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BOSTONAS. — Gegužės 20 
Peace Dale, R. I. mirė kanaunin- į 
kas, poetas ir rašytojas Mykė-; 
las Vaitkus. Ateinantį rudenį> 
jam.' būtų suėję 90 metų amžiaus, i 
Gimęs 1883 spalio 27 Gargždu©- ’ 
se, Kretingos, apskr.. mokėsi i 
Gargžduose, Palangoj, baigė Lie
pojos gimnaziją, 1903 įstojo į 
Kauno kunigų seminariją, 1906 j 
į Petrapilio Dvasinę akademiją,' 
1908-1909 dar studijavo Inns- 
brucko universitete. Įšventintas 
kunigu, vikaravo ir kapelionavo 
Telšiuose,, Kaune. I pas. karo 
metu gyveno Smolenske, o po 
karo vėl Kaune iki bolševikų at
ėjimo, talkininkavo ir vadovavo 
Šv. Kazimiero draugivd knv-

goms leisti. Per jo rankas perėj > 
. apie 300 knygų. Kartu m 4<yto- 
javo Meno mokykloje ir profeso- 

jriavo Kauno Kunigų semman- 
1 joj-

1944 rudenį pasitraukė . Ausi 
riją, po karo gyveno V. Vokic- 
vijoj, 1951 atvyko į Ameriką^r 
veik visą laiką buvo Peace Dale 
Retreat House, Rhode Island, 
kapelionu.

Vaitkus labiausiai žinomas 
kaip poetas, išleidęs keliolika 
■poezijos rinkinių. Buvo žinomas 
ir kaip beletristas, dramaturgas, 
vertėjas, atsiminimų rašytojas, 
P:- i’salų redaktorius. Jis atsi

minimuose. kaip rašo St. Sant
varas. “pasirodė ypačiai akylus 
stebėtojas, sugebąs savo atmin
tin įrašyti ne tik išorinį žmo
gaus paveikslą, jo manieras, 
kalbėjimo būdą, jo eiseną ir lai
kymąsi kitų žmonių tarpe, bet ir 
mokąs giliai įsismelkti į savo 
pažįstamo vidaus pasaulį, į jo 
širdį ir sv.lą." ' 'ž savo atsimini- 

G>

mus 1968 gavo Lietuvių rašyto
jų draugijos premiją.

PRANCŪZIJA, Paryžius.

Sekmadienj,birŽ. 3-oji buvo paskuti
nė tarptautinės aviacijos parodos diena. 
Susirinko apie 300,000 žiurovų.Sov.Ru
sija atsiuntė savo pasididžiavimą — 
už garsą greičiau skrendantį milžinę lėk
tuvą „ Tupolev-144".

Lėktuvo vairuotojas Michail Kuslov 
pradėjo kilti, parodyti miniom, kaip 
gerai ir lengvai nardo tas milžinas lėktu
vas. Jo skrydį regėję specialistai pilotai 
sako, kad Kuslovas staiga pradėjęs 
labai staigiai kilti ir tada vėl labai stai
giai, kone stačia galva, leistis.Jau arti 
žemės atsidūręs, jis vėl staigiai norėjęs 
pakilti, kaip tai daro mažesni lėktų - 
tuvai. Deja, lėktuvas nepaklausęs ir lei
dęsis toliau žemyn. Tada pasirodę du- 
mų: libdegos iš motorų,o tai reiškia,jog 
pilotas davė jiems labai daug kuro.kad 
būtų gana jėgos lėktuvui pakelti. Bet 
staiga, lėktuvui vis krintant, įvykęs 
sprogimas, pasirodę Šimtai didesnių ir 
mažesnių gabalų,kurie,kaip ledų kruša, 
krito žemėn. Nukrito tirštai apstatyta
me Paryžiaus priemiestyje, sugriovė ar 
labai apgriovė arti šimto namų, užmu
šė 14 žmonių, įskaitant ir 6 lėktuvo į- 
guios vyrus? sunkiai sužeistų esama 25.

iki birz. 5 dienos Rusijos radijas ir 
laikraščiai nė žodeliu apie tę nelaimę 
neprasitarę. Tik pora eilučių pranešę, 
jog paroda užsibaigusi sekmadienį.

DIDELIS SMÕGIS

Šita nelaimė Sov. Rusijai yra didelis 
smūgis. Ji užtarnautai didžiavosi savo 
greičiau už garsą skrendančiu ir pasauly, 
je pirmuoju tokiu keleviniu lėktuvu, Ti-

Kan. M. Vaitkus buvo vienas 
tų nedaugelio, kuris priešų ne 
turėjo, visą gyvenimą buvo švie
sus, socialus, apie kitus blogai 
nekalbąs, optimistas. Tai atsi 
spindėjo ir jo raštuose. Jis pri
klausė estetinės krypties poezi
jos pradininkams, poeziją kūręs 
ne idėjom-s skelbtų bet dėl pa
čios poezijos grožio. Su jo mir
timi lietuviu tauta, neteko vieno 
didžiausio pomaironinės kartos 
k-ietų.

kėjosi parduot jo kitiems kraštams, nes 
anglai-prancūzai atsiliko bestatydami 
panašų lėktuvę Concorde, kuris toje pa- • 
ui oje parodoje parodytas pries Rusijos 
Tupoievo nelaimingą skridimą. Jau 
sužinota, kad Japonija, kuri buvo besi - 
ryžtanti pirkti tris Tupolevus, sušilai - 
kė. Atrodo nebepirks.

Tupolev-144 buvo 63 m ilgumo , 
svėrė 188 tonas, galėjo pasiimti 90 to
nų kuro motorams ir 120 keie.vių. Jo 
greitis buvo 2500 kim per valandą, ar
ba virs' 33 kilometrų per minutę, aštuo
niolikos kilometrų aukštyje

GRAIKIJA
Diktatorius Papadopoulos panaiki- 

550 Graikijos monarkiją, atstatė Italijoj 
po ištrėmimo gyvenantį karalių Kons- 
tatrtiną ir pats pasiskelbė pirmuoju res
publikos prezidentu. Pažadėjo leisti tau 
tai po dviejų mėnesiu balsuot ir patvir
tinti ar atmesti jo padarytą „žygdarbį".

ARÔSNT1NA
Prieš rinkimus Peronas pranašavo, 

kad jo partijai laimėjus rinkimus, tuoj 
pasiliausią teroristų puolimai, plėšimai, 
konsulų, fabrikantų ir kitų žmonių pa
grobimai ir pan.

Deja, tas Perono pranašavimas ne
išsipildė. Dalis pačio kairiausio pero - 
nistų jaunimo viešai paskelbė kovosią 
ir toliau, kaip kovoję,iki būsianti įves
ta Argentinoje socialistinė santvarka.

Peronistai rengiasi labai iškilmingai 
pasitikti š.m. 21 dieną grįšiantį savo 
garbinamą vadą Peroną.

•Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka
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LIETIMAI
PASAULY

BALTIECIŲ BATONO ORGANI
ZACIJOS delegacija, kurią sudarė 
prel J. Barkūnas,' B. Budrevičius, D. 
Šerienė, R. Miklas su keturiais lat
vių ir keturiais estų atstovais, lau
ko Europos kraštų atstovybes 
prie Jungtinių Tautų. Ryšium su 
pasiruošimais Europos saugumo kon
ferencijai joms įteikiamas specialus 
memorandumas, lietuvių, latvių ir 
estų jaunimo suvažiavimuose priim
tos rezoliucijos, .K. V. Tauro knyga 
“Guerilla Warfare ©n the Amfeer 
Coast” ir latvi® A. šildės — Resis
tance Movment in Latvia”, “©raugo” 
pranešimu, JAV atstovas W. Schau
fele užtikrino, kad JAV vyriausybė 
laikosi ligšiolinės formulės ir neža
da pripažinti Baltijos kraštų įjungi
mo į Sovietų Sąjungų. Kanados at
stovas G. L. Eearn davė suprasti,

PLB ARTĖJANČIO IV SEIMO 
klausimu pasikalbėjimą su rengėjų 
komiteto pirm. dr. J. Geniu paruošė 
ir spaudai išsiuntinėjo informacijos 
komisijos vardu D. Lukienė. Seimas 
įvyks rugpjūčio 30 — rugsėjo 3 d.d. 
Vašingtone, Statler Hilton viešbu
tyje, kuris yra tik trys blokai nuo 
Baltųjų Rūmų. Dr. J. Genio prane
šimu, salės konferencijoms ir poky
liui gaunamos nemokamai, o kamba
riai nakvynėms — papiginta kaina: 
su viena lova — už $18, su dviem — 
už $S8. Seimo pamaldos bus tautinė
je šventovėje, kur yra Šiluvos Ma
rijos koplyčia. Tikimasi, kad Mišias 
prie didžiojo altoriaus laikys vysk. 
V. Brizgys, © giedos Čiurlionio an
samblis iš Cleveland©, kúrio koncer
tas seimo meta bus surengtas Mary
land© universiteto teatro salėje, tal
pinančioje daugiau kaip 1.000-žiūro
vų. Corcoran galerijoje, pora blokų 
nuo seimo patalpų, bus surengta lie
tuvių dailininkų kūrimų paroda. Sei
mo delegatus Lietuvos atstovybėje 
priims Rajeckas. Po pagrindinių se
sijų iškilmingas balius Įvyks Statler 
Hilton viębučio salėje. Rengėjai kvie
čia artimesnių ir tolimesnių apylin
kių lietuvius dalyvauti. Patalpų ad
resas: "'Statler Hilton Hotel, 16th & 
K' ėtraęfe. N. W., Washington, D. C. 
20036. PLB seimo meta taipgi bus
Lietuvių Rašytojų Draugijos suva
žiavimas ir literatūros vakaras.

Vokietijos Lietuvių Bendruomenė 
tari 32 apylinkes su 1027 registruotais 
nariais, metinė sąmata yra 64.000 mar
kių (apie 100.000 kr.), kurių du treč
daliu gauna iš Vokietijos valdžios. Vo
kietijoje veikia 9 lituanistinės mokyklos-

Šveicarijos Lietuvių Bendruomenė 
surinko 5.000 markių (apie 8.000 kr.)' 
vienam kambariui jrengti Vasario 16 
gimnazijoje, Vokietijoje, ir nupirko 8 
Lietuvių Enciklopedijos anglų kalba 
komplektus Šveicarijoms bibliotekoms

JAV rytinio pakraščio ateitininkų 
sąskrydyje, kuris vyksta kas pavasari, 
dalyvavo 40 studentų. 

kad dehgsrijog pastangos esančios 
betikslės, nes Sovietų Sąjunga nie
kada nesutiks atsisakyti savo politi
kos Baltijos kraštų atžvSgla, Švedi
jos atstovybėje delegacijai buvo pa
reikite, kad Europos bendradarbia
vimo reikalai nieko bendro seteri su 
Jungtinėmis Tautomis. V. Vokietijos 
ambasadorius W. GeMhoff atsiuntė 
raštą, kad dėl kitų įsipareigojimų ne
gali priimti BATON® delegacijos. 
Stebėtojo teises Jungtbiėse Tautose 
turintis Vatikano atstovas mens. A, 
Giovanetti į BATON© laišku pasiųs
ta prašymą priimti delegacip atsilie
pė laišku, pabrėždamas, kad tokiu 
klausimų jis negalįs svarstyti. Kito
se Europos kraštų atstovybėse buvo 
susilaukta nemažo palankumo ir at
virų -pokalbių. Daug kas pranašavo 
sovietų-kiniečių karą kaip didžiausią 
išsilaisvinimo vilti, bet prašė šių rea
listinių pažiūrų nesuprasti klaidingai, 
nes jų atstovaujami kraštai dabar ne
gali padėti Pabaltijui, nors ir jaučia 
dideles simpatijas baltiečiams bei jų 
laisvės siekiama

Amerikos Lietuvių Beridruomenės 
taryba per savo kadenciją suvažiavo iš 
visų JAV-bių vietų penkis kartus, pas
kutinį kartą balandžio pabaigoje, prieš 
septintosios Tarybos rinkimus. Prezi
diumas per dviejų metų laiką išsiuntė 
20 bendralaiskių, o iš viso parašė 5.000 
laiškų. Prezidiumas posėdžiavo 36 kar
tus. Atstovai šešis kart lankėsi valdžios 
įstaigose Washingtone.

JA V.Lietuvių Bendruomenės Švieti
mo tarybos skaitinių jaunumui premiją 
laimėjo rašytoja Danutė Brazytė-Bindo- 
kienė už apyskaitą „Parkas anapus gal 
vės”. Komisija nutarė išleisti dar du 
konkursui atsiųstus rankraščius - Nijo
lės Jankūtės-Užubalienės „Nuo devy
nių iki pirmos” ir Julijos Svabaitės- 
Gylienės „Iš Gabriuko užrašų”.

