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Ik MUMJ05 ALO&UOMNÍê.
Prieš ketverius metus ikurdamas Šv.Kazimiero asme. 

ninę lietuvių parapiją, apimančią visą S.Paulo arkivysku
pijos teritoriją, Jo Em.Kard. Agnelo Rossi pasakė ir pa
rašė; "Quisemos assinalar a passagem do 50 aniversa - 
rio da independencia da Lituânia com mais uma prova de 
estima e de afeto paterno para com a numerosa, laborio- 
sa e querida coletividade litua- 
na de S. Paulo, constituindo a pa», 
roquia pessoal de Sao Casemiro*

Toliau kalbėdamas .Kardino - 
las pridėjo šiuos svarbius ir ge
rai Įsidėmėtinus, bei visada atsi- 
mintinus žodžius: "Sao Casemi- 
ro ha de merecer o apoio de to
dos os lituanos de S. Paulo... 
Sob nenhum pretexto, quem quer 
que seja, pode alguém ficar al
heio a este dever patriótico e cr
istão, como homenagem aos vos
sos antepassados e motivo de es
perança para vossos filhos e ne- 
to s •

Ar begalima norėt palankesnių 
ir mums malonesnių žodžių iš 
musų Ganytojo burnos, ypač kai 
tie žodžiai palydėjo tokį Brazili
joje negirdėtą įvykį, įsteigimą 
tautinės parapijos imigrantams. 
Vėliau atsirado jų ir daugiau. 

IR DABAR?
Kardinolo įpėdinis arkivysku

pas Paulo Evaristo Arns pasiro
do mums nemažiau palankus už 
parapijos įsteigėją. Ir jis, kaip 
tikras mylįs tėvas, rūpinasi mū-' 
sų reikalais, musų pažanga, di
džiuojasi lietuvių gražia veikla, organizuotumu, ir kai vie
ną sykį tautų parade musų pasirodė tik mažas būrelis, jis 
labai nustebo ir tai paėmė sau širdin. O kai mūsų klebo
nas T. Jonas Bružikas paklausė jo, ar negalėtų dalyvauti 
šiemet mūsų parapijos įkurtuvių metinėse ir jos globėjo 
šv. Kazimiero šventėje, tai jis regimai nudžiugo ir mie
liausiai sutiko. Sutikdamas stipriai pabrėžė: jūs giedokit 
viską lietuviškai, o aš tik ten įsiterpsiu, kur bus būtinai 
reikalinga". Ar bereikia didesnio nuoširdumo iš vyskupi
jos ganytojo?

KILNUMAS ĮPAREIGOJA
Taip sako prancūzai. Mums yra žinoma, kad net to

kios Š. Amerikos lietuviai pavydi mums tokio dvasiške 
s ÍOJ vyriausybė s palankumo. Jį turėdami, mes galim da-

ryt viską, kas reikalinga ir naudinga palaikyti s a- 
voms lietuviškoms tradicijoms ir papročiams religi
niame musų gyvenime. Tuo pačiu mes galim palaiky, 
ti ir tautinę kultūrą bei savitumą.Dvasinė vyriausybė 
čia neragina mūsų išsižadėti savo tėvų ir protėvių 
kalbos bei papročių. Priešingai, liepia laikytis jų..

sako remti savo parapiją 
ir brėžte pabrėžia, kad tai 
yra mūsų.krikščioniška ir 
patriotiška pareiga'. Kad 
"Sob nenhum pretexta" 
koks jis bebūtų niekas ne
gaili nuo tos pareigos pa
sitraukti.

AR TAIP YRA?
Ketveriems metams pra

slinkus nuo parapijos įkū
rimo, verta klausti, armes 
lietuviai pasinaudojome su
teiktomis laisvėmis, ar 
mes nuoširdžiai remiame 
savąją parapiją, ar mums 
rūpi, kad ji augtų, klestėtų 
ir būtų tuo lietuviškuoju ir 
religiniu gyvenimo ir veik
los centru, kaip pageidavo 
jos kūrėjas kard. Rossi ir 

-dabartinis mūsų Ganytojas 
arkivyskupas Paulo Evaris 
to Arns ?

Pirmiausia reikia pasa
kyti ir pasidžiaugti tais iš
tikimaisiais tautiečiais,ku
rie iš pat pradžių iki da - 
bar nuoširdžiai dalyvauja 
parapijos gyvenime, Atvyk

sta kone kas sekmadieni į pamaldas, lanko parengi
mus, kiti dalyvauja chore, siunčia savo vaikus mo
kyklon šeštadieniais, prisideda ir savo piniginėmis 
aukomis parapijai ir jos reikalams išlaikyti.

Kita dalis parapijiečių, gyvenanti toli nuo para
pijos centro, čia rečiau teatvyksta, bet uoliai daly
vauja parapijos kunigų tolimuose "bairruose" lietu
viškai laikomose pamaldose, kviečiasi kunigus pas 
susirgusius, prašo sutuokti, krikštyti ir palaidoti. 
Tie parodo savo nuoširdų įvertinimą parapijos ir 
jos kunigų lietuviško religinio darbo.

Būtų neteisinga nepaminėt šia proga ir tų, ku
riems lietuviška parapija "nei šilta, nei šalta"; ku- 

(tęsinys 3 psl)
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DVYERGTOJE < TOMEJE
LATVIJOS KOMUNISTU SKUNDAS VAKARAMS

Šių metų pradžioje Vakarų spaudą pasiekė septyniolikos Latvijos se
nųjų komunistų raštas, skirtas užsienio komunistų partijų vadovybėms,
ypatingai Rumunijos, Jugoslavijos, Prancūzijos, Austrijos, Ispanijos, 
kurių pažiūros kai kuriais atvejais skiriasi nuo Maskvos linijos.

Skundas atspaustas Švedijoje, latvių socialdemokratų biuletenyje, o 
tikrai nėra žinoma, ar jis autentiškas, nors daviniai yra patikimi. Sa
vo raštą latviai komunistai pradeda priežastimi, 
Vakarus: "nerandame kito kelio

dėl kurios kreipiasi į

atkreipti dėmesį į veiklat bei įvy
kius, teikiančius didelę žala ko
munistiniam judėjimui mūsų ir ki
toms mažoms tautoms." Jau jie 
buvo kreipęsi į partiją ir valdžią 
Latvijoje bei Maskvoj, bet atsaky 
mo negavę.

Autoriai esą komunistais 25-35 
metus ar ilgiau, visi gimę Latvi
joje, kovojo už komunizmą nepri
klausomybės laikais ir komunisti
nei santvarkai užėjus, ją rėmė.

Po to jie palaipsniui nusivylę, 
nes "leninizmas pas mus virto di- 
džiarusiškojo šovinizmo priedan
ga; pas mus žodžiai priešingi ir 
veiksmams ir kitų kraštų komu - 
n is tų darbas apsunkinamas." Iš 
pradžių manę, kad tai paskirų va
dų klaidos, tačiau įsitikino, kad 
rusiškasis šovinizmas esąs "ap
galvota Sovietų Sąjungos kompar
tijos kryptis, kad mažųjų tautų 
toje Sąjungoje prievartinė asimi
liacija laikoma vienu iš svarbiau
sių uždavinių krašto vidaus valdy- 
me, "rašo latviai komunistai.

Rašte pakartojami praeities į- 
vykiai: po karo Sovietų Sąjungos 
centro komiteto politika buvo vi
siems laikams įsitvirtinti Balti - 
jos valstybėse - "tas sritis prieLIFTU VIA t PASAULYJE

X Venecuelos Lietuvių Bendruo
menėje vicepirmininko pareigas 
vietoj a. a. Jurgio Bieliūno perė
mė Vanda Bieliūnienė ir dr. Po
vilas Dambrava. LB Caracas a- 
pylinkės pirmininke išrinkta dr. 
Jadvyga Klovaitė, Į PLJK dalyvę 
ir Venecuelos lietuvių jaunimo de
legacijos vadovę. Ši apylinkė pra
dėjo leisti mėnesinį informacijos 
biuleteni.

X Urugvajaus lietuviai vasario 6 
inauguravo Atostogų namus Mon
tevideo mieste, prie pajūrio. Po 
Mišių, kurias laikė kolonijos ka
pelionas Jonas Giedrys, SJ, įvy
ko vaišės. "Krikšto tėvais" buvo 
Lietuvos atstovas P. Amerikai A- 
Grišonas, Kat. Moterų draugijos 
atstovė A. Lingienė ir Lietuvių 

vartos būdu apgyvendinti rusais, gu
dais, ukrainiečiais." Si politika, tę
sia šie 17 komunistų, aiškiai prieš
tarauja marksizmo-leninizmo dės
niams .

