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Kiekvieni nauji mėtai neša 
mum ir naujus rūp^čius, ką da
rysime, kaip išliksime gyvi sve
timųjų tarpe, kokiais būdais.pri
siminsime mūsų pavergtą Lie
tuvą. Tie rūpesčiai yra seni, 
ateina metai iš metų, bet jie turi 
būti kasmet per nauja permąsto
mi, planuojami, nes nuolat kei
čiasi aplinkybės.

Išnaudokime situacijas, ku
rios tik mum pasitaiko, kad kuo 
plačiau primintume Lietuvą, 
Lietuvos padėtį.‘Tokia viena si
tuacija yra Vasário 16. Minėda
mi ją savo tarpe, stiprinkime?, 
ryžkimės visiems "Žygiam dėl 
Lietuvos laisvėsdar neuž
tenka, pasistengime $ šventę į- 
jungti ir kuo daugiau, amerikie
čių. Kvieskime įtakingus valsty
bės vyrus, kad jie dąfyvautų mū- 

eitų metų praktiku Wormuoki-

įvairių miestų wzę£racijas, ku
rios skelbią Lietuvei nepriklau
somybės dieną, Iškabinkime vė
liavas prie miestu pastatų. Tai 
visiem parodys, kącj čįa gyvena 
lietuviai ir kad jie yra veiklūs.

riuos paveldėjo!^ $>' seno, nė-

kažkokie ardomieji' veiksniai, 
kurie stengiasi giiąi&įiF niekin- 

’•laisvių vardu, bet iŠ tikrųjų tai 
yra daugiau ambicija reikalas.

Linkime pagfinwhei orga
nizacijai

Ofga-
Uetųvtų Bend-

neveikioj. Kur tik pasireiškia 
neveikia, ten tegu būna pakeis
ti žmonės. Keikia ieškoti tokių, 
kurie mokės išjudinti įstrigusius 
jaunimo veiklos klausimus.

Lietuviškos mokyklos ir toliau 
lieka mūsų didžiuoju rūpesčiu. 
Mokyklose daug kas pasikeitė, 
pasikeitė ir mokinys. Jis atėjo iŠ 
tų Seimų, kurios daugiausia ir 
namuose kalba angliškai. Tad 
suprantama, kad vaiko žody
nas jau via siauras. Jam pasida
ro ir vadovėliai per sunkūs, nes 
jie parašyti prieš 15 metų. Ir čia 
reikia organizuoti naujų vadovė
lių rašymą, reikia organizuoti ir 

. naujų mokytojų prieauglį. Vy
resnieji ir mokyklos bičiuliai tu
ri palaikyti ir bendrą lietuviško 
švietimo entuziazmą, kad visi 
leistų vaikus į lietuvišką mo 

. kyklą.
Organizuodami kultūrinę 

veiklą, rūpinkimės, kad būtų 
puoselėjama lietuviška kūryba.

kuo daugiau lietuviškų knygų, t.iTknynį
kad atsirastų veikalų ir jvai- w
riais mokslo klausimais, ypač yra atie
puoselėkime Lietuvos istorijų pafiaWnw K MgSferei 
ir apskritai lituanistiką, nes tai guę
pagilins mūsų taurinę sąmonę, gjjyg, gį ,
Kelkime lietuvišką dailę, lietu- . ttakasrtjeriraamaá 
Viską muziką, petys domėkimės
tais menais ir prisidėkime prie foįptąfa .& .fffi 
jų «laikymo. mag, jzm injrį. « »

metai turi dvi didesnes sukaktis. 
Vasario â4 sueina 100 metų,

1976 gruodžio 26, Širdies 
smūgio ištiktas, aąjrė Lietuvos 
generalinis konsulas Los An
geles mieste dr. Julius J. Biels-

Velionis yra daug nusipelnęs 
atgaunant Lietuvai nepriklau
somybę. Dar prieš įsteigiant pir

KAIP ŽUDOMI SOVIETU 8BB0BI

mąjį Lietuvos konsulatą J.A. 
Valstybėse 1923 liepos 16, ve
lionis veikė kaip konsulari- 
nis agentas, o 1924 vasario 9 
JAV-bių vyriausybės buvo pri
pažintas Lietuvos konsulu New 
Yorke. Taigi velionis buvo pir
masis Lietuvos konsulas Ameri
koj.

