruošdami
pusės valandos programą TV
Cuitura, antrasis kanalas, ku
ri bus rodoma po “"maždaug
dviejų, savaičių. Šeštą vaka
re, keliasdešimt S. Paulio lie
tuvių savo mielus svečius iš
lydėjo autobusų stotyje, tikė
damiesi vėl kada nors pasi
matyti «Ąžuolynas» antradie
nį turėjo sustoti Porto Alegre
ir iš ten pasiekti Urugvajų
trečiadienį.
Žiūrėdami į ateitį, «Ąžuoly
no" šokėjai tikisi sudaryti
mišrią grupę su vyresniųjų
Gintaru (viešėjusiu Brazilijoje
prieš maždaug penkeris me
tas) ir vykti į |Jaunimo Kon
gresą ir Tautinių šokių šven
tę JAV-bėse 1972 metų lie
pos mėnesį. Lauksime ir jų
dar kartą Brazilijoje!
ííkdmêsü

PADĖKA
Teke man rūpintis Urugva
jaus jaunimo «Ąžuolynas» bei
jo palydovų apgyvendinimu.
Nuoširdi S. Paulo lietuvių pa
galba ir svetingumas, nepai
sant darbo ir išlaidų, priglau
dė ir globojo svečius, steng
damiesi, kad jie «jaustųsi
kąip namie .
Malonu pažymėti, kad sau
šio 25 dieną, per S. Paulo
miesto metines, svečiams bu
vo suruoštos privačiom inicia
tyvos programos: vieni jų at

sidūrė pajūryje, kiti pasiekė
net Caucaia, Roselandia, São
Roque ir kitas vietoves.
Mano nuoširdi padėka se
kančioms šeimoms, kurios Jla
bai nuoširdžiai ir ši 'tai priė
mė mūsų svečius: p.p. Simo
niams, Baltrūnams, Vinkšnai
čiams, Maželienei. Maciams,
Baniams, i eixeirams, šermukšn ams, Ramoškams, Še
petauskams p Bartkevičie
nei Magdalenai, Kutkams, Ma
gilams, p. V. Simanavičienei,
Tatarūnams, Sideravičiams
Popikams Bratke. uskams, Stro
liams, Karašauskams ir Barei
šiams, nors kaikam švečių
neteko, nes jų atvažiavo ma
žiau negu buvo pramatyta.
T
druomenės choro valdybai
kuri sutiko, kad aš sudaryčiaus svečiams,'pramoginę pro
gramą, t. y. ekskursiją j Pr ią
Grande su «churrasco» piem
mis ir oasivažiaėjimais po pa
jūrį. čiū P. Mockienei, užlei
dusiai savo namus pajūryje.
Malonus buvo pasivažinėji
mas po S.
aulo įdomesnes
vietas su bendras pietumis
Butą ola parke.
Priėmimą Jaunimo Namuo
se surengė L. R. K. Bendruo
menės choristai, vadovauja
mi vadovaujami valdybos ir
talkininkių Tuo visu bendru
darbu įrodė, kiek graž ų daly
kų mes galim drauge atlikti.
VISIEMS NUOŠIRDUS LIE
TUVOS KAS AČiŪ!
Jonas Bagdžius

O kas padėkos p. fonui
Bagdžiui, kuris per keletą sa
Vaičių lakstė po Zeliną ir
apylinkes, ieškodamas butų
organizuodamas išvykas, pra
mogas. Jis paaukojo savo laj
ką nuo darbo p ėšė savo ma
šiną, dėjo pinigus iš kišenės,
nes automobilis vandenėliu
nevažiuoja, Kadangi "Ąžuoly
no* globėjas Tėvas Jonas
Giedrys, S. J, pirmiausiai
kreipėsi į šv. Kazimiero pa
rapijos kunigus, kad jie pasi
rūpintų urugvajiečių priėmi
mu, tai parapijos kunigams
ir tenka padėkoti p, Jonui
Bagdžiui, tą darbą sklandžiai
atlikusiam. Ačiū Jums, miela
sis Jonai, už labai gerai at
liktą darbą,
T, Jonas Bružikas, SJ
Šv, Kazimiero par, klebonas
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Kiek rusu komunizmas
pareikalavo Žmonių auku?
Kiek sovietų komunizmas
yra pareikalavęs žmonių au
kų? Atsako buv. senatorius
Thomas J. Dodd. (Conn), pa
ruošta studija JAV Senato tei
singumo komisijai — šios pa
komisei, kurios uždavinys —
ištirti vyriausybės saugumo
klausimus. Senato komisija
Dodd parengtą leidinį išleido
1970 metais. Komisijos ir pa
komisės pirmininku yra Ja
mes O. Eastland, gi pakomi
sės vicepirmininkas — jau
minėtas buv. senn. Thomas
J. Dodd.

kad Conquest JAV senato pa
komisės buvo paprašytas pa
rengti studiją. Dodd mano,
kad tai esąs «pirmasis viešai
paskelbtas dokumentas, ku
riuo siekiama tiksliai nustaty
ti sovietinio komunizmo žmo
nių aukas".
NUŽUDYTA 21.500.000