Jie rašo, kad 1970 m. Latvijoje 
latvių teliko 57%, o sostinėje Rygo
je vos 40%. Jie primena, kad ko
munistų partijos veiksmai neatitin
ka gražiems žodžiams, o faktai pa
teikiami klaidingai ir visos partijos 
konferencijos, mitingai - tik vaidi
na demokratiją. O jei kas priešta
rauja partijai, persekiojamas. KP 
susirinkiimuose negali būti jokių 
diskusijų.

"Mes nežinome, kaip būtų gali
ma paveikti Kremliaus vadus. Ta
čiau, jei jie nesiliaus nedelsiant 
stabdyti tokią jų veiklą, tektų juos 
be pasigailėjimo demaskuoti ir boi
kotuoti, nes dabartinė tų vadų po
litika yra pragaištinga viso pašau., 
lio komunistiniam judėjimui."

Raštė minima, kad Vakarų ko
munistams nėra lengva paveikti 
partiją Sovietu Sąjungoje : "Juk 
jie veikia, į jėgą atsižvelgdami ir 
tik jėgą jie pripažįsta, " nors irgi 
tenka Maskvai skaitytis su užsie
nio komunistų partijų nuombnėmis.

(ELTA)

Kultūros draugijos pirm. F. Gri
gas bei didžiausias Atostogų namą 
kaltininkas Edvardas Jusys, pado
vanojęs žeme ir dar tūkstantį do
lerių, su S. Gusčiūnaite de Alonso.

"Žinios", dėkodamos visiems, 
kurie prisidėjo prie statybos, kuri 
dar tęsiasi, rašo: "Mes čia toli 
nuo Tėvynės sudarome vieną šeimą 
esame visi broliai ir seserys. . . 
Tai bus mūsų lietuviško susipra
timo ir mūsų tarpusavio meilės ir 
draugiškumo paminklas. Geri dar
bai yra geriausias bankas, kuris 
grąžina paskolą su dideliais nuo - 
šimčiais. "

X New Yorko lietuviai evangelikai 
šventė savo parapijos 20 metų su
kaktį. Bažnyčia pastato antrame 
aukšte, pirmame salė. Parapijos

„ 2

SUĖMIMAI LIETUVOJE
■Amerikos laikraščiai paskelbė, 

kad kompartijoms centro komitetas į- 
sakė pereitų metų gale sustabdyti 
pogrindžio leidinį "Dabartinių ivykių 
kronika", kuris jau nuo 1968 m.pra
džios pakliūna į vakarų žurnalistų 
rankas ir plačiai informuoja apie re
žimo varžymus, ypatingai kultūros 
srityje. Ryšium su šiuo įsakymų 
buvo įvykdytos kratos Maskvoje, Le
ningrade, Ukrainoje ir Lietuvoje. 
Apklausinėti įvairūs asmens ir apie 
kitus du pogrindžio leidinius. (E)

XEROX PARODA

Dailės parodų rūmuose Vilniuje 
surengta britų firmos kopijavimo 
mašinų paroda, Lietuvoje šias ma
šinas lig šiol vartoja kai kurios or
ganizacijos bei įstaigos.

KAINOS
Lietuvoje Šiuo metu esančios 

šios maisto kainos: duonos kg - 20 
kapeikų, sviesto kg - 3 rubliai, mė
sos kg (kiaulienos ar jautienos) a- 
pie 2 rb., pieno litras - 20-30 kp.

A. KRUTULIO SUKAKTIS

Senosios kartos Vilniaus krašto 
veikėjas, tebegyvenąs sostinėje, mi
nėjo 85-sias gimimo metines sausio 
pabaigoje. Iš profesijos mokytojas, 
bet dirbo šalpos draugijose pirmojo 
karo metu.

Dėstė muziką gimnazijose, vado
vavo Vilniaus Vytauto Didžiojo gim
nazijos chorui, su kuriuo lankė įvai
rias Vilniaus krašto vietoves. Prieš 
pat antrąjį karą buvo ir Vilniaus 
burmistru. Nuolatos puoselėdavo 
lietuvišką dainą, muziką, teatrą. Jo 
mokiniai per spaudą ji pagerbė.

NAUJI GYVENTOJAI LATVIJOJE

į Rygą, Latvijos sostinę, kasmet 
atvyksta apie 25-35.000 naujų kolo
nistų iš Sovietų Sąjungos. Per 11 m. 
(1959=1970) Latvijoje pačių latvių % 
sumažėjo nuo 62% iki 57%. Manomą 
kad ir su kitais kraštais gali atsitik
ti, kaip su Karelija, kuri tapo So vie 
tų Rusijos dalimi, kai vietos gyven
tojai sudarė mažiau pusės visų gy
ventojų.

NAMŲ STATYBA
1971 metais kaimo gyvenvietėse pa

statyta 6.860 namų, kurių apie 60 % 
per sikeliantiems iš vienkiemių. Pa- 
dėti pamatai dar 7.826 namams, ku
rie bus užbaigti Šiemet.

ESPERANTO PARODA
Klaipėdoje Įvyko penktoji esperan

to klubo paroda, rengiama kasmet. 
Buvo laiškų iš 38 pašaulio kraštų ir 
apie 60 esperanto kalba leidinių. Lae- 
tuvoie vra 19 esperanto klubu.
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DR. Z. DANILEVIČIUS

0 UIStíLTO IKQ UIÍGOS
Nesykį gyvenime paprasčiausi dalykai yra sunkiai į- 

vertinami. Dažnai mes į juos žiūrime, kaip į visai na
tūralų būtinumą, kuris nevertas nė dėmesio. Taip yra 
ir su parapijomis. Regis, ką gi gali apie jas kalbėti?

Tačiau neduok Dieve, jei ir menkutis parapijos gy. 
venime dalykas (kuri gal mes patys buvo^apleidę) nuėjo 
ne taip, kaip mums patiktų, kiek tada kalbos,triukšmo, 
reikalingos ir nereikalingos ’'veiklos".

Lietuviška parapija — veiklos pagrindas

Kas gi beliktų iš lietuvių visuomenės be lietuviškų 
parapijų? Juk parapijos yra tikrieji magnetiniai cent
rai, sutraukiu lietuvius artimesnėn bendron gyvenvie- 
tėn, duodą mokyklas, telkią organizacijas, žodžiu para
pijose vyksta savitas autonomiškas lietuviškas gyveni
mas .

Beveik niekas neginčytų, jog parapijos yra mūsų lie. 
tuviškojo gyvenimo susigrupavimo nugarkaulis. Todėl 
jos yra reikšmingos,-Vertos palaikyti, verta jose daly
vauti ir pasidarbuoti.

Pirmoj eilėj, betgi, prisimintina, kad tautinės para
pijos nėra surištos su jokia teritorija ir nėra mums au- 
tomatiškai primetamos, Tautinių parapijų išsilaikymas 
jų klestėjimas, apgynimas nuo išnykimo jose tautinio 
karakterio priklauso tik nuo mūsų pačių. MES VISI E- 
SAME PILNAI ATSAKINGI UŽ SAVO PARAPIJAS.

Įsijungimas i parapiją

Gyvenimas kurios nors parapijos ribo.se žmogaus 
savaime neĮjungia į tą parapiją. Juk parapijos ribose 
dažnai gyvena daug net nekatalikų, daug kitų tautybiųgru 
grupių, daug priklausančiu kitoms artimoms bažnyčiom 
ir parapijoms. Tad kas tikrai priklauso kuriai nors pa
rapijai? Tas, kas į ją pats savo valia įsirašo. Įsirašy
damas į lietuvišką parapiją,lietuvis aiškiai pareiškiau 
aš noriu būti tautinės parapijos narys, aš noriu garbin
ti Dievą savoje bažnyčioje, savais papročiais, sava kal
ba, noriu būti vienos tautinės ir religinės bendruome
nės narys. Tuo apačių savo Įsirašymu žmogus pasako, 
kad ta parapija yra reikalinga ir ji turi egzistuoti. 
Lietuviškon parapijoj prisirašyti gali ir arti ir toli nuo 
jos gyvenantieji. Prisirašymas yra lietuviško ir religi
nio ištikimumo pareiškimas.

