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aLaisvė,laisvė!
VARGIAI RASIM PASAULIO ISTORIJOJE TAUTĄ, 

NEKOVOJUSIĄ DĖL SAVO LAISVĖS. ŠIMTMEČIUS 
KOVOJOM IR MES, LIETUVIAI,SU MUS PASIVERG
TI BESISTENGIANČIAIS KAIMYNAIS : NET IR TADA, 
KAI MUS PAVERGĖ MILŽINIŠKOJI RUSIJA, NERI- 
MOM, IKI 1918 M. VASARIO 16 SUTRAUKĖME VER

GIJOS RETEŽIUS. DABARTINIS PAVERGĖJAS VI£ 
SAIP, IR KALĖJIMAIS, IR ŽUDYMAIS, IR VISOKIU 
GĖRYBIŲ PAŽADAIS BANDO NUSLOPINTI TAUTOS 
VERŽIMĄSI Į LAISVĘ. TAIP , YRA PARSIDAVĖLIU, 
PATAIKAUJANČIŲ PAVERGĖJAMS UŽ .GARDESNIO 
VALGIO ŠAUKŠTĄ'. TAI MŪSŲ TAUTOS NEGARBIN
GOS NUOTRUPOS. TAUTA IR DABAR NERIMSTA IR 
NERIMS; IKI VĖL PATI, LAISVA, GALĖS TVARKYT 
SAVO LIKIMĄ, O NEBE SVETIMŲJŲ PRIEVARTAU
JAMA. IR TA VALANDA TIKRAI VĖL ATEIS!
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WERCTOIE TOTffi
( Tęsinys)

Paskutiniame ML numeryje 
pradėta spaudinti kun. Zdeps- 
kio kalba teismui parodė , 
kaip komunistinė propagan
da apie religijos bei sąžinės 
laisvę Lietuvoje kalba viena, 
o gyvenime yra visai kitaip. 
Ten stačiai akiplėšiškai veid
mainiškai persekiojami ti
kintieji ir kunigai už atlikinė- 
jimą savo pareigų.

AIŠKIOS APGAULĖS

1) Ar nepažeidžia klastingai są
žinės laisvės ateistų pastangos, kad 
Romon studijuoti ir į vyskupų vie
tas patektų tik ateistų parinkti asme
nys ? Ar čia neglūdi pridengtos už
mačios griauti Bažnyčia iš vidaus, 
šalyje, kur konstitucija garantuoja 
sąžinės laisvę ir visi mano, jog vys. 
kupai yra savo vietose, kad visi po
tvarkiai išeina iš vyskupų kanceliari
jų, o tuo tarpu kunigus skirsto į dar
bovietes, ir visus kitus potvarkius 
diktuoja ateistai, kad ir Lietuvos 
katalikų Bažnyčios padėtis butų pa
naši į pravoslavų Bažnyčios būklę 
Rusijoje.

2) Ar nedvelkia klasta ir tos pa
stangos kaikurius kunigus ier net vys. 
kupus kompromituoti tikinčiųjų i r 
net Vatikano akyse? Pav., ar tai ti
kintieji pasirūpino, kad energingas 
ir sveikas Jo Eksc. vysk. Slatkevi- 
čius Vatikano pasauliniame vyskupų 
sąraše būtų įrašytas tik "sėdi da- 
tus"? (t.y. paskirtas vyskupo sos
tui. Red.)

3) Ar ne klasta dvelkia faktai, 
kad kunigų seminarija egzistuoja, 
bet į ją leidžiama priimti tik po 4- 
5 klierikus, kai tuo tarpu Lietuvoje 
kasmet miršta po 20-30 kunigų?O 
ir tai ar ne klasta, kad stengiamasi 
neleisti patekti seminarijon gabiem 
aukštos vidinės kultūros studentam 
ir profesoriams ?

4) Panašiai yra ir su vaikų mo
kymu. Ar ne klasta, kad Pirmos 
Komunijos eiti leidžiama, bet ką 
reiškia tai, kad vaikus kunigas gali 
apklausinėti tik po vieną, atskirai? 
(Nors tokio juridiškai apiforminto 
įstatymo ir nėra.) Kaip paruošt po 
vieną vaikus tokiose parapijose, kur 
vasaros metu vaikučių būna keli š

tai? Tėvai teisėtai laukia šiame rei
kale pagalbos iŠ kunigų. Ir kas lie
ka daryti? Ar leisti vaikelius Pir
mos Komunijos neparuoštus? Tai 

ko žmogus nepažįsta, negali pamilt.
Ar čia ne slypi pastanga patylom at
imti iš tėvų vaikus? Tada ateistai 
galės sakytis "Pas mus yra sąžinės 
laisvė. Žmones patys tikėjimo atsi
sako". Tada tikjimo laisve tampa 
panaši į leidimą gyventi, bet drau
dimą gimti.. • •

DIEVAS IŠ "BIBLIJOS
, linksmybių"

Gerbiamieji teisėjai, norisi gal- 
voti, kairi Tamstos, kaip ir dauge
lis jaunosios kartos žmonių, šian - 
dien, Dievą pažįstate iš "Biblijos 
Linksmybių" (tai tokiu pavadinimu 
Lietuvoje išleistas šlamštas tikėji
mui pajuokti. Red.) ir panašių kny
gų, o ne tą Dievą, kuris dėl mūsų 
mirė ant kryžiaus ir da
bar kažin ar išlaikytumėte iš 
tikėjimo dalykų nors tokius egzami
nus, kaip laiko vaikai prieš Pirmą
ją Išpažintį, nors turite aukštojo 
mokslo diplomus savo specialybė
je. Jau vien šitai prisimenant, ka
dangi Rachmanovos žodžiais ta
riant, jūs esate žmones "Naujo 
Žmonių Fabriko" pagaminti, mes 

privalome jums atleisti už šį teis
mą ir melsti Dievą jums atleidimo» 

’ Tą dieną, kai bažnyčioje, kaip mi
nėjau, buvo sukeltas triukšmas, 
paskui vaikelius paklausiau :"V ai- 
kuČiai, ar reikia šituos žmones ne
apkęsti?" Jie atsake: "NE". "O 
koks yra svarbiausias Jėzaus rei
kalavimas ? " -- "Nei vieno žmo
gaus nelaikyti savo priešu" — at
sakę vaikai.

IR VALSTYBĖ TAI TOLERUOJA • « •

Tokius ir panašius faktus, kurių 
vieną kitą paminėjau pavyzdžio dė- 
liai, kurius plačiai žino visuomenė, 
negali nežinoti ir prokuroras. Ko
dėl visa tai toleruojama? Jei aš e- 
su šiandien teisiamas, kaltinamas 
už sąžines pažeidimą, kaip gali bū 

':ti baudžiamas baudžiamas pilietis 
už reikalavimus, kurių, kaip man
tém, daugeliu atveju nesilaiko net 
paskiros valstybes institucijos ?Ir 
pats faktas, kad keliama kunigui

, Šitokia byla, ar nėra nusi-
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kaitimas prieš sąžinės laisvę* 
KAIP ir pastangos atimti iš tėvų 
vaikus ? Turbūt būtų galima kaltin- 
tinti kunigą sąžines laisvės pažei
dimu, jei jis mokytų vaikus religi
jos tėvams to nežinant. Nejaugi 
pati valstybė pamiršta savo konsti
tucijos reikalavimus, visa tai tole
ruodama ?

