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Naujai atvykęs iš Lietu vos
pasakoja
Lietuviai išeiviai turėtų smarkiau veikti
ir pasauliui garsiau kalbėti
j
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BRAZILIJAI
Didžiausias Brazilijos dienraštis,
0 ESTADO DE S. PAULO, sau
sio 4 dieną mini savo 100-tąjj
gimtadienj. Gimęs 1875 metais,
kai S. Paulas teturėjo 25 tūkstan
čius gyventojų ir buvo vien tik
kavos prekyvietė, augo gal dar
sparčiau ir už jau per sparčiai au
ganti miestą, perimdamas visos
valstijos ■ ir net visos Brazilijos
valstybes - viešosios opinijos for
mavimo vadžias. New Yorko TI
MES vadina 0 ESTADO svarbiau
siu Brazilijos laikraščiu, didžiau
siu demokratinių laisvių sargu,
atkakliai atsispiriančiu prieš visus
politinius ir ekonominius varžtus".

pasaulyje
Atidarydamas Šv. Petro bazili
koj "Šventąsias duris", Popiežius
Paulius VI per Kūčias atidarė Ro
moj Šventuosius Metus. Pats pir
mas peržengė „šventąsias duris",
atsiklaupęs pasimeldė, tuo kvies
damas ir tikinčiuosius lankytis
Romoj ypatingiems Jubiliejaus at
laidams pelnyti.
Popiežius ir šia proga kvietė vi
sus krikščionis pasinaudoti jubilie
jumi dvasiniam atsinaujinimui ir
susitaikinimui su Dievu ir tarpusa

vy.

Ukrainietis išeivis Oleg Kravenunko Kamberroj užsidarė narve
pries sovietų ambasadą, kur norė
jo praleisti paskutines šių metų

Atbėgėlis iš Lietuvos Aloyzas
Jurgutis, tik rugs. 27 d. pasiekęs
Chicagą, antradienį turėjo pasikalbėjimą su
laikraštininkais.
Pokalbį atidarė J. Jasaitis, pa-,,
kviesdamas žodį tarti Balto pirm.
M. Rudienę. Ji pasakė, kad Jur
gutis 'gimęs 1939 m. Laukuvos
miestely, kur jo tėvas buvo var
gonininkas. Mokėsi muzikos mo
kykloje Kaune, vėliau Vilniaus
konservatorijoje, kur 1959-1961
m. buvo koncertmeisteris. 1961
-1963m. Kaitros fabrike choro va Į
dovas. Baigęs Vilniaus konserva ■
toriją, trejiems metams buvo iš
siųstas dirbti Kazakijos konservą
torijoje, kur dėstė chorinį diriga
vimą ir vadovavo Operos studi
jos chorui.Grįžęs Lietuvon 1966
m. iki 1974.V.9 buvo Vilniaus
konservatorijos dirigavimo ka
tedros wyr. dėstytojas, -buvo ir
konservatorijos studijos chor
meisteris. 1962 m. vedė vilnietę,
katalikę Mariją Lucka?-ę. Turi
11 -m. dukterį.
Jis pareiškė:
— Demonstratyviai ;-asitrauk
damas įpyliau dar vieną lasą de
galų į taip jau liepsnojantį opo
zicijos laužą prieš okupantus. Te
gul to laužo atšvaistes mato ne
tik Maskva, bet ir 'toli nuo Lietu
vos esąnčips Jalys. Juo smąakįaų
jis liepsnos, juo laibiau artės lais
vės diena.

W

padėjęs šeimos narius atsigaben
ti, S Lietuvos.
Lietuva užima pirmą vietą opozidjos reiškimu. Kalantos su
sideginimas, demonstracijos, apię kurias Vakaruose ne daug žinoma stiprios opozicijos rodikliąi. Lietuva savo tautiškumu, pa
saulėžiūros tvirtumu užima pir
mą vietą.

Į Lietuvą daugiau slavų

Po Kauno'įvykių 1956, 1961 ir
1972 m. 'įvežama daugiau slavų,
bet mūsų opozicija ima viršų. Da
baltinis slavinimas vykdomas
specialistų psichologų vadovavi
mu — dainomis, folkloru. Ta
čiau slavinimas negalės pasiekti
žymių rezultatų dėl to, kad sla
vai autoriteto neturi.
Strateginiuose miestuose yra
rusų įgulos, kariai su Šeimomis.
Kitose vietose jų nėra. Jei atsi
SV
randa, turi prisitaikyti mokytis
lietuviškai. Lietuvoje kartą vyko
dienas, reikšdamas protestą prieš
rusų - suomių krepšinio rungty
disidentų suėmimus Rusijoj. Kranės. Lietuviai entuziastingai pa
venunko deklaravo: "Tai tinka
laikė suomius ir švilpė rusams.
miausias būdas priminti pasauliui
Buvo areštuotas jų tarpe vienas
kad Kalėdų šventės neatneša džiaugs
| konservatorijos studentas. Jam
A. Jurgutis telefonu kalbėjo su
mo tiems, kurie uždaryti kalėji
‘buvo teismas konservatorijoje ir
Lietuvoje
likusia
žmona,
kuri
jau
muose dėl skirtingų politinių pajame studentai palaikė areštuo
buvo priversta 'paduoti pareiški
žiūrų .
tąjį. Iš teismo nieko neišėjo.
mą, kad ji “savu noru išstojo iš
tarnybos”. Žmona jau įteikė ras
Išeivių veikla per silpna
tą okupuotos Lietuvos įstai
.' Okupuotos Lietuvos žmonės
Per Kalėdas maldininkai lankė goms, kad jos pasaulėžiūra skir
moraliai ir materialiai remiasi į
Betliejų po tvirta karine apsauga. tinga ir kad ji nori išvykti į už
išeivijos žmones.PlaČiai klauso
Izraelio kariai stovėjo net prie sienį.
mas 'Užsienio radijas. Sužinoma,
Gimimo bazilikos durų. "Netikini,
kas darosi užsieny iš puolimų,
Laiškai žuvo
kad kas nors galėtų užpulti bažny
šmeižtų. Visi seka užsienio lietu
čia ar maldininkus, ir dar Kalėdų
Jurgutis pasiuntė 9 registruo vių veiklą -ir mano, kąd ta veikla
metu, — aiškino vienas valdžios tus ir 14 neregistruotų laiškų į
pareigūnas, "betgi šiandien visko Lietuvą. Žmona jokio laiško ne persilpna. Lietuvos žmonės net
: lauktų, kad kartkartėmis būtų pa
galima susilaukti". Maldininkai tu gavo. Telefonai iš Romos dvi sa
rodomas didesnis griežtumas.
rėjo pristatyti specialų, valdžios vaites skambino žmonai kasdien,
Nepateisinama, kad išeivis lie
išduota, leidimą.
kol pirmą 'kartą sujungė. Vienas tuvis bijo kalbėti, kad nepakenk
pasikalbėjimas buvo nutrauktas. tų planuojamai kelionei į Lietu
Jurgutis įpasakojo, kad Sov. Są vą. 'Bet ten tūkstančiai kalinami
junga, nors garsinasi galingiau ir su didele rizika leidžia katali
sia valstybe,. tikrovėje turi tiesti kų Bažn. kroniką. Ten net studen
ranką į vakarus, prašydama duo tai ima nešioti kryželius.
nos. (Kinijos grėsmė didelė, ir
Papasakojo, kad (Rudžiai ima
Sbv. Sąjungai svarbu turėti drau tvarkyti žmonos atvykimo doku-'
gų vakaruose. Todėl spaudos ke- mentus. Lietuvos dukterys, kata-.
Tramas balsas gali padėti žmonai1 likių,pp^ .federacija taip pat
prievartos ak
» •

fĮ

LAIMINGŲ
NAUJŲ METŲ
«An

tas prieš žmoną, bus plačiai spau
doje išgarsintas. -Nelengva musų šeimai, bet Sovietų organizmas pūva ir reikia kam aukotis,
kad greičiau tas irimo procesas
vyktų. Yra atsitikimų, kad. žydų

Lietuvos nacionalinė
M.Mažvydo biblioteka
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Kunigai komunisto atsiminimuose
Josif Berger (Barsilai), buvęs Pa
lestinos komunistų partijos generali
nis sekretorius, Kominterno narys,
vėliau ilgai kalintas Sovietų Sąjun
gos kalėjimuose ir daug metų pralei
dęs Sibiro koncentracijos stovyklose,
1973 m. rusų kalba išleido savo atsi
minimų knygą “Krusenie Pokolenija”. Joje kalba jis apie lietuvius ku
nigus ir latvių protestantų pastorius,
kuriuos matė Sibiro koncentracijos
katorgose. Tas knygos vietas patei
kiame skaitytojams. Paminėtina, kad
Josif Bergeris šiuo metu gyvena Izra
elyje ir dėsto Tel Avivo Bar-Han uni
versitete.