Vien pastovėti sekmadienį -kitataučių bažnyčios pa
sienyje, gal net aštriausiai kritikuojant lietuviškąją pa
rapiją ir jų administratorių, nėra joks patriotiškumo ar 
ar susipratimo įrodymas.

Kritikuok— kai dirbi

Galima ką nors kritikuoti, kai pirma pats aktyviai 
prisidėjai prie kritikuojamo darbo atlikimo. Jei nesi to
kio darbo bendradarbis, ar bent jo rėmėjas, tai ir bur
nos ne aušink^.. Nejaugi kiti privalo už tave dirbti, o tu 
tik išdidžiai pasakysi, jog tau patinka, ar nepatinka?

Prie parapijos prisirašyt turėtų kiekvienas lietuvis 
katalikas. Tai absoliuti pareiga. Ir kataliku čia vadinu 
ne tą, kuris katalikišmomis vadinamoms draugijoms pri 
klauso, bet tą, kuris tikrai išpažįsta katalikų tikėjimą, 
nežiūrint, kokiai jis partijai priklausytų, ar kokiom jo

( Nukelta į 4 psl)

IĮ LIETUVA 3

KRUVINASIS SEKMADIENIS
Šių metų sausio 30 dieną įėjo Air^. ~ ^ton- 

jon kaip kruvinasis sekmadienis. Mat tą dieną 
apie 20.000 Lodonderio katalikų norėjo protestuoti 
prieš Šiaurinės Airijos (Ulsterio) valdžia, iki šiol 
suėmusią apie 600 jai įtartinų piliečių, ir jau kele
tą mėnesių laikančią juos koncentracijos stovyklo
se be apkaltinimų, be teismo, be tardymo. Kele - 
tas pasprukusiųjų pasakoja, kad suimtieji esą muša
mi, spardomi ir kitais būdais kankinami. Prieš to
kį elgesi Londonderio katalikai suruošė eiseną.Jos 
priešakyje žygiavo 24 metų mergina Bernadete

Devlin, Anglijos parlamento narys. Bet štai, neiiš 
šio, nei iš to, Anglijos kareiviai pastojo eisenai 
kelią ir pradėjo šaudyti į žmonių minią.

Ka« pirmas šovė ?

Anglijos vidaus reikalų ministras ir gen.Ford, 
karinių dalinių viršininkas sako, jog pirmuosius šū
vius paleidę katalikai. Kai kas net sako, jog kata
likai paleidę ir keletą granatų ir apie 200 šūvių. 
Tačiau yra nuostabu, kad nė vienas Anglijos karys 
nebuvo nei užmuštas, nei sužeistas. Bernadeta 
Devlin ir kiti liudininkai sako, kad Anglijos kariai 
pradėję šaudyti pirmieji į žmonių minią. Kun. Ed
ward Daly taip pasakė žurnalistams : "Aš nema - 
čiau, kad piliečiai būtu šaudę. Šaudė tik kareiviai!1 
Italas žurnalistas Grimaldi taip rašo:" Mačiau, 
kaip jaunas sužeistas vyras atsirėmė į sieną. Jis 
šaukė :"Nešaukit, nešaukit’" Bet vienas kareivis 
prie jo prisiartino ir šovė iš vieno metro atstumo," 
Tas pats žurnalistas prideda : "Mačiau taip pat, 
kaip maždaug 15 metų berniukas atsistojo pries sa
vo draugę norėdamas ją pridengti. Jis mosavo no
sine ir antrą ranką laikė prie kepurės. Bet vienas 
kareivis prisiartino ir ji nušovė". Yra ir daugiau 
liu dininkų, kad Anglijos kareiviai šaudė ne į par
tizanus, o į taikius beginklius žmones. Iš savo pu
sės Airijos partizanai, pasivadinę "Airijos res
publikos armijaiIRA) sako, jog jiems buvo įsaky
ta tą dieną nesinešti jokio ginklo. Tikrai, tas kru
vinasis sekmadienis nesudaro garbės Anglijos ka
reiviams .

Minia sudegino

Kai po Airiją pasklido gandas apie kruvinąjį sek
madienį, sostinėje Dubline susirinko milžiniška 
minia ir sudegino Anglijos pasiuntinybės rūmus. 
Be to, Airijos vyriausybė išsikvietė neva pasitari
mams savo ambasadorių iš Londono ir nutraukė 
susisiekimą su Anglija. Nepaisant lietaus, į nekal
tų kruvinojo sekmadienio aukų laidotuves susirin
ko tūkstantinės minios žmonių, o gedulingas pa
maldas atlaikė pats Airijos primas,kardinolas Con
way.

Sumušė ministrą

Savaime aišku, kad toks nepaprastas įvykis bu
vo labai plačiai aprašytas laikraščiuose, diskutuo. 
jamas ne tik privačiuose būreliuose, bet ir Angli
jos parlamente. Kai Anglijos vidaus reikalu minis
tras Maudling norėjo pateisinti kariuomenės elge
sį, tai Bernadeta Devlin išvadino jį melagiu ir 

(Tęsinys 9 psl.)
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parapijo sretkal1ngos
Politinės ir kitos pažiūros.

Prisirasyt prie parapijos yra la
bai paprasta ir pigu. Kas jaučiasi 
neturįs pinigų, iš to nieko neįmama. 
Prisirašymas todėl yra toks svar
bus dalykas, kad tuomi kiekvienas 
parodome savo nusistatymą, jog no
rim priklausyti savai lietuviškai pa
rapijai .

Kas būtų be parapijų

Rasgi būtų šiandien Amerikoje^ 
jei mūsų pirmieji imigrantai nebūt 
pramatę parapijų svarbumo? Juk 
jie, kurdami parapijas, sukurė dau
gelį ’’lietuvėlių”, autonominių kolo
nijų, kurios ne tik religiją išlaikė, 
bet ir tautinį susipratimą. Atvažia
vę po II pasaulinio karo,ar būtume 
ir patys tiek lietuviški išlikę, jei 
nebūtumėm buvę persodinti į tas 
autonomines parapijų bažnyčias, ku
rios paakino mus kurti savitą gyve
nimą, išlaikyti lietuvybę ir nesi
jausti paskendę svetimuose.

Todėl palaikykime savo parapi
jas. Neleiskime joms žūti. Ir tai 
darykime ne nuošaliai stovėdami ir 
jas tik kritikuodami.

Ar ne smagu?

Ar nesmagu buvo Velykų šven
čių ir Didžiosios Savaitės dalyvaut 
lietuviškose pamaldose, kai viskas 
suprantama, kur visų kunigų bendra* 
lietuviška malda ir mūsų atsakinė- 
jimai ir giesmės jungė mus vienon 
tikinčiųjų lietuvių šeimon? Ir kai 
saulei tekant dalyvavai Prisikėlimo 
apeigose, ar nesijautei tartum vėl 
Lietuvoje atsiradęs? Ar religija la
ibai daug, ar kam mažiau tereiškia, 
tokie pergyvenimai vistiek jungia 
visus dalyvaujančius lietuvius.

Jei ž ū t ų .. ,

Jei bet kuri lietuviška parapija 
žūtų, tai būtų mūsų kaltė. Parapi
ja pirmų pirmiausiai turi turėt na
rių. Kunigas reikalingas tik tada, 
kai yra kaimenė. Jei ir niekas arti 
savo bažnyčios negyventų, lietuviš
ka parapija vistiek galėtų išsilaiky. 
ti, jei prie jos prisirašytu daug lie
tuvių ir jos gyvenime veikliai daly
vautų.

Dar kartą kartoju: Amerikoje 
(ir Brazilijoje. Red.) teritorinių 
tautinių parapijų nėra. Visos tauti
nės parapijos remiasi lyg kokios 
draugijos narystės pagrindu. Todėl 
visi įsirašykime į savas lietuvišk» 
kas parapijas. Reikia remti ir vie 
nuolynusJBe pta.rapijų negalim gy

vent.

MUSŲ LIETUVA

KRUVINASIS....
SEKMADIENIS

(Tęsinis iš 3 p.) 
žmogžudžiu. Pripuolusi prie minis
tro ėmė draskyt jo plaukus, veidą. 
Parlamento policija atplėšė ja nuo 
ministro ir išvedė iš salės. Vėliau 
flegmatiškas vidaus reikalų minis- 
tras prisipažino, kad jis nedaug te- 
nukentėjęs, nes jo anūkai mėgstą 
rauti jo plaukus. Gi Bernadeta Dev. 
lin gailėjosi, kad negalėjusi sučiupt 
jo gerklės ir prismaugti. . .