IPirmoji pramoninė nafta rasta Lietu 
voje 1966 metais ties Gargždžiais, nuo 
to laiko Žemaitijoje padaryta apie 60 
gręžinių. Vienas gręžinys Gargžduose 
duoda 90 kubinių metrų aukštos ko- 
k v b ės naftos per parą.

V ūniuje bus pastatytas paminklas, 
įrengta memorialinė lenta a.a. Prof. 
Jonui 'Švedui pagerbti. Panevėžio pe
dagoginė murikos mokykla pavadinta 
jo vardu, o apie muziko gyvenimą ruo
šiamas filmas.

Maskvos „Pravda" rašo, kad Lietu
voje yra pirčių, įrengtų partiečiams. 
Klubuose būna televizorius, kartais ba
seinas, telefonai, salė pokyliams. Jos 
skaitomos nelegalios. Prie Vilniaus vie
na statyta biurokratams pirtis kainavu
si apie $85.000, rašo Pravda.

Kaune dr. R. Putelis pirmasis pradė
jo operuoti kūdikių ir mažų vaikų šir
dis.

Išnaudojami net vyskupų ir kraigų vardai

(tęsinys)

• Veidaá propagandai

'Prie komunikato pridėtas Kau
no 'barilžkos paveikslas su apie 
300 moterų viduje. Bazilika, tal
pina 5,000 ir tokiomis progo
mis, kaip Kalėdų, Velykų nak
tys, kai policijai sunku sukon
troliuoti ateinančius, ta bazilika 
sutalpina tik mažą dali susiren
kančių minių. Tačiau komuni
kate įiepaminėta, kaip policija 
keliuose gaudo vykstančius į Ši
luvą, kaip atsiųsti ugniagesiai 
su vandens cisternomis vaikė 
maldininkus, susirinkusius Skie
monyse, kaip daugelyje vietų 
pamaldų motu šarlatanai, įsiver
žę Į bažnyčią, mušė žmones, lau
žė kryžius, piaustė paveikslus. 
Nors tie nusikaltėliai buvo žmo
nių atpažinti, bet prieš jų dar
bus nereagavo nei policija nei 
teismai. Komunikate nepaminė
ta, kaip baudžiami kunigai, jau
nuoliai, jų tėvai už jaunimo da
lyvavimą pamaldose. Apie šios 
rūšies paskutinių laikų įvykius 
skaitome dabar spausdinamose 
kronikose, todėl jų nekartosim.

Liętad’ų komunistų laikraš
čiai atspausdino vyskupo Ro
mualdo Krikščiūno vardu kal
bą. Jeigu jis tikrai dalyvavo ten

’ POVILAS GUDAS, 27 m. 
lietuvis tenoras. 1970 m. De 
Paul Universitete įgijo magistro 
laipsnį iš angių kalbos ir šiuo 
metu savo laisvalaikiu dėsto Či
kagos aukštesniose mokyklose. 
Savo profesionalę muzikinę kar
jerą pradėjo prieš penketą metų, 
pasirodydamas garsioje Čikagos 
Lyric Operoje, kur' ir dabar te-, 
bedainuoja. Be Lyric Operos, yra 
dalyvavęs Ravinia Festivaliuose 
ir pereitais metais Grant Parko 
muzikos festivalyje dainavo 
dviejose operose. Be dainavimo, 
P. Gudas yra pasireiškęs įvai
riuose dramos teatruose atlik
damas vedamąsias roles. Iš jo 
operinio repertuaro paminėtina 
pagrindinės rolės: Pagliacei, 
Amahl, Tosca, Fledermaus, Ro- 
senkavalier, Werther, La Serva 
Padrona. ii' La Traviata operose. 

minimame susirinkime, tai tiek 
aišku, kad ten nedalyvavo savo 
iniciatyva. Iš ten sužinome, kad 
Lietuvoje veikia Komitetas kul
tūriniams ryšiams su užsieniu.

Žinome taip pat, kad ir Sovie
tų Rusijoje ir okup. Lietuvoje 
žmonės savo iniciatyva jokių 
organizacijų ar komitetų kurti 
negali, taigi suprantama, kieno 
sukurtas minėteš komitetas. Tai 
padeda, mums suprasti, kieno 
iniciatyva yra siunčiami iš Lie
tuvos svetur kunigai, meninin
kai, medikai, inžinieriai ir kito
kie.

Ar galėtų pakalbėti apie 
trėmimus

Vyskupas kalba apie išvyks
tančių į užsienį emigrantų lai
vą. ir jų jausmus. Žinau, kad 
tokio laivo jis niekada nematė 
ir nesikalbėjo su tekiais emi
grantais. Jis matė ar bent ga
lėjo matyti šimtus ilgų trauki
nių, kurių prekiniuose rusiškuo
se vagonuose užkalti lietuviai 
buvo vežami į Sibirą. Būtų daug 
įdomiau, jeigu jis pavaizduotų 
anų lietuvių jausmus, raudas, 
pasakytų nors bendrus skaičius, 
kiek jų lavonų buvo išmėtyta 
pakelėse nuo Lietuvos iki Sâbi- 

! ro koncentracijos stovyklų. Mes 
j esam© skaitę ir šiuris išgyveni
mus, parašytus pačių tos nelai
mės aukų, o ne fantaziją kokio 
nors asmens, to neišgyvenusio. 
Reiktų linkėti, kad vyskupui R. 
Krikščiūnui būtų leista atlan
kyti Sibire lietuvių kapinynus 
tuos dar gyvuosius tremtinius 
kurių Sibire ir Rusijoje yra 209 
000 su viršum ir jų nuotaikas 
papasakoti minėto komiteto su 
sirinkime, parašyti mums

Tiesa, kad mes domimės Iri 
diniais okupuotoje Lietuvoje 
bet mes jų išleidžiame daugiau 
ir geresnių, negu Lietuvoje. Mes 
jų spausdiname, kiek tik nori
me, nes jokių valdžių draudimai, 
popierio badas mūsų nevaržo. 
Vyskupas sako, kad mes neturi
me apie Lietuvą objektyvios in
formacijos. Tiesa, kad komunis
tai jos neleidžia, tačiau, susitik
dami su atvykstančiais iš dkup. 
Lietuvos, patiriame, kad mes 
vistiek daug daugiau žinome 

(tasa 7 psl.)
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SVEMES ZR RYŽTA!

Tns kart per metus, atrodo, minime 
m pap dalyką: mūsų tautos ir Lietuvos 
valstybės tragišką dabartiną padėtį, už
temdžiusią šviesią praeitį ir laukiančią 
naujos aušros. Tai Vasario 16-tos,Birže
lio įvykiai ir Tautos šventės minėjimai.

Kol nėra įvairesnių meniniu jėgų, tai 
v ra, teatro, vaidinančio choro, jaunimo 
sambūrio su platesne menine programa, 
visu trijų progų minėjimai ar šventės* 
panašūs programa: prakalba, dainos 
tautiniai šokiai

•Kaip bažnytinės šventės turi savo 
iiškią ir skirtingą, nors ne atskirą, 
prasmę, taip ir mūsų tautinės iškilmės 
galėtų išvystyti aiškesnį vaizdą, ryškiau 
\kelbti tai, ką pati diena reiškia

Nepriklausomybės paskelbimo arba, 
tiksliau, Nepriklausomybės atstatymo 
šventė pabrėžia Lietuvą kaip laisvą, 
modernią tautinę valstybę pasaulio šei
moje. Tautos šventė iškelia Lietuvos 
valstybės ir visos tautos senovę, ilgaam
že nepriklausomybę ir ryžtingą kelią į 
kultūrą ir savistovumą.

® « J/religiniame pasauly.
* Austrijoje vienuolės paskir

tos administruoti dvi parapijas 
Graz-Sechkau vyskupijoje. Jas 
paskyrė vysk. Johann Weber, 
nes nebeturi pakankamai kuni
gų. Be parapijų administravi
mo, seselės dar rūpinasi para
pijų vaikų religiniu auklėjimu, 
katechetinėmis pamokomis su
augusiems ir kitais sielovados 
reikalais.

* Praėjusiais metais Lietuvo
je, Kauno katedroje, vysk. J. La
bukas kunigais įšventino 6 ket
virtojo teologijos kurso studen
tus Seminarijoje tuo metu filo
sofiniame kurse buvo 11 klieri
ku I teologiniame kurse — 9, 
II teologiniame kurse — 7, III 
teologiniame kurse — 6, kurie 
siais metais turėtu būti įšven
tinti kunigais 1972 m. mirė 12 
kunigų. Taigi, kunigų skaičius 
kaskart mažėja Klierikų pri
imama nedaug ir tie patys semi
narijoje yra terorizuojami ko
munistinės valdžios. 1971-1972 
mokslo metais religinių reika
lu tarybos įgaliotinis J. Rugie
nis buvo labai nepatenkintas, 
kad klierikai neskaito marksiz
mo klasikų. Kitu atveju jis no
rėjo keletą klierikų išvyti iš se
minarijos. Motyvai neaiškūs, ta
čiau snėjama, kad tai buvęs ei
linis klierikų gąšūimmžš — 
laikyti klierikų tarpe pastovią 
baimės atmosferą.

* KcteiMjos Raudonojo Kry
žiaus. 1973 m. taikos premija pa
skirta popiežiui Pauliui VI už 
jo pastangas siekiant pastovios 
taikos pasaulyje. Pasak Begotos 
nunciatūros, popiežius priėmęs 
taikos premijos dokumentą, o 
pačią premiją — $1000 grąži
nęs Raudonojo Kryžiaus vaikų 
šalpos skyriui.

* Marksistinė Čilės vyriausy
bė apkaltinta, kad pajungianti 
mokyklas savo socialistinei re
voliucijai skleisti. Tą kaltinimą v

Tautos išsklaidymo diena, birželio 
15. parinkta todėl, kad 1940 metais 
sovietą kariuomenė okupavo kraštą. 
Bet prie tos dienos prisijungė ir vėlesni 
įvykiai: 1941 birželio 13-14 trėmimai, 
kuriu, metu buvo išvežta maždaug 5 
proc. galutinio tremtinių skaičiaus Si
biran; sukilimas sovietu, ir nacių tarpu- 
valdyje 1941 metų vasarą; laisvės kovo-' 
tojų pasipriešinimas dar 10 metų po 
karo pabaigos; pasyvi rezistencija tau
toje ligi šiandien; persekiojami už savąjį 
tikėjimą; ir vėliausi įvykiai - Simas 
Kudirka, Vyt. Simokaitis, Bražinskai, 
Romas Kalanta ir kiti.

Ypatingas Tautos išsklaidymo die
nos—Birželio įvykių™ minėjimo ryžtas 
turėtų būti: surinkti tuos, kurie yra 
išsibarstę ir išbarstyti; suvienyti, su
jungti. mintis, jėgas, pastangas; kurti, 
bendrai ir vieningai tvirtą, demokra
tišką bendruomeninį ir visuomeninį 
pagrindą mūsų išeivijoje, kuri, kai Die
vas duos, galės, kaip ir lietuvių išeivija 
per šimtmečius,pasitarnauti savajai tau
tai.

pareiškė Valparaiso vyskupas 
Emilio Tagle, pabrėždamas, kad 
mokyklos negali būti valdžios 
Įrankiu, skleidžiančiu savo par
tijos ideologiją, nes tai priešin
ga vaikų ir tėvu švietimo laisvei. 
Privačių mokyklų tėvų federa
cija irgi pareiškė, kad dabarti
nė vyriausybė pažeidžianti net 
trimis atžvilgiais konstituciją: 
apkarpo švietimo laisvę, mokyk
las pajungia partijos identogi- 
įai, aplenkia kongresą bei kitus 
valdžios organus, darydama es
minius mokyklų sistemos pakei
timus.

* Lenkijos i^ys-kispai stipriu 
memorandumu pasisakė prieš 
įsigalinčius vis didesnius tikėji
mo varžymus Lenkijoje. Jie pa
brėžė, kad tėvai turi teisę ir pa
reigą ãuMéti ssvo vaikus pagal 
K. Bendrijos- nuostatus, o vals
tybės pareiga esanti rūpintis, 
kad tokiam auklėjimui būtų su
darytos kuo palankesnės sąly
gos. Vyskupai taipgi išreiškė pa
sipiktinimą lenkų televizijos 
programų bei filmų- žemu mėš
liniu lygiu ir kvietė vyriausybę 
tokius dalykus tvarkyti.

