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PASAULYJE

JW

sią'rimtai derėtis dėl nuolatinės 
taikos ir atitrauksią savo karo jė 
gas. Žydai gi pasitraukti nesisku 
b i na,o iš Jezulės arabų dalies nė 
nežada bet kada pasitraukti. To 
dėl derybos atrodo įstrigusios , 
nežinia, kaip jos pasibaigs.

FREEDOM 
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EGIPTO ir IZRAELIO 
derybos labai sunkiai eina.

Amerikos Kissingeris skraido 
tarp Egipto ir Izraelio, siūlo ir 
vienokius ir kitokius planus ko- 
vojamTiųjų armijoms atskirti,ir 
taikę pagreitinti, bet iki šiol labai 
mažai tepasiekė. Arabai reikalau
ja, kad žydai tuojau pat pasitrauk 
tu iš visų 1967 metais užimtų že
miu, ir iŠ arabų apgyventos Jeru
zalės dalies. Tik tada jie prade •

Sausio 15 d. 503 federaliniai ir 
valstybių deputatai, senatoriai iš - 
rinko generolus ERNESTO GEI - 
SEL ir ADALBERTO PEREIRA 
DOS SANTOS Arenos kandidatais 
i Brazilijos prezidento ir viceprezi
dento pareigas

A
Nors vyriausybė reikalauja pri

statyt mėsą vartotojams ir nustatė 
jos kainas, kaip tik dėl tų kainų vi
same krašte yra didelis jautienos 
trukumas. Paukštienos ir kiaulėnos 
galima gaut gana lengvai, bet ir jų 
kainos labai pakilo. O jau žuvies ir 
kamaronų kainos siekia debesis* 
Kai žvejai už kamaronų killj gauna 
tik 3 ar 4 kruzeirus, tai krautuvės 
lupa po 80, 90 ir net 100 kmzeirų.

Prezidentas Medici atidarė di - 
džiausią Brazilijos elektros jėgai
nę, pagaminančią virš 3 milijonų 
kilovatųenergijos.
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JUNGIASI LIBIJA SU 
TUNISU

Tai paskelbė tų kraštu prezi - 
dentai Habib Bourguiba ir Mua - 
mas/ Kadai i. Naujoji valstybė va. 
dinsis Islamu Arabų Respublika.

Libija apima milijoną ir 100 
tūkstančių kv. kilometrų plotą, 
turi maždaug porą milijonų gy
ventojų-, kurių 97 procentai yra 
muzulmonai, daugiausia beraš - 
čiai ir neturtingi.

Tuniso žaaiės yra 110.000 kv. 
kilometrų, bet gyventojų turi 
pusšešto milijono..
Kraštas yra nėturtingesnis už Li
biją, bet gyvenimo lygis karkas 
aukštesnis.

Kiti arabų kraštai j tą susijun
gimą pažiurėjo nepalankiai.

čii^.á\(£©jje niūkė dbdiis patkdotas 
VI1«AS P n K NUĖJIU BUEPB8IIKiL^UIIS©N!Y« 
KĖS KOVOTOJUI! 085 ILŪETOJJVOS KMKÉ 

juiį s^vaiwokdu

POVILAS 1

Velionis, 83 metų amžiaus, gimė Bukončių vienasėdyje, Ži
dikų vise. Mažeikių apskr.. 1908 m. Maskvoje baigė gimnaziją, 
1911 m. komercijos institutą, o 1914 m. kavalerijos karo mo
kyklą. Per pirmąjį pasaulinį karą buvo sužeistas tris kartus. Jau 
į nepriklausoma paskelbtą Lietuvą grįžęs, kovėsi su į tėvynę įsi
brovusia raudonąja armija ir su bermontininkais.

1943 nebendradarbiaudamas su Vliku, gavęs is’ vokiečių oku 
pacinės valdžios leidimą, suorganizavo vietinę rinktinę kovoti 
su atsiradusiomis banditų gaujomis. Kai vokiečiai užsimojo tą 
rinktinę panaudot kovai su Sovietų Rusija, Plechavičius nesuti
ko. Už tai jis ir visi jo štabo karininkai buvo ares’tuoti.Didesnė 
rinktinės dalis išsiskirstė. 1949 metais persikėlė į'Čikagą, kur, 
visų gerbiamas ir gyvai dalyvaudamas lietuvių kultūriniame pa
triotiniame gyvenime,gyveno iki mirties.

Už jo vėlę pamaldas Šv.Kazimiero parapijoje organizuoja 
kap. Juozas Čiuvinskas sausio 26 d.šeštadienį, 19 valandą.
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Lietuvos žemėvaizdis suskirstytas 
i penkias grupes: molingos lygumos, 
kurios užima 55,z proc. Lietuvos 
ploto; smėlingos lygumos,kuriu yra 
17,8 proc.; kalvotos moreninės aukš
tumos. kurių esama 21,2 proc.; pa
juda lygumos su 2,2 proc. ir upių

daras. Sula, Kvaselis, Kąsnelis.
Įrašų knygoje dar ne visur varto

jamos pavardės, bet asmuo apibu
dinamas kita ypatybe - savo profe
sija ar gyvenama vieta: Stanislovas 
siuvėjas. Simonas malūnininkas. Ci
ną virėja (tokių priedų prte vardų

slėniai. kurių yra 3,6 proc. Lietuvos 
ploto Miškai užima apie 50 - 80 
proc smėlingų lygumų.

Šv Jono bažnyčios sutuoktuvių 
Io02 1615 m registracijos knyga 
saugojama valstybiniame istorijos ar-
Jnve Vilniuje. Kadangi ilga laika 
šv Jono buvo viso miesto parapinė 
bažnyčia, čia iš XVII a. pradžios yra 
surašyta apie 20 30 tūkstančių as
menų iš to laiko, kada Lietuvoje dar 
plito paprotys prie vardo rašyti ir 
pavarde. Dažniausiai randama pavar
dės forma yra tėvavardis, pvz. Jonai
tis. Povilaitis (60 proc vyru įrašu ir 
90 moterų pavardžių. Prie tėvavar- 
džių priskaitomos ir kitos formos 
Petrulis, Matulis, Kirvelis..Galvelis. 
Matulionis. Vaitkūnas. Dalis pavar
džių kilusios iš pravardžių-: Balandis. 
Plikis. Stumbras, Tripadis, Kuprelis. 
Dundulis ir kt

Pavardžių yra ir iš gamtos Meš
ka. Šeškas. Katinėlis. Gaidelis. Žvirb- 
lys. Ungurys. Žaltys. Svirplys. Vaba-' 
las. iš mitologinių gyviu Aitvarėlis. 
Kaukonis; iš kūno dalių - Burnelė. 
Gurklys. Kulnis, Lūpa, Pilvelis; iš i- 
rankių Kaladė. Žaislelis, ar pasta
tu dalių Stogelis. Šulas, drabužių 
n apavų -- Kepurė, Batas, Kurpelio- 
nis net ir iš maisto - Skilandas. Vė- 

adomas varnas ŽIEMA LIETUVOJ-E
I

yra 17 proc. visų ..pavardžių”). Mo
tiejus Šlubas varpininkas, Jonas ligo
ninės virėjas. Baltramiejus Karališka
sis puodžius. Nfykolas kardininkas 
priešais šv. Jono varpine. Darata ku
ri pas siuvėja Fiodorą tarnavo Arkliu 
gatvėje, Darata Petro druskininko 
augintinė (Mokslas ir gyvenimas) 
1973 nr.4).

Nidoje yra išlikęs žinomo 
vokiečio rašytojo Tomo Man
no namas, pastatytas 1930- 
1931 metais klaipėdiečių žve
jų namo stiliumi. Namą statė 
pinigais, gautais su Nobelio pre
mija už romaną „Budenbro- 
kai".Mannas mirė JAV-se 1955 
metais.

Keturiolika Seinų-Punsko sri
ties lietuvių mokytojų dalyva
vo jiems ruoštuose lietuvių kal
bos kursuose Lietuvoje. Atsto
vavo Punsko, Krasnagrūdos, Vi
dugirių ir Žvikelių vietoves.

Tiltas per Vėmimą. junges 
Rusnės kaina su žemynu, dabar 
atstatomas. Jis buvo antrojo ka
ro metu susprogdintas. Tiltas 
bus 10 metru pločio ir 332 
metru ilgio ir įskeltas I I metru 
virs vandens.

Vilniaus operos teatras nau
ją zezoną atidarė J.E.F.Messe- 
neto „VVertherio" spektakliu. 
Metų bėgyje tarp kitų veikalų 
bus pastatytas Vytauto Klo
vos opera „Julius Janonis", V. 
Barkausko opera „Legenda a- 
pie meilę" ir J. Juzeliūno bale
tas „Ant marių kranto."

Palangoje vilnietis dailinin
kas l aclovas Minkevičius išsta- 
te keramikos darbų, parodų, mi
ninčia ir jo pirmosios parodos 
40-ties metu sukakti

Vilniaus Operos ir baleto te
atro vyriausias baletmeisteris 
Vytautas Grivickas, 1965 m 
dirbęs Kairo operoje, Egipte, 
ir statęs J. Juzeliūno baletą 
„Ant marių kranto" Rygoje, 
Taline ir Lvive, išvyko j Bul
gariją statyti baletą „Peer Gynt"

Pagal Lietuvos spaudą. 1958 
metais pradėtas naftos ieškoji
mas Lietuvoje Virbalio apylin
kėse ir netoli Kybartu rado ma
žus naftos kiekius gręžiniuose 
iki 1300 m. su Gargžduose naf
tos atsargos siekia apie 3 mili
jonus tonu naftos 2 iltyje kva
dratiniu kilometru plote ir2100 
m. gylyje. Čia stovi Pietų Siupa- 
nu naftos telkinys. I ilk y čia 
gręžiniai nurodo 5 milijonu to
nu atsarga.

Geriausieji Lietuvos sodinin
kai, daržininkai ir bitininkai 
Kauno sporto salėje surengė 
rudens gėrybių parodą, kurioje 
rodytos įvairios medaus rūšys, 
vaško luitai, pikis, medaus ska
nėstai, bitininkystės reikmens.

ME»«3
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pasaulyje
Detroite, frayne nutversite 

te. įrengiamas lietuvių kamba
rys. kurio komitetas paskelbė 
1.500 doleriu premiją lietuviui 
architektui, kuris kambario de
koracijoms ir baldams pateiks 
geriausią projektą.

