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Sv. Tėvo Sveikinimai ir Linkėjimai Kalėdom ir N. Metam
Per Vatikano radiją gruo
džio 20 d. buvo pagarsinti po
piežiaus Pauliaus VI sveikini
mai ir linkėjimai Kalėdą pro
ga tikintiesiems ir besiklau
santiems. štai keletas jų.

— Musų silpname balse ai
di šimtmečių aidas, atbanga
vęs iki mūsų, vis pasikarto
jus bet aidjs kaip GEROJI
NAUJIENA žmonijai. Metų
laikrodis kiekvienais metais
muša tos saldžios valandos
momentą, kuris atrodo kaip
staigmena, pilna prasmės, di
džios vilties ir intereso.
— Iš tikro, tai yra laimin
gas momentas, tikrai žmoniš
kas ir paslaptingai šventas
momentas Momentas, inty
miai paliečius mūsų gyveni
mą, sąžinę ir mūsų likimą.
Prieš mūsų akis tada pražings
niuoja pačios pirmosios ir kon
krečiosios vertybės.- kū
dikystė, šeima, židinys, sta
las, poilsis, ramybė ir taika.
Iš mūsų širdžių tada trykšta
gražiausi jausmai — gerumo,
užuojautos, meiles. T į yra
Kalėjų šventės.
gorėtume šioje valandėlėje
priminti, kokia yra tų nuosta
bių Kalėdų p r a - m ė , koks
to atėjimo pas mus tikslą ?
KÈLBí A DIDI sGĄ'VILTI
Kalėdos yra mūsų ir jūsų
džiaugsmas, nes Kristaus atė
jimas yra visų mūsų
ii g ei bė ji m as . Karto
jame pasauliui Kalėdų nau
jieną, kaip didiogos vil
ties
paskelbimą:' Kristus
yra tikroji ir didžiausia žmo
nijos viltis.
Žmogus vis gyvena su vil
timi, žmonija vis viliasi ge
resnio gyvenimo, turi viltį
kažkokio tikrai žmoniško gy
venimo.
Tačiau, — kaip tai Šv. Tė
vas plačiai išdėsto, — tas vii
tie griauna vis didėjanti į tam
pa tarp senosios ir jaunosios
kartos, kuri maištauja prieš
viską, — įtampa tarp didelių
galimybių, teikiamų naujų
mokslo bei technikos išradi
mų ir didelės žmonijos da
lies, atsilikusių tautų ir kla
sių skurdo, alkio, — įtampa
dėl modernių atominių gink
lų, gręsiančių visai sunaikin
ti žmoniją, įvarančių jai nuo
latinę baimę, prarijančių bi
lijonines pinigų sumas, — jtam
pa dėl modernių mašinų, spau
i!oe,?radijo, televizijos viską

lyginančios įtakos, grasinan
čios padaryti žmogų meehanišku instrumentu mil
žiniškosios produkcijos maši
nos. Visa tai iššaukia nepa
sitenkinimą, maištavimą, prie
vartą, revoliuciją, karus, anar
chiją.
Už tat tiek paskiri žmonės»
tiek žmonija mažesniame ar
didesniame laipsnyje nešioja
si savo sąžinėje reikalą būt
išgelbėtiem. Savo jė
gomis vieni negali to pada
ryti. Reikia išgelbėtojo. Rei
kia dieviško Išganytojo.
Jėzaus vardas kaip tik reiš
kia Išgelbėtoja Kristus reiš
kia pateptąjį Išganytoją, Išga
nymą. Visiems mums reikia
Kristaus - to dieviškojo iš
ganytojo, to mū&ų Brolio, ku
rį galime suprasti ir sekti.
Kalėdų Nau iena vis iš nau
jo skelbia: šiokią naktį gimė
mums Kristus Išganytojas! Šio
kią naktį, gimdamas iš Mer
gelės Marijos, Dievo Sūnus
nužengė į žmonijos istoriją.
Jis išgano žmoniją ir tvarko
jos likimą.
Nors vėl gyvena danguje,
tačiau Kristus yra tarp mūsų,
yra savo mistiniame, vis atgimstančiame Kūne kuris yra
Bažnyčia. Per Bažnyčią Kris
tus skleidžia savo šviesą nu
šviečiančią žmogaus tamsu
mas, rodančią jam tikslus ir
kelius, jo vertum laisvę ir
didybę, Savo malonėm ir pas
laptingu Šv. Dvasios veikimu
stiprinu mus, atgimdo ir ruo
šia amžinam gyvenimui.
Dėl to Kristus ir krikščio
nybė turi salią sužadinti ir
vėl sustiprinti viltį — duoti
viltį geresnio gyvenimo ne
tik viršgamtiško, bet ir že
miškojo. Kristus ir krikščio
nybė, gyvi ir veikią Katalikų
Bažnyčioje — yra nešėja tos
amžinosios vilties ir ne ma
žiau vilties, stiprinančios že
miškąjį gyvenimą — tikrai
žmonišką, brolišką... Todėl iš
visos širdies skelbiame užiau
gamingąją Naujieną ir ją sti
priname apaštališkuoju pa.at
minimu.
1-OJI NAUJŲ METŲ DIENA PASAULINĖ TAIKOS LIENA
/