* Vatikanas ir Čekoslovakijos 
komunistinė valdžia susitarė pa
skirti 4 naujus vyskupus, kurie 
užimtų 4 iš 13 be vyskupų esan
čiu vyskupijų. Pasitarimai šiuo 
reikalu buvo pradėti 1968 m. 
Paskutinis posėdis įvyko Pra
hoje š.m. vasario mėn. Vatika
nui atstovavo mons. Giovanni 
Obeli. Vatikanas sutiko net leis
ti konsekruoti vyskupu komu-

Religiniame pasaulyje (tąsa)

mstinei valdžiai palankų kunigą 
Josef Vrana, jei šis atsisakys ry
šiu su “taikos kunigu" organi
zacija. Tačiau tuoj po naujųjų 
vyskupų konsekravimo Prahos 
radijas paskelbė, kad naujasis 
vyskupas Josef Vrana užtikrinęs 
valdžia, jog ir toliau tęs savo 
darbą kaip “taikos kunigų” pir
mininkas. Taipgi radijas prane
šė, kad visi keturi naujieji vys
kupai — Jan Pasztor, Jozef Fe- 
ranec, Julius Gabris ir Josef 
Vrana — padarę ištikimybės 
priesaiką komunistinei valdžiai.

* Ksr&olas Jean Doieiou, 
SJ, žymus mokslininkas ir bu-

Petras Pakalnis

ENERGIJOS KRIZĖ
Gal skamba keistokai, kad JAV, 

turtingšaušiame pasaulio krašte, praė
jusią žiemą buvo uždaryta keli šimtai 
mokyklų vien tik todėl, kad jos pritrū
ko kuro. Pritrūkę žibalo ir negalėdami 
jo greitai nusipirkti, keli JAV fabrikai 
nustojo veikę. Balandžio mėnesi buvo 
uždaryta keli tūkstančiai benzino sto
čių, kai kurios ilgesniam laikui. Tie ir 
panašūs faktai primena vieną naftos 
akcijų milijonierių, kuris per antrąjį pa
saulinį karą saugumo sumetimais apsi
gyveno Šveicarijoje, turėjo keletą pra
bangių automobilių, bet negalėjo gauti 
benzino nei lašo.

Norėdama iškelti į viešumą energi
jos krizę, Time" laikraščio redakcija ba
landžio mėnesį sukvietė mokslininkų, 
biznierių, valdžios, pramonės ir įvairių 
energijos Šaltinių atstovus į konferen
ciją, kurioje buvo aptarta dabartinė e- 
nergįjos padėtis JAV ir svarstomi planai 
ateičiai. Be to, du žymūs JAV profeso
riai parašė tuo klausimu labai gerą kny
gą, vardu The Energy Crisis.

Specialistų nuomone, JAV užteks 
savo naftos dar 20 metų. Nafta sudaro 
45 proc. energijos, o dujos 32 proc, 
Bet JAV turi beveik neišsemiamus ang
lių klodus. IŠ anglių galima pagaminti 
keliasdešimt įvairių produktų, tarp jų ir 
benziną. Tačiau ano žurnalo redakcija 
tvirtina, kad JAV vyriausybė, laikyda
ma žemą dujų kainą, padrąsino benzi
no vartojimą ir padarė didelę klaidą. 
Taip pat JAV įstatymai nenumato mo
kesčių tiems biznieriams arba kompani
joms, kurios ieško naftos užsienyje. 
Jei jie darytų atvirkščiai, JAV užtektų 
savo naftos ir dujų, kur spėjama, kad 
jų yra ar gali būti. Taip neseniai Michi
gan© valstybėje pradėjo veržtis iš žemės 
dujos ir vieno miestelio gyventojai tu
rėjo apleisti namus.

Matydamas energijos krizę, prezi
dentas Niksonas paruošė naujus įstaty
mus, kuriuos kongresas tebesvarsto.Tas 
įstatymas numato pašalinti importo 
kvotas ir uždėti naftos Importui mui
tus. Prezidentas taip pat prašė kongre
so nekontroliuoti naujai atrastų dujų 
kainas ir trigubai padidinti hektarų skai 
ėių, kur įvairios bendrovės galėtų ieško
ti naftos ir dujų. Bet šia proga jis nepra
šė žmonių mažinti energijos vartojimą 
ir susilaukė aštrios kritikos. Taip pat 
jis neprašė pinigų tyrinėti naujų energi
jos šaltinių. Nors tam tikslui JAV išlei

vęs Paryžiaus Katalikų Instituto 
teologijos fakulteto dekanas 
šiomis dienomis buvo išrinktas 
garsiosios Prancūzų Akademi
jos nàriu vietoj neseniai miru
sio kai’d. Eugene Tisserant 
Kard. Danielou yra parašęs vi
są eilę teologinių bei filosofi
nių studijų, yra narys Vatika
no sekretoriato netikintiesiems, 
narys religinių bei pasaulieti
nių institutų ir katalikiškojo 
švietimo komisijų. Prancūzų 
Akademija yra 40 pačių žy
miausių prancūzų mokslininkų 
draugija, kurią 1635 m. įsteigė 
kard. Richelieu. Jos pagrindi
nė užduotis —■ išlaikyti prancū
zų kalbos tyrumą ir grožį.

džia 770 milijonų dolerių, bet eksper
tai mano, kad reikėtų išleisti bent 2 bi
lijonus. Tačiau prezidentas priminė,kad 
kartais energijos gali pritrūkti ir jos kai
na gali pakilti. Mat, nuo 1970 m. naf
tos gamintojai užsienyje pakėlė jos kai
ną 72 proc. ir žada ją kelti aukščiau, 
nes vasario mėnesį buvo nuvertintas do
leris ir tokiu būdu jiems buvo padaryt 
tas nuostolis.

Nors JAV piliečiai sudaro tik 6 proc. 
pasaulio gyventojų, bet suvartoja 30 
proc. visame pasaulyje gaunamos ener
gijos. Todėl jų miestai užkimšti auto
mobiliais, oras pilnas dujų ir suodžių, 
vandenys nešvarūs, žemė vietomis su
knista milžiniškų mašinų, kurios kasa 
anglis. Kaip energijos problema yra di
delė, taip ir oro, vandens ir žemės sva
rinimo klausimas yra nemažas. Todėl 
žmonės kraustosi į priemiesčius, o mies 
tų centruose apsigyvena negrai. Kur 
prieš keliasdešimt metų buvo milijo
nierių vilos, ten dabar gyvena juodžiai. 
Savaitgaliais, didesnių švenčių proga, 
ant JAV kelių automobilių nelaimėse 
žūsta tarp 700 ir 900 žmonių. Išties, 
kasmet ant JAV kelių žūsta daugiau 
žmonių negu per Vietnamo karą.

Energijos konferencijos dalyviai nu
rodė keletą būdų, kaip butų galima 
gauti naujos energijos. Tarp, pavyzdžiui 
Islandijoje, Italijoje ir kitur eneigija 
gaunama iš pogrindžio vandens ir ga
rų. Taip ir amerikiečiai galėtų pasiga
minti energijos iš Kalifornijos geizerių. 
Vienas toks geizeris jau gamina elektrą. 
Energijos galima gauti ir iš žemės gilu
mos. Pragręžiant dvi skyles ir pilant 
vandenį į vieną skylę, žemės gilumoje 
vanduo sušyla ir pro antrą skylę ver
žiasi karšti garai. Pirmas toks bandy
mas jau davė gerų rezultatų. Australi
ja, Izraelis ir Japonija gamina energiją 
iš saulės spindulių. Du Amerikos moks
lininkai tvirtina, kad energijos būtų ga
lima gauti iš saulės karštose dykumose. 
Reikėtų keliasdešimt kvadratiniuose ki
lometruose pravesti vamzdžius, pripilti 
į juos tam tikrų chemikalų, kurie šildo
mi saulės, virstų karštais garais ir gamin 
tų elektrą. Elektros galima gauti iš vėjo 
malūnų ir potvynių. Paskutinį būdą iš
bandė prancūzai ir gauna 240 milijo
nus vatų. Daug elektros gaunama iš ato 
minių jėgainių, kurios nuolatos tobuli
namos. Energijos klausimas bus pana
šiai sprendžiamas kaip oro ir vandens 
svarinimo klausimas. Kai vanduo ir o- 
ras pasidarė pavojingai nešvarus, tuo
kart sukruto publika ir vyriausybė. 
Sukrus ir pritrukusi energijos.
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APIE KOSMETIKOS VARTOJIMĄ ■

Kiekviena moteris turi teisę prižiū
rėti savo veidą, pašalinti visa, kas jame 
negražu, o jo grožį iškelti ir pabrėžti. 
Tačiau viso to reikia siekti natūralio
mis priemonėmis, pakeliant visą kūno 
sveikatingumą, nusikratant ^reikalin
gų rūpesčių ir t.t. Kremas, pudros, bei 
įvairūs dažai mažai prisideda prie mo
ters išorės pagražinimo. Bet mūsų lai
kais moteriai leista vartoti kosmetiką. 
Ir su saiku, labai išmintingai panaudota < 
ji kartais įstengia nuo žmonių akių pa
slėpti kai kuriuos trūkumus. Tačiau 
moterys besigražindamos dažnai išeina 
iš ribų. Dažnai jau per šimtą žingsnių 
matosi ryškiai raudoni veidai, iki nena
tūralaus baltumo nupudruota nosis ir 
storai nuteptos karminu lūpos. Tiesa, 
kosmetikos vartojimas pas mus dar ne 
tiek įprastas, o jos technikai pasisavinti 
reikia daug laiko. Bet užtat taktiška mo 
teris čia seka posakiu „verčiau per ma
žai, negu perdaug."

Niekas negali moteriai drausti pasi
gražinti. Bet geras skonis neleidžia jau 
nuo pat ryto vaikščioti ryškiai nudažy
tomis lūpomis ir nuteptais antakiais. 
Dažniausiai, kas vakare prie elektros 
šviesos atrodo gražiai ir žavingai, tas 
ryškioj dienos šviesoj atrodo neestetiš
kai ir veikia atstumiančiai. Iš viso, nu
pudruotas veidas, raudonos lūpos ir 
juodai ištepti antakiai taikosi prie viso 
moters gyvenimo būdo. Kas tinka drau
gijoj esančiai gražuolei, tas gali visai 
netikti kukliai šeimynos motinai.

Apskritai moterys turėtų būt atsar
gesnės ir vengti gražintis viešose vieto
se. Tikrai keista, kad neprotestuojama, 
kai moteris, tuoj pavalgius ar kaliais be
valgant, išsiėmus pudrą ar lūpų pieštuką

KRUOPINIAI VĖDARAI

1 kg miežinių kruopų, 1 litr. kraujo 
1 litr. tarkuotų bulvių, mėtų, 1 litr. 
spirgų, 100 g. riebalų,druskos.

Kruopas išmirkyti, nusausinti. Į jas 
įpilti kraują,karstus; spirgus, tarkuotas 
bulves, įberti smulkiai supiaustyty me
tų, pagal skonį druskos ir gerai išmai
šyti.

į išvalytas, išplautas žarnas prikimš
ti paruoštos masės. Žarnų kietai nepri- 
kimšti, kad nesutrūkinėtų. Skardą pa
tepti riebalais, padėti porą-trejetą me
dinių balanėlių ir, užrišus vėdarų galus 
siidu ar užsmeigus mediniu smeigtuku, 
juos sudėti į skardą. Kepti vidutinio 
karštumo krosnyje 1-2 va!., žiūrint 
kokio storio žarnos. <,

Kruopiniai vėdarai valgomi karsti. 
Prie jų paduodami spirginti lašinukai.

KIUNKE SU KOPŪSTAIS
$5 kg. bulvių, 0,5 kg.raugintų ko

pūstų, 300 g. lašinukų, 1 svogūnas, 
druskos pagal skonį.

Nuskustas bulves supiaustyti gaba
liukais ir dėti į verdantį vandenį. Kai 
bulvės bus minkštos, sudėti nuplautus 
raugintus kopūstus (jie gali būti ir švie
ži). Dar pavirinti 15-17 min. Paskui 
vandenį nusunkti, o bulves gerai sukra
tyti.

MŪSŲ LIETUVA

pradeda čia pat dabintis. Tokią pat 
teisę turėtų ir vyras, pašokus ar .bešo
kant, išsiėmęs šukas ir brilijantiną, su
tvarkyti savo frizūrą.

Vyrai nieko panašaus nedaro. Tikrai 
ryteriska iš jų pusės - tyliai ir kantriai 
žiūrėti, kuomet jų kaimynė, ištraukusi 
šukas, pradeda prie stalo smarkiai šu
kuoti savo sufrizuotas garbanas. Net ir 
labai jautrios poniutės, kurios niekuo
met neatsigers iš to paties stiklo, iš ku
rio musė paragavo, nė į ką neatsižvelg
damos tvarko savo frizūrą, visai užmirš 
damos, kad aplink lakstantieji plauke 
patekę kam į sriubą ar kepsnį ^paga
dins jo apetito.