Robert Oonquest duomeni
mis, tų aukų skaičius siekiąs
21,500,000 žmonių — jie nuo
revoliucijos metų b ivo suiau
dyti ar žuvo dėl įvairių kitų
priežasčių Sen. Dodd nuomo
Elta čia pateikia kai ku
ne, prie 21,5 mil komunizmo
riuos leidinyje paskelbtus duo aukų dar reikėtų priskirti ru
menis — jie akivaizdžiai liu sų civilinio karo nuostolius,
dija komunistų įeroro apimtį šiltinės ar badmečio aukas,
bei siekia įrodytų komunizmo įvairius sušaudymus — tai
aukų bkaičių
žmonių aukų skaičių pakeltų
Leidinio pradžioje paskelb Iki, mažiausia 35 ar tikėlės
tas senatoriaus Dodd įvadas. niu atveju, net iki 45 mili
Jis primena šiame krašte ir jonų.
kitur studentų rengtas de
Brito tyrinėtojo duomenys
monstracijas ir jaunuolių sKei yra tokie: 500 tūkstančių žmo
btas pažiūras, esą, komuniz nių buvo sušaudyta ar mirė
mas yra žmoniškas, siekiąs kalėjimuose bei koncentraci
net pagerinti žmonių buitį. Ta jos stovyk ose dar Lenino
č au leidiny pateikti kruopš laikmečiu. 1S>19 23 metais, Sta
čiai surinkti duomenys kaip lino metais buvo sušaudyta 2
tik liudija priešingai. Komu milijonai. 3,500,000 mirė sto
nizmo aukomis buvo ir tebė vyklose Stalino laikais, (1930
ra milij nai žmonių.
36 m.), 12 milijonų žuvo dar
Dodn savo studijoje senato bo stovyklose Stalino Ježovo
pakomisei pasinaudojo brito teroro metais, pagaliau, —
Robert Conquest, Londone 3 500 000 mirė badmečio lai
ku, £0 193o m. vykdžius Sokruopščiai surinKi/tie, iuom^enimis apie sovietų teroro au vietijos ūkių kolektyvizaciją.
kas nuo spalio revoliuc.jos,
K, Çonquest savo knygoje
1917 m.
stebisi, kad Vakaruose dar

Duomenys paskelbti 1968
m minėto autoriaus knygoje
« I be Gr. at Terror (iš.eieo
Iviacmiiian Co.). Dodd tejga

esama žmonių, ypatingai vad,
liberalų, kurie užsispyrę pa
neigia visus komunistui u te
roro ypatingai po 1930 ir

Liepsnos ir Apmaudo Ąsočiai
• URGIS
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PREMIJUOTAS ROMANAS
(Tęsinys)
— Tai dešimtos klasės mokinė, — šyptelė
jo Raikūnas. — ji yra tik didelė pckštiniiiKė. Ne
daugiau. į anketos pavadinimą Kaip aš nusto
jau tikėti? ji atsakė aš nežinau, į ką aš nusto
jau tikėti? Aš į viską tikiu; ir į tarybinę sanr.ar
ką, ir į Dievą, ir į žmogų. Ir kaip aš galiu neti
kėti? Tarybinė santvarka mane moko. I arybinė
santvarka panaikino buožinę eksploataciją. Šita
anketa tartum liudija, kad Dievas yra, nes vis iš
naujo Dievo buvimo klausimas yra kartojamas,
diskutuojamas. Reiškia, nėra nieko bendro tarp
tarybinės santvarkos ir Dievo buvimo. Jeigu tikrbi Dievo nebūtų, jį būtų pamiršę jau tuoj po
Spalio revoliucijos, kai buvo įsteigta tarybinė
santvarka. Nereikėtų net dabar vis kovoti su juo.
Jei yra kova, reiškia, jis yra.

Raikūno tiradą, atpasakotą nuolaidžiai, be
veik pokštišku tonu, visi palydėjo nesijuokdami.
Tik partorgo mina buvo kieta ir abejinga.

— Ar jūs, draugai, nebandėte panagrinėti,
kad gal Viluckaitės vyresnieji, tėvai, gal bobu
tė, gal dar koks dėdė, gal visų jų praeities die.
nos ir dėmės pagimdė mums dabar tą simbolinę
Viluckaitę?
— Kada Viluckaitei buvo plačiau paaiškin
ta anketos esmė, ji sutiko pakeisti savo nuomo
nę. Ji dabar nepriešinga būti komjaunuole, ir
komjaunimo kuopa atkreipė į ją ypatidgą dėme
sį Dabar Viiuckaitė suartėjo su kuopos diskusi

1940 metų, duomenis, faktus.
Tuo tarpu net buvusiam dik
tatoriui N. Chruščiovui viešai
iškėlus stalininio teroro veiks
mus, dar ir šiuo metu Vaka
ruose randa tokių, kuriems
neįtikėtina, jog komunistinis
režimas gali būti tiek žiau
rus ir nežmoniškas.
LIETUVOS ŽYDO
x

LIUDIJIMAS

Sen. Dodd, iškeldamas bri
to autoriaus pateiktus duome
nis, pridūrė vieno Lietuvos
žydo, Kaune gyvenusio, dr.
Julijaus Margolino liudijimą
apie komunizmą. Margolinasdar prieš Antrąjį pasaulinį
karą save laikęs S vietų Są
jungos draugu, tačiau karui
kilus ir sovietams okupavus
Lietuvą, buvo ištremtas į Si
birą, Septyneriems metams
praslinkus jis buvo paleistas
ir štai ką teigė raštu.- «Pasta
rieji septyneri me ai mane pa
vertė sovietinės sistemos prie
šu. Visa savo širdimi bei pro
to galia aš nekenčiu tos sis
temos. Visa tai, ką mačiau
manyje sukėlė teroro bei pa
sišlykštėjimo jausmus ir jie
mane lydės ligi mano gyveni
mo pabaigos. Esu įsitikinęs,
kad kova prieš vergiją, tero
rą bei prieš vis dar pasireiš
kiančius žiaurumus privalo
būti pirmąja kiekvieno žmo
gaus pareiga. Tiems, kurie
normaliose sąlygose gyvena
šiapus sovietų «ienos, nėra
įmanoma pakęsti ar remti
šią tarptautinę gėdą>. Dr
Margolinas, nurodęs, kad mi.
lijonai žmonių naikinami So.
vietų Sąjungos stovyklose
kad tos aukos žymiai pralen
kė Hitlerio

