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VO KIETIJA

Vak Vokietijos kancleris W Brandtas, 
neturėdamas parlamente reikalingos dau
gumos atstovu norimiems pravesti įstaty
mams, paleido parlamenta ir pravedė nau
jus rinkimus. Rinkimai buvo praėjusi sek
madieni lapkr. 19 ir jis bei jo partija, tuos 
rinkimus laimėjo. Dabar socialdemokratai 
drauge su FDP partija turės 48 atstovu 
dauguma, c galės pravesti kokius tik norės 
įstatymus

ARGENTINA

17 metu praleidęs ištremtas iš savo kraš

grižo , Buenos Aires praėjusia savaite.
Valdžia bijodamas! ta proga galinčiu kil

ti dideliu riaušių,sutraukė net 30 000 ka-
nuomonės ir policijos tvarkai palaikyti j e- 
rodromą įeiti leido tik 300 lo šalmmku Iš
vengta didesniu susirėmimu.

Peronas tuojau pradėjo pasitarimus su i- 
vainu politiniu partijų n darbo sąjungų va
dais, norėdamas sudaryti vieninga frontą 
prieš dabartine kariškiu valdžia Ateinan
čiais metais Argentinoje bus prez’dento rin 
kirnai Perono šalininkai no> kaa ns butu 
kandidatas Bet kadangi jis negrįžo >š Ispa
nijos iki rugpj.25 dienos, tai uagai įstatymą 
jis nebegali būt kandidatu Peronista1 gi 
nori to įstatymo nepaisyt. Kiaštas pergyve 
na didele politine įtampa

EUROPOS SPAUDA

Gana nepalankiai subKu °erono grįžimą 
Argentinon Nieko gero nemato tam kraš
tui iš ankščiau nugyvenusio diktatoriaus.

KUBA

S.Amerika nebeturi savo konsulato Kuboj 
Bet po paskutinio teroristu pagrėbimo lėktu
vo, kuris nusileido Havanoje Castro su
tiko derėtis dėl teroristu nubaudimo ir gal 
paliesti kitus opius reikalus. Derybos netru
kus prasidėsiančios.Žinoma, jei Niksonas -i 
gali derėtis su Maskva ir Pekinu, kodėl nesi 
derėt ir su Kuba9

BRAZILU A
Ir prieš rinkimus didieji krašto laikraš

čiai skundėsi, kad .opozicijos partija MDB 
esanti per menka,nereikšminga.Per paskuti
nius balsavimus ji neteko dar daugiau vietų 
ir yra dar silpnesne

LIETŪS SUGADINO DAUG KVIEČIU
Gausūs lietus Brazilijos pietinėse,kvie • 

čius auginančiose valstybėse labai pakenkė 
kviečiams Vienur juos suguldė ir supūdė. 
Kitur labai drėgnas oras padėjo smarkiai 
veistis kenkėjams, vadinamiems „septoria 
Stengiamasi išvystyti tokią kviečiu rusi ku- 
-ri butu atspari ir lietui ir kenkėjams.

UŽDĖTAS DANGTIS PAJAMOMS

cijos, duodami pareiškimus 1973 metu pa
jamų galės atskaičiuoti 3.099,00 kruzeirus 
nuo saves priklausančiam šeimos nariu; <š
laikyti. «

Nepaisant kokias kas turi paiamas 1972 
metais, jas pranešdamas valdžiai privalės pa 
sisakyti, jei turi automobili, stipresni nei 
30 HP, lenktynių ar komercijos laivelius 
lėktuvą, vasarine rezidenciją arba " namus 
kaime;, mieste turimus namus upk išnomui 
jamus, tiek nenomuojamus K.riems, kad 
ir veltui užleidžiamus Kitiems pasinaudot 
rezidencinius namus Kurie užima daugiai 
negu 100 kvadratiniu metru p Hą, 'm 
o patrimonial e/ou socio-prup'^ta’- 
kio nors klubo ar sporto organizacijos m 
jo parduodamoji vertė prašokę 500-
KruZ

EXERCÍCIO DE 197
Classes de randa líquida Aliqu-

Até
De 7.601,00 a

Cr$
7 600.00 .
8.200.00

i-e *r

De 8.201.00 a 10.900.00 i.
De 10.901,00 a 15 200.00 8 .
De 15.201.00 ą 21 700,00 12
De 21.701.00 a 29.700.00 16
De 29.701.00 a 40.300.00 20
De 40.301.00 a 53.400.00 -25'
De 53.401,00 a 79.700 DO 30
De 79 701.00 a 104.20V 90 35
De 104.201.00 a 152.7001)0 40 .-
De 152.701.00 a 198.700 00 4õ'.-
Acima de 198.700,00

B R A Z 1 L i J OS SK 0 L 0 8
Brazilijos benko prezidentas Nestor Jos 

pasakė, jog kraštas turis užsieniams skoios 
septynetą bilijonu dolerių Bet jis dėi to ne , 
sijaudinąs, ir štai dėl ko Brazilija turint , 
jau virš 3 bilijonu doleriu rezervu Todėl 
tikros skolos yra lik apie ketm bilijo 
nai doleriu Ta; nedaug daugiau Kaip Bra 
zilijos eksporto užsieniams suma Todėl iš 
tiesu Brazilijos skola užsienams nem dide
lė. Vyriausybė akylai žiūti neperžengi ga
limos ribos ir neatsidurti bankrote

Užsienio kapitalistai regėdami tokia *š 
mintinga finansine valdžios politika *r ste
bėdami, kaip krašto pramonė bei eksportas ‘ > 
kas metai auga, nesibijo skolinu didesniam 
išsivystymui reikalingu sumų.

m įm inimai fino th Wtinm 

NEUŽSIMOKĖT „MŪSŲ LIETUVOS44 
PRENUMERATOS4 TAI TAS P AT,KAIP 
ATIMTI VIENAKOJUI RAMENTA.

to, Argentinos buvęs diktatorius Peronas Asmenys, ne organizacijos ir ne korpora
Lietuvos nacionalinė 

M.Mažvydo biblioteka
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Rūdininkų girioje, kuriose kadaise 
eisėsi stumbrai ir kiti stambus žvėrys, 
ieškos (paskutinė nušauta XIX am» 
iuje). Taurai išnyko XVIII amžiuje

iff

IV

Lietuvoje paskutinis stumbras nu
autas 1921 metais buvusioje Lietu- 
'os Bieloviežo teritorijoje. 1969 me
ais atgabenti du stumbrai, jų dabar 
iu atsirado daugiau. 19%8 metais už- 
eisti bebrai, kurie gerai įsitaisė.

- Ar Lietuvei jau
no su kolchozine sistema? Ai* norėtų jie 
pasilikti kolchozuose ir tada, l^ai butų a- 
teity laisva Lietuva?
- Niekas iš ūkininku nenori tos kolcho

zinės sistemos. Kol ta sistema buvo įvesta, 
reikėjo vartoti jėga. Žmonių šaudymais, žu
dymais ir pan. Tą ir aš pats mačiau mano gi
mimo miestelio (Eržvilko) apylinkėse. Poli
cinėmis priemonėmis jie viską padaro..

- Jūs turite tris mažus, gražius vaiku
čius - ar nereikėtų jiems krikšto tėvų?
- (Salėje kilo juokas, ir pasigirdo balsai 

ju vaikučiai senai pakrikštyti..' Vaiku tėve
liai linktelėjo galvomis, duodami suprasti, 
kad tai tiesa) ALTo pirmininkas pridėjo, 
kad visi Butku vaikai Lietuvoj pakrikštyti 
nežiūrint tėvu rizikos dėl to).

- Ar Jūs neturėtute noro Amerikoje 
tęsti savo profesinį darbą, įsigijęs čia ad
vokato teises?
- Labai norėčiau Aš, tiesa turiu 14-kos 

metu vad. „tarybinio" teisinio darbo stažą. 
Reikėtų persiorentuoti, iš naujo teise studi
juojant Tai, žinoma, sunki problema.

- Ar gali Lietuvos Lietuviai gauti jų 
mirusių užsieniuose gimimų patikimus?
- Gali, bet įpėdiniai sovietinės valdžios 

labai apiplėšiami. Jie j rankas gauna ne pini
gus, o tik vad. certifikatus, kuriuos iškei- 
čiant sovietu valdžiai lieka 30 proc. Sovie
tai visais būdais pelnosi iš užsieniečiu,skriau 
džia ju įpėdinius Lietuvoj,bei kitur pas save.

- Mes, užsienio lietuviai, turime Ame 
rikoj ir kitur moksle pasižymėjusių žmo
nių, kaip, pvz., Kliorę, dirbanti erdvių 
turime ir kitų. Ar skelbiami jų laimėji
mai ir jų vardai Lietuvoje?
- Ne, to neteko man „tarybinėje spau

doje skaityti. Gali apie tai girdėti tik per 
užsienio radiją.

- Ar Lietuvos komunistų partijoje 
visi nariai jaučiasi lygus?
- Ne, yra skirtumas tų, kurie dirba par

tijai ir pataikauja Maskvai nuo tu, kurie dar 
nori lietuviams dirbti. Šie pastarieji laikosi 
atstu, nuo tu okupantui atsidavusiu.

- Ar rusai, atsiųsti dirbti į Lietuvą, 
mokosi lietuvių kalbos?
- Ne, jie nenori mokytis. Sako, nėra rei

kalo. Jie nori, kad lietuviai surusėtu. Amži
nau viena rusa advokatu Lietuvoj, šiaip pro
tingas vyras, bet užsispyręs ir nesistengia, 
nenorėtu išmokti lietuviškai, nors jis gyve
no Lietuvoje, daugiau nei 25 metus,bet ne-

.íiokéjo nei žodžio lietuviškai.