Nepaisant valdžios draudimo, se
kantį sekmadienį, vasario 6, Newry 
miesto katalikai suruošė protesto 
eiseną, norėdami pasirodyti Ul- 
sterio valdžrai, kad jie yra krašto 
Šeimininkai. Eisena praėjo tvarkin
gai, be jokiu kruvinų įvykių. Tačiau 
tą pačią 'Savaitę Airijos partizanai 
atliko apie 200 naujų sabotažo veiks* 
mu. %

Už ką kovojama?

HELsterio katalikai kovoja ne už 
kokias privilegijas ar lengvatas,bet 
už paprastas žmogaus teises, kų 
rias protestantai jiems įvairiausiai 
paneigia. Štai kalėtas pavyzdžių:

Pagal Ulsterio įstatymus į par
lamentą balsuojama ne pagal žmo
nių skaičių, o pagal mokesčių didu
mą. Kas moda daugiau mokesčių, 
tas turi daugiaus balsų. Taip tur
tingiausieji Ulsterio piliečiai'gali 
turėti ir po 6 balsus. Savivaldybės 
rinkimuose gali dalyvauti tiek tie, 
kurie turi namus arba kurie kitiem 
namus išnuomuoja. Kas neturi 
mų, tas neturi nė balso. Kadangi ka> 
talikų dauguma yra neturtingą, jie 
neturi balso. Nors Ulsterio katali
kai sudaro trečdali piliečiu, (Ulste 
ris turi apie milijoną protestantų ir 
pusę milijono katalikų), tačiau iki 
19?1 metų spalio mėn., visi Ulste
rio ministrai buvo protestantai. 
Conneywarren mieste valdžia pasta
tė po karo 40 namų ir, nepaisyda
ma 22 katalikų prašymo, visus ati
davė protestantams. Belfasto lai
vų statyboje dirba pie 10. 000 dar - 
bininkų, bet tik 300 jų yra katali
kai. Omagh mieste gyvena du tree 
daliu gyventojų katalikų ir tik treč
dalis protestantų. Tačiau ten yra 
97 protestantai valdininkai ir tik 8 
katalikai. Trumpai, Ulsterio kata
likai yra įvairiais būdais skriau - 
džiami ir savame krašte sudaro 
tarsi antros rūšies piliečius.

Neseniai vienas JAV žurnalis
tas, vardu Richard K. Brunner, ge
rai susipažino su Ulsterio padėtim. 
Jis aplankė, tarp kitko, katalikų

(Tommy ir Kathleen McKeown) ir 
protestantų (Ronnie ir Patsy Brown) 
šeimas ir taip apibūdino katalikų 
ir protestantų gyvenimo sąlygas;

Roonie Browne turi darbo, Tom
my Mckewon yra bedarbis. Kath
leen McKeown yra bedarbė, o Pat
sy Brown turi darbo (mokytoja). 
Brown šeima turi namus, automobi
lį ir telefoną. McKeown šeima netu- — 
ri,nei namų, nei automobilio, nei te
lefono. Brown šeima Belfaste turi 
ateitį, McKeown jos neturi. Didži
ausias taip jų skirtumas yra tas,* 
Brown šeima turi viltį, McKeown 
šeima neturi jokios vilties”. Štai 
už ką kovoja Ulsterio katalikai.

Petras Pakalnis.

TAUTOS IR PARAŠUOS ŠVENTĖ
(Atkelta iš 1 psŲ 

rie į jos centrą Mokoje neatsilanko 
nė sykio per metus. Net ir ligonis 
su vaikais atmetus, ir senelių ne
skaitant, vis viena lieka dar daug, la
bai daug, kurie lietuviškos parapijos 
nevertina. Tiesa, beveik visi dar 
priima maloniai metuos kartą juos 
aplankančius kunigus. Bet tai ir vis
kas. Del jų parapija buvus nebuvus. 
Turbūt nė kiek nesigailėtų, ,jei ji 
šiandien pat užsidarytų. Tokios nuo
taikos, atrodo, yra kaip tik pati pa
jėgioji karta, tarp -20-50 metų am/ 
žiaus. Kas beliks iš lietuviškos pa
rapijos senesniajai kartai išmirus?

Neseniai viename parapijiečiu- 
pasįtarime siūlyta raginti, kad vi
si S. Paulo lietuviai nors vieną kar
tą kas mėnesį atvyktu savo parapi
jos centro bažnyčion į pamaldas. 
Taip, tai jau būtų gana daug laimė
ta. Tada kas sekmadienį būtu baž
nyčioje keletas šimtų žmonių. Bet 
kas padarys tą stebuklėlį, kas iš ra
gins lietuvius katalikus tai padaryt? 
Jokiu būdu to nepadarys vieni para
pijos kunįai. Į tą kvietimo, pasira- 
ginimo darbą turi įsijungti visi S. 
Paulo lietuviai katalikai, o kunigai 
turi stengtis taip organizuot centro 
pamaldas ir kitus parengimus, kad 
jie būtų įdomūs, malonūs, kad žmo
nes išsineštų namo geriausius įs
pūdžius ir pakilusią nuotaiką. Tada 
norės ir kitą kartą mielai ateiti. 
Ta kryptim norima šiais metais ge
rokai pasidarbuoti. JK|W(AS*
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NESUSIPRATIMAS TELEGRAFO ĮSTAIGOJ

Al
Vienas lietuvis nuėjo į telegrafo įstaiga Sao Paule 

ir pasiuntė telegramą savo draugui, gyvenančiam A 
mazonėje. Telegrafistas paprašė lietuvišką telegra
mą išversti i portugalų kalbą» _______ J_ _______...
''MANO TĖTĖ XRA NAMIE. TYRA UPE YRA
Meu pai estą em casa. O Lindo no e
MANO ANAI UPEI TINKA® BANGOS ŽARA., 
meu, Aquele rio convem das ondas aJuz tremia. 
TURĖSI TA BANGA SUPTI. KABA PORA 
V. tėra ®na onda ©balançar. Pendem alguns

EIME NAMO.
Vamos para casa

kovo GIMTADIENIAI
3 - Roberto Valiukėnas, Maria Teresa Sedlickas, 5 - 
Vilma Sakalauskas, 7 - Jose Dovydauskas, 11 - Carlos de 
Camargo, 13 -Valdir Valiukėnas, 16-Kristina Valavičiū
tė, 19 - Eduardas Šepetauskas, 25 - Jose Musteikis, Way- 
nėr Spuras Peixoto, 26 - Vera Grigaliūnas, 29-Sonia Gri-

Telegrama Amazonėje priėmė Tupi giminės indėnas 
Manydamas, kad telegrama rašyta tupi kalba, per 
rašė indėniškai. Ką dabar reiškė telegramą?

MANO TETÊ YYRA NAMO'. TYRA UPI '

YYRA MANO. ANA UPI~TINGA BANGA

galiūnas, 31 - Wilma Jočyte.
14-Rogerio de Ang-elo

Jaunimo darbas ir širdis — 
lietuvių tautos ateitis!

PASAULIO LIETUVIS
argentina

Logo ao lado da agua ven 
melha da La Plata encontra
mos mais lituanos, morado
res em Buenos Aires, urna 
cidade bonita e viva, com o 
único Metro na America do Sul
(isso ate que os nossos, em 
SP e Rio, começarao a fun
cionar).

O centro espiritual e a pa
róquia em Avellaneda, com 
padres marianos (os do Uru
guai são jesuítas). Aqui fun
ciona uma tipografia grande, 
que imprime o jornal "Laikas” 
(EL Tiempo), que chega as fa
mílias lituanas cada duas se
manas, o intervalo sendo pre
enchido pelo "Argentinoslietu
vių Balsas” (A Voz). Os liv - 
rinhos que nos usamos duran
te as Missas lituanas no Bra
sil foram impressos la.

