£ **

5

Caixa Postai 4421
01000 Sao Paulo, E.S. P.
Diretor responsável:
DR. JOSÉ FERREIRA. CARRATO
Redator :JONAS KIDYKAS
Admin. ; JONAS BRUZIKAS
Metine prenumerata: 25.00 kr
Vienas numeris :0.40 et

NR 4 (1226) XXIV. 1972 M, SAUSIO-JANEIRO 27 D. R.JUATINDIBA 20, 03124 SÃO PAULO, ESP. TEL..£7 3-0 3 3b

B^ANQUi BWUAI m ggigg USTUViAI
LAiiVAMg P’AiAULYJg'.

Tačiau ši pagalba pasiekia tik nedaugėli ir tik materia
linius ju reikalus. L. K. Religine Šalpa stengiasi padėti
visų Lietuvos žmonių dvasiniams reikalams. Kol esame
dar pajėgus, pasekime senosios kartos lietuvių pa v y z džiu ir visi vieningai užtikrinkime Lietuvos religiniams
reikalams pagalbą dabar ir ateityje. Tai reikalas už ku •
nį kalbėtų, jeigu galėtų, visi Lietuvos žmones ir žuvusie ji musų tautos kankiniai.

Lietuviai vyskupai, Apaštalų Sosto paskirti jūsų
dvasinių reikalų tarnybai, sielojames kartu sw juL. K. Religinei Šalpai aukos visada pageidaujamos . Tatnis visais musų tautos reikalais. Mums rūpite jūs,
čiau atsižvelgiant į kitų lietuvišku organizacijų ir veiks
tačiau rūpi religiniai ir moraliniai reikalai mūsų
nių reikalus, Religines Šalpos reikalams skelbiame kiekbrolių pavergtoje Lietuvoje, išblaškytų po Rusiją
vienų metų gavėnios laiką. Kas kitu metu nebūtų prisimi
ir
Sibirą.
Tokių
tremtinių
lietuvių
Rusijoje
ir
Sibi■j
nęs Rel.Šalpos reikalų, tai prisiminkite ypatingai gavė
re,pačių rusų duotomis žiniomis, paskutiniu laiku
nios laiku.
buvo apie 158.000. Naujų įvykių eilę Lietuvoje paro
L.K. Religine Šalpa ir jos Rėmėjų organizacija p a do, kad ir šiandien, kaip Stalino laikais, prieš reli
gija kovojama žiauriau, negu prieš kriminalus, iš skelbs taisykles, už kokią auką koks atžymejimas a r
tvirkimą, girtavimą.
Pavergėjas šie kia
mūsų tautą sužlugdy
ti dvasiniai ir mora
liniai, o tada palūž
Lietuvių visuomene Ú
tų ir tautinis jos at
sparumas. Visi vie
ningai melskimės už
mūsų brolius, padėki
me jiems kaip suge
Ugi II pasaulinio lietuvių jau
nimo kongreso pradžios nebeli
bam e.
ko nė pusės metų. Kongresa.Kad sėkmingiau
prasidės parodų atidarymu Chi
ir bendromis jėgomis
cagoje. Jos vyks birželio 24 padėtume savo p aliepos 4 d. Jaunimo centre. Ofi
vergtos tautos reli
cialus kongreso atidarymas ii
giniams ir morali iškilmingas aktas bus birželio 3(
niams reikalams,kad
d. Conrod Hilton viešbutyje
painformuotume pa
Kongreso vadovai sudarė la
bai plačią programą, kuri reik
saulį apie religijos
Zelinos ateitininkijos jauniausias prieauglis per savo
šis įvairiais posėdžiais, svarsty
persekiojimą Lietumetinės šventės iškilmes.
bomis, paskaitomis, diskusijo
voje, būrys kilnių
__ — _... .
___ _ _____ —.— —
mis, studijų dienomis, parodo
mūsų patriotų kunigų 1959 mfetàis įsteigė Lietuvių
•_ lietuvių tautos ateitis”. Juo
mis,
pramogomis
ir
baigsis
kon

sekdamas viso pasaulio lietuviš
Katalikų Religinė Šalpa. Per ją stengiamės, kiek su
greso
narių
stovykla.
Iš
viso
kasis jaunimas įsipareigoja dirb
gebame, padėti Lietuvos religiniams reikalams da kongresas tęsis 17 dienų. Di
ti savo tautai, mylėti ir bran
bar. Prie L. K. Religinės Šalpos yra pradėtas Fon džioji kongreso parengimų dalis
ginti jos didžiuosius laisvės i>
das, kuris bus pasaugotas iki to laiko, kada bus gali
bus Chicagoje, o II PLJK sto
tautinės gyvybės idealus.
ma laisvai padėti Bažnyčiai Lietuvoje. Šio Fondo
vykla — Romuvoje, Kanadoje.
Kongresą globoja Pasaulio lie
pradžia išėjo iš to fondo, kurį a. a.arkivyksupas J.
Kongresas bus uždarytas liepos
tuvių, JAV-bių ir Kanados kraš
Skvireckas kartu su abiem tada gyvais kitais lietu
16 d. Toronte.
tų lietuvių bendruomenės.
¥
viais vyskupais pradėjo kurti tremtyje. Dabar esą
Rengėjai yra numatę, kad i
Mums
malonu
pastebėti,
kad
kongresą iš įvairių kraštų su
gyvi laisvame pasaulyje lietuviai vyskūpai kviečia
kongreso
darbų
ruoša
vykdoma
važiuos 250 lietuvių jaunimo at
me visus lietuvius bendron talkon savo metine auka
tinkamai. Oficiali kongreso kal
stovų. Atskirose vietovėse ligi
gelbėti dabar galimus reikalus, o didesne auka a r
ba bus lietuvių, šia kalba bus
vasario 16 d. turės būti pra
palikimu didinti fondą ateičiai. Fondui kiek išaugus
skaitomos visos paskaitos, ve
vesti jų rinkimai. 1^72 metai
ir jo metinės pajamos galės būti naudojamos dabar
damos diskusijos ir visų paren
skelbiami Jaunimo metais.
ties religiniams reikalams Lietuvoje. Tiesa, kad
gimų programos. Kongreso šū
Kongreso akademinės ir stu
kiekvienas stengiatės padėti saviesiems Lietuvoje.
kis: “Jaunimo darbas ir širdis
dijų dienų programos projektas

JAUNIMO KONGRESAI'.

Lietuvos nacionalinė
M.Mažvydo biblioteka
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&&& Sovietų Sąjungos ka ■
riuomenėje tarnauja apie
25- 30 tūkstančių lietuvių
jaunimo. Jį paprastai išsiun
čia tarnauti toli nuo Lietu
vos ir kitų lietuvių.