Talman Federal Savings fi
nansinė bendrovė Čikagoje, su
rengusi ankščiau lenkų ir italų 
festivalius, šiais metais surengė 
lietuvių šventę ir parodą, kurio
se dalyvavo apie 40.000 žiūro
vų. Iš lietuvių meninių jėgų da
lyvavo solistė E. Zapolienė,Lie
tuvos vyčių tautinių šokių gru 
pė, E. Pakštaitės vadovaujamas 
kanklių orkestras, Jaunimo Cent 
ro choras, „Žilvičio" šokėjai, 
„Aldutės" choras, „Grandis" 
neolitanų orkestras ir meninin
kai K. Karalius, A. Varnas, J 
Kuzminskis, A. Valeška.

Australijoje Melbourne lie
tuvių sekmadięninė mokykla 
leidžia albumą - metrašti, mi 
nintj mokyklos 20 metų veik
los sukaktį. Adelaidės mokykla 
užbaigė metus operete „Meš
kiukas rudnosiukas".

Sm. Kazimiero parapijos II oi 
cestervje. J I I . klebonas kun 
L Miciiinas spalio menesi oi 

ruošė lietuviu ekskursija i 5 re n 
tuja žeme. kurio* metu upland 
ta Roma ir Graikija.

Prel. J. Gutauskas jau 40 me 
tų vadovauja lietuvių sielova 
dai Škotijoje. Tuo pačiu metu 
yra ir D. Britanijos Lietuvių 
Bendruomenės tarybos pirminio 
kas.

Kent universitete JAV, ame- 
.rikietis studentas T.W. Jenkins 
magistro laipsniui paruošė tezę 
„Lietuvos Didžiosios Kunigaikš
tijos istorijos šaltinių bibliogra
fija". Nors ir būdamas ne lietu
vių kilmės, bestudijuodamas, 
pramoko lietuviškai.

Lietuviškos pamaldos \ngh 
joje laikomos \ollinghame. Ila- 
lifaxe. Ket teringe. Rirmingha- 
me, Bradforde. Leicester'je. 
Keighley.Rochdale.Derby je. \bm 
chesteryje ir Ecelese. neskai 
tant parapijų Londone ir kitur.

Kanados lietuvio Vyt. Mont- 
vilo lėšomis 1972 metų pabai
goje buvo išiūstas Lietuvių En
ciklopedijos rinkinys Punsko 
lietuviams, bet atrodo, kad Len
kijos paštas siuntą sulaikė, nes 
ten negauta, o atgal negrąžinta.
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Petras Pakalnis

EUROPA IR AMERIKA

Ruošdamiesi kariauti su žydais, Sirijos ir 
Egipto kariai ištisus metus gabenosi naujau
sias Sovietų rakietas j pasienj ir jas gerai už
maskavo. Paskui,rugsėjo mėnesį, sujudo tan • 
kai, artilerija ir pėstininkai. Vos prasidėjus 
Jom Kipur karui, JAV sekliai pastebėjo 
kad rusai pradėjo gabenti ginklus j Syriją ir 
Egiptą Pradžioie nedaug. Bet spalio 12šim- 
iai lėktuvu skrido iš Rusijos ir jos satelitu , 
nutūpdami trumpam laikui Jugoslavijos ae- 
•odromuose. Tada prez. Niksonas įsakė ka- 
įjomenei papildyti Izraelio prarastus gink

lus. o užsienio reikalu sekretoriui Kissinge- 
nui pradėti kalbėtis su Sovietu pasiuntiniu 
Washingtone, kad reikia mažinti ginklu siun 
urna kovojantiems arabams ir žydams. Jo su- 
jratimu, neturėdami ginklų arabai ir žydai 
sausis kovoję ir sės prie derybų stalo. Tuo • 
reikalu Kossyginas skrido i Kairą, o jam grį 
žus,Brežnevas pasikvietė Kissingerj j Mask 
va

Maskvoje sutarta spausti žydus ir arabus 
paskelbti paliaubasJr pradėti taikos derybas 
Niksonui nesutikus,kad Sovietai ir Amerika 
prižiūrėtu paliaubų laikymąsi, tai pavesta 
Jungtinėms tautoms ir karius paimti iš ne 
utraliųjų valstybių, Suomijos, Norvegijos ir

Kadangi kelias iš Amerikos į Izraelį yra ne
trumpas,tai Niksonas įsakė vežt ginklus iš tu 
rimų sandėliu Europoje. Tik Portugalija leido 
JAV lėktuvams nusileisti Azorų salose. Ki
tos valstybės, Kissingero žodžiais, elgėsi tar
tum tarp JAV ir Nato valstybių nebūtų jo - - 
kios sąjungos. Anglai išsikalbinėjo, jog arabų 
žydų karas nesąs NATO reikalas. Vokiečiai 
piktinosi, kad jų vyriausybei nepranešta apie 
kariuomenės parengimą karo stoviui.

MONSTRANCIJA,
dail. Jono Subačiaus lietuvių tautodailės motyvais pada
ryta Pranciškonų vienuolynui Kennebunk Porte.

VIENYBĖS

Kodėl europiečiai šj kartą nepri
tarė JAV laikysenai? Atsakymas 
labai paprastas. Visos Vakarų Eu
ropos valstybės importuoja apie 
74 proc. naftos iš arabų kraštų ir 
bijo prarasti jų malonę. Arabams 
nutraukus naftos eksportą,beveik 
visiškai sustotu Europos pramonė 
ir susisiekimas.

Bet antrą vertus, jei JAV ir So
vietai nebūtų spaudę žydu ir ara- 
nų, šie nebūtų paskelbę paliaubas 
Dabar žydams ir arabams suart*- 
lus.yra šiek tiek vilties,kad pradė
tosios derybos Ženevoje išspręs ar 
timujų rytų problemas.

Neseniai vienas anglu žurnalas 
įsidėjo karikatūrą,kurioj Niksonas 
ir daugelis Europos premjerų guli 
sukniubę prieš benzino stotį, p a- 
puoštą Saudi Arabijos karaliaus 
galva.

Taip,šiuo metu,reikia pripažin 
ti,daugelis Europos valstybių tu
ri nusilenkt arabam. Bet jei eu
ropiečiai sustabdytų savo ekspor
tus į arabų valstybes,tie netektų 
duonos,chemikalu, vaistą ir ma
šinų.

Libija -ir Kuwaitas importuoja iš 
Europos 90 proc. grūdu. Europos 
bankuose arabai turi pasidėję 15 

milijardu dolerių. Jei Europa tuos 
pinigus įšaldytų, arabai netektų' 
užsienio valiutos. Irakas ir Alžy
ras nenori sustabdyti naftos eks
porto Europon, Amerikon ir Japo- 
nijon. Tuo tarpu arabai dar nėra 
visai vieningi.„Bet jei jie įves mus 
j desperaciją, mes imsimės despe
ratiškų priemonių-pasakė vienas 
anglas politikas.Kai Egipto prez. 
Nasseris savo laiku suvalstybino 
Suezo kanalą,Anglija,Prancūzija 
ir Izraelis paskelbė jam karą. Jį 
nutraukė,įsikišdamasfEisenhow- 
eris. Antrojo pasaulinio k aro 
sugriauta Europa atstatyta JAV 
Marshall plano pagalba. Be JAV 
ir šiandien Europa būtų bejė
gė prieš Sov. Rusiją. Todėl kiek
vieną kartą, kai koks JAV senato
rius užveda kalbą apie sumažini - 
mą Amerikos kariuomenės Euro
poje, tučtuojau atsiskubina į Wa- 
shmgotną arba Vokietijos kan
cleris, arba kitas kuris NATO 
narys.
Europoje Amerika turi 55 kari
nes bazes su 300.000 kareivių < 
Iš jųc p ragy vena šimtai tūkstan
čių europiečių. Pridėti na ir tai, 
kad JAV turistai palieka Euro
poje miliardus dolerių. Su tuo 
Europos politikai turi skaitytis. 
Ir skaitosi.

SAVAITĖ
Šį penktadienį visi geros va

lios krikščionys pradės maldos 
ir atgailos savaitę už visų krikš- 
čionių'susijungimą j vieną Die
vo vaiku šeima. Kiekvienai die
nai yra skirta ypatinga intenci
ja:

Sausio 18:kad visi krikščio
nys susijungtų tikruoju tikėji
mu vienoje Bažnyčioje.

Sausio 19: kad vėl susijung
tų su Šventuoju Sostu atsisky
rusios Rytu Bažnyčios.

Sausio 20: Anglikonų susi
taikymas su Šv. SOstu.

Sausio 21: Europos protes
tantu susijungimas su Sv.Sos- 
tu.

Sausio 22: Amerikos krikš- • 
čionių susijungimas su Šv.Sos- 
tu.

Sausio 23: kad tikėjimo ne
tekę katalikai grįžtų prie Sak
ramentų.

Sausio 24: kad žydų tauta 
priimtų savo paveldėjimą Jė - 
zuje Kristuje

Sausio 25: kad per misijas 
Kristaus Karalystė išsiplėstų 
visame pasaulyje.

4'
,,Bus viena kaimenė ir vienas ganyto 
jas”(Jo,10,16)

..Š ventasis Tėve, išlaikyk ištikimus ... 
visus... kad jie būtu viena, kaip ir mes”.

(Jo. 17.1 n

SVARBESNĖS SUKAK 
TYS 1974 METAIS

ISTORINIAI ĮVYKIAI

Praėjo 1120 metų nuo garsio 
sios Apuolės pilies apsupimo Že
maiti joje,netoli Skuodo. Tai buvo 
švedų Karaliaus Olefo vestame ka
re.

730 metų nuo rusų kunigaikš
čio Jaroslavo užpuolimo.

555 metai nuo pirmosios sutar
ties pasirašymo (Lietuva-Volynė) 
kurioje Lietuva jau minima kaip 
suvienyta valstybė.

Prieš 510 metų nužudytas pir 
masis vainikuotas Lietuvos kara- 
liūs Mindaugas, o prieš 500 m.bai- 
gėsi paskutinysis prūsu sukilimas 
prieš kryžiucių valdžią. Sukilimo 
metu žuvo garsus sukilėlių vadas 
Herkus Mantas.

Prieš 610 m. kryžiuočiai sude 
gino Veliuonos pilį. Praėjo 580 m 
nuo Merkinės užpuolimo ir 570 
m.nuo Salyno taikos su kryžiuo 
čiais.