Aqui também nao faltam 
grupos folcloricos. O Lietu -
vių Centras (Centro lituano 
s e uma traduçao for necessá
ria) e o Susivienijimas Lietu
vių Argentinoje (União) junto 
com a paróquia compoem o

presentam teatros.
Funcionam tresescolin- 

has lituanas: em Avellane
da, Berisso e Temperley. 
Ha mais lituanos ainda em 
Rosario, Cordoba e outras

o "triunvirato” de centros.
Ha trés grupos de danças, 

conforme a idade dos partici
pantes, o mais famoso e o 
"Rambynas” (nome de una co
lina romântica na Lituânia), 
fundado há 10 anos. O Ramby
nas (e os outros grupos) dançam campar com a juventude,

JARA. TURUSSU ITÂ BANGA SUPI. CABA 

PORA APYNHA, UPI YB YR A. CÃ”

MENA USSA. E Y ME NAMO .
Dicionário Tupi-Portugues 

ana-que namo-deste tamanho
apynha-ponta do nariz ussa-caranguejo
banga - torto 
ca-quebrar 
caba-vespa 
eyme-como nao 
ita-pedra 
jara-senhor 
mano-morr er 
mena-marido

ra-menina 
yyra -primo 

supi-na verdade 
teté-Ó /
tinga-branco \ 
turus su-grande 
tyra-arrepio

pora -saltar

KOKĮ 
LAIŠKĄ GAVO 
\ KITAS 
/ŽMOGUS?

cidades . A juventude, como 
aqui no Brasil, procura es
tudar em boąs universidades 
e por isso ha muitos litua
nos médicos, advogados, 
professores. Êles escreve
ram pequenos livros em es
panhol sobre a Lituania e 
já traduziram autores argen
tinos para o publico lituano 
de vários países.

No Congresso Mundial da 
Juventude Lituana em 1966
(nos EUA) a delegaęao da Ar
gentina foi urna das maioreą 
com 29 representantes .Êles 
foram muitos bem envolvidos 
nas atividades-escolinhas, a- 
campamentos, danças, co-
rais, etc., e contribuiram 
com suaábgria (tradicional 
entre os argentinos) para a 
união da juventude dos 17 pa
íses. Os representantes da
Argentina vao voar conosco 
para os "States” em julho.

Gostou da visita? Esta 
bem. Mais ainda melhor e 
viajar la um dia e ver tudo 
de perto, conhecer as famí
lias, visitar os centros, a-

Atsakymas: ^R.ZO ’ 
Skersai:
1. Duosnus 2. MuzikfãX
3. Nukenté

Išilgai:
1. Dūmų 2. Ne 3. Ukėį
4. NaktirĮe 5. Dvės

sÁj.nç[ ’Į :tb§itsi
sarÁA *3 __ ___

i ozeq ’i
A

:sPULSES4V

MR. 21

Skersai:
v ,

1. Tepa dažais.
2. Priešingai

t, v užmona .

Išilgai:

1. Pro kur įeini 
ir išeini.

Ajuste o seu cinto de segurança. Na próxima 
semana atravessaremos as montanhas, co - 
bertas de neve, e visitaremos os países do 
Norte - Colombia e Venezuela.

ESTÔNIA
Ja

7\ / zi <
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T ARCISIUSSTOVYKLA

No dia 7 de fevereiro as 9, 15 horas , mais de 35 crianças sairam para uma excursão em Santa Izabel, 
em três sitios de três familias lituanas: Valavičių, AmbrozeviČių e Šimonių.

Foi uma delicia, brincadeiras com kunigu Ermano, e cantos e festejos com kunigu Šileika.
O regulamento nem sempre era cumprido, como por exemplo: acordar cedo, fazer ginástica, etc.

Mas mesmo assim a alegria era completa, mesmo ate quando kunigas Ermano gritava para as meninas ma 
iores ’’Ginástica amigas correrl Correr’."

No segundo dia fomos a represa e eu quase que me afogo, pois andava calmamente e bum afundei.
Mas kunigas Šileika me salvou.

E sabe que o Ricardo Ermantas, Gilberto Dilys e o Pernalonga, ou melhor: Claudio Butkevičius, que 
ao passarem pelo caminho do sitio, encontraram uma arvore com varias frutinhas : Pensando que fossem 
frutinhas como outras quaisquer comeram de monte.

Mas qual’. Ao chegarem ao sitio sentiram-se mal e Dona Aida Valavičius levou-os para o hospital e 
lá tomaram soro, depois no outro dia voltara.

E a alegria voltou a gerar, kunigas Ermano fez varias brincadeiras como " a procura ao tesouro" a 
brincadeira das bandeiras" e outras mais.

No primeiro dia de carnaval á noite teve um concurso de fantasias no qual todos participaram, quem 
ganhou o concurso foi Silvija Bendoraitis e Mareia Pratali com suas fantasias de casal de velhos.

Mas o triste dia chegou, o dia em que tínhamos que voltar para as nossas casas, todos queríamos fi
car mas não podíamos, pois vão começar as aulas.

E aqui fica um obrigado de todos que foram na Stovykla para: Kun, Šileika e Kun. Ermano, D. Ma
ria, D. Albina, D, ’ ’avicius . OBRIGADO'. --Vera Lucia Karas auskas (V. Libaneza, SP)

V
Oi. varge, varge, mano vargeli, kaip aš iššveisiu pridegusį puodelį.

nil*!

ANT STVVrfčUOJC
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litfratūra- dailf- mokslas
žmones nesipratino ir psichologiškai 

nors gimimu, švei-jiems atrodo neįmanoma", taip skun
dėsi "Darbininke" 1959 metais šis mū
sų tautos šauklys prof. Kazys Pakš
tas iki sekančiais I960 metais, gavęs 
stiprų širdies smūgį, atsiskyrė su 
šiuo pasauliu.

Šioj knygoj ne tik su prof. K. Pakš
to audringu gyvenimu susipažįstama, 
bet joje paliečiami įvairūs mūsų tau- 

Katalikų Mokslo Akademija, prof. An-tos kūrimosi ir nepriklausomybės 
tanoLuimos S. J. vadovaujama.

Kalba graži, taisyklinga. Stilius 
lengvas, patrauklus . Skaitytojui vis 
norisi matyti, kaip toliau bus. Šioj 
monografijoj prof. Kazys Pakštas 
pristatomas, kaip didis mūsų tautos 
Šauklys, pranašas ir nenuilstąs ko
votojas dėl Tėvynės laisvės.

Jis dar 1924 m. svajojo kur nors 
toli nuo Lietuvos užpirkti žemių ir 
ten tautos dalį perkelti, nes jis lyg

KAZYS PAKŠTAS
Juozas Eretas, 

caras, bet mūsų tautai tiek pasidar
bavęs, kad sunku kitą net lietuvį, to
kį surasti, kuris tiek daug ir taip 
plačiai butų nuveikęs mūsų Tėvynės 
įvairiuose baruose. Jis neseniai pa
rašė didelį veikalą, vardu "Kazys 
Pakš tas" formato apima net 384 
puslapius ir kurį išleido Lietuvių

laikotarpiai, o taip pat apimamas vi
sas emigracijos periodas nuo to lai
ko, kada bolševikai pavergė Lietuvą , 
net iki 1970 metų. Veikalas rimtas, 
objektyvus ir platus, nors autorius 
skundžiasi, kad paliko daug dalykų 
mažai paliestų. Teisybė, veikalas 
gana brangus, kainuoja 10 dol 
verta 
ti.

bet
jį įsigyti ir atydžiai perskaity- KAZYS PAKŠTAS

JUOZAS KRALIKAUSKAS
vizijoj pramatė, kad Lietuva nega
lės ilgai išsilaikyti nepriklausoma. 
Retas kuris pritarė'jo projektui, ki
ti tik juokėsi ir į akis, ir už akių. Ki
ti Kazį Pakšta laikė lyg pamišėliu, 
kurio galva pilna nesveikų haliucina
cijų. Tik vėliau, kai Lietuva ir ki
tos Pabaltijos valstybės nustojo ne
priklausomybės, daugelis suprato, 
kad Pakštas buvo sveiko proto ir jo 
pranašystės turėjo pagrindo.

(Tęsinys)
- Argi mes kryžininkams siūlome mūsų dievus ° Tai ko jie čia len

da ir ko iš mūsų nori? Ko jie neišsitenka su savo dievu ir mus užveiz- 
di? Kam tat ju tokis rūpestis dėl mūsų?