PASMERKĖ, KALINO, PALEIDO, ' 
NES PASIRODĖ NEKALTAS

Įsižiūrėjus į gyvenimo faktus, 
atrodo neaiškus pats įstatymas, pa
gal kurį esu teisiamas . Pav., prisi
menu tokią pat bylą iš 1969 metų. 
Tada taip pat už vaikelių mokymą 
buvau pasmerktas metams kalėti. 
Praėjus keletai mėnesių, atėjo vy
riausybės įsakymas mane paleisti, 
ir nuimti teistumą (t.y.laikyti,kaip 
neteistu. Red.) Išteisinimo doku
mente buvo toks motyvas: " Ištir
ta, kad prievartos vaikams nebuvo." 
Bet šitai teismas žinojo prieš pa
smerkdamas mane kalėti, o pasm- 
erkimo sprendime apie prievartą 
vaikam nebuvo net užsiminta. Gi 
Baudžiamojo Kodekso 143 paragra
fas buvo paaiškintas šitaip:"Drau
džiama organizuoti ir dėstyti reli- 
ligijos tiesas mokykloje";ne baž
nyčioje. Nežiūrint to, kad Šituo ne
buvau kaltinamas, vis tiek mane 
pasmerkė. Kaip tai suprasti? Ir 
jei paskui išteisino, tai kodėl d a- 
bar esu teisiamas pagal tą patį pa
ragrafą ?

Kad vaikai buvo mokomi ne mo. 
kykloje, o bažnyčioje, tai liudija 
ir tėvai, kurie kreipėsi dėl šio rei
kalo į TSRS vyriausybę. įstaty
mas tose pačiose aplinkybėse ne
gali būti aiškinamas vieną kartą 
vienaip, kitą — kitaip.
Taip pat nepavyko išsiaiškinti, kur 
yra paskelbta "įstatymais numaty. 
tos taiskyklės". Nei tardytojas, 
nei Vilniaus juridinė komisija į šį 
klausima neatsakė.

III

KOKIOS IŠ TO VISA IŠVADOS ?

Žmogiškai, trumparegiškai 
žvelgiant, panašiais atvejais visa- 
danorėtųsi pakartoti Jėzaus žo
džius: "Tėve, jei galima, tepraei
na ši taurė". Tačiau ištikrųjų 
mes, kunigai, turėtume dėkoti jum 
už šį ir panašius teismus. Jie pri
verčia prakalbėti mūsų sąžines, 
neleidžia užmigti, pri verčia ap
sispręsti. Jūs pastatot mus prieš 
dvi galimybes :

Tęsinys 4 psl.
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VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI 

TÉÒMÉJE IK IŠEIVIJOJ

Savanorių bei suorganizuotos 
kariuomenės pulkų didvyriškais žy
giais ir gyvybių aukomis , visos tau
tos remiama kova už laisvę laimė
ta. Gedimino kalne suplevėsavo Ne
priklausomos Lietuvos trispalvė. 
Nuo ano meto vasario 16 dienos Ne
priklausomybės šventė buvo mini, 
ma kasmet su pakilia džiaugsmo 
nuotaika. Ilgainiui į to minėjimo 
džiaugsmo nuotaikas įsijungė ir lai
sve begyvenančios tautos kultūri
niai, ūkiniai ir kiti laimėjimai, i ida r 
gražesnės ateities perspektyvos.
Sovietų smurtas minėji

mus nutraukė.
Deja, tuos iškilmingus džiaugs

mo minėjimus nutraukė du-194o ir 
1 941 įlietų birže liair Pirmąjį birže
lį sovietu riedantieji tankai atvežė 
tautai tragediją -- išplėšė jos su
verenumą, kraštas paverstas skur
džios tylos scena. Per antrąjį bir
želi kraštas virto raudų ir kruvinų 
ašarų scena. Dabartinėje besitę
siančioje okupacijoje Lietuva virto 
tylios, atkaklios, slaptos išsilaiky
mo kovos scena. Todėl galima sa
kyt, jog nuo bolševikų okupacijos 
dienos,Vasario 16-ji įsigijo 

dvigubą prasme ir paskirtį.

Ir dabar turim pagrindą džiaug
tis ir didžiotis 1918 metais tautai 
nušvitusia Nepriklausomybės diena. 
Antra vertus, dabar Vasario šešio
liktąją privalo nuolat sustiprinti mū
sų pasiryžimą darbuotis, kovoti ir 
veikti, kad tautai vėl išauštų pil
nos laisvės dienos ? o Dievą prašyti 
nepalaužiamos kantrybės dabarti
nės priespaudos metu. Dabartines 
tautos nuotaikas būtų galima išreikš 
ti Šiomis eilėmis:

Erškėtyną puošia rožės, 
Džiaugsmas tarpsta su vargu, 
Žavi mus tėvynės grožis 
Nors ji žengia kančios keliu.

Būtų vien minties klejonė 
Laikyt ją mirusia anksti, 
Ištvėrusi ji terorą, — 
Kelsis sveika ir liks gyva, 

s*
Šitokias tautos nuotaikas tėvynė

je patvirtina patvirtina iš ten atei
nančios žinios, ten atsilankančiųjų 
ir iš ten čia apsilankančiųjų įspū- ) ą . . •džiai. Patvirtina tai ir Simokáiciu, 
Brazauskų bei Simo Kudirkos šuo
liai į laisvę. Ypač visiems įsidėmė
tini ir nuolat atsimintini Simo žo
džiai teisme:

MŪSŲ LIETUVA

„AŠ NEIŠDAVIAU SAVO TĖVY- 
VYNĖS LIETUVOS’" Ir dar pridėti :

"AŠ PRAŠAU SUTEIKTI MANO 
TĖVYNEI LIETUVAI NEPRIKLAU
SOMYBĘ".

Ar šitie jc žodžiai neiškelia jo 
į tautos didvyrius ? Žvėriškų, rusų- 
bolševikų sužalotas, žiauriausiai 
tardytas, iškankintas ir belaukiąs 
baisios baus, .ės už savo bandymą 

išsiveržti į laisvą pasaulį, jis nesi- 
raito ant grindų pries savo pavergė
jus, bet drįsta kaltinti sovietus,iŠ- 
plešus tautai nepriklausomybę. To
kia drąsa gimė ne čia teismo salėje, 
bet buvo jo išugdyta sielos gelmėse 
per ilgai priespaudos laiką. Tai pa
tvirtina ir jo įrašas dienoraštyje :

"VERTA MIRTI UŽ LAISVĘ"
Šitoks Kudirkos elgesys parodo, 

kad ir sovietų pavergėjų režime au
gąs Lietuvos jaunimas išlieka išti
kimas visos tautos idealui - laisvei.

MŪSŲ PAREIGOS TAUTAI

Prieš karą išeivija turėjo tamp
rius gyvus ryšius su tėvyne. Lais
vai susirašinėjo, gavo iš ten spaudą, 
siuntė Lietuvon savąją ir patys galė- 
lėjo, kada tik norėjo, lankytis . Mus 
lankė Lietuvos mokytojai, paskaiti
ninkai, kulthrihinkai ir kiti. Karas, 
okupacija visa tai sustabdė, išsky
rus mažas okupantui toleruotinas iš
imtis. Jei norim išlikti ištikimais 
savo tautos vaikais mums tenka čia- 
pat labai suglausti savo gretas, su
sijungti vienon darnion bendruome
nėm NIEKAS KITAS MŪSŲ NEPA

LAIKYS LIETUVIAIS, O TIK PAČIŲ

BŪRIMASIS Į VIENĄ, VISUS API
MANČIĄ BENDRUOMENĘ.