1)71 m. vasario 5 d.
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laikmečiu

buvu

sias, dar pridūrė: «Tie, kur.e
su šiuo klausimu susidūrę tik
pakrato pečiais ar bendrybė

xonui ir kartu su peticija bu
vo pasiustas Rūta Club valdy
bos vardu. Šiomis dienomis
buvo gautas laiškas iš prezi
dento užvardintas: Students
MILIJONAS DEPORTUOTŲ
of Maria Higschool c/o Dana
Sen. Dod>d pateikia Rober Gaižiūnas, kuriame rašoma,
to Conqust knygos ištraukas- kad prezidentas buvo sukrės
Paliečiamos ir Baltija» valsty tas sužinojęs, kaip Simo Ku
bės. Britų autorius pažymi, dirkos reikalas buvo tvarko
kad iš trijų Baltijos valstybių mas ir kad jis užtikrina, jog
daugiau tokių nesusipratimų
buvo deportuota ligi vieno mi
lijono gyventojų. Jis prime nebus, nes Amerika yra išdi
na, kad sovietai buvo patei di savo tradicijomis ir užti
krina pilną saugumą pabėgė
kę įtariamųjų asmenų Lietu
voje sąrašus ir jie liudija, liams.
Tenka paminėti, kad Judi
kad tie įtariamieji sudarę
tos Džiugaitės pastangomis
apie 23 procentus visų Lietu
buvo dar gauta iš studenčių
vos gyventojų.
virš šimtas tuo reikalu laiš
Pagaliau, senatorius, patei kuri juos persiuntė prez, Ni*
kęs brito tyrinėtojo apskai xonui
čiavimus ir savo paties ži
nias apie sovietinio teroro au
kų skaičių, pareiškia viltį,
KIEK LIETUVOJ
kad šie duomenys, ypač R.
Conquest stuoija ateity atida
PARTINIU?
rys akis tiems, kurie vis dar
VILNĮ S. — 1970 metais
su simpatijos jausmais žvel
gia i komunistinę sistemą ar okupuotoje Lietuvoje buvo
jos atžvilgiu siekia būti bent 116,603 registruoti komunis
tai, tikrieji nariai ir kandida
neutraliais.
tai. iš to skaičiaus 67,1% bu
(ELTA)
vo lietuviai 20,0% rusai, 3,7%
n—n
DBMUi
lenkai, 2 3% žydai ir 6,9%
kitų tautybių,

mis siekia viso to neliesti,
mano nuomone, laikytini mo
raliniais nusmukėliais bei ban
ditizmo talkininkais».

CHICAGO! IR
APYLINKĖS

GRAŽI LIETUVAIČIŲ
INICIATYVA

Juditos Džiugaitės imciaty
va kartu padedant Irenai Pat
laba'tei, Paulette Balutis, Jur
gai Gylytei, Rūtai ainytei
Dainai Danilevičiūtei ir Gailei M kalonytei buvo surink
ta daugiau 600 parašų Mari
jos AukŠt. Mokykloje, išreiš
kiant nepasitenkin.mą dėl Simo Kudirkos išdavimo. Tuo
reikalu buvo parašytas atitin
kamas laiškas prezidentui i

niu bureliii, k r ateistiniai reikalai nuolatos
denami nė k>ek jų negiostaot.

n—n

GERT IR VAIRUOT...
Kai pasitaiko jog yra sun
ku išvengti nepriėmus bume
lės prieš vairuojant automobi
lį, tai Amerikos baugumo Ta
ryba pataria taip elgtis:
Kad alkoholis nepakenktų
vairavimui, reikia praleist
bent vieną valandą laiko tarp
k ekvieno gėlimo. Geriant
dažniau labai pakyla nelai
mių pavojus.
l'gJMi'J
iinasii

ke

nio svorį, glasnuoto popierio slidumą ir knygos
kvadratūrcs plotą

Raikūnas pridūrė informaciniu tonu:
- Kitame rajone iš Viluckų giminės vienas
vaikas nuėjo į klerą. Tapo Kunigu
— Kunigu? — kažkas sustenėjo pasibai
sėjęs.

— Knyga skirta kiekvienam knygynui, kieK
vienam rauoonam Kumpeliui, kiekvienam studen
tui, — pasakė partorgas
— Tai puikus ateistinės informacijos šal
tinis. .
’• A

- Tai kati ir mūsų kolūkio mechanikas
kunigas yra tarybinio gyvenimo anomalija —
(nenormalumas. Red.) Tai galtik milijardinė nuo
šimčio dalis. Tai juk turi atsitikti tarybinėje de
mokratijoje kaip anomalija. Ten, kur tas jaunas
vyras apo kunigu, šeimoje buvo religinės mig
los. Nuolatos kalbėta, kaip parodė tardymai, re
liginės miglos temomis. Kada tą vaiką paklausė
ar nori stoti į komjaunimą, jis atkirto: aš pasi
renku kitą vynuogyną. Tada dar juokėsi, laikė
tai pokštu. Vėliau visiems teko rausti ir slėpti
akis iš gėdos. Kolūkyje išaugo kunigas! Bet gi
kaip kitaip elgtis tarybinėje demokratijoje. Ana.
malija lydi gyvenimo nenormalumą.

