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KURSAMS PASIBAIGUS®^

PRADŽIA..........
Tautinių šokių kur s ų užbaigimas praėjusį penktadienį 

buvo ir jaukus, ir džiuginantis, ir daug žadas ateičiai.
Iš pat pradžių reikia pabrėžti, kad to jaukumo ir dide

lių vilčių širdis buvo p. Genovaitė Breichmanienė, kur - 
sų vadovė ir efektinga mokytoja. Nors ji nekalba portu - 
gailiškai, o dauguma šokėjų, menkai temokėjo lietuviškai, 
kaikurie ir visai nemokėjo, tačiau Ponia sugebėjo ras t i 
kelią tiesiai į jaunimo širdis, jas sujungti į vieną, darnų 
d a r bingą vienetą, davusį gražiausių vaisių. Jos atsilan- 
kyrna: mūsų kolonijos šokėjams buvo tikra palaima.

Verta prisiminti, jog šitie kursai nebdo patys pirmie
ji. Prieš keletą metų turėjom dvi geriausios valios lie
tuvaites, pasirengusias daug duoti mūsų jaunimui. Pirmų 
vakarą jaunimėlio prisirinko apsčiai, bene virš 30. Deja, 
diena po dienos jie tirpte sutirpo. Kursų gale beliko vos 
Šešios poros. Tų kursų įtakos mūsų kolonijoje nebuvo 
galima toliau jausti. Ar čia buvo kaltas jaunystės nepaty
rimas, ar kas kita, sunku pasakyti. Ši kartą j a u n i m o 
ne tik daug suėjo iš pat pradžių (apie 40) bet jis ir i š- 
tvėrė iki galo. O kai dalį teko "atstatyti" dėl to, kad su • 
tokia minia nebuvo įmanoma efektingai darbuotis, tai 
tas atstatytasis jaunimas liūdnas ėjo namo, ir ne vienas 
jų grįžo kas vakarą nors iŠ Šalies pasižiūrėti. Kursuo
se likusieji ištikimai lankėsi, visa širdimi, ne vien ko
jomis šoko,kas vakarą nuo 19 iki 23 valandos ir dar no
rėjo daugiau šokti. Ir vėl pasakytina, kad tokią dar bin 
gą nuotaiką sudaryti galėjo tik prityrusi p. Breichmanie- 
nes ne ranka, o širdis.

Kursai pasibaigė. Jaunimo nuotaika duoda pagrindą 
tikėti, jog jie nebus buvę tik šiaudu, blikstelėjusi ugnelė. 
Tikėtis, kad mielasis jaunimas dabar tikrai pasidarbuos 
ir mūsų ansambliai taps tikrai gerais, pasididžiavimo 
mūsų, o kitataučių pasigėrėjimo vertais vienetais.

Sunku <; iškęsti nepaminėjus ir vienos tamsesnės pu
sės. Šokiu kursų pirmą vakarą pasirodė atvira nesuta
rimo žaizda tarp dviejų mūsų šokėju grupių. Ta trintis 
atsirado ką tik gimus „Nemunui'. Laimė, kad išmintingų 
galvų nesklandumas buvo pašalintas ir nuo trečio kursų 
vakaro trynimo si nebebuvo galima pastebėti. Turimomo 
mis žiniomis, trynimasis prasidėjo ne pačių jaunųjų, o 
kaikurių vyresniojo amžiaus asmenų įtakoje. Labai gai
la’. Ar negana prisirieta mūsų kolonijoje per keletą de
šimčių metų? Kam sėti nesantaikos, įtarinėjimų, pavy
do ir kitokių nekilnių jausmų sėklas mūsų jaunimo šir- 
dysna? Ar nebūtų lietuviškesnis ir krikščioniškesnis da
lykas leisti ramiai gyvuoti ir reikštis net keletui viene
tų, o ne nustatinėti '.vienus prieš kitus, jei tai tikrai yra 
daroma, kaip eina gandai? Tau gi, jaunime linkėtina ir 
toliau taip gražiai sugyventi ir drauge šokti, kaip kursuos

O

BONNA, VOKIETIJA.---- Istorikas, mokslinin
kas, Lietuvos praeities tyrinėtojas, visuomeninin
kas, prof. dr. Zenonas Ivinskis pasimirė KuČiu va
karą 8 valandą V. Vokietijos sostinėje Bonnoje.

Šia mirtimi Lietuva ir lietuvių tauta neteko vie
no didžiausio istoriko ir tauriausio vyro, visą gy
venimą paŠVentusio moksliniam tyrinėjimui, tyri?. - 
nėjimų skelbimui ir mokymui.

Zenonas Ivinskis buvo žemaitis, gimęs 1908 m 
gegužės 25 d. Kaušėnų kaigne, Plungės vis. Tei
sių apskr. Apie L studijų kelią rašėme paskutinia
me ML numeryje. Čia pluoštelis žinių apie jo 
mokslinį gyvenimą ir darbą.

Velionis Ivinskis filosofijos daktaro laipsnį įsi
gijo Miunchene-Berlyne 1932 metais. Nuo 1933 
rudens pradėjo profesoriauti Vytauto Didžiojo U- 
niversitete Kaune,kaip privatdocentas, vėliau do
centas, o 1940 metų pavasarį pakeistas į ekstra
ordinarinius profesorius.

Bolševikams užėjus ir panaikinus teol.-filos. 
fakultetą, kuriame jis dėstė, buvo Kultūros pa
minklų apsaugos konservatorius, o Vilniaus urti-

U R•

Lietuvos nacionalinė 
M. M a ž v y d o b i b 1 i o t e k a
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KALĖDŲ EGLUTĖ ^EnlNOJib

Sv» Juozapo parapijos jaunimo namuose, atšvęstos 
lietuviškos mokyklos metinės uzbaigtuvės ir Kalėdų eg
lutė .

Vaikučiai išpildė gana 
plačią programą, supintą iš 
lietuvišku dainų, giesmių, ra
telių, šhkių ir eilėraščių.Tu- 
rėjo progos pasirodyti net 
penki akordeonistai. Kalėdų 
Senelis apdovanojo visus 
tiek mokykloje, tiek šven

Visiems prisidėjusiems prie "Eglutės11 paruošimo 
ir V. Z. Tėvų Komitetui, kuris parūpino dovanas, dide- 
lis ačiū lietuviškojo jaunimo vardui

STOVYKLA JAUNIMUI ?
Šiai, kaip ir praėjusiai vasarai, užsakyta BILLINGS 

parke nao vasario 1 iki 8 dienos, mūsų jaunimui sto
vykla. Pasklidus gandui, kad moksleiviams pamokos 
prasidėsiančios vasario pradžioje, stovyklos mintis 
buvo atidėta į šalį. Dabar, tačiau, galutinai paaiškėjo, 
jog mokslas teprasidės vasario 28. Užtat stovyklos 
reikalas vėl iškilo. Nors dar trūksta kaikurių žinių , 
bet būtų pravartu žinoti, kas žada dalyvauti. Todėl jau
nimas nuo 13 iki 18 metų prašomas užsdrasyti pas kun. 
St. Šileiką ar pas T. A. Saulaitį, S. J.

