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Ragai ir vadai
Kanados kataliku savaitraščio TĖVIŠKĖS 

ŽIBURIAI redaktorius praėjusių metų gale į- 
sidėjo labai aktualų straipsnį "Ragai ir vadai’ 
Nors jo straipsnis labiau liečia S. Amerikos 
lietuvių veiklos bėdas, bet tokių pat bėdų ne- 
stoka nė mums Brazilijoje. Kadangi straips
nis, redaktoriaus nuomone, parašytas ramiu 
objektyviu tonu ir gali padėt ir mums susigad- 
voti, tai dedame ji beveiks ištisą. Red. .

Neviskas išeiviniame mūsų gyvenime juoda. Yra daug šviesių 
pusių, daug tokių reiškinių, kuriais galime didžiuotis. Tai mūsų 
dainų ir tautinių šokių šventės, dailė, literatūra, Lietuvių Enciklo
pedija, įvairūs veikalai, opera, ansambliai ir t. t. Žodžiu tariant, 
daug padaryta ir gana daug daroma. Išeivinis mūsų gyvenimas 
neliks be pėdsakų ir bendroje lietuvių tautos istorijoje. Tikros ver
tybės, sukurtos išeivijoje, priklauso bendrajam tautos lobiui. Jų 
amžius gali būti matuojamas visos tautos amžiumi. Kad taip yra 
su kultūrinėmis vertybėmis, nėra abejonės. Dėlto mūsų kultūrinin
kai ta prasme yra laimingesni už visuomenininkus, kurių darbai, 
kad ir reikšmingi tautos gyvenime, tėra pėdos smėlyje. Jų pastangos 
yra būtinos, tačiau neilgam teišlieka. O jeigu ir išlieka, tai tik 
sekančioje kartoje, kuri įsisavina veikėjų idėjas, entuziazmą, pa
tirtį ir t. t., panašiai kaip auklėtojų pastangas. Ta prasme visuo
menininko darbas yra apribotas dabartimi. Ateitin jis patenka tik
tai kaip atspindys, vaizdas, gyventa idėja. Visuomenininko pastan
gos, organizuodamos dabartį, sudaro sąlygas išliekamų kultūrinių 
vertybių kūrybai. Žadindamas lietuviškąją sąmonę, visuomeninin
kas skatina ir entuziazmą tautinei kultūrai. Organizuodamas lietu
viškąsias mokyklas, jis sudaro sąlygas pratęsti savajai kūrybai. Ko
vodamas už tautinę ir valstybinę laisvę, jis stato pylimus tautinei 
kultūrai išlikti bei augti. Taigi, visuomenininko reikšmė nėra men
ka, nors jo veikla ir nėra tiesiogine prasme išliekamo pobūdžio 
pvz. kultūrinių vertybių kūrėjo.

* ★ ★
Minėta prasme visuomenininko veikla yra didžiai vertinga. Be 

jos išeivinis mūsų gyvenimas būtų primityvus, netektų tautinio di
namizmo ir veikiai nugrimztų į svetimos jūros dugną. Visuomenės 
veikėjų dėka turime įvairias šventes, kongresus, parodas. . ., kur 
lietuviškasis balsas suskamba tvirtu gyvastingumu. Be- viso to ir 
kultūrinių vertybių kūryba greitai išnyktų arba pasuktų kitos tautos 
linkme, kur įmanoma žmogui pasireikšti visa talento pilnatve. Tai
gi, galvas reikia lenkti ne tiktai kultūrininkui, bet ir visuomeninin
kui. Tautos gyvenime abu reikalingi, nors ir labai skirtingi. Jų skir
tingumas reiškiasi daug kuo, tačiau stebėtojui pirmiausiai krinta į 
akis rami kultūrininko kūryba ir triukšminga visuomenininko veik
la. Dažnai kultūrininkas būna šakotas, o visuomenininkas raguotas. 
Pastarojo "ragai" atsiranda .veiklos sūkuriuose bei painiavose, kur 
susiremia pažiūros, idėjos, ambicijos, susidaro pozicijos ir apkasai. 
Retas iš visuomenės veikėjų yra be. "ragų". Toks visur pageidauja
mas, renkamas, mėgstamas ir niekas jo iš veiklos nesiryžta stumti. 
Žymiai daugiau "raguotų" veikėjų: Jie visur dalyvauja, bet retai 
apsieina be triukšmo, be susikirtimų. Kur tik jie ko
ją įkelia, kyla kova ir visa veikla išsigimsta. Skai
tant tokioshveiklos'’aprašymus, susidaro įspūdis,kad 
veikiama labai daug, tačiau iš tikrųjų tai ne veikla, 
o tik jos išniekinimas, nes joje nebėra to pozityvaus

Nukelta į 3 psl.
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RAŠYT. VACYS KAVALIŪNAS - 
XXI-$is DRAUGO LAUREATAS

Vacys Kavaliūnas

Draugo romano konkurso ju
ry komisija, kurią sudarė An
tanas Gurevičius — pirm., An
gelika Sungailienė — sekr., Van
da Kralikauskienė, Vladas šalt- 
miras ir Vytautas Tamulaitis, 
dalyvaujant Draugo adm. kun. 
P. Cinikui, sausio 15 d. Toronte,

Kanadoje, turėjo posėdį ir balsų 
dauguma paskyrė šių metų pre
miją už romaną AIDAI IR ŠE
ŠĖLIAI, pasirašytą slapyvar
džiu Sausis. Atidarius voką, pa
aiškėjo, kad XXI-jo romano lai
mėtojas yra rašyt. Vacys Ka
valiūnas iš Cleveland, Ohio.

Rašyt. V. Kavaliūnas 1963 m. 
jau yra laimėjęs 1000 dol. pre
miją už romaną “Kalnų giesmė". 
Taip pat yra parašęs “Gimtosio 
žemės giesmę" — monografiją 
apie Čiurlionio ansamblį. Spau
doje seniai bendradarbiauja. Bai 
gęs Vytauto Didž. universitete 
prancūzų ir lietuvių literatūros 
mokslus 1934 m., mokytoiavo 
Tauragės ir Vilkaviškio gimna
zijose. šioje buvo inspektorius 
ir direktorius. Clevelando uni
versitete padarė 1957 m. pran
cūzų liteeratūros magistro laips
nį. Mokytojauja lituanistinėje 
mokykloje ir rašo lietuvių spau
doje.

Premija bus įteikta kovo mė
nesį Chicago je.

KUN. J. ZDEBSKIS-IŠKILIAUSIAS 
1971 M. LIETUVIS

Viso pasaulio spaudoje pernykškČiu metu gale 
skąmbėjo kunigo J J. Zdembskio vardas ir jo pasaky
tas drąsus, krikščioniškas žodis bedieviškam komu
nistų teisme Lietuvoje. Tas jo didvyriškas žodis iš
kėlė Lietuvos vardą visame pasaulyje ir laimėjt jai 
daug simpatijų ir draugų. Už tai DARBININKO redak
cija Brooklyne paskelbė jį įžymiausiu 1971 metų lie
tuviu, kuriuo didžiuojasi visa lietuvių tauta.

Bražinsku teismas kovo mėnesį 
Turkijos teismas spręs pabėgėlių Bražinskų bylą kovo 
mėnesį, ar jie kalti už nušovimą rusės patarnautojos.

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka
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X Lietuvoje mirė dr. Leonas 
Bistras, buvęs paskutinis Lietu
voje Krikščionių Demokratų cent 
to komiteto pirmininkas, iki 1955 
metų kalėjęs Sibire, o su palūžu
sia sveikata grąžintas į Lietuvą.

X Šiuo metu (1971 rugsėjo davi
niais) Lietuvoje yra 809 kunigai, 
kuriu 97-iems uždrausta eiti ku- <
nigo par eigai. Pernai kunigų buvo 
816, o 81 ju negalėjo savo pareigų 
atlikti. Šiemet Lietuvoje veikia 
627 bažnyčios (pernai - 631), ku
rių 563 turi savo pastovius klebo
nus. Visos bažnyčios apdėtos val
stybiniais mokesčiais. 1939 me
tais Lietuvoje buvo 14 katalikų 
vyskupu, 1.646 kunigai, 1586 vie
nuoliai br 1,202 bažnyčios.