Perdėtas rūpinimasis savo grožiu yra 
įkyrus ir kartais net labai nemalonus. 
Tik tai malonu ir gera, kas neišeina iš 
savo ribų. Tą patį galima pasakyti ir a- 
pie kvepalų vartojimą. Jų kvapas turi 
būti švelnus ir ves jaučiamas. Kiekvie
nas, smarkiai įsikvėpindamas, parodo 
nenorįs su kitais skaitytis. Niekas nega
li būt tikras, kad jo kvepalai visiems 
patiks. Dažnai kitiems jie gali būti visai 
nemalonūs. Todėl vienas gali gauti gal
vos skaudėjimą, o kitas netekti apetito, 
visą laiką jausdamas tą patį nemalonų 
kvapą.

Tikrą saiką čia nustatyti sunku. Kar
tais vienas lašas daugiau — ir mes jau 
kvepiame kaip perfumerijos krautuvė.

Atsikratyta tos nuomonės, kad kvė
pinasi tik tas, kuris negardžiai kvepia. 
Patyrimas rodo, kad kaip tik labai šva
rūs ir rūpestingai save prižiūrį žmonės 
yra didžiausi kvepalų mėgėjai. Bet jie 
besigėrėdami kvepalais, dažnai išeina 
iš ribų, o tai jau negera.

(Iš knygos „Jaunai Inteligentei”V. 
Andriukaitytė).

Lašinukus supiaustyti kubeliais ir 
paspirginti. Baigiant lašinukams tirpti 
įpiaustyti svogūną, pakepinti. Užpilti 
ant kiunkės ir dar kartą sukratyti. 
Kiunkė paprastai valgoma pavakariams, 
bet ją galima paduoti kaip priedą prie 
mėsos patiekalų.

ŽEMAITIŠKAS KRUPNIKAS

200 g.medaus, 200 g. cukraus, 
šaukštelis cinamono, stiklinė vandens, 
imbiero, muskato riešuto, rožių žiedų, 
rūtų šakelių, Kadagio uogų, gvazdikė
lio, 2 litr. stiprios degtinės.

Medų, cukrų, vandenį ir nurodytus 
prieskonius virti 10 min. Po to nukelti 
nuo ugnies, supilti degtinę, indą uždengi 
ti ir dar pakaitinti, bet neužvirinti.

Krupniką apie 8 vai. palaikyti šaltai 
paskui perkošti pro tankią medžiagą, 
supilti į butelius ir pastatyti šaį^i.

VAISIŲ TORTAS „SLYVELÊ*

Biskvitui: 10 kiaušinių, 10 Šaukštų 
cukraus, 10 šaukštų miltų, truputį va
nilino.

Kremui: 0,5 litr.pieno, 4 kiaušinių 
tryniai, 4 šaukštai cukraus, 0,5 kg.svies- 
to, 0,5 kg. džiovintų slyvų, 200 g. rie
šutų, apelsinų žievelių, vanilino.

Kiaušinių trynius išsukti su cukrumi 
iki purumo (geriau imti miltinį cukrų),
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SVARBIAUSIA PASITIKĖTI
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ANTROJI VASARA
Gražina Tulauskaitė.

Vėl žydi svaiginančios liepos. 
Prie mano gimtųjų namų. 
Kaip širdžiai nurimti paliepus 
Paklydus vienai tarp kalnų?

Manąs tenai dairosi gluosnis 
Prie tėviškės kelio plataus 
Kuo raudančią širdį paguosti? 
Kur kelio namo pasiklaust?

i

Ar vytis prabėgančią saidą 
Dangaus mėlynuoju krantu? 
Gal, debesys jūs ten keliaujat? 
Žvaigždele, kurskubiniės tu?

Pražydo palangėj jazminai 
Tenai antrąsyk be manąs. 
Kur baltos lelijos svaigina, 
Kas kelią padės man atrast?

sudėti miltus bei išplaktus baltymus ir 
maišyti. įberiant vanilino. Tešlą supilti 
į riebalais pateptą skardą ir iškepti. Bisk
vitą atšaldyti, išpjauti apvalios ar ketur
kampės formos lakštus.

Išvirti kremą. Kiaušinių trynius iš
sukti su cukrumi. Užvirinti pieną, juo 
užplikyti išsuktus trynius ir maišant 
pakaitinti, (tik neužvirinti). Masę at
šaldyti ir sukant po truputį sudėti iš
suktą sviestą. Kai masė pasidarys pusi, 
įberti vanilino.

Supjaustytus biskvito lakštus aptep
ti kremu, pabarstyti išmirkytomis ir su- 
piaustytomis slyvomis, kapotais riešu
tais bei cukruje išvirtomis apelsinų žie
velėmis (cukrinukais). Lakštus dėti vieną 
ant kito, truputį prislėgti. Torto viršų 
aptepti likusiu kremu, papuošti slyvo
mis, riešutais.

Tortas yra skanus, gražiai atrodo.

BANANU LEDAI
1/2 litro pieno, 4 bananai, 6 šaukštai 

cukraus, 2 kiaušiniai.
Išmaišyti trynius su 3 šaukštais cuk

raus, pamažu pilti pieno ir dėti ant ug
nies, nenustoti maišyti. Nuimti nuo ug
nies ir leisti kad atauštų. Atskirai išplak
ti baltymus ir pamažu pilti likusį cuk
rų ir vis plakti. Paskui dėti bananus ir 
maigyti po truputį. Ant galo viskas su-

Mama galėtų būti visai nebloga pa
tarėja, jeigu berti kiek ja pasitikėtum. 
Vėliau, už 4, 5 metų, bus kita kalba — 
grįš motinos autoritetas, ir jos žodis 
bus tiek pat svarus, kaip dabar draugių 
žodis. Visas klausimas dabar.

Kartą studentės pakvietė vieną po
nią pakalbėti joms apie mergaitės pasi
ruošimą gyvenimui. Viena iš tų studen
čių, po kiek laiko sutiko gatvėje simpa
tingą mergaitę, kuri lankė vidurinę mo
kyklą pirmus metus.

- Kaip tavo vardas? - paklausė stu
dentė.

Mergaitė atsakė.
- A, tai tavo mama mums taip įdo

miai kalbėjo. Esi laiminga, kad turi to
kią mamą. Mes bnvome ja sužavėtos 
Kiek ji turi žinių. Kolis nuostabus jos 
patyrimas.

- įsivaizduok, mama turi žinių ir pa
tyrimo - galvojo mergaitė grįždama 
namo.

Ji lyg netikėjo, ką studentė jail sakė. 
Ne, tai kažkas lyg perdėta. Gal norėjo, 
kaip vyresnė, marie paglostyti mamos 
pirštine. Bet ji nutarė patikrinti mamos 
žinias ir patyrimą.

- Kaip tu, mama galvoji? Kaip tau 
atrodo? Mano draugės sako taip, o gal 
geriau būtų kitaip?

Motina nustebo. Pasižiūrėjo didelėm
akim, lyg tikrindama, ar duktė rimtai 
nori išgirsti jos nuomonę. Lig šiol tikros 
kalbos tarp jų beveik nebuvo. Tik trum
pi klausimai - kasdieniški: kur buvai, 
kada grįši? , ko nori? Ir duktė tik pasi
teiraudavo, ar galima, kodėl ne ir pana
šiai. Dabar ji kreipėsi į mamą lyg vyres
nę seserį ar draugę.

Motina pasijuto atlaisvinta nuo sa
vo autoriteto, kuris verčia kalbėtbofici- 
aiiu tonu. Dabar ji prabilo į dukrą daug 
laisviau ir paprasčiau - tokiu draugišku 
tokiu mielu tonu.

Mergaitei atsivėrė kažkas nauja - ta
rytum kita motinos pusė, kurios Ilg
šio! nebuvo pastebėjusi. Nuo tada jos 
pradėjo bendrauti, kaip dvi draugės, ir 
kalbėtis vis dažniau, ypač vakarais.

- Kokia aš buvau žiopla.- galvojo 
mergaitė, jau pati tapusi studentė.-Ma 
niau, kad visas paslaptis man atskleis 
draugės ar knygos, tik ne mama.
(E knygos Moderni Mergaitė-St. Yla).

maišyti ir gerai išplakti, tada supilti į
stildo taures ir įdėti i ..Congelador” 
kad sustingtu.

Kad sutarkuoti krienai nepatam.se- 
tu, apšlakstykite juos citrinos sultimis 
ar actu ir gerai permaišykite.

Tarkuotus krienus galima sutaisyti 
su grietine arba burokėliu sultimis. 
'Daugelis mėgsta įdėti cukraus ir trupu
tį acto.
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Ricardo Kimeklis Merani

Eu tenho parentes numa cidade cha
mada SALAKAS. Fica a 19 kilometros 
a sudoeste de ZARASAI. É cercada de 
tantos rios e lagos que parece uma ilha 
(SALA) donde derivou seu nome SA
LAKAS.

Minha mãe viveu lá e conta que é 
uma região antiquissima. Há vestígios 
de habitantes das eras paleoliticas e neo- 
liticas. Naturalmente eram povos nôma
des depois tomaram-se agricultores se
dentários e principalmente pescadores. 
Segundo pesquisas arqueológicas, há 
fortificações (piliakalniai) da era da 
pedra lascada e do bronze. Nessa época 
muito antes de Cristo, já eram conheci
dos como lituanos adoradores de cultos 
pagãos. A cidade Salakas foi oficial
mente fundada no século XI pelo Grão 
Duque UTENIS, filho de Grão-Duque 
L1ÜTAVERAS. UTENIS foi um grande 
herói, lutou contra os invasores „Kala
vijuočiai’. Na era medieval, Salakas já 
possuia 7 igrejas, 7 conventos e um cas- 
t&o-fortaleza. Foi invadida pelas hor
das suécas (Vikings), quando os litua
nos sofreram muito, lutaram e expul
saram os invasores desta vêz e de todas 
as outras.

A região era cercada de grandes e 
profundas florestas (girios) e a partir 
de mais nou menos 1240 já era conheci 
da pelos Grandes da Nobresa lituana e 
até pelos Embaixadores de Países vi- 
sinhos, que a transformaram em local 
oficial de caçadas. Salakas era a séde e 
por ocasião das temporadas de caça 
tomava-se um centro de atrações.

Toda a região (como a maior par- 
.te da Lituânia) possue tantos lagos, 
porque, na era do De gelo )logo em se
guida à era Glacial) as geleiras desceram 
do Artico atravessaram a região que ho-
je é a Finlândia e desceram para as pla
nícies do Báltico, trazendo de roldão 
terras aluvionais e enormes pedras. Al
gumas dessas pedras possuem inscrições 
gravadas indecifráveis. As águas das ge
leiras derretidas, transformaram-se em 
rios e lagos, tomando tão característica

SALAKAS

a região. Por isso, hoje, Zarasai, é uma 
estância de turismo. Nos últimos sécu
los os habitantes tomaram-se famosos 
pescadores, porque nos rios e lagos há 
muitos peixes e principal men te um ti
po de lagosta chamada „Vėžiai”.

Os camponeses são grandes artesãos 
e os homene de Salakas são especialis
tas em entaihos de madeii a. verdadei
ros trabalhos artísticos que enfeitam 
móveis, alpendres, cumieras e princi-. 
palmente as Cruzes e capelinhas. As 
rêdes de pescar feitas pelos campone
ses de Salakas são disputadas pelos mer
cadores de regiões distantes É famoso 
também o artesanato de tecidos, feitos 
com fios de lãpcânhamo e linho, com 
desenhos tão variados e cores tão lin
das e inalteráveis tempos afora, de tra
balhos (audeklai) conservados através 
de gerações, temos tecidos de desenhos 
tão lindos e de còres tão vivas, como se 
fossem novos. Êsse era um dos orgul
hos das camponesas das aldeias de Sa
lakas. Naturalmente, nos dias de hoje, 
a região está se industrializando, mas 
os costumes permanecem, porque o 
povo lituano é orgulhoso de suas tradi
ções, do seu folclore e do heroísmo pe
rante as adversidades. Tanto em Salakas 
como em toda a Lituânia, antigamente 
durante a opressão da Russia Imperial, 
não havia liberdade para o idioma litu
ano, e nas escolas era proibido. Nas igre 
jas também. Mas, as mães lituanas, às 
escondidas, em casa, ensinavam os filhos 
a ler e a rezar em lituano. mantendo as

CALENDÁRIO DE JUNHO NA 
RAMOVĖ

10-6 • Excursão dos pequenos e dos mé
dios para S. Roque e Cotia e P.qúe Ibi- 
rapuera com exibição das danças litua
nas.