- Dievaitis Dundulis yra, tai jį visi matome ir girdime. Dievo Duk
ryte esti, tai jos sviesų veideli regime ir jos šilimėlę jaučiame. Ogi

.kur tat jų dievas ? Tegul jie parodytų, kur jis esti. Ne, neparodys.
Kryžininkai savo dievo anei kada matė, anei net per paukšte
lį girdėjo. Ir kaipgi jie matysi Juk jie šlovina tik žmogų, one 
dievą. Tasai žmogus dargi ne iš mūsų šalies, ir kas žino, ka
da seniai begyvenęs.-

Po visam žmones sujuda. Lentiniu grindiniu eina iš seno
sios š ventavietės . Visi pro vartus spėriai išsipila už nepa
žeidžiamojo gojaus tvoros. Kelias ateina pro pelkę nuo Nenes 
brastos, ir toliau ten pietuose perskyla į dvi šakas : Mednin -

Ir pražudžius nepriklausomybę, 
Pakštas nenurimo. Jis norėjo nors 
tremtinius suburti ir kur nors per-- 
kelti į kokią salą, kad tenai išsilai
kytų lietuvybė, nes kitaip gresia 
greitas ir baisus ištautėjimas . Jis 
įvairiose pasaulio šalyse ^ieškojo 
tinkamos vietos. Labiausiai jam pa
tiko Britų Honduras, kur vokiečių 
vadinama menųnitų sekta (5.000žmo
nių) jau įsikūrė, ir lietuviai galėtų 
sudaryti panašia koloniją.

Bet ir šiam projektui mažai kas 
pritarė ir tada Brazilijoj tuo laiku gy
venančiam /1959/ muzikui Jonui Kase- 
liūhui professorįus paraše šiuos žo
džius f'Mūsų žmones Amerikoje labai 
gerai įsikūrė, o jaunimas pradeda į- 
sijungti į kita didesnę tautą. Kitaip 
manančiu labai maža ir jie neryžtin
gi. Ant visko gatąva - gal jie važiuo
tų, bet pionieriais jie nebenorėtų bū
ti" .

Prie atsarginės Lietuvos mūsų

kuosna ir Trakuosna. Žmones iš čia jau neskuba išsivaikščioti: gink
lų dirbėjai, puodžiai, žvejai, odininkai, dailidės, kailininkai, lauki - 
ninkai - visokie. Šioje maldauninkų minioje nėra nei karo belaisvių, 
nei vergų, nei įkaitų: tokiems nevertiesiems Šventaragis griežtai ne
įžengiama vieta. Ko gi tokią dieną lėkti namo? Sustoję būriais juokia
si, šaukoja. Ypač jaunieji liežiuviais kala ir dailina, kaip bemokėdami. 

Girdelis akimis paseka Gaudižadą, be
grįžtantį pilin kalne. Prikanda lūpą: šis ne
mažiau Mindaugui ištikimas, kaip buvo Pbr- 
nūs. Žinoma, ranka ranką prausė. Tokius 
dideliais Mindaugas padarė. O šie padėjo 
jam suvynioti ir susprogti rikius, sutrypti 
varžovus ir vičvienam viską apžioti. Dau
geliui jis afpmokė akis : vieniems galvas tik 
apsuko, o kitiems ir visai nusuko. . .

Širdies sudilgimas perveria Girdelį. Už- v 
puola nirštingas ir skurdus apmaudas. Ši
tie— iš kažin kur ištraukti, buvo šiokie to
kie— vą, eina kalnan į sa© pilį. O rikių vai

kai kur bepasidės: turi išsitekti po nuogais medeliais, ir tik iš tolo 
galiūnus palydėti. Prastų tėvu, iš trobelkštės, o va-Vilniaus Viešpatis.

Kas gi tada begalėjo ir sapnuoti tokias atmainas Lietuvoje. Į ką 
jis viską pavertė ’. Gentys dar niekados nebuvo to įregėjus ios . Pramo
nė po pramonės per dvidešimt šešeris metusi Aaf po galais’. . .
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CISMAR
Olhar - e não ver, 
entre mil reflexos 

se perder, 
ao mundo dos sonhos 

voar, 
parą depois, w

nao querer mais voltar. . .
Cercar-se por todos os lados 
com um grande muro de devaneios, 
(onde ha frestas,

para que a realidade 
possa espiar. . .)
Cobrir-se com um veu de fantasia, 
perder-se nas asas do

pensamento, 
desaparecer na miragem dor & vento,

Žmogus,kuris
« SKAIČIAVO

- Stebuklingai - sušukau nustebės. Negaliu 
tikėt kad žmogus galėtų taip, metęs žvilgsnį, 
suskaičiuoti visas medžio šakas ir pievų gėles 
Gali but tikras, toks įgudimas tau padės susi - 
kraut pavydėtinus turtus
- Kaip tai ? - nustebo Beremiz. Man niekad nė 
į galva neatėjo kad skaičiuojant milijonais me
džiu lapus, bei avilių bites, butų galima pra - 
turtėti .’ Kam gali būt įdomu kiek šakų turi 
medis arba kiek paukščiu perskrenda padange die 
nos bėgy ?

’“...despertar. Živilė

IŠ MOKSLO IR TECHNIKOS PASAULIO
Ką astronautai sužinojo apie 

mėnulį (3)

Apolo astronautai parskrai
dino jau nemažai smėlio bei 
akmenų iš mėnulio paviršiaus 
iki trijų metrų gilumos.

Mokslininkai turėjo sužino
ti, ar yra žmogui kenksmingų 
ypatybių, todėl šį smėlį ir ak
menis 28 dienas davė dešim
čiai rūsiu gyvūnėliu - vandens 
ir vabalams, sumaišytus su jų 
ėdalu ar vandenyje sumaltus. 
Nėjokių blogybių žymių.

Apie 2% parvežtos žemės 
yra meteoritų gabalėliai, o li
kusieji akmens kitos sudėties 
negu žemėje randami: dargiau 
aliuminijaus, magnezijo, ma
žiau torijaus, švino, kurie iš

garuoja anksčiau. Taip pat 
ir proporcija įvairių metalų 
kitokia, negu žemes akmoų. 
Tiktai Javoje rasti panašūs 
akmens, bet ir jie negalėjo 
žemen iš mėnulio nukristi.

Nustatė ir amžių akmenų 
pagal metalų liekanas, ku
rios spinduliuoja ir kurių 
spindulių amžių galima ap
skaičiuoti. Seniausi akmens 
yra 4, 6 bilijonų metų, kiti 
3, 3-3,7 bilijonų—beveik to
kio amžiaus, kaip visa mū
sų saulės sistema.

Tai reikštų, kad mėnulis 
susiformavo pačioje saulės 
sistemos pradžioje ir maž
daug po bilijonu) metų jau 
buvo žemės traukos pagau-

- Jūsų stebėtinas gabumas - paaiškinau - gali 
būt pritaikintas tūkstančiais atvejų. Tokiam 
didmiesty kaip Constantinopla, arba kad ir 
Bagda, busit brangus valdovų ramstis. Skai - 
čiuosit krašto gyventojus, kariuomenes, kaime
nes. Lengvai apskaičiuosit valstybės turtus, 
mokesčius, krašto derlius, prekes ir visokias 
kitas gėrybes. Užtikrinu - per pažintis kokias 
turiu, nes esu bagdietis - kad jums nebus sunku 
pasiekt aukšta vietą prie garbingo kalifos 
Al-Motacem (mūsų valdovo ir pono). Gal net 
užimsit vyriausio iždininko vietą arba sekre - 
toriaus net prie musulmonų iždo !
- Jei tąip, jaunuoli - atsake skaičiuotojas - 
tai nėr abejonės. Keliauju kartu su tavim į 
Bagdą.

Ir nieko nelaukdamas užsikraustė kaip galė
damas ant mano kupranugario (vienintelio kurį 
turėjom), ir pradėjom keliauti dviese plačiu 
keliu tiesiai į garbingąjį miestą.

Nuo to laiko, sujungti šio netikėto susiti - 
kimo vargo kely, pasidarėm neperskiriami ben - 
drakeleiviai ir draugai.

Beremiz buvo linksmo ir draugiško būdo. Dar 
labai jaunas - nes jam nebuvo suėję nė dvide - 
Šimt šeši metai - ir apdovanotas ^patingai vi
kriu protu ir nepaprastu gabumu skaičiavimo 
moksle.

R. GIBAVICiUS Motina. Medžio r.i ? .s 1963

Atrasdavo kartais tarp paprasčiausių gyveni
mo įvykių tokius netikėtus santykius, kad aiš
kiai regėjos jo nepaprastas proto aštrumas ir 
retas talentas matematikai. Mokėjo taip pat 
sekti pasakas ir apibūdint įvykius, kas labai 
pagyvindavo mūsų pokalbius, jau ir taip pa - 
trauklius ir įdomius.
Kitą kart paskęsdavo valandas tyloje, ušsis- 

pyrusioj tyloj , mąstydamas apie negirdėtus ne
regėtus apskaičiavimus. Tais momentais steng- 
davaus jam netrukdyti. Palikdavau jį ramybėj, 
kad jis galėtų padaryt skambius išradimus pas
laptingose Matematikos pinklėse, kurią taip 
mėgo arabai ir išaugstino.