X Pagal V. Kleizos pateiktus duo
menis, 1970 metais 10.000 gyven
tojų Lietuvoje teko daugiau kaip 
27 gydytojai Ir 78 vidurinio medi
cinos personalo darbuotojai. Pas
taruoju metu Lietuvoje dirba apie 
8.700 gydytojų, 2.580 provizorių 
bei jų padėjėjų ir 22.400 vidurinio 
personalo darbuotojų, ju tarpe a- 
pie 60 medicinos mokslo daktarų 
ir 300 medicinos mokslų kandida
tų.

X Lietuvos automobilių keliais 
kasmet pervežama daugiau kaip 
200 milijonų žmonių, kaip raŠo(/Tie 
s a", gruodžio 22 d. Visoje Lietuvoj 
dabar esama 33 tūkstanČiaį kilome 
trų kelių. Kelių tinklo tankumas 
esąs pats dižiausias Pabaltijyje. 
Asfaltuotų plentų esama 6.000 kl.

Komunistų partijos viršūnės 
Lietuvoje susirūpinę pieno ūkio pa
dėtimi. Gruo4io 2 3 dienos vedama
jame straipsnyje „Tiesa'nurodo,jog 
1968 metais Lietuvoje vidutiniškai 
pieno buvę primelžiama daugiau 
kaip 3000 kilogramų iš karvės, o 
dabar žymiai mažiau.

Sov. Rusijoje einanti slapta 
spauda rašo š.m. sausio mėnesi, 
kadl971 m. sausio 14 d.buvęs nu
baustas mirties bausme Vytautas 
Simokaitis. Jis bandė nukreipti 
lėktuvą iš Lietuvos į Sve»dija. Jis 
ilgesnį laiką buvęs laikomas Lu
kiški© kalėjime, mirtininkų kame
roje. Bet laisvame pasaulyje pa
sklidus dideliems protestams prieš 
tą sprendimą, sovietai paskelbė, 
jog mirties bausmė pakeista kalė
jimu iki gyvos galvos. Sovietų Są
jungos prokurorui reikalaujant,

X-r X X X V

byla buvusi perkelta Maskvon. Jo 
žmona Gražina esanti kalinama sy
kiu su kriminaliniais nusikaltėliais, 
Panevėžio kalėjime. Koks yra tik
rasis Simokaicio likimas nėra tikrų 
žinių. Buvo gandų, jog esąs sušau
dytas .

X KĖDAINIUOSE pastatyta chimijos 
reikmenų gamykla nepaprastai ter
šia orą. "Komjaunimo Tiesos"240 
numeryje taip skundžias keturi to 
miesto gyventojai: "Musų mieste la
bai teršiamas oras biochemijos ga
myklos durnais. Nemalonus kvapas 
verčiasi iš valymo įrengimų. 23-24 
valandą miestą pasklinda tokia smar 
vė, jog reikia uždaryti ne tik duris, 
langus, bet ir plyšius kamšyti. Ir 
taip kiaurą naktį. Kada mes kvėpuo
sime švariu, nesuterštu oru? "►
^KRATOS, SUĖMIMAI LIETUVOJE, 
UKRAINOJE IR KITUR. . .New York 
Times žiniomis^iš Rusijos, komun. 
partijos Centro komitetas įsakęs su
stabdyti slaptą leidinį, vadinama^ 

^Dabartinių įvykių kronika", labai pa
plitusį visoje sovietijoje. Todėl Ru 
sijoje prasidėjusios įtariamų rašyto
jų ir mokytųjų žmonių kratos, areš
tavimai, tardymai. Tai daroma, ir 
Vilniuje bei Kaune. Sakoma, jog čia 
rasta apsčiai prieš komunistinė s me
džiagos .

ROMA. Vatikano laikraštis "L’ 
Osservatore Romano" sausio 23 pla

PASAULYJE
čiai ir palankiai aprašo kun.P.sKabi* 
kausko, S.J. suredaguotus Lietuvos 
istorijos Šaltinius. Juose telpa Vib- 
niaujir Žemaičių vyskupijų vyskupų 

pranešimai popiežiui apie religinpr 
bažnytinę padėtį Lietuvoje. Ta proga 
dienraštis primena įvairius Lietu
vos istorijos įvykius, turinčius ryšį 
su Vilnium ir Žemaitija. Straipsnis 
pavadintas : "Du Lietuvos istorijos 
šimtmečiai". Išleido Lietuvių Kata
likų Mokslų Akademija.

X’AUSTRALIJA. Lietuvių Katali
kų Federacijos suvažiavimas Syd- 
nėjaus mieste pasiuntė Popiežiui 
Pauluii VI telegramą. Joje nurodo 
kunigų J.Zdebįo ir P.Bubnio suė
mimus, pasmarkėjusį religijos per
sekiojimą, prašoma, kad Popiėius 
viešai pareikštų savo užuojautą per 
sekiojamai lietuvių tautai. Visa tai 
aprašė Sydney mieste leidžiamas 
savaitraštis „The Catholic Weekly".

X Venecueloje, Caracas mieste 
leidžiamas dienraštis "El Univer
sal" įsidėjo sausio 21 d.dar vieną 
Vieri Lodovico O Pericoli straipsnį. 
Autorius nurodo, jog komunistinė Ki
nija pradėjus varyti didelę propagan
dą prieš Sovietųffusiją pavergtųjų

________ £_ 
tautų tarpe, ypač tarp ukrainiečių. 
Bet neretai kiniečiai mini ir Lietu
vos vardą, kuri esanti rusų impe
rializmo pavergta. Kinija stojanti 
už visų pavergtųjų tautų išsilaisvi
nimą. Todėl esą rimtų vilčių, jog 
Kinijai ėmus spausti rusus gražin
ti iš jos atimtas žemes, ji iŠkel-s 
ir trijų Pabaltijo tautų nepriklauso
mybės klausimą.

MILŽINIŠKI PASIRUOŠIMAI I 
ŠOKIŲ ŠVENTEI Į 

Laisvojo pasaulio IV lietuvių 
tautinių šokių šventės rengimo ko
mitetas buvo sukvietęs spaudos ir 
radijo atstovus painformuoti apie 
vykdomus darbus ir planus.

Komiteto pirm, dr. KriauČe- 
liūnas priminė, kad paprastai to
kia šventė ruošiama kas penkeri 
metai, bet šiemet rengiama ket
virtais, nes norima jungti su Pa
saulio jaunimo kongresu.

Viso Pasaulio Lietuviu

Jei anksčiau Šokių Šventės bu
vo JAV ir Kanados, dabar ji virs
ta pasaulio lietuvių, nes joje daly
vaus Vokietijos, Anglijos, Brazi
lijos, Urugvajaus jaunimas.

Šokių šventės repertuarui nu
statyti pakviestas Tautinių-šokių 
institutas. Jaunimo grupėje bus šo
kamas šustas, aštuonytis, gyvata- 
ras, subatėlė, kubilas, oželis, blez
dingėlė, linelis ir k.

Vaikų repertuaras: suktinis, 
noriu miego, kalvelis žilvytis.

Šokiu meninė vadovė Gen.Bre- u
ichmanienė. Ji važinėja po įvairius 
kraštus mokydama ir organizuoda
ma. Neseniai grįžo iš P. Amerikos.

Šventė bus liepos 2 d. Jau į- 
siregistravo 82 rateliai, iŠ viso 
per 2.000 narių. Vaikų bus 22 ra
teliai.

Šokiu šventė ruošiama šūkiu: 
"Mūsų jaunystė - tau tėvyne, Lie
tuva" .

tęsinys 3 pusi.