Popiežius Paulius VI vėl iš
naujo skelbia 1-ąją Sausio
Pasauline Taikos Diena. Gruo
džio 18 d. paskelbė apie tai
naują dokumentą. Paduodame
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jo tik keletą svarbesnių min
čių.
— Visiems geros valios žmo
nėms, visiems kurie yra atsa
kingi už Istorijos vyksme da
bar ateityje, — visiems poli
tikos, viešosios opinijos, so » 4» »»
♦» ■»»
•»
♦»
<
cialinės orientacijos, kultūros
ir mokyklų vadovams, — jau
ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ PROGA
nimui, kurs kyla su pasaulio
atsinaujinimo troškuliu, — nuo
šv. Juozapo Vyrų Brolija širdingiausiai sveikina vi
lankiu ir laisvu balsų nuo bet
sus lietuvius S. Paulyje ir visoj Brazilijoj, o taip pat
kokio žemiško intereso skel
mūsų brolius išsisklaidusius po platųjį pasaulį ir Lietu
biame jums maldaujantį ir iš
voj pasilikusius Būkime visi vienos minties ir vienos
kilmingą žodį — taika!
širdie.-, o tada Dieviškojo Kūdikio pagalba mes nugalė
Šiais laikais taika yra vidu
sime visokias kliūtis kelyje į laimingą mūsų Tėvynės
jiniai sujungta su pripažini
Lietuvos ateitį.
mu žmogau» teisių.
Dieviškojo Kūdikio taikos, ramybės ir darnaus su
Prie pagrindinių žmogaus tei
gyvenimo Naujaisiais 1969 metais iš širdies visiems linki
sių priklauso iš kitos pusės
Šv. Juozapo Vyrų Brolija
pagrindinė pareiga — taika.
Be abejo, taika yra pareiga.
Toliau Paulius VI išdėsto
Jie visi labai džiaugiasi lai
taikos reikahngumą įvairiom turi dar gilesnę prasmę. JI
tampa dvasinės pilnatvės ir mingai vykstančiu skridimu.
.tautom.
«Apoio 8» erdvėlaivis, ku
asmeniško išganymo vertybe,
šalia socialinės ir kolektyvi riuo skrenda trys astronau
PROTAS, O NE JĖGA
tai yra tik 3,1S m. aukštumo
nės prasmės.
— Karas, kaip neišvengia
— Mūsų žemiška laikinoji bei 3,58 m platumo (diame
ma priemonė, mūsų laikais
tras). Jis yra padalytas į šiuos
yra pateisinama tik išimtino taika yra atspindys dangiškos skyrii s: vairavimo kambarė
se sąlygose, kurios modernio ir amžinosios taikos. Mums ji lis, laboratorija, observatorija
je bendruomenėje neturėtų yra Dievo dovana, naujos, iš" dangaus kūnams stebėti, radi
ganymo malonės santvarkos
niekada susidaryti.
jo stotis, televizijos studija,
vaisius.
♦
virtuvėlė ir valgyklėlė, mie
— Protas, o ne brutali
—
Ši
taika,
Kristaus
taika
gamasis, maudykė ir poilsio
jėga turi nuspręsti tautų
viską
įprasmina.
Kristaus
tai

kambarys.
likimą. Derybos, susitarimai,
Erdvėlaivis yra dar pripanurodymai, o ne kerštas, krau ka siūlo meilės politika. Tei
singumas
per
dažnai
yra
bai

kuotas visokiausių ap .ratų ir
jas ar vergovė turi rikiuoti
lus
ir
nekantrus
bei
remiasi
instramentų. Pav. jame yra
žmones ir sunkiuose politi
baisių
ginklų
jėga.
Kristaus
140 klm. elektros vielų išve
niuose atvejuose. Todėl taika
taika
remiasi
neatsispiriama
džiotų,
apie du milijonai (?)
yra visų vykdytina pareiga.
energija teisės, kylančios iš įvairiausių dalių dalelyčių apa
— Be i >, kąip tik suėjo 20 gilių pačio, žmogaus prigim ratuose, 506 mygtuKai, ?j švie
metų nuo paskelbimo «Žmo ties pradų žmogaus paskirties. selė, parodanti kas Kur yra
gaus Teisių Deklaracijos», ir
— Primename tai jums, kad tvarkoje, ar netvarkoje. As
šiuo atveju labai prasmingas paskelbtute «Taikos dieną». Po tronautai turi nuolat stebėt]
yra Pasaulinės Taikos Die jos ženklu teatsiveria Naujų įvairius aparatus, fotografuo
nos šūkis; «Vis kyląs žmo Metų durys. Vardu Kristaus, ti ir erdves, ir žemę, filmuoti
gaus teisių įgyvendinimas yra taikos Karaliaus, kiekvienos ir televizuoti, žodžiu — nėr
kelias į taiką".
tikro žmogaus teisės Gynėjo, jiems laiko «tinginiauti*.
— Juk kur nėra pagarbos telydi jus mūsų apaštališkas
DULKELYTĖ
gynybos ir kėlimo žmogaus palaiminimas!
Visas tas komplikuotas erd
teisių, kur prievarta ar ap. n—n
vėlaivis erdvėse yra tiktai
gaule jos pažeidžiamo-, kur
mažytė
dulkelytė palyginus
žmogų» niekinamas, kur prak
PAKELIUPMÊNULIN su žvaigždynais, planetomis
ūkuojama diskriminacija, ne
ir begaliniais plotais. Ir ta
tolerantiškumas, vergovė —
Trys Amerikos astronautai, čiau ta žmonių sukurta ir vai
ten negali būti tikros taikos Bormanas, Anders ir Lowell
tarp žmonių, jų grupių ar laimingai skrido pirmas tris doma dulkelytė yra tobulės-,
nė, įvairesnė ir svarbesnė už
tautų!
dienas. Visi aparatai veikė visas saules ir žvaigždes, ku
kuo geriausiai.
KRISTAUS TAIKA
rios tos dulkelės nė pastebė
SUSIRGO. Erdvėlaivio kapL ti negali, net nežino, kad ji
— Savo, kaip Kristaus tar tonas Bormanas susirgo Azi skrenda. Ji stebi dangaus kū
no balsu kreipiamės į jus, jos gripu. Gydytojui patarus, nūs, juos fotografuoja ir per
brolius vyskupus, sūnus ir ti jis paėmė vaistų ir gana duoda žemei. Tai žmogaus—
kinčiuosius, atnaujindami sa greit sveikata pasitaisė.
dulkelės didybė! Kokia ji pa
vo kvietimą ir šiemet švęsti
Kiek švelnesne forma susir naši į dieviškąjį Kūrėją, pa
«Taikos dieną».
go ir Anders. Kolkas svei vedusi jam «apvaldyti visą
Juk mums, tikintiesiems, tai kiausiai laikosi LoweL.
vieatą».
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i pusi.

liepos 17 dieną, sulaukęs 70
metų amžiaus.

PAGERBTAS VYDŪNAS

KUR GI NEZÚ A MŪSŲ
TAUTIEČIAI
—
ŽUVO VIETNAME rugsėjo
11 d. JAV karys Kęstutis VPetrauskas. Jam grįžtant po
kautynių į bazę, komunistų
slapuko iš pasalų paleistas
šovinys nusinešė jo gyvybę.
Jaunas pasaulio laisvės gy
nėjas su pilna kariška pagar
ba iškilmingai buvo palaido
tas rugsėjo 26 d. Šv. Kazi
miero kapinėse, Čikagoje.
Nors tai JAV armijos karys
bet {visos laidojimo apeigos
buvo atliktos lietuviškai. Ša
lia JAV vėliavos, prie karsto
stovėjo ir lietuviškoji trispal
vė. Tai paguodė to jauno ka
rio giliame skausme paner
tus tėvus. Karstą nešė JAV
kariai. Jie ir kapuose atsisvei
kino su ginklo draugu šautu
vų salvėmis ir atidavė tė
vams žvaigždėtą JAV vėlia
vą, kuri uengė jų sūnaus palaik «s.