1926 lapkričio mėn. dr. į. 
Bielskis iš konsularinės Usny- . 
bos buvo pasitraukęs, bet 1939 
vėl grįžo kaip Lietuvos garbės 
konsulas Los Angeles. 1966 sau
sio 5 buvo paskirtas garbės ge
neraliniu konsulu, kuriuo iš
buvo iki mirties?

Nuliūdime liko žmona Ona, 
sūnus Alfredas, duktė Rūta 
Hagmann, aštuoni anūkai ir vie
na proanūkė.

Po mirties palaikai buvo su
deginti, o sausio 6.Sv. Povilo 
katalikų bažnyčioj velionis pa
gerbtas pamaldomis. Lietuvos 
Diplomatinei Tarnybai pamal
dose atstovavo generalinis 
konsulas New Yorke Anicetas 
Simutis ir tarė atsisveikinimo 
žodį. *

Seimą yra išreiškusi pageida- 

vietoj gėlių aukotų Lietuvių 
Fondui.

LIETUVOS ATSTOVO
DU S.A. BACK1O 

SVEIKINIMAS JAV 
LIETUVIAMS NAUJŲJŲ 1ÔT7

METŲ PROGA

Lietuves FasitmtiDybės ir sa- 

visus JAV lietuviu# Naujųjų

veiksniams, iy

bes stžvifįm.
stiprėti ir išlyginti visus nesute
mus. Mėgėjam protestuoti, gin
čytis ir griauti Ėskįme daugiau 
pakantumo, į visus reikalus pa
žiūrėti blaiviau.

Visom organtocljom lin- 
įtraukti kuo daugiau jauni- 

ę rSįpį^egu vyresnieji būna drau- 
4,<gmcesni jauniesiem» o jaunieji 

parodo daugiau ryžto mūsų 
^bendriem reikalam.

Ragana — Marija Pečkauskaitė. 
Tai senojo dvaro lietuviška at
žala, Povilo Višinskio surasta ir 
atvesta j lietuvių literatūrų. Tai 
kilnios sielos moteris, spindulia
vusi savo asmenybe, tai gili pe
dagogė, buvusi mokytoja ir auk
lėtoja. Pažindami ją, pažinsime 
ir mūsų praeitį, mūsų pastangas 
kurti savitą kultūrą.

100 metų nuo gimimo sueina

i yiMiau.il*

Milašiui. Jis užaugo svetur, rašė 
prancūziškai, bet save laikė 
lietuviu ir Lietuvai daug pasi
darbavo. Tai gilios minties poe
tas, filosofas. ,

é Darbininkas

Naęjaasiius 1ST?
Metus, Hftkiū visiems sėkmės 
tiek asb&iriškaL tiek êygjuose

Lietuvos Atstotas

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka
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Si KULTŪRINĖJE VEIKLOJE
AKLA LIETUVAITĖ STASĖ INGAUNYTĖ 
LAIMĖJO AUKSO MEDALI

Neseniai Paltavoje pasibaigė dvidešim
tosios TSRS moterų rusiškų šaškių varžybos. 
Šiose varžybose vilnietė Stasė Ingaunytė 
įveikė keturias varžoves, devynis susitiki
mus užbaigusi lygiomis ir nepatyrusi pra
laimėjimo.

Ši sportininkė, dar ankstyvoje jaunystėje 
netekusi regėjimo, įrodė, kad prie šaškių 
lentos galima sėkmingai kovoti ir su regin
čiais. Neakivaizdiniu būdu mokėsi Vilniaus 
Valstybiniame V. Kapsuko universitete, už
baigdama studijas ir dabar dirbanti kaip 
Lietuvos Aklųjų draugijos leidyklos groži
nės literatūros skyriaus redaktorė.