- Ar nesijaučia rusų kolonizacija Lie
tuvoj?
- Taip ,rusai nori kolonizuoti savo žmo

nėmis Lietuvą, kad lietuviai susimaišytu su 
rusais. Jiems netinka, kad musu kultūra 
aukštesnė,negu ju, nes jie gerai žino, kad 
aukštesnė kultūra (šiuo atveju lietuviu), ne
pasiduoda žemesnei (šiuo atveju rusu), dėl 
ko ir lietuviu kultūra laikosi prieš rusiškąją 
ir yra kliūtis rusams lietuvius surusinti.

Prieš išvykdamas iš Lietuvos, girdėjau 
kalbas, kad j Lietuvą, ypač i Kauną veža
mos šeimos jš:tejįos kur rusai gaus darbus 
ir visas gyvenimo sąlygas. Tai daroma kolo
nizacijos ir rusifikacijos tikslais.

- Pas mus yra žmonių kurie puoselė
ja mintį siusti studentus studijuoti į Lie 
tavos universitetus. Ar tai būtu tiksliu 
ga Jūsų nuomonė?
- Aš labai abejoju, ar rusai įsileis jūsų 

studentus i bendrus ju universitetus. Gali 
tik leisti jiems studijuoti specialiai užsienie
čiams skirtą, vad.tautu universitetą, kur ten 
moko afrikiečius, ju vadinamus „brolius.. 
Na, jei įsi leistu, tai ,nežinau, kaip čia tą da
lyką reikėtų vertinti. Tai sunkus tiksliai at
sakyti klausimas.

Baigiant Konferenciją, ALI o pirminin
kas Dr.K. Bobelis pateikė spaudos atsto
vams kiek žinių apie Zigmo ir Danutės 
Butku šeimos išgyvenimus, kol jie pasiekė 
laisvąją Ameriką ir Čikagą. Jis irgi pastebė
jo kad ALTas dės visas pastangas padėti po
nams Butkams įsikurti laisvajame pasaulyje 
Amerikoje. Jis kreipsis į visus Amerikos lie
tuvius, prašydamas ju pagalbos. Atbėgėlius 
jis padrasino, kad jie dar jauni, energingi, 
todėl jiems bus lengva įsikurti šiame krašte 
ir pradėti naują gyvenimą laisvėje.

Pragaro vartus išlaužą, sunkiausias ir pa
vojingiausias kliūtis nugalėję, savo laisve ir 
gyvybe rizikavę iš pavergtosios tėvynės pas 
mus, laisvajame pasaulyje gyvenančius, at
bėgą musu brolis Zigmas ir sesė Danutė 
Butkai atvežė mums tirono sukruvintą Lie
tuvos vėliavą su prispaudėjo iškankintos ir 
gyvybą atimti pasikėsintos musu tautos o- 
balsiu: LAISVES UFTOVÂL’

Pabaiga

Sã argo irių pušis Gudų girioje Vil
niaus krašte yra storiausia Lietuvoje- 
2 metrai skersmens. Medyje nuo sėd 
niausiu laikų yra drevė, kurioje būda
vo laikomos bitės.

Gudų girioje ir joje esančiame Čep
kelių raiste gausu spanguolių ir baravy
kų, kurie pasirodo birželio pradžioje ir 
rudeniop. Pats raistas vienas didžiausiu 
pelkių Lietuvoje - 50 kvadratinių kilo- 
metrų. Nuo 1948 iki 1960 metų tai 
buvo gamtos rezervatas, vėliau buvo 
mažiau prižiūrimas, o dabar vėl mano
ma ji daugiau apsaugoti.

Sovietų ginkluotų pajėgų šaškių čem 
pionate Odesoje antrą vietą laimėjo Al 
gis Paukštis, atsilikęs nuo pirmos vie
tos tik pusė taško. Keturis susitikimus 
laimėjo, vienuolika baigė lygiai.

Sovietų Sąjungos jaunučių ir vaikų 
plaukimo varžybose septyniems Lietu
vos atstovams nelabai sekėsi. Kijevo 
varžybose laimėjo tik 1 tašką.

Tarptautinėse lengvosios atletikos 
varžybose Vilniuje pirmą vietą laimėjo 
estai, antrą lietuviai ir trečią latviai.

Vilniuje, Neries posūkyje, jau daug 
mėtų yra rezervatas, kuriame yra įvai
rių retų augalų ir gėlių, o paupyje 
1967 metais įsikūrė bebrai.

Lietuvoje yra tik vienas gamtos re
zervatas - Žuvintu. Yra dar 100 gam
tos draustinių, 194 seni parkai (dau
giausia buvusių dvarų), 514 paminkli
nių medžių ir 94 geologiniai objektai 
(pvz., dideli akmens), saugojami 144 
augalų rūšys, įvairūs paukščiai ir žvė
rys.

Žaliųjų ežerų draustinis apima du 
ežeru ir du mišku. Jame auga reta gėlė- 
plačiasnapė rusvuolė arba klumpaitė, 
orchidėjų giminės augalas. Miškuose, 
kurie yra netoli sostinės Vilniaus, yra 
daug stirnų šernų, lapių ,kiškių, vove,- 
rų.

Vienas didžiausių Lietuvos ąžuolu 
yra Glitiškių ąžuolas, 25 metru aukš
čio, 7 metrų juosmens. Smiglių ąžuo
las - 30 m.aukščio, 2,10 m. skersmens 
Eišišio apylinkėse, Versekos kaime vie
nas 2 m. storumo ąžuolas šakomis ap
dengia 525 kvadratinių metrų plotą.

Seniausia Lietuvos laukinė kriaušė 
auga Subartonių apylinkėse. Jos am- 

Jius apie 200 metų, skersmuo - 1 met
ras, aukštis - 18 m.

Lietuvoje dar tebegyvena viena vėž
lių rūšis (baliniai).
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KAD J} BOTU GYVA”

Labai gabi straipsniu rašytoja p. Emilija 
Cekienė rase kariuomenės šventės proga:

„Lietuvos savanoriai kariai krauju apgy
nė musu tautinio atgimimo pranašu skelb
tas idėjas, kurias dauguma realistu laikė juo 
kingais svaičiojimais ir juos vadino net pavo 
jingais tautos kenkėjais.

„Mūsų kariai apgynė ir įkūnijo tautos 
atgimimo idealistu be paliovos puoselėtus 
siekimus, kaip antai Jokūbo Daukšos, pa
juokiamo, atlikusio Sibiro katorga,ligi pat 
gyvos galvos nepripažinusio caro piniginei 
geležinkeliu, nei caro valdžios ir todėl pės
čia keliavusio po Lietuva.

„Musu kanai krauju atpirko ta Vilniaus 
popierėli ( nepriklausomybės paskelbimo 
rasta, Red.lkuklu rašto lapelį, pasirašyta as
menų . kuriu daugumas prieš tai nei plačiau 
savo visuomenėj, nei juo labiau niekur sve
tur dar nebuvo žinomi

„Rašteli,Vilniuje atspausdinta, ten 
pat vokiečiu konfiskuota, per ištisus mėne
sius nutylima ir draudžiama ne tik skelbti, 
bet ir minėti

„Savanoriu - kariu kraujo auka minėto 
raštelio garsius nutarimus išryškino, tautini 
gyvenimą išlaisvino iš svetimos valstybės su
varžymu ir p apdraudė, sutvirtino savos vals
tybės pajėgumu gyvybinėms tautos budo ir 
kultūros savybėmis laisviausiai pasireikšti ir 
prilygti kitoms, jau seniai laisvėje gyvenan
čioms tautoms bei su jomis rungtyniauti

,0 kada misų narsioji kariuomenė kūrėsi 
si? Tada, anot Binkio, kai i mus tėvyne 
priešai lindo, kaip šarančiai: bolševikai, ber
montininkai, lenkai.Ir Štai kaip anglu rašyto 
jas Polson Newman savo knygoje atsilie
pia apie lietuviu atsikuriančią kariuomene:

„Ir atsigrįždamas j'anas kritiškas dienas 
kuriomis lietuviai sugebėjo išbristi iš juos 
užtvindžiusiu chaoso mariu, negali atsistebėt 
ti, kaip jie įstengė sukurti tą savo pajėgią 
kariuomene, sugebėjusią apginti ju šalį nuo 
taip gausiu priešu. Tai buvo nepaprastas ju 
atsiekimas, kuriame ryškiai matomos šios 
kovingos tautos didžiai vertingos karinės sa 
vybės"

„Musu kariai atnešė Lietuvai brangiau
sią dovaną - laisve, kurioj tiktai žmogaus 
asmenybė' tegali tobuliausiai išsiskleisti. 
Laisvė - tai ne Kalėdų senelio dovana ir ne 
išsvajotasis Eldorado,kuris,jo besiekiant, 
virsta miražu. Laisvė - tai atsipalaidavimas 
iš varztUj, trukdančiu tautaireikŠtis tuo,kuo 
ji privalo būti. Laisvės žygin tedrįsta žengti 
tik tvirtos,ryžtingos, savim pasitikinčios as
menybės. Tokie buvo musu savanoriai ir ka
nai.“

Juos šį sekmadienį'paminėdami gal ir pa
tys susižavėsim ju drąsa bei pasiaukojimu 
tautos labui, gal nors kiek labiau išijudinsi 
me padėt savo pavergtai tautai ir ryšimės iš 
laikyti savyje ir savo šeimose garbingos pra 
eities gyvą lietuviška ugnį. Mes neturim pasi 
versti trasomis kitoms tautoms vešliau augti 
Mes natvs turim klestėti kad ir kiti galėtu 
mumis pasigėrėti ir pasididžiuoti.