ŽUVO PRAHOJE

To garsaus lietuvių rašyto
jo ir filosofo iš Mažosios Lie
tuvos 100 metų gimimo ir 15
metų mirties proga Čikagos
akademikai skautai paskyrė
jo pagerbimui savo laikraš
čio «Mūsų Vytis» padidintą
MIRĖ KANADOJE
numerį. Tas numeris gausiai
Londone, Ontarijo valstijo iliustruotas ištraukomis iš jo
je, mirė kun. Juozas Danie gyvenimo ir jo rankraščių
lius. Mirė spalio 7 d., o buvo autografais. Išleidimą finansa
gimęs 1885 m. rugpjūčio 22 vo Vydūno šalpos fondas. Ir
d. Garliavos parapijoje, Kau daugely kitų JAV lietuvių ko
no apskrityje. Jau prieš Pir lonijose buvo padaryti Vydū
mąjį Pasauliui Karą vikaria- no minėjimai.
vo Simne, o po saro buvo
klebonu įvairiose Vilkaviškio
vyskupijos parapijose.’ Net
LITERA rÚ4INIO KVAR
iki senatvės grojo smuiku ir
TETO VAKARAI
parapijose gebėdavo suorga
nizuoti gerus chorus vėliau,
Pabėgę iš Lietuvos, pasibai
tremtyje, Londone, Kanadoje, gus karui, Vakarų Vokietijos
suorganizavo lietuvių parapi lietuvių kolonijose literatai
ją. Y a parašęs ir keletą re B. Brazdžio.nis, A. Gustaitis,
liginio turinio knygelių.
St. Santvaras ir Pulgis An
driušis suruošiavo laba visų
I
mėgiamus Lteratūros vaka
rus Šiais metais, rašytojui
ANGLIJOJE STAIGA MIRĖ
Ruigiui Andriušiui iš Austra
Buvęs Lietuvos kariuome lijos atvykus į asaulio Lie
nės karininkas Juozas Staras. tuvių Bendruomenės Seimą
Mirė sulaulaukęs vos 57 me Čikagon, senieji jų draugai
tų amžiaus. Jis buvo studija pakvietė juos vėl visus ketu
vęs taip pat ekonomiką ir ris pasirodyti literatūros va
sę bei niroęs «Pažangos» ben karuose JAV lietuvių koloni
drovėje. 4 Angliją buvc atvy jose. Taigi, po 20 metų vėl
kęs po 11 Pasaulinio Karo, įvyko jų literatūriniai susiti
kur reiškėsi įvairi* se lietu kimai su lietuvių publika. Vi
vių organizacijose
sur jie turėjo didžiulio pasi
sekimo.
n——n

Montrealyje gauta žinia,
kad Prahos mieste, viename
čekų padegtame rusų tanke
žuvo 20 metų amžiaus lietu
IŠKALĖJĘS BOLŠEVIKŲ ka
vis S. X Geležiniame karste Įėjimuose keiuriuš metus, vė
jis lėktuvu buvo nugabentas liau gyvenęs Tytuvėnuose,
Vilniun, Iš Vilniaus jo pala - mirė kun. Povilas Durasevikai oavo nuvežti tėviškėn,
čius. Jis yra buvęs Raseinių
kur buvo palaidotas.
gimnazijos ir karinės įgulos
kapelionas. Mirė šių metų

Kontra - Žvalgyba Lietuvoje
JONO BUDRIO

ATS

INIMAI

(tęsinys)

gentas, mąstantis žmogus
aoie vėjus metus vadovavęs
Pagal tuos etatus skyrius žvalgybos skyrių , jis buvo
buvo padalintas:
daug pasimokęs. Čia gi iš vi
1) Kontražvalgyba su 150 sur suplaukdavo žinios, ir
žmonių, 2) Žvalgų
15—18 viršininkas, nelyginaot gydy
10 žmo tojas, jautė valstybinio gyve
žmonių, 3 Juridinė
nių, 4) Ūkio ir 5) Kanceliari nimo pulsą. Kitas, kuris vaiz
ja, raštinė. Be to, dar pilnos duojasi «visa žinąs», netiktų
sudėties sargybos kuopa ir tokiai vielai. Lipč.ul trūko
susisiekimo priemonės; 3 au techninių žinių, kaip praJėti
tomobiliai, keli motociklai ir ir išvystyti «bylą», bet kiti jo
fajetonas su arkliais, telefo privalumai su kaupu padeng
no centrinė, veikianti 24 va davo tuos trūkumus.
landas su 4 kariais telefoni
Juridinės dalies viršininkas
ninkais dieną ir 2 nakties buvo kapitonas L. Prušakevimetu.
čius. Tai buvo senas prityręs
Provincijoje 12 punktų (ra , juristas, stropiai saugojęs, kad
jonų, be savo viršininko ba- ' kiekviena išeinanti iš skytalijono vado teisėm, turėjo riaus byla būtų užbaigta ir be
ir pavaduotoją kuopos vadotrūkumų. Prokuratūrai tai pateisėm.
• ./lengvindavo darbą.
SKYRIŲ VIRŠININKAI .

Be l0’ aš maniau’

išei

gos autoritetae laimės, jei
Vyriausias viršininkas buvo koks prityręs juristas peržiū
Mykolas Lipčius. Jis, kviesda rės bylas, prieš jas perduo
mas mane bendradarbiauti, dant teismo organams. Todėl
pasisakė, nedaug nusimanąs panaikinęs savo įstaigoj trem
savo tarnyboje. Bet taip ne tinių skyrių, susitaręs su kap.
buvo ir negalėjo būti. Inteli L. Prušakevičiumi ir pritarus

RAŠYTOJAI ČIKAGOJE

Jų literatūros vakaras Či
kagoje įvyko rugsėjo 29 d.
Marijos aukštosios mokyklos
saleje. Poetas Stasys Santva
ras paskaitė pluoštą savo ei-

1968 m s gruodžio 28

lėiaščių. Jo eilėraščiai apie
meilę susilaukė didelio pu
blikos pritarimo, Rašytojas
Pulgis Andriušis skaitė ištrau
ką iš labai gražios Rojaus
vartų apysakos. Vėliau skai
tytas faljetonas pagavo klau
sytojus
Garsusis mūsų klasikas,
poetas Bernardas Brazdžio
nis sužavėjo visus rsavo lyri
niais eilėraščiais, nors buvo
ir politinių pranašiškų. Poe
tas satyrikas Antanas Gustai
tis savo humoristiniais eilė
raščiais gal labiau pagavo
publiką. Jie buvo origina
lūs, Niekur negirdėti ir nenu
kartoti palyginimai, staigūs
rimai ir netikėti sugretinimai
visus pagavo. Poetas turėjo
paskaityti bisui. Ta proga bu
vo nupirkta lietuviškų knygų
už 400 dolerių.