* * *

X Vilniaus operos-baleto 
teatre atžymėta solisto V. 
Adamkevičiaus 30 m. kū
rybinio darbo sukaktis, O- 
peroje ’’Otelio” vaidino pa
grindinį vaidmenį.

X Vilniuje "Eugenijos O- 
nieginas" operoje dainavo 
V. Noreika ir E. Kaniava.

X Vilniaus senamiestvie

jau keleri metai vyksta re
stauravimo darbai.

X Prancūzo rašytojo Mo
lière 350-tosios metinės at
žymėtos jo raštų vertimų pa
rodoje. Pirmasis vertimas 
išėjo 1917 metais.

X XI žiemos olimpinių žai
dimų proga Sapporo, Japoni
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P/ISd UL YJE

AR TIKRAI BUS NAU
JAS PASAULIS?

Maloniausiai šypsodamiesi at
sisveikino Amerikos prez.Nikso - 
nas ir kom. Kinijos rd.ministr.as pir 
mininkas Ču-en-lai. Abiejų pa s ir a. 
šytame pareiškime pasauliui sakos 
padėję pagrindus naujam pasauliui. 
Niksonas pabrėžia, jog nepadaryta 
jokių slapčių sutarčių. Kažin, ar y- 
ra kas tai tiki? Slaptose derybose 
visada vyksta slapti susitarimai.

VIEŠASIS PAREIŠKIMAS
1. Dėl Formozos. Am e r ika p r ipa - 

žįsta, jog tiek Formozos, tiek žemy, 
no kiniečiams yra tik viena nedalo
ma Kinija—Taivanas gi yra tos vie
nos teritorijos dalis. Todėl Ameri
ka ištrauks iš jo visas savo karines 
pajėgas1'.

2. Vietnamas . Pekino vyriausybė 
pabrėžia visada remsianti Vietnamą 
Laosą bei Kambodžą įgyvendinti sa
vo siekimus ir palaikysianti septy
nių punktų Pietų Vietnamo revoliu
cinės valdžios pasiūlymą taikai su
kurti.

Amerika tuo reikalu sako: Indo- 
kinijos tautos turi pačios nuspręsti 
savo likimą, niekam nesikišant į jų 
reikalus ir patiems susitarti dėl tai
kos. Nesusitariant dėl taikos, A- 
merika ištrauks iš čia savo karines 
pajėgas taip, kad nenukentėtų kiek
vieno krašto laisvas apsisprendim
as dėl ateities.

3. Korėja. Kinija remia 8 punktų^ 
programą Korėjos taikai bei sujun
gimui pasiekti. Amerika lieka nusi
stačius ir toliau palaikyti Pietų Ko
rėją, iki bus pasiekta normali kraš
to tvarka.

4. Japonija. Kinija energiškai prie
šinasi atgimstančiam ir besiplečian
čiam Japonijos militarizmui; ji pa
laiko japonų tautos pastangas sukur
ti nepriklausomą, demokratišką, tai
kią ir neitralią Japonijos valstybę.

Amerika pabrėžia ir toliau palai
kysianti tamprius ir draugiškus ry
šius su Japonija, nes tie ryšiai esą 
labai svarbūs.

5. Indija ir Pakistanas . Kinijos nuo
mone, Indija ir Pakistanas turi ko- 
greičiausiai atitraukti savo karo jė
gas į savas teritorijas, palaiko Pa

ikis tano kovą už savo nepriklauso
mybę. ir Jammu bei KaŠmirą^ lais
vai nuspręsti savo ateitį. Tam pri
taria ir Amerika.

KITAS PASAULIS
Amerika ir Kinija sutinka, jog tai

ka Azijoje ir pasaulyje reikalauja 

abiejų kraštų sutartinių pastangų. 
Todėl ateityje bus dažnesni aukštų- 
valdininkų pasitarimai tiek dėl pa
saulio taikos, tiek abu kraštų lie
čiančiais reikalais.

TAIKUS SUGYVENIMAS
Nepaisant visų politinių, sociali

nių bei ideologinių skirtumųKinija 
ir Amerika stengsis palaikyt drau
giškus ryšius pagal suverenumo, 
teritorinės neliečiamybės, nesiki
šimo į kito krašto vidaus reikalus 
ir ginkluoto nepublimo principus.

ĮTAKOS SRITYS
Kinija ir Amerika sutinka, jog 

yra prieš tautų interesus, kai dvi 
didelės galybės pasidalija pasaulį 
į taip vadinamas,, įtakos sritis'.

PREKYBA

Amerika ir Kinija sutinka, jog' 
prekybiniai santykiai abiem kraš
tam yra labai naudingi ir kad vy
riausybės stengsis tą prekybą ko 
labiau praplėsti.

®® ® • • •

II ZffiL ASILUS
Keturias dienas Izraelio ka

riuomenė, tankai ir lėktuvai puolė 
Libano respublikos pasienio kai. • 
mus ir miestelius. Tą savo žygį 
žydų vyriausybė teisino tuo, kad 
tie kaimai buvę arabų partizanų liz
dai, ij kurių jie nuolat puldinėję Iž
elio teritoriją, užmuŠinėję gyvento
jus.

VWKUÍÍTÍSAW®Íf!
LĖKTUVAS NELAUKIA ’

Tuojau pat registruokitės ir įmokė
ki! nors dalį kelionpinigių, kurie ža
date skristi į Š. Amerika su mūsų 
jaunimu birželio gale.

Lėktuvui jau užsirase 33 estai ir 
palikta 60 vietų misų, Argentinos 
bei Urugvajaus jaunimui. Jei iki 

kovo 31 d. lietuviai nepripildys pil
no lėktuvo, tai likusios vietos bus 
atiduotos brazilams. Negalima sk
risti pustučiu lėktuvu.

NEGALIMA DELSTI TVARKYT 
dokumentus ! Todėl vyksiantieji, ir 
jaunimo atstovai bei šokėjai, tuo
jau kreipkitės į SPARK Viagens e 
Turismo (Srs Donato, Roberto, Fer- 
nando), Rua Braulio Gomes, nr. 37, 
tarp 7 de Abril ir São Luis Ave.

Šioje agentūroje galima sumokė 
ti kelionpinigius, ar visus iš karto 
(2314.00 cr), arba gauti 12 mėne
sių paskolą. Ją išmokėt reiks po 
232. 10 cr.per mėnesį.
’ VISI UŽSIREGISTRAVĘ V.YKTI 
SU EKSKURSIJA,MALONĖKIT JAU 
DABAR ĮMOKĖT DALĮ PINIGŲ.

KONGRESO ATSTOVAI 
bus paskelbti kitame M. L numery, 
ryje.

KONGRESO POSĖDIS

Pilno Jaunimo Kongreso komiteto 
posėdis bus penktadienį, kovo 10 d. 
20 valandą Jaunimo namuose, Želi 
noje. Prašomi dalyvauti visų komi
sijų nariai. Deinotvarkėje : prane
šimas apie atstovų rinkimus, apie 
lėktuvo reikalus ir duodama finan
sų bei veiklos apyskaita.

KANADA PRANEŠA

"Aušros" Kultūros Klubas, vei
kiąs Londone, Ont. Kanadoje, plati- 
na lietuviškas knygas ir plokšteles. 
Gaunamą pelną paskyrė studentam 
iš tolimųjų kraštu atgabenti į Kon
gresą... Klubas kreipiasi prašyda
mas Brazilijos Bendruomenę pa
rinkti vieną jaunuolį ar jaunuolę, 
iš Brazilijos, kuriam tie pinigai pa
dėtu padengti išlaidas.
IIU111 1 I 1111 111! I I 11! 1 11 1111 11 I! f I 1111 ! 1 II 11 II t III ! 11I 11111' ' '

PARQUE DAS NAÇÕES 
kovo 5 d. mišias laikys salezietis 
kunigas Jonas Šulcas iš Zelinos.

ABU JUOKIASI ' 

ir atrodo labai 
patenkinti. Bet 
klausimas, kat
ras katrą la
biau apstatė ir 
daugiau laimė
jo : ar komunis 

tas Cu-en-lai 
(kairėje) ar Nik 
sonas ?
Abiejų pasira

šytas pareiški
mas perša min
ti, kad kinietis 
laimėjo daugiau.