LAISVOJO PASAULIO LIETUVIU

(IV-toji) TAUTINIU ŠOKIU ŠVENTĖ
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KOKS Y KA AMT GALO
IŠEIVIU UŽDAVINYS

Gražiai praėjusiame Vasario 16 minėjime paskai
tininkas kun. Stasys Šileika iškėlė svarių minčių. Ne - 
buvusieji minėjime galit sužipazinti Čia su pačiomis 
jų svarbiausiomis.

Prelgentas klausė: Kam mes laikomės lietuvybės 
ir ją skiepijame savo vaikams? Ar tarrųkad jie vyktų 
Lietuvon ir Įlietu jai naujo kraujo bei papildytų trūks
tamus jos kadrus? Ne! Tai būtų tik utopija.

Tai gal būt lietuvybė užsienyje duoda mums ypa
tingų privilegijų, lengvatų,,^medžiaginės naudos ?

Visai priešingai. Jei mes užsispyrę laikomės sa
vo tautiškumo, dauguma Į mus šnairuoja, nepasitiki, 
diskriminuoja, stengiasi mus ko grečiau sutirpyti. 
Lietuvybė brangiai mums atsieina ir reikalauja nuo
latinės kovos.

Tai kofeyra, ant galo, mūsų išeivių uždavinys ?
Tapti busimosios nepriklausomos Lietuvos oarga- 

nižmais turim mažai perspektyvų. Atkurti naują Lie
tuvą išeivijoje, būtu anachronizmas. Sukurti kitą Lie
tuva išeivijoje nei mums kas leistų, nei būtų įmano
ma. Kas tada? Kam kovoti už lietuvybę, jei galima ir 
be jos gyventi?

Į tuos ir panašius klausimus prelgentas atsakė:
Tautybė yra neužginčijama brangenybė. Ji nėra 

absoliuti, nepratandamsv Galima ją prarasti, kaip pra
randama turtas ir kultūra. Bet tautybė prarandama 
tik jos išsižadant, ją susilpninant visokiais susikry
žiavimais su kitomis tautybėmis. Bet jos praradi
mas yra nelaimė, o ne kokia garbinga išeitis.

MŪSŲ VERTYBĖS
Iš daugelio lietuviškųjų vertybių kun. Šileika at

kreipė demesį į šias»\.
Mūsų kalba. Ją brangina kitataučiai mokslininkai 

nes yra viena iš seniausių, Įdomiausių ir brangiausių.
Mūsų menas, tiek liaudies, tiek atskirų kūrėjų, turi 

neapsakomo būdingumo ir grožio. Tik pamąstykim apie 
mūsų kryžius, audinius, drožinius, ornamentistiką, gin
taro dirbinius . . .

Mūsų fokloras;dainos, tautiniai šokiai, rūbai, tau
tosaka neturi sau lygių pasaulyje.

Savotiškai būdingos mūsų šventės, garbingi kaiku- 
rie mūsų istorijos momentai, nulėmę visos Europos 
likimą bei kultūrą.

Visa tai mesti, palaidoti tokias tautos brangenybes 
būtų skriauda ir mums patiems ir pasauliui.Mes tu
rim ir galim pasakyti pasauliui savą žodi, turim kuo 
jį praturtinti. Ir todėl mes palaikom tas savo brange
nybes-vertybes, ir jas vystom, ir nemetam savo kal
bos, rengiam šventes, parodas, kongresus, supažindi- 
nam pasaulį su savo menu, kultūra ir istorija.

GYVAS KRAUJAS
Iš Lietuvos, iš lietuviu tautos išsinešeme ir tehe- J *

turime, ir7 vis turėsim lietvršką kraują. Nūo to krau
jo priklauso mūsų lietuviškas būdas ir bruožai, talen
tai bei asmenybės. Tame kraujuje slypi ne tik jūsų 
pačių, bet tėvų protėvų dvasia, visa mūsų tautos is

torija. . . Kad ir kažką darytume, to kraujo mes nega
lim atsikratyti, paneigti, nes jis yra tikras gyvas lie
tuviškas kraujas. JisriŠa mus su lietuvių tauta, ar 

mums tai patinka ar nepatinka.
Vyriausias mūsų, išeivių, uždavinys yra:atlikti 

tą uždavinį, kurį uždeda mums mūsų kraujas likti 
lietuviais, Lietuvą remti varge, nelaisvėje, ją garsin- v
ti, kaip tai darė S. Amerikos lietuviai po pirmojo Pa

saulinio karo, ir dabar visi taurus tautiečiai. ...

RAGAI IffiL VAML (tęsinys) 
elemento, kuris visuomeninę veiklą daro vertingą. 
Išeiviniame gyvenime tai dažnas atvejis. "Raguoti" 
visuomenininkai kartais taip apkartina bendrą dar
bą, kad sunyksta ir nuoširdžiausios pastangos.

$ § §
Tokių atvejų yra visose lietuvių kolonijose Eu

ropoje, Australijoje, Pietų ir Šiaurės Amerikoje. 
Vienur jie reiškiasi mažesniu, kitur— platesniu 
mastu. Šiuo metu turime gana plataus masto kon
fliktą JAV-s e, kur gyvena bene ketvirtadalis mūsų 
tautos. Tai susirėmimas tarp ALTos ir Ben^druo- 
menės. Tasai konfliktas gana ryškiai matomas 
spaudoje, bet dar ryškiau,.— neviešame gyvenime. 
Jis nėra principinio, ideologinio pobūdžio. Galimas 
dalykas, jame glūdi užkulisiniai,politiniai motyvai, 
bet tai nėra kova su "farmazonais".
Toje kovoje prasikiša ne tiek principai, kiek ragai, 
išaugę vadovaujančiose viršūnėse. Juk ir vienai, ir 
kitai grupei nuoširdžiai rūpi Lietuvos laisvė ir išei
vijos likimas. Kovojama del frontų pasidalinimo, ri
kiuotės, vadovybės tuo metu, kai lietuviai ir lietu
vių tautai gręsia didžiausias pavojus. Kol gaisri
ninkai susitars, rūmai bus jau sudegę. Tai skaudi 
ironija, už kurią atsakingos pirmoj eilej veikėjų 
viršūnės, kur yra išaugę didžiausi ragai. Jei minė
tasis konfliktas ilgesnį laiką nesibaigs, visuomenė 
nusisuks nuo betkokios veiklos.

Pirmiausiai reikėtų grįžti į geros valios kelią. 
Kur atsiranda gera valia, išryškėja ir taikos gali
mybės. Antra, turėtų būti sustabdyta nevalyva kam
panija spaudoje pries nepatinkamus veikėjus. Nede
ra plakti tuos, kurie ir taip didelį vežimą tempią. 
Bizūno reikia ne tiem, kurie veikia, bet tiem, kurie 
neveikia, o tiktai kitus kursto.
Trečia, konfliktas Įmanoma baigti tiktai susitarimu. 
Būtų idealu, jeigu JAV sušauktų bendrą, visus api
mantį seimą ir iš esmės pertvarkytų visuomeninę 
veiklą, kurią dabar su skaudančia širdimi seka viso 
pasaulio lietuviai. Pr. G.

(tęsinys)
Pučiamųjų ir liaudies instr, orkestrai

Šokių šventėje bus du orkestrai - pučiamųjų ins
trumentų, kuriam vadovaus muz. Alv. Vasaitis, an
tras - Lapino liaudies instrumentų.

Ruošiantis Šokiu šventei buvo liepos mėn. suruoš
ti kursai mokytojams. Jie kainavo 3.500 doleriu, bet 
paruošė 37 mokytojus, kurių 24 jau įsijungė į aktyvų 
darbą. Rezervuota dviejuose viešbučiuose 130 kamba
rių atvykstantiems iš toliau šokėjams; bus autobusai 
jiems atvežti i International amphiteatrą.

Šokių Šventė pareikalaus apie 90.000 dol. išlaidų, 
nes siekiama apmokėti pusę šokėju kelionės. Šokėjų 
atvykimai numatoma skirti per 35.000 dol.

Siekiant sutelkti daugiau lesu,kovo - balandžio 
mėnesiais bus ruošiamas specialus vajus.