Daugelis, ypač jaunosios kartos 
musų žmonių to dar nesupranta ir 
lieka abejingi-indirerentai tautos 
siekimams. Jie dar nėra mirę 
tautai, _o tik apsnūdę. Reikia juos 
tik pažadinti, ir grąžinti į lietuviš
ka šeimą,kuri sukurtų savo politi
nį, kultūrinį ir ekonominį avantga-ar
dą kovai dėl Lietuvos laisvės.

Zenonas Bačelis.

SUSITIKSIM
DRAUGE PASIMELSIM IR 

ÂTSIGAÍVIUSIM................

Vilniuje Šv. Kazimiero šventė 
sutraukdavo minias žmonių. Juk 
jis — vienintelis kanonozuotas mū
sų tautos šventasis. Jei mes patys 
jo negerbsim, kad kitas gerbs?

Asmeninė lietuvių parapija S. 
Paulo miestu turi savo Globėju šv.
Kazimierą. Čia yra ir jo relikvi

ja. Kovo 5 dieną švęsim metinę 
Šv.Kazimiero parapijos šventę. 
Tat ar nederėtu, kad nors ta pro
gai visi S. Paulo lietuviai sugužėtų ° 9 w . ...į savo metinę šventę. Šįmet ji ir 
tuo dar bus nepaprasta, kad daly
vaus ir mūsų arkivyskupas, J. E. 
Paulo Evaristo Arns, Laukia čia 
mūsų ir kita didelė staigmena,at
siųsta iš LIETUVOS!. Pamatysit, 
ko dar nesate matę! Tą dieną, ko
vo 5, mišių nei V. Carolina, nei 
Casa Verde nebus. Visi trauksim 
į Sv. Kazimiero atlaidus MOKON.
Visi,esami ir buvę AUŠROS choro 
nariai labai prašomi padėt tą die
ną pagiedot lietuviškas mišrias.

7



,sr ( {ILL'?) ly i á, ii, lí. ivi u ü

KUN. ZDSPSKXO 
KALBOS CALAS

keptos anties
?. **4IS&S*

Arba būt tikru kunigu, 
arba išvaikyt jaunimą iš 
bažnyčios, pataikaujant a- 
teistams .

Viena galimybė : būti kunigu 
pagal Kristaus mintį, ryžtantis at
likti tas pareigas, kurių reikalauja 
Kristus, Bažnyčios teisė, ir tuo pa
čiu priimti visa tai, ką Apvaizda 
Leis išgyventi.

Kita išeitis: tai rinktis vadinamą- 
j j "taikaus bendradarbiavimo su a- 
teistais kelią". Bandyti laviruoti. 
Bandyti tarnauti dviem valdovam.

Pataikauti ateistams, tai būti ku
nigu savo pareigose, bet ateizmui 
būti nepavojingu. Tai pačiam išvai
kyti jaunimą iš bažnyčios, kad jis 
ledalyvautų mišiose. Net nereika
lauti, kad jis dalyvautų mišiose, ka
dangi tai esą nevalia. . .

Vaikelius ruošiant Pirmai Komu
nijai, pasitenkinti tik tuo, kad jie mo
ka poterius, nors nieko nesuprastų 
apie šv.Mišių paslaptį - viso krikš
čioniškojo gyvenimo centrą, negal
vojant, kokia bus padėtis krašte po 
10-20 metų. Tai butų neišpildyti sa
vo tiesioginių kunigo pareigų, eiti į 
konfliktą su sąžine, rūpintis tik ko
kio sąstato bus šiandien pietus, pasi
stengti užmiršti, kad vaikeliams vis- 
tiek bus kalbama apie Dievą, bet ne 
apie tokį, koks jis yra, o apie tokį, 
kokio iš tikrųjų nėra. Aš ir pats ne
tikiu tokiu dievu, kokį piešia musų 
aplinkos spauda ir radijas.

TŪKSTANČIAI JAUNIMO 
UŽ GROTŲ

Jūs man parodėte tūkstančius jau
nimo už grotų. Ju nei vienas nepa
žįsta Dievo tokio, kokį mylėti reikia. 
Kuris mylimus. Jiems niekas nekal
bėjo apie tokį Dievą, Jų niekas ne
pamokė rasti savo laimę kiekvieno 
žmogaus, net priešo akyse, darant 
jam gera. Gerai žinau, jei mes, ku
nigai, jiems apie tai nekalbėsime,

AKMENYS ŠAUKTI PRADĖS. 
DIEVAS IŠ MŪSŲ PAREIKALAUS 
JŲ LIKIMO.

Štai, ką reiškia mūsų aplinkoje 
"taikus bendradarbiavimas" su ate- 
izmu", ko niekad negali suprasti už
sienyje gyvenantieji tikintieji.

KAS DĖLTO KALTAS ?

Ar dėlto nėra kalti ateistai?
Arba, kaip šiuo atveju matom, rink
tis langus su grotom, kaip tardyto
jas pasakė: " Nenorėjai valgyti

Ir jei mūsų, kunigų me
teis teismas šiandieną, 
mus teis tauta. Paga - 
liau mus teis Aukščiau
siojo teisinga, no valan- v
da. Šito bijoti mums,ku
nigams ,tepadeda Die
vas, labiau, kaip jūsų 
teismo

Man vėl prisimena 
tūkstančiai jaunimo už 

grotų. Jie nepajėgė jau
nystėje klausyti savo tėvų. Man 
brangi šalis prie Nemuno krantų. 
Gerai žinau, kad jos čia nebebus, 
jei jos vaikai nepajėgs klausyti sa
vo tėvų...

Apie tai aŠ jiems kalbėjau. Pa
sakiau jiems, kad to reikalauja Die 
vas. Jeigu tai, pagal jūsų sąžinę, 
yra nusikaltimas, tai pripažinkite 
mane fanatiku ir teiskite mane, o 
tuo pačiu ir save.’

PRAŠYMAS

Prašau teismą atsižvelgti į su
minėtas psichologines aplinkybes; 
nepamiršti, kad teismo sprendi
mas neverstų tikinčiųjų visuome - 
nės galvoti, jog kaikurie konstitu
cijos paragrafai yra tik propagan
da. Ar gali išsilaikyti pagarba rei
kalavimui, verčiančiam eiti į kon
fliktą su savo sąžine? Ar gali lik
ti pagarbos įstatymui, jei jis bau
džia už atlikimą savo pareigos? 
"Dievo reikia labiau klausyti, negu 
žmonių".

Galas.

PASAULYJE
BRAZILIJA

Centralinis Brazilijos Bankas iš
leido 12 dekretų ir jais pertvarkė 
krašto finansų politiką. Nuo vasa
rio 15 sumažinami procentai titu
lams. Už juos bus mokama nebe
daug iau, kaip 2.5 nuošimčių. Labai 
sumažinti nuošimčiai paskoloms 
žemės ūkio reikalams. Tie patvar-

Komunistinė meška, didžiausia tai
kos nešėja. Ką užmušė, tas ir tai
kus. " ...~ ;

Kada, ' 
paga
liau aš ’ 
juo pasi 
gardžiui 

o*' OŠIU ?