Sibire, Taišetsko koncentraci
jos o vykioj e, turėjau progos
susi t kti ir geriau pažinti nema
žai .etuvių katalikų kunigų ir
latvių protestantų pastorių. Juo
se pastebėjau daug bendrų bruo
žų. Pažymėtinas jų sąžiningu
mas, teisumas ir garbingumas.
Pastebėjau taip pat, kad jie bu
vo įpratę dirbti fizini darbą (240
psl.).
Lietuviai kunigai visur ir vi
sada karštai gynė savo tikėjimą,
čia jie buvo nepalenkiami. To
kie man jie pasirodė Taišetsko
koncentr. stovykloje ir kitur Si
bire, kur tik juos sutikau. Ko
munistai juos laikė politiškai
pavojingiausiais ir buvo juos nu
teisę už vadinamą “banditizmą”.
Lietuviai kunigai gerai žinojo
savo tikėjimo pagrindus, beveik •
atmintinai mokėjo visą N. Tes
tamentą ... Jie buvo labai drą
sūs, bekompromišiniai žmonės
il82 psl.). Kai su jais kalbėdavausi, jie man sakydavo, kad
nors jie ir nėra nusikaltę, tačiau
džiaugiasi, jog, kalinami drauge
su kitais lietuviais, gali guosti ir
stiprinti savo tikinčiuosius bro
lius. Jie išdrįsdavo suorganizuo
ti net bendras pamaldas. Tai
mesdavo į niūrų koncentracijos
stovyklos gyvenimą ypatingą at
mosferą. nuotaiką.
• \
Vienas iš lietuvių dvasininkų
; a ė įstrigo mano atmintin, nors
. mačiau tik vieną kartą savo

gyvenime (182 psl.). Tai įvyko,
kai į Taisetsko koncentr. stovyk
lą buvo atgabenta didelė naujų
suimtųjų grupė — apie 5.000
žmonių. (Iš viso į Taišetską iš
Pabaltijo kraštų — Lietuvos,
Latvijos ir Estijos jau 1940 me
tais buvo atitremta nemažiau
kaip 100.000 žmonių). Komunis
tų saugumo organams buvo sun
ku juos visus patalpinti barakuo
se. Jie, kaip sugrūsti gyvuliai,
stovėjo stovyklos viduryje. Stai
ga pamačiau, kažkoks žmogus
(vėliau pasirodė esąs katalikų
kunigas, lietuvis) užkopė ant di
delio akmens ir prabilo į suim
tuosius. Pradžioje jis pacitavo
keletą Šv. Rašto posakių ir tuo
jau perėjo į kitą temą. Jis pra
dėjo raginti suimtuosius protes
tuoti prieš tarptautinių įstaty
mų ir pagrindinių žmogaus tei
sių laužymą. Palietęs Jungtinių
Tautų problemą, jis pasakė, kad
SSSR yra tos organizacijos na
rė ir todėl neturi teisės laužyti
įstatymų, kuriais yra garantuo
jamos pagrindinės žmogaus tei
sės. “Vergija, kurią mes čia pa
tiriame ir esame liudininkais,
yra žmonijos ir mūsų kartos gė
da” — šaukė lietuvis kunigas.
NKVD sargybiniai jį tuoj griebė
ir nuteiųpė į karceri. Jis jau bu
vo nūteistas 25 metams katorgi
niams darbams į Sibiro koncen
tracijos stovyklas. Netrukus jį
nugabeno į Irkutską naujam
tardymui. Aš manau, kad jis neišliko gyvas ir į savo Lietuvą nesugrįžo. Jo kaulai paliko Sibiro
žemėje.
Taip rašo žydų tautybės žmo
gus apie lietuvius ir kitus baltiečius kunigus. Pastarasis vaizdas
yra ypatingai sukrečiantis. Tai
puiki tema dailininkams, ir ra
šytojams, ir poetams.
Gaila, kad nepažymėta ano
kunigo pavardė. Reikėtų bandy
ti kunigų organizacijoms išaiš
kinti to kunigo didvyrio pavar
dę.
Lietuvis

Vilniuje, Kaune ir Palangoje
individualinė statyba uždraus
ta. Visose kitose Lietuvos vie
tose individualiniam namam sta
tydinti skiriami sklypai tik nuo
Sovietinė valdžia okupuotoje 5 -10 metų tose vietose išgyve
Lietuvoje išleido naują patvar nusiems asmenims.
(E)
4'
•
kymą individualinės namų sta
tybos reikalu. Pagal patvarky
KULTŪROS RŪMAI
mą, kiekvienas pilieti® asmeni
Telšiai susilaukė nauju kultūros
nės nuosavybės teisėmis gali
rūmų, kurių projektą paruošė Ko
statydintis vieno arba dviejų munalinio ūkio projektavimo institu
aukštų gyvenamą namą, kurio, to Šiaulių skyrius. Naujasis pastatas
.gyvenamas grindų .plotas butų turi 600 vietų salę su erdvia scena
ne daugiau kaip 60 ketv. metrų, ir repeticijų kambariais. Jame taipgi
atidaryta svetainė ir rajoninė biblio?
ir 40 ketv. metrų negyvenamas teka. Salė skiriama koncertams, pa
plotas. Didelėms šeimoms nu rodoms, mėgėjų bei profesinių teat
matytos išimtys.
rų spektakliams.
V. Kst. ,

Kokia leidžiama
statyba Lietuvoj

Kanados šimtmečio proga išleisto garsų junginį, kurie nusakė tikrąjį
je knygoje “Lithuanians in Canada” gimtavietės vardą, kilmės kraštą bei
yra paduotas sąrašas lietuvių, tarna amžių, bet juos jis ignoravo pajutęs,
vusių Kanadoje 1813/15 metais bri jog nesugebės jų išreikšti nei raidė
tų armijoje, kuris sudarytas dr. C. mis, nei skaitlinėmis. Jau pirmieji
Jurgėlos, remiantis “War Office” trys pareikalavo nemažo dėmesio ir
dokumentais. Tame sąraše prasikiša kantrybės . . . Pagaliau tik trijų rai
“Balsiz Pavat Gossmick”. Bebandant dėmis išreiškiamų žodžių tereikėjo,
_ iššifruoti pavardę “Balsiz”, vardą «kurie sąrašo pavardės, vardo ir gim
“Pavat” ir gimtavietę “Gossmick”, tavietės skiltyse atrodytų įtikėti
staiga švystelėjo mintis: jei “Balsiz” ni... Kilmės kraštas? Koks skirtu
būtų kartais Balsys nūdienėje rašy mas ar įrašys “en Pologne”, ar “en
boje, tai turėtume reikalą su žemai Muscovie”. . . O dėl amžiaus? Išsi
čiu, nes Balsiai, kur jie bebūtų, kilo aiškins universaline pirštų kalba ...
Kaip sumanyta, taip padaryta. Ir
su kirčiu ant pratęstai tariamos “a”,
“y” ištaria kaip “i”. Karinio dalinio įrašė:
“Balsiz Pavat Gossmick . . .” Že
eilinių sąrašą sudarant, anas žemai
tis, paklaustas pavardės, vardo, gim- maitiškai tariant, išėjo “joukun
tavietės, kilmės krašto ir amžiaus, darbs!”
Abejojate? Paprašykite dar gerai
— greičiausiai pradėjo sakyti: “Bal
sys — pavardė, Kostas mano krikš žemaičiuojantį žemaitį ištarti aną
to ...” Žemaitiškai tai išsprūdo štai sukurtą hipotetinį lietuvišką sakinį,
kaip: “Balsiz — pavard, Kostsmon- o kitatautį — užrašyti praskambėju
sią žemaitiškos tarsenos ‘Tnelodiją”.
krikšt ...”
Sąrašą sudarantis svetimtautis Nustebsite! Atrodo, kad net po 160
kapralas, nors galbūt ir daugiakal metų anas žemaitis nenuslydo už
bis, neįprastos kalbos garsų užklup marštin ir įrodė, jog žemaitiškai ga
tas, sumišo. Liepė jis, ko gero, že lima visur “susirokuot”. Pagalinu
maičiui pakartoti, kol pagaliau “mu kaip ten bebūtų, negi savieji savojo
zikine klausa” užčiupo pirmuosius neatpažins?
Ką gi mes, Balsiai, aptikom tolimą
tris kaip paskirus žodžius, praskam
bėjusius žemaitiškų garsų junginius. giminaitį, Balsių išeivinį pirmūną
Gal kapralas išgirdo dar koki ket Kanadoje.
L. Balsy s
virtą, penktą ar net šeštą žemaitiškų

Vilnius po audros— Dali. Adomas Varnas

VILNIAUS PARODŲ RŪMUOSE
apie 500 tautinių juostų parodą su
rengė liaudies meistrė P. Damijonaitienė. Jos buvo išaustos per pasta
ruosius penkerius metus. P. Damijonaitienės juostomis puošiasi dauge
lio dainų ir šokių ansamblių nariai.

ISPANŲ BALETO GRUPĖ suren
gė keturis koncertus Vilniaus filhar
monijoje. Vilniečiai turėjo retą pro
gą susipažinti su Ispanijos provinci
jų būdingiausiais šokiais, kompozi
torių M. de Faljos. I. Albeniso, L.
Arandos, M. Manrio, R. de Lunos
muzikos choreografinėmis miniatiū
romis. Grupės vadovė — balerina
Marija Rosa, gimusi Sevilijoje.
V, Kst.