Sąlygos yra šios: Užsirašant įmokama 70 kruzeirų, 
likusieji 80 sumokami iki sausio galo. Jei toje pačioje 
Šeimoje atsirastų keletas stovyklautojų, tai antram nu
leidžiama 25 kruzeirai, trečiajam 50 kr. .

Stovykloje jaunimas gaus pilną išlaikymą, sveikatos 
priežiūrą. Priimami berniukai ir mergaitės, iš v i so 
nedaugiau kaip 60. Prašoma skubiai apsispręsti.
it nu tiiiii.im imti tin minti unitu niniHiiiinini imti iiiiiiiiiiiiutiinititiinnitt

VISI BR. LIET. BENDRUOMENĖS TAXVBOS NA
RIAI ŠAUKIAME SUSIRINKTI Į POSĖDĮ ŠIO MÈN. 15 
D. 15 VALcZELINOJE, JAUNIMO NAMUOSE.

tės proga pas i ž y m ėju
sius vaikučius, nepagai
lėjo dovanų, ir mažiesiem 
svečiam. Kai katras is/ų 
tuoj pajuto norą dalyvau
ti lietuviškam židiny ir 
teiravosi , kada vėl 
prasidės pamokos.

išskris birželio 28 ir su
grįš liepos 26 d0 .Graži 
proga 'dalyvauti Jaunimo 
Kongrese, stovyklose, 
studijų dienose, taut.šo
kių festivalyje ir aplanky
ti savo gimines, draugus 
bei pamatyti gerą dalį A 
merikos ir Kanados. Re
gistruotis reikia tuojau 
Zelinos ir Šv. Kazimiero 
parapijų klebonijose bei 
pas Arūną Steponaitį. Vė
liau bus daugiau informa
cijų.

VASARIO 16 MINĖJL. _ 
MAS PRAMATYTAS VA 
SARIO 20 DIENAI.

ŠV.KAZIMIERO LITUA
NISTINĖ MOKYKLA pra
dės veikti vasario mėne
sio gale. Reikalinga vie
nas ar keletas asmenų, 
kurie galėtų šeštadienį 
iš ryto, ar po pietų atvež
ti vaikus iš tolimesnių 
bairų ir po pamokų par
vežti juos namo o Vaikų 
pramatoma iš šių toli « 
mesniųjų vietovių^ 
Pque S. Lucas, Vila Ema 
Jardim Independency, 
V. Bela, V. Zelina, V.Orą- 
torio, V. Libanesa, Agua 
Raza, V. Primavera iriŠ 
kitur. Kas apsiimtų(už 
atlyginimą) pasitarnauti, 
malonėkit pranešti T. Jė
zuitams . Ačiui

GIMTADIENIAI;

Apie 30 asmenų susirinko 
pagerbti p.inž. Z.Bačeli, jo 

xK0 amžiaus metų proga. Po- 
obūvis buvo labai jaukus. Dar 
lyviai prašė, kad p.Bačelis 
pageidautų, kad visi šio po
būvio dalyviai vėl sus ir ink

stų atšvęsti jo 100 metų su
kaktį .

ooo

"Aušros" choras sudai
navo "Ilgiausių metų" irap- 
dovanoj ^pasilinksmino pri< 
gardžių užkandžių(savo di
rigento Jono Kidyko, S. J. 
gimtadienio proga.Plinkėj#, 
kad jis ir toliau "nors ir 
pykdamas, dirbtų su choru 

ipasižadėjo ateityje jo nevi- 
sada klausyti".

ooo 
TĖVUI LEONUI ZAREM
BAI KANADOJE, MONTRE 
ALYJE LABAI REIKALIN

GA ŠEIMININKĖ-VIRĖJA.
NORINTI MOTERIS AR ME- 

MERGINA TENAI VYKTI, 
PRAŠOMA KREIPTIS PAS 
MOKOS JĖZUITUS DĖL 
DAUGIAU INFORMACIJŲ.

ooo• • •

ZgfaOMA: Rem eikis My
kolas, 20 Alhambra Ave. To
ronto 3, Ont. Canada, ieš- 
koRemeikio Domininko, gi
musio 1898 m.Kaimo aps.

Raudondvario vise. U žie
džių kaime.Kas žinote, kur 

jis gyvena, malonėkit pra
nešti pridėtu adresu. Ačiū.

DIENOTVARKĖ:
1. Paskutinis terminas pristatyti kandidatams į. 

naująją rinksimą Tarybą.
2. Tarybos rinkimų reikalų aptarimas.
3. Revizijos komisijos kvietimas.
4. Vasario 16 minėjimo reikalai.
5. Einamieji reikalai.

Juozas Čiuvinskas
Br.L.B. Tarybos Pirmininkas

ii nm imi nn numitintum nnnnnnn n numitinti n mm n n minim muilinu

METINIS TAUTU PARADAS
Šiemet tautų paradas įvyks sausio 25 d. PATIO DO 

COLÉGIO aikštėje, o ne Praça da S ė, kaip buvo anks
čiau rašyta. Aikštėje reikia būti 8.30 vai. nes para
das ir Mišios prasidės lygiai 9 valandą. Lietuviai ren
kasi prie savo vėliavos. Mergaitės ir moterys, kurios 
turite, malonėkit pasipuošti tautiniais rūbais.Daly- 
vaukim ko skaitlingiausiai.

* IŠVYKA AMERIKON

Aliança Litnana Brasileira de Beneficência
e Assistência Social

convida os Senhores Sočios para se reunirem em
Assembles Geral Ordinaria

& realizar-se no dia 30 de Janeiro de 1972, às 
17 horas em sua sede social à Rua Lituania, 67, 
nesta Capital - Moóca, a fim de deliberarem a 
seguinte ordem do dia :

a) Relatorio da Diretoria,
b) Leitura do balanço geral e parecer da 

Comissão Revisora,
c) Outros assuntos de interesse da Aliança,
Não havendo numero legal para a reu- 

$nião em primeira convocação, ficam os Senhores 
Associados convocados desde já para se reuni
rem em segunda convocação às 17JJ0 horas, no 
mesmo dia e local.