21-6 • Excursão dos médios s dos gran
des para Paranapiasaba com novas ati
vidades dos recém inscritos escoteiros.

24-6 • Provável excursão do grupo de 
danças „Žilvitis" para o Colégio pro
fissional de electrónica em Campinas.

sim aquela chama para a preservação 
da raça. Diz um provérbio: ,,É sobre os 
joelhos de Uma mãe que se forma um 
homem’", é por isso que nenhuma inva 
são conseguiu nada com perseguições e 
os heróicos „knygnešiai” arriscaram 
suas vidas para divulgar a literatura litu
ana. Muitos morreram outros foram de
portados, mas hoje nós devemos hon
rar a sua coragem por divulgarem a li
teratura lituana tão heroicamente.

As vezes eu tico pensanuo, que, 
desde que nós nos tomamos cristãos 
(você sabe que os antigos povos litua- 
nos eram pagãos e foram cristianizados 
e batizados durante o reinado de MIN
DAUGAS no Século XIII), desde essa 
distante época até hoje, quantas gera
ções e gerações de mães lituanąs. como 
urna bendita corrente, sentaram em 
>eu volo os filhinhos pequenos e pe
gando em sua mãozinha os ensinaram
o Sinal da Cruz? Já pensou? E foram 
construídas muitas igrejas, pequenas 
grandes, lindas, enormes catedrais.

Hoje, em todas as cidades lituanas 
e também na cidade de Salakas há esco
las de vários gráus e nas cidades maio 
res ha Universidades, onde os lituanos 
estudam e se esforçam para serem m 
vencíveis na técnica e no saber. Por isso 
eu quero visitar essa terra e me orgulho 
de pertencer à sua estirpe.

STOVYKLA VAIKAMS IKI 13 METU AMŽIAUS LIEPOS 18 25 DIENOMIS, SANTA 
ISABEL. Mokestis - Cr$50.00. Registruotis klebonijose iki birželio 30 dienos.
ACAMPAMENTO EM SANTA ISABEL PARA 0 S DE 8 ATÉ 13 ANOS DE IDADE, DO 
DIA 18 A 25 DE JULHO. Cr$50,00. Inscrição nas casas paroquiais até 30 de junho.

P/fíKlNS SU SUM AS KI
TAIS PÚ&AISJR P£R- 
bRĖGSTU PEČIU LIPO 
/š MEDŽIO ŽPMW.

AUGALOTAS ,JU0D- 
BMVA6 VAIKINAS 
ŠLUOSTĖ KP A UJA 
NUO KIPV/0.

NNCAS PIETARIS

TRECIAS LAI
KE KAIRIAU 
RMKA ŠU- 

SPAUDES TIE
SIAM N HE- 
ČA M KRAU
JUI TEKĖTI.
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PER VIENĄ MINUTĘ NUBĖK IS A J B.

Silvia Bendoraitis.
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gueiredo Ferraz e do Secretário de Es 
portes ,Sr. Paulo Machado de Carvalho.

Entre dezenas de escolas, participou 
o Instituto de Educação São Miguel 
Arcanjo. Transcrevo o que foi destaca
do no jornal „A Gazeta Esportiva’, de

Galvosūkis* Paukštytėms.

KLAIPEDA

TAURAGĖ

No dia 6 de maio p. passado, às 9 ho
ras, nu Av. S. João, houve o magnífico 
desfile de abertura da VII Olimpiada 
Infanto-Juvenil da Cidade de São Pau
lo, contando com a presença do Gover
nador Sr. Laudo Natei, do Prefeito Fi

BIRŽAI

7

,. VENCENDO BARREIRAS, O ES
PORTE TORNA IRMÃOS RAÇAS DI
FERENTES’, uma das várias fràses es
critas em faixas trazidas por alunos do 
Colégio São Miguel Apresentou - sua 
fanfarra com mais de quarenta elemen
tos, que marcaram, ao som da marcha, 
o passo certo dos colegas, divididos em 
equipes de competição (entre elas a pa
tinação), e em um formidável e nume
roso pelotão de bandeiras coloridas. 
Duas coisas chamaram a atenção do pú
blico - quando a escola passou: a faixa 
de „Agradecimento aos Embaixadores 
da Amizade’, homenageando Pelé, Edet 
Jofre, Emerson Fittipaldi eítantos out
ros campeões brasileiros, e também as 
meninas que faziam evoluções com bo
las de borracha, demonstrando um per
feito equilíbrio epreparação”.

Na classificação Geral Final o I.E.S. 
Miguel Arcanjo ficou em 5o lugar.

Ganhamos 8 troféus. Iremos recebê- 
los no dia 14 de Junho, no Palácio An
chieta, na Câmara Municipal de São 
Paulo.

A classificação foi a seguinte:

BALIZA - Campeão
BANDAS E FANFARRAS - Vice-Cam- 
peão.
DANÇA FOLCLÓRICA ■ Campeão 
GINÁSTICA MODERNA - Campeão 
POLO AQUÁ TICO - Campeão 
DESFILE - Campeão
CATEGORIA “D” FEMININA JUVE
NIL - Campeão.
TROFÉU OLÍMPICO ■ 5o Colocado.

VILNIUS

l À<k Lietuva.

GARbINAS

5CU.

Ainda a Gazeta Esportiva, de 15-5- 
73, publicou o seguinte:
„NO SHOW DA GINÁSTICA MODER
NA, S. MIGUEL FOI O MÁXIMO”.

Belíssimo espetáculo de música e 
movimento foi o concurso de ginástica 
moderna e dança folclórica, no encer
ramento da VIII Olimpíada Magistral 
a apresentação dos meninos do Ginásio 
S.Miguel Arcanjo, que tinha a maior 
torcida para apoiá-los,aplaudindo as 
doze meninas de ginástica e os oito pa
res que dançavam, vestindo trajes litua- 
nos de várias cores’.

Agradeço aos meus colegas do „Žil
vytis” e a todos que compareceram pa
ra torcer por nós.

kA5 TAip
RÊIKIÀ PAfU^YT/ 
CAO MAZhW

VISI/P =

CAO BRAVO'
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Ką sako anketos 
apie lietuvių Išeivių 
religinį bei tautinį 
gyvenimų ir jo pažangų

“Jaunimo Žygis už tikėjimo 
laisvę \ vadovaujamas Pt Rub
lio, 1972, Jaunimo, metais anke
tos būdu sunoko pasisakymus 
apie lietuvių religini ir bažnyti
nį gyvenimą bei galimybes jam 
pagerinti. Anketos iniciatorius ir 
pagrindinis vykdytojas buvo 
kun. K Žemaitis

Atsa
kė 508. Daugiausia iš JAV (67 
proc, visų atsakiusių), toliau iš 
Europos (16 proc.), iš Kanados 
(12) ir iŠ kitur 5 proc.

Didžiausias atsakiusių pro
centas yrą studentai (39 proc.), 
toliau, kunigai (17 proc.); vyrų 
daugiau nei moterų (65:35).

Pirma klausimų grupė apie 
“lietuvybę-religiją” rodo labiau 
pačių atsakančių religinę prakti
ką: religiją praktikuoja lietuvių 
kalba 46 proc., keliom kalbom 
46 proc.^ nelietuviškai 3 proc.

Vaikus religijos moko ar pasi
ryžę mokyti lietuviškai 8-3 proc. 
Didžiausią vaidmenį čia turi at
likti patys tėvai (63 proc.); para
pijose specialios pamokos (47 
procj, lituanistinės mokyklos 
(40 proc.).

Sfiia^sSseáfei

VERGIJOS KRY2KELIU0SE
(T asa iš praeito Nr )

Stefanija Rokiene

unio režimo. Kad pilnai atsivertu žmogui ak v s. rei
kia labai daug pamatyti, viską patirti ant savo kailio 
reikia pereiti ugnį ir vandeni, reikia susitikti su gilti
ne ir giliai pažvelgti jai į akis, - tik tada galima turė
ti pilnesnį supratimą apie ruošiamą visam pasauliui 
raudonąjį rojų. Laisvasis pasaulis nieko neišmano a- 
pie komunizmo užmačias ir ketinimus.

MEŠKERIOJIMAS

Kai kas įsigijo meškerkočius, pnsitaisė meškeres ir, 
baržoms lėtai plaukiant, mėgino pasimeškerioti žu
vies. Nežinau, ar jie pasigavo bent kokią žuvytę, bet 
buvo svarbu, kad meškeriojo, ilsėjosi po baisiai var
ginančios kelionės traukiniais ir traukė į savo išvar
gintus plaučius tyrą Sibiro miškų orą. Pakrantėse au
go daugybė spygliuočių medžių, kunti ozonas stipri
no ir gaivino mus. Jau ir sąnariai atsigavo iŠ sustingi
mo.

Atsirado šuniškas apetitas, labai norėjosi valgyti. 
Visi valgė, kas ką turėjo, o daugumas tik duonutę su 

* „kipetoku”. Dažnas galvojo apie skanesnį ir sotesnį 
kąsnelį. Kad taip gavus gerai užkirsti riebių kopūstų 
su juoda rugine duona. Tai būtų skanu’.

Meškeriotojai mums žadino viltį. Gal apgyvendins 
kur nors prie upės ar mažesnio upelio. Pasigausime 
žuvų, o miškuose gal bus galima ir pamedžioti. Taip 
mes tada raminomės. Žodis „pameškerioti’’ mums at
rodė paprastas ir realus. Bet kaip mes vėliau šypso- 
jomės iš tų nepagristų svaičiojimų. Plaukdami Obe,z 
mes buvome dar vaikai ir visai nepažinome komunis-

Antra klausimų grupė apie 
“pmpiją” yra daugiausia pagei
davimai, kaip sustiprinti jauni
mo religinį lietuvišką auklėjimą. 
Atsakymai (87 proc.) pasisako už 
visų lietuvių sutraukimą į lietu
viškas parapijas, nors į jas galėtų 
būti priimami ir nelietuviai (44 
proc.). Naudojimasis parapijos 
patalpom savaime pririša jauni- 
mą prie parapijos (87 proc.).

Parapija turi būti lietuvybės 
židinys ir dėl to klebonais jose 
turi būti skiriami, kurie moka 
gerai lietuviškai ir yra susipaži
nę s-u lietuvių visuomeniniu gy- 
venįjųų^g.n^t-).

grupė apie 
dvasiški ją” klausia, ar parapijų 

kunigai yra tokie, t. v domisi 
lietuvišku gyvenimu, yra susirū
pinę parapiją išlaikyti lietuvišką 
ir gina lietuviškus reikalus At
sakymai čia labiau suskyla. Dau
gumas (54-56 proc.) čia kalba 
apie “kai kuriuos“ klebonus, ku
rie parodo tokio rūpesčio Mažu
ma (12-17 proc.) mano, kad to
kių susirūpinusių esą “retas ku . f 9 ns

Ketvirta grupė apie lietuviškų 
parapijų “savivaldą“. Čia dau
gumas atsakymų (70 proc.) nori, 
kad Vatikanas paskirtų specialią 
vadovybę lietuviškom parapi
jom; ta vadovybė turėtų skirti 
lietuviškom parapijom kunigus 
ir būti atsakinga tiesiogiai Vati
kanui (77 proc.).

GYVENIMAS SIBIRO KOLCHOZUOSE

PIRMOSIOS ŽINIOS

Aš patekau Fedės Malyševo vežiman. Tai buvo jau
nas, vos per dvidešimt metų persiritęs berniokas. Gels
vas ir platus aziatiškas veidas, kuriame atsispindėjo 
laukiniškumas, bet kartu ir nuoširdumas. Skerspiū- 
vės akys priminė mongolų giminę. Kaip vėliau paaiš- 
lėjo, beveik visi tos apylinkės gyventojai, buvo ati- 
tremti nuo Baikalo ežero. Juos čia ir vadina „zabai- 
kalcy“. Tai buvę pirkliai, fabrikantai,namų savinin
kai ir stambesni ūkininkai.

Mano vežikas dėvi paprastą.kasdieninę kolchozi- 
zininkų aprangą. Tai gerokai apdriskęs vatinis, jau daug 
kartų lopytos kartūno kelnės ir auliniai batai.

Einame prie jo vežimo. Jis bando man padėti ir 
nešti mano bagažą. Paduodu jam savo pusmaišį rugių 
Tuojau maišą apčiupinėja, pastebi kad nemalti grūdai 
ir klausiamai į mane pasižiūri.

- Šitie mano rugiai atsivežti iš namu, iš Lietuvos, 
-sakau jam. (tasa 8 psl.)