Kareivis Povilas Lukšys, žuvęs .1919 TU. vasario m.
9 d. Pirmoji mūstj auka kautynėse dėl Lietuvos 

nepriklausomybės.

VERTINGAS ŠE8MYN8N8S KVIETI
MAS

Prieš dešimtį metu JAV-se buvo praves
tas tyrinėjimas, kuris parodė, kiek žmonės 
keliauja.Pasirodė,kad 51 proc.,maždaug pu
sė gyventoju, savo gyvenime nėra keliavę 
toliau kaip 320 kilometru nuo savo namu 
- maždaug tiek, kiek atstumo iš São Pau
lo j Rio ar Curitibą. Iš kitos pusės, šeimos 
kraustosi iš vienu namu i kitus dėl darbo ar 
kitu priežasčių - kas ketveri metai. Šiais 
metais pasaulyje yra tiktai 30 milijonu asme- 
nu .turinčiu užsienio pasus - tik vienas žmo
gus iš šimto žemės gyventoju. Filipinuose 
prieš kelioliką mėnesiu surasta akmens am
žiaus lygio giminė, kuri gyveno miškuose ir 
urvuose, jokio ryšio su kitais neturėjusi.

Kuo toliau, tuo daugiau žmones kėliau 
ja, važinėja - tobulėja susisiekimo priemo 
nės, daugiau uždirbama, susidomima pasau
liu už miesto ar kaimo ribų. Žmones trau
kia ne tik giminystė, bet ir įdomios turisti
nės vietos, mokslas kitose šalyse, skirtingos 
darbo sąlygos, tautiniai interesai- kaip 
musu jaunimą iš keturiolikos kraštu nuvy
kusi į II Pasaulio lietuviu jaunimo kongresą, 
arba Pietų Amerikos lietuvius, vasario mė
nesį atvyksiančius ,į São Paulo penktajam 
kongresui..

Apie V PALKa jau žino visi Pietų Ame 
rikos kraštai, kuriems buvo pasiust <viet' 
mai informacijos. Žino ir visi.Misų u*etu 
vos“ skaitytojai, kurie jau keletą menesiu 
kas savaitę gauna bent po puslapi žinių 
nuomonių apie kongresą

Bet stebinčiam PALKo ruošą atrodo, 
kad dar trūskta vieno dalyko didesniu pas
tangų įjungti lietuvius, gyvenančius tolimes
nėse Brazilijos vietose..Musu Lietuva*pasie
kia, pavyzdžiui, Rondomją, Manaus. Para>- 
bą, Belo Horizonte, Porto Alegrę, Erechim 
Curitibą, Londriną, Campinas, Itu. Jundia 
ir kitas vietoves. Bet to nepakanka -nfof 
macija per laikrašti yra ne tokia ši’ta. kaip 
šeimyninis, draugiškas kvietima.s

Daug kas sanpauliečiu turi giminiu, ku 
mu ir pažįstamu krašto viduje,gyvenančiu 
fazendose ar mterioro miestuose Ar nebū 
tų V PALK puiki proga susitikti, atnaujm 
ti pažintis ar giminystę, duoti progos išsis 
klaidžiusiems dalyvauti lietuviškoje veikli 
je, kurios ju'vietovėse dėl mažesnio skai 
čiąus asmenų mažiau yra? Čia ne tik rę; 
kalingas koks organizacinis komitetas, bet 
lietuvišku šeimų'noro ir pastangų parašyt- 
laiškeli ar pas gimines apsilankius pakviesti 
kad dalyvautu su visais lietuviais kartu, atvy 
kusiais net penkis ar septynis tūkstančius ki 
lometru.

AS
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Juozas Prunskis

KRISTUS KARALOyS
Italijos miestui FLorencijai 1527 metais ^resė apsupimas. Tada 

šaukdamas! Dangaus- pagalbos, miesto valdyba nutarė paklausyti 
jau 1495 metais Savonarolos duoto patarimo visą miestą paaukoti 
Kristui Karaliui. Iškilmingai atliktas paaukojimo aktas ir to viso at
minimui prikista puošni lenta ant Palazzo Vecchio rūmų. Ta ten 
ta buvo tarp dvdejų statulų: Michaelangelo sukurt»' Dovydo statu
los ir Bendinello sukurtos Herkulio statulos Toje marmuro lento
je lotyniškai įrašyta:

„JUZUS KRISTUS FLORENCIJOS ŽMONIŲ IŠRINKTAS 
KARALIUMI“.

Vėliau tas įrašas buvo pakeistas, bet ir iki šios dienos pasilikęs 
kitas, dar reikšmingesnis:

„REX REGUM ET DOMINUS DOMINANTĖM* . Tai yra: 
..Karalių Karalius ir viešpataujančiųjų Viešpats“.

O mes Kristų, ar jau iširinkome savo valdovu*’ IŠ tikro Jis yra 
musu valdovas. Jis, kaip Dievas, yra musu Sutvėrėjas, taigi mes 
jam visiškai priklausomi tvariniai. Jis, kaip Išganytojas, yra mus at 
pirkęs savo krauju ir mirtimi. Brangi kaina sumokėta Mes esame 
Jo valdiniai, visiškoje Jo valioje. Jis yra mūsų Karalius. Savo begali
ne meile jis pelnė visišką musu klusnumą.

Neužtenka pripažinti tik žodžiais Kristų savo Karaliumi. Reikią 
širdyje jausti - už meilę Kristui atsilyginti meile, Reikia savo pro
tu pripažinti Jam pirmenybę ir savo valia Jam visiškai paklusti . 
Reikia kovoti Jo karalystei žemėje sutvirtinti ir stengtis laimėt 
Jam ko daugiau sielą.

Brazilijos buvusioj sostinėj, Rio de Janeiro mieste. įplaukiant į 
uostą matomas Korkovado kalnas, iškilęs beveik iš pačią jurų. Ant 
to kalno viršūnės pastatyta milžiniška Kristaus Karaliaus statula , 
sverianti 1 200 toną. Išganytojas laiko plačiai išskėstas rankas. At 
rodo lyg norįs apglėbti visą pasaulį ir prie savo širdies priglausti. 
Pjedestale išrašyti šie žodžiai:

„KRISTUS PERGALI* KRISTUS VIEŠPATAUJA; KRIS •
TUS VALDO. KRISTUS LAIMINA BRAZILIJOS KRAŠTĄ' 

Klausimas, ar aš, kaip Brazilijos krašto gyventojas, pasiduodu , 
kad Kristus valdytą mane?

Viename labai plačiais skaitomame veikale (The Robe -Apsiaus
tas) vaizduojamas pajėgus vergas Demetrijus. Verbą sekmadienį 
Kristui triumfališkai įžengiant į Jeruzalę, Demetrijus irėsi alkūnė
mis per minią, nordėdamas iš arčiau pažvelgti .1 ta neiraorasta asm e 
nį. Su juo buvo kitas, mažesnio ūgio vergas, kuris nematydamas 
per minią teiravosi Demetrijaus:

Ar tu jį matai? Kaip jis atrodo? Sublūdęs?
Demetrijus iŠ karto tylėjo. Jis buvo perdaug pagautas triumfą 

liško vaizdo, kad nė negirdėjo, ką jam čia draugas pcrijo. Tik pa - 
kartotinai klausiamas atsiliepė, kad tas naujasis žmogus nėra koks 
keistuolis.

Kas, ar jis karalius? - vėl klausė jį draugas.
Ne. jis ne karalius.
Tai kas gi? , - prisispyręs klausinėjo pirmasis vergas.
Aš nežinau, bet jisai yra kažkas daugiau negu karalius.

Tai, ko nežinojo Demetrijus, mes žinome. Kristus yra Dievas. 
Kaip Dievas jis yra mūsą Karalius, ir Jis yra nepalyginti didesnis 
už žemės valdovus.

Kartą Karalius Fridrikas girdint generolui Joachimui von Zieteh 
pasakė kažką labai netinkama apie šv. Komuniją. Generolas drą
siai atsiliepė:

Jūsą Didybė gerai žinote, kad kare nieko nepabūgau,jok
- Jūsų Didybė gerai žinote, kad kare nieko.nepabūgau, jokio 

pavojaus nevengiau, rizikuodamas savo gyvybe už Jus ir už savo 
kraštą. Tačiau yra Vienas augštybėse, kuris yra didesnis negu Jūs 
ir aš didesnis negu visi žmones. Jis yra musu Išganytojas ir At
pirkėjas. kuris mirė už visus žmones, kuris taipgi mirė ir už Jūsą 
didybę. Jis brangiai atpirko mus savo krauju. Aš niekada negaliu 
leisti, kad tasai Visą Švenčiausias būtų pajuokiamas ir iš Jo butų 
tyčiojamasi, nes Juo remiasi mano tikėjimas, mano ramybė, mano 
viltis gyvenime ir mirtyje. Tikėjimo galios vedama Jusu narsi ka- 
riuomenFkovės ir laimėjo. Jeigu Jūsų Didybė griausite tą tikėjimą 
Jūs tuo pačiu griausite ir mūsą valstybės gerovę. -

Ir karalius, giliai paveiktas ir spausdamas savo ryžtingo genero
lo ranką, karštai atsakė:

- O, esi laimingas,Zietene. Kaipgi aš norėčiau turėti tokį ti
kėjimą, kaip tavo. Aš jaučiu didžiausią pagarbą tau. Tikėki 
man, tokių žodžių kaip pirma prasitariau, niekada daugiau 
iš manęs nebegirdėsi. -

Washingtone yra viena didžiausią ir geriausiai įrengtų pasaulyje 
bibiliotekų knygynų. To knygyno tarnautojai yra visokiausių sri
čių specialistai, ir jiems dažnai atsiunčiama išspręsti visokiausių ir 
keisčiausių klausimų. Vienas klausimas iškildavo taip dažnai, jog 
sudarytas specialus tarnautojų dalinys tam klausim uis ištirti.oc* 
klausimas buvo šis:

„Apie kokį asmenį istorijoje yra daugiausia knygų prtrašy 
ta“?