ŠIO MŪSŲ LIETUVOS NUMERIO 

GARBĖS LEIDĖJAS

IMŽ :Z®JSO5®AS BAČELIS
JAM NUOŠIRDŽIAUSIA PADĖKA

M. L. ADMINISTRACIJA

«“SsgSSiP* «"Ujg

kymai ypatingai palies titulus nu
statytam laikui ir tikimasi, kad žmo
nes dabar labiau pirks akcijas.
Kad akcijos perdaug nepabrangtų, 
valdžia galės leisti įvairioms insti
tucijoms išleisti daugiau akcijų. 
Tais ir kitais patvarkymais vy
riausybė stengias sumažinti kru- 
zeiro inflacija iki 15 %.

Pagerins ir kavos augintojų 
reikalus. Valdžia žymiai padidino 
kavos instituto augintojams garan
tuojamą kainą, visą kavos preky - 
bą su užsieniu perleido privatiems 
pirkliams, pašalpa kovai su kavos 
rūdim bus duodama be procentų. 
Gaus paramos ir naujiems kavy- 
nams užveisti.

ooo• • •
USA-KINIJA. Viso pasaulio 

didžiausias dėmesvs dabar skiria- z
Amerikos prez.Niksono apsilanky
mui kom . Kinijoje . Pekine apsigy
venusieji užsienio korespondentai 
visokiais būdais bando išpešti iš ki
niečių valdininkų ir žurnalistų dau- 
giau žinių apie apsilankymo paruo- 
Šimus, apie bus kalbama ir tt, bet 
kiniečiai tik mandagiai šypsosi ir 
nieko svarbaus nepasako.

” URUGVAJUS. Aukščiausias 
Teismas patvirtino, kad naujuoju 
krašto prezidentu išrinktas: Juan 
Bordaberry.

DAUG IR Di
delių galvo - 
sūkių laukia 
naują Urug
vajaus prezi
dentą: tupa- 
rai nė nema
no nutilti. Ū - 
kis ir pramo
nė labai nu- 
kę. Daugybė 
bedarbių ir 
streikai var - 
crįna visuome ULEITO. O presidente
° Juan Bordaberry

==VATIKANAS: Paulius VI va
sario 12 įšventė 19_naujų vyskupų 
įvairiems pasaulio kraštams.
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pasėli

ÍOKW /-J/7Ž2

IRUTE, 
KURTU TA 
s ILGAI 80

6 MAMA-Ç LU£ 
PROCUfi-OU !

BOCKNMORAMBLYSOP 
R$TUVBZBCbAF6WJK 
leoparėasmrntrp*
V Z i R C I L K 6 R S J L A P Ė 
DCFAZE8RAGIH I M K L 
CMTNKORTNBU5ŪTRŽ 
ZBCUD I FGTHK JT K L T 
MKNGPSRŽ I P. A F A S T I 
VIZABCDFLGSHSJKR 
LiERNA6MQNP£R5TH
V K Z I B T C b P V I L K A 5 A 
F I G S H I JKĖLMnPRST 
VSMTNSBEZPŽ I ONĖ K 
UNGŪRABCOFAGHJT 
LMKSTAVZBTCSbVPP 
Šeškas kmlokystS’S

ONO£ ^QCi 
esteve ?y

QUA K !
KEISK PffOFESlTO, 

TU - N£T| KĘS
ANCIU MEOZlOTOJfiU

Siame raidžių miške yra pasislėpų 20 žvėreliu 
Pabandykime juos surasti!
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Skersai:
V
Žmogus kuris duoda,PĄSAULIO LIETUVIS BRAZ1^ aukoja geriems 
tikslams.

Quem mora no Brasil, ja sabe algumas coisa 
sobre a história dos lituanos aqui. Parece que o 
primeiros chegaram ao Norte do Brasil com os 
holandeses ha tres séculos.

Imigrações menores seguiram no século pas
sado (1870) e neste século antes da primeira guer
ra mundial. A maioria dos imigrantes radicavam

Depois dos EUA, o Bra 
sil ocupa o segundo lugai 
entre os lituanos e seus 
descendentes, dispersos 
pelo mundo inteiro.

Neste anó, durante o 
segundo Congresso Mun-

Garsų menas, kur j 
taip mes visi mėgstam.

Lietuva daug ... nuo
oiogų kaimynų.

z. . . , ' v1 .
(Giminingas žodžiui
"kančia")

Išilgai:
se no Sul, nas fazendas.

A imigraçao maior realizou-se em 1926-1929, 
com mais de 40.000 novos habitantes, e mais algu
mas centenas depois da segunda guerra (1947).

O maiór centro e Sao Paulo, com duas paroqui-

dial da Juventude Lituana 
(do mundo livre), teremos 
17 representantes, escolhí 
dos no dia 20 de fevereiro 
em Sao.Paulo, entre os 2 50

1. Diedukas rūkė ir leido
... kamuolius.

2. Priešingas atsakymas.
3. Ūkininkas prižiūri savo

as, varias sociedades, o nosso jornal e diversas a- 
tividades. A segunda cidade é do Rio de Janeiro, 
com cerca de 100 famílias e também uma paroqui .

Algumas famílias moram em Porto Alegre, B. 
rão de Cotegipe, Erechim, Curitiba, Santos, Sa< 
Vicente, Campinas, Jundiaí e outras cidades, alái 
de pequenos povoados ou fazendas de varios esta-
do s .

30-000
'/akauu euRorosr 

KiTur.
Į AuStX^LQA 
i URUCrVA3U$ 

representantes de mais de 
17 países.

Na próxima semana va
mos voar daqui para . os 
vários países da America 
do Sul,' e mais tarde para 
a Australia, Europa e A- 
merica do Norte.

4. Ta peteliške kuri tik
naktį skraido.

5. Lietuviškai nesakom
kau gyvulys mirs, bet

Nr. 19: Skersai:! verda, J 
axis, 3 — s v aii, 4 s ekla, o ka 1 į 
o skiepas, .1 aras. Išilgai; Į 
Švarkas, 2 daržas, 3 avi, 4 
kalė, 5 plepa, o mama.

LIETUVOJ kiras
3o. o o ©

3.000-00°
^/UÇTYgés

A

LIETUVIAI PASAULYJ
Renkami į Jaunimo Kongresą - Eleições

Sį sekmadienį, vasario 20, Vasario 16 šventės 
proga bus renkami Brazilijos atstovai Jaunimo 
Kongresui šį liepos mėnesi Siaurės Amerikoje. Vi
sas jaunimas kviečiamas dalyvauti (15:00 vai. Vi
la Zelinoje, seselių salėje).

ĮSd .• j

17 
dorepresentantes do Brasil que vao participar 

Congresso Mundial da Juventude Lituana nes te jul
ho . Estará lá ? ?