Gamina Lietuva,
džiaugiasi Maskva
VILNIUS. — “Elfos” fabrikas pagamino milijoninį, pato
bulinto modelio, “Daina” mag
netofoną. Tas modelis jau tran
zistorinis, juo galima užrašyti
muziką dviem greičiais. Kitais
metais žadama pradėti gaminti
ir stereofoninius įrašus ketu
riais takeliais. šiuos lietiiviškus
gaminius Maskva siuntinėja ir
užsienį.
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ŠVIETIMAS IR MOKSLAS

1975 M ETŲ SUKAKTYS
Kiekvienų metų pradžioje “Mūsų
Lietuvos” skaitytojams pateikiamas įvairių sukakčių sąrašas, Šį kartą apimąs
Šias sritis: Lietuvos valstybė, spauda,
švietimas ir mokslas, religija, menas ir
kultūra, literatūra, lietuvių emigracija.
Svarbesnės sukaktysjkaip Mykolo Konsl tautino Čiurlionio šimtmetis, bus mini
mos “Mūsų Lietuvos” puslapiuose at, skirai. Kai kurias kitas minės literatū
ros mėgėjai ar kiti kultūriniai sambūriai.
,
Ne visos sukaktys, kurios čia suminė
tos, yra 100 ar 500 metų, nes suminė
ti įvairūs įdomūs ar svarbūs įvykiai ir
žmonės per visą istorijos laikotarpį.

t

LIETUVOS VALSTYBĖ
Pries

770 metų Lietuvos kunigaikščių atsto
vai vyksta į latvių ir estų žemes, val
domas kalavijuočių, reikalauti tra
dicines duoklės — 1205 m.
715 metų prasidėjo didysis prūsų suki
limas prieš kryžiuočių valdžią 1260 iki 1274.
680 m. Didžiuoju Lietuvos kunigaikš
čiu tapo Vytenis, Gedimino brolis —
1295 m.
660 m. Gediminas tampa Didžiuoju
Lietuvos kunigaikščiu -1315 IV 19.
650 m. Gediminas pasirašo sutartį su
lenkais dėl kovų prieš kryžiuočius 1325.
650 m. Totorių ordos kariuomenė -žy
giuoja į Lietuvą — 1325.
630 m. Liėtuvą. valdyti pradeda broliai
Algirdas (mirė 1377) ir Kęstutis (nu
žudytas 1382) - 1345 m.
600 m. Kaltėnuose lietuviai sumuša
kryžiuočių riterius - 1375 m.
590 m. Krėvės aktu Jogaila pažada
.^krikštytis ir apkrikštyti Lietuvą —
1385 m.
565 m. Vytautas sumuša Kryžiuočius
prie Žalgirio — 1410 VII 15.
560 m. Žemaičių delegacija vyksta į
Bažnyčios suvažiavimą Konstancijo
je skųstis prieš kryžiuočių puolimus
- 1415X128.
545 ųi. Vytautas Didysis miršta, val
dęs Lietuvą beveik 40 metų 1430
X 27.

450 m. Prūsų sukilimas prieš vokiečių
valdžią - 1525.
320 m. Maskvos kariuomenė įžygiuoja
į Vilnių ir Kauną per Maskvos Lietuvos karą - 1655 VII 31 (karas
nuo 1654 iki 1667).
320 m. prasideda Lietuvos karas su šve
dais - 1665 - 1660.
180 m. trečiasis Lietuvos ir Lenkijos
padalinimas, kuriuo Lietuvos Didžio
ji Kunigaikštija visai nustoja nepri
klausomybės ir tampa valdoma ca
ro - 1795.
160 m. Vienos konferencija Suvalkus
- kairįjį Nemuno krantą priskiria
Rusijos valdomoms žemėms - 1815
90 m. gimė Lietuvos prezidentas Alek
sandras Stulginskis - 1885 II 26
90 m. gimė valstybininkas - visuome
nininkas prel. Mykolas Krupavičius
- 1885 X 1 (mirė 1970)
70 m. Didysis Lietuvos seimas Vilniuje,
Lietuvos nepriklausomybę paskelbu
sios Tarybos užuomazga - 1905 XI
21 -23.
70 m. Sukilimas prieš caro valdžią 1905.
70 m. dr. Jonas Basanavičius sugrįžta
iš Bulgarijos į Lietuvą ir vadovauja
lietuvių pastangoms atstatyti Nepri
klausomą valstybę — 1905.
60 m. Vokiečių kariuomenė užima Lie
tuvą Pinnojo pasaulinio karo metu
- 1915.
57 m. Lietuvos Taryba paskelbia Ne
priklausoma Lietuvos valstybe —
1918 II 16.
50 m. Steigiamasis seimas susirenka
Kaune - 1920 V 15
50 m. Steigiamasis seimas susirenka Vil
niuje - 1920 VII 15.
50 m. Lietuvos — Rusijos sutartis, ku
rią Rusija pripažįsta Nepriklausomą
Lietuvą ir pažada jos Nepriklauso
mybę gerbti - 1920 VII 12
50 m. Želigovskio kariuomenė užima
Vilniaus kraštą su sostine, Vilnius
patenka į Lenkijos valdžią - 1920
1X9.
50 m. Tautų sąjunga nustato Lietuvos
- Lenkijos demarkacijos liniją 1920 IX 20.
50 m. baigiasi Nepriklausomybės ko
vos, pradėtos 1918 m. - 1920.’
35 m. Sovietų Sąjunga užima Lietuvą
- 1940 VI 15.
30 m. Sovietų kariuomenė, išvariusi
nacių kariuomenę, galutinai užima
visą Lietuvą, įžengdama į Klaipėdą
- 1945 I 28.
25 m. JAV-se miršta buvęs Lietuvos
prezidentas Kazys Grinius.

Prieš

LIETUVIŠKOJI SPAUDA
Prieš
455 m. gimė pirmosios spausdintos
lietuviškos knygos autorius Marty
nas Mažvydas
450 m. Vilniuje atidaroma pirmoji
spaustuvė - Pranciškaus Skorinos,
kuri atspaudžia pirmąją Didžiojoje
_ Lietuvoje spausdintą knygą “Apaš
talai” - 1525.
440 m. Išleidžiama pirmoji estų kalba
knyga - 1535.
430 m. miršta Abraomas Kulvietis,
vienas lietuviškos raštijos pradinin
kų - 1545 (gimė 1510 m.)
400 m. Vilniuje įsirengia Lukos ir
Kuzmos Mamoničių spaustuvė, kuri
vėliau atspaudžia Lietuvos statutą 1575.
390 m. Pirmoji knyga latvių kalba - iš
leista Vilniuje - 1585.
380 m. Pirmoji knyga išleista Didžiojo
je Lietuvoje, lietuvių kalba — My
kolo Daukšos verstas Jokūbo Ledės
iuos katekizmas - 1595.
110 m. caro valdžia uždraudžia Lietu
voje spausdinti knygas lietuvišku
raidynu - 1865 IX 6.
90 m. Knygnešių garsiausias Jurgis Bie
linis organizuoja slaptą knygų plati
nimo tinklą - 1885.
70 m. Pradedami leisti laikraščiai “Lie
tuvos bitininkas” ir “Lietuvos ūki
ninkas” - 1905 m.
55 m. Pradeda išeiti žurnalas “Moteris”.
- 1920.

405 m. Vilniuje jėzuitai įsteigia kolegi
ją, kuri vėliau tampa Vilniaus univer
sitetu - 1570.
325 m. Amsterdame išleidžiamas Kazi
miero Simonavičiaus veikalas „Di
dysis artilerijos menas” - 1650.
200 m. Vilniaus universitete įvedami
piešimo ir architektūros kuisai 1775.
200 m. Vilniaus universitete dėstoma
anatomija ir chirurgija - 1775.
125 m. Lietuvos aviacijos pradininkas
Aleksandras Griškevičius suprojek
tuoja balioną „Žemaičiu garlėkys”
- 1850 m.
115 m. Vyskupo Valančiaus įsteigta
Blaivybės draugija vien tik Kauno
gubernijoje turi 832,243 narius > 1860.
90 m. gimė kalbininkas Juozas Balči
konis - 1885 III 26
80 m. filosofas Juozas Girnius - 1915
V 25
70 m. Po sukilimo caro valdžia leidžia
kai kuriose mokyklose dėstyti lie
tuviu kalba atskiru'dalykų - 1905.
55 m. Pirmosios visos Lietuvos lengvo
sios atletikos varžybos Kaune 1920.
45 m. Kauno universiteto vardas pa
keistas i Vytauto Didįjį universi te> tą - 1930 VI 7..
25 m. mirė tautosakininkas Adomas
Sabaliauskas - Žalia Rūta - 1950
VIII 23
20 m. pradedama statyti hidroelektrine
jėgainė prie Kauno, užtvendžius Ne
muną.
v_____

Gandrų porele Lietuvon
f ■

i

calme.
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MENAS IR KULTŪRA
Prieš

TIKYBA
Pries

500 m. Šv. Kazimieras su tėvu pirmą
kartą atvyksta į Lietuvos sostinę
Vilnių - 1475 m.
440 m. pirmasis Lietuvoje skelbti pro
testantų reformaciją pradeda kun.
Jonas Tartila Šilalėje - 1535 m.
425 m. įsteigiama Lietuvos Reformatų
Bažnyčia Vilniuje, Mykolo Radvilos
pilyje 1550 m.
125 m. Motiejus Valančius Italijoje
įšventinamas Žemaičių vyskupų —
1850 IX 28.
05 m. Didžiausioje pasaulio arkivysku
pijoje - Mogilevo - 60 proc. visų
kunigų yra lietuviai - 1870 m.
100 m. mirs’ta Žemaičių vyskupas Mo. tiejus Valančius - 1875 V 17.
100 m. iš Lietuvos ištrėmė caro valdžia
vyskupą Karolį Grinevecką - 1875.
90 m. įsteigta pirmoji grynai lietuvių
parapija Šiaurės Amerikos Pittstono mieste 1885.
7n .m. gimsta kun. Alfonsas Lipniūnas,
žinomas ateitininkų dvasios vadas
- 1905 III 12 (mirė 1945 III 6).
65 m. įsteigti ateitininkai - 1910.
55 m. vysk Pranciškus Karevičius pasi
kviečia JAV-se įsisteigusias lietuvai
tes vienuoles Kazimierietes į Lietuvą
- 1920.
50 m. arkivysk. Jurgis Matulaitis baigia

valdyti Vilniaus arkivyskupiją (1918
- 1925).
40 m. lietuvių katalikų leidžiama 21
laikraštis ir 21 žurnalas, kurių 12
laikraščių ir 9. žurnalai išeivijos lie
tuvių leidžiami.
30 m. arkiv. J. Skvireckas įsteigia šv.
Kazimiero kolegiją Romoje, kurioje
lietuviai klierikai studijuoja kunigys
tei - 1945 XII 4.