Tyrinėtojai susekė, kad daugiausia knygų susilaukė šie asmenys: 
Apie Napoleoną buvo 1735 knygos; apie Jurgį Washingtona I 7 
55; apie Linkolną - 2,319; - apie Šekspyrą - net 317 2 knygos.

Tačiau buvo dar vienas asmuo, kuris nevaldė jokios karalijos 
kaip NapoleonaSi kuris nebuvo jokios naujos valstybės kūrėjas, 
Washingtonas, kuris nebuvo plataus masto valstybininkas, kaip 
Linkolnas, nei toks rašytojas, kaip Šekspyras, kuris iš tiesu . 
neparašė nė vienos knygos, tik keletą žodžių smėlyje, o apie ji 
kongreso knygyne rasta net 5,152 knygos Tas asmuo - tai Kris 
tus. didesnis už karalius ir rašytojus, jau dvidesr •f šimtmečiu ka 
raliaująs žmonių mintyse ir Širdyse.

KRISTUS YRA NEREGIMOJO 
DIEVO PAVEIKSLAS,
PIRMAGIMIS PIRM VISO SUTVĖRIMO 
NES PER JI SUTVERTA VISA 
DANGUJE IR ŽEMĖJE
MATOMI IR NEMATOMI DALYKAI ...
VISA SUTVERTA PER JI IR JAM; JIS 
YRA PIRM VISU IR VISA JUO LAI 
KOSI JIS YRA BAŽNYČIOS KŪNO 
GALVA, JIS, KURS YRA PRADŽIA 
PIRMAGIMIS NUMIRUSIŲJŲ TARPE 
KAD VISAME JIS TURĖTU PIRMI- 
NINKYSTE

VISAI DIEVO PILNYBEI 
PATIKO APSIGYVENTI JAME IR SU
DERINTI PER J| VISA SU SAVIMI.. 
AR KAS YRA ŽEMĖJE, AR DANGUJ 
DARANT TAIKA JO KRYŽIAUS 
KRAUJU Kol.1,15-20

MAIRONIS KRISTUI KARALIUI

Karaliau dangiškos šviesybės, 
Nužengęs žemės išganyti, 
Už mūsų protėviu kaltybes, 
Žmogaus priimti teikeisi lytį. 
Parodęs mums meilės tiek daug, 
Žmonių širdyse karaliauk .

Ant kryžiaus mirtį nugalėjęs. 
Gyvata sieloms sugrąžinęs, 
Tu, Kristau, mūsų Atpirkėjas 
Karalius amžinos tėvynės . 
Bažnyčios tavo priešu daug, 
Bet Tu ir žemei karaliauk .

Taikos ir meilės, nuolankumo 
Skelbėjau, pavyzdy, šaltini 
Tavęs maldaujam iš gilumo. 
Valdyk pasauli vidujinį.
Nors mūsų nuodėmių taip daug, 
Bet Tu širdyse karaliauk .

I
Bernardas Brazdžionis

O KRISTA U, PAŠA ULIÕ V AL DO V F

O Kristau, pasaulio Valdove.
Ir žemės ir aukšto dangaus.
Tau amžiais ir meilę ir šlovę 
Varpai širdyse mūsų gaus.

Kaip pavasario žydinčioj šventėj 
Žydi Kristaus šviesi vėliava.
Su Tavim eina tautos gyventi. 
Su Tavim eis visa Lietuva.

O Kristau, o laimės šaltini.
Gyvenk mūs šeimos, jas pašvęsk. 
Kaip brolius į džiaugsmo tėvyne 
Šventoj Eucharistijoj vesk.

Kaip pavasario žydinčioj šventėj 
Žydi Kristaus šviesi vėliava. 
Su Tavim eina tautos gyventi. 
Su Tavim eis visa Lietuva.
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ŠIOS SAVAITĖS HOROSKOPASPASAULIO LIETUMIS - PROVIDENCE 
IR CAPE COD

Ainda no,estado de Massachusets há įi
ma peninsula chamada Cape Cod (Cabo do 
Bacalhàu) ,com dunas, florestas e praias.

Muitos lituanos tem suas cabinas ou ca
sas aqui, também há pensões onde se fala 
só lituano. Na Baia dos Urubus (nome feio 
mas lugar bonito) acamparam de vez en- 
quando, os escoteiros lituanos - em 1954, 
59, 63.

O acampamento pertence aos escoteiros 
norte-americanos, mas eles cedem o lago e a 
floresta no fim da temporada. Durante o a- 
campamento de 1954 passou por aqui uma 
tempestade enorme, rasgando árvores e gal
hos, destruindo tendas, mas os nossos esco
teiros estavam preparados — conheciam as 
exigências de pronto socorro e o compor
tamento próprio para as emergências. Nin
guém ficou ferido.

Em 1963 durante o acampamento de ju
bileu de fundação dos escoteiros lituanos 
(em 1918), acamparam mais de 700.

Providence á a capital do estado de Rho
de Island, o menor dos E.U.A. Os primei
ros lituanos chegaram aqui nos fins do sé
culo XIX, construiram a sua própria igreja, 
escola (ensinam as irmãs de São Casimiro) 
fundaram associações benéficas.

A comunidade lituana é pequena - ape
nas mil pessoas,mas tem um parque pró
prio e um salão, além dos edifícios da pa
róquia, e três corais — da igreja, da escola, 
e da associação de senhoras.

A câmara municipal é o edifício mais vi
sível da cidade, fundada em 1636 como um 
refúgio aos perseguidos pela religião. Há dez 
anos o govêmo federal construiu o primei
ro correio totalmente automático, cujos 
computadores podem ler os endereços de 
cartas e distribui-las às sacolas correspon
dentes. (só que 20 pore, das cartas são ile
gíveis por máquinas devido ao descuido 
dos remetentes).

AVINAS
Tutsi tiek jvairių malonumų, kad beveik ne

liks laiko apie kitus dalykus galvoti. 
TAURAS v '

Butų gerai, jeigu pradėtum galvoti apie ateinan 
čius egzaminus. Mokykis, kad negautum žemų pa
žymiu arba paliktum vasaros mokyklai. 
DVYNIAI

Naujienybių bus mažai ir nesvarbių. Bet nenu
simink. Kitą savaitę viskas pagerės.
VĖŽYS

Užmiršk seną pyktį ir susitaikyk su asmenimi, 
su kuriuo jau seniai pėsiesi.
LIŪTAS

Pagalvok prieš ką nors darydamas, kad vėliau 
neturėtum bėdų.
MERGELĖ

Sunki savaitė, apgaulinga. Atsargiai su planais, 
prekyba ir kitais reikalais.
SVARSTYKLĖS

Dėmesio. Jokių ašarų. Palik lidesį nuošaliai 
ir šypsokis.
KURKLYS

Didelės galimybės finansų ir meilės srityse. Pa
sinaudok gerais žvaigždžių spinduliais.
ŠAULYS

Jeigu nežinai, ko nori - greitai apsispręsk. Ne
galima amžinai palikti abejonėje.
OŽRAGIS

Geriausi santykiai su asmenimis, gimusiais bet 
kokio ženklo laiku. 
VANDENIS

šią savaitę žvaigždės pataria vartoti savo laimin- 
sęalvą: pūką kaip tiltą (cinza viaduto).

Būsi gražiai įkvėpta, bet mėnulio netikusi įtaka 
neleis pasiekti daugiau, negu kasdienių dalykų.

T.H.

Pabandykite nubrėžti Šia 
figūrą, neatitraukdami 
pieštuko nuo popieriaus 
ir nekartodami tos pačios 
linijos.

SKAITYTOJAI RAŠO
10) Čia mano fotografija. Ar manote, kad koks 

berniukas iš Siaurės Amerikos ar Australijos ar Eu
ropos norėtų su manim susirašinėti? - Rašytoja

Jeigu nori susirašinėti su vyrukais iš kitų kraštų 
patariame prašyti jų antrašų pas T.A.S., šio laikraš
čio redakcijoje. Nenusimink, tu nesi negraži ir net 
galėtum suorganizuoti geras vedybas.

11) Nós estamos namorando já há três dias. Lo
go festejaremos uma semana O que as senhoras su
geriam para a festa? -M eN.

Em primeiro lugar, queremos informar que não 
somos senhoras e sim, senhoritas. Para a festa suge
rimos. Convide poucas pessoas (no mínimo 500). 
Deverá providenciar limonada, biscoitos e pão 
com mortadela. Como dôce sirva goiabada com 
mostarda. Sua festa será um sucesso. E parabéns 
pelo acontecimento.

12) Estive recentemente numa festa de aniver
sário e gpstei nuito da corrida, além de outras coi
sas Será que tenho que esperar até o ano que vem 
para uma festa iguá a estar - Faminto daMoóca

Se você gostou tanto assim da festa podería agra 
decer a estas pessoas dando uma festa em tua casa 
em honra delas ou então procure saber na redação 
do jornal se não existe alguém desta família que 
faça aniversário ainda ėste ano. E arranje um jeito 
de convidar-se.