Maskva ginasi - tąsa is 2 psi j Kaâibame apie Lietuvą lan
kiusius kunigus ir jų ten pa 

reiškimus, kokius jam tik paki reiškimus. Tai skaitant prisasne 
šo, kad iš tos peklos išneštų na, kaip kadaise lankėsi Rusi 
sveiką galvą, o sugrįžęs į Pran- joje Prancūzijos komunistų va- 
eliziją visa tai aprašė ir išstojo dao Andrė Gide. Ji® savo auto
iš komunistų partijos.

Tunstai saugoja savo galvas

Apsilankę okup Lietuvoje ku
nigai visi liudija, kad okup. Lie- 
tuvoje jiems neleido nuvykti, 
kur jie norėjo o kur vykti lei
do, visada juos lydėjo “vado
vas“, nors savo gimtinę ir ki
tas vietas kunigas geriau žino
jo už savo “vadovą”. Vienas iš 
jų, tik grįžęs Amerikon, nuste
bo klausydamas iš Vilniaus ra
dijo savo posakių. Tai buvo jam 
nežinant užregistruotas pokal
bis važiuojant taxsi su 'vado
vu“. Kunigas sako, kad ir jis. 
kaip Andrė Gide, savo 'vado
vui’’ palankiai atsakinėjęs, kad 
išneštų sveiką galvą.

Į minėtoje vyskupo kalboje 
mums meilės pareiškimą užtik
riname, kad mes mylime savo 
tautą ir tėvynę, tik ne tą. apie 
kurią mums nuolat kalba per 
radiją iš Vilniaus a.r okup. Lie 
tuvoje vaikams mokykloje. Mer, 
mylime ir mūsų jaunimą, mo
kome jį mylėti Lietuvą, o ne 
Sovietų Sąjungą. Mes taip pat 
tikime, kad. vyskupo ir to ko
miteto meilės pareiškimas yr 
apie Lietuvą, negu daugelis iš 
ten atsilankanci

biografijoje pasakoja, kaip korn.
Rusijoje pasirašė visokius pa- 

Simbolika dail. V. Ignas

skinamas ne tik mums, bet jų 
ir mūsų broliams vergijoje Sibi
re ir Rusijoje. Užtikriname vys
kupą ir komitetą, kari mes ne
same nei persekiojami, nei nie
kinami, nei alkani, nei benamiai.

Užtat mes patartume komite
tui daugiau domėtis lietuviais 
didžiojo brolio “svetingoje“ tė
vynėje. Aniems nusiųsti duonos, 
reIigteL jf tautinės _ Hteijitūros 
ir paprašyti tą geraširdį didįjį 
'brolį, kad mūsų lietuvius paleis
tų iš vergijos ir pats išsikraus
tytų iš Lietuvos.

(Pabaiga)
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<ibra( imas 
ir sūnus

Al. Barono romanas 
pavadintas Abraomas ir 
sūnus (206 psL, kaina 
4,50 dol., viršelis K. Ve 
selkos). Pavadinimas in
triguojantis, nes,pagal jį 
spręsdamas, gali tikėtis 
romano iš biblijinių lai
kų, žydiška šių laikų te
ma su persekiojimais 
ir šaudymais ir apie biz
nius. Toki e-galimi spėlio
jimai ir laukimas nepasi 
tvirtina -- romano vy
riausia galva yra Ameri 
koje gyvenąs senukas Stu
kėnas» svarstąs savo iš
kylančias problemas ir 
sūnaus Rimo, vedusio vo
kietaitę ir auginančio vai
kus, kurie sugeba savo" 
kalboje sudaryti iš ang
liškų, vokiškų ir lietuviš
kų žodžių sudurstytus sa
kinius. Pačiam Stukėnui 
maža belikę jau savų gy
venimiškų problemų — 
užeiti pasėdėti į smuk
lę (A., Barono ir kitų kū
rinių veikėjai, bet kita 
ko, ypač mėgsta tokią ins
tituciją, tai svarbi jųgy-

°^er0S Pokštelių a’.bumo viršelis, daiL Vytauto Jonyno

MUSU LIETUVA

venimo dalis), pavažinė
ti 'su tokiais pat seniais 
pame šker loti ar su s avo 
vienaamžiais pasiginčy
ti dėl to, pavyzdžiui, ar 
galima pasiilgti fabriki
nio darbo o Didžiausias 
problemas jam sudaro stu 
nūs ir jo seimą. Kai sū
nus ryžosi vesti vokietai
tę, tėvui buvo smūgis/’ 
Stukėnas buvo persime
tęs į maištavimo filoso
fiją, ypač nuo tos dienos, 
kai Vienoje bombardavi
mo metu buvo užgriau-
tos rūsyje jo žmona ir 
duktė, o jis ir sūnus iš
liko gyvi, nes nepaklau
sė viešbučio savininko 
šūkavimo skubėti slėp
tis e

Vienas dalykas, žino
ma, yra nepaklausyti 
viešbučio savininko ra
ginimo orinio pavojaus 
metu paskubėti į rūsį, o 
visai kitas išskirti sūnų 
ir vokietaitę. Šiuo atve
ju Stukėno fi los oi avimas, 
kad jis pasirodęs prieš 
viešbučio savininką kaip 
maištininkas, yra grei
čiau tik noras save pa
drąsinti, N©, Stukėnas nė
ra maištininkas, tokia au
reolė jam netinka. Jis 
šiaip įdomus inteligentiš
kas senukas, kuris norė
tų būti kitoks, dėl to daž
nai persvarsto savo 
veiksmus ir pasielgi
mus, ir vistiek, kaip jis 
ką besvarstytų, viskas 
baigiama tradiciškai, 
kaip reikalauja taika ir 
ramybė, nusistovėjusi 
žmoniška tvarka ir įsta
tymai ir protas, o ne jaus

mai. Iš tuose pačiuose 
namuose su jo sūnaus šei
ma gyvenančio vokiečio 
laikysenos jis pasidarė 
teisingas išvadas, kad 
vyksta kažkas negera, 
bet jis abraomiškai pa
aukoja sūnų, tegu jis bū
na sau apgaudinėjamas, 
įtarimo pilnas jis vis ei
na pažiūrėti'naujai gimu
sios sūnaus dukters,tam
siaplaukės tokios vienos, 
kaip tas vokietis, švie
siaplaukių šeimoje, bet 
tyli. Kai sūnaus žmona 
nusistato išeiti su vokie
čiu, jis slepia ir prieš 
sūnų ir prieš Ją visus 
įtarimus, kaip pavyzdin
gas veidmainis, kuriam 
labai toli iki maištinin
ko, glosto ir už glosto, 
sūnų lyg ir paversdamas 
auko j amuo ju Iz aoku.

į romano pabaigą se
nis pasinaudoja net ir 
labai problematišku 
veiksmu, kurį maišti- 
ninkiškai galvojąs žmo
gus pavadintu biauriu iš
davimu. Policijos už ne
didelį nusikaltimą pales 
komam vaikaičiui jis net 
parūpina pinigų, kad tas 
galėtų pabėgti į Kanadą, 
prisiekia, kad niekam ne- 
sakysiąs jo laikinosios 
slapstymosi vietos, o vis 
tiek per sūnų jį išduoda. 
Bėgančiam vaikinui su
žeidžiamas nugarkaulis. 
Tik mėnesiui kalėti nu
teistas, tasai vaikaitis Au 
gustas guli ligoninės lo
voje ir gulės, kaip para
šyta, gal ištisus metus, 
kol jo' kojos pradės rim
tai veikti. Jeigu iki tos 
paskutinės dramos skai
tytojas dar vis galvos, 
kad ką gi tu jam pada
rysi, tam senukui Stukė
nui, analizuoja jis sau 
nuolat savo sūnaus ir jo 
šeimos reikalus, visada 
pasielgdamas, kaip tradi
ciškai priimta, taip sa
kant, kaip Dievas liepė, 
tai čia jau bus pagrindo 
ir skaitytojui sukilti ir su
simąstyti ar pabandyti 
spręsti moralines proble- 
mas. Stukėnas po tos 
“nelaimes su vaikaičiu 
pradeda rimtai graužtis. 
Jo. ilgų metų veidmainiavi 
mas šįkart Išėjo įviešu- 
mą, nes laikraštis para
šė, kad senelis išdavė. 
Tur būt, rašytojo valia 
jis susilaukė atpildo už 
savo ilgų metų veldmai- 
niavimą. K. Abr,

_________ 8
Vergijos kryžkeliuose tąsa iš 7 psl.

- Tai jus turėjote ir grūdu9 Pas mus duoda .mi
tus arba iškeptą duoną.

- Tai turite kepyklą? - paklausiau.
- Ne. Duoną kepa viena kolchozininkė - sande 

lininko žmona. Tai labai geras darbas.
Ateiname prie vežimo. Arkliukas labai menkas 

Matyti, daug ir sunkiai dirba ir mažai gauna esti. Vr- 
žinias visai sukrypęs ir mėšluotas. Atrodo, neseni;!: 
vežtas mėšlas. Šonuose užbraukta po porą lenirin, 
ir įmesta truputis šiaudu- Susidedu savo „turtą i 
vežimą, pati susirangau ant šiaudų ir važiuojame 
Pasižiūriu pirmyn ir atgal ir matau ilgiausią pastom 
vilkstinę, kun išsirangiusi kaip gyvatė, vos tik iu.i.«

Kelias labai blogas, jo viduryje liula purvvmts 
nors iŠ abieju kelio pusiu iškasti grioviai ir žeme ?.». 
mesta j kelio vidurį. Žemesnėse kelio vietose priklo 
ta žagarų ir šiaudu, nes šiose Sibiro apylinkėse visai 
nėra žvyro ir akmenų.

Važiuojame tylėdami. Abiejose kelio pusėse du 
bama žemė. Plačiuose laukuose gražiai vilnija javų 
laukai. Tos dirvos atkariauta iš taigos, ir jas supa tam 
sus miškai. Gyvenviečių dar niekur nesimato, nors 
jau atvažiavome geroką kelio galą.

- Kieno čia žemė? klausiu savo vežėja"
-■ Už dvylikos kilometru privažiuojame Suilti>|c 

kaimą, kuriam pnklauso visa šita žemė.
Kiek patylėjęs vežikas vėl mane klausia
- Kas jūs esate ir iš kur atvažiavote?
Aš jam paaiškinau, kad mes esame lietuviai trem 

tiniai iš Lietuvos, bet jis apie mūsų kraštą nieko neži 
nojo.

- Mes irgi esame 1931 m. tremtiniai iš Zabaikalo 
•- jis man pasakė ir susimąstė.

Matau jo kišenėje laikraštį. Man labai rūpi sužim? 
ti, kas dedasi karo laukuose. Paprašiau parodyti savo 
laikraštį. Jis man paduoda ir paaiškina, kad tai esą* 
nedidelis rajono laikraštis.

Vartau ir žiūrinėju gautą laikrašti, o jis. kaip n 
atspėdamas mano mintis sako:

- Blogai. Vokietis mus smarkiai muša. Jau toli 
įžengė i mūsų plačiąją šalį. Mobilizavo visus kainu* 
vyrus.

Jis buvo dar paliktas, bet vėliau ir jį pašaukė i .n 
miją ir žuvo fronte.

Tuojau Fedia susigriebia, kad gal perdaug man pa 
sakė, nutyla ir tylime abu. Arklys,eina lėta žingine 
Žemesnėse kelio vietovėse, visai neišbrendamas puiv o 
nors buvo pats vidurvasaris. Bijau kad neįklimptu 
mūsp vežimas ir kad nereikėtu išlipti į tą makalynę.

PREMIJA U2 VERTIMUS
Lietuvių rašytoju kuriniams plačiau pasaulyje paskleis

ti Lietuviu Rašytojų Draugija skelbia PETRO VARKA- 
LOS vardo literatūrinę premiją.

H S N U O $ NUOSTATAI
1. Premija skiriama už lietuvio rašytojo-jos prozos kū
rinį - romaną, novelių rinkinį, dramą, arba jo sureda
guotą ar išverstą lietuvių prozos antologiją, pasirodžiu
sius 1974-1976 metais anglų kalba.

2. Premijos dydis - 1000 anglų svarų (apie 2500 dol.). 
Jos iniciatorius ir mecenatas PETRAS B. VARKALA 
Puriey (Surrey), Anglija.

3. Komisiją premijuotam veikalui atrinkti skiria Lietu
vių Rašytojų Draugija. Be trijų L RD narių, išsamiai pa
žįstančių literatūrą anglų kalba, komisijoje dalyvaus 
bent vienas lietuvis tos srities specialistas ir premijos 
mecenatas.

4. Premijuojamas verstinis veikalas turi atlikti šiuos rei
kalavimus:

a) Jis turi būti literatūriškai vertingas.
b) Jo autorius gyvenąs laisvajame pasaulyje.
c) Jo leidykla pakankamai žinoma, kad butų garan
tuota veikalui žymiosios spaudos recenzijos ir bent 
vidutinis tiražas.