Partorgas iškėlė knygą, vartė puslapius ir,
sustodamas ties skyrių pavadinimais, deklamuo
damas garsiai, vardino juos:
— Kryžių* ir svastika. Bažnytininkų bendra
darbiavimas su hitlerizmu, Bažnyčios nuolatinis
palankumas kapitalizmui ir imperializmui. Baž
nyčia geltonojo velnio Tarnyboje. Bažnyčia tram
co žmonių laisvės siekius ir tamsina jų budru
mą ir sąmonę... Čia žiūrėkite, dievo tarnai ker
pa bažnytinius avinėlius. Čia, štai, gyvenimas
žengia be dievų ir altorių.

Dabar jis jau visai atgavo
patvarumą ir pasakė;

savo

pozicijos

— Anomaliją reikia derinti prie normalumo. Taip pasielgėm savo kolūkyje, kur klieri
kas šveičia mechanizmus ir kelia gamybą.
Portorgas atidarė savo storą, nusišėrusios
odos portfelį. Jis išsiėmė sunkią knygą ir padė
jo ant stalo.
”
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Kiekvienas sūžiūro į kny.gąr Tai buvo, aš
jau žinojau iš spaudos pranešimų, ateistinės min
ties ir veiklos kelrodis — albumas «Faktai
kalba».

Paėmęs albumą į rankas, aš pajutau leidi

Susirinkusieji plojo pranešėjo entuziazmu.

LIMPA KAIP PRIE MEDAUS
(Kun. Jatuliui darbas sekėsi Viena laužu
virtusi mašina po kitos atsigavo, išbėgo į laukus
ir linksmai lengvai darbavosi
Red.)
— Kaip tas Jatulis ir suskumba? — aš pa
sakiau Dareikienei, — Ar tik nesugaiš sveikata
ant kelių frontų?
Senė pažiūrėjo į mane, lyg nustebinta klau
simo, į kurį yra paprastas atsakymas.
— Jatulis ne vienas triūsia, — ji pasakė,
— jam Dievas padeda.