Prieš 450 Žygimantas Senasis 
jstaigė pirmąją popieros dirbtuvę 
Lietuvoje.Prieš 360 m.jėzuitai įkū 
rė Kražių kolegiją>o prieš 325 m 
pradėjo veikti Kėdainių reforma 
tu gimnazija. Prieš 575 metus he 
tuviai pralaimėjo mūšį su totoriai 
prie Vorkslos upės.

LIETUVOS VALDOVU SU 
KAKTYS:

Paskutinysis Gediminaitis 2vg> 
mantas Augustas pradėjo viešpa 
tauti prieš 430 metu. Prieš 400 <> 
baigėsi Henriko Valuá valdymo 
laikotarpis ir prieš 300 m. Mykou 
Vyšniaveckio.
Tadas Kosciuška prieš 180 merq 
vadovavo sukilimui prieš caro vai 
džią. Anksčiau jis dalyvavo JAV 
nepriklausomybės kovose kaip a> 
tilerijos specialistas.

Prieš 100 metų pravesta pirmo 
ji geležinkelio linija per Lietuvą

TAUTINIS ATGIMIMAS
Caro valdžia uždraudė lietuvis 

ką spaudą prieš 110 metų; o prieš 
70 m.ją sugražino;Tais pačiais 
1904 metais prasidėjo Rusijos Ja 
ponijos karas, kuriame dalyvavo 
kariuomenėn pašaukti lietuviai

Prieš 85 metus pradėjo eiti lai k 
raštis „Varpas", prieš 75 metus 
mirė jo steigėjas, redaktorius > 
Lietuvių tautos himno autorius 
fir.Vincas Kudirka.prieš 90 m rr.. 
rė Fridrichas Kuršaitis, prūsų Lie 
tu vos veikėjas, o tais pačiais me 
tais tapo Žemaičių vuskupo pava 
diptpki poetas Antanas Baranausk 
kas, „Anukščiu šilelio" autorius.. 
Anykščių šilelis" parašytas prieš 
115 metų ir šiandien tebėra visų 
mėgiamas. a.

»»»
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Petras Pakalnis

KOMETA

1846 m. pasirodė danguje 
kometa. Apsisukusi aplink saulę, 
skilo j dvi dalis ir dingo. T o s 
kometos likučių beieškodamas, 
čekas astronomas Lubos Kohou- 
tek praėjusių metų'vasario mė
nesi pasuko teleskopą j Pluto 
planetą, už kurios jis 1971 m. 
rado apie 50 mažų švaigždelių, 
skriejančių dingusios kometos 
keliu.Nufotografavęs tas žvaigž
deles,jis pastebėjo dvi kome
tas ir pranešė apie jas JAV ob
servatorijai Cambridge mieste, 
kuri perduoda visoms pasaulio 
observatorijoms vėliausiasastro- 
aomijos mokslo žinias.Camb
ridge obs. direktoriujpanoro ir 
pats įsitikinti naujos kometos 
atradimu ir,sekdamas Kohou
teko nurodymais, ją pastebė
jo
Jupiterio planetos orbitoje,maž 
daug480 milionų mylių nuo že
mės. Iki šiol niekuomet nebuvo 
pastebėta jokia planeta tokioje 
tolybėje nuo žemės.

Patyrę apie naują kometą, 
daugelis pasaulio astronomų ė- 
mė ją tyrinėti ir savo tyrinėji
mo davinius skelbti, astronomi
jos žurnaluose ir laikraščiuose.

Astronomės Elzbietos Roe
mer nuomone, Kohouteko ko-. 
meta susidedanti iš labai sun
kaus branduolio, kurio skersi- 
nispiūvis esąs 36 kilometrų. 
Kometai artėjant prie saulės, 
saulės šiluma išlaisvinanti dul
kes ir dujas, esančias branduo
lio paviršiuje. Tos dulkės ir du
jos apsupančios kometos bran
duolį kokiu 150 tūkstančių ki
lometrų platumo debesiu.Prieš 
porą metų JAV astronautai pa
stebėjo, kad tą debesį supąs dar 
kitas,j sviedinį panašus debesis, 
susidedąs iš reto deguonies 
sluoksnio. Šito antrojo debesio 
skerspiūvis esąs didesnis už sau
lės.

Iš visų kitų dangaus šviesulių 
kometas išskiria ne tie debesys, 
o milžiniška, plika akim regima 
uodega. Kometos kartais turi 
po dvi ar tris uodegas. Aštuo
niolikto šimtmečio pabaigoje 

pasirodžiusi kometa turėjus net 
septynias uodegas. Jos žėrėjo j- 
vairiomis spalvomis,atrodė kaip 
povo uodega.

Kaip kometos a t s i ■ 
r a re d a

Olandų astronomas Jan Oort 
taip aiškina kometų atsiradimą: 
Tarp Pluto-'planetos ir artimiau
sios Proxima Centauri žvaigž
dės esama keistų žvaigždynų 
tartum griuvėsių. Kai kokia 
nors žvaigždė prisiartinanti 
prie šitų griuvėsių, jos traukia^ 
moji jėga (gravitacija) atskiria 
jų dalį ir pritraukia juos prie 
saulės orbitos kelio. Saturno 
ir Jupiterio traukiamosios jė
gos veikiama, toji griuvėsio da 
lis susijungianti, i kometos 
branduolį,

kuris ima artintis j saulę.Kadan
gi branduolis skrenda labai grei
tai, ir jj traukia saulės gravitaci
jos jėga, tai jis apskrieja saulę 
ir dingsta erdvėje. Tačiau saulės 
traukimo jėga jo nepaleidžia. 
Po kelių,keliasdeširnts ar kelių 
milionų metų vėl grįžta 
prie saulės. Kohouteko kometa 
vėl prisiartins prie saulės po 80 
tūkstančių metų. Dabar regėsim 
ją iki vasario mėn. pabaigos.

Susidomėjimas ■
Kohouteko kometa išjudino 

ne tik astronomus, bet ir kitų 
profesijų žmones. Ypač ja susi
domėjo biznieriai.Kiekvieną 
progą panaudoja pasipelnyti. 
Pav.: gruodžio viduryje anglų 
laivas Elzbieta II išplaukė iš 
Londono j Naujorką su 1700 
keleivių. Kelionėje jie klausysis 
paskaitų apie astronomiją, o 
anksti rytą-galės stebėti žvaigž
des ir Kohoutek per teleskopus. 
Bilieto kaina 1750 dolerių 
kiekvienam asmeniui. Kadangi 
atsirado labai daug norinčių ke
liauti, tai sausio 5 Elzbieta II 
plauks iš Naujorko į Pietų Ame
riką tuo pačiu tikslu. Sporto 
krautuvės išpardavusios visus 
žiūrpnus, o viena JAV bendro
vė gyrėsi, jog teleskopų biznis 
pakilęs 200 procentų.

Kai 1910 metais pasirodė 
Halley kometa, kažkas paleido 
gandus, kad jos uodega susidur- 
sianti su žeme. Žmones pradėjo 

pirkti peršamus vaistus, kad ne- 
užtrokštų nuo dujų. Nors 
kometa žemės nesiekė, bęt ne - 
sąžiningi biznieriai gražiai iš to 
pasipelnė. Visokių nebūtų daly
kų prisiklausiusios moterys 
pradėjo alpti,kiti manė,jog arti
nasi pasaulio galas. Net ir dabar 
vienas JAV pastorius skelbia, 
kad Kohouteko kometa skel-
bianti antrąjį Kristaus atėjimą.

Naujoji kometa pasirodė tuo 
laiku, kai JAV astronautai ir as
tronomai galės ją nuodugniai 
tyrinėti. Penkios rakietos, du 
balionai ir du sprausminiai lėk- . 
tuvai stebės jos branduolį ir uo
degą.Iš aplink žemę skriejan - 
čios laboratorijos trys J A-V 
astronautai stebi jos branduoli
ir uodegą. Iš aplink žeme-skriejan- 
čiosios laboratorijos trys JAV 
astronautai patogiai ją fotogra- . 
fuoja Ivairais instrumentais ti
riamos ją sudarančios medžią ■ 
gos.Kadangi Kohouteko kome
ta pirmą kartą skrido aplink 
saulę, tai astronomams buvo j- 
domu studijuoti jos elementus, 
kaip jie pirmą kartą reaguos j 
šilimą.

Trumpai: Kohouteko kome
ta suteikė mokslininkams gali - 
mybę ištirti medžiagą, nepasi
keitusią nuo pat pasaulio pra
džios.

VAL8O OBOSVAJATO

Ką tik gautose Urugvajaus lietu
vių katalikų parapijos ŽINIOSE 
skaitome: „Kanklininkų sekstetas 
(t.y. šešerios kanklės.Red.) - nei 
daugiau,nei mažiau - pirmą kar- 
tą pasirodė mūsų kolonijoje per 
Kalėdų dienos mišias. Ir kas įdo
miausia, kad per trumpą pasiruo
šimo laiką paskambino ne tik gra
žiai, bet ir labai gražiai. Taip sako 
pamaldose dalyvavusieji

,Prieš pamaldas išsirikiavo prie 
altoriaus šeši kanklininkai su kank
lėmis: Raul Modena, Ana Maria 
Gregorio, Graciela Kamandulyté, 
Marija Ines Mockevičiūtė, Lilian 
Trakimaité ir Vytautas Dorelis ,

kanklininku mokytojas. Parapijos 
klebonas (kun. J. Giedrys) palai 
mino tuos garbingus muzikos ins
trumentus, pabrėždamas, kaip se
novėje vaidylos,pritardami kanklė
mis ,apdainuodavo karžygių žygius 
ragindavo lietuvius mylėt savo se
nolių salj,ginti jos laisvę ir auko 
tis jos gerovei, taip ir šiandien ši 
šventa musų tautos muzika gaivi
na musų meilę ir skatina mus vi 
sus vieningai darbuotis savo tau
tos gerovei, jos kultūrai, tarpusa- 
vios tampresnei broliškai vienybei 
ir didesnei Dievo garbei".

„Tyliąją naktį", „Gul šiandie
ną" ir „Sveikas, Jėzau gimusis" , 
kylančios iš virpančių kanklių sty 
gų, kilo į Visagalį, nešdamos mū 
sų skausmą jr džiaugsmą, mūsų rū 
pėsčius ir viltį".