13) Kai gaunu „Musų Lietuva' man darosi pik
ta, kad jaunimo puslapyje parašyta daug dalyku 
portugališkai. Man atrodo, kad lietuviškas laikraštis 
turėtų rašyti tik lietuviškai^ Kq galite man patarti7

Seimas tėvas
Jeigu tamsta būtumėte dar vaikas, mums atrodo 

nenorėtumėte matyti laikraščio, parašyto vien lietu 
viskai, nes ne visi vaikai suprantam lietuviškai Tu* 
rint kai kuriuos rašinius portugalų kalba, gal tai su
žadins jų susidomėjimą, kad sektų ML kiekvieną 
savaitę. Ačiū už jūsų laišką.

14) Kai mano tėvai nori važiuoti i Foz de Igua
çu, aš noriu važiuoti į Brasilia; kai aš noriu važiuoti 
i Praia Grande, jie nori važiuoti į Guarujá; Kai aš no 
riu žiūrėti, Akmenų miškas”. jie žiuri „Mano pir
moji meilė , kaįjie nori žiūrėti „Dievai yni nunirę' 
man patinka „Žvėris iš miško” Kq daryti? man yra 
20 metų. 7

Nusipirk automobilį ir televiziją sau. Taip galė
si važiuoti, kur nori ir žiūrėti programas ir „novelas 
kurios Tau patinka. Arba pavartok kiek psichologi
jos: sakyk, kad nori žiūrėti programą kw^6s jie ne
nori žiūrėti Ir gal tada tėvai nuspręs žiūrėti tą pro 
gramą, kurios tu norėjai. w

15) Aš noriu užsiauginti barzda ir ūsus, bet ma
no mama sakė, kad nebeduos man kopūstų Sriubos 
jeigu užsiauginsiu barzda, nes tada sriuba varvės ant 
jos.- Bebarzdis

Jeigu Tau barzda ir ūsai labai svarbus (atrodysi 
gražiai), nesrėbk daugiau sriubos arba gerk sriubą 
per Šiaudą.

VINCAS PISTASIS

- Viena tik neriu paklausti, 
u kaa esate ir kur keliaujate?

- Mes esame kunigaikščio 
ARŠIOJO pasiuntiniai rinkti 
pyles ir duoklę nuo sudaviš- 
kių pilių.O Bindokas norėjo 
iš raūsų išveržti laišką ir 
kunigaikšio ženklus,kad galė
tų rinkti duokles save naudai

-Argi nežinotet 
jog ne dviese rei
kia keliauti tokiems 
darbams atlikti?
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TAUTIŠKI VARDAI LAPKRITIS

LATVIJOS HIMNAS

Dieve, laimink Latviją

24 - Bykelė, Rumbaudas
25 • Vismantas, Gerve
26 - Švitrigaile, Žemputis

(Parinko iš kalendorių Ž.J.)

Rüstelé. Kuliautas 
Eisbarė, Vygandas 
Rūtenis. Dainė 
Liubarte. Visuomis

Dievs, sveti Latvija.
Mūs’ dar so tėvija 
Sveti jei Latvija 
Ak sveti i ei to
Kur latviu maitas zied 
Kur latviu deli dzied. 
Laid mumstur laimė diet 
Mils' Uit vi ja.

L ŪMO 
UŠĖfc
B I CA
G S M L

Laimink Utviją,
Ak, laimink ją
Kur latvių dukros žydi
Kur dainos sūnus lydi.
Duok laimės džiaugsmą didį 
Mūs Latvijoj.

!

Latvijos nepriklausomybės šven
tė minima lapkričio 18 dieną

; ar r▲ 
medžių vardų.

Jei suras i ne 3 ’ r i 
du s k a i p - š e rmu k § ni 
na j skroblas, m - • un 
polis ar levs, ne n 
Jie *ia priklaus* •

6



N Nr 47 (1269) XXIV, 1972.Xl.23 ------- ------- ------- .------ -----------

ŠIOS VASAROS ĮSPŪDŽIAI IŠ LIETUVOS
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Kontrolė Gardino stoty.

Man jau Romoj lietuviai kalbėjo, jog va
žiuojant traukimu > Sovietų Sąjungą daug 
gnesčiau tikrina, negu skrendant lėktuvu 
per Maskva Turtingesniųjų turistų Mas 
kvos aerodrome nenori nervinti, dėl to 
praleidžia greit u daug ko nežiūii 1 laukimu 
gi važiuoja menkesni žmonės,laiko daug,tai 
gi apžiun visus .daiktus Bet kadangi aš n su 

’•nturistų (taip vadinasi sovietų kelionių biu- 
asr 11 su savo giminaičiais buvau susitaręs 

•ug atvažiuosiu traukimu iš Varšuvos j V’i 
mq • įau negalėjau kelionės plano keist

T>esa. pas mane jokios kontrabandos ne- 
ouvu turėjau tik savo rūbus, šiokių tokių 
dovanų mamai ir broliams bei seserims, sa 
vu maldų knygas lotimškai bet itališkai 
7<ena prancūzų knyga n lusišką Biblija Tu 
'ėjau nemaža Romos bei Vatikano fotogra
fų h rengimų paveikslėlių, kuriuos nore 
jau išdalinti giminėms ar parduoti kunigams 
Rodos, nieko ypatingo

išvažiuojam iš Lenkuos patikrino uk do
kumentus >t reikėjo paduoti deklaiaeja, 
kiek ' koKiu pinigų išvežt (negalima išvežt- 
lenku zlotų1

Sovietinei pusėj, Grodno (Gardino» siu’ 
*v ngi pirmausią patikrino dokumemus *a- 

’’•n kode iga< žiurėjo tai mano aust"ška 
oasa tai ūsų konsulato išduota popierių 
Kas 'iečių pinigus, ne tik uepe patašyti, bet 

• parodyt <iek rurėjau dolerių ir aus’f 
šilingų. suskaite, ar tikrai bėk yra

Tada atėjo jaunas griežtas pasienio karei
vis įsakė išeiti iš vagono skyriaus i, korido
rių n pažiūrėjo, ar nėra ko paslėpta po suo
lais a* viršuJePaskui atėjo da» du " paprašė 
dtirtaiyt' lagaminus. Aš sėdėjau prie durų 
taip- nuu manės n pu.dėjo ‘Amas perbrau
kė '-Hikiniui maim kampe pakabintą paltą. 
Kišenių ’.npatib'Uf) Portfely gi n 'agamine 
visa p’-’-kiatė iki dugno Kad esu kunigas, 
jie m tiui. mojau pažino, nes buvau su ko- 
lmmH> •• lagamm^ viršuj buvo sutana (nes 
• iom’|.m i mtiivoj tėvams pasirodyt* sutanoj), 
ištraukė ./įsas dėžutes, kurmse buvo dova
nus visa pe /’nuėjo’ Turėjau dėžute vaistų 

ja irgi atidarė, net pažiurėju • ten įdėta 
nimidvma kaip vaistus vartoti Bet t 
visus da'ykus nekreipė daug dėmesio atski 
*a> padė(i) tik knygas n šventus paveiksliu
kus. (» ta p pa1 u vartotus Brazilijos pašto 
ženklus kūnų turėjau gari daug. pašto 
žpuklus qmit giąžinoVežkis Knygas gi 
atydž'H: petžiūrėjo, pavartė, vartotas ir sveti
mam kalbom tuojau atidavė Rusišką Bibli
ja ‘įgiau žiurėjo bambėdami ,,Kodėl nauja7 
Bi” jiaskm sr-'ips-: s iš kareivių pasakė ,,Ati- 
duto-Viena eg/emplionų galima " Paveiks
lėli , bitui daug Aš aiškinau, mg turiu 
daug gimmaii'm man reikia daug Tada jie 
m rare 'Iš kiekvienos rūšies viHią galima" 
n i*mi uišitmi paskui skaityti, kiek atėmė 
Suskaitė apie užsiimtus Paskų. surašė aktą 
,,lš tokio ia* tunsto, tokia tai dienąrpkvizuo- 
ta 30(1 migmių paveikslėlių".davė man pasi

rašyti ir paaiškino, jog atgal važiuodamas 
galėsiu atsiimti.

Kol visa tai kratė, aš ir nepastebėjau, jog 
vienas iš kareivių pamė dar vieną mano ru 
siską knygą, vieno rusų poeto, gyvenančio 
Rio de Janeiro mieste, religinių eilėraščių 
rinkini. Jis ją nunešė parodyti kokiam ten 
savo viršininkui; sugrįžęs apgailestavo, kad 
tos knygos irgi negalima praleisti, ir jrašė ją 
i aktą.

Aš kareiviui aiškinau, jog per Gardiną 
{begrįšiu ir paklausiau, ar negalėtų pasiųsti 
tų iš manęs paimtų'daiktų j Brestą. Man at 
sake, jog j Brestą siųsti negali, bet Gardine 
laikys šešis mėnesius - tame tai laikotarpy { 
galiu atsiimti. „0 paskui"7 paklausiau 

„Paskui viską sunaikinsim", atsakė.
■$-Su manim tie pasienio kareiviai ilgai bu
vo užimti, taigi kitų tame vagono skyriuj 
sėdėjusių kelelių - lenkų studentų, važiuo. 
jančių j Leningradą mokytis, visai nekratė 
Tik paklausė, ar turi knygy; tie atsakė, jog 
turi keletą mokslo vadovėlių, jų nepareikala- 
vo nei parodyti.