(Bus daugiau)
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TRYS REVOLIUCIJOS
Praėjusiais metais New Yorke buvo svarstyta, ar reikė
tų įsileisti raudonąją Kiniją j Jungtinių Tautų Sąjungą, 51
valstybė pasisakė už 49
prieš, o 25 valstybės susilaikė
nuo balsavimo. Kodėl Kinija netapo Jungtinių Tautų Sąjun
gos nariu? Todėl, k d J\V tą reikalą laikė labai svarbiu, o
svarbiems dalykams spręsti reikia dviejų trečdalių daugu
mos. Spėjama, kai tokią daugumą Kinija gaus šiais ar atei
nančiais metais. Neseniai Kiniją pripažino Italija ir Kanada.
Cžsidaiiusi nuo pasaulio «bambuko uždanga», per pas
kutiniuosius 20 metu Kinija pergyveno n«-t tris revoliucijasKiekviena revoliucija ją taip sukrėtė, kad sunku atpažinti
tradicini K nijos veidą.
, Pirmąją revoiiuciją Mao Tse tung Kinija pergyveno 1958
metais. Sušaukęs partijos lyderius, Mao jiems pareiškė,, kad
nuo šias dienos «didelį šuolį j priekį». Mao įsakymu, smulūkininkai turėjo su taryti bendruomenes, bendrai dirbti že
mę, o atliekamu laiku imtis kokios nors pramonės. Didžiau
sias jo troškimas buvo plieno gaminimas. Jei ūkininkai kad
ir mažose krosnyse pasigamins sau plieno, taip samprotavo
Mau, jie galės pasidaryti ir padargų. Didžiosios plienui ga
minti įmonė» galės dirbti ginklus arba ruošti medžiagą statyb i. Mat, būdamas ap uptas chiang Kai-shek armijos, Mao
buvo priverstas viską gamintis pats. Jo kareiviai buvo ir ūki
ninkai, ir darbininkai, ir amatininkai. Mao tikėjo ir tiki į au
tarkiją, ir tas nulėmė jo likimą.
Tačiau 1958 metais Mao negalėjo pravesti *avo plano,
nes ūkininkai masėmis atsisakė dėtis į bendruomenes, o par
tijos pareigūnai atsisakė jo klausyti. Kritus produkcijai ir
kilus krašte chaosui, Mao pasiliko partijos sekretoriumi, o
prezidento vietą turėjo perleisti Liu Shao-tshi.
Nūs žiūrėjęs į Sovietus, partijos kongresas ir Liu kūrė
penkmečio planus sukūrė milžinišką kontrolės aparatą ir M
kėjosi, kad gyvenimas prisitaikys prie jo planų. Jis netikėjo
į autarkiją ir, ko trūko Kinijoje, tą pirkdavo užsienyje. Liu
manė, kad «geriau yna laivus pirkti, negu pačiam statyti, o
dar geriau laivus išsinuemoti». Mao buvo priešingos nuomo
nės, bet jis tylėjo, nes buvo bejėgis. Tačiau Mao galvojo
atsirevanšuoti. Jis puoselėjo «jaunąją gvardiją», susidedan
čią iš moksleivių ir studentų, kuriems taip pat nepatiko iš
kilusi partijos ir valstybės pareigūnų galia, primenanti man
darinų laikus. 1966 metais Mao pradėjo «didžiąją proletarų
kultūrinę revoliuciją», kuri netrukus vėl sukėlė tikrą chao
są. Studentai ir gimnazistai pradėjo niekinti savo mokyto
jus ir kovoti prieš senąją kultūrą, senus Kinų papročius se
nas idėjas ir visa, kas priminė feodalinę ir buržuazinę dva
sią. Prisisegę prie rankovių raudonus kaspinus, fanatiški jau
nuoliai dūko gatvėse, vanojo svetimtaučius, sudegino Angli
jos pasiuntinybę, terorizavo suaugusius, mušė miaieterius ir
partijos pareigūnus, plėšė muziejus ir daužė paminklus. «Mes
esame pasiryžę», taip skelbė vienas plakataš, iškabintas ant
Peking© universiteto sienos, .«pastatyti,senąjį pasaulį ant gal
vos. sudaužyti jį į gabalus,-sumalti Juos į dulkes ir sukelti
chaosą». Dvejus metus buvo uždarytos aukštesnės Kimjog
mokyklos, ketverius metus neveikė Kinijos universitftaj
Kai nesimatė chaoso galo, įsiterpė Kinijos kariuomenė ir nu
ramino siaučiančias raudonąsias gvardijas. Praėjusį rudenį
vėl buvo ramu, ir Mao tyliai pradėjo savo trečiąją re
voliuciją,
i
Ši trečioji j> revoliucija yra tikrai sveika. Matydamas
didelį ekonominį Japonijos pasisekimą, Mao pradėjo ragi .ti
jaunimą studijuoti gamtos mokslus ir techniką. Dabar daugu
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parapijos tarybos narių dau
gumos nuomonės nepaisymas
būtų nenaudingas, o kartais
ir neprotingas. Kiekvienas su
manus parapijos vadovas tai
Paskaita Liek Kat?1 Federacijos Suvažiavime 'gerai turi suprasti.
... Tarybos pradinė veikla ga
TITAS NARBUTAS
,Įi būti nevisai sklandi. Dar
Vatikano II susirikimas ra du tarybos narys, bet nesis daugelis nesupranta pokalbio
gina, kad pasauliečiai labiau tengia parapijos veikime svarbos ir jo demokratinių
įsijungtų į parapijos gyveni veiksmingai dalyvauti. Kar taisyklių. Kartais dėl menkų
mą ir jos tvarkymą Tai nau tais ir rinkimai paverčiami dalykų daug ginčijamasi. Daž
dinga parapijos vadovui ku nenaudinga propaganda. Ta nai būna pageidaujančių «vai
nigui, nes jo atsakomybė pa čiau rinkimuose dalyvaują dyti». Nevienas žino, kad jo
lengvinama. Tai reikalinga ir parapijiečiai jaučiasi, kad nuomonė labai reikalinga, bet
tikintiesiems, kurie, kaip Die jiems taryboje atstovaujama- nenori sutikti, kad ji būtų ne
priimta. Pokalbiai, nuomonės,
vo Tauta, veiksmingai daly
KAS
TINKA
I
TARYBĄ
patarimai labai naudingi. Ge
vauja tos tautos vieneto —
parapijos tvarkyme. Svarbiau
Pas’taiko, kad ir organiza ros valios ir bent vidutinio is
sias pasauliečių dalyvavimas cijų atstovai taryboje būna silavinimo žmogus supranta,
parapijoos tvarkyme yra pa labai neveiklūs parapijos gy jog jo nuomonė nebūtinai to.
rapijos taryba.
venime, težiūrį tik savo orga kia yra. Tas, kuris meta dar
nizacijos reikalus. O skirtieji bą taryboje tik dėl to, kad
KAIP SUDAROMA TARYBA
ar parinktieji parapijos vado jo nuomonė nebuvo priimta,
Parapijos taryba sudaroma vybės ar komiteto gali būti parodo savo neišsiauklėjimą
iš parapijiečių atstovų. Kiek geri tarybos nariai, bet jie ir dvasios menkystę. Geras
viena vyskupija nurodo atsto nesijaučia pilnai atstovaują sumanymas naudinga nuomo
vų skaičių ir jų parinkimo parapijiečiams, nes nėra jų nė pravedama ne pykčiu ir
barniu, o daugumos -upratibūdą. Paprastai didesnėse pa rinkti
mu. Tad tarybos narys turi
rapijose yra ir didesnė tary
I tarybą gali būti renkamas stengeis savo nuomonę įtaigia
ba. Vienur visi tarybos na kiekvienas parapietis, prakti
riai renkami visų parapijie kuojąs religiją Čia svarbu ge gai pasakyti ir įrodymais pą
remti.
čių. Kitur tik dalis narių ren ra valia ir norą* darbuotis
kami, kita dalis sudaroma iš
BENDRAVIMAS
Taryb d pirmininkauja iš TARYBA
p rapijoj veikiančių organi
zacijų pirmininkų ar tų orga rinktas pirmininkas, kitur va
Taryuos narių sueigoje vyks
nizacijų specialiai išrinktų dinamas vykdomasis sekreto ta ne tik nuomonių pasikeiti
atstovų. O kai kur dalį tary rius, nes tikrasis tarybos pir mai, parapijos eilinių reikalų
bos narių skina parapijos mm nkas yra klebonas. Tary svarstymas, bet ir auklėjimo
klebonas. Prie t rybos savai bos posėdžiai vyksta kas mė si darba» Čia mokomasi de
me priklauso parapijos kunį nesį o tulžesnėse parapijose mokratinės sueigų tvarkos,
gai ir, kur yra vienuolės ar rečiau Posėdžių užrašus ve pakantos, kitų supratimo. Su
vienuoliai, jų viršininkai ar da išrinktas užrašų sekreto eigose vyksta ir religinių Jžirius. Vykdomasis sekretorius nių pagilinimas, vienas tary
jų atstovai.
» -•
— pirmininkas ir užrašų se
Vyskupijos nuostatai nusa kretorius gali būti renkami bos narių pasirengia kokį klau
ko kokiam laikui tarybos na vieniems, dvejiems, trejiems simą aroa bent paskaito iš
riai renkami Tai gali būti vie ar net daugiau metų. Vysku jam paruoštų studijų, o visi
neriems, dvejiems, trejiems pijų nuostatai nuskiria laiką. stengiasi pokalbio būdu daly
ką geriau suprasti, išsiaiškia
ir net penkeriema metams.
ti.
Pirmininkaująs turi suma
Organizacijų atstovai t.rybo KAiP VEIKIAMA TARYBOJE
niai tvarkyti, kad bespren
je tebūna pagal tų organiza
Vykdomasis
sekretorius
—
džiant vieną klausimą,fnebūtų
cijų nuostatus ar nutarimą.
pirmininkas
prieš
posėoį
su