O šių metų sausio 6 dienos nu 
meryje prideda:

„Kanklininkų sekstetas,pirmas 
toks įvykis mūsų kolonijoje, galė
jo susitverti tik dėl jaunimo, kuris 
skambina kanklėmis, ir ypač dėl 
„Aido " choro direktoriaus V 
Dorelio entuziazmo sukurt 
ką nors geresnio ir gražesnio mū
sų kolonijai,ir tų kelių susiprato 
šių lietuvių, kurie savo darbu ar 
auka prisidėjo tas kankles padirbi

BRAŽINSKAI DĖKOJA
*

ELTA buvo prašiusi viso pašau 
lio lietuvius parašyt tėvui ir sūnui 
Bražinskams Turkijos kalėjime te 
belaukiantiems teismo sprendimo 
Kalėdinius sveikinimus. Jie gavo la
bai daug laiškų ir prisiuntė tokio 
turinio padėką:

.. ..Mes. Lietuvos laisvės /.. /<>■ 
tojai, norime perduoti nuošir 
džiausiu padėką visiems laisto 
pasaulio lietuviams už visokerio. 
pq paramą, solidarumų, ir širdin
gus sveikini mus bei linkėjimus, 
išreikštus gausiuose kalėdiniuo
se laiškuose, telegramose ir at
virutėse. kurios Šimtais kasdien 
pasiekia mus. praskaidrindamas 
sunkia kalėjimo kasdienvbę.teik
damos dvasinu stiprybe ir puo 
sėlėdarnos laisvės vilti. Ačiū!

Pasirašė P.A. Bražinskai

EI, PASAULI, MES BE 
LAISVĖS NENURIMSIM, NE !
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CORAÇÃO JOVEM, CORAÇÃO FELIZ, COMO 
UM PASSARO, CANTA ESPONTANEAMENTE’, OS 
DESILUblDOS NÃO CANTAM. O CANTO É NATURAL 
EXPRESSÃO DE ALEGRIA’.

EVOCÊ? CANTA? PORQUE NÃO ? NÃO APREN
DEU CANTAR ?

EIS UMA OPORTUNIDADE ÓTIMA! VAMOS ORGA
NIZAR UM GRUPINHO DE CANTORES JOVENS. VA
MOS CANTAR CANÇÕES LINDÍSSIMAS BRASILEI - 
RAS E UTUANAS’

APRESENTE-SE DOMINGO, 27 DE JANEIRO, AS 
W HORAS DE MANHÃ NO SALÃO DE S. CASIMIRO.

ESPERAMOS PARA VOCÊ . ATÉ .....

RIDENS RYTAS

Rudens rytas nematytas, 
rūko vyliais nubarstytas. 
Lygu tyčia...
Ryto apavas akytas, 
apsiaustas iš vario vytas. 
Išadytas...

PLJS Adelaidės skyriaus valdybos nuotrauka: 
nuotraukoje sėdi iš kairės: Rasa Kubliūte (sekretorė 
užsienio reikalams), Milda Staugaitė (iždininkė),, 
Rūta Bielskytė (narė informacijų reikalams) ir 
Valdonė Mikeliūnaitė (protokolų sekretorė). Stovi iš 
k.: Kęstutis Kuncaitis ir Algis Straukas (nariai 
informaciniams reikalams), dr. Antanas Steponas 
(pirmininkas), Arūnas Reivytis (narys informaciniams 
reikalams) ir Jonas Mockūnas (sekretorius Australijos 
reikalams). Trūksta: Lino Varno (vice - pirmininko).

Nuotr. A. Budrio

Žentą Tenisonaitė

ATSIMINIMAI

Visa naktj varpeliai skambėjo.
Noriu miego, užmigt negaliu.
Rodos, griš vėl, kaip vasaros fėja, 
mano sapnas vaikystės dienu.

Sapno akys, kaip žydras miražas.
Pamatau — ir jau sieloj saldu.
Ir palikus pasauli ta maža, 
vėl keliausiu svajonių taku.

Taip sapnuočiau, sapnuočiau kas naktį, 
iki ryto ir saulės varpu.
O pasaulis sau gali apakti 
a? prabilti perkūno vardu.

Visa naktį varpeliai skambėjo.
Noriu miego, užmigt negaliu.
Rodos, grįš vėl, kaip vasaros fėja, 
mano sapnas jaunystės dienu.

MALDA VANDENIUI KRAŠTE BE LIETAUS

Vanduo! Vanduo!
Meldžiuos aš tau.
Meldžiuos Atlanto vandenynui...
Vanduo, kaip brangusis akmuo...
Meldžiuos ledynams aš 
ir geizeriams... nulenkus galva.

Rankas ištiesusi į debesis, 
kartoju malda upėms, ežerams ir jūrai. 
Šventas vanduo! Palaimintas vanduo!
Kaip motina, kaip duona, kaip druska. 
Baltijos vanduo! Ir sniegas. Ledas.
Palaimintas, palaimintas vanduo!

Tingus, kaip kraujas venose.
Didysis Reinas. Drumzlinasis Po.
Ir Nemuno, ir Dauguvos vanduo!
Lopšys. Pradžia gyvybės...

(Ir meldžias su manim, mano maldas 
kartoja, lietaus lašai, lašėdami už lango).

Saulė audžia, aukso nytis, 
blizga trilypis trinytis. 
Nematytas. ..

Stebis beržas ir žilvitis, 
dykas rytvėjis mažytis. 
Lygu tyčia...

Anksti rytą baltas rytas, 
po palange pastatytas. 
Lygu tyčia...
Aukso lapais nubarstytas, 
deimančiukais nusagstytas. 
Nematytas...

VIENATVĖ

Mano širdis, tarytum ledo luitas. 
Mano siela — beorės erdvės tuštuma.

Stovėsiu aš prie vieškelio 
ir lauksiu, >
kada sugrįš praėjęs laiko karavanas.

NUSIVYLIMAS

Baimė prasiveržia, kaip vulkanas.
Atsistoja piestu, kaip milžiniškas kalnas.

Aš ieškau vakarykštės dienos 
spalvingos mozaikos likučiu.

Ant audringo vandenyno kranto 
vylingai žiba spalvoto stiklo šukės.

Džiaugsmas subyra, kaip sausas šešėlis.

Baritonas Jonas Vaškevičius atsimena, kad 
vaikystėje jis dažnai eidavo su tėvu į Toronto 
lietuvių choro repeticijas. Čia jis priprato prie 
dainos ir ją pamilo. Pradinėje mokykloje dainavo 
vaikų chore; gimnazijoje įsijungė į muzikinių 
komedijų pastatymus, kur gavęs solo partijas, 
pradėjo jausti norą mokytis toliau.

Pirmuosius tikruosius dainavimo žingsnius 
Jonas žengė solisto Vaclovo Verikaicio 
priežiūroje. Vėliau įstojo į Toronto muzikos 
konservatoriją, gi dabar yra Toronto muzikos 
fakulteto antrų metų studentas ir siekia muzikos 
bakalauro laipsnio. Jis taipgi lanko to pačio 
universiteto operos mokyklą.

Jonas priklauso Toronte įsikūrusiam Kanados 
operos vienetui, yra pasirodęs Kanados 
televizijoje. Jis koncertavęs Hamiltone, Čikagoje. 
Detroite, Clevelande, Baltimorėje. 
Philadelphijoje, New Yorke ir kitur.

Baigęs universitetą, Jonas Vaškevičius žada 
toliau balsą lavinti Europoje. Ta tema ir 
pardėjome mūsų pokalbį.

PLJS .

vos pirštų galiukais palytėjus.
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L1GAND0S OS PONTOS PRE
TOS VOCÊ CONSEGUIRA UMA 
FIGURA IGUAL AO DESENHO A 
BAIXO

LENDAS QUE OS POVOS CONTAM 

Este assunto foi retirado de unia 
revista infantil chamada CACIQUE, 
e sua data é de 1959.

KAIP PADARYTI GAID| IR 
VIŠTĄ

Žalio kiaušinio abu galu pradurti 
stora adata. Tada plona adata pradurt 
tryni ir kiek padidinus skylutes, pūst 
I vieną skylutę,kad per kitą ištekėtų 
trynys ir baltymas.

Iš dvigubai sulenkto popieriaus iš
kirpti kojas, uodegas^kiauteres ir 
snapus. Brūkšniais pažymėtas vietas 
atlenkti į priešingą pusę ir sulipinti. 
Gautas dalis priklijuoti prie kiauši
nio kevalo.

Kojos lipinamos atskirai.
Jei popierus baltas, tai iškirpus 

nudažyti. Geriausia vartoti popierių 
jau spalvotą.

Siūlus paukščiams pakabinti pri
lipinti po sparnais.

Os povos lituanos ocupavam em é 
poca muito distante, um vasto terri
tório que se estendia desde o norte, 
na província de Letônia, até as regio- 
ôes da Polônia e da Russia.

Adoravam as forças da natureza, 
prestavam culto aos vegetais e acre
ditavam que a sorte de cada homem 
estava ligada à vida de uma árvore 

PRAAMŽIS E O UNIVERSO
Era, entre os lituanos Praamžis. o 

deus do destino. Residia nos altos 
céus e estendia seu poder sôbre o 
espaço,o tempo,a teSra.por todo o 
universo, enfim.

Certo dia. olhando a Terra, viu 
que quase se havina esquecido dela 
Praamžis enviou, então, a agua e 
o Vento, a fim de percorrerem sus 
domínios. Durante doze dias e doze 
noites assim o fizeram, mas com tal 
violência, que grandes inundações se 
verificaram.

Nó cume de uma alta montanha 
refugiaram-se alguns homens, ani
mais e aves, para fugir a inundação 
e ao vendaval

Praamžis resolveu auxilia-los e jo
gou à Terra uma casca de noz. na qual 
embarcaram.

Ordenou, então, que o Vento e a 
Agua retomassem ao céu.

As aguas baixaram e a tempesta
de amainou.

O arco-iris brilhou sôbre a terra 
verdejante e os homens e os animais 
desceram da casca de noz e se espal
haram sôbre a reigão da Lituânia.

t
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literatūra * Bailė * Mokslas
KETVIRTASIS LITUANISTIKOS NARU N ĖS "TRYS IR VIENA"
INSTITUTO SUVAŽIAVIMAS PRANYS ALSÉNAS

IV-sis Lituanistikos insti
tuto (LI) suv. sušauktas lapkr. 
21-25 d. Chicagoje. Buvo dvi 
dalys: organizacinė ir lituanis
tinė — mokslinė. Pastaroji bu
vo įjungta į H Mokslo ir kū
rybos simpoziumo programą 
(žr. vėliau skelbsimus aprašy
mus).