Sugrįžo is stovyklos
Po aštuonių laimingu dienu, vasaros stovykloje 

miestan sugrįžo linksmi stovyklautojai. Prie per
eitame numeryje parašytų dalyvių pridėtini dar: 
Audra Vosyliūtė, Maurytis Bendoraitis, Arlete Il
ly té, Ana Emilija Silickaite.-

»■ii

M•' ■ V-? • ■
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Nr 7 (1229) < 1972. H.17
$

LITFRATQ^A - DAILF- MOKSLAS ■ ! I

.4 a) IŠ MOKSLO IR TECHNIKOS PASAULIOKĄ AS TBONAU TAimUŽINOJO APIE :MĖ'N EL LJ
— —r-r -— ".v Trir"" t——»— -r~
Dar yra m.onių, ^kurie.-me- 

tiki, Jo/g jąų kelis kartus pasiektas 
mhsųįįėnųjią, įsąą apįb ikę^irt^ 
mįĮijpi}© ųų^^ęm^s-.-

Įš 4emO tęlėskppąis ' W įvairiau- 
'^įj'iaia įUstvumentąįi įą^'feąlitbM^u- 
' J X *.‘:À *">'k \ i- 4 -

žinp^ąpie natūra^ ^atelitąj1 bet 
įdopąiausią.s žinias: parsivežė astro
nautą V Ss \ ■ ’v

; Aę^^ if - ^jdyėlaįyio>®a^eta, par 
e s lipk, buvo atka- 
mėnųl&i. Raketa nu-

kėlu

čių •
Krintantį rąįęla §>U&aątė mėnulį, 

bet visai kitaip, neg^ft&^uėje- kad bū
tų krituli ^mėnuli s dr.eMįp net virš

M o k «lyg inkai sužinojo^ kad mėnu
lio paviršius (Kent toje; apylinkėj e)nė
ra kietas-,' ne turi, vientisi^ uolių, kaip *' ■-■ -ftíSÇ) .< į
ž ęm ė. Kądanąi;ųė r a vandens t. ...s ky u 
lės tarp mebulįb akmenų ir dulkių t 

neužsikemš .. ^susilieja i ištisi- 
npklodą,~Mažieji akmens ir dul
kė s..(bnet ik i 50 kmgilumos) labai 
iša klaž dė r c y&ė Lai vio rakte to s anū- 
g^ .kurio b g-Q-8^ lyg- juros pavir - 
šuuje, vis -^p ir ėjo toly nil. Dulke 
lės ir akmenėliai ilgįąu juda palai
di, negu sulydyti į uęlas .

Todėl mėnulio paviršių galime 
palyginti su-akmenų kr-ųva ar žvy
ru nuklotu keliu.

a

Taip, mėnulyje irgi pučia vėjas 
tik ne toks, koks‘žemėje 
nulyj e nėra oro, n-e r a deb ėį s ų,

peš me - 
nega

lima be ypatingų aparatų kvėpuoti.
Mėnulio paviršiumi eina "saulės i 

vėjas"--įvairus spinduliai ir pąąžy- ( 
čiai gabalėliai, kurie nubraižo pa- į 
viršiuje esančius akmenis --ir kar-j 

^tu mokslininkų paliktus mstrumen- į; 
tuS-« ' ■'

Po dviejų metų su pusezastronau-■ 
tai parsivežė anksčiau nuleistą Sur-į 
veyor 3 aparatą ir tyrinėjo aparato 
dažus bei stiklus—čia buvo "saulės 
vėjd1 žymių.—maži, brūkšneliai.

Saulės vėjas sulaiko ir dujas (ga- 
zus) kurių lyg burbulęliai akmenyse 
pagauti--spinduliai sugrąžina dujų 
"garus", apie pusę jų, atgal menu
lio paviršiun.

Akmens, kuriuos keliautojai par
vežė, esą net beveik 4 bilijonų metų 
senumo--apie tai pasikalbėsime ki
tą kartą. . AS

ss^E^zassazrass

MWDAUÚÜ WWlM
» ■! A

^Tę'sinys)
§sąugūųą.ąs:tyli: nežiopteli nei m ė, nei bė. Bimzą..v 

s tijį^ląasl i-t/et padribusiu ir apsiblaus u siu čiaūiės; Vei
du. IŽiuri prasivėpęs (su priekaištu. Í Pirma1, dar pasika
so, j paskui jau-lėtai lenkiasi, kad pakeltų-nuo .asios-kau-
są... ,h . r; v. . U if J • > . ,4 •<’ 5 . i ■ 't. 1

Susyk:-GErdelis-‘tvoja: pasįlenkusio galvon gėlėžinėuan- rįW‘

KŪinVap^pūol^ griebia ana,už? gėrkMs^, VebatlyčĮ-5 
ta: bej^feráò^gtil^e^tó ,n»ė-fau^fe J&giMr.at^osr;àiumlxie^^ 
tai tóli^ááú.:ne; tctoją . • < . . =? y

č iuopę s<- išrauna gėležinįuą,. raktu^ud Wt^okêprfie J -ango5; 
ir atBÍrakiâá rankų Baakabiį.
kįas.-dųriši.

Dabar /- papuskite jus man uod’egonlk Kad. ir. svaigu -, 
liuoja gailiau kad ir silpnoka^ to yįdubiai kamuoliu trau- 
kia, bet tai į;as ‘. Užtaigi jau vėl Lalas E '. .

3 . AUGMENS. ATBUDIMO APEIGA VIENIUJE^ 
KRĮyĖ VISAČ^^Ą^UGO/SE- : " " ’ - . • ''
I^JĮGENČ^^Aig^GMĄ

. . . Septynžvaųgždis mėtynaš 
jau leidžiasi va&a rup še. Jàú ‘ 
metas, kai. galima, ži.rgūs iš
leisti pabal'ėsna,- Šiandieninė 
šventė bemaną.

maudyti,- tas bent jau nupraus ir nagas nuyaXysTkard 
' gyvio neturėtu ir-gyliai mažiau begeltų.

Gir del is p r a e idam as ma to — š ali a tr o bo s dur ų art 
var pą tie s te.be.budi Šluotos -ražas e Prie kitos trobos 
avino.a-r gal’ožio ragai. Dar prie kito gyvenimo-- 
jaučio kaukuolė. Tailąpsigynimui nuo ka tik praė
jusio s ligo s, kad j i ..siaubo j i, vėl neapsigręžtų. Nėra

mėnesp, .Ne taip, kaip būdąvo... . *
r^’* ■ ♦, f

Žmogui kasdien ir vi^-urvgresia sunkiai beišven- 
igiamO'S blogybės: Abėdos^J bępritekliai, įvairios li- 
(g o s, prakeikimas/1! badas, ■; maras, nelaimingi atsi- 
iūkimai. O diedai (šventieji’. Dar rūsčiau gresia vi- 
saiVnetisve«igiamas bĮpgis : iškąusmas ir mirtis.

Pro liemenų tarpėkŠlius, ’antai, matyti pakilęs 
Vikrios vanduo. Srovią tekėjimas kažkoks visa va
lia gyvatiškas ŠaįL’tąs, užsispyręs, atkaklus verž- 

įtisi savo kryptimi. Ir Eglę, gi užsispyręs ir atkak
lius^ Žaltys-pulte sau ?pasiėmė,ne gana prieš jos, bet

* ?
B 
ų

Ji kantringai pastodavo nėščia nuo Žalčio: jiedu 
turėjo vaikų. Kažkur po vandeniu tebesanti didriki.0 
pilis. ;Visa žalčių rikija tebėra po vandeniu slėptin- 
gpja tyloje: tokioje pat didelėje tyloje, kaip akme
nys, kalnai...