&& Minties leidykla Lie
tuvoje išleis 10.000 žod
žių žodyną anglų-rusų-lie
tuvių kalbomis apie skai
čiavimo techniką.

kaime, atidarytas poeto
Antano Vienažindžio muziejus, jo 130 metų gimi
mo proga.
■Wį>'

& &: Modestas Paulaus
kas, žymiausias Lietuvos
sportininkas, vadovauja
Sov.Sąjungos krepšinio
rinktinei. Ji vienuoliktą
kartą laimėjo Europos
pirmenybes .

&& Žemės ūkio specialis
& & Lietuvoje aukštojo
tams ruošiamas lietuvių mokslo siekia 60 tūks
rusų kalbų žodynas . Ruošia- tančių studentų. Specia
ma ir padidinta..Dabartinės lių mokslų 66 tūkstan lietuvių kalbos žodyno’lai- čiai. Daugiausia studentų
turi Vilniaus universit_eda.
&& Lietuvos archyvų val tas -16 tūkstančiu. Kauno
politechnikume yra 15D00,
dyba nutarė mikrofilmuoti
Lietuvos Metrikos 662 kny Vilniaus pedagoginiame in
stitute ir Vilniaus statybos
gas.
institutuose po 6000. Vil
niuje, tat,iš viso studijuoja
JURGIS; GLIAUDĄ
apie 30 tūkstančių, Kaune
25 tūks t., Šiauliuos e 3500,
Panevėžyje 700, Klaipėdoje
• 1000, Egzaminų metu kiek
vienai vietai susilaukta 1.6
. studentas.

SIMAS

&&Seimenos kolūkio prie
Vilkaviškio paskutinieji vien
kiemių gyventojai perkelti
į kolūkį. Tai pirmasis Lie
tuvos kolūkis be vienkiemių,
i ir tokiu "eksperimentiniu"
>būdu norima sutelkti vis
daugiau gyventojų, kadangi
vienkiemiai
trukdo mėlioĮ
_
truoti kolūkio žemes, taikyApie visame pasaulyje ■ ti sėjomainas, gerai panaulabai išgarsėjusį Simą Ku- doti techniką, rengti buitinių
dirką Jurgis Gliaudą, keleto -patogumų ir pasiekti didėspremijuotų romanų autorius.jnių kultūrinių laimėjimų."
paraše knygą: SIMAS.Knygo• - • • u-u
ie aprašytas jo pabėgimas. ’
„
„
.
r
i»? .
. , ..liotekoje suruošta rašytojo
Knygą galima gàuti pasiskai_
„
t
7&J °,.
T &
,
Juozo Grušo 70-toms metityti is Tėvų Jėzuitų knygyno; .
.
. ,
7
-nems paroda, su jo knygoms
&& Tą pačią knygą išvertė )ir straipsniais,
anglų kalbon ir išleido Many: 0 . . _.
.
6
Ų &&& Kaune vitražo-skulpLands leidykla , vadovauja- _
....
. ,
T
.
'turos galerijoje, atidaryta J.
ma rašytojo St.Zobarsko.
~
.
7
Zikaro kūrybos paroda, skir&& Nyksta Lietuvoje van- ta skulptoriaus gimimo90
dens malūnai. Ventos basei -^metinėms paminėti. Jo bune jų esama dar 38, Švento- įvo sukurta Lietuvos laisvės
sios - 37 ir Minijos-25.
[statula, šiandien sunaikinta.

&& Lietuvos pradžios mo-j &&&Kaune neseniai atrekyklų mokinius ragino šelp- įmontuota buvusioji Rotušė,
ti Šiaurinį Vietnamą. Jierin-!Vadin.ta "Baltąja Gulbe",
ko vaistinius augalus, juos neuždėtas naujas stogas ir atšė į mokyklas, iš kur jie bu-jlikti vidaus pataisymo darvo surenkami ir išvežami į jbai.
. ~
Vietnamą.
& & Dusetų vlšč.Gipėnų

čius„iš Toronto, Kanado
Jis daug metų veike atm
tininkuose ir įvairiuose
stovyklose.

H j Lenkijoje, Sliicke, b
tuvių kultūros draugijai
žosi pastatyti paminklu
dviem žymiems lietuvio
kunigui' Alfonsui Lipniunui ir inž. Antanui Ša p ’
lui. Abu juodu buvo Štut
hofo koncentracijos s t <
. vykios kankiniai.

,999 Kun. Konstantinas Gul*
j binas, OFM išleido vokie,
čių kalba savo daktaro
laipsniui gauti dizertacii ją apie Mariją Pečkaus' kaitą, čia viršuje tos kny
gos viršelis su Pečkaus-'
kaitės atvaizdu.
Į?H Dailininkui Juodžiui'
sukako 60 metų amžiaus.
Jis yra suruošęs daug pa
rodų ir išleidęs 50 p a-’ veikslų knygoje "T a u tos keliu".

Hf Kanados universitetp profesorius Kęstutis
Sakalauskas šešis mene; sius dėsto Anglijoje, pro’ fesoriais pasikeitimo pro
gramoje.
HI Prof. Juozas Eretas
Šveicarijoje išleido kny
gutę apie Lietuvą,vokie čių kalba.

Hf Dail. A. Valeška kur . ria penkis vitražus vie. nos ligoninės koplyčiai,
pagal Teilhard de Char din pažiūru motyvus .
HI Vokietijoje mirė a. a
, Kazys Oleka, buvęs Lie
tuvos vidaus reikalų mi*
nisteris, turėdamas 91 m
’ amžiaus.
.

>
■
■
i

Hl' Andrius Kuprevičius
lietuviams gerai žinomas
pianistas-virtuozas, Amei
riko s viename universitete perėme vadovavimą
muzikos skyriui. Jis jau
30 metų studijuoja, dėsto
ir koncertuoja pianu.
HI v asario 16-os ben-drabužiui Vokietijoje
šiais metais vadovauja
studentas Paulius Koly-