Organizacinis LI suvažiavi
mas prasidėjo lapkr. 25 d. Jau
nimo centre instituto Tarybos, 
posėdžiu, kuriame buvo išspręs
ta visa eilė einamųjų reikalų, 
peržiūrėtos apyskaitos.

Visuotinį narių susirinkimą— 
darbo posėdį, kuriame dalyvavo 
85 nariai ir keliolika svečių, ati
darė LI prezidiumo pirmininkas 
dr. Jurgis Gimbutas. Susirinki
mo garbės pirmininkais pa
kviesti buvę pirmininkai — dr. 
P. Jonikas ir dr. V. Maciūnas, 
sekretore — Gražina Krivickie- 
nė.

Buvo išklausyti LI pirm. J. 
Gimbuto, iždininko dr. T. Re- 
meikio, revizijos komisijos ir 
kt. pranešimai, patvirtintos a- 
pyskaitos, užginta prezidiumo 
veikla. Iš jų paaiškėjo, kad LI 
darbas plečiasi. IX. 21 buvo į- 
kurtas Menotyros skyrius (lai
kinas vedėjas dail. A. Tamošai
tis), pritarta Filosofijos ir Pe
dagogikos — psichologijos sky
rių organizavimo projektui. Ap
sispręsta įsijungti į naujai or
ganizuojamą Lietuvių mokslo 
sandraugą. Birželio mėn. buvo 
išrinktas 21 LI naujas narys. 
Papildomai tikraisiais nariais 
išrinkti prof. dr. B. Kasias ir 
prof. dr. Z. Rekašius. Lituanis
tikos darbų UI tomas, redaguo
tas dr. V. Maciūno, atspausdn- 
tas ir platinamas. LI yra' dėkin
gas JAV Liet, bendruomenės ir 
Let. fondo vadovybėms už ma
terialinę paramą. LI nariai rašė 
mokslo darbus, skaitė paskai
tas, dalyvavo įvairiose moksli
nėse konferencijose, suvažiavi
muose.

Pranešimus padarė ir LI sky
rių vadovai: Kalbos — dr. L. 
Dambriūnas. Šis skyrius turi 13 
narių (toliau kitų skyrių narių 
skaičius nurodytas skliauste
liuose) ; Literatūros sk. (18 na
rių) — dr.. K. Ostrauskas, Tau

totyros ir kraštotyros (13) — 
dr. J. Gimbutas, Istorijos (19) 
— dr.J. Puzinas, Bibliografijos 
(9) — J. Damauskas, Teisės ir 
sociologijos (9) — dr. D. Kri
vickas.

Pažymėtina LT'veikla lietu
viškosios bibliografijos srityje, 
jau baigiamas ruošti spaudai 
1970 - 1973 m. bibliografinis 
metraštis. Šiai kelių šimtų pus
lapių knygai medžiagą renka 
ir redaguoja Povilas Gaučys.

Atskarus pranešimus padarė 
Lit. darbų redakcinės komisijos 
pirm. dr. V. Maciūnas ir LI su
važiavimo darbų red. dr. R. 
Šilbajoris. Instituto taryba pa
tvirtino naujas redakcines ko
misijas: Lit darbams — dr.

Draugas. Tęsinys 8 psl.

Dail. Jurgis Juodis — Ugnies laisvė, aliejus.

Ši knyga parašyta be didesnio 
lyrinio atspalvio, nors vietomis 
stengtasi jo Įmaišyti, ir gal su 
kiek perdaug genealogijos (bajo
rystės). Jeigu kas rašys apie mi
nimus knygoje asmenis plates
nes biografijas, tai šios knygos 
medžiaga, kaip anglas pasakytų, 
bus lyg “raw-material”, nes to
kių žinų-ž i n e 1 i ų netgi Liet. 
Enciklopedijoj nesama.

Prieš pradėdama aprašyti 
knygoje minimus asmenis, auto
rė šitaip rašo apie gana senus 
laikus, teigdama, jog tai netoli
ma praeitis:

Kokia graži toji senovė! Paimki
me, kad ir netolimą praeiti, porevo
liucinius 1905 metų laikus. Mūsų 
aukštuomenės (bajorijos) buvo gra
žios šeimos tradicijos, paremtos aukš
tos moralės principais, su lietuvišku 
vaišingumu kiekvienam, aplankiu
siam namus, neišskiriant nė pake
leivio ar ubago.

Kokius idealus ir dorovingas buvo 
jaunuomenės auklėjimas tiek lietu

vių dvaruose, tiek ir menkoje ūki
ninko grytelėje. Ir kaip ramiai, be 
skubotumo slinko visas gyvenimas, 
pilnas paprastumo, romantikos, idili
jos!

Tokios senųjų laikų bajorijos 
atstove J. Narūne pristato rašy
toją Gabrielę Petkevičiūtę. Ji 
baigė Tiškevičiaus dvare, Deltu
voje, trumpalaikius bitininkys
tės kursus, parašė net knygelę 
apie bites (deja, nebuvo išleista). 
Dėlto prie savo pavardės dar pri
jungė pseudonimą “Bitė”. Kar
tais ji pasirašydavusi “Širšė” ar 
“Volungė”.

Gabrielei Petkevičiūtei - Bitei 
knygoje skirta net 33 puslapiai. 
Jos genealogija pradedama An
tanu Chadakausku, buv. prezi
dentienės Sofijos Smetonienės 
ir buv. min. pirm, našlės Jadvy
gos Tūbelienės tėvu, kurio vie
nintelė sesuo Malvina ištekėjusi 
už med. dr. L. Petkevičiaus. 
Gabr. Petkevičiūtės-Bitės tėvo 
Toliau rašomą apie Gabrielės tė
vą, jos brolius, vaikystę, pirmą
ją meilę, Puziniškio dvarą kaip 
apie lietuvių veiklos centrą, kur 
lankydavęs! Povilas Višinskis, P. 
Avižonis, Stp. Kairys, K. Bieli
nis. J. Paknys, prof. Jonas Jab
lonskis, Antanas Smetona, And
rius Bulota ir kiti.

Gabr. Bitė spaudoje pradėju
si reikštis 1891 m. Pirmoji jos 
korespondencija — “Varpo” 7 
nr., užvardinta “Žinios iš Lietu
vos". G. Petkevičiūtė-Bitė ir Ju
lė Žymantienė-Žemaitė susidrau
gavusios ir rašiusios abi — su
dėtinai, po kūriniais pasirašyda
mos “Dvi Moteri”. Gabr. Bitę 
gyvenimas suluošinęs — Įsime
tė Į nugaros kaulus džiova. Bet 
tai jos kūrybinių bei pedagogi
nių siekių nesutrukdė, tik su
kliudė šeimos sukūrimą. Ji mirė 
sulaukusi gilios senatvės 1943 
m. birželio 14 d., turėdama 82 
m. amžiaus. Palaidota Panevė
žio senamiesčio kapinėse.

Baliui Sruogai skirti 48 pus
lapiai. Pirmiausia — apie jo tė
vus, tėviškę, mokslą pradžios 
mokykloje, revoliucinius metus 
(1904-5 m.), Balį gimnazistą, 
slaptą moksleivių laikraštį, apie 
Bali, jau skaitanti savo eilėrašti. 
Bali studentą.

1916 m. vasarą Balys išvažia
vo į Ekaterinodarą (Kaukaze) ir 
apsčiai prisirašė to krašto legen
dų. Jo pirmas išspausdintas kū
rinys “Deivė iš ežero” — Sva- 
netų žemės legenda. B. Sruoga 
ją parašė Kaukaze. Tas veikalas 
pasirodė Lietuvoje 1919 m. 
Spaudoje gi reikštis B. Sruoga 
pradėjo 1912 m. Būdamas Pet
rapilyje, jis rašė eilėraščius, 
iuos spausdino “Aušrinėje" ir 
kitur.

Tęsinys 8 psl.
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LITUANISTIKOS INSTÍT.

Is 7 psi 
Maciūną (pįm.), J. 
ir L. Dasinw; Savs^viįa 
darbams ruošti dr. R. Šilbajori 
V. Kulboką, dr. B ir 
dr. D. Krivicką.

Buv. Li biblioteka reikahi 
pranešimų padarė dr. M PlaTe* 
ris ir V. Maciūnas. Nuspręsta 
V=jį instituto suv&riarimą šauk 
ti 1975 bl

Su giliu liūdesiu suvažiavi
mas prisiminė WM9T3 m. 
rusins H narius: s. a. Kari 
Karpių, Zenoną Ivinskį, Kons
tantiną Račkauską, Vladą Vi
liamą, Antaną Salį, Steponą 
Biežį ir Joną Aistį.

Suvažiavimą raM® swkino 
Lietuvos gen. konsulas New 
Yorke A. Simutis. Suvažiavi
mas sveikino waen^kai atsi
lankiusį seniausią U narį prof. 
J Žilevičių.

Diskusijų metu dr. V. Sruo
gienė iškėlė arehymės medžia
gos rinkimo sutvarkymo klau
simą. Ji taip pat ragino LI na
rius dėti pastangas, kad nau
jai leidžiamose e^ęūdopedijoęe 
būtų ištaisytos Lietuvą Sežian*

MŪSŲ LI ETUVA

čįos klaidos. Dr. P. Jonikas ra
ugino visus dirbti planingai. Dr.
V. Maciūnas iškėlė rBkalą pa
laikyti glaudžius ryšius su vi
somis lietuvių mokslo draugijo
mis.

Iš viso LI suvažiavimas bu
vo gerai suplanuotas, taigi ir 
našus, sėkmingas. Linkėtina 
jam sulaukti daugiau materia? 
lines paramos iš mūsų visuome
nės, kad ši įstaiga galėtų išpil
dyti savo naujus planus ir at
likti užsibrėžtus darbus, (bk)

TRYS IR VIENA iš 7 psl.