13



Nr 9 (1231) 1972.IH.2.____________

MŪSŲ.
PADMraéU

SY ■KAZEjg’EZĮ&O ATLAEDAI
Ataivinkim lietuvišką paprotį! 

GAUSIAI DALYVAUKIME METI
NĖJE Š V -.KARIMI E RO P AR API - 
JOS ŠVENTĖJE ŠĮ SEKMADIENI 
17.30 valandą, R. Juatindiba, 20, 
Parque da Mooca. Kaip Velykų ry. 
tą Zelinon suplaukia minia žmo
nių į Prisikėlimo iškilmes, taip 
suplaukim Šiemet į š v. Kazimiero 
atlaidus. Juose šv. Mišias drauge 
su kitais kunigais aukos Jo Eksc. 
arkivyskupas Paulo Evaristo Arns. 
Jis pirmą kartą lankys mus, kai 
užėmė vyskupijos ganytojo par ei' 
gas. Jis nori regėt pas mus ko 
daugiausiai lietuvių.

KAIP PIRMI KRIKŠČIONYS 

taip ir mes pasivaišinsime po pa
maldų,pačių atsineštomis gėrybė
mis. TodÊl prašome mieląsias 
šeimininkes, kurios galite, kąnors 
atsinešti, kuo būtų galima pasida. 
lyti ir su kitais, broliškoje, krikš
čioniškoje meilėje.

PAMATYSIT DIDELĘ DOVANĄ 
IŠ LIETUVOS’. IŠ CEIKINIŲ AT
SIŲSTĄ.

Meškim šalin visus kirtus reika
lus, atidėkim kitus išvažiavimus, 
ar pasižmonėjimus iŠ nors sykį 
per metus atvykim į savo parapi
jos centrą, iš kurio kunigai jus 
lanko mažiausiai kartą kas mėne
sį.

TURĖTŲ BŪT GRAŽIAI GIE
DAMOS MIŠIOS PER ATLAIDUS, 
nes joms ruošiasi abiejų chorų na- 
riai. Jūs irgi galėsit prisidėt prie 
bendrųjų giesmių, jei mėgstate gie
doti.

DAR KARTĄ —IKI PASIMA- 
TANT ŠĮ SEKMADIENĮ ŠV: 
KAZIMIERO ATLAIDUOSE!

ŠV. KAZIMIERO ŠVENTĖS PROGA 
SVEIKINAME VISUS KAZIMIERUS 
IR KAZIMIERAS'. LINKIME STIP
RIOS MUSŲ ŠVENTOJO GLOBOS 
IR DŽIAUGSMO!

MOKYTOJAI RENKAS
Šį penktadienį, kovo 3 d. 20 val.Ze? 
linos klebonijoje renkasi visų litu-j 
anistinių mokyklų mokytojai aptari 
ti šių mokslo metų programą.

© ®®• • •

Vasario 26 Maua įvyko didelės iš’, 
kilmės. Mokslo metus baigė gailes- 
gųjų seserų prei. Armino mokyklos

ŠIO MŪSŲ LIETUVOS NUMERIO 
GARBĖS LEIDĖJOS

JANINA VALAVIČIENE
ALDONA VALAVIČIŪTĖ

BRONE KVIKLY TÉ-MERANI
ANITA K. PRATALLI

MARIJA CATAFAY
ALDONA JUNOKAITÊ

J. GOMES
VISOMS NUOŠIRDŽIAUSIA DĖKUI

M. L. ADMINISTRACIJA

studentės ir studentai. Pats Sto An
dre vyskupas Dom Jorge aukojo šv 
mišių auką, dalyvavo būrys kunigų 
ir aukštųjų miesto valdininkų. Tai 
vienintelė tokia parapijinė mokykla 
visame SYPaulo estade.

Br, Krašto L ^BENDRUOMENĖS 
j TARYBOS POSĖDIS BUS KOVO

4 d. Jaunimo namuose, Zelinoje. 
Dalyvauti prašomi visi .Tarybos

! nariai ir busimosios Tarybos 
kandidatai, rinkimų reikalams ap
tarti.

GAVUSIEJI BENDR. TARYBOS 
balsavimų lapus, malonėkit juos iš 
siųsti iki kovo 16 e Bals avimai bus 
kovo 19 d. Jaunimo namuose Zeli
noje, pas T. Jėzuitus Mokoje ir V .A- 
nastácio mokykloje.Kiekvienas lie- 
vis, sukakęs 18 metų^turi teisę ir 
patriotinę pareigą balsuoti.Balsa
vimo lapų bei koncertų galima gau
ti ir pas bairų įgaliotinius, kurių są
rašas tilpo paskutiniame M. L .nu
meryje.

© ® ©
ZBXJMA, ZJSLINÀ, ŽELIMA

Šv , Juozapo atlaidai: Kovo 19»sek 
madienį, bus švenčiami Šv. Juozapo 
par api jo s atlaidai. Pr ie š 11 vai .iš
kilminga procesija ir paskui šv. Mi
šios. Visi parapiečiai prašomi daly 
vauti savo parapijos Globėjo šventė
toje. Visiems gi parapijos Juozams 
ir Juozapinomš - linksmų vardiniu’ 

© ©® • • •
ŠEŠTADIENĮ, KOVO 18 Do Zelinos 
bažnyčioje bus gedulingos šv;Mi
šios už Šv. Juozapo Vyrų Brolijos 
mirusius narius, 19. 30* valandą.

Šv. J. V. Br. Valdyba
© © © • • •

ŠV JUOZAPO VYRŲ BROLIJA 
širdingai sveikina visus savo bro
lius Juozapus vardadienio proga ir 
linki jiems apsčios Visagalio palai
mos. Šv. J. V. Br. Valdyba..

ALIMA;
GAUTI pavieniais nume
riais nusipirkti gelžkelių 
stotyje LUZ, kioske „S? 
guan", prie cientrinių
pašto rūmų ir Zelinoje 
prie autobuso bei Vito bar
ro kioskuose.

©©©
T .PETRAS DAUGINTIS 

ateinančios savaitės gale 
išvyks kuriam laikui į U- 

<rugvajų, baigti rašyti tos 
kolonijos istoriją.

■ą ® ą

BARAMA JAUNIMUI

Lietuviškosios S.
Paulo organizacijos, reng 

damos Vasario 16-os minėjimą^nu- 
rė skirti jos pajamas mūsų jaunimui 
į Kongresą nusiųsti. Jaunimas labai 
gfažiai pasirodė minėjimo progra
moje ir vėl įrodė esąs vertas tos vi
suomenės paramos.

Po 50 kruzeirų sudėjo šios organi
zacijos : Zelinos parapija, Šv.Kazi
miero parap., Šv. Juozapo Vyrų Bro
lija, LK Moterų Dr-ja, Maldos Apaš
talavimas, Zelinos ir "Aušros"cho - 
rai, BL Bendruomenė, BL Sąjungą 
ir Žilvitis. Viso labo:500 kruzeirų. 

Minėjimo salėje gauta:452 kruz.
Minėjimo išlaidų būta: 50 kruz.
Liko 902 kruzeirai. Ta suma š.m 

vasario 24 d. padėta pas PLJK iždi- 
'minką J.Baužį.

NEPRIKLAUSOMYBES ŠVENTĖS 
rengimo komitetas širdingai dėkoja 
visiems mūsų jaunimą parėmusiem 
tautiečiams, primindamas sau ir ki
tiems jo ir toliau neužmiršti.

© ®®

MIRTIS SKINA VYRUS. . .
a, a. VI. Jakubaitis, Motiejus Stri- 

kaitis, Stasys Plačinskas, Pranas Na? 
viekas, Stasys Kubiliūnas, o Niteroi 
Rafaelis Savickas pašaukti amžiny
bėn. Daug dar yra ligoninėse s er
čių. Juos paminėsim kituose M. L. 
numeriuose.

UŽSIMOKĖJO UZ M. L. :
Adele Katauskienė už dvejus me

tus-50 kr. Iš USA Jonas Sakalaus
kas atsiuntė 10 dolerių. Ačiū, ačiū.’

• 9 «

Vasario mėnesį T.J.Bružikas su
tuokė šias poras : Kęstučio Sipavi
čiaus, Jono Baltaduonio, Eugenijos 
Kuéeüauskaitės, Petro Kušeliausko.
Vasario 27 d. buvo net trejos su

tuoktuvės šv.Kazimiero koplyčioje.
Sukūrusiems katalikiškos mote

rystės šeimas ilgiausių metų’.
©e©
• 9 •
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