S. Paulo, 21 de Dezembro de 1971.
Presidente - Alexandre Bumblis

Lėktuvas Š. Amerikon i taut, šokiu švente Čikaeoie

6



Nr 2 (1224) 197 2 m. . sausio 13 d. MUSU LIETUVA 3

Netoli Comandai upes, malo
niame slėnyje, išlipame su drau
gu iš apdulkėjusio autobuso. Jau
trūs paukščiai, vadinami "quero- 
quero”, pradeda klebėti, namiš
kiams pranešdami, kad per liep
telį ir ganyklą kas tai ateina. Po 
dviejų dienų autobusu, atsiranda
me Rio Grande do Sul pakraštyje 
su draugu, kurį atpažinę šunys 
jau nebeloja, tik įtartinai žiūrė
dami į svečią iš São Paulo.

Pats vidudienis, ir vienkie
mio ramybė jau kalba apie žmo
nes, kurie čia gyvena. Niekad 
nebuvusiam Lietuvos kaime, ky
la prisiminimai iš pasakų ir iš 
atminimų, tėvelių pasakotų, kny
gose skaitytų ar lituanistinėj mo
kykloj girdėtų.

Su šeima susėdame valgyti 
ryžiu, makaronų, bulvių ir mė
sos su svogūnais, kurie seka la
bai skanią sriubą. Šeima bando 
su manimi kalbėti vokiškai, tir
dami, kiek moku jų šeimoje var
tojamos kalbos. Jų nuoširdumo 
traukiamas ir mokėdamas nors 
poterius vokiškai, bematant jau
tiesi, kaip namuose.

Per savaitę daug kartų susė
dome prie stalo tvarkinguose jų 
namuose. Visi kartu (vokiškai) 
meldžiasi, mintinai kalbėdami 
eiliuotas, lyg vaikiškas, maldas. 
Iš ryto su ryto maldomis, po va
karienes ilgesnes-gražiai susi
kaupę. Vyriški, moteriški ir jau
nuolių balsai apjungdami šeimos 
prašymus, padėką, rūpesčius ir 
džiaugsmus.

Sėdėdamas kartu su susikau
pusia šeima kas kart pagalvojau 
°kažin ką jaučia ir galvoja darbš
taus ūkininko ir jo tylios žmonos 
širdys. Du sūnūs su šeimomis 
netoli turi savo ūkius, du tebeau
ga namuose, duktė mokytojauja 
kaimo mokyklėlėje ir padeda na? 
muose. Vienas sūnus jėzuitas 
kunigas, dvi dukros vienuolės — 
toli didmiestyje, mano draugas- 
jėzuitas studentas.

Kažin kada, pagalvojau, tė
vai pradėjo vaikus mokyti gra
žios maldos, jų visų kalbamos po 
vakarienės, už kunigus, už Baž
nyčią, už tikėjimą Brazilijoje? 
Kokie tvirti turi būti šie malonūs 

tėvai, auginą šeimą ir žiną, kad 
ir jų šeima galinti prisidėti prie 
tarnybos Dievui, Bažnyčiai ir 
žmonėms, išleisdami savuosius 
į seminariją ar vienuolyną. Pa

galvojau tą patį, kai abu sūnūs u - 
zuitai po trumpų metinių atostogų 
vėl išvyko iš gimtojo kaimo.

Krito į akį ir pagarba bei dide
lis džiaugsmas, kuriuo kiti žmo
nes atsiliepia į savo tarpe išaugu
sius kunigus. Sėdime medžiu pa
vėsyje, gerdami "chimarrão", pa
žiūrėdami šeimų fotografijas - ir 
neretai, tai kunigo, tai seselės - 
sūnaus ar dukters — nuotrauka.

Antradienį prieš vakarienę šei
ma kalba rožančių, visi suklaupę 
Marijos paveikslo link, į kėdes ar 
stalą atsirėmę ir nepaprastai su
sikaupę. Visi kartu net anksti ry
tą eina į kaimo koplyčioje laiko
mas Mišias. Visi dalyvauja cho
re "nes mums patinka giedoti.”

Klebonas, kuris aptarnauja 20 
kaimo koplyčių, apie šią šeimą 
sako: "Jie išlaiko visas tradici
jas.” Tuo pačiu, nuoširdžiai pri
ima Bažnyčioje atnaujinančius pa
keitimus, vadinamas "naujoves, ” 
kadangi šeimos gilus tikėjimas 
supranta dalykų esmę, kurią taip 
aiškiai vaizduoja darnus sugyve
nimas .

Tas jausmas, prie šeimos va
karienės stalo, visiems susikau
pus, ilgai neišnyks iš mano akių.

Naktį prie žibalinio žiburio su
sibūrę grupė jaunimo, gal 15-17 
metų amžiaus. Jie pernai vyres
nio sūnaus šventimuose pravedė 
skaitymus, sveikinimus, giesmes, 
kitiems aiškino kunigystės pras
mę, kaip jie įsivaizduoja kunigą. 
Klausėmės magnetinės juostos, iš 
tos didelės Šventės. Atrodė, lyg 
visi ten susėdę esame tos pačios 
paslapties dalininkais - su tokiu 
malonumu jie klausėsi giesmių, 
kalbų, sveikinimų, savo balsų, 
kaimo orkestro, kuris lydėjo jų 
naują kunigą ir visus svečius į 
svetainę.

Galima sakyti, kad ši maloni 
šeima tokia, kadangi gyvena lai
me, kadangi jau 150 metų Brazi
lijoje išlaiko iš Austrijos ar Vo
kietijos atsivežtą tikėjimą, bet 
užvis tikriau yra tai, kad tėvai 

savo šeimynai įskiepijo ir davė 
išaugti giliam, asmeniškai įsiti
kinusiam ir bendruomenei skir
tam tikėjimui.

Toje srityje 1890 metais dir
bės jėzuitas kunigas panašiai ra
šė ir apie lietuvių šeimas, tuo 
laiku Rio Grande do Sul gyvenu
sias. (Apie tai vėliau).

-Antanas Saulaitis, S J

ATVYKSTA SIS LINKSMAS SALE
ZIETIS KUN. HERMANAS SULCAS.

Pačiame savo amžiaus klestejime 
(gimęs 1939 m. spalio 29 d.Klaipedo 
je) energingas, labai mylis jaunimą 
ir jo mylimas, kun. Hermanas atvyki 
ta Zelinos saleziečiams talkon. Stu
dijavo Vokietijoje ir Italijoje, kur, Ro 
moję, 1969 m. gruodžio 21 isventin- 
tas i kunigus, darbavosi tarp jaunimo 
lietuviu saleziečiu gimnazijoje Cas- 
belnuovo Don Bosco, Vokietijoje, Amt 
rikoje jaunimo stovyklose Dainavoje 
ir Neringoje. Nuo 1969 m. buvo lieto 
viu gimnazijos Vokietijoje bendrabu
čio direktorius, ir drauge mokytojas.., 
Kun.Hermanas kalba bei raso-_ lietu
viškai, vokiškai, itališkai, angliškai, 
ir jau pramoko portugališkai.
Jaunam energingam apaštalui kun. 
Hermanui Šulcui linkime geros klo
ties musų tarpe ir gausios Dievo pa 
laimos'.S. Paulyje atsiras s. m. 18 d
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VEIDO KRUVINO TAU NIEKAS 
NENUŠLUOSTĖ

Veido kruvino Tau niekas nenušluostė 
Ir Kirenietis kančią nešti nepadėjo. 
Tiktai dejavo vandenys šiurpiai pamėlę, 
Kad žmonės kietesni už uolą, 
Baisesni už žvėrį.