VILNIAUS KVARTETO KONCERTAI 
AFRIKOJE

Vilniaus stygi us kvartetas — Audronė 
Vainių naitė, Petras Kunca, Donatas Katkus 
ir Augustinas Vasiliauskas rugpjūčio mėn. 
koncertavo Austrijoje, dalyvavo įprastinia
me kasmet įvyksiančiame tarptautiniame 
muzikos festivalyje Bregenco kurorte. Dabar 
vilniečiai muzikantai išvyko į didelę kelionę 
— Rytų Afrikon. Pirmąjį koncertą suruoš 
Nairobio konservatorijos salėje. Afrikoje iš
bus daugiau kaip mėnesį ir turės pasirody
mus Kenijoje, Tanzanijoje, Ugandoje, Etiopi
joje, Mauricijuje. Lietuvos muzikantai šiose 
tolimose šalyse vieši pirmą kartą.

RUDENS GĖRYBIŲ PARODA
Rugsėjo 24 d. Kauno sporto halėje ati

daryta respublikinė paroda "Rudens gėry
bės — 76". Šimtus rūšių vaisių ir daržovių 
į ją atvežė iš įvairių ūkių, sodininkystės - 
daržininkystės bandymų ir veislių tyrimo 
stotys, sodininkai-mėgėjai ir bitininkai. So
dų ir daržų gėrybes parodoje taip pat at
vežė respublikos maisto pramonės ir Lietko
opsąjungos įmonės. Žemės ūkio gamyba pa
lietė sodininkystės bei daržininkystės ūkius. 
Siekiant geriau patenkinti gyventojų reik
mes, respublikoje kuriami stambūs pramo
niniai sodai, daugėja vaisių laikymo ir per
dirbimo centrai. Respublikoje yra apie 60 
tūkstančiu hektaru sodu. Didiesiems mies- v v
tams daržoves ištisus metus tiekia šiltnamių 
junginiai. Daugiau kaip pusė daržovių au
ginamo proto lietinama. Paroda veikė iki 
rugsėjo 30 d. Lankytojams paaiškinimus da
rė prityrę žemės ūkio žinovai.

SKALBĖJU IR SKALBINIŲ LYGINTOJU 
KONKURSAS DRUSKININKUOSE

Rugsėjo mėnesio pabaigoje Druskininkų 
miesto buitinio gyventojų aptarnavimo įstai
goje susirinko skalbėjos ir skalbinių lygin
tojos iš įvairių respublikos miestų bei rajo
nų. Jos išsikovojo pirmąsias vietas savo 
apylinkėse, o dabar varžysis dėl geriausios 
savo srityje darbininkės vardo visoje res
publikoje. Šio konkurso tikslas paskatinti 
jaunas darbuotojas siekti geresnių darbo 
vaisių, nuolat tobulinant ir gilinant savo pa
sirinktoje srityje žinias.

ŠOKIU. DAINŲ IR MUZIKOS ŠVENTĖS
"Tiesoje" rašoma, kad "Perkūnas" lau

kia balsingų vyrų, "Rasa" kviečia naujus

MŪSŲ LIETUVA 
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šokėjus, "Fredos kultūros namai priima nau
jus narius į pagyvenusių žmonių kaimo ka
pelą", "J. Gagarino pionierių ir moksleivių 
rūmai nori papildyti mergaičių choro studi
jos gretas" — tokių ir panašių skelbimų pil
nos miesto skelbimu lentos bei laikraščiu 
puslapiai. Šie skelbimai visiems primena, 
kad sekančiais metais kovo mėn. bus res
publikos paprastų žmonių meno dešimtdie- 
nis, kuriam jau pradedama dabar ruoštis, 
pasikviečiant į vienetus naujas jėgas.