HI UKRAINIEČIŲ IŠ
DAIGA.
Kanadoje ukrainiečiai į
segė į sovietų 'Inturist
agentūros dalinamus la
pus turistams, vykstan
tiems Sov. Rusijon. Savo
lapelį ukrainiečiai taip
gudriai atspaude, aprūpi
no net pačių sovietų r ei
kalingais antspaudais, k.
konsulato tarnautojai ne
pastebėjo, ir patys juos <
lijo. O tuose lapukuose
štai kas parašyta: "Nuo
tos minutes, kai paduoda
te prašymą keliauti į m
sų didįjį kraštą, iki jumsugrįžtant namo, mes įi
some jūsų vardus pavar
dės į savo sąrašus. J <•
turit giminių ar draugų
Sov.Sąjungoje, mes tai)
pat ir juos įtraukiame
prie jūsų bylos, kad jie g
lėtu, reikalui esant, taip
pat keliauti į mūsų Sibii
esamus sveikatos kuror
tus.Savo svečiu n a u da
mes turim visą laiką ve
kiančią automatišką kon
nikacijų sistemą, kuri si
registruoja ir perduoda
kiekvieną jūsų žodį mūs
patikimoms įstaigoms.J<
norite savo draugams, g
minėms parūpinti nemok
mą į vieną galą bilietą į
mūsų žiemos kurortus,;
sakykite jiems, kad at'tų vietinei Inturisto į- i
gai Sv.Rasta, ar "Dr. z
vago", ar vakarų pa- ■ >
nors vieną kopiją lai i r
čio, ir jie neturės ' >
galvosūkio susitvat <\ '
vo kelionę. . . "
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Pagal vienuolyno nuostatus, provincijos g^lva
nors vieną syką per metus aplanko visus savo žinioje esą
mus namus. Ta proga jis išsikalba su savo broliais, pa
tiria jų reikalus, pamato jų darbus, problemas, turi ge
rą progą duoti jiems savo patarimų, nustatyti tolimesnei
veiklai gaires. Tokie apsilankymai sutvirtina ordeno na
rių. savitarpį ryšį, suderina veiklą.
Brazilija labai toli nuo Provinciolo gyvenamos vietos
Kasmet apsilankyt čia sunkoka. Todėl jau buvo praėję
dveji metai, kaip jis čia bebuvo. Užtat dabar jis čia pa
buvos ilgėliau - iki vasario 6 dienos. Kas norėtų su juo
pasikalbėti, mielai yra laukiamas .

Sekmadienį, sausio 30 d.
T. G. Kijauskas laikys
s v. Mišias šv. Kazimie
ro saleje 17 vai. Po to su
sipažinimas ir vaišes.Vi
ši parapiečiai ir kiti nuo
širdžiai kviečiami dalyvau
ti, o Šeimininkes atsinešti
užkandžių.
11
Provincijolas at
sake į ML redakcijos pa
duotus klausimus.
1. Ja u trečią kartą lan
kotės São Paulyje. Kokie
J ūsų naujausi įspūdžiai?
Per šiuos metus kai
kas pasikeitė. Šv. Kazimie
ro parapijoje | darbą įsijungė jaunas kun. Antanas Saulaitis, SJ. Šv. Juozapo parapiją perėmė Tėvai Salezie• Čiai iš ilgai besidarbavusio prel. P. Ragazinsko. Atro
do, kad artimas ir nuoširdus bendradarbiavimasabie)ų parapijų neš gražių vaisių. Jaunimas pradeda v i s
gyviau veikti. Atsirado literatūros būrelis, tautinių
šokių grupe "Nemunas", dvi lituanistinės mokyklos
gerokai paaugo mokinių skaičiumi, po ilgesnės per
traukos vyksta platesnio masto stovyklos; Musų Lie
tuvos spausdinimą teko patiems perimti, suslubavus
spaustuvei; atsirado vaikų puslapis ML-oje, koloni
jos jaunimas sparčiai ruošiasi II Pasaulio Lietuviu
Jaunimo Kongresui, Šv. Kazimiero parapijoje orga
nizuojama parapijos taryba; atrodo, kad Lietuvių,
Bendruomenė vis stiprėja, ir plačiau apjungia lietuvius;
krikščioniški ir lietuviški reikalai darosi vis plates
nės visuomenės rūpesčiais.
2. į Sào Paulį Jus atvykote iš Montevideo. Ką ga 1 etum ė te apie tą lietuvių koloniją pasakyti?
Ten gražiai darbuojasi du lietuviai jėzuitai. Tėvas
Jonas Giedrys daugumai Brazilijos lietuviu yra ge
rai pažįstamas. Jis siunčia visiems sveikinimus.
Pas jus neseniai vykusiuose tautinių šokių kursuose
dalyvavo sesi iŠ Urugvajaus, Jie buvo sužavėti lie tuvių nuoširdumu ir svetingumu Sao Paulyje. Šiaip
toj kolonijoj ekonominės problemos yra didesnes, ne
gu Brazilijoj. Žmonės bando verstis. Lietuviškame
gyvenime gražiai veikia jaunimo tautinių šokių gru
pės . "Ąžuolynas" jums pažįstamas. Yra^du choraivienas suaugusių, kitas jaunimo. Jų didžiausia bedakaip ir daugely kitų lietuvių kolonijų--yra stoka pa
jėgių darbininkų kultūriniam ir visuomeniniam dar
bui vykdyti. (Tęsinys 7 psl.)

JT (D N? .A S

© E M Í A

JAM NUOŠIRDŽIAUSIA

PADĖKA

M. L. AID MINIS TRACI J A

LIETUVIU VYSKUPU LAIŠKO TĘSINYS
titulas bus skiriamas. Šia proga mes tik prime
name, kad L.K. Religinė Šalpa yra įregistruotu
Amerikoje ir Kanadoje. Jai skiriamos aukos at
leidžiamos Amerikoje nuo mokesčio. LK R.eligi
nės Šalpos oficialus titulas yra: LITHUANIAN
CATHOLIC RELIGIOUS AID, In., Prie jos gi e
šamo Fondo titulas yra: LITHUANIAN CATHO
LIC AID REHABILITATION FUND, INC.. Abn jųadresas šiuo metu yra: 6409 - 56-th Road,
MaspethfN.Y. 11378.
Kviečiame visus lietuvius savo gyvenamose
vietose organizuoti r ėmėjų būrelius . Visi lietu
viai kunigai ir LK Religines Šalpos darbuotojai
jums patars ir padės.
Kiekvienam jūsų Dievas gausiai teatlygina
ir jus telaimina.

Vysk. Antanas Deksnys.
Vysk. Vincentas Brizgys.

JAUNIMO KONGRESAS
(Tęsinys )

baigtas ruošti, parenkami pre?
legentai ir tariamasi su jais dėl
atskirų temų. Programa plati ir
apima įvairias jaunimą domi
nančias sritis: lietuvių jaunimas
išeivijoje (prasmės beieškant),
jaunimas ir pavergta Lietuva,
tautinio identiteto ugdymas iš
eivijoje, jaunimo vieta Lietuvių
bendruomenėje, jaunimo orga
nizacijos, tėvų kalba šeimoje,
lietuviška kūryba išeivijoje, jau
nimo vaidmuo Lietuvos laisvės
sieikime, tėvų - vaikų santykiai
išeivijoje, jaunimas ir narkoti
kai, estų, latvių, lietuvių jauni
mo bendravimas, kartų skirtu
mai, etninių grupių sąmoningu
mas, religijos klausimas, reli
gijos persekiojimas pasaulio per
spektyvoje, pavergtos Lietuvos
politinė padėtis, išeivijos politi
nis aktyvumas, moraliniai klau
simai Lietuvoje ir išeivijoje, san
tykiai su gyvenamąja aplinka,
įsijungimas į politinį darbą, li
tuanistinio švietimo klausimai,
jauna šeima išeivijoje, mišri šei
ma lietuviškoje visuomenėje, pa
saulio lietuvių jaunimo susiorganizavimas,
nestudijuojančio
jaunimo vieta lietuvių visuome
nėje ir daugelis kitų įdomių
klausimų.