Pempės,-gvysčioja snieginiu balčiu ties tyvuliuo-/. 
j an č hi paviršiumi. Ir vieversys jau čivirena gėlai^L 
aušrai bešvintant. :i; v a ,į

JaųgEp.o gaidžių pràgydimo: jau nuginta šalin&Jb 
v ai dul iaT< j, r v isà j uo'do s Mo rėš n e 1 ab ųj ų r u j a. Tik > 
kur-ne-kur bespyisi žvaigždelės, betjr šios pasku- i 
tin ė s jau nebęnąirkčioja. / \

Galop Girdelis prieina ir Šventaragio gojų, ap-

3;

Daug kurs į ryt žir gu s man- ■j '. ’
' dys,- kad ištisus, metus butų
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FLOR •-?- '
Flor murch^ 
feneceste

tao cedo,
ra

U-

šit.
k

tao triste. . .
Tuas petalas caem 

unia a uma
Des conjuntas-te lentamente, 
minha rosa desbotada,- tJ • - 

acabada...
Foi-óe embora o teu aroma, 
fugiu tua beleza., .

sem
sobre a mesa. , .

vida»

Živilė
19.67

■ Įžanginis žodi
Vasario 16 - Nepriklausomybės šventės r progą,Mūsų 

.ietuvoje'1 pradeda eiti dviejų puslapių literatūros lapas, ku- 
į paruosti ir globoti apsiėmė São Paulo lietuvių literatūros y 
ureiį'S. i • ' \

■Salia .savosios kūrybos ir vertimų bei įprastinės ML at- 
įarpo-s,- čia. buą minimos rašytoju ir kultūrininkų sukaktys, 

>‘M^ikiamOs kultūrines žinios ir įvairenybes, surištos su
s sritimis,

Iš portugalų kalbos vertė

P,. Steponaitytė
ŽMOGUS KURIS SKAIČIAVO

I

I» >'■ į; [į
n A 1
f i
b ji

4

3/

• ?!

sw 
i-tey 
t«íS£sí»

ÍW Was
\ R a.

•U i i . A ii- 'V 1*13*3

B * >

<»Prof, Justino Pikūno vei~ 
ll® kalas apie žmogaus ugdymo- 
|g|si eigą ’’Human Development 
|H'A Science of Growth” šiais 
O j metais pasirodė ispanų kal- 
H b a Madride ir japonų leidyk- 
wĮ- tos Tokio mieste.

y Mintie s” leidykla Vilniuje 
W išleido Jono Lukas e vidaus., 
Í Gimtojo Krašto'’ red.'ktorisus 

SI pavaduotojo, knygą Meemi- 
B g rantai", propagandinį vei

kalą apie užsienio Lietuvius, 
sųgrįžiusius į Lietuva iš He-

Amerikos ir kitų kraštų.
Užsieninė filosofija nei
ma i. v e r tinama Rimanto 
įlsgirio ’’Šiuolaikines bur- 

hės filosofijos pagrind- 
krypty s, ’1, i ši e i s to j e VLl-

ica" septintasis 
sąsiuviny ė- pasirodė Vilniuje 
Čia aptariami iv.ai.tus kalbo- 
ty r o s kl au- s im a i.

.Maskvos Jermolovos te
atras numato statyti viena 
is trijų Justino Mat tinke vi
daus veikalu: Siena, Kated
ra arba Krauja ir. pelenus.

Jau lietuviu ir anglu kal
bomis išėjo Simo Kudirkos 
dramos aprašymas, paruos
tas is to įvykio dokumentu 
rašytojo J. Gliaudo s , '

*>
y

^Vilniuje pasirodė papilė^- 
■fea ’’Lietuvių - rusų kalbų žo
dyno laida5', paruošta Anta
no Lyberią-f -

^Rašytojo Albino Žukaus
ko 60 metų sukaktis plačiai

MALBA TAHAN

Vardan Allah, Atlaidaus ir Gailestingo

Kartą, keliaujant, lėtu mano kupranugario 
žingsniu, j Bagdą vedančiu keliu, grįžtant iš 
ekskursijos į garsųjį Samarra miestą, ant Tigro 
.krantų/ staiga pamačiau, sedin.tą ant akmens pake
leivį, prastai apsivilkusį, ilsintis nuo kelio - 

^ės vargų.

Jau norėjau pasveikint nepagist< jį keliau
ninkų vartojamu salam (arabų sveikinimo būdas), 
kai su dideliu siurpryzu, išvydau jį atsikeliant 
ir lėtai tariant:
- Milijonas, keturi šimtai dvidešimt trys tūks
tančiai, septyni šimtai keturiasdešimt penki ;

Vėl atsisėdo ir tyliai rymojo,lyg butų gi 
liai paskendęs mintyse. • J

Sustojau netoliese ir spoksojau, lyg stovėa- 
Čiau prieš kokį istorinį paminklą, legendose pas
kendusiu laiku.

-o keletos minusiu, žmogus vėl atsistojo ir 
ramiu ir aiškiu balsu pasakė kitą nemažiau įspū
dingą skaičių:
~ Du milijonai, trys Šimtai dvidešimt vienas ' 
tūkstantis, astuoni šimtai šešiasdešimt Šeši ’

Ir taip kelis kartus, tas keistas keleivis 
Atsistojo pasakė garsiai didelį keletos bilijo
nų skaičių po to vėl atsisėsdamas ant paprasto 
pakelės akmens.

Negalėdamas sulaikyti žingeidumo, kuris ma
ne kuteno, priėjau prie nepažįstamo ir pasveiM 
nęs Allah vardu (Jam visos maldos ir garbe per 
amžius), paklausiau ką reiškė tie visi skaičiai, 
kurie tik galėtų priklausyti milžiniškom propor
ei jota. ■

>
Svetimšali, atsakė Žmogus Kuris Skarciavc - 

nekalbinu tavo žingeidumo, kuris pertraukė mano 
skaičiavimų eigą ir mano minčių ramybą. Kadangi 
maloniai užkalbinai ir gražiai paprašei, paten- 

turėsiu papasakot

B
& -k -k

■i-â.

to
»

kinsiu tavo norą. Bet del 
tau savo gyvenimo istoriją

. Ir štai ką papasakojo:

- V
S & T
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Nr 7 (1229) 1972. II. 17.

s
Rinkimai į naująją Brazilijos Lietuvių Bendruomenės Tarybą bus š.m. | 

kovo men. 19 dieną. Balsavimo vietos, laikas ir I os taisyklės bus pa- ; 
skelbtos kitame M. Lietuvos numeryje. Norima, k d neliktų nebalsavęs 
nei vienas balsuot galįs lietuvis. Viskas daroma, Kad kiekvienas noris 
balsuoti, galėtų tai lengvai atlikti. Kandidatų statymo laikas jau pasibai- | 
g ė ir čia patiekiamas jų sąrašas. Visi kandidatai sutiko būti įtraukti į 
rinkimų sąrašus,ir tai savo parašais patvirtino. Kandidatus pasiūlyti bu- I 
vo kviečiami visi, tiek organizacijos, tiek paskiri asmenys. Kas tik no - [i 
rėjo, tas turėjo progą savo kandidatus išstatyti —- niekas nebuvo daroma | 
slapta , tartum užkulisiuose.

Kad Bendruomenė būtų veikli ir darbinga, stengtasi į kandidatus įtrauki 
ti ko daugiau jaunų žmonių, ir net dar mokslus tebeinantį, ar ką tik juos I 
baigusį, jaunimą» Tikimasi, kad jie įneš veiklon jaunos energijos, idėjų | 
ir darbštumo.