Sugrįš Atlantu, broli, Tavo kraujas 
Per Baltiją...
Ir Nemunan vėl isilies...
Ten kryžiais šviesuliuoja 
Pakelės, šlaitai ir kalvos —
Kūju ir pjautuvu mūs žudomos šalies.

Neskeldės uolos, Simonai, 
Kad Tu buvai išduotas. 
Ir mirštant žemė nedrebės. 
Tik įsižiebs padangėj ašarotoj 
Skaisti, nauja žvaigždė.

Kotryna Grigaitytė

AR GIRDITE?/

Ar girdite, kaip laivo bortas dreba 
Nuo pulso plyštančios širdies — 
Jie gyvą žmogų užkalė Į grabą, 
Spiovė Į veidą laisvės ir mirties.

Pakrantėj sėdi grižę sotūs liurbiai, 
Kalakutieną užsigerdami,
O ten gyvybę po lašeli siurbia
Mūs kraujo broliui, nepalikdami

Jokios vilties, kai laivo bortas dunda 
Jau budelio žingsniu klaikiu...
Aš paimu nuo Simo lūpų skundą
Ir ji priešmirtini šaukiu!..
O milžiniškoji Laisvės statula
Stovi kurčia ir akla?..

Kazys Bradūnas

IŠDUOTAM BROLIUI

Amerika, Amerika!
Tai tavo Laisvės statula baltoji
Šiandien gėdingai dangstosi akis.
Ir švyturio liepsna,
Dar neseniai ligi žvaigždžių liepsnojus, .
Daugiau i dangų nebekils.

Amerika, Amerika!
Nekaltas mūsų brolio Simo kraujas
Aptaškė tavo veidą ir rankas.
Jo paskutinį laisvės šauksmą
Ilgai kartos pasaulis
Ir mūs varguolė apsiverkus Lietuva.

Tu neiškeiski Į kraujuotą auksą.

Amerika, Amerika, pabusk!

Ada Karvelytė

SIMUI KUDIRKAI

O BROLI, KUR ESI DABAR?
AR TU GYVAS, AR TU MIRĘS?
TU AUKOJAISI DĖL LAISVĖS —
KO KIEKVIENAS ŽMOGUS TROKŠTA...
KAIP TU SMARKIAI MĖGINAI...
BET KĄ DARYSI GI DABAR?
TU, BROLAU, BŪSI MŪSŲ ŠIRDYSE VISA- 

/ DOS. 
MES SU TAVIMI MALDOJE IR MINTIMI.
0, MIELAS BROLI.

Aldona Pauliuikonytė

KAKTUSO PRIESAIKA

Kažkas, išgirdęs mano anglišką tarimą, 
Klausia: — Kokio esi kilimo? 
Atsakau: — Esu lietuvė.
Tu lietuvė? O kur tavo tautietis Simas?
Ir atsakau: —- Aš nežinau, koks nūdien jo lik- 
Ir žiūriu — piliečiai renkasi būriu, / mas... 
Bet aš daugiau sakyt ką neturiu, 
Nes man širdy toks smaugiantis griaudamas... 
Einu tolyn. Sunkiai valdaus.
O iš paskos, 
Ir iš vidaus, 
Ir aplinkos 
Mane vis vejasi tas paklausimas:
— O kur gi šiandien laisvėn bėgęs Simas?

Namo grįžtu, 
čia kaktusas darže didysis, 
Išsikerojęs ir ištysęs, 
Man moja spygliniu pirštu:
— Girdėjau gandą — 
(Jo nepamirštu),
Pro šalį skridęs vėjas 
Jį sielvartingai pakuždėjęs. 
Sako: Jūreivis iš Rytų, 
Ilgai ten priespaudoje kentęs, 
Svajojęs laisvę, tartum šventę, 
Laimingąjį jon šokęs šuolį, 
Galvažudžių glėbin papuolė... 
Spyglius, kaip adatas turiu, 
Kas tik prisiliečia — duriu... 
Prisiekiu kaktuso žodžiu — 
Nepagailėčiau žmogžudžių! 
Bet tavo brolio, Simano Kudirkos...

Nebaigęs kaktusas pravirko...

D. Mickutė-Mitkienė

Amerika, Amerika!
Pabuski iš letargo!
Šalie didinga, melui nenulenk galvos!
Tu neskubėk parduoti leisvės už nelaisvę 
Ir kankinio gyvos žaisdos

□
ši antologijėlė sudaryta iš SIMUI KUDIRKAI 

skirtų eilėraščių, pasirodžiusių mūsų period!* 
koje, i!r dedikuojama tragiško šuolio i laisvę 
metinėms paminėti.

Ta tema ir ta proga eilėraščių išspausdinta 
žymiai daugiau, deja, mūsų poezijos puslapis 
tiek tesutalpino, taigi teko parinkti tik keletą, 
mūsų manymu, būdingesniųjų. □

SIMUI KUDIRKAI

Kai pasprukt iš vergijos galvojai, 
Kai tikėjai suradęs draugus, 
Gaila, Simai, kad tu nežinojai, 
Koks nuožmus yra laisvas žmogus.

Tik Amerikos Judų išduotas
Ir kankintas akivaizdoj jų, 
Supratai: žmoniškumas parduotas...
Tu atstumtas dėl biznio žuvų...

Kai suklupęs meldei kapitono, 
Kad užtartų, jis buvo ramus. 
Rusai spardė tave^ir kapojo...
Neat skyrei: žvėris ar žmogus...

Kraujuose sukniubai prie jų kojų.
Kada sąžinė jųjų pabus?
Ne iš fizinio skausmo vaito jai...
Tu esi gilios dvasios žmogus...

Tiesa, laisvė, kurios tu ieškojai, 
Demokratijai “motto" kilnus!?.
Pervėlai, pervėlai sužinojai,
Kad nauda jiems pirmiau — ne žmogus...

Birutė Kemežaitė

NUSIKALTAU?!

Simui Kudirkai

TAMSOJ VERGUOS MIŠKAS ŠLAMA, 
TAMSOJ IŠ KAPO ŠAUKIA: — MAMA! 
IR MOTINA PARKLUPUS VERKIA — 
PLĖŠIKAS VERŽIASI J PIRKIĄ, 
GINKLUOTAS PIAUTUVU IR KŪJU! 
DĮJRIS IR LANGUS JAU APSTOJO!..