Ryšium su šokių švente bus tomis dienomis du 
stambūs parengimai- International amphiteatre ir 
Marijos aukŠt. mokyklos salėje. Marijos aukšt.mo
kyklos salėje pasirodys is užsienio atvykusios grupės. 
Bus parodomi šokėju ir kitų meno Šokių talentai.

Specialus Lėktuvas iš P. Amerikos

Pietų Amerikoje samdomas specialus lėktuvas, 
(tęsinys 0 pa/J
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ÜWÜSEIIVIININKÉMS
JAUNOMS
seimininkėms

XN eg alima virti su lupenomis 
pažaliavusiu ar sudygusiu bulvių, 
nes jose yra kenksmingos medžia
gos . Bulves reikia atidžiai nuskus
ti, kartu su oda ir didesniu bulvės 
sluoksniu išpjauti pažaliavimą ir 
akis".

XNesunaudoto svogūno perpiautą 
pusę patepkite bet kokiais rieba
lais. Tada svogūnas išliks švie
sias ir maistingas.

XOrkaitéje kepama tešla nepri - 
svils, jeigu po forma pabersime 
truputį druskos.
XKylančią mielinę tešlą reikia 
kartas nuo karto apspaudyti, kad 
pašalintume iš jos anglies dvide
ginio dujų, kurios slopina mielių 
seikimą.
X Tešla blyneliams turi lengvai 
tekėti iš šaukšto, kitaip - blyne
liai bus viduje neiškepę.

X Jei blynų tešloje atsiranda gu
muliukai, ją galima perkošti per 
sietą.
^Kiaušiniai padidina tešlos ma
sę ir jos maistingumą. Tačiauy- 
n geriau naudoti tik kiaušinių 
trynius : tada kepiniai buna žymei 
švelnesni ir trapesni.

VAIKU PASAULYJE

Būtinai hjri viskq liesti rankomis?!Leidžiamas šešis kartus per metus Kanado
je. Užsisakyti galima per.Mūsų Lietuvą*.

Mama davė dukrai pietums ne
tikro z’Įiikio.

-Kas čia? - klausia mergytė.
-Netikras zuikis, aiškina ma

ma .
-O kur jo ausytės ?

Mažas berniukas stebi, kaip 
tėtis ruošiasi į medžioklę.

Valandėlę pagalvojęs, klausia:
-Tėte, ar bijai kiškių?
-Kodėl taip manai?—juokiasi 

tėtis.
-Tai kodėl imi šautuvą?

Anksti rytą Algiukas nori ba
sas išeiti į kiemą. Bobutė jam ne
leidžia, nes dar šalta. Algiukas

Visų moterų žurnalas --

IŠBANDYKIME SENOVIŠKUS 
LIETUVIŠKUS VALGIUS

Kruopų kc = ė su tarkuotomis bul- 
vemis:

300 g. kruopų, 2 litrai vandens, 0, 5 
kg bulvių, druskos pagal skonį.

Kol kruopos išvirs, sutarkuoti bul
ves ir gautą masę, palengva maišant, 
pilti į išvirtas kruopas; įdėti druskos 
ir dar 15 minučių pavirinti. . Valgyti 
karštą, su sviestu bei rūgščiu pienu.

Kastinis :
0, 5 litro grietinės, keletas kve

piančiųjų pipirų arba kmynų, pagal 
skonį druskos.

Grietinę supilti į molinį puodą 
ir, ištačius į šiltą vandenį, medi
niu šaukštu sukti, kol išsileis.Po 
to iškelti, įstatyti į šaltą vandenį 
ir vėl sukti, kol pasidarys panaši 
į sviestą. Po to vėl statyti į karš
tą vandenį ir sukti tol, kol sugers 
pasukas. Tada sudėti pipirus arba 
kmynus, druską ir, išpylus į lėkš
tes, atšaldyti.

Prie kastinio tinka bulvės, išvir
tos su lupenomis.

Pipirų sūris :
Gerai šaukštu sutrinti varškę, 

pridėti druskos pagal skonį, mal
tų pipirų. Viską gerai išminkyti, 
sudėti į sūrmaišį ir paslėgti. Pi
pirų sūris yra labai skanus.

valandėlę žiūri pro langą, paskui 
atbėga pas senelę ir išsigandęs 
šaukia:

- Senele, senele, žąsis išėjo 
į kiemą be batukų.

Mažas Andriukas pamatė auto
busą su dideliais žibintais ir klau
sia mamos :

-Mamyte, ma
myte, kodėl au
tobuso tokios 
didelės akys ? 

Dalytė:-Tėveli, 
O kodėl liūtai 
mėsą be duax»

4

KAIP UGDOMA ATSAKOMYBĖ?

Tėvai, augindami vaiką, stengia
si pamažu mokyti jį atsakomybės, y- 
pa ting ai namų ruošoje. Europoje bu
vo apklausinėtos 304 šeimos:

1. Nuo kokio amžiaus jūs siunčia
te vaikus nedidelių pirkinių?- 5 me
tu, 6 mėnesių (vidurkis).

2. Kada vaikas gali naudotis pei
liu be jūsų priežiūros ? 8rru 6 mėn.

3. Nuo kada jis turi savo namųar 
buto raktą? 8 m. 6 mėn.

4. Nuo kada vaikas turi savaran
kiškai praustis, jums neprimenant ir 
nekontroliuojant? 6 m. 7 mėn.

5. Kada galima vaikui duoti tei
sę pačiam leisti smulkioms išlaidam 
gautus pinigus, neatsiskaitant už tai ? 

13 m. 11 mėn.
6. Savarankiškas vaŽinėjimasis 

autobusu ar tramvajumi (bonde)?
.7 m. 8 mėn.

7. Kokio amžiaus vaikas gali pa
sišildyti pietus? 11 m. 9 mėn.

8. Kokio amžiaus vaikas priva- 
lo turėti nustatytas pareigas namų 
ruošoje? 7 m. 11 mėn.

9. Nuo kada leidžiate vaikui pa
sikviesti draugų, tėvams nesant na
mie? 10 m. 5 mėn.

10. Nuo kokio amžiaus galima 
patikėti vaikui degtukus ? 10m, 2 mėn.

aeimos gyvenimo sąlygų — 
Mieste, kur didelis judėji - 
mas, ir užmiestyje klausi
mas del pirkinių turi būti 
sprendžiamas skirtingai. O 
svarbu ir ar šeimoje yra vy- 

seserų. 
kad viena Labai svarbu, 

ar kita taisyklė, reikalavi
mas, teisė būtu 
laiku, pagristai, kad vaikas 
tai suprastų kaip savo sava
rankiškumo patvirtinimą.

Jei atkakliai reikalausite

įvedama

fcatų nebus. Nereikia ir be 

degtukais rizikos yra visa
da, bet kaip vaikas išmoks, ,

r £ S d b 5
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Al C* A
Si pirmadienį visi stovyklautojai gitzo namo 

patenkinti ir linksmi iš stovyklos. Man jau tre
cią kartą teko stovyklauti. Nežinau, kodėl Šį kar
tą patiko labiau už kitus kartus.

Musą būrys buvo labai linksmas, todėl savai
tė laiko veik nepastebėta. Maudėmės, žaidėm, 
dainavom, sportavom, vaikščiojom ir važinėjom 
po apylinkes, meldėmės koplytėlėj ir namie.

:iek išėjo, tik ne lauke, bet salėje. Padarė
me

rrrn fąvicni ui 6 tuv/ai

LIETUVIAIMWOT
KIMŠTAI, kuiliuose Li€ruv»Ą(
ORGANIZUOTI ar

PASAULIO LIETUVIS URUGVAJUS

is gazo lempu, pastatytą ant grindų.

su improvizuotom "fantazijom." 
Buvo berniukai su moteriškais 

^rūbais, mergaicią su kaukė- 
' mis, senutė ir senelis, hi

piai ir Adomas .
Suio laišku norėčiau pa

dėk' visiems, kurie taip 
graz .1 paįvairino mūsų a- 
tostoį ^s, vasarviečią savi
ninkai ;, kurie mus taip pri
ėmė, s. feriam s, kurie mus 
vežiojo ’ ypač šeimininkėm, 

( kurios n is taip skaniai vai
šino.