Pažintis su Vanda Daugirdai
te pasibaigė vedybomis. Iš ano
sios tremties Lietuvon B. Sruo
ga grįžo 1918 m. pavasarį ir visu 
entuziazmu įsijungė į valstybės 
kūrimo darbą. Pirmiausia jis 
dirbo spaudos biure prof. A. 
Rimkos vadovybėje. Netrukus 
jis pradėjo redaguoti dienraštį 
“Lietuva” ir visa širdimi atsi
davė satyros teatro “Vilkolakis” 
organizavimui. 1921 m. Balys 
Sruoga ir jo busimoji žmona iš
vyko į Vokietiją gilinti studijų: 
Balys į Miuncheną, Vanda — į 
Berlyną. Apgynęs disertaciją 

“Lietuvių dainų poetinės prie
monės” ir parašęs “Dainų poeti
kos etiudai”, su filosofijos dak
taro laipsniu grįžo į Lietuvą. Tai 
buvo 1924 m. Grįžo Lietuvon ir 
Vanda. Kovo mėn. jie susituo
kė. 1924 m. rudenį B. Sruoga 
buvo pakviestas dėstyti Kauno 
universitete, o jo žmona tęsė 
studijas, pasirinkusi istoriją. Ba- 
lys^su žmona buvo jau toks dar
nus junginys, kad jie abu bend
ru slapyvardžiu “Valys Dauga” 
parašė netgi nuotaikingą istori
nę apysaką jaunimui: “Kas bus, 
kas nebus, bet žemaitis nepra
žus”. Vanda Sruogienė gavo dok
toratą Bonnos un-te. 0 toliau — 
baisus epilogas: 1943 m. B. 
Sruoga su kitais 48 Lietuvos 
įkaitais išvežtas į Stutthofo ka- 
cetą, iš kurio išlaisvintas atsidū
rė Vilniuje ir mirė 1947 m. Pa
laidotas Rasų kapinėse.

Jurgiui Savickui skirta 32 
psl. Tai rašytojas, beletristas, ta
pytojas, kultūrininkas — Žemai
tijos sūnus. Dėsningai ėjęs di
plomato pareigas, buvęs didelis 
estetas ir puikus rašytojas, bet 
nelaimingas ypač šeimyniniam 
gyvenime. Pirmoji žmona, nors 
labai gražų buvusi žydė ir kiek
vieną penktadienio vakarą deg
davusi šabasines žvakes. Dėlto 
Savickas neprieštaravęs. Tik ta
da šeimyninis gyvenimas sugriu
vęs, kai, jam nebūnant namuo-

:8

se, žmona pakrikštijusi pagal žy
dišką ritualą abu paaugusius sū
nus. Tuomet jiedu išsiskyrė. Ki
tą jo žmona buvo danė Inga. Ir 
toji buvo ištikima ir gera gy
venimo draugė, kol paties Sa
vicko buvo geras gyvenimas. Kai 
pastarasis tapo bedarbiu, ir žmo
na danė jį paliko vienišo liki
mui jo prancūziškoj “Ariogaloj” 
(ūkelyje).

Rašytojas J. Savickas mirė 
staiga širdies smūgiu Hermita
ge klinikoje prieš pat Kalėdas 
1952 m. gruodžio 22 d. Palaido
tas Roquerbrune kapinėse.

J. Balčiūnui-švaistui knygoje 
skirta 30 psl. Tai kūrybingas ir 
gabus rašyto j as-romanistas, žur
nalistas, nors jau baigęs 80 me
tų, bet dar drūtai besilaikąs Ka
lifornijoj. Iš po jo plunksnos 
išėję 17 atskirų knygų. D’kuo 
jis nebuvo savam gyvenime9 
Trijų rūšių piemenėliu, revoliu
cionierium, zakristijonu, moky
toju, karininku, redaktoriumi, 
berods, staliumi, pabėgėliu Kau
kaze. Grįžęs Lietuvon buvo sa
vanoriu, augšt. karininkų kursų 
lektoriumi ir t.t.

Janina Narūne, “TRYS IR VIE
NA”. Jaunystės atsiminimai. Či
kagos Lietuvių Dr-jos leidinys, 
1972 m. Spaudė “Naujienų” 
spaustuvė, 1739 S. Halsted St. 
Chicago, Ill. 60608, 171 psl. Kai
na — nepažymėta.

VERGIJOS KRYŽELIUOSE
(Tąsa iš praeito Nr.)

Stefanija Rfikienė

ft»EltflAILOnin PAŽUIMITIIS

Sibiro taigų deginimuose auga labai daug 
aviečių.,ir laukinių raudonųjų serbentų. Vie 
ną pietų pertrauką sugalvojau prie silpno 
maisto prisidurti aviečių uogų. Kol visi pasil
sės, manau, truputį pasiuogausiu. Kulistano 
pastatas taigos pakraštyje, toli eiti nereikės, 
ir spėsiu nusiskinti kelias avietes. Nieko ne
sakiusi išėjau j taigą. Priėjau buranų išverstą 
milžinišką kedrą. Baisiai storas ir vargiai ga
lėsiu aš per jį perlipti, nes mano jėgos silpnu
tės, kaip iš po sunkios ligos atsikėlus. Apė - 
jau aplink išvirtusį medį, nors labai nenorė
jau to vingio daryti.

Tuojau atradau ir dideli avietyną. Uogų 
daug, didelės ir gražiai prisirpusios. Skaniai 
valgau saldžias ir raudonas uogeles. Girdžiu, 
kad kažkas kitas dar tame pat avietyne uo
gauja. Galvoju, gerai, kad atėjo, nes dviem 
bus drąsiau ir ramiau. Dar vienam darbinin
kui parupo uogos ir savo pietų poilsi sunau
dos pasismaguriauti. Uogaujame ir pamažu 
artinamės vienas prie kito, nes mindomų ’ 
šakelių traškėjimas vis aiškiau pradeda gir - 
dėtis. Pakeliu galvą - prieš mane ant pas
kutiniųjų kojų stovi didžiausia meška. Ji 
nustebusi žiūri j mane, o aš persigandusi, 
spoksau j ją. Drebu ir nežinau, kas daryti. 
Atsikvošėjusi pasileidau bėgti, o meška sto 
vi vietoje ir savo mažomis akutėmis seka 
mane. Pribėgau aną išvirtus j kedrą, pati ne
pajutau, kaip peršokau per jj, ir lėkte lėk - 
dama atsidūriau prie kulistano.

Radau jau visus einančius j pievas. Klau
sia, kur aš buvau dingusi. Pasisakiau, kad

buvau taigoje avieciauti ir susitikau mešką. 
Vasarą jos būna taikios ir žmonių nepuola. 
Žiemą, jei kas jas pabudina ir išbaido išguo 
lių, jos būna labai pavojingos ir sutikto žmo 
gaus , jeigu jis tuščiomis rankomis ir neturi 
kuo gintis, nepaleidžia.

Meškos kerštas
Meškos labai kerštingos. Kartą vienas mū

sų kaimo gyventojas pasigavo meškiuką ir 
suvalgė, nes meškieną čia visi valgo. Kartais 
net galima jos turguje nusipirkti. Mama už
pyko ir pradėjo už vaiką keršyti. Visą vasa
rą slankiojo, sukinėjosi aplink kaimą ir ieš
kojo aukos. Žrrones būtų ją nušovę, nes ji 
pasidarė drąsi ir akiplėšiška, bet niekas netu 
rėjo šautuvo. Šautuvus turi tik medžiotojai, 
kurie priklauso medžiotojų artelėms. Tik 
jiems galima šaudyti tuos taigų gyventojus.

Vieną naktį kolchozo naktigonis Jegoro- 
vičius ganė arklius. Naktis buvo šalta. Jis sė 
dėjo prie laužo ir ant pečių buvo užsimetęs 
sibiriškus kailinius. Tą naktį meška norėjo 
pasigauti kumeliuką, bet arkliai sustoję ra
tu kumeliukus laikė viduryje, spardėsi ir 
meškos neprileido. Tada ji atbėgo prie lau
žo ir griebė arkliaganį. Jegorovičius išsimo 
vė iš kailinių ir greitai peršoko kiton pusėn 
laužo. Meška per ugnį nešoko, bet iš pyk
čio į skutelius suplėšė kailinius ir niauroda
ma nuėjo j taigą.

Musų kaimo apylinkėje medžiojo du vy
rai. Jie laiveliu atplaukė iš tolimesnės vie - 
tos. Ilgai klaidžioję po taigą, bet nieko ne
nušovė. Susėdo laivelin ir ruošėsi plaukti at-' 
gal. Staiga išlindo iš girios tankumyno meš
ka, šoko tiesiai j laivelį ir jj apvertė. Vieno 
medžiotojo vatinį vanduo pradėjo nešti to
lyn, o meška plaukdama pradėjo jj vytis. 
Medžiotojai tuo pasinaudodami, įsikibę j 
laivelį išsikepurniojo j krantą. Kiek palau- • 

kę, beginkliai nuplaukė namo, nes šautuvai 
ir šoviniai nuskendo upėje. Meška pasigavu
si vatinį sudraskė.

Meškos labai mėgsta medų. Jos dažnai 
sukasi aplink pasiekas ir naktimis ateina bi 

telių plėšti ir medučio palaižyti. Budint prie 
pasiekos jos nesiartina, nes gerai užuodžia 
žmogųlr šautuvą. Bitininkams duoda laikyti 
medžioklinius šautuvus. Dažnai jie, gerai už 
simaskavę, avilių plėšikes nudeda.

Sibire meškų kailius kloja ant grindų ir 
prie lovų, kilimų vietoje. Jų taukus naudoja 
džiovai gydyti. Turguose žmones dažnai ieš
ko pirkti meškos taukų, nes -šiame krašte la
bai išplitusi džiova.

Z£NTA TEN ISDN AITE

VASAROS DAINA

Skamba saulės spinduliu simfonija, 
skamba ir mėnulio mėlyna malda, 
skamba ir varpeliai vėjo vakariniai, 
skamba vis padangėj vasaros daina.

Gaudžia gieda giesmės gilumoj giružes, 
čiulba ulba naktį paunksnėj miškų, 
nežinai ar vėtros, viesulai ar ūžė, 
ar sparnai plasnoja paukščių lekiančių . ..

Skamba aidi naktys, skamba aidi dienos, 
sudreba Širdyse džiaugsmo verpetai, 
kol dainuos vis žemė — tu nebūsi vienas 
pakartos aidus — Dievo angelai!