300 m. gimė Pilypas Ruigys, lietuvių
kalbos tyrinėtojas - 1675 III 31.
230 m. gimė Pranas Smuglevičius, pasi
žymėjęs peisažų tapyba) 1745 X
6.
200 m. mirė menininkas Simonas Če
chavičius - 1775.
175 m. gimė portretistas Valentinas
Vankavičius - 1800 m.
175 m. gimė dailininkas Kanutas Ruseckas - 1800.
170 m. gimė menininkas Jonas Kazii-mieras Vilčinskas - 1805 - 1885 m.
150 m. istorikas Simanas Daukantas
baigė teisių mokslus Vilniaus uni
versitete - 1825.
150 m. Liudvikas Rėza išleidžia pirmą
lietuvių dainų rinkinį “Dainos” (85
dainos) anksčiau (1818) išleido K.
Donelaičio “Metus” (gyveno 1776 1840).
150 m. gimė dailininkas Tadas Goreckis - 1825.
140 m. išeina devynių tomų Teodoro
Narbuto Lietuvos istorija - 1835
(gyveno 1784 — 1864).
100 m. gimė žymusis dailininkas ir
kompozitorius Mikalojus Konstanti
nas Čiurlionis — 1875 IX 23 (mirė

1911).
100 m. gimė literatūros kritikas Povi
las Višinskis - 1875 VI 29 (mirė
1906).
90 m. gimė operos solistas Kipras Pet
rauskas - 1885 XI 23.
75 m. mirė dailininkas Eduardas Ma
tas Remeris.
55 m. Pastatyta pirmoji opera Kaune 1920 XII 31.

LITERATŪRA
Pries’

500 m. gimė lenkas Mikalojus Husovianus, paras’ęs lotyniškai “Poema apie
stumbrą” - 1523 - 1475.
450 m. gimė Adomas Šrėteris, parašęs
eleginę giesmę “Nemunas” - Lietu
vos upė” - 1525.
140 m. gimė vysk. Antanas Baranaus
kas, “Anykščių šilelio” autorius 1835 I 17.
130 m. gimė Julija Žymantaitienė Žemaitė, rašytoja - 1845 V 31.
125 m. gimė rašytojas Vincas Pietaris,
“Algimanto” autorius —1850 IX
21.

125 m. Juozas Krašenskis parašo veika
lą “Lietuva Vytauto laikais” (Gyve

no 1812 - 1887) - 1850 m.
120 m. mirė rašytojas Adomas Micke
vičius) - 1855 XI 26.

IŠEIVIJOS LIETUVIAI
Prieš

180 m. į Argentiną imigravo Petras.
Dautantas
120 m. Liudvikas Kondratavičius para 160 m. karine tarnybą Kanadoje
šo romantišką veikalą “Margiris” prieš JAV-es baigė lietuvių dalinys,
1855
dalyvavęs 1812 metų anglų - ameri
100 m. miršta vysk. Motiejus Valan
kiečių kare - 1815 m.
čius - 1875 V 17.
'150 metų iki prieš 50 metų į Braziliją
90 m. mirė rašytojas Petras Arminas
imigrantų lietuviais užsirašė, per tą
Trupinėlis - 1885.
šimtmetį 8,149 asmenys - 1825 90 m. gimė poetė Juozė Augustaitytė1925 m.
Vaičiūnienė 1895 VII 28
90 m. įsteigta pirmoji grynai lietuvių
90 m. gimė rašytojas Bronė Buivydaitė
parapija JAV-se, Pittston mieste - Tyrų duktė - 1895 VII 7
1855.
75 m. gimė rašytojas Kazys Boruta (mi-80m. Lietuvoje gimė kun. Benediktas
rė 1965) - 1905 1 6
Sugintas. V. Zelinos bažnyčios staty
70 m. gimė rašytojas Vincas Ramonas
tojas - 1895.
70 m. gimė rašytoja Petronėlė Drintai- 75 m. prasidėjo skaitlingesnė lietuvių
tė - 1905 II 18
imigracija į Argentiną - 1900.
70 m. gimė rašytojas Antanas Rimydis 70 m. sudarytas Montrealio lietuvių
- 1905 III 2 , Stasys Angelickis ir
parapijos, pirmosios Kanadoje, ko
__ Antanas Miškinis - 1905 m.
mitetas (bažnyčia pastatyta 1915
70 m. gimė rašytojas ir literatūros kri
m.) - 1905.
tikas Pranas Naujokaitis - 1905
45 m. pradėjo veikti dr. J. Basana
X 2
vičiaus mokykla V. Anastácio, SP.
60 m. gimė rašytojas Marius Katliškis
(1930 II 1).
- 1915 IX 15
45 m. atidaryta Bom Retiro lietuvių
60 m. gimė rašytojas Romualdas Gied
mokykla (1930 III 1)
40 m. Kaune ir Klaipėdoje įvyksta pir
raitis - Spalis (1915 X 31)
masis Pasaulio Lietuvių Kongresas
60 m. gimė rašytoja Alė Rūta - 1915
XI 3
ir įsteigta Pasaulio Lietuvių Sąjunga
- 1935 VIII 11—19.
55 m. gimė poetas Vytautas Mačernis 1920 VI 6
40 m. Didžioji lietuviu imigracija į Bra
,
ziliją, prasidėjusi 1926, sumažėja iki
50 m. Vincas Krėvė Mickevičius parašo
' mažiau kaip šimtą asmenų per metus
dramą “Skirgaila” - 1925.
- 1935.
50 m. rašytojas ir filosofas Vydūnas
tampa Tarptautinis rašytojų drau 40 m. Lietuviu Kataliku Šv. Juozapo
Bendruomenė turėjo 1.500 narių.
gijos Londone garbės nariu.
45 m. mirė Marija Pečkauskaitė - Šat 40 m. Pašventintas sv. Juozapo (Vila Ze
linos) bažnyčios kertinis akmuo (19rijos Ragana - 1930.
35 III 24). ’
40 m. dramaturgas Balys Sruogaiparašo “Radvila Perkūnas” - 1935. 25 m. Montrealyje įsteigta antroji lie40 m. gimė rašytojas Kazys Almėnas - ‘ tuvių parapija - Aušros vartų.
-25 m. Tėvas Jonas Bružikas, S.J. pirmą
1970X 13
kartą pravedė misijas Brazilijoje
35 m. mirė rašytojas Pranas Mašiotas (1950)
1940.
30 m. mirė rašytojas Kazys Puida - 20 m. įsteigta V. Zelinos lituanistinė
gimęs 1883 - 1945. _
mokykla prie Seserų pranciškiečių
30 m. mirė poetė Salomėja Neris gimnazijos ir pradžios mokyklos 1945. .
(1955).
25 m. mirė rašytojas Kazimieras Jaku- 10 m. São Paule įvyko III-ciasis Pietų
bėnas
Amerikos Lietuvių Kongresas (1965)
5 m. mirė rašytojas Pulgis Andriušis - 5 m. Lietuvoje mirė pirmasis lietuvis
1970 XII 19
kunigas, dirbęs lietuvių tarpe Brazi
5 m. mirė poetas Juozas Mikusckis lijoje - Kun. Jeronimas Valaitis 1970 X 13
(1970).
/
5 m. mirė poetas Henrikas Radauskas 1970 VIII 27

Lietuvių Tautinio Meno ČIURLIONIO Ansamblis, įkurtas Vilniuje 1940 m. sausio 15 d., šiemet švenčia, savo veiklos
35-rių metų sukaktį.
Nuotrauka J. Garlos
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BLB VICEPIRMININKAS
LANKĖSI PLJK REIKALU

III PASAKUO OETOViy JAUNIMO KONGRESAS

Koi Pasaulio Lietuviu Bendruome
! nes valdybos pirmininkas Bronius Nai! nys iš Čikagos skrido į Australiją su lie
tuviu ekskursija ir kitas PLB valdybos
narys baigė lankyti Europos lietuvius,
Į Brazilijoje Jaunimo kongreso reikalu
buvo atvykęs vicepirmininkas Jaunimo
reikalams Romas Kasparas.
Kartu su R. Kasparu atskrido jo
žmona Loreta, buvo apsistojęs pas sa
vo gimines Kali batu šeima. Tatuapė.
Kasparas yra gyvenęs Bom Retire porą
metu ir Belo Horizonte apie dešimt metų, prieš išvykdamas i JAV I960 metais.
Būdamas PLB’vaidyboje nuo 1973 (iki
■ 1478) metų, rūpinasi jaunimo reikalais
ir talkina Pasaulio Lietuviu Bendruome) nes pastangoms glaudžiau dirbti su kiį tu kraštu, ypatingai Pietų .Amerikos,
I lietuviais.
Atvykęs į SP gruodžio 13, sekančią
■ diena Bendruomenės reikalais kalbėjo1 si su Brazilijos LB pirmininku A. Sliesoraičiu ir Tarybos vicepirm. Alfonsu
. D Petraičiu. Gruodžio 14 popietę ir