S. PAULO ARKIVYSKUPIJC;
KURIJA PRANEŠA
Gerbiamiesiems kunigams,
vienuoliams ir tikintiesiem i
pranešame, jog Brazilijos vy:
kupai susirinkę aptarė ir nūs
prendė, kad nuo šiol visi ku
nigai galės dėvėti tokius rū
bus:
1. Šalia visuome’ tinkamos
sutanos, gali, jei nori, dėvėti
taip vadinamus trumpus «cler
gymen» drabužius, arba ir bet
kokius pasaulietiškus rūbus
su juodu šlipsu ir kryželį,
įsegtą į atlapą, iš kurio žmo
nės galės atpažinti kunigą.
2. Aukojant Šventų Mišių
auką, reikalui esant, galima
apsieiti ir be sutanos, tiktai
tada vilkėti albą be permato
mų mezginių. Teikiant sakra
mentus patariama naudotis su
tana, jei nėra pateisinamos
priežasties ja nesinaucoii.

São Paulo, 1968 m. gruo
Lapkričio 22 diena Vilniaus
laikraščiuose paskelbtas pra džio 11 d.
nešimas, kad respublikinio
e. Hugo Munari
sovieto (aukščiausios tary
Arkivyskupijos kancleris
bos) posėdis yra šaukiamas
gruodžio 24 dieną, tai yra,
Kūčių dieną. Posėdžiai grei
BRANGIAI ŠIA KELIONĖ
čiausiai truks ir per Kalė
das. Juose turės būti atlikti
Neskaitant visų kitų skridi
Lietuvai Maskvoje nustatyto
mų
į erdves, aplink žemę, ra
1969 metų p'ano ir biudžeto
kietų į Mėnulį, vien tik šita
patvirtinimo formalumai.
paskutinė kelionė Amerikai
(ELTA)
kainavo virš 300 milijonų do
lerių! Atrodo tai pasakiška su
ma vienai kelionei. Bet ją iš
Lapkričio 22 d. Vilniaus dalijus kiekvienam amerikie
TIESA ir SOVUTTSKAJA LIT- čiui, išeina tik pusantro dol.
VA įdėjo straipsnelius apie
Tų išlaidų dar negalas. Jei
Lietuvos valstybinio dramos pavyks Amerikai išlaipdinti,
teatro aktorių veteraną Juo
zą Laucių, kuriuose jis svei Mėnulio savo astronautus akinamas sulaukęs 75 metų am teinančiais 19t9 metais, tai
žiaus. Autorių linkėjo jam visa ta programa bus kaina
«šviesių dienų darbe ir gyve vusi 24 bilijonus dolerių:
nime», kalbėjo apie Lauciaus
praeities darbus, bet neužsi
minė, ką Laucius darė per
pastaruosius 11 metų.
(E)

M. Lipčiui, iš ju padariau dvi
kuopos vado u'i'-ėm vietas
juridinei daliai. J tas dvi tar
dytojų vietas buvo paskirti
juristai, vienas — tik ką grį
žęs iš Sov. Rusijos ir mobili
zuotas vyr. Įeit. Petras Kirlys.
Klausiau M. Lipčių, k< dė^
L. Prušakevfčius tik kapito
nas, nors jis jau seniai ištar
navęs aukštesnį laipsnį.
— Ne man aiškinti tau. a*
kiau jau, jis vertas aukštes
nio.
Patyriau betgi, jog kai kas
kariuomenės štabe priešinas’
jo pakėlimui. Susitarėm, kad
aš, darydamas štabo viršinin
ko padėjėjui pranešimus, pa
brėžiu kap. L Prušakevičiaus
nuopelnus tardymus vedant.
Lipčius gi po kiek laiko iš
kels jo pakėlimo klausimą.
Kontražvalgybos ir juridinės
dalių viršininkai buvo aukš,čiausi pareigūnai žvalgybos
skyriuje, o kontražvalgybos
' viršininkas prie etatinės algos
turėjo dar asmens priedą ir
gaudavo kiek daugiau už pul
ko vadą..

gų arba užfrontės dalies vir
šininkas pulko vado padėjė
jo teisėmis. Jo sritis buvo nei
kiek nemažesnės reikšmės.
Viršininkas buvo kap. Užupis.
Jo padėjėjas kap. Kljmaitis,
vėliau tapęs Šaulių Sąjungos
viršininku. Užuois buvo tei
davęs savo darbui. Už to dar
bo ribų rodėsi pasimetęs
Jo kabinete už stalo sėdė
jo jo asmeninė sekretorė, ku
kli, tyli ir dabšti bitelė. Vie
ną dieną sutinku koridory
kap. Užupį: kreivai užsidėjęs
kepurę, įraudęs, rodėsi labai
susijaudinęs.
- Kas atsitiko, kapitone
— klausiu.
— įsivaizduok mano sekre
tore meta įstaigą — sako
man tas mielas kapitonas.;^
— Paskendai darbe ir be
matai, kad keleris metus-sė
dinčiam irgi tenka gyventi.
Reikia pridėti algos, — sakau— Siūliau, nesutinka^. fifêt
as negalia s&irtis su ja — <a
rė išskėsdamas rankas,
dingsiu...
— Tokioje padėtyje, viena
išeitis — vesti ją, — pata
VISTIEK PRARANDA
riau jam.
SAVO SEKRETORĘ
Rytojaus dieną buvome pa-;
Sekantis po mūsų buvo žval kviesti į kapitono vestuves.
‘ Z;

•

Sekretorės kapitonas visvien
n stojo, bet gavo tą, ko jam
trūko: globėją, draugą ir kom
panijoną
NET IR ŽYDELIS

Ūkio dalies ir skyriaus kan
celiarijos viršininkų vietos bu
vo bataliono vado teisėmis.
Ūkio vedėjas buvo karo val
dininkas J. Černius, žydų ta«
tybės. Tai buvo visada ele
gantiškai apsirengęs, aukšto
ūgio, gražios išvaizdos vy
ras, taktingas, malonus. Mažai turėjau su juo reikalų,
gal tik kai atnešdavo algą
persimesdavome su juo ke
liais žodžiais. Tačiau stebė
jausi, kodėl jis neina į pre*
kybą. Gražiai kalbėjo lietuvis
kai, jautėsi lietuvis ir didžiuc
davėsi valstybės tarnyba, »*}»dar kariuomenėje.
Kanceliarijos viršininkas bn!’
ve karo valdininkas Kazyi
Sruoga. Vėliau jam išvykai ’
Šveicarijon tęsti mokslų, Pi •
kūnas, o ir šiam išėjus, ma.
no raštinės vedėjas karo va Iž
dininkas Aleksas Survila btf
vo perkeltas į tą vietą.
, V
(B. D.)