"Tiesa" savo vedamąjį tęsia, rašydama, 
kad po vasaros atostogų jau rugsėjo pir
momis dienomis beveik visi meno saviveik
los vienetai pradėjo darbą: suskambėjo dai
nos, užgrojo kaimo kapelų orkestrų muzi
kantai, ėmė suktis grakščios šokėjų poros.

Praeitą vasarą daug Lietuvos respubli
kos meno vienetų turėjo pasirodymus kitose 
respublikose. Profsąjungų kultūros rūmų 
pavyzdinis berniukų choras "Varpelis" da
lyvavo Estijos berniukų chorų sąskrydyje, 
medicinos darbuotojų profsąjungos nusipel
nęs dainų ir šokių ansamblis koncertavo 
Vitebsko muzikos šventėje. Kultūros dar
buotojų profsąjungos pavyzdinis mišrus 

choras "Leliumai" sėkmingai koncertavo 
Korėjos Liaudies Demokratinėje Respubliko
je. Pavyzdinis šokių vienetas "Rasa" su mū
sų respublikos šokiais keliavo po Vengriją. 
Apie aštuonis šimtus koncertų surengė ge
riausi meno saviveiklos vienetai respublikos 
miestuose bei rajonuose. Įspūdingiausia 
buvo Kaune, Dainų slėnyje, vykusi ansamb
lių šventė "Po gimtinės dangum", kurioje 
dalyvavo Vilniaus, Telšių, Alytaus, Pane
vėžio saviveiklininkai.

LIETUVIŠKĄ KNYGĄ GALIMA UŽTIKTI 
BEVEIK VISAME PASAULYJE

"Kultūros baruose" Vandą Starkūnaitė 
rašo, kad naudotis lietuviškais leidiniais ga
li didžiųjų užsienio bibliotekų skaitytojai 
net tolimuose kraštuose, kaip Australija ir 
Islandija, Filipinai ir Peru, Ekvadoras ir 
Meksika, Kolumbija ir Libanas, Indonezija 
ir Venecuela — iš viso penkiasdešimt trys 
pasaulio valstybės, su kuriomis palaikomi 
tarptautiniai knygų mainų ryšiai. Krinta į 
akis kapitalistinių šalių bibliotekų domėji
masis kalbine lietuvių literatūra jau nuo 19 
a. pirmosios pusės, kuris dar iki šiandien 
nesumažėjęs. Filologijos mokslų daktaras A. 
Sabaliauskas savo knygelėje "Šimtas kal
bos mįslių" 213 p. rašo, kad lietuvių kalba 
buvo arba yra studijuojama didžiuosiuose 
universitetuose ne tik JAV, bet ir daugelyje 
Europos valstybių: Švedijoje, Suomijoje, 
Norvegijoje, Danijoje, Šveicarijoje, Jugosla
vijoje, Bulgarijoje, Italijoje, Prancūzijoje, 
VFR ir VDR, Lenkijoje ir kt.

Tarptautinių knygų mainų dėka, Tarybų 
Lietuvos spaudiniai patenka į didžiausių 
pasaulio bibliotekų knygų lentynas, kuriose 
per daugelį metų susidarė nemaži rinkiniai. 
Pažymėtina LLR Tautinėje Varšuvos biblio
tekoje, Bulgarijos Tautinėje Kirilo ir Meto
dijaus bibliotekose, JAV Kongreso bibliote
koje Vašingtone, Britų muziejaus biblioteko
je Londone, Kanados Tautinėje bibliotekoje 
Otavoje ir kitur.