1 Ao começar esta viagem pelos vá- / III Festival nos EUA em 1968, O grupo

Era 7 de fevereiro. Um 
dia tão fell as 9 h. eu ia 
me encontr ir com todos que 
iam para o acampamento 
que seria em tres sítios em 
Sta. Isabel. No sitio dos 
Valavičius onde acamparão 
as meninas e nos sítios dos 
Šimonis e Ambrazevičius - • 
os meninos.

r los países que passaremos, notamos 
que a palavra "lituanos" aqui utilizada 
uh Lui todas as pessoas da família:avos, 
pais, filhos, netos, etc., mesmo os 
nascidos naqueles paisęs. O uso de uma 
palavra que indica o pais de origem, por 
exemplo "lituano", "italiano", etc., e 

comum na Europa, America do N.
Austrália do que aqui no Brasil.)

Ąžuolynas (Carvalho) visitou-nos no ano 
passado, apresentando 18 danças litua- 
nas em 4 apresentações, alem do espe
táculo de meia hora no canal 2 TV Cul
tura em SP. Os pequenos que estão a- 
prendendo a dançar são os Rintukai.

Existe também um coral de adultos, 
que comemorou o seu 209 aniversário 
("Aidas"-Eco),; um coro de criancas e

Logo que chegamos,ferros 
nos acomodar e depois de
mos uma voltinha e depois 
fomos almoçar. Quem fa
zia o almoço eram D. Ma
ria e D. Albina. v

Todos os dias iamos na
dar na r epr es a, Havia todos 
os dias uma missa as 6 hs .

Ao chegar á capital do Uruguai, Mon- 
ir-videu, imediatamente vemos a colina, 

namado "Cerro", que faz parte também 
do símbolo da cidade. Em cima ha uma 
lortaleza antiga, e na rua Bélgica acha
mos a igreja de N.Sra de Fatima, a pa
róquia dos lituanos, um’dos dois centros 
principais da atividade cultural e social. 
O outro centro e a "Lietuviąkultūros 
draugija"-Sociedade da cultura lituana, 
com sede no mesmo bairro.

ries têm um programa de radio aosdo-

jovens alem de outras entidades.
Atualmente a comunidade esta con

struindo uma casa de ferias para toda a 
colônia -- acampamentos, excursões,etc, 
perto da praia. Quem quer aprender li
tuano - há aulas na casa paroquial uma 
vez por semana. E ainda todas as fes - 
tas tradicionais no decorrer do ano,

• Quase toda a colônia, talvez de 10 mil 
pessoas, mora em Montevidéu. Êles 
são os vizinhos mais proximo s, e por 
isso, esperamos que o intercâmbio en-

na capela "N.Sra. Aparecí - 
da.

No acampamento fize - 
mos 2 fogueiras, um des
file de fantasias, a brinca
deira caça ao tesouro e di
versas outras. Foi uma se
mana que decorreu muito 
depressa. -- Nil z & 
Guzikauskas., 11 anos, 
Vila Zelina.

įrangos, com notícias, comentários e 
rrtsica lituana, um boletim semanal, e
1 .grupos de juventude. O mais fa-
r- . Gintaras (Âmbar), o conjunto

■ ijL'oricas, que participoudo

tre os lituanos do Uruguai e do Brasil 
continue e aumente no futuro.

Jaunimo darbas ir širdis — 
lietuvių tautos ateitis!
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Senhor Redator:
Se os adultos não acham boa idéia 

do jornalzinho dos pequenos, nos 
crianças não achamos boa ideia do 
jornal dos adultos. E alem do maią 
eles não têm o tçabalho de fazer o 
jornalzinho, e so não ler o jornal
zinho que ele nao atrapalhara mais.’

• (Ia serie, Colegio Notre Dame, SP) 
Miela Irute,

Mes matėme, kaip suaugę žmo
nės skaito "Mušu Lietuva Mažie- 
siems. Sitam žmogui labai patinka, 
todėl jis ir per ato uogas su savim 

-Redakcija

IRUTĖ IR. KESTUTIS
9
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LITFRATŪRA - DAILĖ- MOKSLAS
CH. B RONSON-LIETUVIS
Brazilijos Žiūrovams jau • 

erai pažįstamas kino artis- 
as Charles Bronson, vaidi- 
as filme "Keleivis lietuje" 
Passageiro de chuva).

Su juo kalbėjosi latvių ra
šytojas A. Eglitis ir sužino- 
a, kad jo tėvai - lietuviai i- 
nigrantai, gyvenę JAV, ne- 
oli Filadelfijos. Seimą kal- 
)ėjosi lietuviškai, ir dar da- 
>ar Bronsonas (tėvų pavardė 
)uvo Pučinskas) supranta lie- 
uviŠkai. Jo žmona yra anglė

Bronsonas jau seniai yra pa
žįstamas kaipo tai anting a s cha
rakterių vaizduotojas, o popu
liaresniu tapo Hollywood© fil
me "The Sandpiper", vaidin - 
damas svarbia rolę kartu su 
Elizabeth Taylor .

Laikomas vienu vikriausių 
pasaulio aktorių, sugebančiu 
nepaprastai greitai pasiruošti, 
scenai, persikūnyti iš vieno 
vaidmens i kita. Kino ekrane 
jis atskleidžia "kantraus, gud
raus ir vikraus veikėjo stilių."

"Keleivis lietuje" filme jis

'’BOGUS.KURIS
ii SKAIČIAVO
Vadinuos Beremiz Samir, gimiau mažam Khoi 

kaime, Persijoj, didžiulio lyg piramidės, kal
no Ararat pavėsy. Dar būdamas labai jaunas, 
nuėjau tarnaut kaip piemuo pas turtingą poną 
Khama t.

Kiekvieną dieną, saulei tekant, išgindavau 
į laukus didelę avių bandą ir turėdavau ją vėl 
parvaryt į tvartus prieš sutemstant. Bijodamas 
prarast kokią, nors paklydusią avelę ir dėl neap' 
sižiūrėjimo but sunkiai nubaustas, suskaityda* 
vau jas net kelis kart į dieną.

Taip pamažu prieidamas prie tokio įgudimo 
skaičiuoti, kad kartais vienu žvilgtelėjimu 
suskaičiuodavau visą kaimenę. Tuo dar nepaten* 
kintas, pradėjau bandyt suskaiciuot paukščius 
pulkais skraidančius ore. Ir pasiekiau nepa - 
prastą laipsnį šiam mene.

Po kelių mėnesių - nepaliaujant pratimams 
ir vis dar iŠgalvojant naujų - skaičiuodamas 
skruzdėles ir kitus mažus vabalėlius, priėjau

irgi kino aktorė, Jill Ireland.
Jo kelias į filmu žvaigždes 

prasidėjo kukliose sąlygose, 
kuri laiką domėjosi tapyba, o 
daugiausiai iškilo prancūzų fil
muose— jau pasirodė 21 filme 
Prancūzijoje, neskaitant ame
rikiečių, anglų ir italų.

vaidina cinišką, sarkastišką 
detektyvą, turintį išnarplioti 
psichologiškai painų krimina
linį nuotykį.

Jo filmai - suaugusiems.
Neretai pasirodo ir televizi
jos filmuose. Tapęs vienu po
puliariausių artistų.

prie tokio taško, kad ėmiau ir suskaičiau vi - 
sas avilio bites .’ Bet šitas nepaprastas skai
čiuotojo žygis visai nubluko,palyginus su tais 
kuriuos vėliau įvykdžiau .’ Mano duosnusis po
nas turėjo dvejose ar trejose tolimose oazėse 
didelius tamarų sodus ir,sužinojęs apie mano 
matematiškus gabumus, paskyrė mane prižiūrėt 
jo vaisių pardavimą, kuriuos aš ant šakų, kekę 
po kekės suskaitydavau. Taip aš dirbau po ta
marų medžiais maždaug dešimt metų. Patenkintas

PUIKUS STRAIPSNIU RINKINYS

Išeivijos spaudoje, ypatingai JAV 
leidžiamoje Dirvoje, per 15 metų 
pasirodžiusių rašinių atranka dabar 
išleista vienoje knygoje.