3

* ___

mašina;
Daktaras nesigynė. Kalbė
josi jiedu angliškai.
Tuo metu atsirado ir drPaprocko žmona ir į vyrą
kreipėsi lietuviškai.
LIETUVIŠKOS MINTIES SAVAITRAŠTIS
■'*'1IRETOR RESPONSÁVEL DR. JOBÊ FERREIRA CARRATO
Tie keli žodžiai, ištarti lie
tuviškai,
sukėlė visą krautu
REDATOR: JONAS KIDYKAS
vę ant kojų. Šeimininkas tuoj
PRENUMERATOS KAINA METAMS: N Or.$ 10,00 visoje P’ pradėjo šaukti:
Amerikoje. GARBĖS PRENUMERATA NCr.J 25 00. GARBĖS
— Tai tu lietuvis?! Ir aš
Atskiro numer.išleidimas NCr.$60.00 Pas^jfo Nr. Kaina Cr,$0 20 lietuvis, žemaitis I
SKELBIMAI; pirmame puslapyje NCr. i| 1^,00 paskutiniajame
Atbėgo ir jo žmona, kuri
NCr$ 10,00. viduriniuose puslapiuose NCr.5,00
pardavinėjo senuosius daik
«Ilgalaikiams skelbimams daroma nuolaida
tus. Tokia šventė, toks nnoty
kis; krautuvėje pradėjo lietu
Straipsnius ir korespondencijas redakcija taiso savo viškai kalbėti. Juk ir ji lietu
nuožiūra. Nenaudoti straipsniai grąžinami tik autoriui pra vė, dargi žemaitė.
šant. Pavarde pasirašyti straipsniai nebūtinai išreiškia redak
Tai ir prasidėjo smagus po
cijos nuomonę. Už skelbimų turinį ir kalbą redakcija neatsako. kalbis. Staiga paaiškėja, kad
tos krautuvės savininkas yra
Maino valstybės senatorius
Frank Norris.
«NOSSA LITUaNIA»
RUA LITUANIA, 67
SÃO. P AULO, 13 S.P.
I TELEF. 92-2263

METAMS BAIGIANTIS

Toje pačioje klasėje, tame pat suole sėdi du berniukai.
Juos mokina tas pats mokytojas. Mokslo metų pradžioje juo
du gavo uaujas knygas ir sąsiuvinius. Dabar vieno knygos
sulamdytus, puslapiai apdriskę, visa eilė jų tartum taukais
sutepta, viršeliai vos vos besilaiko vienu kitu siūleliu.
Kito knygos ir sąsiuviniai tebeatrodo kaip nauji. Ap
lankstyti stipriu popierių lapai švarutėliai, sąsiuviniai nesulaist ti nei rašalu, nei nepribraižyti jokių ženklų. Tuoj re
gi, kad tai labai tvarkingas mokinys.
Metų pra žioje visi gavom po vieną didelę stipriai įriš
tą nauja >ygą, su 3 5 lapais. Metę akį i tas knygas, pama
tytume, jog visa žmonija pasielgė su jomis lygiai kaip tie
du mokinukai. Vienų kiekvienas knygos puslapis, kiekviena
metų diena, tebėra švari, niekuo neteršta; kiekvienas sąsiu
vinio puslapis dailiai prirašytas, tegu ir ne kokių nors pa
saulį stebinančių dalykų, bet kiekvienas pilkas, nuobodus ir
įkyrus kasdienos darbelis jon įtrauktas, švariai gražiai at
liktas.
Kitų gi kone kiekvienas gyvenimo knygos puslapis kuo
tai suterštas, sugadintas, kažkokiais nemaloniais kvapais
atsiduoda Jie, pripratę prie savo nemalonaus kvapo, jo nė
nebesuuodžia, kai visi kiti ko greičiau jų šalinasi.
Norėtum klausti; kas jiems neleid savo gyvenimo kny
gos puslapius nors švarius užlaikyti? Net jei^u nebūtų nie
ko gero juosna įrašę, tai nors švarus kad būtų išlaikę?
Be abejo jie sugebės visaip pasiteisinti ir dažniausiai
apkaltins kitus, kad jie jiems knyga» suteršę... Tačiau jei
būtų bent, sau nuoširdžiai teisūs, turėtų pasakyti: n ano kny
gų nešvara tik nuo manęs tepriklau-<».
Užbaigiant senuosius metus verta pasižiūrėti savo gyve
nimo knygos puslapius ir pamatyti, koks kas iš tikrųjų mes
esame.

Pirmasis Lietuvis Maino Valstybės Senatorius
kaip
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M&SŲ LIETUVA

Žemaitis pr. noruSa^ pasidalė
MAINO SENAl'OrdUM i?

Dr. Vacio va»prvckuts, &u
r, neperto
< ’»iiu L)a bi
lduko redakcijos turi savo
kabinetą, pravažiuodamas pro
šaų, stabtelėjo ir papasakojo
labai įdomų nuotyki, - kaip
jis surado Maiuo valstybės
sena orių — - tikrą lietuvį,
dargi net žemaiij. Paliko ir
literatūros, net degtukus iš
leistus su jo atvaizdu. O bu
vo taip.

ANTIKŲ KRAUTUVĖJE

Rugpjūčio gale ir rugsėjo
pradžioje dr. V. Paprockas
buvo išvykęs atostogų į Mal
usi Pradžioje savaitę praleido pas dail. Praną Lapę bežuvaudamas. Paskui lankė
gražią Maino gamtą.
Bevažiuojamas 108 keliu,
netoli West Peru, Maine, pa
matė antikų krautuvę. Užsu
ko. B. Paprockienė mėgsta
tokias krautuves lankyti ir

PR. NORUŠAS
susijiažtaK, kokios rūšies daik

tai ite»#šstatomi parduoti.
Tojėxkrautuvėje prie dr. V.
Paproeko prisistatė šeiminin
kas ir tarė;
— Pas mus Cadillac auto
mobiliai labai retai pasirodo.
Tamsta būsi atvažiavęs tokia
F