TERCEIRO

CONGRESSO MUNDIAL

DA

JUVENTUDE

LITUANA

Rua das Giestas, 927-9 - Vila Beta - o3147 São Paulo, SP - Tel (011) 63-5723, 274-0934
ankstyvą vakarą praleido su jaunimu,
kurio buvo susirinkę apie 15, nežiūrint
egzaminų laikotarpio. Aptarti studijų
savaitės, turizmo, programos ir kiti rei
kalai. Vakare buvo pakviestas į BLB Aįkademinio sambūrio metinę vakarienę
i miesto centre, kur jį pasveikino BLB
: vardu A. Steponaitis, Literatūros būre
lio vardu H. Mošinskienė, naujai įsteig- \
įį to Pasaulio lietuvių inžinierių ir atchi-^
;
tektų sąjungos skyrio vardu pirm. A.
idika.
Sekmadienį, gruodžio 15, apžiūrėjo
Itaici vietovę prie Campinas, kur bus
• PLJK studijų savaitė 1976 1 1 —6 dieinomis, o popiet dalyvavo lietuvių šventkelionéje São Paulo katedron.
Sekančią dieną posėdžiavo su PLB
Tarybos prezidiumu ir valdyba, praneš
damas apie ilgalaikius ir trumpalaikius
PLB darbus bei rūpesčius, atsiklausdafmas Brazilijos LB nuomonės ir siūlyda-

25’

mas Įvairių bendravimo būdų bei talkos.
Ta proga į magnetofono juostą įrašė
posėdyje dalyvaujančių pasisakymus,
kurie bus perduodami per įvairia s lietu
vių radijo programas Siaurės Ameriko
je.
Antradienį vakarą, gruodžio 17, kar
tu su PLJK finansų komisijos pirminin
ku prel. Pijum Ragažinsku ir kitais ko
misijos nariais bei bairų atstovais svars
tė Jaunimo kongreso lėšų bei atskaito
mybės reikalus, vėl įrašydamas juoston
posėdžio dalyvių žodžius radijo progra
moms. Trečiadienį buvo pakviestas į
Lietuvių Sąjungos Brazilijoje - Aliança
būstinę susipažinti su valdyba ir kitais
nariais.
į Urugvajų išskrido gruodžio 19, ten
išbuvo iki gruodžio 22, ir išvyko į Bue
nos Aires paskutinei kelionės daliai,
prieš grįždamas į JAV tuoj po Naujųjų
Metų.
Bus daugiau.

3Ô

Kokia bus Kongreso šokių šventė?
- Nutarta Argentinoje, Brazilijoje n
Urugvajuje kongreso metu suruošti ma
žąją tautinių šokių šventę. „Didžioji’
šokių šventė vyksta Šiaurės Amerikoje
kas ketveri metai - 196S metais daly
vavo Urugvajaus „Gintaras”, 1972 me
tais dalyvavo Brazilijos „Nemunas”. Ar
gentinos „Eglė”, Urugvajaus „Ąžuo
lynas”. Sekanti didžioji šventė - Penk
tojo Laisvojo Pasaulio Lietuvių Tauri
nių Šokių Šventė - ruošiama 1976 me
tų viduryje Šiaurės Amerikoje. Mūsų
kongrese tikimės surinkti virs’ 100 šo
kėjų'iš Pietų Amerikos ir sulaukti apie
100 šokėjų iš kitų kraštų. Tai būtų di
džiausia šokių šventė, matyta Pietų A
merikoje. Jos programą tikimasi su
ruošti pagal būsimos V-tosios Šokių
šventės programą, ir taip pat suruošti
specialius kursus su mokytoju iš Š.
Amerikos, kaip kad buvo padaryta
prieš 1972 šokių šventę.
O talentų vakaras, kuris įvyks Urug
vajuje?
— Vienas įdomiausių Kongreso ren
ginių yra talentų vakaras, kuriame pasi
rodo jaunieji muzikai, dainininkai, šo
kėjai, deklamatoriai, poetai ir kiti. Prog
ramoje atstovaujamas kiekvienas kraš
tas, o Talentų vakaro rengėjai Urugva
juje išrinks, kas pasirodys. Talentų va
karą II-ajam Kongresui ruošdama Pie
tų Ameriką apkeliavo dainininkė Da
lia Kučėnienė.

30

20
LIETUVOS VALSTYBĖ

Nacionalidades no Reinado
da Lituânia em 1430

žemėlapio

ženklų

TAUTINIU

ATŽVILGIU

1430 M.

paaiškinimas

Kvadratiniai stikleliai ženklina lietuvių gyvenamą erdvę 1430 m., kaip Lietuves
Litu anos
(590.000)
Bielo-jįtussos (centro)
Tartaras (sul)
Ucranianos

Didžiosios Kunigaikštijos ribose, taip

ir Mažojoje

Lietuvoje, patekusioje Kryžininkų i

Ordino valdžion.
Mažais taškeliais paženklintos dvi zonos: gudų gyvenama zona Lietuvos valsty- ;
bes viduryje ir totorių-klajoklių labai retai gyvenama Lietuvos pietinė dalis.

Rutuliukais paženklinta ukrainiečių erdvė Lietuvos ribose ir Galicijoj.
Ne visi žemėlapy pažymėti miestai buvojo 1430 m. Kai kurie jų yra daug jau- !

Total População
2,480.000

nesni.

Visa vytautinė Lietuva

1430 m.

apėmė bent 930,000 kv. km ir turėjo arti 2,-

480,000 gyventojų, kurių tarpe buvo 590,000 lietuvių.

Kaip gali organizacijos prisidėti prie
Kongreso ruošos?
- Kiekviena organizacija turi savo
atstovą Brazilijos komitete. Šis komite
tas sprendžia įvairius JK reikalus, su
daro komisijas ir taip toliau. Organiza
cijos iš savo pusės gali prisidėti lėšomis
ir darbu. Pavyzdžiui, kelis kart ne tik
Brazilijoje, bet ir kituose kraštuose bu
jo siūlyta, kad organizacijos pačios ap
siimtų mokėti „konkreso mokestį”,
maždaug „imposto de renda” pagrindu.
Pavyzdžiui, per šiuos metus skirdamos
10 nuošimčių savo pajamų Kongresui.
Arba suruošdamos įvairias šventes ir
renginius Kongreso naudai, net ir nie
kieno neprašytos, nes Kongresas visų
reikalas ir garbė teks visiems Brazilijos
lietuviams. Organizacijos atstovas, da
lyvaująs posėdžiuose, gali savo organi
zaciją informuoti apie JK eigą, o iš savo
pusės draugijos valdybos ir nariai per
atstovą gali suteikti žinių, pageidavimų
sumanymų Jaunimo kongreso komite
tui.

Kokia bus studijų savaitės programa?
— Studijų savaitės tikslas yra aptarti
svarbius išeivijos jaunimo reikalus, pasi
dalinti žiniomis ir nuotaikomis. Tai
svarbiausia Kongreso programos dalis,
pokalbiai (paskaitos su diskusijomis),
pranešimai iš kraštų, vakarinės progra
mos, studijiniai būreliai įvairiomis te
momis, bus priimami ir įvairūs nutari
mai, numatoma ateities veikla ir ryšiai
tarp įvairių kraštų jaunimo. Šią progra
mą ruošia komisija Brazilijoje, pasitarda
ma su JK ruošėjais kituose kraštuose.
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Penki kambarėliai,
O durys tik vienos.
Gyvens čia nykštukai,
Kai bus šaltos dienos.
ląujiSJĮd) —

U

Suraskime šiuos
miestų vardus:
Vilnius, Klaipėda,
Panevėžys,
Kaunas, Šiauliai,
Palanga, Ukmer
gė, Kėdainiai
Gardinas, Varšuva,
Ventpilis, Tilžė.
Narva, Birštonas,
Lyda.

Jgrininkiški
raišioj imat L

U

Raidyną paruošė: Danutė Černiūtė ir Rūta Radžiūnaitė, “Živilės”
d-vė, Omaha, Nebr.
Grandį
pririšti.

Kokių akmenukų upėje daugiausia?

Prie kablio virvę pririšti
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1975 ciurlionis METŲ
uovaujamoje varsuvos Dailės mokyk

MIKALOJUS KONSTANTINAS loję, tapo ..Laidotuvių simfonija”.
ČIURLIONIS
,Rašau! 10 sutvėrimas”, rašo fortepi

W K Čiurlionis.