PABĖGT NORĖJAU. — NUSIKALTAU?!
PYKČIU TEISĖJŲ LŪPOS JUDA, 
GRASINA PIAUTUVU IR KŪJU...
TĖVYNE, AŠ VISKĄ ŠIANDIEN TAU — 
IR BAISŲ IŠDAVIMĄ JUDO, 

. IR KANČIĄ SIBIRE — AUKOJU!

V. Kavaliūnas

LIETUVIŲ DIENOS, 1971, LAPKRITIS
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ūsu JsB

nu y m® u*m
Na Lituânia assim como no 

Brasil o futebol é esporte popular. Os 
lituanos no exterior possuem seus ti
mes de futebol, mesmo que como no 
caso de EEUU este esporte não e mais 
comum.

Os lituanos foram em 1937 e 1939 
campeões europeus de basquete.

AržmottąfáeSfa
Kur slautė dallg k4rtų kcya ; ' '
Dėl laisvės, dėl žemės gantosios, del^ 

rašto --
Pė jungusMinkogaiva?!

Ar žinot tą šalį, vaisingus ten žmones,
Kur daug iškentėjo vargų? ■ ’
Kai žydi-šermukšniai ir ievos pakluonės, 
Ar esatten k? auSę dainų?

Juozas Mikuckis
♦ 

*•

Atualmente, jogando em nome da U-
nião Soviética, c 
ja equipe possui 
tres jogadores 
lituanos. Um 
deles, Modestas 
Paulauskas, ha 
cinco anos e e- 
leito como o 
melhor espor
tista lituano.

Be dvasios, be širdies — tai griaučių 
tautos!

A, Mickevičius

M. A An AaMAJ___ 9- lo. M)

No comando feminino da URSS, que -recem 
veio ao Brasil, havia duas lituanas. Dqís cam
peões de box na Europa atualmente são lituanos. 
E um lituano nos EEUU, Jack Sharkey, - alguns 
anos atrás venceu o campeonato mundial de box.

O remo e o voo em planadores são alguns 
dos esportes preferidos. No inverno, praticam 
corridas de cavalos nos lagos congelados.

Os emigrantes lituanos tem associações es
portivas que fazem parte do esporte de nação 
onde vivem. Violeta Ne sukai tyté, a campea 
canadense de tenis de mesa, também viajou á 
China (Pekim). ----------------

Lietuvių kalba yra-seniausia iš gyvųjų 
Europos indoeuropiečių kalbų. Lietuvių 
kalbos senumą, turtingumą ir gražumą iš
kelia ir pabrėžia viso pasaulio mokslinin
kai. Ji yra labai svarbi visiems besimokan
tiems svetimų kalbų, tyrinėjantiems seno
vę, todėl ji ir dėstoma daugelyje viso pa
saulio universitetų.

Jaifíúmõ .darbas ir 
liehiviųjautos ateitis!

II PASAULIO LIETUVIŲ

JAUNIMO KONGRESAS

CIA MÔSJ JUXAS

V/aC-NM. SP . /’f/xofo
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Nr 2 (1224) 1972 m. sausio 13 d. MÚSU LIETUVA 6

iš ko Čia juoktis

Skersai:

1. Mano katinuko, viena 
......... mėlyna, kita 
žalia.

2. Kas skaito rašo, duonos
ne................

-V.,Išilgai:

1. Mergaite ......... lėks tęs
nuo stalo.

2. "... motinėlę, pas sen
galvėlę" (ar pažysti sitę 
dainelę ?)

3. Duok......... .. .. uždėsiu bat|.

43Atsakymas: N*.

Skersai: 1. Taip 2. Sutiko
3. Audra

Arbatpinigiai ir turtas
Patyręs viešbučio patarnautojas 

naujam patarnautojui į klausimą, 
kodėl neturtingieji svečiai visuo
met išmeta kišenpinigių daugiau 
už turtinguosius:

— Turtuoliai nenori, kad būtų 
žinoma, jog jie yra turtingi, o ne
turtingieji — nenori pasirodyti 
neturtingais.

Reklama
Vieno Ženevos banko reklama 

skelbia: “Jaunuoliai, neveskite dėl 
pinigų. Mes jums mielai pasko
linsime’’.

Jūsų eilė
Kirpėjas kreipiasi į* sekantį 

klientą:
— Jūsų eilė.
Apžėlęs paauglys:
— O, ne. Aš čia ne kirptis at

ėjau . . .
— Taip kaip čia yra? Taip il

gai sėdi, ir sakai ne kirptis at
ėjai?

— Aš čia tik slepiuosi nuo tė
vo. Jis mane nori pagauti, bet 
čia — yra vienintelė pasaulyje 
vieta, kur mano tėvas nepagalvos 
ateiti ir mane pasigauti, — at
sakė paauglys.

Nr. 14; Skersai: 4 su, 5 Mato,
x LIETUVOS 1 y -i • 1 A

8 Šatrijos Ragana, 11 ežys, 12 šalis, 13
Neris, 15 Šilojai, 16 alps, 17 pasala, 18sau, 19 Ina, 20 kur, 22 PLB, 24 Po, 
25 saiko, 26 eilės, 27 rupi, 28 Auksė, 29 pasieksiu; Žemyn; 1 gluosnis, 
2 tarsi, 3 Pažaislio, 5 Marijampolės, 6 ta, 7 Ona, 8 Šešupė, 9 tyla, 10
siela, 14 rolė, 15 ša,uks, 17 pa, 18 savaip, 21 riekė, 23 bus, 24 pirma,

GALVOSŪKIS NR. 1 T_____
Skersai: 1. Vakare mes einame —. 3. Jo- 

rūnės Gimiūtės rašinio pavadinimas. 4. Mano, 
-. jo. 5. Aukštų kalnų grandinė Europoje. 7. 

Smagu — (žiūrinėti) paveiksluotas knygas. 10. 
š. Amerikoje gyvenantis žvėrelis su pasipūtusia, 
raina uodega. 11. Medžiagos gabalas, kuriuo bo
butės apsisiaučia pečius arba užsideda jį ant 
galvos. 12. Mes taikomės prie jų, tegul jie da
bar — prie mūsų. 13. Lietuviški eglutės papuo
šalai. 16. Jei eglutė apvirs, — šie stikliniai bur
bulai. 17. Toji šventė, kurios vaikai labiausiai 
laukia. 18. — aš tau sese nesakiau?