Danti uz danti
PETRAS ‘ PAKALNIS

. Šių metų žydų ir arabų san
tykius galima apibūdinti žino
mais šv. Rašto žodžiais —«Akį už akį, dantį už dantį>.
Iš;tiesų, jei arabų partizanų
organizacija, vardu EI Fatha,
pâdeda kokią bombą Jeruza
lėje arba apšaudo žydų ka
riuomenę prie Jordano, žydą
jiems atsikeršija gerai apgal
vot smūgiu. O jei Egipto
prezidentas, pakeitęs 600 se
nų karininkų naujais, leidžia
jiems pašaudyti į žydų pozi
cijas už Sueso kanalo, tai žy
dai įsiveržia į jo teritoriją
ten, kur niekas negalėjo jų
laukti. Deja, tie mažų grupių
puolimai pagausėjo tada, kai
žmonės
pradėjo ruoštis Kalė
GIMĘS ŽEMAITIJOJE
doms, taikos ir sugyvenimo
Gimęs jis Žemaitijoje. Kai šventei.
buvo pusantrų metų, tėvai at
KAS DARYTI?
sivežė j Ameriką. Apsigyve
no žemaičių kolonijoje RumBesikeisdami šūviais, keiks
forde, Maine. Čia ir užaugo
niHžodžiais
ir protestais, žy
ir čia išėjo mokslus. Žemai
tiškai neužmiršo. Visada su dai ir arabai dar neapsispren
vietiniais lietuviais palaikė dė, ar ruoštis rimtoms taikos
deryboms, ar naujam karui.
ryšius.
Jo tikra pavardė tai Pra Spaudžiamas jaunų karininkų
nas Norušas. Kad būtų skam pradėti k rą su žydais, Nas
biau ir lengviau ištarti, pa seris jiems prisipažin >, kad
keitė savo pavardę ir pasi Egipto avia ija per silpna.
Prieš 9 mėnesius Egipto stu
vadino Frank Norr s.
Tokiu vardu «Norris» įuri dentai šaukė, kad «reikia pa
savo antikų krautuvę, kurią baigti vi no žmogaus valdžią»,
tvarko žmona ir sūnus. Ši sa suprask Nasserio. Todėl Nasvos rūšies prekyba labai ge seris dejavo, kad «jis kas
dien gyvenąs 24 valandas ap
rai sekasi.
kasuose».
pirmas LIETUVIS MAINO
Panašiai jaučiasi ir kitas
ScNAT,.
žydų priešas, Jordano kara
- Visą laiką aktyviai reiškė lius Huseinas. Mat, jo terito
si demokratų partijoje, ėjo rijoje yra apie 24.000 arabų
visokias pareigas savo apy partizanų, is kurių 5.000 tikrų
linkėje Bandė savo laimę - teroristų. Bijodamas, kad jie
statė kandidatūrą Maino vals nesukeltų konflikto su žydais,
tybės senatą. Jau dabar sena karalius uždraudė jiems ne
šioti uniformas ir rodytis nak
torium yra antrą terminą
Senate eina visokias parei timis gatvėse. Tačiau spau
gas, dalyvauja įvairiuose ko džiamas ministerių kabineto,
mitetuose: indėnų reikalam, jis vėl nusileido, ypač todėl,
darbo komitete, pareiškimų kad partizanų veiksmams pri
komitete, menate jo vieta pa taria Palestinos pabėgėliai ir
kariuomenės vadovybė.
ženklinta 23 numeriu.
Jis patikrino senato knygas
KO JUS TIKRAI NOKITE?
ir n ekur nerado, kad kada į
senatą būtų išrinktas lietuvis.
Norėdamas sus daryti tiks
Jis tad ir didžiuojasi, kad lesnį Artimųjų Rytų vaizdą,
Maino senate jis yra pirmas Niksonas nusiuntė savo atsto
lietuvis.
vą į arabų sostines pasitei
Jo žmona jau gimusi Maino rauti, ar jie nesutik ų derėtis
•Žemaitijoje»
Humforde, su žynais. Juk tas įtempimas
ten ir augusi. Gerai kalba lie tarp žydų ir arabų negali tęs
tuviškai su žemaitišku akcen tis amžinai, ypač todėl, kad
tu.
Sueso kanalo uždarymas at
Žmona labai gerai pažįsta neša daug nuostolių visiems.
demokratų partijos kandida
NEBENORI ATIDUOTI
tą į JAV viceprezidentus Ed
mund S. Mu-kie. Su juo lan
Nežinia, ką sakė arabų va
kė tą pačią mokyklą ir "buvo dai Niksono atstovui. Tuo tar
toje pačioje klasėje, Visą lai pu Izraelio vyriausybė davė
ką su juo bičiuliavosi.
suprasti kad ji negalinti at
Frank Norris su šeima gy sisakyti kaikurių arabų že
vena West Peru. Waine. Kaip mių. Visų pirma Izraelis nori
senatorius turi »a»o butą ir •laikyti savo valdžioje Golano
valstybės sostinėje Augustoje. aukštumas, iš kurių Syrijos
kariuomenė apšaudydavo žyrdų kaimus, esančius Palesti
nos šiaurėje. Antra, žydui no
retų pasilaikyti Gazą ir jos
apylinkes. Trečia, žydai gra
žintų Egiptui visą Sinajaus pu
siausalį, jei egiptiečiai sutik
tų jį demoralizuoti ir jei leis
tų žydams laisvai naudotis

-J -
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Sueso kanalu. Ketvirta, žydai
nori pasilikti sau Jeruzalės
ir Betliejaus apylinkes.

Atrpdo, kad tas žydų planas
yra protingas, nes arabai pra
rastų mažai teritorijos, o Iz
raelis' jaustųsi saugesnis. Di
džiausią galvosūkį sudaro va
kariniai Jordano upės pakraž
čiai, užimti žydų 1967 m. va
sarą. Kai kas siūlo išpirkti
visą tą žeme, išmokant ara
bams gerą kainą. Bet arabai
su tuo tikriausiai nesutiks. Ki
ti mano, kad arabams reikėtų
palikti tik jų tirštai apgyven
tas vietoves, o visą kitą pri
jungti p. ie Izraelio. Bet ir su
tuo arabai nesutiks. Žydai sa
ko, jog prie Jordano upės rei
ketų pascatyti keletą žydų
tvirtovų, o visą arabams pri
klausančią žemę atiduoti se
niems jų savininkams. Tokiu
būdu Izraelis būtų, saugus, o
arabai atgautų beveik viską,
ką jie 1967 m. karu prarado.
KYLIS KYLį VARO!