SAULĖS KRAŠTU!
Didžiojo mūsų dailininko, grafi
ko ir kompozitoriaus M. K. Čiurlio
nio “Karalių pasaka” gimė 1909 m.
pavasari. Turbūt nėra pasaulyje
kito tokio paveikslo, kuriuo daili
ninkas taip subtiliai išsakytų sayo
meilę ir ilgėsi gimtajam kraštui.
Pats Čiurlionis, ilgai “Karalių pa
saką” širdy išnešiojęs, šį paveikslą
šitaip aiškino:

Išėjo du karaliai į mišką. Bet tu,
broliuk, nemanyk, kad tai buvo du
paprasti karaliai ir kad tai buvo
1875-1887 metai. 1875 rugsėjo
paprastas miškas. Tai viskas pasa
22 Varėnoje gimsta vargonininko
Konstantino ir Adelės Čiurlioniu
kiška, didinga. Miškas toks, jog ant
medžių šakų telpa didžiuliai
šeimoje sūnus Mikalojus Konstanti
nas. Šeima persikelia į Ratnyčios
miestai su rūmais, bokštais. Tai vis
bažnytkaimį, po poros metų į Drus
ant šakų. Tai šakos, o kokie me
kininkus. Penkerių metų Čiurlionis
džiai, kurie turi tokias šakas! 0
iš klausos išmoksta skambinti piani
koks visas tokių medžių miškas.
nu, septynerių metų tėvo išmoko
Tokiame miške vaikščioja sau tie
mas skambinti iš gaidų.
du karaliai. Bet kokie karaliai, gali
suprasti. Jų liemenys prilygsta
1888-1892 metai. Kunigaikščio
medžių stuobriams, arba dar sto
M. Oginskio orkestro mokykloje
Plungėje Čiurlionis mokosi muzikos,
resnį. Toks pat ir jų ūgis. Žinoma,
groja fleita, sukuria pirmuosius kū
tai milžinai. Jų pasakiški tautiniai
rinėlius. Susižavi Palangos pajūriu ir
rūbai, išdidžios karūnos... Miškas
žemaičių dainomis mokyklos orkes
niaurus, tamsūs. Jie vaikščioja ir
tro galstrolėse.
ieško. Ieško, iš kur tame tamsiame
miške lyg šviesa šviečia. Ir jie rado
1893-1899 metai. Iki 1897 studi
žemėje, tarp galingų tamsių stuo
juoja Varšuvos konservatorijoje pia
niną ir kompoziciją, parašo kantatą
brių, mažutį saulės šviesa spindintį
chorui ir orkestrui „De profundis”
daiktelį. Vienas karalių paėmė tą
preliudų, noktiurnų, sonatų ir kt.
spindintį daiktelį į rieškučias,
Godžiai skaito įžymių rašytojų veiabudu žiūri ir stebisi. Kas čia galė
tų būti? Neišmanėliai. Tie didieji / kalus, istoriją, filosofiją, gamtos moks
lūs.
karaliai niekad to nesupras. 0 tai
1900- 1901 metai. Atsisakęs muzi
tik paprastas, mums taip gerai vi
kos mokyklos direktoriaus pasiūly
siems žinomas, lietuviškas kaimas.
mo Liubline, lieka Varšuvoje kurti
Jis spindi pasauliui savo savotiška
fortepijonui ir pirmą lietuvių simfo
lietuviška kultūra. Tik jie to nesu
ninės muzikos veikalą ..Miške.
pranta..."

“Ta paroda turėjo didelę svarbą mūsą kultūros prašvitime.
Ji buvo žadintoja, buvo,sakysime, heroldas, kuris įsejęs švin
tant ant kalnelio, žolynais apaugusio, papūtė auksinį trimitą i
visas puses, kviesdamas dvasios darbininkus sukurtu vieną dide
les dailės liepsną musu motinos Lietuvos garbei ir išaukštini
mui. ”
- Ciurlionis apie pirmąja lietuviu,
dailės parodą 1907 metais Vilniuje.

jonui veikalus. Harmonizuoja liau
dies dainas ir vadovauja lietuvių
„Savitarpio pagalbos draugijos” cho
rui.
1905-1907 metai. „Aš esu pasiry
žęs visus savo buvusius ir būsimus
darbus skirti Lietuvai”, rašo broliui.
Keliauja po tolimus kraštus Europo
je. Nuvyksta į Vilnių, su kitais ruo
šia pirmą lietuvių dailės parodą, veik
liai dalyvauja Lietuvių dailės draugi
jos organizavime, vadovauja „Kank
lių” chorui, ragina Vilniuje steigti
konservatoriją, statyti „Tautos rū
mus” kultūrai puoselėti. Tapo cik
lus „Pavasaris”. „Žiema”, „Zodiako
ženklai.” „Pavasario sonata” ir kt.
1908-1909 metai. Organizuoja ant
rąją dailės parodą, perkeltą vėliau į
Kauną, kur Čiurlionis pajunta, kaip
lietuvis artimai supranta jo paveiks
lus. Skelbia pirmą lietuvių muzikos
kūrinių konkursą. Verčiasi toliau
privačiomis pamokomis, iš neturtin
gu mokiniu neimdamas mokesčio ar
net juos šelpdamas. Veda spaudos
bendradarbę Sofiją Kymantaitę, ku
ri rašo „Jūratės ir Kastyčio” operai
libretą. Tapo toliau ..Piramidžių
sonata” ir kt. Sunkiai suserga, gy
dosi Druskininkuose ir prie Varšu
1901- 1902 metai. Čiurlionis mo- vos.
kosi Leipcigo konservatorijoje, para
1910- 1911 merai. Sirgdamas ku
šo pirmą lietuvišką styginį kvartetą, ria toliau, jo paveikslai vis plačiau
lietuviškais motyvais uvertiūrą „Kęs vertinami. Sulaukia dukrelės Danu
tutis”. Pradeda jį traukti tapyba ir tės. Pasivaikščiojimo metu persišal
tėvynės ilgesys.
dęs, plaučių uždegimu miršta 1911
1902-1905 metai. Atsisakęs siūlo balandžio 10. Ji priglaudė smėlio
mos dėstytojo vietos, Varšuvoje ver kalnelis Vilniaus Rasų kapinėse.
čiasi privačiomis pamokomis. Prade
1911- 1916 metai. Surengiamos
da rašyti stambiausią savo veikalą - didelės Čiurlionio kūriniu parodos
simfoninę poemą „Jūra”. 1904-1906 Vilniuje, Maskvoje, Londone. Išeina
studijuoja lietuvio K Stabrausko va-
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ČIURLIONIO MUZIKA
Čiurlionis yra parašęs apie 270 įvairių rū
šių muzikos kūrinių, neskaitant dar 83 neoaigtų kūrinių ar fragmentų. Didžiausia da
lis fortepijonui (170 kūrinių), apie 60 har
monizuotų ar fortepijonui pritaikytų liau
dies damų, cnorui kantata „De profundis",
..Sanctus", ,,Neliūskime, apie 20 preliudų
vargonams, simfoninės poemos „Jūra" ir
,Miške" ir daug kitų.
Mokėjo labai taikliai panaudoti priemo
nes. išryškinančias liaudies dainos melodi

ČIURLIONIO KŪRYBA

Čiurlionio didžiausias rūpestis buvo, kad
lietuvių tauta istorijos bėgyje išlaikė savo
papročius, tradicijas, sukūrė savo turtinge,
savite mene, ir šis menas turi pati ta gaivia
versme, kuri maitintų lietuvių kūrėjų mene.
(Žr.,,Saulės kraštui". 7 psl.)
Čiurlionis vienas pirmųjų patyrė ir į savo
kūrybą įliejo galingą lietuvių liaudies meno,
jos dvasinės kultūros jėgą. Augo vienoje gra
žiausių ir dainingiausių Lietuvos vietovių,
kur jį supo nuostabūs gamtos vaizdai, lietu
viškų dainų melodijos, pasakos bei padavi
mai. Audinius menininkas pavadino „žydičia lietuviška pieva".
Matydamas dar gana netvirtus ano meto
lietuvių meno žingsnius, rūpinasi jo ateiti
mi (žr. jo žodžius apie pirmąją parodą 7 psl.)
Rašo straipsnius ir aiškina, kad lietuvių me-'
no' kūrybos šaltinis tegali būti liaudies me
nas, džiaugėsi kiekvienu lietuviško meno lai
mėjimu.
„Tos dainos, tai tarytum brangaus mar
muro uolos ir laukia jos tik genijaus, kurs
mokės iš jų pagaminti nemirštančius veika
lus... atidarys tą užburtą viešpatiją, ir, sem
dami iš tų turtų savo įkvėpimą, atras širdy
je seniai nejudintas stygas, ir tuomet visi ge
riau suprasime save, nes bus tai tikra lietu
vių tautos muzika" , rašo Čiurlionis.
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jos ir žodžių kuriame vaizde, suskirstydamas choro balsus. Harmonizavo dainų net
astuoniems balsams, bet ir vaikų chorui.
Rašė fortepijonui dainų varijantus, norėda
mas parodyti lietuviškų dainų turtingume.
Pianinui kūriniai, pagal ano meto paprotį,
trumpi ir romantiški, pasižymi aukštu meni
niu lygiu ir technika. Simfoninės poemos
priklauso prie pačių puikiausių lietuvių sim
foninės muzikos gražmenų.
Čiurlionis to meto Lietuvoje buvo vienin
telis kompozitorius pmfesionalas.

penhagoje spausdinami paveikslu re
produkcijų atvirukai.
1925 metai. Kaune pastatoma
Čiurlionio galerija (vėliau perkelia
ma 1936 m. i naujus rūmus, 1969
m. i paroda ir archyvą moderniame
pastate. Leidžiami gausiau muziki
niai kūriniai. (Čiurlionio galerija 1921
įsteigta steigiamojo seimo įsakymu).
1975 metai. Lietuvoje ir visame
pasaulyje lietuviai mini M. K. Čiur
lionio gimimo šimtmetį.