VISUOSE MIESTO RAJONUOSE BUS PASKIRTI ĮGALIOTINIAI, KURIE I 
išdalins balsavimui sąrašus bei vokus, o po balsavimų, uždarus vokus 
surinks ir įteiks centrinei rinkimų komisijai. Tas patarnavimas taiko
mas negalintiems nukakti į balsavimo vietą. Visi kiti balsuos pramatyto- g 
s e vietovėse.

PROVINCIJOJE IR KITUOSE MIESTUOSE GYVENANTIEJI balsavimo i
sąrašus ir konvertus gaus laiku, įdėtus į M. Lietuvą, ir galės atsiųsti 
savo balsus paštu»

VASARIO 11 dieną Br. L. Tarybos posėdyje buvo peržiūrėti, patikrin- į 
ti visi pristatytieji kandidatai ir šiuomi skelbiame juos mūsų visuomenės įj 
žiniai. Kandidat

1. Bačelis Zenonas
2. Bačelis Gražvydas
3. Bajorinas Jonas
4. Butkevičius Vitas
5. Budrevičius Albino
6. Dimša Jonas
7. Gavėnas Pranas , kunigas
8-Godelis Jonas
9. Kutka Vincas
10. Masiulis Juozas
11. Lisauskas Juozas Feliksas
12. Lukoševičius Joao
13. Paukštys Jonas
14. Paleckis Mečys
15. Petraitis .Alfonsas

Kandidatai Revizijos Kornisijon ;
■ iriruTOun-----riirjini- iiirTTBirMiuriTji ir ■ » ■ nrir į-itu----■ninrr"- 1 i.r.ir .1 11 ................. ................... ..

v I

1. Bagdziutė Regina 4. Simonytė Vilma
2. Čiuvinskas Juozas 5. VinksnaitienêMagdalena

z

3. Tatarūnas Jose A.

KAS BALSUOS BENDRUOMENĖS RINKIMUOSE, TAS PALAIKYS 
LIETUVIŠKĄ DVASIĄ IR GARBĘ. JUO SKAITLINGIAU DALYVAUSIME j 
RINKIMUOSE, TUO SVARESNE BUS BENDRUOMENES TARYBA.

LABAI DIDELĖ ĮN Ž . ZE
NONO BAČELIO AUKA.

P . Zenonas Bačelis ne tik daž
nai remia M. Lietuvą savo raštais, 
bet padeda^ jai ir finansiškai. Jau 
ne pirmas kartas jis pakloja šimti
nę vienam numeriui išleisti. O šį 
kartą nesitenkino šimtine, bet dar 
pridėjo kitas dvi šimtines naujųjų 
ofseto mašinų išmokėjimui. Tai 
gats pirmasis Bičiulis,atsiliepęs
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ai Ta r y b o n

16. Pilipavičius Sergio ei
17. Rudys Antanas
18. Rimkevičius V. Vytautas
19o Saulaitis Antanas, kunigas į
20. Skorupskis Casimiro
21. Sliesoraitis Algirdas
22. Stankūnas Anna
23. Šukys Pranas
24. Steponaitytė Rymantė
25. Šimonis Pedro
26. T r iubas Kazys
27. Tumas Vytautas
28. Valavičienė Janina

f

29. Vidmantas Elena 

į nedrąsu Administracijos prašymą 
padėt išmokėti brangiai kainavu
sias mašinas, bet žymiai pagerinu
sias mūsų laikraščio išvaizdą. Jei- 
ir kiti skaitytojai panašiai atsiliep
tų, tai laikraštis galėtu dar labiau 
pagerėti. Ieškome M. Lietuvai ge
resnių ir įvairesnių visokių raidžių. 
Jei tai pasisektu, tai laikraštis vi
siškai "pajaunėtų” ir manytumėt, 
jog yra spaudžiamas spaustuvėje.

_____________ 9
PAMLB® JO , FAGERÉJ©, 
BET HEPABRAMGO UI •

Su šiuo Vasario 16-os gar
bei išleidžiamu dviem spalvom ir 
dviem puslapiais padidintu laika- 
raščiu galim ne tik pasigirti, bet 
ir užtikrinti, jog redakcija steng
sis visomis jėgomis M. Lietuvą pa
daryti kaskart įdomesnę. Tuos pa
žadus išpildyti teikia pagrįstų vil
čių jau metai veikiąs S.Paulyje 
Literatūros mėgėjų būrelis. Jis 
apsiėmė kas savaitę duot medžia
gos naujajam skyriui LITERATŪ
RA-DAILĖ-MOKSLAS. O kadangi 
būrelyje yra talentingų ir jaunų jė
gų, tai, atrodo, nenusivilsime.

NEPATINKA
Kaikam nepatinka skiriami vai

kams du puslapiai. Girdi, "nei šis, 
nei tas". Ir paveikslai keisti, ir 
kalba maišyta, kam jo reikia.Ne
tinka rimtam laikraščiui".

Kas taip sako? Be išimties tik 
senieji žmones. NE JAUNIMAS IR 
NE PATYS VAIKAI, KURIEMS TIE 
DU PUSLAPIAI SKIRIAMI. Jie yra 
patenkinti, džiaugiasi, savo moky, 
tojams rodo ir iš jų mokosi lietu
viškų žodžių. Ko nesupranta, bė
ga tėvo motinos, ar močiutės tei
rautis. Atėjus M. Lietuvai Į namus, 
kaikur vaikai pirmieji griebia jai 
rankas ir skaito. Ateis laikas, kad 
iš vaikiškųjų puslapių akys nuslisį 
kitus, suaugusiems skiriamuo
sius. Tik šitie vaikų puslapiai duo
da vilčių, kad dar užaugs šiek 
tiek jaunų M. L. skaitytojų, kurie 
užims išinirštančios kartos vietą. 
Pagaliau, kam tie vaikų puslapiai 
nepatinka, nėra verčiamas juos 
nė žiūrėti. Yra kitų, "rimtesnių" 
puslapių.

DAR TRŪKSTA
no,Redakcija žino jog trūksta,ir ži
no, kad žmones pirmoj vietoj skai
tytų tai, ko dabar trūksta, jei ne
truktų. O tai yra VIETINĖS ŽI
NIOS IŠ MŪSŲ KOLONIJŲ IR BAI- 
RŲ. Bet kas tas žinias redakto
riui pristatys. Jei pats redakto
rius važinėsis po kolonijas, kas 
beprirašys laikraštį? Todėl jis tu- 
ri vieną, didelį, jums visiems svar
bų prašymą. Kai tik kas nors atsi
tinka įdomaus jūsų apylinkėje, jei 
nemokat rašyti, tai patelefonuokit 
redaktoriui. Jis užsirašys ir pa
skelbs. Praneškit viską: kam, kas 
gimė; kas mirė; kas susituokėjcas 
įstojo į aukštesnes mokyklas ir 
kas jas baigė; gal kas susirgo,ar 
sveikas ir linksmas iš ligoninės 
grįžo? Žodžiu,viską praneškit, 
kas jums patiems būtų įdomu ži
noti. Tada M. L.bus jums įdomi.'R.
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SUGRĮŽO IŠ STOVYKLOS

Pirmadienį, vasario 14, sugrį
žo iš stovyklosl8 berniukų ir 14 
mergaičių. Kai kurie iš jų prašė
si jau anksčiau, kiti, tą pačią die
ną, susidėję į komisiją, atėjo pa
šyti, kad stovykla tęstųsi dar ir 
sekančią savaitę.