Turėjau įspūdį, jog tie kareiviai,buvo pa
tenkinti jau ši tą rekvizavę, taigi išėjo.ne su 
tuščiomis rankomis, dėl to kitų ir nekratė

Išvažiuojant iš Sovietų Sąjungos, pasie
niečiai ilgai darbavosi kaimyniniam vagono 
skyriuj (man atrodo, ten sėdėjo išvažiuojan 
tys iš Sovietu Sąjungos žydai), o mūsų sky 
riui daiktų visai netikrino, pažiūrėjo tik do 
kumentus

Bus jaugiau

c-v

Vilniečio kunigo metai Sibire
Nuo Vytauto Didžiojo gimnazijos iki Vorkutos ir po septynerių metų atgal

Apie lietuvių kunigų dienas 
Sibiro koncentracijos stovyklo
se mažai težinome, nors jų ten 
daug buvo — vieni pajėgė atsi
laikyti ir išliko gyvi, kiti grįžo, su 
palaužta sveikata, o treti ir da
bar tebesidarbuoja Lietuvoje. 
Pastarųjų tarpe yra ir kun. An
tanas Dilys. Iš gautos archyvinės 
medžiagos apie jį aiškėja ne tik 
jo asmeninės kančios kelias, bet 
ir kitų lietuvių kunigų, apie ku
riuos šiuo metu mažai tėra žino
ma. Būdinguose vieno pergyve
nimuose atsispindi ir visų kitų 
keliai.

Vilniuje ir Kaune
Kun. A. Dilys gimė 1923 m. 

kovo 19 d. Švenčionėlių mieste
lyje, Švenčionių apskrityje. »- Jo 
tėvas — Juozas, gimęs Jūžintų 
par., Kulių kaime, o motina — 
Antanina Dundulytė, gimusi B<k 
gutiškės k., Silių par. Antanas, 

**•194lm. pavasarį baigęs Vytauto 
Didžiojo gimnaziją Vilniuje, ru
deni pradėjo studijuoti Vilniaus 
kunigų seminarijoj, kurioje dės
tė lenkai profesoriai. Vokiečiai 
1942 m. kovo mėnesi uždarė šią

seminariją, lenkus klierikus iš
vežė Vokietijon, o lie
tuvius klierikus išsiuntė Kauno 
kunigų seminarijon. 1942 m. ru
denį Vilniuje suorganizuota lie
tuviška kunigų seminarija, ku
riai vadovavo kun. L. Tulaba. 
Deja, 1943 m kovo mėnesį ir ši 
seminarija buvo uždaryta, o klie
rikai paleisti atostogų. Rudeniop 
sąlygos kiek pasikeitė, ir ši se
minarija vėl pradėjo veikti Vil
niuje. Mokslo metus baigė ji 
normaliai birželio mėnesį, tačiau 
bolševikų frontas jau artėjo. Įsi
veržus sovietinei armijai Lietu
von, lietuviškoji seminarija liko 
išblaškyta ir atsteigta senoji 
lenkų vadovybės priežiūroje. 
1945 m. kovo mėnesį ir ši semi
narija uždaryta. Lietuviai klieri
kai išvyko Kauno kunigų semi
narų on, o lenkams patarta per
sikelti Lenkijon,

Kun. A. Dilys, nepaisydamas 
tų uždarinėjimų, baigė teologi
jos mokslus Kaune 1946 m. ir 
buvo įšventintas kunigu Vilniaus 
katedroje birželio 16 d. Apeigas 
atliko tuometinis Vilniaus arki
vyskupijos apaštalinis adminis- 

tratoríüs arki v. M. Reinys. Kar
tu buvo įšventinti Kazimieras 
Vasiliauskas ir Česlovas Taraš
kevičius. Tai buvo paskutiniai 
kunigystės šventimai a. a. arki
vyskupo M. Reinio Vilniaus ka
tedroje.

Prasidėjo pirmieji kunigystės 
žingsniai. Pokario metais teko 
kun. A. Diliui kilnotis iš vienos 
parapijos į kitą. 1946. VIII. 10 
— 1947. V. 30 vikaras Valkinin
kuose pas kun. St. Kakarieku;
1947. VI.. 1 — 1948. V. 12 — Vi
diškių parapijos klebonas ir Ig
nalinos bažnyčios rektorius;
1948. V. 12 perkeltas į Vosiūnų 
parapiją, 12 km į rytus nuo Tve
rečiaus, buvusioje Švenčionių 
apskrityje, Čia įvyko drama, ku
ri jauno kunigo gyvenimo kelią 
pasuko Sibiro link.

Krata klebonijoje
1949 m. lapkričio 26, šeštadie

nį prieš I Advento sekmadienį, 
apie 5 — 6 v. v., kun, A. Dilys 
ruošė pamokslą. Į klebonijos du
ris kažkas pasibeldė ir nelaukda
mi atsakymo’įsiveržė kambarin.

Bus daugiau
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PALK lietuvaitės (1)
Vilma Jusinskahé, LKB choro kan

didatė.

Šešiolikmetė Wilma, su seserim Terese 
(19 metų), tėvais Antanu ir Julija Jusinskais 
gyvena Vila Zelinoje, lanko valstybinę Vila 
Alpinos gimnaziją (pirmus colegial metus) 
ir dirba sąskaitybos rastinėje „São Vicente”. 
Jauniausia Lietuvių Katalikų Bendruome
nės choro dainininkė, supranta lietuviškai, 
yra pasižymėjusi mokykloje, mėgsta sportą, 
ypatingai tinklinį, laisvalaikio metu, mėgsta 

rašyti; jai patinka romantiška muzika ir fil
mai, knygos.

Apie V P AL kongresą sako, kad tikisi jį 
atnesiant didesnę lietuvių vienybę.Kodėl Kasididatavó?

Sutikau, tikėdamasi, kad tai'bus geras 
pergyvenimas. Tikiu, kad šios varžybos bus 
proga atsitraukti nuo asmeniniu problemų 
ir pasišvęsti aiškiam tikslui: išgarsinti Zeli- 
nos daug metu, gyvuojanti lietuviu chorą. 
Esu tikra, kad šis tikslas bus pasiektas su 
choro nariu pagalba ir su parama tu kurie 
ligi Šiandien remia chorą.„Baby look” mados

„Super bacana”, nors daug kam patinka, 
nevisos gali ją dėvėti. Manau, kad ši mada 
bus ilgai sekama naujais ir originaliais bū
dais. Muzika ir dainininkai

Kadangi esu labai romantiška, mėgstu 
tarptautinę muziką, išpildomą vienetą, mo
kančią perduoti, ką jaučia. Ne kad nemėg
čiau brazilu dainininku. Manau jog kai ku
rie ją tikrai moka save išreikšti savo skirtin
go stiliaus damomis, pavyzdžiui, Roberto 
Carlos, Tim Maia ir kiti.

Pramogos
Patinka šokiai ir ekskursijos į netolimas 

vietas (Vilma jau buvusi Rio de Janeiro).Televizija
Televizijai neturiu daug laiko. Patinka fil

mai. Idealus vyras
Manau, kad kiekvienas asmuo turi savi

tą nuomonę šiuo klausimu. Man asmeniš
kai patiktą aukštas vyras, šviesiaplaukis,mė
lynomis akimis, truputį romantiškas. Bet 
esminis dalykas butą tikra asmenybė ir suge
bėjimas išspręsti gyvenime sutinkamas pro
blemas.Kai sutinka berniuką

Kaė man padaro įspūdį yra tai, kaip jis 
kalba, ir jo akys.Moterų išlaisvinimo sąjūdis

Pilnai sutinku su šiuo sąjūdžiu, būdama 
moteris, ir manau, kad mes turime atsiekti 
tuos pačius tikslus, kaip vyrai. Atrodo, kad 
įvairūs „tabu” jau nugalėti, o tai pirmasis 
žingsnis nugriauti kitus „tabu” kurie skiria 
abi lytiškai neužilgo ir atsieksime. Dievas 
pirma sutvėrė vyrą, o tada moterį. Ir tai la
bai logiška, nes prieš kūrybos pilnatį visada 
reikia juodraščio.Mėgsta keliauti?

Kelionės mus išblaško, atitolina nuo kas
dieniu problemą. Norėčiau pažinti, visą Bra
ziliją ir taip pat Argentiną.Apie meilę

Meilė yra dalykas, apie kurį daug kas kal
ba, bet mažai kas jaučia.

PALKo PROGRAMOS RĖMAI
Lapkričio 9 d. kongreso programos ko

misija svarstė bendrą PAL Ko programa.Pri
imti šie siūlymai

VASARIO 22 d.: ketvirtadieni, 10 vai. 
pamaldos Zelinos bažnyčioje. 21 vai. kongre
so atidarymas Seserų Pranciskiečių salėje 
Atidarymą puoštų darbo ir garbės prezidiu
mų kvietimas, PALKo pirm. prel. Pijaus Ra- 
gažinsko žodis, visų kraštų ir pagrindinių 
vienetų atstovų sveikinimai ( PLB, VLIKas 
ir kiti), meninė programa ( dainų ir šokių 
pynė) Kokteilis Jaunimo namuose.

VASARIO 23 d., penktadienį: nuo 10 
iki 13 valandos sekcijų posėdžiai. 19 vai. 
bendras posėdis su paskaita ir menine pro
grama, Zelinoje.

VASARIO 24 d., šeštadienį: sekcijos 10 
iki 13 valandos. 20 vai. bendras posėdis , 
meninė programa ir PALKongreso uždary ■ 
mas mieste.