PIRAMIDŽIŲ

SONATA — dail. M. K. Čiurlionio

ČIURLIONIO TAPYBA
Čiurlionio muzikinė kūryba apima trupu
tj daugiau megu dešimtmetį, o dailės darbai
sukurti vos šešerių metų bėgyje (1903-1909).
Dailininkas nutapė apie 250 paveikslų, 60
grafikos darbų, yra likę apie 300 piešinių,
eskizų ir kt.
Jo meno savitumas pasireiškė iš karto ir
sparčiai vystėsi jo stilius. Iš pradžių jautė
simbolizmo įtaką. Kaip ir tapybos, taip ir
muzikos, is’eities taškas - gamta. Tėviškės
gamtos ramios ir švelnios spalvos supynė
Čiurlionio paveikslų spalvinį pasaulį, o gam
tos vaizdai tapo priemone gilioms mintims
išreikšti. Jam nerūpėjo nupiešti kiekvienos
smulkmenos, o pereiti bendrą įspūdį, nuotai
ką.
Čiurlionis nevaizduoja rudens, o žiema
jam atrodo naujas gamtos judėjimo ir kūry
bingumo pasireiškimas. įspūdingiausi jo pa
veikslai yra vadinamosios muzikinės dailės
pavyzdžiai, 1907 • 1908 m. nutapytos sep
tynios sonatos, kuriose rodo gyvybingą min
čių ir jausmų vystimasi, sujungtą į darnią
formą. Muzikalumas pareiškiamas paveikslo
lyriškumu — pasaulio meninio žvilgsnio bei
jo atkūrimo būdu. Net ir realiausi Lietuvos
vaizdai pateikiami supoetinti, lakios meni
ninko vaizduotės išreikšti. Šis lyriškumas
yra kaip tik lietuvių dainų ir meno požymis.
Visame savo mene Čiurlionis kelia visuo
tines žmogaus dvasines problemas, bet jo
šaknys - gimtojoje žemėje.

Čiurlionis buvo vidutinio ūgio, petingas,
tvirtas, žalsvai mėlynų akių, geros, nedrąsios
šypsenos. Buvo švelnaus,_ santūraus būdo,
kukliai jautrus. Apie jį rašė draugas: „Jis tu
rėjo kažkokią vidine šviesiąr. jėgą, kurios in
tuityviai pajusdavo kiti ir jai pasiduodavo...
Jis pasižymi ne tik dideliu intelektu, bet ir
stipria moraline jėga... Kai Čiurlionis buvo
mūsų tarpe, mes visi buvome geresni. Šalia
jo negalėjo būti nei blogo žmogaus, nei pik
to jausmo".
(Paruošta pagal „Lietuvių Enciklopedijos"
IV t., 201-206 psl.., ir J. Bruverio „M.K.
Čiurlionis", Kaunas, 1973).
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VEIKLOS KALENDORIUS

mošų žinios
PADĖKOS
Nuoširdžiai dėkoju: - 1.- padėlusiems paruošti Šv. Kazimiero
kopiyčig Kalėdų šventėms Angelikai Trubienei, Marijai Terelienei,
Marcelei Stankevičienei, Jonui Dimšai ir kaimynams;
2. giedojusiems Kūčių naktį per
Bernelių mišias buvus. Aušros cho
ro choristėms, choristams;
3. apdovanojusiems kunigus šven
čių proga: p, Bratkauskams, Ver.
ir J. Dimšoms, Šv.Mvkolo kolegi
jos ir šv. Cristoforo ligoninės se
selėms, Klem. Jūrai, Magd.ir Aleks.
Vinkšnaičiams, Žutautams ir ki
tiems;
4. ir visiems kitiems prisidėjusiems prie Kalėdų švenčių pras
mingo, katalikiško šventimo.
Klebonas kun. P.Daugintis

Parapijos, organizacijos, visuo
menės veikėjai ruošia šių metų
VEIKLOS KALENDORIŲ, steng
damiesi jj suderinti su kitų orga
nizacijų darbais ir galimai greičiau
loje, o anksčiau V. Zelinoje. Kili jj paskelbti visuomenei, kad visi
mo jis buvo iš Kauno apskr., Rum galėtų pilnai orientuotis savo veik
šiškių valse., Livintų kaimo. Pali loj ir iniciatyvose.
ko liūdinčią žmoną ir pora vaikų.

Lituanistinių knygų išleidžia
ma mažais tiražais. Pokario lai
kotarpiais, iškėlus prastuomenę j
aukštesnius postus, būdavo dau
giau mišrių vedybų. Dabar tas
mažėja. Nėra tautoje rusams pa
garbos. Kariuomenėje lietuviai
savo žemėj negali tarnauti. Bū
dami Rusijoje kai kurie veda ru
saites, bet nėra taip'd a ug.

Sių metų, rugsėjo mėn 23 d.
nuo širdies smūgio mirė Lietuvo
je,Panevėžyje, A.A. LUKŠONIENĖ VAREVIČIŪTE VOVERIŪNAITÉ, giliam nuliūdime paliko
vyrą Juozą, 2 sūnus, 1 dukterį ir
anūkus. Taip pat 2 seseris ir 2 bro
lius su šeimomis.

Radijo progamose, skirtose Lie
tuvai, reikia, daugiau įkalbėti apie užsienio lietuvių veiklą, at
skleisti okupantų kėslus, o ne apie 'Kiprą ar ką kita. Valandos
transliacijoms nepatogios. Vaka
rais būna visokie užsiėmimai, iš
ėjimai, geriau būtų vėliau progra
mas duoti.

PARQUE DAS NAÇÕES
Lietuviškos pamaldos nuo 1975
metų pradžios bus kiek ankščiau
- 8 vai. ir 30 minučių.

UŽSIMOKĖJO UŽ ML

Po 36 kr. Jon. Augustaitis,
BAIGUS SEIMU LANKYMĄ
Alf. Baltaduonis, Klem. Makaus
kas, P. Paunksnis, Bronius OrBaigus lietuvių šeimų lankymt
mussa, Mart.Skadas. (1974 m.)
visame São Paulo mieste ir valsti
40 kr. Filomena Černiauskie
joje bei Santo Andrė, lieka gra
nė.
žūs prisiminimai, įspūdžiai. No
Po 50 kr. Alf. Baltaduonis,
riu viešai padėkoti visiems už ma Jon.Augustaitis, Myk.Blaška, Kaz.
lonų kunigų priėmimą, pokalbius, Ambrazevičius, Kaz.Ausenka,Ant.
už mažesnes ar didesnes aukas. Dutkus, St. Gervetauskas, Vikt.
Jos bus gera pagalba išlaikyti lie Jovaišas, Elena Klimienė, Juoz.
tuviškąją šv. Kazimiero parapiją
Kupstas, Kun. Dr. A. Milius, St.
bei jos veiklą.
Narušis, Bron.Ormussa, Vinc.OrenAtsiprašome, kad nespėjome
tas, Liudas Ralickas, P. Paunksnis,
aplankyti visų šeimų ir bairų.
Alf. Pupelis, Sra. Saltienė, Pr. Sa
Užtat t. Antanas Saulaitis aplan
kavičius, Vyt. Vosylius, Elena
kė daug lietuvių šeimų provincijo
Vidmantas.
je. Jų daugel nebuvo matę lietuPo 60 kr. Bronė Kemeklis Mevo kunigo jau apie 15-20 metų.
rani, Marija Katafai, Alf. Lisaus
Prašome nepykti - aplankysime ki
kas.
tais metais, prie progos, ar kai
70 kr. Ant. Petkevičius.
būsime Jūsų pakviesti.
Po 100 kr. Jon. Jodelis, Ring.
Dar syki visiems lietuviškas aJūraitis.
čiū.
Po 200 kr. Jonas Dimša, St.
Klebonas kun. P. Daugintis
Urbaitis, Liuda Majienė.
500 kr. N. N.

SUŠELPTOS ŠEIMOS
Kalėdų švenčių proga šv. Kazi
miero parapija sušelpė keturias
suvargusias lietuvių šeimas pini
gais (300 kr.). Kai kurios jų su
šelptos taip pat maisto produk
tais ir rūbais. Pinigus šalpai sudė
jo taip pat 4 lietuvių šeimos.

MIRĖ

z

Neseniai teko sužinoti, kad apie lapkričio vidurį mirė RO
MUALDAS VANKEVlClUS. Jis
buvo apie 48 m. amžiaus ir gyve
no Mokoje.
Gruodžio m. 5 dieną mirė PO
VILAS AMBROZEVlClUS, 64
m. amžiaus. Jis buvo siuvėjas,
gyvenęs paskutiniu metu Vila Be-

Maži knygų tiražai

BALTU BIULETENIS

DĖKINGI
Kalėdų bei N. Metų proga Aleknavičiai dėkoja T. Kidykui ir
visiems kitiems Leokadijos rėmė
jams; ji Portugalijoj jau sėkmin
gai įžengė j 5-tuosius medicinos
studijų metus. Ta pati padėka ir
tiems, kurie padrąsino ir globoja
Teresėlę, Vasario 16-tosios gimna
zistę.

Susipratęs tautietis
skaito ir platina
vienintelį P. Amerikos

savaitraštį

MŪSŲ LIBTUVA

Prenumerata metams: 50 cr.

a. JURGUTIS PASAKOja
(Atkelta iš 1 psL)
žadėjo talkinti.
Administracijos rusinimo prie
monės, labai didelės. Kartu sten
giamasi paveikti, kad būtų į vis
ką žiūrima per marksistinę priz
mę, o iš tikrųjų ta marksistinė
prizmė tai pagarba' Maskvai, ru
sams. Ir vis dėl to, nežiūrint tų vi
sų metodų, lietuviai pasilieka prie
savo kalbos, savo nusistatymų.
Kompanijoje, nors ir yra rusų,
kalbama lietuviškai. Atvykusieji
rusai priversti mokytis lietuviš
kai. Komunistų partijos narių žy
mi dalis tokie dėl finansinių iš
skaičiavimų.
Atviro si avinimo laikotarpis
praėjo. Solistų. į Ameriką važia
vimas, koncertai išeivijai sudaro
mi apgalvotai, apskaičiuotai. Tai
didžiojo plano dalis. Sudarymas
galimybių vykti į Lietuvą irgi
viena didžiojo ipdano dalis. Va
žiuoti į Lietuvą pas .gimines, į kur
sus galima, bėt reikia vežti ffeftis
ir idėjas. Nereikia vâziUôti žiop
liams, kurie atviri okupantų pro-1
pagundai.