5. Neradus premijuotino veikalo,komisija gali minėtąja 
premija paremti jau išversto literatūriniu atšvilgiu ver
tingo rankraščio išleidimą žinomoje leidykloje ,jei to
kios paramos leidykla reikalautų.

6. Nei premijuotino, nei remtino veikalo raeradus, pre
mija atidedama 1977-1979 metams.
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T í Ė 8 A I R GYVENIMAS

SEKMINĖS TADA IR DABAR

Neseniai teko pasikalbėti su viena is 
JAV atvykusia tautiete, Ji pasisakė 
įrmjaati tenai savo parapijos charis- 
matinio būrelio sueigose. Jose skaito- 
m §v, Mtas ir, visiems tylint, kiekvio 
naâ apgalvoja, ką ta perskaitytoji vieta 
jam ar jo aplinkai reiškia. Paskui kiek
vienas, kas mano pajutęs savyj© Šv. Dva
sios įtaką, vadinama chsrisma^dovana, 
pasidalija su visais savo gautu patyrimu. 
Savo aiškinimus daugelis baigia malda, . 
prie kurios prisideda ir kiti su savais dė
kojimais ir prašymais. Taip pat kiekvie
nas pasipasakoja, ką jam po paskutinės 
sueigos Sv. Dvasia jkvépé-skatino dary
ti, ką jis jautė savo sieloje, ir ką nuvei
kė savo aplinkoje.

Man tai priminė pirmąsias Sekmi
nes Jeruzalėje. Tada Sv. Dvasia nužen
gė ant apa stalų ir visų su jais buvusių 
vyrų ir moterų»Visi Jše tapo pilni Sv. Dva
sios ir ėmė kalbėti visokiomis kalbomis 
kaip Šv. Dvasia davė jiems prabilti „ Ap. 
2,4). Tada apaštalai pradėjo drąsiai kal
bėti subėgusiai miniai apie Kristų Mesi
ją, apie išganymą ir prisiartinusią Dievo 
karalystę. Daug žydų ir kitų įtikėjo į 
Kristų. Taip atsirado pirmoji tikinčiųjų 
bendruomenė Kristaus Bažnyčia. Ji vis 
plėtėsi ir stiprėjo Šv. Dvasiai paliudijant 
apaštalų ir kitų mokinių žodžius ste- 
būklais-ženklais, ypač svetimomis kal
bomis, pranašystėmis, Rašto aiškinimu.

DVASIOS SUTVIRTINTI

Kaip anieji pirmieji krikščionys taip 
ir mes gauname Šv. Dvasią su jos dovas- 
nomis Krikšto ir Sutvirtinimo sakra« 
mentuose. Ji sutvirtina mūsų.kaip ir a- 
paštalų, tikėjimą į Kristų, Dievo sūnų, 
jo išpažinimą ir dievišką meilę. Sutvir
tinimo sakramentas tai Sekminės dabar, 
tai jų pasikartojimas mumyse.

Ir dabar Šv. Dvasia veikia mumyse, 
nors ne taip ypatingai kaip po pirmų
jų Sekminių pradinėje Bažnyčioje. Ir da* 
bar Šv. Dvasia duoda Bažnyčiai per pa- 
sirinktas asmenis gana daug pianasys- 
čių ir kitų stebuklų, pav., Liurde, Fati-

moje ir kitus. Šv. Dvasios veistas 
sų laikais mažiau teita į akis, nes yra 
eilinis, įprastinis» Jis palaiko mumyse 
Dievo meilę; per ją Dievas apsigyvena 
žmogpje tartum šventykloje; Ji^ įgalina 
mus pajusti, kad esame Dievo vaikai ir 
Kristaus Broliai ir seserys. Ji padeda 
Bažnyčiai ir mums gyventi pilną ant
gamtinį gyvenimą, teikdama septynerio. 
pas savo dovanas: išmintį, protingumą, 
patarimą,' tvirtumą, mokslą, pamaldu
mą, Dievo baimę. Bebendraujant su Šv. 
Dvasia ir jos malonėmis-dovanomšs, at
siranda mumyse nuolankumas, geru
mas, gailestingumas, meilė, kantrybė, 
skaistumas, ištikimybė, tiesumas ir 
džiaugsmas.

NAUJOS SEKMINĖS

Popiežius Jonas XXIII, pradėdamas 
Vatikano H susirinkimą, pasisakė labai 
trokštąs, kad tas vyskupų susirinki
mas Bažnyčiai būtų naujos Sekminės. 
Kitais žodžiais,kad ir dabar,kaip per pir
mąsias Sekmines, Šv. .Dvasia uždegtų 
šių laikų apaštalus, vyskupus, kunigus, 
vienuolius, mokytus ir nemokytus pa- ’ 
sauliečius didele Kristaus meile; kad su
teikiu jiems didelės išminties skelb
ti drąšiu žodžiu, gyvenimu ir auka mo

dernių laikų pagonims ir atšalėliams Kris^ 
tų bei žadintų ir stiprintų krikščionių 
bendruomenę Bažnyčią gyventi karšta 
Diwo ir tikra brolių meile ir taip platin
ti Jo karalystę žemėje.

Dalium tai jau vyksta Bažnyčioje. 
Kaip pradžioje minėtų charismatmių 
būrelių ir kitų sąjūdžių žmonės, taip ir 
mes turėtume įsijungti į tą Dievo Šv. 
Dvasios gaivinamųjų ir jos įtakoje vei
kiančiųjų eiles. Sekmmės yra gera pro
ga atnaujinti savo Sutvirtinimo dienos 
pasiryžimą labiau bendrauti su šv. Dva
sia, pasiduoti jos įkvėpimams, apšvieti
mams, paklausyti jos skatinimų labiau 
mylėti Dievą ir visų žmonių išganymą.

P. D.

— Kunigėli, ar auodèmé, kad as žiūrėdama į veidrodį didžiavauai,
kad esu graži

Noâ .nsį aptikimas nėra auedèmê,

SĄŽINĖS BALSAS

Wcter buvo patrauktas teis
man už papirkimų balsavimo.

— Tu gavai 25 dolerius, kad 
balsuotai už demokratus — 
klausia teisėjas'.

— Tahp, ponas teisėjau I
-i- Bet po to paėmei 35 dole- 

Hito sž "respublikonų, — sako tei
sėjas.-

/ .... 9
.. - - .t_............—............... ........... ..................... .............. -

— Taip, prisipažįstu.
Tai už tu .pagalia», 

balsavai?.
— Kaip tai už k<?, — nuste

bęs klausia kaltinamasis.
— Aš balsavau pagal savo 

žmės baisa

— “Glostyk gaidį, kiek n-u. 
I kaiušinio vis tiek nesudės’’.

“Tėvynė"
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Long Play Stereo — Hi-Fi — Lithuanian Records ’ U Ų
Aldutės dainuoja, A. Stephens mergaičių choras ................... Stereo 5.00
Montrealio Aušros Vartų choras, 11 dainų Stereo 5.00
Vivat Academia, Neo-Lituanų 24 dainų-šokių (2 pi.) Stereo 8.50 
Kalėdų giesmės, Br. Budriūno ansamblio U kalėd. giesmių 5.00 
Aldona Stempužis, su Stuttgarto simfonija........... .................. Stereo 6.00
Ainių dainos, Stuttgarto simf. muzika D. Lapinsko..........Stereo 6.00
Lietuvių pasakos, Baranausko, Stempužis, Lapinskas. Stereo 6.00 
Daina, Br. Budriūno oktetas (45 E P.) mažo formato ........................ 2.00
Dainos ir arijos, Sol, E. Kardelienės .............;..................................... 6.00
Žirginėliai, B. Pūkelevičiūtės vaikams pasakos ..............  5.00
Antrieji žirginėliai, vaikams pasakos .................................................... 5,00
G. Vasiliauskienės, 11 lengvos muzikos dainos-šokiai ......................  6,00
D. Dolskio, 10 įdainuotų šokių-dainų rinkinys ........... ....................... 5.00
Antras literatūros vakaras, rašytojų įskaitymai .........     5.00
Palangos Juzė, vaidina profesionalai aktoriai .......     5.00
Lietuva Brangi, 11 liet, dainų, choru — solistų įdainuota ..... 5.00 
Aurelis, Paukštelienės pramoginė ir šokiu muzika ............... Stereo 5.00
Dainuoju Jums, Aurelia šokių muzika Nr. ’2      Stereo 5.00
Sigutė, pasakos-dainos vaikams, Aurelia Paukštelienė, Nr, 3 5.00 
Dainų ir arijų rečitalis, sol. J. Vaznelio .... ................    5.00
Dainos, A. Stempužienės 24 liet, dainos Stereo $7.00 6.00
Gaudžia trimitai, Br. Jonušo įgrota 12 liet, patriotinių maršų 6.00 
Mes padainuosim, Čiurlionio ansamblio 16 liaud. dainą ...... .......... 6.50
O ramunėle, pasakyk, Birutė Tamošiūnas, 12 muzikos šokių .......... 600
Svajonių sūkuryje, B. Tamošiūnienės, 12 muzikos šokių ................. 6.00
Pavergtos Tėvynės muzika Nr. 1, 12 liet, dainų-šokių .................. 2 00
Operų arijos ir lietuviškos deisms Nr. 2, V. Noreika ..... ......... ;....... 6.00
Poezija, A. Gustaitis ir Stasys Santvaras ..................................   5.00
Ar pameni, V. Stankus, 10 šokių muzika solo. .. .Stereo $6.00 5.00 
Rožės ir tylūs vakarai, V. Stankus, 11 šokių muzika solo ..s 5.00 
Sutemų garsai, V. Stankus, 10 muzikos šokių — Stereo $6,00 5.00 
Garbė Tau, Viešpatie, Dainavos relig. giesmės. Stereo $6.00 5.00 
Tėvynei auikojam, Dainavos ansamblio, 14 liet, dainų. St. $6.00 5.00 
Toks mūsų likimas, V. Bendžiūtės moderni muzika — stereo 5.0o 
Varpas, Toronto choro liet, dainos ir operos (Stereo) 6.00 
7 Kristaus žodžiai, Šv. Kazimiero parapijos choras ............   4.00
Operų arijos, J. Liustikaitės 12 kūrinių ..... ................................   6.00
New Yorko Liet. Vyrų choro 16 liet, dainų ..................Stereo $2.00 2.00
Tėvynės meilė nemari, A. Dambrauskaitės 13 liet dainų ............... 2 XX)
Kur banguoja Nemunėlis, A. Brazio 9 dainos ir giesmės ................ 3.00
Pupų dėdės ir dėdienės, 12 šokių-dainų rinkinys ............................ 5.00
Grįšim, grįšim,. Moterų okteto 15 dainų .Stereo 5.00
Dainos ir arijos, V. Daunoro ...........   5.00
Linksmieji broliai, juokų ir šokių rinkinys ......................................... 5.00
Dainų rinkinys su Lietuvos Himnu VI ............................................... 5.00

.Dainos iš Lietuvos, L. Juodis su Rūtos ans., 16 d. Stereo 3.00 
Dainuojame su Rūta, Rūtos ansamb. 17 1. dainų. Stereo 5.00
Dainuojame su Rūta, Nr. 2, Rūtos ans. 14 l.d. Stereo 5.00
Dvi Mamytės ir dvi Dukrytės, Kvartetas iš 14 dainų. Stereo ^.00
Raitijos vėjelis, 2 mamytės ir 2 dukrytės, 15 liet dainų. Stereo 5.00
Lietuvių tautiniai šokiai, Stuttgarto simfonija ........... ............   5.00
Lietuvos kanklės, 14 1, kūrinių, vad. O. Mikulskienei. Stereo 5.00 
Linksmų Kalėdų, 12 religinių giesmių ...................  Stereo 5.00
49 liet dainų muzika, Tautinio orkestro leid................. Stereo $5.00 2 00
Žibuoklės, L. Stuko moterų seksteto 14 liet dainos. Stereo 5.00 
Pupų dėdės ir kitų muzika, dainos 27 ..................................    5.00
Lietuves senos ir naujos dairios, 11 solo ir chorų....................Stereo 5.00
A, Dvariono šokių muzikos rinkinys Nr. 25 ..................................... 5.00
Dainuojam su Lione, Juodytės 16 lietuviškų dainų ........................ 5.00
Mano Lietuvos prisiminimai, sol, L. Juodytės ...........................   5.00
Muzikos rinkinvs 28 (Karo mokykla ir kit) ....................................... 5.00
Motule mano, T. Serapineinės dainos ................................................. 5.00
Lietuviški šokiai, akord. K. Daubaras, 18 šokių. Stereo 5.00 
Mes žengiame su daina, New Yorko vyrų okteto 17 d. Stereo 5.00 
Vakaruškininkės dainuoja, S. Barkus, giesmės, dainos .. . ......... 5.00
Dainos ir arijos, K. Petrausko ..................... 7.00
Čiurlionis, albumas iš 2 pi . 28 dainos ......... ... 10,00
Tra-lia-lia. 18 skautišku dainų .........   Stereo 5.00

Plokšteles galima gauti ML redakcijoje arba per ją plokštelių atsisakyt!.