Skamba saulės spindulių simfonija, 
skamba ir mėnulio mėlyna malda, 
skamba ir varpeliai vėjo vakariniai, 
skamba vis širdyse vasaros daina.
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RIO
ftia®js83s tiltas iš Rio i Ni

te roi keleivius išlies tiesiai į kun. Me
čislovo Valiukevičiaus parapiją. Barre
tos baite. Kadangi tiltu naudosis daug 
turistų, jiems šv. Sebastijono bažny
čioje kun. Valiukevičius nori įvesti 
daugiau pamaldų ir praplėsti bažny
čią. Jau dabar ji nebetalpina visų žmo
nių. nors sekmadieniais čia turima 
daug mišių . Jo parapija,talkinama 
keturių vikarų, yra didžiausia Niteroi 
vyskupijoje, turinti apie 50.000 gyven
tojų ir beveik 15.000 mokinių įvairio
se mokyklose parapijos ribose.

ŠiuO metu prie parapijos gyvena 8 
seminaristai, lanką seminarijos kursus 
Guanabaroje.

S a ei s i «3 2d šv.Sebastijono pa
rapijos globėjo šventėje laukiama a - 
pie 50.000 žmonių.

Kunigui Valiukevičiui talkina jo 
sesuo Teklė Savickienė. Ji rūpinasi 
|o įsteigta mokykla ir kitais darbais.

Ksaa.J. žengia į
82 metus. Kasdien laiko mišias šv. 
Sebastiono bažnyčioje ir gyvena kar
tu su kun. Valiukevičių.

Švemtovė
Klebonijos sodelyje stovi graži,gė

lėmis apsodinta šventovė, suprojek
tuota kun. Janiiionio, skirta Lietu
vai priminti. Kairėje trys stilizuoti 
bet kryžiai su portugališku įrašu :

Tylinčioji Bažnyčia“. Dešinėje me
diniai Gedimino stulpai primena gar
bingą Lietuvos senovę. Viduryje lie - 
tuviška koplytėlė su šv. Šeima, Šv. Ci
ną ir Šv. Sebastijonu ir įrašu:„Kryžių 
šalis” Visi simboliai paaiškinti vari
nėje lentelėje prie tvorelės, nudažy
tos tautinėmis spalvomis.. Šventovė 
pašventinta 1973 metų vasario 16 , 
Niteroi miestui minint 400 metų su
kaktį, lietuvių kolonijos vardu.

Ferrazde Vasconcelos 
S.P. šiais metais lietuvių tarpe atsira
do naujas gydytojas Vincentas Ko
vas. baigęs pediatriją. Jis yra Rio 
gyvenančių pp Dubauskų giminaitis.

Ko. K-ÊBéksta salezietis, 
gyvena Amazonės sostinėj Manaus. 
Jis yra vienas iš septynių Conselho 
mdiegenista Missionário naiįų.

Amazonijoje darbuojasi apie 600 
kunigų. Iš jų tik 30 yra brazilai,o ki
ti užsieniečiai. Misionieriams talkinin
kauja pasauliečiai per „Operação An
chieta” sąjūdį.

VASARIO 17 d. po lietuviškųjų 
pamaldų bus Lietuvos Nepriklauso
mybės minėjimas, p. Uršulė Gaidie
nė organizuoja užkandžius po pro - 
gramos. Antano Gaulios atspausti ir 
išsiuntinėti pakvietimai visiems Rio 
bei apylinkių lietuviams. Pačią pro
gramą organizuoja klebonas prel P. 
Ragažinskas.

Inž. Adomas Mickevičius su žmo- 
na ir dukrelėmis rengiasi gegužės mė
nesį grįžti į JAV. Rio gyveno ketve- 
ris metus.

Gruodžio 31 mirė a.a. PRANAS 
GRINIUS»apie 65 m amžiaus - nuo 
širdies smūgio ir kitų negalavimų.Se- 
niau su broliu a.a. Antanu turėjo sa
vo įmonę Rio de Janeire.

Šių metų sausio pradžioje mirė 
a.a. VALDEMARAS BRANDEN 
BURGAS, virš 70 m amžiaus, inži
nierius, kilęs iš Kauno. Liko žmona 
Elena, sūnus inžinierius su marčia ir 
trimis vaikaičiais.

M A U Á
Prel. A. Annino Nek. Prasidėji

mo parapija gavo naują vikarą, nese
niai atvykusį iš Lenkijos darbuotis 
Brazilijoje.

Sausio 10 dieną mirė

JUOZAS JUOOGUDIS

Gyveno V. Belą. Buvo ilgame
tis M.L. skaitytojas, veiklus lietu
vis patriotas. Tik keletą ūenų 
prieš mirtj buvo sumokėjęs laik
raščio prenumeratą.

Velionio žmonai su šeima ir vi
siems giminaičiams nuoširdi užuo
jauta.

Sausio 14 mirė a.a.
SPORTĄ PRABSEViČSENĖ 

sulaukus kone 91 metų amžiaus. 
Brazilijoje gyveno nuo 1927 me L 
tu,Moókoje. Kilus nuo Prienų. Li
ko sūnus Juozas, dukterys Katrė 
ir Pranė, 8 vaikaičiai ir 12 provai
kaičių. Palaidota V.AIpina kapinė
se. Laidotuvių mišias prie karsto, 
namie, atlaikė ir j kapines palydė
jo klebonas P.Daugintis,S.J. x

Septintos dienos mišios bus 
šeštadieni,sausio 16 d. 19.00val. 
šv. Kazimiero parapijos koplyčio
je.

MŪSŲ ŽINIOS
VAIKU STOVYKLA „LAPĖ"

1974 m. sausio 13 - 20 d

MAILASQUI RAPOSO TAVARES km 55

Sitio Sr. Geraldo

STOVYKLOS VADOVYBĖKAS GAILĖJOSI
NEMATĘS, 

KAS GĖRĖJOSI 
PAMATĘS , 

GALĖS DAR KAR
TĄ PAMATYT IR 
VĖL PASIGĖRĖTU 
IR SAVO GAILESĮ 
PALAIDOTI, NES 
LINKSMOJI KOME 
DMA 
„VISUOMENĖS 

VEIKĖJAI " 

BUS PAKARTOTA 
VASARIO 3 D. 16 
VALANDĄ, ŽELI - 
NOJE, SESERŲ 
PRANCIŠKIEČIŲ 
GIMNAZIJOS SA
LĖJE.

NEPRALEISKIM 
PASKUTINĖS PRO
GOS PASIGĖRĖTI 
RETU, GRAŽIU 
VAIDINIMUI I Į 

RENGĖJAI

Organizatoriai: Kunigai Saleziečiai
Vadovas ir kapelionas: kun. Hermanas Šulcas 
Komendantas : Julius Tijūnėlis. Slaugė: Genė Bacevičiene

Patarėjai ir būreliu vadovai: Genė Bacevičienė, Sandra Sal 
dytė, Teresė Aleknavičiūtė. Julius Tijūnėlis, Arnaldas 
Z ižas.

Virtuvė: Adelė Baltrušaitienė
Rdaktoriai: J. Tijūnėlis. Genė Bacevičienė

Redaktoriai: J. Tijūnėlis, Genė Bacevičienė 
Dainavimas: Sandra Saldytė. Beatriz Bacevičiūtė 
Plaukymas: A. Montanheiro ir Rikardas Bendoraitis 
Žaidimai: Julius Tijūnėlis ir Teresė Aleknavičiūtė 
Rankdarbiai: A. Montanheiro ir Genė bei Teresė /' 
Laužai: Antanas. Teresė ir Marytė Aleknavičiai.
Ūkvedis: vietinis japonas - caseiro.

PROGRAMA
Sausio 13: Stovyklos atidarymas.

14: Tėvynės diena - Lietuva. Brazilija
15: Pirmoji pagalba: Genė Bacevičienė 

Po pietų. Skautija: kun. H. Šulcas
16: Draugystės diena: Teresė 

Po pietų: kamqvalas
17: Skautu iškyla i „Lapių urvą”

Po pietų: Amazonija - kun. H. Šulcas 
18: Kristaus Diena: Jis - mūsų brolis. 
19: Olimpiada: Julius Tijūnėlis

Po pietų: didysis laužas su svečiais 
20: Stovyklos užbaigimas:

11.00 mišios ir skautų įžodis
12.00 premijavimas ir skautu prisistatymas 

13.00 ..churrasco” ir atsisveikinimas

KASDIENĖ STOVYKLOS TVARKA

7.30 keliamasi. gimnastika
8.30 islieliamos vėliavos, pranešimai, malda
9.00 pusryčiai
10.00 maudymasis
12.00 dainavimas

lüaBça litrn Brasileira de Beneficência e tottoii Social
convida os Senhores Sočios para se reunirem em 

Assembléia Geral Ordinaria
a realizar-se no dia 30 de Janeiro de 1974, às 
20 horas, em sua sede social à Rua Lituania, 67 
nesta Capital -Moóca, a fim de deliberarem a se

guinte ordem do dia:

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

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

nião em primeira convocação, ficam os Senhores 
Associados convocados desde já para se reuni
rem em segunda convocação às 20,30 horas, no 
mesmo dia ę local.

São Paulo. 4 de Janeiro de 1.974
Presidente - Alexandre Bumblis

13.00 pietūs

14.00 žaidimai, rankdarbiai
16.00 pavakariai
17.00 didysis žaidimas, plaukymas
18.00 vakarinės programos paruošimas
19.00 vakarienė
20,00 vakarinė programa: laužai ir kita...
22.00 vakarinė malda ir ..labanakt” .

STOVY KL Al TOJ AI

Bacevičiūtė Beatriz | 3 ni
Bacevičius Flavijus į į

Bareišys Marinei 12
Bendoraitis Rikardas 11
Bendoraityté Beatriz 9
Butkus Klaudijus 13
Butkus Jonukas 8
Draugelis Eliziejus 11
Greičius Edvardas 14
Greičius Albertas 10
Guzikauskaitė Nilza 13
Jasiukonis Rosna 13
Jasiukonis Fatima 11
Krumzlys Leandras 14
Krumzlys Douglas 12
Kemeklis Rikardas 12
Karavičiūtė Edna 13
Karavičiutė Elainė 11
Karavičius Edsonas 15
Lonaro Wilson 13
Lonaro Nilson 11
Petraitytė Irutė 13
Saldys Jonas 13
Saldys Rudolfas 10
Sal dytė Sandra 15 15
Sanka Silvija 15
Sanka Carlos 15
Sànka Renata 11
Silickaitė Danutė 13
Silickas Juozas 8
Sobolevskis Mano 12
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MŪSŲ ŽINIOS
’AUNIMO DĖMESIUI

Pramatytoji studijų diena Cau- 
. aia vietovėje nebus sausio 20 die
ną kaip buvo skelbta, o yra nukel
ta j vasario 3 dieną.