Nelaukdami arabų atsaky
mo, žydai jau pasistatė bent
t ib tokiai tvirtoves ir nema
no jų apleisti. Prieš ateinan
čių meių rinkimus zraelio
poetikai ture- dar aiškiau pa
susakyti okupuotų arabų že
mių kiaus mu. Antra vertus,
ir arabai negalės amžinai
delsti. Iki šiol jų vedama po
litika nedavė jokių vaisių: žy
dai nepabūgo nei Egipto, nėi
• ordano smūgių Be to, užda
ręs Sueso kanalą, Naeseris
nustojo d dėlių pajamų? Jor
dano karalius turi išmaitini!
pusę milijono karo pabėgė
lių. Gal tie ekonominiai spau
dimai atvėsins karštas arabų
gaivas. Žydų ir arabų santy
kiai, žinoma, priklausys ir
nuo Rusijos bei JAV politi
kos. Jei tiedu kraštai sieks
geresnių santykių jįe galės
sumažinti ir žydų bei arabų
įtempimą. Kurstyti karo ugnį
keliose vietose yra pavojin
ga, nes gali pasprukti iš kurs
tytojo kontrolės. Nudegę pirš
tus per 1967 m. žydų-arabų
karą, rusti, turbūt, nebedrįs
kiršinti arabus prieš žydus
antrą kartą.
DOVYDO SENAS PATARIMU S

Perkėlęs garsiąją Sandoros
Skrynią į dabartinį Jeruzalės
miestą, savo laiku Dovydas
susimąstė ir klausė: «Viešpa
tie, kas pasiliks tavo padang
tėje, kas gyvens tavo šventa
jame kalne»? I tą klausimą
jis pats taip atsakė: «Tas, ku
ris vaikščioja nesuteptas ir
daro teisybę ir galvoje savo
širdyje, kas tiesu, ir nešmeižia «avo liežuviu; kuris neda
ro Mfvo artimui pikta ir ne
puola savo kaimyno išniekinimafe». Gera būtų, jei tuos
Dovydo žodžius, parašytus
prieš 5.000 metų, pasiskaity
tų arabai ir žydai. Deja, jie
laikosi kito, Kristaus pasmerk
tó principo: «Akis už akį, dan
tis už dantį». Todėl neturi
taikos.
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Taip, šį sekmadienj (gruodžio 29 d.) 16 vai. Dr. V. Kudirkos rūmuose bus visien*.
S. Paulo lietuviams EGLUTĖ. Reta proga susitikti, pabendrauti, pasilinksminti, savo vaiki
čiais pasidžiaugti. Vaikučiams bus daug gražiu dovaaų. Jas paaukojo pp. Paleckiui. Visi
kas gyvas, traukime į Lietuviu Bendruomenės Eglutę 1
Valdyba
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Patogiausia proga draugus pasveikinti su Naujais
-fno Kidyko S. L ryžtu jas pa
Metais tiktai Liet. Kat. Bendruomenes choro
+
sirinkti. Kiek vakarų tie cho ♦ TRADICINIAME NAUJU METU SUTIKIME t
ristai turėjo paskirti repeti
Vila Zelinoje, seselių gimnazijos salėje.
cijoms, kiek pasišventimo na ♦
Kalėdų nakties miš as atlai rodyti! Garbė tieo s mūsų bro
Šiais metais įėjimui .bilietų nereikės pirkti — už
kė lietuvių šv. Kazimiero pa- liams ir sesėms di nmin- + teks tik staliuką apsimokėti. Iš namų galima atsinešrapijos klebonas T. ). Bruži- kams' Linkime tęsti toliau,
ti valgius ir gėrimus.
+
Neatsinešusieji galės bufete nusipirkt'.
+
kas dr. V. Kudirkos rūmų ko nugalint visus sunkumus.
plyčioje. Žmonių buvo pilna
Gros puikus orkestras «Bossa Boys»./
UŽ
N'
1GUOJ
A
VAI
DÍ
IMAS
koplyčia ir visi darniai gie
A
Traje <ie passeio privalomas.
X
dojo lietuviškas kalėdines
iki pasimatymo.
+
Po koncerto publiką greit 4giesmes.
Ghoro Valdyba
užintrigavo vaidinama Prano
Klebonas, pasveikinės pa J. Naumiestiškio trijų veiks
rapijiečius su Šv: Kalėdomis mų drama «Baisusis birželis»,
paskelbė ateinančių metų ko pastatytas Brazil jos Lietuvių
vo mėa. pirmą sekmadienį Bendruomenės Nemažai ska
NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS VILA ANASTAGIO!
įvyksiančias parapijos įkurtu naus juoko vis kėlė Senelio,
Dr. Jono Basanavičiaus vardo lietuvių mokyklps
vių mėtines. Bus* iškilmingos kaimo išminčiaus (kurio ro
pamaldos ir parapijiečių bei lę vaidino Jonas Bajorinas)
Gobė jų būrelis gruodžio 31 d. rengia savo nariams ir
ir Barbutės, kaimo pletkininsvečių bendra vakarienė.
bičiuliams 1969 metų sutikimą tos mokyklos salėje, rua
kės (J. Kraujalytės) sąmoj e,
Camacan, 625, Vila Anastacio.
išsireiškimai ir gestai. Dėme
sį traukė Onos Buivydaitės,
Norintieji dalyvauti nariai ir bičiuliai turi užsiregis
DAR — KONCERTAS
studentės (Liucijos Šukytės)
truoti pas Globėjų būrelio valdybos narius ir pas mok,
VAIDINIMAS
ir Vytauto Audronio, buvusio
i
St. Kubiliūną iki gruodžio 20 dienos.
Lietuvos kariuomenės kapito
Nors jau praėjo pora savai
no, besivystanti meilė r jų
čių nuo Dr. Vinco Kudirkos
dviejų pasišventimas bolše
rūmuose įvykusio koncerto ir
ną, paskui sudainuota «Ilgiau
venimiškai suvaidinta.
vaidinimo, tačiau juos vis dar vikų engiamos Lietuvos rei
Tai tikrai gabūs artistai, ge sių metų*. Jaukioje nuotaiko
kalui.
minime. Jiedu paliko didelio,
rai paruošti režisieriaus adv je pasivaišinta ir sudainuota.
Puikiai
savo
roles
atliko
gilaus įspūdžio.
Vinco Tūbelio! Jie turėtų |pir Jonas ir Lidija yra vieni iš
malūnininkas Juozas Buivy ma proga tą vaidinimą dar tų dabar retų dainos entuzias
Du šimtai su viršum lietu
tų. Nors gyvena toli, bet yra
vių atsidėję klausėsi «Aušros» das (St. Butrimavičiusj, malū pakarioti.
nininko žmona Uršulė (Ona
Tačiau ne vienas pastebėjo labai retas atsitikimas, kad
choro dainuojamų damų dai
Matelionytė) ir panašią * į jų ir tai, jog į šį koncertą-vai- juodu nebūtų repeticijoje. Tai
nelių. įvyko tiKrai, kaip dai
tragediją, dėl turto nusavini dinimą neatėjo dalis v siems tikrai šviesus ištikimybės ir
nuota: «Mes padainuosim nau
mo, pergyvenanti kaimynė žinomų tautiečių. Gaila.
pasiaukojimo pavyzdys. Il
ją dainelę»... Naujai skambė
Strazdienė (irenė Skurkevigiausių jiems metų!
%
jo ir kada tai seniai begirdė
P. S.
čiūcė). Visų dėmesį į save ne
Koresp,
ta viena, kita daina! Žavėjo
m
atplėšiamai traukė vykusiu ÍÜH—
P
—
II
—ii
širdį negirdėta savo harmo
UŠMSii
’ (
vaidinimu Berkis, (Arūnas Ste
nija įvairių balsų skirtingais
PRAĖJUSI šeštadienį «Auš
ponaitis), besitaikstąs prie
«AUŠROS” CHORO pirmoji
žodžiais dainuojama, «Oi pa
ros»
choras pasveikino savo repeticija po Naujų Metų
Onutės Buivydaitės, korunis
sakyk, saulužėle». Kėlė dva
tams parsidavęs pilietis, ta pirmininką Joną Bajoriną ir įvyks sausio JI dieną, 19 va
sią patriotiškoji daina — gies
pes egzaltuota komunistine jo žmoną Lidiją sulaukusius landą. Reikia pasirengti Va
mė «Laisvės, laisvės!» Ji su
«valdžia» Jis teroru ir kanki
silaukė ilgų, karštų publikos minais privertė tarnauti ’rau 15 metų vedybiniame gyveni sario 16 minėjimui ir šv. Ka
me. T. Daugintis palaimino zimiero parapijos metinei
plojimų.
doniesiems ir Simą Juozaitį naujus žiedus, sukalbėjo mai įkurtuvių šventei. Visi choris
Reikia tikrai pasidžiaugti (j. Sepeia skas;. Jis vykdė
choro dainininkų ištverme iš ir birželio mėnesyje lietuvių
mokti ir sunkių sudėtingų šeimų ištrėmimą Sibiran.
Dr. Victor Pedro Saulytis
Vita drama buvo taip gy
dainų, bei choro dirigento Jo
Cirurgião dentista pela Universidade S. Paulo
C. R. O. S. P. Nr. 727
Clinica de adultos e crianças Fluor — RX —
DR. ANT ONIO SIAULYS
Alta rotação
C. R. M 10.647
Endodontia e ortodontia movei (ortopedia),
Cirurgião da Santa Casa de São Paulo
Taisomi kanalai ir kreivi dantys.
Medico da Cruzada Pro-Infancia
Rua França Carvalho, 121, Moóea,
Especialista em Obstetrícia pela Maternidade de S. Paulo
Arti Dr. Vinco Kudirkos mokyklos rūmų.
Clinica de Adultos e Crianças — Moléstias de Senhoras
Partos — Operações
Horário; Das 12 as 14 e das 19 as 21 horas
Jonsultorio e Residençia RUA DOS TRILHOS. 1576
LIETUVĖ ADVOKATĖ
Moocaj Fone 92 3991
IRENA GRITÊNAS5—SPINA praneša savo tautiėčihms,
kad ji priima klientus savo raštinėje, esančioje Larg'ė
7 de Setembro, 52 6* andar, sala 607 (priešais Foruin),
nuo 16 iki 18 vai.
<; \
Atende-se com hora marcada
Taip pat ji kviečia įsirašyti į steigiamą juridinę or
DRt JONA$NICIPORCIUKAS
ganizaciją "Lietuva», kurios nariai už mažą mėnesinį
Cirurgião Dentista
mokesnį gauna šias lengvatas: 1) konsultas dovanai,
p/ Universidade de São Paulo
2) taip pat visos informacijos ir laatsinkymai, 3) juridi
RAIOS X
nė orientacija ir 4) už specialią kainą daromi invefrtą
Consaltorios Rua Capt Pacheco Chaves, 1266,
rai, iškraustymai ir nejudomų turtų administravimei.,*\
Vila Prudent®, Tel. 63-5352
■
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tai yra prašomi uoliai daly
vauti.
J. Bajorinas, pirm.
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UŽSIMOKĖJO UŽ M.» J Po
10 ncr. J. Sianžėoas, J. Butauskas, br. Navickas. V. Na
vickas.-.
iiamsnaii