Per šimtą sklandžiai paruoštų ra
šinių Emilija Čekienė svarsto mūsų 
gyvenimo aktualius klausimus: šei
mos gyvenimą, lietuvę moterį, po
litinius klausimus, tautiškumą, jau
nimą. Visai knygai atspalvį duoda 
kaip tik pats pavadinimas ---- Kad
Lietuva būtų gyva.

uždirbtais pelnais, mano gerasis šeimininkas 
davė man keturis mėnesius poilsio ir štai aš 
dabar keliauju į Bagdą aplankyt keletą giminai
čių, pasigėrėt meskitų grožiu bei turtingais 
rūmais to garsaus miesto. Ir kad nepraleis! 
veltui laiko, lavinuos kelionėj, skaičiuodamas 
medžius kurie duoda šiam kraštui pavėsį, gêlesr 
kurios taip skaniai kvepia, paukščius,kurie 
skraido ore, tarp debesų.

Ir pirštu rodydamas į seną aukštą fygų 
vaismedį, kuris driekėsi netoliese, tęsė:
- Anas|va,medis, pavyzdžiui, turi du šimtu 
aštuoniasdešimt keturias šakas. Žinant kad 
kiekviena Šaka turi vidutiniškai apie tris 
Šimtus keturiasdešimt septynis lapus, lengva 
yra apskaičiuoti,kad tas medis turi iš viso 
devyniasdešimt aštuonis tūkstančius penkis Šim-

ŠYPSNIAI Iš ANAPUS SIENOS

Diskusijos
Čekoslovakų delegacijai at

vykus į Maskvą, vienas rusas - 
paklausė:

— Kodėl Čekoslovakija, bū
dama sausumos kraštelis, užsi
manė turėti savo jūrų ministe
riją9

— Gyvenkime ir kitiem leis
kime gyventi. Neklauskite, 
kam mum reikalinga jūrų mi
nisterija, ir aš neklausiu, kam 
jum reikalinga kultūros minis
terija. — atsakė čekas.

Kalėjime
Į Mokatovo kalėjimą Varšu

voje, kur laikomi tik politiniai 
kaliniai, įvedė naują gyvento
ją. Senieji kaliniai naują ateivi 
sveikina, o vienas klausia;

— Tai kiek gavai?
— Dešimt metu, — atsakė c*

naujas ateivis.
— Už ka?

v

— Už nieką, — atsakė atei
vis.

— Meluoji, — sušuko senie
ji gyventojai. — Už nieką dau
giau nepriteisia kaip 5 metus.

tus keturiasdešimt aštuonis lapus .’ Kažin ar 
teisingai suskaičiavau, kaip tu manai, mielas 
drauge ? * * * -J

Kolchoze
— Kaimynėli, gal reikia tuš

čiu maišu?v c

— 0 iš kur tu tiek daug 
gavai?

— Mane brigadininkas prista
tė rugių saugoti . . .

Kapitalistų kviečiai
Partijos kalbėtojas užtikri

no:
— Netrukus, brangūs drau

gai, visos kapitalistinės valsty
bės taps komunistinėmis.

Balsas iš klausytojų tarpo-
— 0 iš ko tada pirksime 

kviečiu.

11
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JUOZAS KRALIKAUSKAS IŠ MOKSLO IR TECHNIKOS PASAULIO
Ką astronautai sužinojo apie mėnulį (2)
Apollo 12 atvykę astronautai paliko paviršiuje 

trijų antenų aparatą, kurio ašis sukasi, kad būtų 
galima visaip pakreipti. Po ilgesnio tyrinėjimo pa
aiškėjo mėnulio magnetinio lauko kryptis ir stip - 
rumas. Magnetinis laukas yra panašus į žemės, 
tai yra, kompaso adatėlę patrauktų vienon pusėn.

Aparatas turi būti ir jautrus ir atsparus, nes 
mėnulio paviršiaus temperatūra keičiasi nuo—25° 
šalčio iki 75°C karščio. Explor-er 35 satelitas, pa
siųstas iki mėnulio, 
nesurado visame 
mėnulyje paplitusio 
magnetinio lauko. 
O šis Apollo apara
tas surado vienoje 
vietoje magnetinę 
trauką.

Tai reiškia, kad 
trauka nėra kilusi 
iš paties mėnulio, 
bet kito dangaus kū
no sukelta. Kaip tai galėjo įvykti? Yra keletą^ ga
limybių: didelis meteoras, kritęs paviršiun (bet 
paviršiuje mažai meteorų gabalėlių); arba pati 
žemė, prie kurios mėnulis prieš 3.700 milijonui 
metų galėjo priartėti per keletą tūkstančiu kil$ - 
metrų (vietoj dabartinių 300.000). Kaip mes da
bar galime magnetizuoti geležį, patrindami ją ki
tu magnetu, taip mėnulis, priskridęs visai arti 
prie žemės, galėjo įgyti magnetinių ypatybių. Tą 
teoriją kiek palaiko ir visų pripažįstamas žemy
nų (kontinentu) slinkimas --kad jie kadaise visi 
buvę vienas ištisas žemės plotas, kaip tik gal to
je žemės pusėje, prie kurios taip arti buvo pri-

(Tęsinys)
Cia Romuvoje dega prabūtiška kilčių Gabėta: Šventoji ir 

švarioji, paties Perkūno žmonėms dovanotoji. Čia budi gen
tims kelio rodytojas ir protėvių papročių saugotojas kr i ve 
Visaginą. Jo tėvas buvo kadaise garsus rikis Daujotas, kuri, 
taip klastingai po ledu pakišo. . .

Su besirenkančiais Šventaragio gojun įeina ir Girdelis. 
Čia daug žmonių ant medinio grindinio, išgrįsto storomis, 
plačiomis, tašytomis lentomis. Ir kareivos ir prasti žmo - 
nes draugėje. Susėdę eilėmis ant pušinių sienojų. Kūmin- 
gesni - ant suolų. Kiti - benusižiiirinedami, kur prieplakiau 
būtų - gaišuoja. Nulinkusios šakos kai kuriems bemaž per 
veidus braukia.

Girdelis nusitaiko užsišlieti šešėlin ir atsisėda pečiais į 
plačiai išsisakojusio ąžuolo liemenį, apsamanojusį, ruplėįą-»

Artyn Romuvos sunkiais žingsniais ateina ir pats Vii - 
niaus valdytojas Gaudižadas. Augalotas, plačiausių pečių,di
deliais rudais kailiniais ir puikios odos apavu. Girdeliui ne
malonu jį matyti. Su Gaudižadu drauge ateina ir keli pilies 
reikšmingesnieji. "Irgi Mindau
go įrankiai" -Girdeliui mintis, 
kaip akmuo.

Paskui Gaudižadą atgúrina 
pintinės su kiaušiniais. Kitiat- 
klumpia nešdami baltai uždangs
tytas geldas mėsos. O ir kiti 
dar nešmenis atneša. Viską de
da prieš Romuva, kur jau daug 
pintinių ir puodų.

Rytuose sušvinta sužiba sau 
lės kraštas. Giedrūs debesėliai
ją pasitinka. Minia subruzda ir tuoj nuščiūva. Pasveikinę 
Saulę ir Žemyną, žmones vėl sėda ant rąstų ir akmenų. Da
lis palieka vėl bestovį. Merginos ir jaunos moteriškės argi 
iškęs nepasišnabždėjusios. Šalia Girdelio žilas senelis, va, 
kretena galva. Liemeningi, barzdočiai lėtai vypso, įsižiurę- 
aukuran.

O Ugnis ten svydi, žėri. įvijom liepsnoja.
Du žyniai šventadaviai, keli vaisininkai ruošiasi apeigi • 

niam kiaušinių vąlgymui. Jie ten skirsto duoną, mėsą ir 
kiaušinius. Kai bus metas, jie nešios ir dalins žmonėms wi
ses.