KAIgKLIU REIKALAS
MOŠŲ KOLONIJOJE

Bene 1970 metais atsiųstos 
vienerios kanklės iš Lietuvos. 
Nebuvo nė vieno asmens, kurs 
būt galėjęs pamokyt kankliuoti. 
Taip jos ir gulėjo nevartoja - 
mos beveik visus metus.

1971 metais gavęs progos nu
vykti j Klevelandą Amerikoje,tu
pėjau i laimės susipažinti su d» 
džiąja kanklininke ir jų mokyto
ja p. Ona Mikulskiene ir Čiurlio
nio ansamblio siela ir širdim Al
fonsu Mikulskiu. Juodu per ke
letą savaičių supažindino mane 
su kankliavimo menuį parodė 
gyvą savąjį kanklių ansamblį ir 
taip sužavėjo, kad ryžausi,trūks 
plyš, suorganizuot nors ir nedi
delį kanklių ansamblį S.Paulyje.

Grįždamas Brazilijon, atsive- 
» žiau antras kankles. Pirma pro - 

ga parodžiau šv. Kazimiero litu
anistinės mokyklos mokiniams 
»r kviečiau savanorius mokytis. 
Atsirado šešios mergaitės. Ga - 
hios Bet, nelaimė, šešioms mo
kinėms buvo tik dvejos kanklės. 
Aišku, nebuvo galima duot neš
tis namo. Galėjo skambint tik 
po pusvalandį šeštadieniais. A- 
pie rimtą pažanga, nebuvo gali
ma nė svajot. Todėl greitai ėmė 
tos „pamokos" atsibost. Paskui 
kitos mergaitės įstojo fakulte - 
tan, toli važinėt, daug darbo ir 
sutirpo mano studentės iki vie
nos - Sofijos Žutautaitės. Su 
ja ir pasirodėm pirmą kartą už
pernykščių metų Kalėdose, vė
liau pabalčio tautų parodoje.

Būtinai reikėjo pasidirbt dau
giau kanklių..Virš pusės metų 
teko ieškot Europos eglės me
džio. Paskui mielasis p. P. Ši
monis, savo nuliekamu laiku, pa
dirbo dar dvejas kankles. Praė
jusią vasarą atvežė iš Amerikos 
dar vienas. Dabar kanklių būtų 
jau penkerios, bet yra tik 2 mo
kinės. Iš dviejų kanklių nesuda
rysi gražaus orkestrėlio.

Rašiau porą prašymų M. Lie
tuvoje, kviesdamas jaunimą pri
sidėt. Nei per ML, nei asmeniš
ki prašymai kolkas neprivilioja 
daugiau norinčių mokytis kank
liuoti.
' Pranešė iš Lietuvos, jog lap - 
kričio 27 išiuntė mums dar dve
jas kankles. Joms atėjus, bus 7. 
Todėl dabar yra ir gana kank - 
lių, yra ir mokytojas, deja nėr 
norinčių kankliuoti. Tai ir liūd-

L'.KiBENDRUOMENĖS CHORO 
NARĖ SUSITUOKĖ

Praėjusį šeštadienį Zelinos baž
nyčioje susituokė su Marcus Ale
xandre Pereira choristė plė TERE
SĖ JUSINSKAITĖ. Buvo iškilmin
gos gražios vestuvės. Net keturi Ju- 
šinskų šeimos nariai dalyvauja cho
re. Ilgų Dievo palaimos kupinų šei
myninio gyvenimo metu I

Sausio 14

Mirė a.a. JONAS MATUZONIS 
61 m. amžiaus. Gyveno pasšvoge- 
rį Kazimierą Skorupską Parque D. 
Nações.

ČIAI NAMUOS - KULTŪ
RINGUMO LIUDININKAI.

GERAS PIRKINYS
Parduodamas gražus kam - 

pinis sklypas žemės.9 x 30 m. 
R. Juatindiba, priešais Juven • 

Itus ir netoli šv. Kazimiero cen
tro. Kaina 200.000. Įmokėti 
40 nuošimčių, dėl likusio iš - 
mokėjimo susitarti su parda
vėju. Daugiau informacijų gali
ma gauti telefonuojant 63-52- 
69. (Sk.)

na, ir skaudu, ir gėda prieš ki • 
tas net ir mažesnes lietuvių ko
lonijas, kad ir prieš tokį Urug
vajų, kurio jaunimas ir šoka, ir 
dainuoja, ir jau kankliuoja. Ne
jaugi! pas mus nebėra tėvų mo
tinų,kurie su meile paragintų 
savo vaikus mokytis kankliuot? 
Nejaugi nebėr jaunimo, norinčio 
ir pačiam išmokt ko nors, ko ne 
turi nė viena kita tautybė Brazi
lijoje ir tuo būdu atsižymėti ir 
iškelti lietuvių vardą platesnėje 
visuomenėje, kaip jį kelia Nemu
nas su Žilvičiu? .

Tėveliai, jaunime, atsiliepkite! 
Jei dabar sukrustu me, tai iki jau
nimo kongreso galėtume padaryt 
tokiąl pažangą, kad nustebintume 
iš viso pasaulio susirinksiančius 
brolius ir seses? Argi mes galėtu
me pakęst, kad j mus kiti žiūrė
tų kaip jau atsilikusius, nutautu
sius, savo tautos menui mirusius 
lavonus? Nesinori tikėt, kad jau 
mes būtume atsidūrę tokioje 
liūdnoje būklėje.

Išdėstęs visą reikalą, dar kartą 
kreipiuosi Bir į tėvus, ir į jaunimą - 
sukurkim S. Paulyje kanklių or
kestrą. Galime, jei tik panorėsim .

Registruotis pas J. Kidyką, M 
Lietuvos redakcijoje, ar telefonu 
273-03-38. Ačiū .

J.Kidykas

ŠIO NUMERIO GARBES LEIDĖJAS
INŽINIERIUS ZIGMAS ŠLEPETYS

Uz gausią paramą Mūsų Lietuvai ir tuo pačiu lietuvis- , 
kam reikalui nuoširdžiai dėkoja

Administracija

ĮSTOJO į fakultetus
Silvia Aradzenka į Mackenzie r 

ęhemija; Helena Bareišytė į Sto An
drė - matematika; São Marcos 
Rosely Elisabeth Puštelninkaitė i 
psichologijos fakultetą. Robertas Ma
gija - Sto andrė, matematika. Visi 4 
yra uolūs Nemuno šokėjai.

Kun. Feliksas Jokubauskas dabar 
yra Boa Vista parapijos vikaras.

))))))))))))))((((((((((((((

M.L. redakcija ir tėvai jėzuitai 
gavo daug kalėdinių sveikinimų.Ne- 
galėdami visiems atskirai padėkoti 
šiuo žodeliu nuoširdžiausiai dėkoja 
visiems sveikintojams už gerus linkė
jimus ir dovanas. Vienas,betgi, svei
kinimas išsiskiria iš kitų ir savo turi
niu ir nuoširdumu. Manome verta 
nors dalijo perspaudinti:

Mieli Tėveliai Jėzuitai,
..Nenoriu būti įkyrus Bet taip pat 

nenoriu būt ir nemandagus. Jei yra 
priimta dėkoti už kiekviena mažmoži, 
tai juo labiau aš jaučiu būtiną pareiga 
mūsų brangiems sielų vadovams,kurie,, 
neatsižvelgdami i jokias sunkenybes, 
lanko mus per visus metus. Man bū
davo skaudu regėti, kad atvažiavęs 
iš tolo kunigas lietuviškoms pamal ■ 
doms. bažnyčioje randa 2 ar 3 žmo - 
nes. Pagalvodavau, ką turi pergyvent 
tavo jautri širdis.

Taigi, atsižvelgdamas i Tamstų 
vargą, noriu padėkoti už jūsų pastan
gas, pasveikinti su šventėmis. Linkiu 
gausios Dievo palaimos jūsų darbams 
sveikatos, o labiausiai kantrybės, ne
leisti užgesti tam religingumo ir 
krikščioniškos meilės žiburėliui, kuri 
įžibė Dievo malonė per jūsų pasiau
kojimą ir darbštumą. Tegul tas žibu
rys šviečia iš jūsų namo mūsų vaikų 
vaikams ir tegul ; jūsų skelbiamas pa
maldumas ir artimo meilė viešpatau
ja tarpe mūsų ....”

Jus gerbiantis A. Bražinskas.

SĄJUNGOS ALIANÇA 
PADANGĖJE

j
VISUOTINIS SUSIRINKIMAS

Š. m. sausio 30 d. trečiadieni šau
kiamas Sąjungos-Alianęa metinis na
rių susirinkimas. Ši kartą susirinki
mas įvyks šiokiadienio vakarą 20 v. 
Valdyba duos atskaitomybę savo na
riams už savo veiklą 1973 metais,to
dėl narių dalyvavimas yra būtinas

V ALDYBA ATOSTOG AUS

'Sąjungos - Aliança Valdyba visą 

vasario mėnesį atostogaus. Neturės 
posėdžių nei Valdybos nariai, nei jų 
patarėjai. Pirmas poatostoginis Val
dybos posėdis bus kovo 6 d.20 vai 
ŠVENTINĖS DOVANOS MAŽIE
SIEMS

Sąjungietės moterys ir šių kalėdi
nių švenčiu proga išdalijo keletą šim
tų rūbelių mažiesiems nepasiturinčiu 
tėvų vaikams. Reikia pastebėti, kad 
sąjungietėms šalpos darbe daug pade
da ir sąjungai nepriklausančios mote
rys. -

PUIKUS N. METU SUTIKIMAS
Sąjungos • Aliança Valdyba ir šį

met puikiai pasirodė su paruoštu N. 
Metų sutikimu savo nariams ir bičiu
liams. Prie gerai parinktos elek
trinių vargonų muzikos, skaniai pa
gamintų lietuviškų užkandžių ir gai
vinančių gėrimėlių, svečiai linksmino 
si ir vaišinosi iki pat rytmečio ketu
rių, 1974 metų sausio pirmos dienos, 
linkėdami vieni kitiems geros sėk
mės.
PIRMIEJI PIETUS ŠIAIS METAIS

Sąjungos - Aliança tradiciniai mė 
nesiniai pietūs numatyta ruoši kovo 
mėnesi. Diena dar nenumatyta.Bus 
vėliau paskelbta. Bet sąjungiečiai ga
li jau ruoštis ir savo gimines atsikvies
ti.

)))))))))))))(((((((((((
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