2
V. K. Jonynas

Pagrindiniai lietuviškų leidinių skaityto
jai užsienyje yra lietuviai, prieš daugelį me
tų iškeliavę užjūrin skalsesnės duonos ieš
koti, arba karo vėtrų išblaškyti po platų 
pasaulį įvairiausių įsitikinimų ir pažiūrų 
žmonės. Šie žmonės negali užmiršti gimtinės 
klonių ir, neturėdami galimybės grįžti tėvy
nėn, perka joje spausdinamas knygas, laik
raščius ir meniškus Lietuvos vaizdų albu
mus. Priskaičiuojama skaitančių lietuviškus 
leidinius užsienyje iki pusės milijono žmo
nių. Pagrindinės lietuvių nausėdijos yra 
JAV, Kanadoje, P. Amerikoje, Australijoje 
ir Vakarų šalyse. Lenkijos Liaudies Respub
likoje yra dešimt tūkstančių senbuvių lietu
vių, kurie labai godžiai skaito Lietuvos 
spaudinius.

Tarybines knygas užsienyje platina są
junginis susivienijimas, turintis tūkstantį su 
viršum platintojų beveik visose pasaulio 
šalyse. Pagrindiniai lietuvių grožinės, vai
kų, istorinės ir meno literatūros užsakytojai 
JAV yra trys knygynai: "Four Continents", 
"Viktor Kamkin" ir "Spauda". Daugiausia 
užsakyta "Dabartinės lietuviu kalbos žody
no"— 655 knygos, "Lietuvių kalbos žodyno" 
devinto tomo — 156, "Literatūros ir meno 
metraščio' — 90, K. Binkio "Raštų" dvito
mio — 100. Mėgstamiausiais- leidįpiais yra 
"Komjaunimo tiesa" — 22 užsakymai, "Li
teratūra ir menas" — 166, "Tiesa" - 112, 
"Švyturys" — 137, 'J/Pergalė" — 132, "Ge
nys" — 128, "Kultūros barai" — 127, "Moks
las ir gyvenimas" — 121, "Komunistas" — 
40.

LIETUVOS KOLŪKIUOSE TRAKTORIUS 
VAIRUOJA MOTERYS

"Tiesoje" didžiuojamasi, kad jau Linkai
čių kolūkyje prie traktoriaus vairo sėdo pir
moji moteris prieš šešetą metų. Ją kaip gerą 
traktorininke ėmė gerbti visi kolūkio me
chanizatoriai. Vėliau jos pavyzdžiu pasek® 
dar septynios moterys. Taigi šiemet ūkyje 
jau dirba aštuonios moterys mechanizato- 
rės. Šis kolūkis buvo pirmasis rajone, ku
riame moterys pradėjo vairuoti traktorius. 
Šiandien moterų mechanizatorių jau galima 
užtikti ir kituose respublikos kolūkiuose.

Laiškai Lietuviams
■ II —I II i— II !■ II II Ml II IIOCMMI —M Ii

• Daugiausia tie peikia, kurie 
mažiausiai veikia
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sų adminį^te^ ©J^siu su 
Rytų Europa rikiai s da
barties detdiste metu.

pavergtų valstybių vardus ir ji. 
sienas dingstant iŠ oficialių 
Valstybės departamento žemė 
lapių (nors, pavyzdžiui, JAV-ėf 
ir nepripažįstančios jėga atsiek
tos Pabaltijo valstybių inkorpo
racijos į Sovietų Sąjungą), para
grafą liečiantį Pabaltijo valsty
bes matant išleistą iš aerodro
me spaudai pateikto pareiški
mo prieš Jum išskrendant į Hel
sinkio konferenciją, ar, kaip 
vakarykštis pavyzdys parodė, 
Jūsų spaudos sekretorių nepa
jėgiantį įsakyti į ^uimaliste 
klausinę, dėl administracijos 
užimtos pozicijos Pabaltijo 
valstybių neprikhusomybės at
žvilgiu. iį’a^utinjeji prezidenti
niai mumyse
susirūpinimą, kad taip vadina
moji &tarina te-
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KUO TAS VYSKUPAS KALTAS
Iš Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos Nr. 23

į Tarybų Sąjungos KP CK
Generaliniam Sekretoriui
!Tarybų Sąjungos 

Ministrų Tarybos Pirmininkui 
Nuorašai:
1. Lietuvos Ministrų Tarybai
2. Religinių reikalų tarybos 