Jau dabar galime džiaugtu
kad vien tiktai kongreso ruoš i
smarkiai išjudino lietuvišką jau
nimą įvairiuose pasaulio kraš
tuose. JAV-bėse, Kanadoje, Aus
tralijoje, Argentinoj’e, Braziliju
je, Venecueloje, Kolumbijoj
Vokietijoje ir kitose šalyse su
daryti n PLJK ruošti komite
tai. Tuose kraštuose telkiamos
lėšos jaunimo atstovams i k -u
gresą pasiųsti. Brazilijoje ir kai
kur kitur Įsteigti lietuvių kal
bos? kursai jaunimui, kad jau
nuoliai, prieš vykdami i kongiesą. pagilintų lietuvių kalbos ži
nias. Vien tiktai kongreso ko
mitete. komisijose ir pakonusijose dirba ar ruošėjams talki
ninkauja keli šimtai jaunuoliu.
Lietuviškajam Chicagos jau
nimui tenka pakelti didžiausią
darbų naštą, nes iš čikagiškių
dažniausiai sudaromos komisi
jos ir pakomisijos. Vien tiktai
II PLJK atidarymo komisijoje,
kuri rūpinasi registracijos, nak
vynių, krautuvėlės, techninių rei
kalų ir tvarkos reikalais, šiuo
metu dirba 55 jaunuoliai.

( Nukelta i 7 pusi.)
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O .negi kesinsies dabar jau ir jį patį nudėti.Šiokis
ar tokis - gi vis žmogus...
Juozas kralikauskas
Tuo tarpu ką gi daugiau beveiksiįginkis nuo Šu
nų toliau ir žiūrėk, kas bus. O kas bus, tai bus:Ląi
ma žmogui dalią paskiria jau gimstant. . •
Č ,
Ir argi valia atrodyti susierzinusiam?Jis turi
būti ramus, šypsotis ir drožti šunims, lyg smagia
Šiame ML numeryje pradedame spausdinti
žaizdamas, o ne susirūpinusiai besigindamas. Gy
Juozo Kralikausko istorini romaną MINDAUGO
NUŽUDYMAS. Jis laimėjo dienraščio "Draugas" venime gi reikia nemaža kantrybės. Jis kirkins Š
g
literatūrinę premiją. Parašytas labai gyvai, vaiz - nis, rodysis, lyg jam jau patinka šis žaidimas.
soti gi visada gudriau negu pykti. Tada milžinas
. džiai. Tikimės, kad Lietuvos istorijos mėgėjams
kankintojas panorės atsiimti iš jo pramogą: sudr .
k
jis bus itin malonu skaityti.
Red.
s avo žvėris.
T
Kaip tik Girdeliui ir pasiseka stipriai uždrožti
L
1
vienam šunų. Iš keršto ir skausmo užgautasis pu<
1263 M., PRIEŠ AUGMENS ATBUDIMO ŠVENTĘ, KARA
la krimsti savo draugą šunį. . .
LIUS MINDAUGAS SUSIDURIA SU TREINIOTOS SĖBRU,
-Ei, ša, Vilkiau! Kirkyla! Salin, sakau!-milži •
n'
nas iš aukštai jau tramdo savo šunis.
I visas puses — tik giria, margumu aptekusi, pilna pa
Šunų triukšmui beatslūgstant, geraisiais žirg-»
slapčių ir glūdumos. Lapuočiai dar nuogomis šakomis.Vie
ni įšdrūtėję ir samanoti, kiti su iš sivertus i omxs šaknimis. prijoja galingasis karalius Mindaugas,-lydimas k* *
Eių apykūnių raitelių. Mindaugas bus tik šiaipsau,
Kaikurie kėpsnoja audrų išversti. Bežaliuoja tik spygliuoI
dykinėti išjojęs, ne medžioklėn. Bus išlagėjęs p.«
č iai.
Girdelis klūpoja pasislėpęs tankiuose kadugių krūmuose stebėti ankstyvo pavasario pirmienomis. Gi ar n<
Po sunkiai nusvirusiomis eglės sakomis. Atidžiai seka pro pasigėrėjimo girioje prieš pat Augmens atbudimo
šventę? Su jai? šunes tik du. Ir nepasiėmę ne vieu<
spygliuotų šakelių tirštybe.
sakalo paukščiams medžioti. Nelyja, gražiai atši'
Du dideli štoes bėgioja uostinėdami. Jis jau net girdi,
jau po pusiaudienio. Tai jie bus benorį pasidąnv
kad vienas suurzgia, kad ir antrasis kviaukteli.
pasiklausyti smagių pempių, vieversių. ..
Siekti peilio, nors ir atsargiausiai, būtų pavojinga: ir
Atatupstom kiek atsitraukdamas, Girdelis alk ■
mažas krūmo sujudimas gali išduoti. Šitoje tankmėje pasi®
nes linkimu brauko nuo veido prakaitą. Nors neiš
jaučia lyg spąstuose, bet jau per vėlu gerinti padėtį.
siduoda, bet viduje pastėręs. Prieš jį gi — laba i
Nedaug vilties, kad šunes neužuos . Gerai nebent tas,
gudrus ir nuožmus Viešpatis. Nors pažiūrėti ir ra
kad jis atbulas čia įlindo. Šunes negalės pasiekti nei jo
mus, bet jis gi nepabūgo išeiti net prieš visus d i •
blauzdų, nei sėdynės. O iš prieš galės šiaip taip gintis.
vus ir senolių papročius. Svaiginančiai didžių tur
Bet štai
vienas šuo staiga stabteri. Suirzęs tankiai
tų ir baisios galybės valdovas. Kareivių rinktine
uostinėja orą — ir užsidega loti. Po akimirkos jau abu
tuoj žygiuoja, jam vos tik kelius žodžius teištarti*.
šunes puolasi prie jo krūmų. Girdelis duria vėl ir v ė 1 ,
Šiek tiek jau palinkęs, aštriomis akimis, kuprota
norėdamas pataikyti katram į snukį. Tik vis nepataiko :
nosimi ir senu randu kairiajame žande. Ale dar
šunes ne tik labai pikti, bet ir miklūs.
tvirtas: nei paliegęs, nei toks karšinčius. O širdį
cs Besigindamas roplioja pusiau klupščiom į priekį, kad
mi — kaip girdėti— dar toli gražu nepasenęs...
ko greičiau išsilaisvintų iš ankštumos.
- Kas? - paklausia Mindaugas šaltai.
Tuo tarpu prijoja kareiva, ale tikras milžinas .Subliz
- Krūmuose beslypintį užuodė, - atsako milži
ga ietigalis, raitelio nukreiptas į jo kaklą.
nas, šviesai blykstelint netyčia pajudintame ietiga •
Girdelio burnoje pasidaro sausa. Tebesigindamas nuo
lyJešunų, jis nužvelgia, kad šiurkštus stipruolis neprastai val
Mindaugas stipriomis akimis peržiūri Girdeli
do ietį ir žirgą. Su šunim susidorotų, bet būtų beprotybė
nuo galvos iki pušnų.
dabar mėginti įveikti dar ir šį milžiną.
— Ką beveiki?
k - Sulaikyk savo pasiutėlius1. - Girdelis surinka įsako
Ar įsitraukti vidun savo ragelius ir nieko neat
mai.
sakyti? Ogal sakyti, kad kiaušiniautojas šitose miš
n Bet rūgštaus veido raitelis tebetyli, net nekrankstêli.
ko pelkėse? Bet jeigu aš kiaušiniautojas, tai kur m.
Lūkuriuoja. Ar jam gražu žiūrėti į žmogaus kovą su žvė
no kiaušiniai? Kurčiu ir nebyliu tylėti, kaip Sližiui
rimis ? Gal jis mėgaujasi, kad jo šunes beveik kaip vilkai?
savo kiaute ?
Gal nori, kad jie pasilavintų pulti ir galop, kaip atpildą,,
Betgi dalios ir Giltines neišsilenksi ir neišveng
įgautų įkąsti?
si. Kas atsitiks, tas jau turi atsitikti. Taip apsimc
O kaipgi, tokie tuoj perplėštų jo gerklę, jei tik jis su
damas, tik dar giliau ar neįklimptų? Nieko neatsa
kluptų ar paliautų gynęsis. Jie įsiutę puola be paliovos.
kytųm, tai toks išpuikęs galiūnas kaipgi tau neuz*
^Tokioje kvailoje padėtyje nįeko daugiau ir nebelikę, kaip
pyks. O jis - žiaurus ir pavojingas. Atsakyti pridt
tik gintis.
ra juo labiau, kad prakalbino ne piktai, sakytum,
x
- Glųše, ar tu apžolėtas ? - Girdelis vėl suunkščia.
kaip lygus lygų.
Ir pastebi, kad stipruolis turi stumbro akis. Ogi milži
- Viešpatie, ar gina - ne dievų buveinė?
mo ir sprandas - tikro stumbro.
- Gerai, bet kas tų esi? - tramdomai trúkteh bBet negi šis taip Šaltai žirge vis lauks ir lauks ?Tylės
trypiantį savo žirgą.
ir stumbrinėm žiūrės, katra bekovojanti pusė pirmiau iš
- Ieškotojas.
seks ?
- Ko? - staigus šypsnis švysteli Mindaugo veid<
Girdelis pagauna kelis < kimirksnius lankui nuo peties
- Ša, Kirkyla! - milžinas
ni pabaido šu n i
nusiimti. Dabar tik pačiupti strėlę - vienas šuo tikrai iš
kad liautųsi amsėję.
sities. Nė trupučio neabejcja, kad pataikys.
- Paklydai?
Bet jeigu katrą plėšrųjų nudėsi, milžinas ali keršyti,
( Bus daugiau)
filyje yra net kelios dešimtys medžiojamų šuųų. Bet ko
čia gero ir už vieną savo mylimąjį šis ietim jį pervertų.!
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Skersai:

R

1. Kur mes susirenkam šokti.
2. .. tu man sakai
3...... ant žemės
ir sudužo.

LIETUVA

IIIcáUaUiM

Z

Išilgai:

I

Ne alkanas
2. Sėsim i ..
skrisim j Ameri
Ne serga.
Du moteriškos giminės.
Kai vaikučiai padainuos, publika

u
K

ATSAKYMAI: (Nr. 17)
Skersai: 1. Ten, 2. bus, 3. Tai
ka, 4. melas, išilgai: 1. Tauti
nis, 2. žaidimas.

BAIGIASI

ATOSTOGOS

A
I
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Ar Tau patinka žaisti? Man
patinka. Man patinka eiti lietuvis ką mokyklėlę
DAILININKO SASKAITA
šeštadieny iš ryto ar
Vienas Vašingtono mieste gyvenas dailinin
popiet. Ten mes daug
kas už priemiesčio bažnyčios meno darbų resžaidžiame, dainuoja
tauravimą klebonui paraše tokią sąskaitą:
me, išmokstame àug
1. Pataisiau dešimt Dievo įsakymų — 6.25
dol.
lietuviškų, žodžiu. Ar
2. Nužibinau Pontijų Pilotą ir įdėjau jam
norėtum ir Tu kartu
vieną priekini dantį — 1 80 dol.
su mumis bent viena^
3. Atnaujinau rojų, perstačiau žvaigždes ir
kartą, per savaitę su
nuvaliau menuli — 9 dol
4. Pataisiau skaistyklą ir atnaujinau žuvu
sitikti?
Nesigailėsi.
sių sielas — 4.20 dol
5. Paryškinau peklos liepsnas, velniui už
dėjau naują kairįjį ragą ir nuvaliau uodegą --14 dol.
6. Dvi valandas užtrukau prie įvairių darbų prakeiktiesiems — 3 dol.
7 Nuvaliau Balaamo užpakali ir uždėjau
jam naujus batus — 2.10 dol

SZJKVK

TRIS
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Jei patinka, surask artimiausią kelią.
Jei nepatinka, įsivaizduok, kad nupiešti
saldainiai.

KARTUS

São Paulo lietuvių, jaunimo stovykla, vasario (fevereiiu.
1-8 (nuo antradienio iki antradienio). Autobusas išvykta iš Vila Zelinos 9:00 vai. Registruotis klebonijose ku<greičiausiai. Mokestis: 150 kr. (galima per tris mėne
sius išmokėti). Antram vaikui Cr$ 125, trečiam - 100.