Išėjo iš spaustuvės "BOLETIM
BÁLTICO" 6 (15) numeris, duo
dąs žinių iš latvių, estų ir lietuvių
pasaulio. Iš lietuvių pusės duoda
ma daugiau informacijų apie reli
gijos persekiojimą Lietuvos mo
kykloj, panaudojant LIETUVOS
KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRO
NIKOS pateiktą medžiagą. Pažy
mėtina, kad biuletenis yra siunti
nėjamas laikraščių redakcijoms,
radijo bei TV stotims, Valdžios
Lietuvoje yra labai daug tokių,
ir Bažnyčios Brazilijoje atsakin kurie pavargo nuo dviveidiško
giems asmenims. Jis naudingas ir gyvenimo, norėtų pasitraukti, bet
lietuviškai mažiau suprantantiems šeimos ir kitos problemos nelei
mūsų tautiečiams, ypač gi jauni džia. Tačiau daugelis žmonių ymui.
f ra opozicinės nuotaikos.

Pro partizanų lavonus

Jurgučiui tekdavo eiti i mokyk
lą pro pamestus aikštėse partiza
nų lavonus. Pvz. pažino buvusį
pavasarininką RupšlaukĮ, kuricnegėrė, buvo geras katalikas. Jur
gučiui buvo lengva orientuotis
apie partizanus, bet okupantai
skleidė kreivas žinias iš negaty
vios (pusės. Kylant opozicijai ir
ieškant jaunimui būdų, kaip pa
reikšti opoziciją, ateina nauji,
tikslesni patyrimai apie partiza
nus ir apskritai partiotinius’klausimus.
J. Jurgučio pasikalbėjimas su
spaudos, radijo, visuomenės ats
tovais praėjo gyvai, Įdomiai. Pa
baigoje M. Rudienė pažymėjo,
kad A. Jurgutis pasiekė Chicagą,
Ralfo globojamas. Pirma kaip tu
ristas atvyko į Jugoslaviją, o iš
•ten slapta peršliaužė sieną, kur
dirva buvo suarta, gal net minos
padėtos, kur sargybų bokštai.
Bėgdamas per sieną, pateko ant
dygliuotų rožių juostos ir geroką!
susidraskė, turėjo upę perkirsti ir
reikėjo imti injekcijų prieš užkrėtas.

•Italijos vyriausybė suteikė po
etinio pabėgėlio teises. Dvi savai
tės ji apklausinėje italų pareigu
nai. Balfas dabar įėjo į tarpiau
•tinęs organizacijas ir turėjo gali
mybės 'daugiau Jurgučiui padėti.
Dabar bus pradėta akcija per
moterų organizacijas, valdžios įstaiigas besistengiant
Jurgučio
žmoną atgabenti.
M. Rudienė išreiškė pageida
vimą, kad A. Jurgutis būtų pa
kviestas pasikalbėjimams litua
nistinėse mokyklose,
suvažiavi
muose. Parama Baliui sudarys
galimybių ir kitiems pabėgu
siems 'padėti.
Yra ir daugiau iš Lietuvos pa
bėgusių, apie kuriuos dar peranksti garsinti. x

J. Pr.
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MUSŲ ŽINIOS

Šio "MUSŲ LIETUVOS" nu

v. fe
Per Kūčias atėjo laiškas iš Toronto, Kanados: "Šiandien teko su
Simu Kudirka susitikti, gan ilgai pasikalbėti. Siunčiu su juo visiems
Kalėdų sveikinimų. Kun. H. Šulcas." Ir ant paties kalėdinio atviruko
paties Simo Kudirkos sveikinimai:

j.

umšos

Juodytėm nuoširdi padėka ir linkėjimai
gausios Viešpaties palaimos.

ML

ADMINISTRACIJA

Bernelių Mišioms 22,30 vai.
Zelinos bažnyčia prigužėjo žmo
nių net ir iš tolimesnių vietovių.
LKB-nės choras palydėjo apeigas
tradicinėm ir naujom kalėdinėm
giesmėm. Daug žmonių ėjo prie
Dievo Stalo.
Šv. Kazimiero parapijoj Mišios
buvo vidurnaktį. Koplyčia buvo
pilna žmonių. Ir čia skambėjo lie
tuviškos giesmės. - Lai Kristus
auga lietuvių širdyse. Ir šeimose.

įamacijos, giesmės, dovanos, ir už
sibaigė arbatėle. Programa tvarkė
Ant. Aleknavičius.
Grupėms vadovauja nepailstan
tys E. ir V. Bacevičiai, R. Bilevičius, M. Bebel ir mielai prisideda
patys tėvai.

R

PAMALDOS
lietuviams bus sausio 19 diena,
įprasta tvarka.

JAUNIMO "EGLUTE"

LIETUVIU KALBOS KURSAS
Jau treti metai kai Jaunimo Na
muose, veikia lietuvių kalbos kur
sas vyresnio amžiaus jaunimui.
Pamokos vyksta du kart savaitėj —
antradienį ir penktadienį, nuo 20
iki 21,15 vai.
Šiemet pamokas lankė Beatriz
Bacevičius, Nancy Narbutis, Suely Rulevas, Helena Bareišis, Jane
te Nikitinas, Sonia Regina Barei
šis, Lucia Bareišis, Flavio Bacevi
čius, Arnaldo Žibąs ir Carlos Jo
čys.
Paskutinė šių 1S74 metų pamo
ka buvo gruodžio 13 dieną, kurio
je mokiniai, dėkingumo ženklan,
savo mokytojui, kap. Juozui Čiuvinskui, įteikė kuklią, bet reikš
mingą dovanėlę. Tuo pačiu metu
nutarta pradėti naujuosius moks
lo metus 1975 m. kovo 4 dieną
ta pačia tvarka kaip šiemet, bū
tent antradienį ir penktadienį nuo
20 iki 21,45 vai. Norintieji įsira
šyti į šį vyresnio amžiaus lietuvių
kalbos kursą yra prašomi susitar
ti su kap Ji Čiuvinsku tiesioginiai
ar per telefoną (63.5269).

FÁBRICA DE

Lankiusieji šiais metais kursą
yra pasiryžę iki sekančių metų
pabaigos išmokti laisvai kalbėti
lietuviškai. Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Kongresas juk geriausia pro
ga užmegzti tamprius santykius
su iš įvairių kraštų pas mus atvyk
siančiu lietuvių kilmės jaunimu.
O taip pat mūsų pareiga juos už
kalbinti lietuviškai. Juk ar nesam
visi Lietuvos vaikai?
Už pamokas neimamas joks
mokestis; tik norintieji kurse da
lyvauti įsipareigoja stengtis stro
piai ir punktualiai lankyti pamo
kas.
Kursas vedamas taip, kad norin
tieji ir sugebantieji galės taip pra
silavinti lietuvių kalboj, kad atei
tyje galėtų būti net lituanistikos
mokytojais priaugančiai kartai.

KALĖDŲ SVEMTÉS
o

Pakilioj religinėj nuotaikoj pra
bėgo lietuviškos Kūčios, kurių apeigoms kai kur tautiečiai pasinau
dojo ir specialiu ML leidinėliu.
KŪČIOS - A ESPERA DE NA

TAL.

GUARDA-CHUVAS

GUARDA-CHUVAS DE TODOS OS TIPOS. PARA HOMENS. SENHORAS E

CRíANCAS. MIN1-SOM8RINHAS. TIP-O ITALIANO E ALEMÃO.

Vicente Vito? Qanys <£tda.
loser. Estaüuafe WtíW

S, & C, 6Ú8WW01

R. Coelho Barradas, 104

Fonast 2740677 - (Res. 274-1886)

V. Prudente

Sâo Paulo

i o

Gruodžio 22 dienos popietį
Ramovėj jaunimo grupės "Rūte
lė", „Vienybė", „Žilvitis" ir skau
tai turėjo savo „eglutę". Progra
ma prasidėjo su Mišiom, kurias
laikė kun. St. Šileika. Sekė tauti
niai šokiai (išpildė "Žilvitis"), dek

PASKUTiNIAI

LIŪDNA ZINIA

Z

Kelias dienas išgulėję be sąmo
nė vienoj Rio ligoninėj, šeštadie-

nio rytą pasimirė

kun. JUOZAS JANI LION IS.

Nekrologas bus duotas vėliai.

PRANEŠIMAI

7-TOS DIENOS MIŠIOS

už a. a. kun. JUOZĄ J A N I L I ON) bus šį šeštadieni sáusio 4die
ną, 20 valandą V. Zelinos bažnyčioj.

KALDŲ EGLUTE VAIKAMS

Ateinantį sekmadienį, sausio 5

dieną 16 vai. Vila Zeiirioje, Jau
nimo Namuose, >/yks KALĖDŲ

SUSIRINKIMAS
Sausio 12 dieną, tuoj po sumos, Jau

nimo Namuose, šaukiamas Šv. Juozą- >

EGLUTĖ lietuvju vaikams su
lietuviška

programa,

ir Kai ėdu Seneliu.

po Vyrų Brolijos

VISUOTINAS SUSIRINKIMAS.
Bus naujos valdybos rinkimai ir

metinė darbo veiklos apyskaita.
Nariu atsilankymas būtinas.
šv. Juozapo Vyrų Brolijos
Valdyba

Rengėjai kviečia visuomenę
dalyvauti

įėjimas laisvas.