žemyn: 1. Kur mano — (mėlynos spalvos) 
pieštukas? 2. — rytoj ir galėsiu pas tave ateiti. 
3. žvėrelis, kuris rudenį labai daug dirba, be
siruošdamas žiemai. 4. Su— automobiliuką,, ku
rį sugadinai! 5. Daktaras — yra linksmas žvė
relių draugas ir gydytojas. 6. Raguoti, stirnų 
giminės žvėreliai, kurie traukia Kalėdų Senio ro
gutes. 8, Didelis lašas ant verkiančio vaiko vei

delio. 9. — buvo smagu vasaros stovykloje! 
10. Kai eini mokyklon, tu nešiesi ir popierinį 
— su priešpiečiais. 14. Oi, — buvai dieduk 
mano? 15. — nežinau kur dingo tavo trintukas.

Gegutė
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lietuv/^? ■
IIUãvuUmm

AR ŽINOT TĄ ŠALĮ

Aržinot Mį
K* paslaptį aaBrtg^ial,: įį>.
Kur Nemunas jíir<» 4ąrp.pievų

banguoja —
,R pulkai?

Na Lituânia assim como no 
Brasil o futebol é esporte popular. Os 
lituanos no exterior possuem seus ti
mes de futebol, mesmo que como no 
caso de EEUU este esporte não e mais 
comum.

Os lituanos foram em 1937 e 1939 
campeões europeus de basquete.

Ar žiwst tą šalį, dalingąjį kraštą,
Kur siautė daug kaitų kovą
Dėl laisvės, dėl žemės gimtosios, dėl,

rašto—
Po jungunėlinko galva?!

Ar ūnot tą šalį, vajĮįriguą ton žmones.

Kai žydišermukšniai ir ievos pakluonės, 
Ar es&ttew klaupę dainų?

 Juozas Mikuckis
* *•

Atualmente, jogando em nome da U-
nião Soviética, cu 
ja equipe possui 
tres jogadores 
lituanos. Um 
deles, Modestas 
Paulauskas, ha 
cinco anos e e- 
leito como o 
melhor espor
tista lituano.

No comando feminino daURSS, que -recem 
veio ao Brasil, havia duas lituanas. Dqís cam
peões de box na Europa atualmente são lituanos. 
E um lituano nos EEUU, Jack Sharkey, alguns 
anos atrás venceu o campeonato mundial de box.

O remo e o voo em planadores são alguns 
dos esportes preferidos. No inverno, praticam 
corridas de cavalos nos lagos congelados.

Os emigrantes lituanos tem associações es
portivas que fazem parte do esporte de nação 
onde vivem. Violeta Nešukaitytė, a campea 
canadense de tenis de mesa, também viajou a 
China (Pekim). ----------------

Be dvasios* be širdies — tai griaučių 
tautos!

V Miekevičins

maúd----- a a aka i___ 9, lo. jau

Leaps___ .
A - '

ČIA M Ú5 UMÍXAÍ
Lietuvių kalba yra' seniausia iš gyvųjų 

Europos indoeuropiečių kalbų. Lietuvių 
kalbos senumą, turtingumą ir gražumą iš
kelia ir pabrėžia viso pasaulio mokslinin
kai. Ji yra labai svarbi visiems besimokan
tiems svetimų kalbų, tyrinėjantiems seno
vę, todėl ji ir dėstoma daugelyje viso pa
saulio universitetų.

Jaunimo .darbas ir širdis, 
lietuvių Jautos ateitis!

ii PASAULlO LiiTUViŲ

JAUNIMO KONGRfi&AS SP .
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iš ko Čia jr ^tis

Skersai:

Arbatpinigiai ir turtas
Patyręs viešbučio patarnautojas 

naujam patarnautojui į klausimą, 
kodėl neturtingieji svečiai visuo
met išmeta kišenpinigių daugiau 
už turtinguosius:

— Turtuoliai nenori, kad būtų 
žinoma, jog jie yra turtingi, o ne
turtingieji — nenori pasirodyti 
neturtingais.

1. Mano katinuko, viena 
......... mėlyna, kita 
žalia.

2. Kas skaito rašo, duonos
ne................

Išilgai:
,0 • v*

1. Mergaite ..... lekstes 
nuo stalo.

2. "... motinėlę, pas sen
galvėlę" (ar pažįsti sitę 
dainelę ?)

3. Duok ...........

Atsakymas: Ne. 13

Skersai: 1. Taip 2. Sutiko 
3. Audra

Reklama
Vieno Ženevos banko reklama 

skelbia: “Jaunuoliai, neveskite dėl 
pinigų. Mes jums mielai pasko
linsime”.

Jūsų eilė
Kirpėjas kreipiasi į* sekantį 

klientą:
— Jūsų eilė.
Apžėlęs paauglys:
— O, ne. Aš čia ne kirptis at

ėjau ...
— Taip kaip čia yra? Taip il

gai sėdi, ir sakai ne kirptis at
ėjai?

— Aš čia tik slepiuosi nuo tė
vo. Jis mane nori pagauti, bet 
čia — yra vienintelė pasaulyje 
vieta, kur mano tėvas nepagalvos 
ateiti ir mane pasigauti, — at
sakė paauglys.

, LIETUVOS PAUKŠČIUS
8 Šatrijos Ragana, 11 ežys, 12 šalis, 13Nr. 14; Skersai: 4 su, 5 Mato,

Neris, 15 Šilojai, 16 alps, 17 pasala, 18sau, 19 Ina, 20 kur, 22 PLB, 24 Po, 
25 saiko, 26 eilės, 27 rupi, 28 Auksė, 29 pasieksiu; Žemyn: 1 gluosnis, 
2 tarsi, 3 Pažaislio, 5 Marijampolės, 6 ta, 7 Ona, 8 Šešupė, 9 tyla, 10
siela, 14 rolė, 15 sauks, 17 pa, 18 savaip, 21 riekė, 23 bus, 24 pirma,

GALVOSŪKIS N R. 1 w
Skersai: 1. Vakare mes einame —. 3. Jo

ninės Gimiūtės rašinio pavadinimas. 4. Mano, 
—, jo. 5. Aukštų kalnų grandinė Europoje. 7. 

Smagu — (žiūrinėti) paveiksluotas knygas. 10. 
š. Amerikoje gyvenantis žvėrelis su pasipūtusia, 
raina uodega. 11. Medžiagos gabalas, kuriuo bo
butės apsisiaučia pečius arba užsideda ji ant 
galvos. 12. Mes taikėmės prie jų, tegul jie da
bar — prie mūsų. 13. Lietuviški eglutės papuo
šalai. 16. Jei eglutė apvirs, — šie stikliniai bur
bulai. 17. Toji šventė, kurios vaikai labiausiai 
laukia. 18. — aš tau sese nesakiau?