IRUTĖ IR KĘSTUTI^
N O A-i
PASISUPTI ?
1
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A redação destas páginas pergunta:
1, Falta seu nome na lista de aniversários?
Mande-nos a data do seu aniversário.
2. Nunca viu seu nome nesta pagina? Ent.io
mande um desenho (tamanho ate 10 cm de Iam
ra por 10 cm de comprimento) em preto e br.m
co ou uma carta, ou então umas perguntas s“1
re a Lituania ou um pedido especial ou aind i
uma suges tao.
As páginas'" Musų. Lietuva mažiesiems" e
"Jaunystės aidas" sao nossas. Aproveite,

T EIKPAI
A SC O M E MO R Ą C Õ E S
AS FESTAS LITUANAS
Os lituanos do mundo livre con
tinuam ate hoje celebrando varias
testas tradicionais de origem an
tiga ou recente. Para tanto colabo
ram : a imprensa com artigos, fo tog rafias ...; as sociedades organizando festas; a juventude apre sentando danças, poesias, dramas
leituras, canções.
As comemoraçoes tem inicio
com o começo do ano, e entre ou
tra s temos :
O Dia da Independencia da Litu ama (Nepriklausomybės švente) 16 de fevereiro, que comemora o
esforço do povo que em 1918 ressucitou depois de 12 3 anos de ocupa
ção russa. O Conselho Nacional as
sinou o decreto da Independencia
na capital da Lituania - Vilnius, e
os voluntários da pátria surgiram
para expulsar os invasores de tres
pais es vizinhos .
Dia 4 de março data a festa do
padroeiro da Lituania, Sao Casi miro, que também e o padroeiro
da juventude lituana conforme a
declaraçao do Papa Pio XII.
Sao
Casimiro nasceu em 1458 falecen
do em 1484. As comemorações tem
um aspecto religioso.
Em junho, no dia 15, os lituanos
dô mundo livre comemoram o Dia
da Dispersão. Neste dia, em 1940,
ą Republica da Lituânia foi ocupa
da pelas forças armadas da União
Soviética, e nos dias 13 e 14 de 6/
1.941 mais de 40 mil pessoas foram
exiladas para a Siberia. Nesse dia
comemora-se também a luta clan
destina, que levou à morte maisde
50 mil jovens (ate 1957), e a resisterič'ia passiva que continlia ate hqjè?
Em Sao Paulo comemora-se junto
com os letonianos e estonianos, atraves de atos religiosos e cultu
rais, culminando com a exposição
dos Países Balticos que neste ano
será de 16 de junho a 19 de julho na
Praça Roosevelt. (Tautos išsklai
dymo diena.)
•
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O Dia de Darius e Girėnas comemora-se no dia 17 de julho. Es
tes voadores atravessaram o At
lântico em 1933. "Oferecemos as
nossas vidas para Ti, a jovem Li
tuania", escreveram eles na ultima carta, e pareceram numa tem
pestade perto da Lituania.
Dia 8 de setembro, tao proximo
ao Dia da Independencia do Brasil,
data a "Festa Nacional" (Tautos
šventė), que nos lembra do ano de
1430, quando o Grão-Duque Vytau
tas, o Grande, quis tornar-se Rei
da Lituania por ocasiao da festa
tradicional de Nossa Senhora. Aįui
nes comemoramos o antigo estado
que durou mais de 550 anos (ate
1795).

O Dia do Exercito (Kariuomaaés
švente), 23 de novembro (1918) da
ta a primeira mobilização na luta
da Independencia. Hoje estediatambem marca o Simas Kudirka, o ma
rinheiro lituano conhecido no mun
do inteiro, devolvido à URSS dqxas
de um tentativa de fuga para a lib erdade perto dos EUA em 1970.
Alem destes dias, os lituanos
comemoram outras festas, mas to
das com suas tradições, como:
Dia das Maes, Páscoa, Natal. . . _■

§ Clevelande pirmąjį savo forte pijono rečitalį atliko vienuolikto sky
riaus mokinys Vytautas Smetona.
Koncertą rengė lietuvių kultu r in i n k j
būrelis.
§ Nijolė Kukanauzaitė vadovaus
Venecuelos lietuvių jaunimui, vyks -,
tančiam į lietuvių jaunimo kongresą
liepos mėnesį.
§ JAV Lietuvių Bendruomenė per
20 veiklos metų išleido apie 100 va
dovėlių lituanistinėms mokykloms.
§ Australijos lietuviai skautai per •
radiją dalyvavo pasaulinėje skautų,
radijo dienoje, kalbėdamiesi su ki
tataučiais skautais tolimesnėse vie
tovės e.
§ Laikraštis vaikams, EGLUTEI,
minėjo 20-tąsias meti
nes. Jos spausdinama .i
pie 1500 egzempliorių.
Redaguoja ir leidžia Ne •
kaltai Pradėtosios Mari,
jos seserys Putnam e,JAV.

Os "ateitininkai" (juven
tude católica) enfatiza .<
festa de Cristo Rei; os
coteiros lituanos festejam
a sua fun da ç ao a 19 de nu
vembro (1918). Atualmeii
te essas duas sociedade.-,
contam com mais de 10
mil membros ativos em
mais de seis países do mu.
do livre.
-Essas comemoraçoes
sao proibidas na Lituania
pelo governo da Umao Soviética de
vido aos seus objetivos rei íq. »•"' -> e
lituanos.

w.;. . .
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JAUNIMO
KONGRESAS

1972 metų birželio 30 - liepos 16-Jungtinės Amerikos Valstybės-Kanada
Lietuviai: skrendame savu lėktuvu
iŠ Sao Paulo. Dabar laikas registra
cijai. Nepraleiskime progos. Šiuš
ėkime savo jaunimą ir važiuokime.
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J . Kongresas

irįtaL

Visi
kininkaį turi ė
kitą, ai®ta pa-

pr

savęs jie
xf nusirašinėja
lietuviškai. Vis tai yi&.gėn da
lykai, kurių neturėtumėm pa
miršti.
#

,

■

Kongreso programas h? darbų
projektus skaitant malonu pa
stebėti, kad jie kreipiami kovos
už Lietuvos laisvę linkme. Bus
nagrinėjama pavergtosios Lie
tuvos padėtis, tyliosios ir akty
viosios rezistencijos . klausimai,
Sovietu ir vakariečių politika,
keliamo0 rusinimo priemonės. •
Kartu bus aptarti politinio ak' tyvumo tikslai ir metodai,. mūsų,
veiksnių politinė veikla. Nebus
pamiršti ir lietuvybės išlaikymo
Tikai ai.
Speciali peticijų komisija jau
dabar ruošia peticijų ir memo,
ra nd ūmų projektus, kuriais kon
gresas kreipsis į įvairių kraštų
į <taigas, prašydamas phdėti Lie
tu v-d atgauti savo laisvę, šiais
k Jausimais komisija tariasi su
Vliko ir Lietuvių bendruomenės
vadovais. Bus siunčiami memo
randumai, kariuose bns išvar
dinti ir dõò jmentuofé Sovietų
nusikèátímaí prieš Pabaltijį. .Gal
vėjai bus prašomi viešai iškelti
tautų laisvinimo byla; ir raginti
karnų