Krivė įdeda šviesion pintinėlėn juodą gaidį, kaušinių,duo
nos bandelę ir druskos, Tą pintinėlę jis uždengia baltos dro
bės siaustė ir apneša tris kartus apie Gabėta. Nesgi visi &- 
lykai vėl sugrįžta. Visi dalykai vėl apsisuka ratu. Žmogus 
irgi šitame rate įsigrindęs ....

— Broliai ir sesers! Dievai mums leido sulaukti vėl Aug
mens atbudimo. Tai būkime visi linksmi. Ritinėkime ir 
daužaukime kiaušinius.

Girdelis sėdi minioje ir klauso, kaip žodis seka žodį.
Krivei nuo paaukštinimo nužengus, visi vaisininkai, pil

nomis pintinėmis nešini, įsimaišo tarp minios. Žmones pa
siima duonos, mėsos ir po du kiaušinius.

Paaukštiniman vėl pasilipa krivė—kelio rodytojas kalnė
nų gentims.

--■Broliai ir seserys! Mes aukojame galingiesiems mū
sų dievams. Ir kryžininkai aukoja - ir tie savo dievui. Ogi 
ar labai galingam? Jų dievą kadaise prikalė prie stulpo įpy
kę žmones. Prikalė ir kalne iškeltą laike tol, iki anas numi
rė. Tai kokia gi jų dievo galybė, kad jį galėjo žmones pri
kalti? Bene būrys žmogelių nuveiktų tikrąjį Sievą? Kryžiiin- 
kų dievas -tai jote dievas : ogi tik šiokis ar tokis žmogus . (b . d.) V. Kasiulis Pabėgėliai(alieius)
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Su šiuo numeriu siunčiame Bra
zilijoje gyvenantiems lietuviams ir 
j u šeimoms Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės Brazilijos Krašto Tary
bos rinkimų lapelius su vokais ir vi
sais nurodymais, kas ir kaip gali 
balsuoti, kada ir kam balsus įteik
ti *r pasiųsti. Visi gavusieji malo-

M U b Ų LIETU V A____________ _______ 9

do pusės, didžiosios sa- |JVw
lės kioske "SAGUAN" , «■sįyssyp* «yįįįįįįįį^

• • • - - - - - - — — - — --- -——

KAI NEGAUNATE
M. Lietuvos laiku, tai ne
delsdami, nors telefonu, 
ar laišku praneškit admi 
nistracijai. Nelaukit me
tų galo nusiskųsti.

• • •

ŠIO MŪSŲ LIETUVOS NUMERIO

___________ GARBĖS LEIDĖJAS

ELIJAS M E L E Ž K O
JAM NUOŠIRDŽIAUSIA PADĖKA

M. L. ADMINISTRACIJA
nėkit balsuoti. Taip pasirodysite te- REDAKTORIUS PRIME*
beesą gyvi lietuviai, kuriems rūpi 
lietuvių tautos reikalai.

® « •• • •
ŽILVIČIO TĖVU KOMITETO 

POSĖDIS

įvyks šio sekmadienio (vas.27 d) 
vakarą 19 valandąZelinos klebonijo
je, Bus perrenkama valdyba, taria
masi jaunimo reikalais, mokyklų, 
ir bus svarstomi kiti svarbūs klau
simai. Visų narių dalyvavimas bū
tinas . 

• • •
NUOŠIRDŽIAUSIAI DĖKOJU 

p. Petrui Šimoniui už jog gerą šir
dį. Jis man padirbo kriukius, kad 
galėčiau pradėti vaikščioti.

Bronius Sukevičius
999• • •

IŠLAIKĖ EGZAMINUS į AUKŠTA^ 
SIAS MOKYKLAS IR UNIVERSITE’- 
TUS:

Šepetauskas Edvardas, Anelės ir 
Jono Šepetauskų sūnus, išlaikė egza
minus į Mogi das Cruzes medicinos 
fakultetą; Arletė Tumėnaitė į Katali
kų universiteto (PUC) fonoaudologi- 
ją; Aparecida Deveikytė FMU teisių 
fakultetą ; Cecilija Marija Mačiulai- 
tytė FMU irgi teisių fak.; Eglė De
guty tè-Freitas USPjbiologiją ir so
cialinė tarnyba; Teresė Kristina S. 
Ganšauskaitė Taubate ir Campinas 
universitetų medicinos fakultetus.

Paminėtina, kad Edv. Šepetauskas 
anksčiau buvo laimėjęs tris stipen
dijas medicinos studijoms. Tai liu
dija jo neeilinius gabumus.

99 9

UŽSIMOKĖJO UŽ M. L.
Per p. J. Bauži: po 25 cr. :J. Juo- 

dgudis, Pr.Satkūnas, K. Lipas, Magd. 
Jurgelevičienė, Silv. Šermukšnis, 
Ira Veron. Nizevičienė, Antanas 
Strolia, Ant. Skrebys,Jonas Balta
duonis -30 kr.

Algis Valeikia iš USA už 2 met. 
atsiuntė 15 dol. Jis neretai atsiun
čia įdomių žinučių iškarpų ML paį
vairinti.

: DĖMESIO’.’’
Pakeitus autobusų sustojimo vie

tą miesto centre, MŪSŲ LIETUVĄ 
pavieniais numeriais galima nusi- 
sipirkti ne tik prie pašto rūmų, kaip 
iki Šioj, bet ir LUZ stotyje, nuo so- 

NA, jog visas žinias bei 
skelbimus reikia įteikti 
redakcijai iki antradienio 
pietų, kai norima, kad būtu įdėta į 
tos savaitės numerį. Antradieniais 
ML baigiama paruošti spaustuvei, o 
tree žadinio rytą jau yra spaudinama 
ir nebegalima nieko pakeisti.

99 9• • •

BUVO GALIMA PASIDŽIAUGTI

Vasario 16-os minėjimu. Prele. 
agentas kun.St. Šileika neilgai, Šil
tai kalbėjo. «Žilvitis ir „Nemunas” 
sklandžiai sušoko 8 taut, šokius, po 
vieną abu rateliai net pakartot turė
jo. Poezijos ir dainų pynė, sustaty
ta p. Jono Bajorino, . išpildyta Li- v
teratūros mėgėjų būrelio, Sv. Juoza
po Bendruomenės ir ‘'Aušros” cho
rų jungtinėmis jėgomis, ne vienam 
išspaudė ašaras iš akių. Inž.Z'.Ba- 
čelio atidaromasis ir Br ,L-iB-Tary_ v

bbos pirm. J. Ciuvinako baigiamasis 
žodis buvo neper ilgi, nuoširdūs.

Norint tokius ir panašius minėji
mus dar geresnius suruošti, būtinai 
reikalinga chorams, šokėjams ir ki
tiems programos dalyviams pranešt 

bent pusę metu is anksto, o ne porą 
trejetą 'savaičių prieš iškilmes. Te
ko nugirsti abu chorvedžius tarian
tis ateityje atsisakyti dalyvauti pro
gramose, jei nebus duota pusmetis 
laiko pasiruoši. Tikrai gerai pada
rytų chorai, jei tokio pasiryžimo lai

kytųsi. Nuo tik pagerėtu ir mūsų 
programos,ir chorų vardas, ir or
ganizatoriai būtu priversti laiku su
sus Trupinti, planuoti parengimus.

IR KITAIP "PAMINĖJO”
Neteko matyti žmonių iš vieno di 

dėsnio musų "bairro”. Sakoma, jog 
ten Vasario 16 paminėta "šauniu 
baliuku”,be jokios patriotinės pro
gramos. Net lietuviškos.e pamaldo
se buvę labai.mažai žmonių.Ąr ne 

Jiūdna, ar. negaila?
999• • • » .•

ŠV,’ JUOZAPO L.BENDRUOMEN; 
chpro dirigentas V.Tatarųnas turėjo 
išvykti prieš Vasario. 16 minėjimą-* 
Bet jis,prieš išvykdamas, pamokino 
savo chorą naują sunkią LIETUVA 
BRANGI dainą ir tada pavedė^Aušros 
choro dirigentui abu chorus sujungti 
ir jiems minėjime diriguoti.