pradėta
kabėti visais klausi
Parapijose, kur tik dalis tary
bos narių renkami visų para sitaria su klebonu dėl darbo mais
pijiečių, narių skaičius nusta tvarkęs. Be klebono žinios jis
Paminėtina, jog parapijos
tomas pagal parapijos dydį, negali nustatyti tapybos dar tarybos ir klebono bendradar
o rinkimo būdas - parapijos botvarkės ir posėdžio sušauk biavimas turi būti sklandus,
komiteto, jei toks y, a, vysku ii. Parapijos tarybos veiki kaa parapijos dvasinė ir ma
mas panašus į visuotinės Baž terialinė gerovė kiltų. Žino
pijos nuostatų ar parapijos
uyčios vyskupų konferenci
vadovų. Kiekviena vyskupija jos, k rios programa turi bū me, jog Lietuvoje komunistai
ar ir parapija nusistato savo ti popiežiaus patvirtinta ir ku deda pastangas, kad parapi
jos tarybos valdytų parapiją
tvarką.
rios nutarimai be popiežiaus be klebono. Tada jie inSiltruo
Parapijos tarybos narių rin negaliotų. Taip ir parapijos ja komunistus j tarybągir sien
kimas ir jų skyrimas turi tei taryboje klebonas turi galu vykdyti savo programą prieš
giamų ir neigiamų pusių. Kar tinį sprendžiamąjį balsą. Ta Bažnyčią ir prieš kunigo plą
tais išrenkamas populiarus čiau atsimintina, kad pa api nūs. Niekas negali užtikrinti,
parapietis. kuris tėra tik var jos gyvenime daug sričių, kur kad ateityje ir dabartiniuose
laisvuose kraštuose nebus ko
kių slaptų jėgų, norinčių įsi
brauti i parapijų tarybas ir
moję Kinijos studentai studijuoja inžineriją, mechaniką uio
logiją ir viską, kas yra surišta su techniku Pabaigę gi.i.na- Bažnyčios darbą griauti iš vi
zijas, jaunuoliai važiuoja į kaimą vieneriems metams kad daus. Tikinčiųjų pareiga — ge
susipažintų su ūkininkų gyvenimu. Profesoriai ir studentai rai suprasti, kad parapijos ta
turi pasidarbuoti fabrikuose, kad susipažintų su darbininkų ryba turi pagelbėti parapijos
gyvenimu. Patyrę technikai kviečiami į mokyklas, kad per* vadovybei, o ne jai kenkti, ji
duotų savx) žinias jaunajai kartai. Visi senieji «kultūros revo turi darbuotis Bažnyčios la
liucionieriai» tapo «technikos partizanais», ir reikia pripažin bui.
ti, kad Kinijai pradėjo sektis. 1967 metais Kinija susprogdi
no atominę bombą, o praėjusiais metais paleido aplink žemę
pirmąjį satelitą. Kinai yra labai darbštūs, kantrūs ir nagingi
Seniausias mėnulio
žmonės. Atsipalaidavę nuo Rusijos jie palaidojo centralizuo
AKMUO
tos pramonės planus ir pavedė in.ciatyvą kaimų, apskričių
ir provincijų komitetams. Praėjusiais metai- Kinija atnauji
Apollo 12-oj; vienas par
no diplomatinius santykius su 54 valstybėmis ir nori su jo
mis užmegzti prekybinius santykius. Kinija padėjo Ceylonui, vežtų akmenų yra pats se
Pakistaaui, Išorinei Mongolijai, Afganistanui ir kelioms Af i- niausias iš visų lig šiol rastų
kos valstybėms. Todėl ir Jungtinėse i’auu se ji susilaukė jų, apie keturi su pusę bikijo
tiek daug simpatijų Užsienio žurnalistai ra-o, kad krautuvė nų metų. Mokslininkai mano,
se produktų apstu. Jų kainos pastovio*. Už metų ar kitų Ki- kad tuo metu atsirado mūsų
saulė su planetomis.
nija pergyvens tikrą technikos revoliuciją.