Kodėl jaunimas susižavėjo sto
vykla, nors ji, dėl įvairiu prie - 
žasčių, buvo tik ant greitųjų pa
ruošta?

Visų pirma,atrodo, del to, kad 
surado iš vadovybės pusės mylin
čių širdžių, kurios itin draugišku 
atsidėjimu jį lydėjo nuo pirmos 
iki paskutinės dienos, programa
vo, dirbo, triūsė, patiekė įdomių 
pergyvenimu ir įdomiu valandėlių: 
maudynės su plaukiojimo bei žve
jojimo konkursais, laužai, varžy
bos, įdomybių vakarai su viso
kiais žaidimais bei spėjimais, 
skaidrės, jaunatviškos pamakbs 
karnavalo žaidimai, turto ieško
jimas, kaukių konkursas, gra - 
žios premijos, dainos, muziką, 
žaidynes ant kalvučių, ekskur - 
sija į Igarata ir kita.

Prisidėjo taip pat palankios 
gamtos sąlygos : gražus oras, 
puiki vietovė, patogūs namai, ge
ras valgis, prieinama kaina.

Yra nusipelnę lietuviškos vi
suomenės dėkingumo pp Valavi
čiai, Ambrazevičiai ir Šimoniai, 
užleidę savo vasarvietes; p. Al
dona Valavičienė, A. Misevrius, 
M. Misevičienė, Albina Ribeirq 
E. Bendoraitienė, G. Baltušie- 
nė, t. A. Saulaitis ir du salezie
čiai kunigai, kun. St. Šileika ir 
kun. H. Šulcas, su visu atsidė- 
j imu pasidarbavę prie Santa Iza- 
bel stovyklavusio lietuviško jau
nimo labui.

SUSIRINKIMAS
Kovo 12 dieną, vidudieni, yra 

Šaukiamas visuotinis šv. Juoza
po Vyrų Brolijos susirinkimas. 
Jame vyks naujos valdybos rin - 
kimai ir bus svarstomi organi - 
zacijos reikalai. Narių dalyvavi
mas -būtinas 1

Brolijos valdyba

Metinės veiklos RELIACIJA
L. K. Šv. Juozapo Vyrų Bro

lija 1971 metais nuveikė sekan - 
čius darbus: metų pradžioje at
remontavo brolių Matelionių 
pastangomis bažnyčios švento
riuje pastatytąjį lietuvišką kry-
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NEPRIKLAUSOMYBES ŠVENTE 

Vasario 20, sekmadienį, 15 vai. 
Seselių pranciskiečių s ai ėję . 
Visos aukos skiriamos jau
nimo kelione į Kongresą. Tau
tiečiai kvieč ami dosniai prisi
dėti. MisioS Zelino j e 11 valandą^ 
Mokoje 8 vai. ryto.

Savo Glob< jo, Šv. Juozapo, 
Šventės išvakarėse, Brolija užsa
kė gedulingąsias šv. Mišias už 
savo organizacijos mirusius na
rius. Sekančiam sekmadieniui bu
vo užsakyta iškilminga "Suma"su 
procesija, Brolijos intencijomis.

Gegužės 9 Brolija šventė 30- 
tąji savo įsisteigi mo jubiliejų. 
Ta proga, po 11 vai. Mišių, buvo 
iškelti pietūs visiems norintiems 
šventėje dalyvauti parapiečiams.

Sunkiai besiverčiant bažnyčios 
gražinimo darbams, Brolija pri
sidėjo pinigine parama ir pasko
la.

Liepos 11 d. buvo suorganizuo
ta šventkelionė įŠvČ. Dievo Mo-

Irenai ir Vincui Tūbeliams sau
sio 20 gimė sūnūs, kuris bus pa
krikštytas Kazimiero vardu.

tinos Aparecidos šventovę. Josios 
tikslas buvo pasimelsti už Tėvynę 
ir joje vargstančius brolius bei 
seseris. Dalyvavo apie 100 maldi
ninkų. Prel, P. Ragažinskas ir 
kun.St.Šileika atlaikė šv. Mišias, 
choras pagiedojo giesmių. Po pie
tų apeita kryžiaus keliai, apsisto- 
jant ties po eukaliptais slypinčiom 
koplytėlėm.

Rugsėjo mėnesį Brolija suruošė 
naujai atvykusių kunigų saleziečių 
susipažinimo pietus ir įteike nau
jakuriams labai praktiška dovaną: 
naują pečiui

Ištikima jau 6 metų tradicijai, 
Brolija suruošė septintąjį Spaudos 
B«.;į ir po to dar prisidėjo prie 
■ .o ML garbės numerio išleidi -

PRADĖJO MOKSLUS
Laikraščiuose toliau skelbiami uni

versitetų egzaminų daviniai. Į Funda
ção Santo Andrė, ekonomijos ir filoso
fijos fakultetą įstojo: Ignácio Rimkus 
matematika, Maria Aparecida VaŠkys 
pedagogika, Simão Tadeu Ragevičius*- 
ekonomija.

KELIONĖ Į Š, AMERIKĄ
Kelionė (São Paulo-New York) kai

nuoja $400 arba Cr$2. 314, 00. Mokė
ti galima iš karto?arba su banko pa
skola (dvylika mokėjimu po Cr$2 32, 10)

Paskolai gauti ir dokumentus tvar - 
kyti kreiptis įSr. Roberto, Sr. Dona
to ar Sr. Fernaldo, SPARK Viagens e 
Turismo, Rua Bráulio Gomes, 37,tarp 
São Luis ir Sete de Abril gatviniai r e. 
(Tel. 36-3988, 37 -1652, 35-5325.)

Kas mokės iš karto, gali sumokėi 
Vila Zelinos klebonijoje, pas tėvus jė
zuitus Mookoje ar pas Arūną Stepo - 
naitį (61-5975, ramal 64).

Atsakydami į klausimus pabrėžia
me, kad dokumentams paruošti rei
kalinga keli mėnesiai laiko, bet gali
ma važiuoti ir Lietuvos piliečiams.

New Yorke keliautojai išsisklai - 
dys; jaunimas autobusais ar lėktuvu 
tuoj vyks į Čikagą. Norintieji kartu 
su jaunimu Čikagon vykti turėtu apie 
tai pranešti.

Suaugusiųjų turistų nakvynėmis ne
sirūpiname, nebent kas nors pagei - 
dautų kelių dienų vienoje ar kitoje vie
toje lietuvių Šeimoje — kaina yra gry
nai lėktuvo.

Vieta lėktuve užtikrinta tik tiems, 
kurie įmoka pinigus. Suaugus iemstiF 
ris tams palikta apie 60 vietų, jau a- 
pie 40 pareiškė, kad važiuosią.

E. MATARAZZO
Iš Argentinos Petkevičių šeimoje 

lankėsi lietuvis jaunuolis Ricardo 
Račkevicius, studijuojąs Bs. Aires. 
Šeima gyvena Mar del Plata.

VILA BELA
Kelerių metu sekretorės kursą 

šiomis dienomis baigs Laima Vosy
liūtė, veikli žilvitiete ir ateitininkė.

MOKINIU REGISTRACIJA
Su šiuo ML numeriu siunčiame 

registracijos lapus São Paulo lituar 
nistinėms mokykloms. Prašoma juos 
grąžinti Vila Zelinos ai/šv. Kazimie
ro klebonijoms iki kovo 5 d.

Pramoginėje srityje Brolija suor-
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