DARBININKO ADMINISTRACIJA

910 Willoughby Ave., Brooklyn, N.Y. 11221

(Siųsti tik plokštelių užsakymus, Gavėjas apmoka tik gavęb 
sąskaitą ir plokšteles, nes kartais užsakoma plokštelės, kurios 
išparduotos.)
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• SÃO PAULO

MARIJA RAÜKEVICIOTÊ BE W 
JIW vaidins. S. Paulo televizijoje no- 

. veiéje „Vitoria Bonelli“ Ortenzijos - 
vaidmenį. Labai gera artistė.

LANKOSI PAS TĖVUS

Gavęs garbės pakvietimą dalyvauti 
iškilmėse 1932 m. revoliucijos sukak
ties minėjime š.m. gegužės mėn. 23 d 
atstovavau Baltijos Valstybių Komike-' 
tą ir Br. L Bendruomenę.'Šventė įvy
ko prie Mauzoliejaus, Ibirapueroje, da
lyvaujant daugybei dar gyvų revoltacf 
jos dalyvių ir tūkstantiniai miniai žmo
nių. Šventę atidarė vėliavų pakėlimu - 
Brazilijos vėliavą iškėlė São Paulo gu
bernatorius Laudo Natel, o São Paulo 
vėliavą - miesto prefeitas. Šešiasde
šimts Karo mokyklos auklėtinių atne
šė ir pastatė prieš Vyriausybės tribūną, 
palei Mauzoliejų, 60 mažų grabų, ku
riuose buvo sudėti kaulai žuvusiųjų 
São Paulo žemės plotuose kovotojų už 
savo laisvę ir tuometinio Brazilijos dik: 
tatoriaus Gelulio Vargas paneigtą kons-. 
titudją. Žuvusių kaulai buvo surasti tik 
dabar, atkasti ir pargabenti į São Paulo 
kur bus palaidoti Mauzoliejuje, kuriame 
yra skirta kiekvienam kovotojui atskira 
niša su užrašu: vardas, pavardė, žuvimo 
vieta ir data tad pasiliks įamžintas 
kiekvieno karžygio pasiaukojimas už

Kas trejis mėtos Dantó SOiâkaité-, savo krašto laisvę ir demokratijos prin- 
Jones iš i. Amsrita atvyksta pas savo 
tėvus ,gyvenančius Vilą Žolinoje. Jos

kųltO-rą. Kaip tik tokia stovykla- 
kųltOrinis centras daug padėtų 
•ihmz. tiskčiuė atsiekti.

Birželio mėnesį k-oresponden- 
elniu bOdu bus renkama nauja 
B.LIC Vienybės valdyba, o antrąją 
Sekminių dieną kunigai švąs meti
ny savo šventą.

BIRŽELIO MINĖJIMAS

Pabaltieėių bendras minėjimas, 
su prakalbę-ir menine. programa 
įvyks sekmadienį, birželio 10 d., 
10:00. vai. Jóío Caetano. teatre, 
rua Borges -Lagoa, hr. @50, Vila 
Clementine. Moterys prašomos 
dalyvauti pasipuošusios tautiniais 
rfibąis. Programą atliks trys tauti
nių Šokių grupės, trys chorai ir or
kestras.
e
PAJIEŠKOJIMAS

•Aš Matohienė Ona,'Vinco,ieš
kau Vlado Šim kėnio, Vinco.

Pavykus ką nors sužinoti apie

LAIMĖJO MAUÁ ORKESTRAS

’ Prel. A. Armino parapijos or
kestras dar kartą pasižymėjo var
žybose. Trečioje dSdų orkestrų 
šventėje, suruoštoje Diademoje t® 
miesto- ir São Viontè prefeituros 
ji šešių vienetų pirmoji vieta teko 
orkestrui „Banda Imaculada Don-' 
ceição dos Marianos de Maui", 
kurio direktorius yra klebonas

■ prel. Arminas, @ dirigentas Mario . 
Fuzzo. Daug ta manė, kad lai
mės pereitų metų žvaigždė, ÇMTC 
orkestras, bet jis surinko tik 247 
talkus, kol. preL Amino orkes
tras gavo 256. Visi teisėjai yra mu-

. zikos specialistai. Šventė aprašyta. 
„Diário do Grande ABC*-,. įdėta 
ir prel. Armino nuotrauka su di- . 
rigentu ir taure.

Clpuš
Buvusis revoliucijos metu Karo ko- ' 

visa šeimyna linkusi j JŠrą | vienas su- pelionas atlaikė tai iškilmei pritaikytas 
hus, branduolinių povandeninių laivų pamaldas, po to prasidėjo mokyklinio 
specialistas, po šešėrių meto tarnybos ■ amžiaus jaunimo eisena. Tai buvo be

galinio didžio įspūdžio eisena,sa>o puoš* 
niose uniformose, su savo orkestrais, 
šimtai ir šimtai tų jaunuoliu atidavė 35 kr. -Jonas Bu ragas; 40 kr. P. 
paskutinę pagarbą žuvusioms, kartu ir 
pasižadėdami nesigailėti nei savo gyvy
bės už aukščiausią laisvės idealą ir de
mokratiją.

Dalyvaujant šiose iškilmėse rienozo-

laivyne pasinaudoja pertrauka prieš ss- .
x tai? darbą Kalifornijoj®, dirbdamas

■ Aliaskoj®. Dukters vyras -taip pat dirba 
laivyne Kalifornijoje. Kitos sūnus yra , 
jOra karininkas JAV. laivyno lėktovne- ( 
£yj&

Su vyra dalyvauja, Panama City,
Floridos vakaruose, charizmatinėje krikŠ
ėlohių grupėj. Tai 20-ties asmenų, jau- miš veržiasi mintis - kada mes galėsim 
nasnių ir vyresnių, būrys, ne vien tik surinkti kaulus musų Tėvynės didvyrių 
katalikų, kurie te savaip susirenka 
karto melstis, ieškoti šv. Dvasios įkvė
pimo jėgm, vienas kitom'patarti, ps-

■ liudyti būrelio nariams apie savo pa
stangas krikšeteište gyventi. Susirin-

. kimo metu'meldžiasi vieni, už kitos, gie
da, garbina Dievą savaimei. Graps ne
turi vadovo, kariais dalyvauja kunigas.
Nariai talkina parapijoje, užsiima ki:- ' žino šiame pasaulyje, būkime tikritjog 
tols artimo pagalbos' darbais.

Danutė Sitiokaitė-Jories Brazilijoje
pabus porą mėnesių.

PARAPIJOS TARYBOS PRANE
ŠIMAS .

Vila galinos parapijos taryba 
praneša ^rapieėiams, kad, pasi- • 
baigus mOsų kadencijai šių metų 

_____ ___ gegužės mėnesį, ir susitvėrus, nsu-'- 
Išprašau nuolankiai Jūsų pranešti • jaj Lretuvių Katalikų Bendmoma- 
man šiuo adresu: '

Lazdijų raj.
Seirijai
Kapų gatvė
Matonienė Ona.

arba Musų Lietuvai.
@ ' . .
UŽSIMOKĖSO UŽMX.

. Po 30 kr. Jonas Kamantaus 
kas, Elena Monstaviėienė.

Barsišis; 50 kr. Teklė Gretâiené

Šį sekmadienį abiejose parapi
jose pamaldos-už Ltavą Tautos 
išsklaidymo dienos (VI 15) ir bir
želio- įvykių proga,

partizanų ir kitų, kurie atidavė savo gy
vybes už Tėvynės laisvę? O jų kaulais 
nukloti visi laukai ir miškai; o kas par
gabens į Tėvynę iŠ miegotos plačiausios 
Sibiro taigos kankinių kaulus? Kada 
krauju nušlakstyta Tėvynės žemė galės ' karna pasivaikšSipti, pasigrožėti gamta. 
tuos karžygius ir kankinius priglausti 
prie savo krutinės? Bet nieko nėra am-

. Birželio 3,g®kmataL Moterų cho
ras su dirigento kun. St Šileika buvo iš
vykęs j Maželių vitaametą Caucaią vieto
vėje. Diena pasitaikė graži, kaip tik tin»

nés vaidybai, ši taryba nebetoks 
naujų valdybos rinkimų.

Tikimės, kad Parapijos tary- • 
bos valdyba, kaip ir ankstyves
nės, yra atlikusi savo darbą sąži
ningai, kaip galimybės leido. Tai 
įrodo mSsų bažnyčios ir kitų pa
talpų dabartinė išvaizda. .

Nuoširdžiai dėkojame prapijos 
kunigams, organizacijoms, tarybos 
nariams ir mSsų draugams, kurie 
savo patarimais ir materialine pa
rama visuomet mums davė drąsos 
tęsti bažnyčios ir kitų parapijos 
patalpų pagerinimo darbus.

Tikimės taip pat, kad parapijos 
nariai ir visi parapiniai toliau 
rems naują L. K. Bendruomenės 
valdybą,.kuriai linkime visokerio
po pasisekimo.

išauš ir Tėvynei skaisčiausios laisvės ry
tas.

Si šventė yra begaliniai artima ir pri
mena mums bendrą kovą už brangiau^ 
šią laisvės idealą, nes kas ne^na laisvės, 
tas nevertas jos.

Kap. J. Čiuvinskas

KUNIGAI REMIA STOVYKLĄ

Brazilijos liet.kųnigų yianybės 
susirinkime gegužės 31 d. Vilė Ce
linoje buvo priimtas pareiškimas, 
■kad.kunigai remia ir rems São 
to lietuvių pastangas įgyti nuosa
vą stovyktoviefą-klubą, kurio ini
ciatorių. grupė jau dabar ieško ir 
telkto lėšas.

Posėdyje kun. H. Šulcas pri- 
Darbo reikalais São Paule trum- s«tė y* kuriuos ^ivi?.pa’tora' 

pai lankėsi Resimanta. Vedegys dokumento bruožus, kūne 
iš Čikaisos išryškina išeivių, emigrantų teisę

ir pareigą palaikyti savąją kalbą ir

Birelio 10 d, Sekminių sekmadie
ni, tautinių šokių grupės .„Eglutė1' ir 
^RS-teKT.. (Žilvičio padaliniai), vyles i 

. S.Ro^ųe ir Čotia kur dviejose „sitioV- 
se pasirodys prieš aristokratų publiką, 
nes. tų vasarnamių savininkai yra res- 
pektyviai bank© direktorius ir teisėjas, 
.Vakare tos grupės dalyvaus Psbąltieįių’

• ’ minėjime „João Caetano’teatra.'
Susitarti iki birželi© 7 d. .su-te.

H. Šufeu.

SVEČIAS IŠ JAV

Mišias laikė ta. Šileika. Po kepsnių ir 
gėrimų dalyviai, kurią buvo apie 20, 
klausėsi lietuviškos musikos. Moterų 
choras prieš kiek laiko įtaisė elektri
nius vargonėlius, per. rapeticijes nuolat 
išmoksta naujų giesmių, dažnai gieda 
per gedulingas mišias. . '

Už mėnesio prasideda lietuvių, lat
vių ir estų metinė paroda São Paule.

MUSU

Galintieji ir norintieji paskolinti. radi
nių, prašomi juos įteikti klebonijose- 
iki mėnesio pateigus. Ypatingai verti
nami-;mędžio,. odos, metalo dirbiniai, 
kurių vis stinga..

Gegužės 28 mirė JOKŪBAS JUŠKA, .
75 metų mažiaus, palikdamas žmona», 
sūnų ir tris dukteris.

L i CU i LJ %Zr\i j- ' ' '
fiíétfw Jesses

❖

■WHNÉ FUSWmATA: 30 fer. GARBĖS PRENVMBKATAÜ50 fe.; M&o 
įHifMcio W&K 60 centam. Užeojautoe ir aso 10 fe« pagsi
Del ta .tertis «i

kes®®^»®deM  ̂tó&àsájâ »wo .
raštai tik sutari prefeat Pavarde pmasytí stógssM MfcâtM faB» 
kia itókdjos ií nuomosią. Už skelbime kalbą if tarinį , take^' stata 
ko. Laikraštis sp&udinamas antradiem. Todėl' vietinės Žinios ir pranešimai 10 
poslapiams redakcijai iteiktini nevėliau, kaip iki pirmadienio pier?s.
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