žemyn: 1. Kur mano — (mėlynos spalvos) 
pieštukas? 2. — rytoj ir galėsiu pas tave ateiti. 
3. žvėrelis, kuris rudenį labai daug dirba, be
siruošdamas žiemai. 4. Su— automobiliuką, ku
rį sugadinai! 5. Daktaras — yra linksmas žvė
relių draugas ir gydytojas. 6. Raguoti, stirnų 
giminės žvėreliai, kurie traukia Kalėdų Senio ro
gutes. 8. Didelis lašas ant verkiančio vaiko vei

delio. 9. — buvo smagu vasaros stovykloje! 
10. Kai eini mokyklon, tu nešiesi ir popierinį 
— su priešpiečiais. 14. Oi, — buvai dieduk 
mano? 15. — nežinau kur dingo tavo trintukas.

Gegutė
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Lilija Šukytė Strausso operoje Capriccio grovienės rolėj Muei 
cheno va 1st. operoje.

studijų, o pries mirti Lietuviu 
fondas buvo užsakęs, kad para
šytu plačia Lietuvos istorija, 
trijuose tomuose. Suspėjo para 
syti tik pirmaji tomą. Tačiau 
pats didziausis jo darbas buvo 
surinkimas i mikrofilmus Vati 
kano arkyvuose esamos apie 
Lietuva medžiagos. Ta medzi. 
ga kitiems istorikams bus neį
kainuojamas turtas 0

Liko žmona Paulina, sūnūs 
Kestutis, motina Čikagoje, vie 
nas brolis Čikagoje, kitas Aus
tralijoje.

Lietuvos istorija liko nepa
rašyta .

Amžinąją laime suteik j am 
Viešpatie į

Šukytė triumfuoja Europoje
Lilija yra Naujorko METROPOLITAN 

operos soliste. Šiuo metu ji atlieka pagrin
dines roles Europos operose, daugiausiai 
Miunchene. 
o o oo o • • • • •

TAUTINIAI DãAêUglAI
Vytautas Dorelis, U- 

rugvajuje, isaudzia labai gra
žius tautinius drabužius me r - 
gaitems ir vyrams, Juos gali
ma užsisakyti per Tėvus Jėzu
itus S.Paulyje. Užsisakant me
džiaga to paties rasto, nors ir 
kitokiu spalvų, keliems asme
nims,išeina pigiau. Todėl pa
gal užsakymu gausumą kaina i- 
vairuoja tarp 130 ir 200 kiruz. 
pilna eilute: sijonas, žiurstas, 
kiklikas, karūna su dviem juos
tom ir visa kita. Užsisakyti ko 
greičiau, kad spėtu laiku isaust 
ir kad but galima pasisiut iki is 

ZENONAS IVINSKIS. Atkelta is 1 psl. vykstant taut, šokiu sventen.

versitete buvo paskirtas "valandiniam dar
bui" ir ekonomijos fakultete skaitė Lietuvos 
ir visuomenes ūkio istorija. Atėjus vokie
čiams, Laikinosios vyriausybes buvo paskir
tas organizuoti Kaune filosofijos fakulteta ir 
buvo jo dekanas iki vokiečiams uždarant fa
kulteta.

1944 m. Ivinskis pasitraukė i Vokietija, bu-

Sesios mergaites jau yra užsi
sakius ios . Mažiau, kaip 500 me
tru audėjui neissimoka apmes
ti. Juo daugiau, juo pigiau iš
eina. Šiuo metu pas TT Jėzui
tus yra žalsvos spalvos liet, 
rastu medžiagos mergaites ar 
moters rūbams.

vo Lietuvos Raud. Kryžiaus vyriausioje Val
dyboje, mokytojavo Niurtingene, Schwaebisch 
Gmiundeje. Nuo 1940 m. gyveno daugiausiai 
Romoje, kur j is Vatikano ir kituose arkyvuo
se rinko medžiaga Lietuvos istorijai. 1952 m 
grizo kuriam laikui Vokietijon ir buvo Vykdo
mosios Tarybos užsienio reikalu tarnybos vyk
dytojo pareigose. Vėliau grizo Romon.

1864 m Ivinski pakvietė Bonuos universite
tas dėstyti baltu ir lenku istorija. Jis dažnai 
važinėjo i tarptautinius istorijos rmokslinin- 
ku suvažiavimus, keturis kartus vadovavo Bal
tu Institutui Bonnoje. 1961 mCikagoje skaitė 
paskaita LKM Akademijos suvažiavime, lankė
si su paskaitomis ir kitose kolonijose.

Nuo 1920 m.Ivinskis priklausė ateitininkijai. 
jai. Buvo ir daugelio kitu organizacijų narys, 
Jis - vienas dienraščio XX Amžius kureju ir 
redakcinio kolektyvo natryą , nuo 1941 m.rezis
tentą s, L. Fronto Bičiuliu pirm. Europoje .

Velionis paraše daug moksliniu straipsniu, 
lietuviu, vokiečiu leidiniuose, išleido keletą

"Laiškų Lietuviams" 
konkursas

Skelbiame rašinio konkursą. 
Tema visiškai laisva. Vienintelė 
sąlyga — rašinys turi būti tin
kamas spausdinti “Laiškuose 
Lietuviams”. Galima rašyti ir 
novelės forma. Rašinys turi būti 
ne ilgesnis kaip 3,000 žodžių, 
pasirašytas slapyvardžiu ir, įdė
jus autoriaus tikrąją pavardę 
bei adresą užklijuotame vokely» 
je, atsiųstas redakcijai iki 1972 
m. vasario 16 d. Konkurso ver
tinimo komisija bus sudaryta iš 
redakcijos narių. Už geriausius 
rašinius skiriamos trys premi
jos:

I — 100 dol. Mecenatas — 
Vincas Kuliešius. II — 75 dol. 
Mecenatės — dr. Milda Budrie
nė ir Flora Kurgonienė. UI — 
50 dol. Mecenatė — Stefanija 
Rudokienė.

Premijos bus jteiktos “Laiškų 
Lietuviams” metiniame parengi
me 1972 m. kovo mėn. 26 d. 
Jaunimo Centre. Konkursui at
siųsti straipsniai tampa redak
cijos nuosavybe ir gali būti 
spausdinami “Laiškuose Lietu
viams”

Tas vyrukas tai R. Patvins, 
kas. Jis labai uoliai grojo 
per visas taut, šokiu kursu 
pamokas, ir per visas Ne
mune pamokas „ Gerai susi
kalba lietuviškai. Ir gyve
na toli, toli 1 P que S. Dornin 
gos, uz V. Ana stačio. O 9 oo o oo o o

Desineje besisypsanti 
mergyte tai Sofija Zutau- 
taite. Pirmoji kanklių 
kursu mokine. Kalėdų nak 
ti palydėjo dvi giesmes ir 
moka dar "Lėlyčių Šoki". 
Ja pamatysim dažniau.
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ŠIOMIS DIENOMIS gauti du brangūs lais 
kai iš Lietuvos. Negalim pridėti rašiusiųjų 
asmenų vardų pavardžių, nei kur jie gyvena, 
kad nenukentėtų nuo partijos "draugų". Red.