Parapijos Taryba ir Jos
Reikšmė

MARTYNO MAŽVYDO BIBL1OTE
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madienį, vasario 7 diena, po
devintos valandos šv. Mišių
Ramovėje. Visų narių dalyvi
vimas būtinas,

PAULO, 13

VASARIO 16 MINĖJIMAS

iim—n
iiOHMBil

Želiúos klebonijoje susirinkę įvairių organizacijų atsto
vai nutarė Vasario Šešioliktąją paminėti sekmadienį, Vasario
U dieną Vienuoliktą valandą bus šv. Mišios Zelinos bažny
čioje, o 16 valandą minėjimo aktas Seserų Pranciškiečų
gimnazijos salėje. Pagrindiniu kalbėtoju pakviestas Tėvas
Antanas Saulaitis, S. J Bus ir meninė dalis.
•» O» <•»

»'

♦* ♦»

«Žilvičio» Tėvų Komiteto
posėdis šaukiamas šį sekma
dienį 5 valanda po pietų Jau*
nimo Namuose.
luogKMm
UaMHflMcg

♦»

Mūsų gerai pažįstama Elena Šimonytė, ištekėjusi už An
tano Liaukaus ir Kanadoj apsigyvenus, sausio 22 dieną lai
Vasario 16 dieną tarp 19 ir 20 valandos, «TV Cultura», mingai susilaukė pirmagimės dukrelės. Sveikiname laimin
canal 2 perduos pusės valandos Urugvajaus Ąžuolyno šoka guosius Antaną su Elenute ir p. Petrą bei Ocą Šimonius.
mus lietuviškus tautinius šokius, ftepamiršk m laiškučiu ar Kas norėtų jai parašyti asmenišką laiškutį, štai adresas; Mr
Mrs. A. Liaukus, 2063 Cavendish Drive, Burlington, Ontario
telefonu televizijai padėkoti!
Canada.
ĄŽUOLYNO ŠOKIAI TELEVIZIJOJE

NAUJOJI LIETUVI

SĄJUNGOS VALDYBA

Pirmininkas Alexanore Bumblis, vicep, Julius Žvingela,
pirmas sekretorius inž. Algirdas sdika, antras sekretorius Jo
nas Antanaitis, pirmasis iždininkas Albina Ambrozevičienė,
Antrasis iždininkas Česlovas Jakiūnas, turto vedėjas V Čer
niauskas
Revizijos komisija.- Alfonsas Žibąs, Norbertas Stasiulio
nis ir George Garska. Kandidatai: Antanas Navickas ir Ha
lina Mošinskienė.

ATĖJO DOKUMENTAI

Marijona Balnytė teatsiima
savo dokumentus, kurie atėjo
iš Urugvajaus Juos prisiuntė
Lietuvos atstovas A. Grižonas. Jie randasi «Mūsų Lietu
vos» redakcijoj, Rua Juatindi
ba, 20, Parque da Mooca.
OâOÉESID

GYDOSI NAMIE

iš kambario. Būtų gerai, jei
kas ją aplankytų. Leonardui
Dambrauskui, gyvenančiam
Vila Granada, Rua Almeria,
19, prieš 15 metų nupjovė abi
kojas. Jis turj tik 47 metus.
Kas jį aplanko, suteikia dide
lio malonumo. T. Jonas Bružikas nuvažiuoja, nuveža šv.
Komuniją ir palošia šachma
tais.

IMPOSTO DE RENDA
Ofereçamos nossa orientação na prestação de declara
ção de pessoas físicas, sociedades civis ou comerciais,
com assistência jurídica.
Rua 24 de Maio, 77. - 10 an<i. conjunto 10O1
Teis: 37 7430; 32-8872, 33 9405.
Fio. U. Butrimavičius
Lietuviai, naudokitės Mūsų Lietuvoje įdedamų skelbimų
įstaigų, profesionalų ir krautuvių patarnavimais! Jie remia
mus, mes remkim juosi
IŠKILMINGOS MIŠIOS

Senelė Ona Lapašinskienė,
išgulėjusi keletą metų lovoje
ir sulaukusias metų, pagaliau
atsiskyrė su šiuo pasauliu. JBružikas laidotuvių diena sau
šio 21, prie karsto namuose
atlaike šv. Mišias ir nulydėjo
į kapines Praėjus se tyoiome
dienoms Vila Anastacio bažnyč oje vėl buvo giedotos mi
NENUILSTAMAS ML
šios su dviem kunigais,o žuo
BENDRADA n8 i S
nių prisirinko apypilnė bažny
ML administracija širdingai čia. senelė buv© pamaldi ka
talikė. Negalėdama nueiti baž
dėkoja Juozui Baužiui, nes nyčion, kas mėnesį susilauk
.vėl gavo per jį laikraščiui di davo šv. Komunijos savo na
dėlę sumą - net 535 cr.
muose.
Liūdesyje paliko savo duk
terį našlę Kazę Žembienę ir
Sausio 13 d. V. Gustavo mi anūkes Anitą ir Celią.
rė a. a. Pranas Blaževičius
Liko jo liūdinti šeima
UŽSIMOKĖJO UŽ ML;

Ona GURNEV.ČIENĖ, gyve
nanti Kaune, Pramonės Pr.
73 94 ieško savo sūnaus JUO
ZO GURNEVIČIAUb, (sūnus
Bronislovo). Kas žinotų ar jis
gyvas, ar jau miręs, malonė
kit pranešti ml redakcijai,
niagsssai
iiazmoaii

Marija Savickaitė 20 cr.,
Algirdas Gurauskas 40 cr.,
Jurgis Masys 40 cr už 1969
ir 1970 metus. Už šiuos me
tus po 20 cr.: Antanas Vingris, Anatolė Jakutienė, Uršu
lė Šeblevičienė, Endrikas Gu
zikauskas, Antanas Skrebys,
Kazys Ausenka. Jonas SiRc:
kas 30 cr., Juozas Baužys;60
cr., Marija Slautienė 25 cr.