~ VASARIO 25 d. sekmadienį 15 vai. 
pamaldos lietuviškai katedroje, padėjimas 
vainiko prie Ipirangos paminklo ir Kongre
so vakarienė-puota.

Programos komisija nustatė, jog bus pen
kių rūsių dalyvių: 1.kraštų atstovai, su tei
se balsuoti ir atlikti kitas pareigas. J ... , 
2.kongreso rėmėjai, paaukoję bent 300 kru- 
zeirų. 3. svečiai, atvykę is kitų kraštų.4.da
lyviai iš Brazilijos, kurie nebūtų atstovai.

5. organizacinio komiteto nariai.
Kiekviena šių penkių rusių kongreso da

lyvių turės skirtingų spalvų ženklus. •
Penktadienio ir šeštadienio rytais posė

džiausiančios sekcijos pramatytos šios
1 .Švietimo ir mokyklų
2.Religinė. 3. Lietuvių Bendruomenės. 4. 

profesinės, įskaitant ir kunigus. 5.Jauni - 
mo sekcija.

Iki kongreso gali dar atsirati kitokių 
sekcijų.

Meninių parengimų programos dar nenu
statytos, taip pat nepasakyta, kokios bus 
paskaitos.

ISO AL INTI VISI BĮ U ETAI^
Šios savaitės PALK finansų komisijos po

sėdyje išskirstytos paskutinės PALK loteri - 
jos knygutės. Jas turi visi finansų komisijos 
nariai, organizacijos ir paskiri asmens. Lote

rija įvyks 1973 m. sausio 6. Komitetas ragi-. 
na tuo būdu paremti kongresą ir laimėti 
viena iš šešių gerų premijų.

Svarstyta patalpos, kur įvyktų kongre
so uždarymo iškilmingas posėdis' vasario 
24 dieną.

PALK finansų komitetas rengs Naujų 
Metų sutikimą Seserų Prane iš k iečių salė
je, Zelinoje.; ;

p.H. Mošinskienė PALKo vardu išsiun 
tinėjo kitiems kraštams kongreso progra 
mos aprašymą.
Finansų komisija dar šią savaitę kreipsis , 

12 lietuvių prekybininkų, kviesdama įdėti 
savo skelbimus M Lietuvoje, PALKo pusla
pyje.
AR IŠAUGS LIETUVIU KL UBAS :

Lapkričio 13 dienos posėdyje PALKu tr' 
nansų komisija, besvarstydama jaunimo stu 
dijų savaitą-stovyklą ir bendrus lietuvybės 
reikalus, iškėlė ir šia iau ilqai ugdytą mintiPALKongresas Brazilijoje pasiektų apčiuopiamų rezultatų, jei nutartų ir apsiimtų statyti gyvą šio kongreso^-paminklą- lietuviu klubą.

Finansų komisija šiltai pritarė pasiūly
mui ir apsiėmė perduot jj PAL kongreso 
rengimo komitetui, kad jis, sudarytas iš 
Sanpaulo lietuvių organizacijų,atstovų,bei 
paskirų tautiečių, šį reikalą pristatytų vi
siems Sanpaulo lietuviams.

PAL KONGRESAM ATVYKS SA
VO TAUTA LABAI MYLINTIEJI 
LIETUVIAI. AR BŪSIT IR JŪS ?

■ v
i

8



Nr 47 ( 1269) XXIV. 1972.XI.23

MŪS UL

KHH. NEIKIAMI «MAS
APIE SAVO ttlSHIE.

- Visi pastebėjo, kad Šiemet Jaunimo 
namuose Vila Zelinoje yra visokių pa
keitimų ir naujovių: narių kortelės, 
valdyba ir t.t. Ar galėtute daugiau 
apie Jaunimo namų - Ramovės or
ganizacinę dalį papasakoti? Kaip su 
taškais, kuriuos jaunimas ir vaikai gau 
na?

- ,/Ramovė' veikia jau nuo seniai. Visi
gerai prisimena, kaip šauniai joje su jauni
mu pasidarbavo kun. Šeškevičius ir ponia 
M. Vinkšnaitienė, ir dar eilė kitu tautiečiu 
idealistu.

Šituo branduoliu remiantis,pradėjau dar
buotis su čionykščiu jaunimu. Matant jo di
deli jaunimo imlumą ir duosnų prisidėjimą, 
atėjo mintis, sudaryti valdybą iš jų pačiu. 
Valdybos pareiga rūpintis įvykdyti tai,kas 
bendru nutarimu buvo nuspręsta atlikti. 
Nariu knygelės siekia paskatinti jaunimą da 
lyvauti, kiekvieną pagal savo sugebėjimus, 
įvairiose srityse. Visa tai pažymima nariu 
knygutėje. Taip susidaro taškai, už kuriuos 
metu pabaigoje jaunimas gauna premijas. 
Atrodo, kad tai auklėja socialiniam gyveni
mui, kuriame irgi, kas daugiau pasistengia, 
labiau progresuoja, nors ir reikia auklėti svei 
kai kompeticijai, kurioje duodama pirmeny 
bė duosnumui ir artimo meilei

- Kokie yra ateities planai tolimes
nei jaunimo?

- Pagrindinis artimiausias užsimojimas 
yra pravesti intensyvu lietuvių kalbos kur
są per ateinančias vasaros atostogas nemo
kantiems liet.kalbėti ir sudaryti gerą bazę 
toliau tobulinti liet.kalbą. „Ramovė" turi 
būti laisvalaiki sveikai ugdantis centras.Tam 
tikslui paruošiami visokie rankdarbiu kur
sai berniukams ir mergaitėms.
Sporto grupė jau veikia, bet dar nėra gerai 
suskirstyta pagal sporto šakas. Per ateinan
čias atostogas norima ir tai tobuliau suorga
nizuoti.
Muzikos mėgėjų grupė jau veikė per pasku
tines atostogas. Dabar ji tąs repeticijas, nes 
norime būtinai turėti šaunias savo jaunimo 
pamaldas su tikrai jaunatviška nuotaika.

Visam tam įvykdyti „Ramovėje" laiko
masi tam tikro tvarkraščio, kad niekas ne
būtu palikta improvizacijai. Pav Kiekvieno 
mėnesio šeštadieniai taip padalyti
1- plokštelių ir muzikos vakaras
2- vaidinimėlių vakaras 
3 turnyrų vakaras
4- filmų ir skaidrių vakaras, pagal įvairias te 

mas, su savo įkalbėtais komentarais. 
Svarbiausias planas vra^išugdyti_sąiponin 

gas asmenybes. Čia svarbų vaidmenį atlieka 
ateitininkų organizacija. Bet jau ir organi
zuojasi kita grupė, kuri ypatingai užsiims 
jaunimo pamaldomis ir tų pamaldų įgyven

dinimu kasdienybėje, t.y. gyventi pilnai pa
gal Kristaus evangeliją, liudijant ją savo pa
vyzdingu elgesiu.

- Jums teko susitikti įvairiuose kraš
tuose su lietuviais kunigais, dirban
čiais tarp vietinių - Kolumbijoje, Bra
zilijoje,Meksikoje. Ar galėtumėte trum 
pai aprašyti jų darbus ir nuotaikas? 
(žr.apie Bendoraitį toliau).

- Grįždamas j SP, aplankiau lietuvius 
kunigus norėdamas išreikšti troškimą soli
darumo ir vieningumo mūsų tarpe.

Meksikoje aplankiau kun.Juozą Kisielių, 
kurs ten dirba tarp vargšų. Jis juos labai my 
Ii ir. pasakojant man apie jų tikėjimą aša
ros pasirodė jo akyse..

Venecueloje kun Ant.Perkumas veda 
puikų lietuvių centrą, kurs sutelkia visą te
nykščių lietuvių veiktą:, jaunimo ir senimo.

Kolumbijoje Barranquillos mieste, dirba 
kunigai saleziečiai Matutis ir Dubinskas: jie 
veda didelę ir pavyzdingą parapiją (vien raš
tinėje dirba 5 asmenys) ir įsteigė „favelos' 
vaikams mokyklą. Ją lanko 500 vaikų vel
tui, nes visų išlaidų padengimu pasirūpina 
musu kunigai.

Medellin,e dirba kunigai saleziečiai Ta
mošiūnas ir Saldokas Kun. Tamošiūnas į- 
steigė ir veda lietuvių centrą,su jaukia koply 
čia,tik gaila,kad jau mažai lietuvių čia begy
vena, nors jie labai laikosi lietuvybės.

Kun Saldukas yra ten visų lietuvių labai 
mylimas, nos jo, kaip ir kun. Tamošiūno dė 
ka daugumas galėjo atvykti Kolumbijon ir 
labai gerai įsitaisyti. Dalis jų yra fabrikų ar 
didesniu ūkių savininkai.

Bogotoje darbuojasi kun. Mankeliūnas, 
kurs yra ir universiteto profesorius, ir mū
sų tautiečius dvasiniai aptarnauja.

Nuostabu, kaip ištikimai visi mūsų lietu
viai ten dirba ir palaiko, kiek tik gali, mūsų 
liet kultūra, ir vietinių tarpe pasižymi savo 
sumanumu bei darbštumu.

BEBOS REPETSCUU

„Nemuno" tautšokių nariams 2 savaites 
nebus repeticijų, kadangi dabar eina egzami
nai mokyklose. Artimiausia repeticija bus 
gruodžio 3 dieną.

ŠI ŠEŠTADIENI, l,APKR. 25 D. 
IŠKYLANTI NAUJA SOLISTĖ LIE 
TUVAITÉ

JO&OA ĄŽOLAITĖ 
DAINUOS CONSERVATÓRIO DRA* 
MÁTICO E MUSICAL DE S’, PAULO
Av. S. João, 269, 17 valandą.