lykai, j

K o ki é sic* kongreso reikšme ir ką jis
duos aur.imui ?
Šis kongresas iau prasidėjo tam tik
ra pri sme prieš pusmetį. Organizuo
jasi k( nitetai. Jie apjungia kolonijų
jaunirn. ; ir skatina įsijungti į vietovių
veiklą. Kongreso ruoš ėjai pageidauja
kad jaunimas jau iš anksto imtų ruoš
tis programai bei vykdyti įvairius pla
nus vietovėse. Pati kongreso progra
ma jau prasidėjusi; joje dalyvauja ir
tie, kurie negalės nuvykti į patį kon*
gresą. Kongresas jau dabar tampa la
bai svarbiu įvykiu.
Pats kongresas duos jaunimui pro
gą giliau įžvelgti į keliamas proble
mas. įvairių kraštų jaunimas susipa
žins. Drauge pajus atsakomybę, kuri
šiuo metu vis labiau pradeda kristi

sas apjungs įvairiuose kraštuose gy
venantį lietuvių jaunimą.
Kongresas duos tiek, kiek jam pa
siruošime, kiek būsime kūrybingi -kiek įdėsime, tiek ir gausime.
4. Montrealyje darbuojasi mums
galėtumėte apie jo darbą pasakyti ?
T, Zaremba ten gražiai įsijungė į
darbą, kuris tose sąlygose irgi nėra
lengvas. Montrealyje ir apylinkėse
yra apie penki tūkstančiai lietuvių.
Veikia dvi lietuvių parapijos . Lietu
viai gana išsisklaidę. Veiklos atžvil
giu yra panašumų ir į P. Ameriką,
nors ten daugiau naujų ateivių. Miestas pakankamai toli nuo kitų lietu/is
kų kolonijų.

kelionės išlaidoms apmokėti,
kongreso patalpų nuomai. jau
nimo stov^ktoms. studijų die*
noms, su^àâtnêjimuL kongreso
administracijai ir kiHfeįps. reika-,
lams reikM^ŠUt^k-ti-
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dM ir organizacijos. Atrodo, kad

Aliança Lituana Brasileira de Beneficência

turintieji. Ir tai būtų galima
; nesunkiai atlikti, jeigu tiktai pa-

convida os Senhores Sočios para se reunirem em

/tautos išeivijoje ateitis. Argi
nepadėsime savo vaikams
, i^ikti lietuviais?
b. kv.
MUM

«Francisco Braga» MUZIKOS

KONSERVATORIJA
Rua Marechal Mallet, 251, Vila Zelina
DABAR LAIKAS ĮSIRAŠYTI
lengvasis pianinas
klasinis pianinas
ritmo orkestras
klasinis gitaras
akordeonas
modernus gitaras
ir vaikams)
įvadas muzifeon (mokytoja
ritminė ir pataisomoji gimnastiKa
baletas ir
kiti kursai
Jif

\1

Assembles Gera! Ordmana

sutelkta. Keliasdešimt M

Kursai

T. Zarembai nuvykus Montreal m, r
‘ rėjo prie ispanų ir portugalų kalbų dn i
pridėti anglų ir prancūzų. Jis dažr-Mprisimena Brazilijos lietuvius.
5* Ar jaučiama stoka darbi./; inkų, 1 n
tokia daugybė darbų?
Kai atvykstu į naujas vietas, žirn--.
skundžiasi, kad jiems trūksta jaunų
žmonių dirbti su jaunimu. Tiesa,
k <•
reikia daug daugiau darbininkų vykd\ ii
tiems darbams, kuriuos tikrai m b«ų i
lime atidėti, Eilė mūsų i ėv./zi ja u il^ i
darbavęsi, neturi visų savo jėgų/
ląukia, kad juos pakeistų. Visi tiiiin
apie tai pagalvoti: tėvai, vaikai, jauni
mas, visuomenės veikėjai, "kunigai.
Tai visų atsakomybė.
Neužtenka tik pasakyti, kad čia rci
kia jaunų žmonių, kurie dirbs su jauni
mu. Pirma rūpinkimės duoti jaunų zív
nių. Jie pasiruošę grįš. Jie dirbs
m.
kolonija ir su jaunimu.
Jei apsižvalgome aplink, aiskai ma
tome, kad Dievo ir tautos darbas yra
labai didelis. Visi klausiame: kas jį
atliks? Visi taip pat ieškokime atsakę
mo.
----Ieškokime būdų, kaip vieningai
ii
gražiai sugyventi. Mūsų tikslai ir atsa
komybė išeivijoje prašoka mūsų asme
niškas ambicijas ir nuotaikas, esame
atsakingi ne tik uz save, bet ir uz pa vergtą tėvynę. Ateitis bus tokia, kokia
ją sukursime.
Ir kunigų ir pasauliečių bendradar biavimas mums labai svarbus tenebū
na lietuvio šioje kolonijoje, kuris ne
rastu laiko ir aukos bendriems reika.»
lams.

v

a reallzar-se no dia 30 de Janeiro de 1972, às
17 horas
sua sede social à Rua Lituania. 67.
nesta Capital - Mooca, a fim de deliberarem a
seguinte ordem do dia :
a) Relatorio da Diretoria,
b) Leitura do balanço geral e parecer da
Comissão Revisora.
c) Outros assuntos de interesse da Aliança.
Não havendo numere legal para a reu$nião em primeira convocação, ficam os Senhores
Associados convocados desde já para se reuní'
rem em segunda convocação às 17,30 horas, no
mesmo dia e local.
S. Paulo. 21 de Dezembro do 1971.
- Alexandre BumbJis
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VILA 2 E LINA
Don Bosco atlaidai
Zelinos parapijoj, tikslu pažin
ti jaunimo globėją, šv. JonąBosco, ir jungti parapiecius artes niam bendram darbui, rengiami
Don Bosco atlaidai vasario 6 die
nai .
Programoj: 17 vai. bendruome
ninės jaunimo Mišios, 18 vai. va
karėlis su įvairia lietuviška bei
portugališka programa, paskui už
kanda.
Bendro patogumo dėlei, Seselės
užleidžia savo salę. Todėl visa
programa vyks Colegio Sao Mi
guel salione, rua'Campos Novos.
Tad vasario 6 d., 17 vai. Colé
gio Sao Miguel salėje laukiamas
jaunimas, tėvai, parapieciai ir
sveciai.
Užkandai moterys ir mergai
tes prašomos prisidėti "užkandžiu.^
p, vyrai ir berniukai - "buteliukui'
Organizacinio komiteto vardu
kun. Pr. Gavėnas
u

Atvyko kun, Šulcas
Ketvirtasis lietuvis salezietis
jau atvyko (sausio 18) į Vila Zėliną. Tai kun. Jonas Sulcas, dve
jas metus dirbęs Vasario 16 gim
nazijoje, Vokietijoje.