įgaliotiniui LTSR
3. Lietuvos vyskupijų Vado

vam
PAREIŠKIMAS 

h>, " ■
Lietuvos TSR Baudžiamasis 

kodeksas, kalbėdamas apie nu- 
trėmimą (27 str.), ištrėmimą (28 
str.'. ir atėmimą teisės eiti tam 
tikras pareigas arba dirbti tam 
tikrą darbą (30 str.), sako, kad 
“nutrėmimas tiek kaip pagrin
dinė. tiek kaip papildomoji 
bausmė skiriama nuo dvejų 
iki penkerių metų", ištrėmimas 
— nuo vienerių iki penkerių, 
atėmimas teisės eiti tam tikras 
pareigas arba dirbti tam tikrą 
darbą irgi nuo vienerių iki pen- 

i kerių metų. Be to, Lietuvos TSR 
Baudžiamojo proceso kodeksas 
sako: “Teisingumą baudžiamo- 

i se bylose vykdo tik teismas” 
(11 str.).

Kaip suprasti šių kodeksų rei
kalavimus, kai Vilniaus arkivys- 
knpii«>' ordinaras vysk. J. Stepo- 
na\ h .i' jau šešiolikti metai

nežinia už ką, be teismo nušalin
tas nuo pareigų ir apgyvendin
tas toli už arkivyskupijos ribų, 
Žagarėje?

Prašydami grąžinti vyskupą į 
jam priklausantį Vilniaus arki
vyskupijos ordinaro postą, mes, 
Vilniaus arkivyskupijos kunigai, 
1970 rašėme TSRS Ministrų Ta
rybai peticiją, kurią pasirašė 61 
kunigas, o 1975 rugsėjo mėn. 
pasiuntėme pareiškimą, pasi
rašytą 66 kunigų, Lietuvos TSR 
Ministrų Tarybai.

Kai Religijų reikalų tarybos 
įgaliotinis A. Tumėnas davė kai 
kuriems kunigams neigiamą at
sakymą į Lietuvos TSR Ministrų 
Tarybai rašytą paaiškinimą, ku
nigai įgaliotinį paklausė: “Kuo 
yra nusikaltęs vysk. J. Stepo
navičius?” Įgaliotinis atsakė: 
“Nežinau". Reiškia, vyskupas 
be kaltės kaltas. Kuo jis nusikal
to. niekas nežino: nei tikintieji, 
nei kunigai, nei vyskupas. Neži
nančiu dedasi net įgaliotinis!

Vysk. Julijonas Steponavičius, Vil
niaus Apaštališkasis administrato
rius.
Ir Vilniaus katedra, paversta me
no galerija.

Kur logika? Jei vyskupas nenu
sikaltęs. tai kodėl jis Žagarėje, 
kodėl jam neleidžiama dirbti 
vyskupo pareigose, o jei nusi
kaltęs, kode] slepiama kaltė net 
nuo jo paties?

Nuostabą kelia tarybinės val
džios užimtoji linija vysk. J. Ste 
ponavičiaus atžvilgiu. Jo kon
sekravimas vyskupu buvo sude
rintas su civilinės valdžios orga
nais, reiškia, tarybinė valdžia 
sutiko, kad jis būtų vyskupu, 
tai kodėl jau dabar šešiolikti 
metai, kai jis, neteisėtai (be teis
mo, be kaltės įrodymų) nuša
lintas nuo pareigų, nebegali 
dirbti pagal popiežiaus pasky
rimą Vilniaus arkivyskupijoje, 
kodėl civilinė valdžia nori jį 
priversti, kad jis dirbtų ne pagal 
Bažnyčios kanonų normas ir 
savo sąžinę, o pagal ateistinės 
valdžios diktatą?