Jai butų labai malonu, kad atsilan
kytų gausus būrys lietuvių.

NUOŠIRDŽIAI DĖKOJU Gerbiamam Tėvui 
Jonui Kidykui, S.J. už pasišventusį lankymą ma
no sesutės a.a. APOLONIJOS ČEMAr :EN 
DRAUGELYTĖS»Campinose, Jai senatvės .. 
gos prispaustai, teikusiam dvasini patarnavimą 
nuo 1970 metų iki mirties.

Teatlygina gerasis Dievas visoKta lai už ši 
kilnų misionieriaus darbą.

New Yorkas, 1972.XI.5. M. Galdikiene.

su §v. Juozapo vyrai;
I PIKNIKĄ, SEKMADIENI - 

LAPKRIČIO 26 DIENĄJ1H.. 

PRAIA - GRANDE - PRAIA
' X ■■

v
r AR JŪS TIKÉSIT ?

Nebeliko nė pusantro mėnesio iki me
tų galo, o dar nė pusės „Mūsų Lietu 
vos*prenumeratorių nėra atsilyginę už 
laikraštį. Juk toks mokesčio uždelsi - 
mas pjaute pjauna laikras'tį. Nejaugi 
mums skolingieji nori laikrašti būti
nai palaidoti? Administracija neturi 
pinigams dirbti mašinėlės. Jei ne gar
bės leidėjų didelis dosnumas, M.L. 
geniai but turėjus užsidaryti. O jei vi
si užsimokėtų metų pradžioje, kaip 
daro portugališkų laikraščių prenume
ratoriai ,{jiems skolon niekas nesiunti
nėtų), tai nebūtų vargo M. L. leisti ir 
gerinti. Dar kartą kreipiamės į sko - 
lingųjų sąžines ir prašome nebedel- 
siant atsilyginti.
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MINĖJIMAS J/OIMO’NaMUOS 16 VAL.
Zelinos KERMOŠIUS, skirtas sutelkti lėšoms parapijos

bažnyčios aptaisyrao bei papiaosamo darbams tęsti, uzssbaags. Kadangi tuo pačiu metu butų kariuomenės pa minėj imas, ta i
Parapijos Taryba tikrai nuosrzdziai dėkoja visiems - or- _ g -t- , :-

ganizacijoms ir pavieniams - darbu, budėjimu, fantais, lan
kymąsi prisidėjusiems prie kermošiaus rengėjų pastangų.

Tačiau dar neužsibaigė darbai. Bažnyčioj buvo įtaisyta, 
kaip žinoma, nauji suolai; paskui atnaujinti elektros laidai, 
patobulintas apšvietimas, peržiūrėti mikrofonai; pradėta gza. 
žinti šventorius, apdedant akmenimis nors dali šventoriaus 
sienų-mūrų iš lauko pusės.

Dar daug darbų prieš akis: zakristijų langai,bažnyčios grin
dys, krikštykla, varpai, stogas (vienas paveíxslas jau gana nu
kentėjęs nuo lietaus, kuris skverbiasi per stogą ant lubų); 
ir pati bažnyčia prašosi perdažoma. O taip pat ir Jaunimo 
Namai turėtų „atjaunėti*'. ?4at reikia, kad ne tik V. Zelinos 
bažnyčia - Sanpaulo lietuvių centras -, o ir visa ją supanti 
aplinka galimai gražiau pristatytų jau netolimo PAL Kon
greso proga.

Tiesa, nebus galima atlikti visus darbus iš karto lėšų ma
žai; bet nors tęsti vieną po kito būtinai reikalinga.

Parapijos Taryba tikrai nuoširdžiai dėkoja visiems - or
ganizacijoms ir pavieniams, kurie su tokiu uolumu savo dar
bu. budėjimu, fantais prisidėjo prie kermošiaus rengėjų pa
stangų. Jie atliko tikrai didelį darbą.

Kviečiame ir toliau visus tautiečius organizacijas ir pa
vienius - mums padėti ne tik išlaikyti, o ir pagražinti musų 
bažnyčią bei lietuvių centrą.

Kermošiaus įplaukos: .. Cr$ .20.288,25
išlaidos: ..............O$.11.681,70
PELNAS: .......... Cr$. 8.606,55

Parapijos Taryba

anksčiau paskelbtas i .J.Bružiko priėmimas ir jo kelionės įs- 
pOdiių papasakojimas atidedamas tolimesniam laikui.

LIET. KAT. BENDRUOME
NĖS CHORAS

KVIEČIA l SAVO 35 ME
TU GYVAVIMO PAMINĖJI
MĄ.

JIS BUS GRUODŽIO 3 D. 
SU TOKIA PROGRAMA:

11 vai.padėkos Mišios Žoli
noje.

12,30 jubiliejiniai pietūs 
Jaunimo namuose.

Kvičiami dalyvauti visi bu
vusieji choristai ir choro rė
mėjai Pakvietimus iš anksto 
įsigyt» pas choro valdybos na
rius.

JAUNIMO NAMU
VEIKLA PER VASARĄ

Teko asmeniškai iš arti sekti Kermošiaus rengėjų darbą. 
Mane stebino pasišventimas, rūpestingumas, darnus susiklau» 
symas, brolybė. Suaugę, vaikai, vyrai, moterys, lietuviai ir 
nelietuviai - su kokiu entuziazmu jie dirbo: Nevienas jų pra
leido savo darbo pusdienius (ir net dienas) rūpindamasis fan
tais, jieškodamas kur tik pigiau; kiti- kitos per visą savaitę 
jau namie rengė užkandžius., o paskui stovėjo valandų va
landas „barakuose", kai kada net lietuje, vis laukdami klien
tų, vis mandagiai aptarnaudami.

Visiems - joms ir jiems gili padėka. Ir pagarba.
Kun. Pr.Gavėnas.

Zelinos Jaunimo namuose 
ateinančia vasara planuojami 
jaunimui įvairūs kursai: me
džio išdirbiniai, tapyba, siuvi
nėjimas, juostu audimas,ir ki
ti. Ieškoma tautiečiu, kurie 
bent retkarčiais galėtų praves
ti viena ar kita minėtų rank
darbiu pamoką.

Dar trūksta asmenų galin
čiu paaukoti jaunimui dvi va
landas Ramovėje tvarkai pri
žiūrėti, vakarais nuo 8 iki 10 
valandos. Priežiūra reikalinga 
šioms dienoms: 4 mėnesio 
antradieniui, 2,3 ir 4 mėnesio 
trečiadieniui. 5 šeštadieniui ir 
sekmadieniui, o tų per metus 
yra tik tris kartus.

Prašau jaunimo vardu ir dė 
k°iu' Kun. H. Sulcas

DAR DAUGIAU VAŽIUOS
Su „Projeto Rondon” taikiniu 

kais i krašto vidų šaulio mėnesi
vyks dar Šie S. Paulo universite 
to studentai lietuviais. Sinkevi- 

natoializacuos dokumentu® Čius-Cervini, teisės studentė; Vik-
Greitai ii garantuotai padarome tik už Cr$.2$Q,00 už . • »-asmeny. Kreiptis: Av. Prestes Maia, 241 2o andar JÇçya 202 fas Saranauskas,statybos inzineri- 

nuo 8 iki 18 valandos kasdien. Šeštadieniais nuo‘8 iki 4 vai. Klaudijus A. JurksaitlS, psiho- 
vakaro ir sekmadieniais Rua Cassio de Almeida iit.701 nuo logíjá.
8 iki 12 vai. Tel. 298-6630. Ui '

NAUJA PILIETĖ
Kestutis Sipavičius su žmona 

Nympha Aparecida susilaukė pir
magimės dukrelės. Jie gyvena Sal
vadore, Bahia.

ESTAI KVIEČIA
Iš Švedijos atvyko 30 as 

menų grožinės gimnastikos 
sportinio kų. Joje y ra 8 es
tai. Savo gimnastikos me
na parodys ketvirtadieni 
lapkričio 23, 20.30 vai 
Estádio de Palmeiras. 
Sekmadieni-pasirodys Fla
vio Cavalcanti TV pro 
gramoje.

Estų kolonija kviečią, lie
tuvius j P almeiras stadioną 
ir taip pat pasižiūrėti tele
vizijos. Kaip daug kas žino, 
nuo senų laikų Estijoje 
sportas buvo vienas iš tobu 
liausiu Europoje

Žinios gautos iš Estijos 
konsulato

MIRĖ
Spalio 28 d. automobilio su
važinėtas

JURGIS JURAITE
63 metu amžiaus, gyvenęs Vila 
Rė. Kilęs iš Vilkaviškio 

a
Jau prieš pora mėnesiu mirė, 

bet tik dabar pranešta, a.a

ALEKSANDRAS BUSKUS 
63 metu amžiaus, gyvenęs V Sao 
ta Teresa.

Abu velioniai paliko suaugu
sias šeimas.

URUGVAJUS
Chorvedis Vytautas Dorelis rū

pinasi įsigyti 5 kankles chorui. Ai
das’ bei’„Rintukams” Atsirado 5 
tautiečiai, kurie žada tas kankles 
finasuoti.

Tautiniu šokiu mokytojas A 
Stanevčius stengiasi ,,Ąžuolyno” 
ansambli padaryti tikrai meniniu 
vienetu. Tam reikia ir naujų rūbų 
už kurius teks sumokėti apie 20 
tūkstančių pezų. Pilnam progra
mos pastatymui reiktu bent 4
rūšių tokių drabužių.
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