Praėjusį sekmadienį «Žilvi
čio> jaunimas kariu su Tėvų
Komitetu surengė Jaunimo
Namuose kuklų priėmimą Uru
gvajaus lietuvių jaunimo an
sambliui ĄŽUOLYNUI. Ta
proga' įteikė «Žilvičio» vardu
dovanėlę. Vaišių stalą Jparengė vyresnės žilvitietės.

II—III

ÜTÜ

Kazys Kaveckas pergyveno
sunkią gerklės operaciją. Jau
parvežtas namo, Kua Conde
Prates, 181. Parque da^Mooca
Taip pat Ona Sakavičieoė su
Sirgo. Sunki materialinė padė
tis ją spaudžia. Niekas namie
nedirba. Bendruomenė sutei
kė vienkartinę 50 cr. pašal
pą. Ji gyvena Av. Ricardo
Medina Sido, 606, ipojuca.
Ona Navickaitė; Rua Marti
nho Campos, 161, Vila Anastacio jau daug metų neišeina

íímbboíí

ANTONIO SIAULYS
C. R. M. 10.647
Cirurgião da Santa Casa de São Paulo
Medico da Cruzada Pro-Infancia
Especialista em Obstetrícia pela Maternidade de S. Paulo
Clinica de Adultos e Crianças —Moléstias de Senhoras
Partos 4- Operações
Horário; Das 12 as 14 e das 19 as 21 horas
Jonsultorio e Residência RUA DOS TRILHOS 1576
Mooca; Fone 92-3991

DR.

Atende*se com hora marcada
DR» JONAS NXCIPORCIUKAS

/

IEŠKOMA

Cirurgião Dentista
p/ Universidade de São Paulo
RAIOS X
Consnltorlo:* Rua Cap* Pacheco Chaves^ 1200;
Vila Prudente, Tel. 83-5332

IEŠKOMA, John. L. Kasmauskas 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,
nt:US.—
-———nÜ

VZelina

Dar Apie Buvusia

Jaunimo Stovykla
Tik trumpą savaitėlę te
truko musų jaunimo stovy
kla. Bet ji, pasirodo bavu
si tokia turtinga savo pro
grama, tokia įvairi užsiėmi
mų užsiėmimais, kad kele
tą dienų su tuo jaunimėliu
pastovyklavęs inž. Zenonas
BaČelis prirašė virš 20 pus
lapių įspūdžių. Jie stovy
klai palankūs ir gerai para
šyti Deja tuo tarpu mūsų
sumažėjusiam e laikraštyje
ištisai spaudinant dalimis,
jie išsitiestų per kokius 10
numerių. Tai būtų tikrai
perdaug. Redakcija tikisi,
kad mielasis bendradarbis
neužsigaus mirtinai, todėl
pasinaudodama 3 puslapyje
nurodyta
teise bum
pint rašinius savo nuožiū
ra, redakcija cės tik pačias
įdomiausias ir ^svarbiausias
inžinieriaus mintis.
Red.
STOVYKLA - GYVENIMO
MuKYKlA

Stovyklos vadovybė gerai
suprato posaki: « inginystė
yra visų ydų motina*, todėj
ji stengėsi užimti stovyklauto
jus visokiais užsiėmimais, ne
palikdami tuščio laiko dyki*
nėjimui.
Jaunimas buvo suskirstytas
į dvi nors ir nelabai lygaus
amžiaus grupes. Taip buvo
galima geriau pritaikyti užsimimus
askiroms grupėms.
Tie užsiėmimai lavino ir jau
nimo kūną fizine mankšta beį
sportu ir jų dvasią, bei didi
no jų kultūrini lobi pašnekę
siais, paskaitėlėmis, diskusi
jomis .
,
DAINA

Daina yra viena didžiausių
priemonių lietuvybei palaiky
ti, ar jai išblėsus, vėl įžiebti.
Juk net mūsų Vincas Kudir
ka grįžo lietuvybėn, sujaudia
—
tas lietuviškos liaudies dai
IM—II
nos. Yra ir daugiau tokių pa
Moksleivių ateitininkų dr. vyzdžių, mūsų atgimimo isto
Visiems užsimokėjusiems EI. Draugelio kuopos susirio- rijoje. Ypatingai lietuviškai
Administracija dėkoja. ,
- kimas yra šaukiamas šį sek- nebekalbantiems stovyklauta
jams, dažnai skambanti lietu
viška sutartinė būtų buvus la
ZELINOJE VIS! GALI UŽSIMOKĖTI UŽ «M. LIETUVĄ»
bai reikšminga, bet ji lietu
vių jaunimo stovykloje nes
p. Juozui Baužiui. Jis daug metų ištikimai patarnauja
kambėjo.
skaitytojams ir Administracijai, patarnaus ir dabar. Jo
adresas yra Rua Manaias, 363. Visai arti prie bažnyčios
(Bus daugiau)
aikštės. Pasinaudokite!
«
ii
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