Chorai programą, repetavo tai 
Zelino je, tai Mokoje. Auš rokai su
ruošė kuklias vaišes po vienos bend 
ros repeticijos, o Bendr. Choras po 
minėjimo savo saliukėje. Jautėsi 
abiejų choro narių šilta draugiška 
nuotaika. Be to Zelinos choristai 
pasižadėjo talkininkauti .Aušros* cho
rui per Sv.Kazimiero atlaidus ir 
jau pradėjo mokytis lietuviškas mi
šias 4 balsais. Todėl krovo 5 die
ną šv.Kazimiero parapijos pamal
dose bus galima pasigėrėti dviejų 
chorų gražiai giedamomis raišio - 
mis.

Ar būtų perdaug akiplėšiška pa
geidauti, kad abu chorai,susitarę , 
surengtų gražu koncertą, kuriame 
pasirodytų ne tik jungtinis choras^ 
bet ir vyrų bei moterų chorai at
skirai, šunaujomis dainomis?
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MŪSŲ 
PADANGĖJ

Pakviesta profesore

Literatūros mėgėjų būrelio 
narė dr. Rože Artini Petraitienė 
š.m. vasario 10 d. išskrido Į I- 
taliją aplankyti savo giminių. Ji 
Šiais metais yra pakviesta dės
tyti italų kalbą Sao Paulo univer
siteto Filosofijos, literatūros ir 
humanistinių mokslų fakultete.

Lankosi Argentinoje

SVEIKINAME MUSU BIČIULIUS 
ESTUS ESTIJOS NEPRIKLAUSOMY
BĖS ŠVENTĖS PROGA VASARIO 
24 DIENĄ.

Renkasi stovyklautojai

Šios vasaros stovykloje daly
vavę renkasi Šeimose su Kun. H. 
Šulcu, prisimindami stovyklos nuo
tykius bei draugystes ir tęsdami 
gražų bendravimą.

Nauja kaina

Jau prieš metus ML. prenume
rata pakilo iki Cr$.2'5, 00 . Nuo š. 
m. vasario mėnesio atskiri ML.nu-

LIETUVOS NACIONALINE 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

Ii ■'

ES

B r . L. B endruõmenêsiarybõs 
Posėdis 

Šaukiamas š.m. Kovo men. 4d. 15 
vai. /3-čią valandą po piet, šešta - )| 
dieni./ Jaunimo Namuose, Vila 
Zelinoje. Posėdyje yra prašomi 
dalyvauti visi Tarybos nariai ir 
būsi^mos darybos Kandidatai, Kar
tu aptarti naujos Tarybos balsavimų 
tvarka, sudarant smulkų rinkimų 
planą ir kit.

Juozas Čiuvinskas
Br , L. Bendruomenės Tarybos 

Pirmininkas ,

Šv. Kazimiero Atlaidai
Kaip Velykų rytą į Zeliną suplau-

Šv. Juozapo vyrų brolijos 
pirmininkas Jonas Bagdžius su 
žmona lankosi Argentinoje ir U- 
rugvajuje. 

t

Mokinių registracija

Su pereitu ML, numeriu bu
vo išsiuntinėti São Paulo apylin
kių skaitytojams lituanistinių mo- 
kyklų registracijos lapeliai. Jei
gu kam reikėtų daugiau lapelių, 
juos galima gauti klebonijose. La- 
pelius prašoma grąžinti iki kovo 
5 d. Vila Zelinos klebonijai ar tė
vams jėzuitams,

Irgi Vyksta į Kongresą

Brazilijos Jaunimo Kongre
so komiteto pirmininkas Arūnas 
Steponaitis vasario 12 - 15 lankė
si Montevideo ir Buenos Aires. 
Iš Urugvajaus i Kongresą vykti 
ruošiasi 7 rinkti atstovai, o iš Ar -
gentinos (gal ir su urugvajiečių 
pagalba) bus sudaryta tautinių šo
kių grupė. A. Steponaitis kvietė 
ir suaugusius jungtis kelionėn tuo 
pačiu lėktuvu.

Mokytojų Susirinkimas

Lituanistinių mokyklų moky
tojų susirinkimas įvyks Kovo 3d. 
penktadienų20 vai. Vila Zelinos 
klebonijoje. Aptarsima ateinančių 
mokslo metų programa.
Tarp naujų mokytoju yra Ryman- 
tė Steponaitytė, Aldona Valavičiū
tė ir Živile Juraitė.

Atsikraustė iš Rio

Jonas Adomavičius su žmona 
Maryte, prieš savaitę persikraus; 
tė iš Rio de Janeiro į São Caetano. 
Jo naujas antrašas yra: Rua Con
selheiro Lafayette, 381, Vila Bar
celona. Rio lietuviai linki jiems 
daug laimės naujoje vietoje.

meriai, perkami kioskuose, kai
nuos Cr$.O, 50 (sena kaina 40 cen-
tavų). Metinė kaina liko ta pati 

Cr$*.25, 00.

Įvyko baltų pietūs

Sao Paulo baltiečių taryba va
sario 9 d. vakarieniavo restorane 
su garbės pirmininke deputate Dul
ce Salles Cunha Braga. Dalyvavo po 
aštuonis estų, latvių ir lietuvių. 
Trumpame Žodyje deputatė minėjo, 
kad ateityje tikisi galėsianti daugiau 
laiko skirti Baltijos kraštų reikalam: 
ir artimiau bendrauti su komitetu.

Rio
P. Uršulė Gaulienė susižeidė 

ranka. Linkima jai greitai pasveik
ti .

Casa Verde - V. Carolina

Sekmadienį, kovo 5, nebus įpras
tinių pamaldų šiuose bairuose, ka
dangi Šv. Kazimiero parapijos cen
tre vyks metiniai Šv. Kazimiero at-
laidai.

Parque das NaçÕes pamaldos bus 
laikomos, kaip paprastai.

Staigi Mirtis ... . , .

Motiejus Strikaitis, 
kilęs nuo Marijampolės ' 
sulaukęs 71 metus, va-

dotas IV Parada kapuo
se. Jis staiga krito nuo • 
kėdės ir nustojo sąmo
nės. Nuvežtas į Munick 
pal ligoninę, nors dar 

pabuvo kiek gyvas, bet 
neatgavęs sąmonės mi
rė. Jo posūniui Boliui 
Kurtijevui ir giminėm s >

v
tintos dienos Sv. Mišios 
įvyks Belem São Jose 
bažnyčioje vasario 26d.
8 vai. ryto,

kia iš visų vilų ir bairų mūsų lietu 
viai, norėtųsi matyti minias ir šv.
Kazimiero atlaiduose, kurie šiemet 
įvyks Kovo 5d. 17, 30 vai. Parque da 
Mooca, rua Juatindiba, 20. Pats ar
kivyskupas J. E. Paulius Arens cele- 
bruos Šv. Mišias ir pasakys pamoks- 
law. Jis myli lietuvius ir pirmų kartų 
toj šventėj pasirodys. Gausiai atsi
lankykite. Tegul pasidžiaugia ir ar
kivyskupas, matydamas, kiek lietu
vių dalyvauja savo Globėjo šventeje.

Kas gali, malonėkite atsinešti į- 
vairių užkandžių, gal net ir tortą, nes 
po pamaldų ten pat salėje pasivaišin-
.sime ir arkivyskupas pasižmonės, pa
sisveikins su kiekvienu. Tą dieną nuo 
visokių išvažiavimų, ar švečiavimų- 
si prašome susilaikyti. Iš Lietuvos 

•atėjo įdomus dalykas, kurį atlaiduose 
pamatysite, pasigrožėsite ir pasidžiau 
gsite.

M

Sv. Kazimiero Parapijos

Kunigai

ŠTAI KELIAS Į SV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS ATLAIDUS:

PAES DE BARROS

O caminho ao Centro Paroquial de São Casimiro

Telefonas: 
273-03-38
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