LIETUVOJE MIRĖ A. A.
EDVARDAS SLIESORAIT S

jauniausias sanpauliškio p.
Jurgio Sliesoraičio brolis. Jis
buvo ištremtas Sibiran, kur
1954 m. tapo paraiižuotas. l'a
ganau ligonis grįžo su še.ma
Lietuvon ir gyveno Biržuose,
kur ir pasimirė. Liko liūdin
ti žmona, ištekėjusi duktė,
vyriausias brolis Lietuvoje ir
brolis Jurgis Sliesoraitis São
Paulyje.
Gedulingos pamaldos užmirubio vėle bus 1969 metų sau
šio 3 dieną, penktadienį, 19,30
valandą Mokoje, Dr. V. Ku.
dirkos rūmų koplyčioje. Jur
gis Sliesoraitis kviečia savo
draugus ir pažįstamus daly
vauti pamaldose.

Čikagoje

mirė

Lapkričio paskutinę savaitę
paskaitą skaitydamas «Gajos»
korporantams staiga’mirė inž.
Rugys: o kiek anksčiau ir p.
Ignatonis.
n—ii
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Gražiai praėjo Kalėdų šven
tės Želinos bažnyčioje. Daly- .vavo pamaldose daug žmo
nių, choras gražiai giedojo
tradicines giesmes.
11—11
iif—ii

Lietuviškos knygos klubas
išleido Halinos Didžiulytės Mo
šinskienė? knygą OŠIANČIOS .
PUŠYS. Aplanką piešė P. Jur
kus. Knyga 178 pusi, Kaina
2,50 dol.
Aplanko paraštėje sakoma,
jog autorė iki šiol savo raš
tais rodėti tik periodikoje ir
dabar pirmą kartą prisistato
su trumpų vaizdelių rinkiniu.
Gyvaudama Brazilijoje, ji
vaizduoja to krašto gyveni
mą, bet lygiagrečiai persike-’’
lia į tėvynę. Knygoje tėlphTTr
neilgų vaizdelių—apibrąižų.
• «Draugas».

ATSKIRO
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