" Brangieji'.
Daug nuoširdžiausių sveikinimu ir linkėjimu Jum 

Jums ir visiems kitiems, kuriuos sutinkate, kurie per - 
žengia Jūsų Namų slenkstį, kurie yra geros valios i r 
trokšta iš Viešpaties teisybės ir meiles. Jums visiems 
mūsų iš Tėvynės linkėjimai yra: turėkit gyvą tikėjimą, 
žinokit, kad mūsų visų, darbas ir vargas, jeigu tik iš gry 
nos intencijos dėl Dievo nešamas, nėra veltui. Kad ir 
kažkaip būtumėt gundomi, jog "iš mūsų darbo ir vardo 
iš mūsų pastangų ir aukų nieko neišeis", - tokiai pagun 
dai paasiiprlesinkite dar didesniu tikėjimu ir pasitikėji
mu. Sakykitų AŠ žinau, kuo pasitikėjau. Jis mūsųneuž 
vils. Kad ir per tamsumas, bet išves į šviesą." O po 
tamsios nakties ryto saulė dar skaistesnė teka. Mes vi 
sada ir visur galime džiaugtis. Tamsumos, audros, pa 
gimdo didžius šventuosius, apsnūdusius pažadina iš mie 

gO‘
(Čia dalis laiško išleidžiama. Red.)

"Per rekolekcijas vienas vedėjas pasakojo, jo į grie 
tines didelę statine įkritęs pesimistas. Nuleidęs ran
kas, pasidavęs likimui ir prigėręs. Įkritęs statinėn ir 
optimistas. Jis rankų nenuleide^, mėginęs plaukti, su
kaliotis ir, besisukaliodamas, galų gale, iŠ grietinės . V . . c . Y . y
susukęs sviestą ir pats islipes ir sviestą issineses, ~ 
AŠ žiuriu, kad visada taip yra gyvenime. Jeigu žmogus 
gus nebe turėtum tikėjimo ir Dievu pasitikėjimu, tai 
jau būtum gal net iŠ proto išėjęs. O dabar galima pa 
kelta galva eiti per gyvenimą, giedant garbės himną * 
Dievui už viską J-ir už saulę, ir už šėlstančias audras. "

Taip rašo žmogus, nuolat policijos"ganomas, " 
daug turis vargo dėl savo tikėjimo.

IŠ KITO LAIŠKO TĖVUI BRUZIKUI
"Garbė Jėzui Kristui’. Brangus Mokytojau1. Atleis

kit man, kad aš turėjau tiek drąsos rašyti Jums laišką 
ir aprašyti savo gyvenimą. Pirmiausiai parašysiu, kad 
Dievas man davė visko, ko aš tik prašiau. Dievas man 
davė gerus vaikus, ir mano vaikai, visi septyni, eina iš
pažinties, myli Dieva, ir tai yra mano visa paguoda.

O dabar noriu parašyti apie Aleksotą, kur stovi ant 
šventoriaus misijų kryžius. Aš ji gerbiu ir visa mūsų 
parapija garbina.

Brangus Mokytojau, prašau palaiminti mane ir ma
no vaikus, kurie visi jau yra vedę ir visi tiki Dievą, 
Taip pat parašykite, kaip Jūs gyvenate ir kokia Jūsų 
sveikata. Atleiskite, kad as taip blogai rašau, nes as 
esu visai nemokyta."

Parašas.

Australija. Adelaidėje jau 20 m. veikia Baltų 
Taryba. Įjos ruošiamus paminėjimus susirenka iki
tūkstančio žmonių. Tarybos veikla laimėjo daugiau fe 
draugų pabaltieciams australų senate ir parlamente^ 
Pries keletą metų čia įsikūrė ir BaltieČių moterų®#" 
draugija. HB®

Estija. Prieš karą Estijoje buvo apie 2500 ka-ftg 
talikų estų. Jų sielovados reikalus aptarnavo lat-|||į 
viai kunigai. Du iš jų yra dabar vienintėliai kataliįajl' 
kai kunigai Estijoje. Veikia dvi parapijos : Taline^fe 
ir Tervete. Laisvajame pasaulyje katalikų estų e-^p 
s am a apie 500. įSį

Čikaga. Jaunimo centre suruošta Vilniaus die - ® 
na su pamaldomis, apeigomis prie paminklo žuvu- fi 
siems už Lietuvos laisvę ir žodžiu apie jos sostinės» 
reikalus. B

v v
Kipro sala. Čia darbuojasi pranciškonas lietu- | 

vis misijonierius Jeronimas Petrauskis.
f g 

Čikaga. Jaunimo centro salėje iškabintas dide- j 
lis Vydūno portretas, tapytas dail. Leono Urbono.

i

Čikaga, Morkūno spaustuvė leidžia T. Algiman Į 
to Kezio, SJ, fotografijų rinkinį lietuvių ir anglų 
kalbomis. Tekstą paruovse Čikagos Meno Instituto 
fotografijos skyriaus vedėjas.

v
Naujorkas, Kultūros židinyje paminėta 200 metų 

kun. Jurgio Pabrėžos gimimo sukaktis. Jis buvo 
V Vpirmas įžymus lietuvis gamtininkas, pranciškonas.

V v M
Naujorkas. Dail. Česlovas Janusas suruose sa

vo meno darbųparodą, 40 metų darbo proga, išsta
tyta 101 paveikslas. Dauguma jų vaizduoja Lietuvą. 
Jis yra sukūrus ir moderniu, gražiai suderintų 
spalvų kūrinių.

Pittsburgas . Susikūręs taut, šokių ratelis-1-"Ne - 
ris" ir vadovaujamas M. Aglinskaitės, keletą kartu 
pasirodė vietinėse amerikiečių šventese ir buvo pa
kviestas lietuvių studentų atvykti Kanadon.

Italija. Faenza mieste lietuvaitė menininke iš 
Lietuvos laimėjo aukso medalį. Tai Liucija Sulgai- 
te. Pernai irgi aukso medalį laimėjo dail. Marytė 
Bankauskaitė.

Kėdainiai. Sis Lietuvos miestas siais metais 
minės sesių šimtų metų įkūrimo sukaktį.

Nelaimėje pažinsi tikrą draugą, o persekiojimų 
metu tikrą krikščionį.

"Pagimdys vargai galiūnus, ugnimi uždegs krūtinę." 
Maironis . "Miškas ūžia.. . "

Dainava. Čia įvyko Neo-lituanų studentų korpo
racijos metinis suvažiavimas. Dalyvavo 60 atstovų 
ir tiek pat svečių. Korp’. Neo = Lituania ruošias mi
nėti 50 metų gyvavimo sukakti.

Čikaga. Juozas Valentinas čia įsteigė' nemoka
mą vaidybos studiją ir kviečia ypač jaunimą moky
tis vaidybos meno.
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