Išvyksta LKB choras
\ Liet. Katal. Bendruomenės
choristai sausio 30-tai dienai iš
vyksta į Rio de Janeiro dalyvau
ti pamaldose ir tos kolonijos lie
tuviu* Vasario 16 minėjime.
Stovykla jaunimui
v ----------------------------Siu metą lietuviu jaunimo bei
vaikų stovykla įvyks vasario 1 8 dienomis ACM stovyklavietėje
prie Billings ežero, ten pat, kur
ir pernai. Daugiau žinią jaunimo
puslapiuose.
Dalyvavo Šventimuose
Klebonas kun. M. Gaidys sau
sio 25 dalyvavo naujo vyskupo d.
Vieira Šventimuose, atstovauda
mas parapiją.
Pamokslaus svečias
Sekmadienį, sausio 30, 11:00
valandos Mišias V. Zelinoje lai
kys ir pamokslą sakys kun. GedKijauskas, lietuvių jėzuitų pro
vincijolas, atvykęs iš JAV-iu.
Įvyko JK posėdis
Jaunimo namuose sausio 24 d.
tarėsi Lietuvių Bendruomenės Ta
rybos nariai su Brazilijos Jauni
mo Kongreso komiteto pirm. A.
Stenonaičiu del kelionės salvėm i
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Provincijolas bairuose
T. Gediminas Kijauskas, jėzui
tų provincijolas, lankąs šv. Kazi
miero parapijos kunigus, laikys
Šv. Misiąs šį sekmadienį V. Anas
tácio ir sekantį sekmadienį (vasa
rio 6) Parque das Nações. .
Kunigų pasitarimas
Šv. Kazimiero klebonijoje įvyks
Brazilijos lietuvių kunigą vienybės
susirinkimas ketvirtadienį, vasa
rio 3 d., 1O vai.
Sveiksta po operacijos
Aleksandras Valavičius, stip
riai atlaikęs nugarkaulio operaci
ją São Paulo ligoninėje, sveiksta
ir perkeltas į kitą skyrių..

JAUNIMAS
Mokytojai tariasi
Pirmadienį, sausio 31 d., kvie
čiami šv. Kazimiero lituanistinės
mokyklos mokytojai į posėdį 8:00
vai. vak.
Išlaikė į fakultetus
Tarp į universitetus įstojusiųjų
paskutiniųjų egzaminą metu buvo
šie: Arlete Tumėnas ir Eliane Etegutis de Freitas (USP medicina ,
(profesinės terapijos sky r ius), Eli
zabeth M. A. Barasnevicius ir Te
reza Cristina Gansauskas į valsty
binio universiteto medicinos fakul
tetą Campinas; Jonas Jose Kisie
lius į biomedicinos skyrių, Escda
Paulista de Medicina; Ana Rosa
Meškauskas į katalikų universite
to filosofijos fakultetą; Joao Jorge
Girdziauckas, USP Medicinos fa
kultetą, Ribeirão Preto.
Dinah Suely Draugelis į arabų
ir hebrajų skyrius, USP; Stella kfe
rija Adamėnas - geografija USP,
Klemensas Musteikis - ekonomija
ir administracija, USP, Helenice
Kairys, geografija - USP.
Teresa Jocytė iš Vila Belos įstojo į USP agronomijos fakulte
tą Piracicaboje. Ji lanko šv. Ka
zimiero lituanistinės mokyklos vy
resniųjų klasę, šoka "Nemuno"
tautinių šokių grupėje ir bendradaifoiauja ML jaunimo puslapyje.
Kristina Živile Juraitytė išlai
kė egzaminus į USP istorijos fa
kultetą. Ji dalyvavo 1971 jaunimo
stovykloje ir yra literatūros rate
lio narė.

BLB Tarybos rinkimai atidėti
iki kovo 19 dienos, vietoj anksy
ciau numatytos vasario 27 -tos

- ..
Prenumerata
Už 1972 metus Pranas Paunksni
25 kr.
NEMUNAS šoka
Tautinių šokių grupė "Nemumi
pasinaudoja atostogomis ir moki'-šokių savaitės dienomis Jaunimo .
muose. Sekanti repeticija šį kete i r
tadienį.

LIETUVIAI DALY V A V O
SP MIESTO ĮKŪRIMO ŠVENTĖJ :
Įvairių tautų vėliavų tarpe mat-'
si net dvi Lietuvos vėliavos, kartu
su kitų baltiecių - estų ir latvių
liavomis Patio do Colegio sausio 2J
São Paulo 418-tose metinėse.
Susirinko mažiau žmonių, negu,
įprastinėse Velykų-Pascoa da I ra
ternidade mišiose, kurios Šiais m*
tais buvo perkeltos į kitą dieną ir,
dėl Metro statybos, į kitą vietą.
Lietuvių matėsi iš V. Zelinm-,
Mokos, Moinho Velho, Centro u
tųbairų, įskaitant ir jaunimo .£ 1
vus tautiniais rubais.
Mišias su arkiv. Paulo Evaii-i
Arns koneelebo^avo įvairių taurų
kapelionai, ją tarpe ir kun. Ju<m
Šeškevičius, atvykęs kartu su b-,
liu indėnų iŠ jo globojamos kolom
jos.
Savo pamoksle arkivyskupas į*
brėžė, kad šioje vietoje, kurioje }
kurtas miestas, turėtume atnauj.
ti savo ryžtų nešti viltingas Gerų
sias Naujienas moderniam pašau
liui, pirmiausia savajame miesi> ,
kad kiekvienas gyventojas galėtu
pilnutiniai išsivystyti, ir tada t . •
didžiulei didmiesčių seimai, k u r
turi tuos pačius rūpesčius ir sm
mus .
Giedojo karinis vyrų choras, l.
dimas vargonėlių; garbes sargyU
je stovėjo kariai, skautai ir moki
niai.
Po Mišių arkivyskupas palam.,
no tūkstančius rožių, kad jos bū’j
simboliu Dievo palaimos visiem-,
ypatingai pagalbos reikalingiems.
Rožės SP valstybes gubernatori n
miesto prefeitui ir kitiems parvi
gūnams įteikė maža cekoslovak į
kolonijos atstove.
Valdžios pareigūnai padėjo \ t.
nikus prie miesto įkūrimą minm
čios statulos.
Šiemet nebuvo tradicinės taut.,
eisenos, bet kiekviena tauta aui^jimo metu įteikė simbolinę dovan,
Is viso dalyvavo apie tūkstantis m
nią, kurią kiekvienas parsinešė p
rožę. Rožes taip pat buvo atskirai
įteiktos kiekvienos kolonijos atsto
vui.
Lietuvių kunigų iŠ viso dalyvavo
septyni.
A.S.