Mes, žemiau pasirašiusieji ku
nigai, prašome visų 1975 metais 
rugsėjo mėn. pasirašiusių LTSR 
Ministrų Tarybai pareiškimą 
vardu ir visų tiesą ir teisingu
mą mylinčių žmonių vardu grą
žinti vysk. J. Steponavičių į jo 
anksčiau eitas Vilniaus arkivys
kupijos ordinaro pareigas.

Kun. B. Laurinavičius 
kun. K. Garuckąs

■ kun. S. Valiukėnas 
kun. A. Simonaitis 

Lietuva, kun. A. Petronis 
1976.11.15

Amerikos kongrese katalikai 
sudaro didžiausią grupę

25 METŲ SUKAKTIS

Šiuo metu iš 213 milijonų 
Amerikos gyventojų katalikai 
sudaro 26%. Naujai išrinktame 
95-ame kongrese didžiausia re
liginė grupė bus katalikai: 
129 iŠ 535 (100 senatorių ir 435 
atstovų rūmų nariai), arba 24% 
viso kongreso narių. Praeitame 
kongrese katalikų atstovų tebu
vo 21.3%.

Naujame kongrese bus 6 kata
likais daugiau, nors senatorių 
skaičius sumažėjo: buvo 13, o 
dabar tik 11.

Į atstovų rūmus naujai išrinkta 
17 katalikų, tarpe dvi moterys: 
Barbara Mikulskį (d.-Md.) ir 
Mary Rose Oakar (d.-Ohio). Iš 
naujai išrinktųjų 14 yra demo
kratai .

Žydų senatorių skaičius padi
dėjo nuo 3 iki 5. Du naujieji 
yra: Howard Metzenbaum (d.- 
Ohio) ir Edward Zorinsky (d.- 
Nebr.).

Po katalikų kita didžiausia 
kongrese grupė bus metodistai: 
20 senatorių ir 60 atstovų rūmų 
narių. Toliau: episkopalai turės

- ÍI

64, presbiterįjonai 60, baptis
tai 55, žydai 27 (iš 6,200,000 
Amerikos žydų), liuteronai 16, 
unitarai 11 ir mormonai 11 (iŠ 
2,300,000 narių).

Kongrese bus 7 dvasiškiai, iš 
jų 2 katalikų kunigai — Robert 
Drinan, SJ (d.-Mass.) ir Robert 
Cornell (d.-Wise,).

Jeruzalės šventos 
vietos - Vatikanui

Insbrukas. — Žymusis izrae
litų teologas ir publicistas Pin- 
chas Lapide austrų katalikų 
spaudoje paskelbtame pasikal
bėjime išreiškia nuomonę, kad 
visas šventąsias Jeruzalės vie
tas reikia perduoti tiems, “ku
rie tikrai tiki jų (šventumu ir 
jas garbina. Kaip tik todėl Va
tikanui Jeruzalėje turėtų atitek
ti daugiau teritorijos, negu Ita
lijos respublika yra jau pasky
rus-': Romos mieste. Popiežius 
'turėtų didesnį Vatikaną Jeru-

Neseniai suėjo 25 metai, kai 
katalikiškoji Lenkija buvo pa
aukota Švenčiausiajai , Jėzaus i 
Širdžiai. Primindami šią sukak
tį, Lenkijos katalikų vyskupai 
bendrame ganytojiniame laiške 
ragina tikinčiuosius ją konkre
čiai įprasminti, ryžtingai atnau-

padarytą įsipareigojimą-’ 

žalėje, negu Romoje, ir tai, sa
vaime suprantama, su pilna te
ritorine bei dip’omatine nepri
klausomybe. ši Jeruzalės Vati
kaną pripažintų ne tik Izraelis, 
bet taip pat musulmonai ir vi
sos krikščioniškosios bendruo
menės”, pažymėjo Lapide.

“Jeruzalės šventųjų vietų ati
davimu Vatikanui mes siekia
me tik vieno — įteisinti jau aš
tuonerius metus čia susidariusią 
tarptautinę padėtį ir įrodyti 
klaidingumą mums daromo prie
kaišto, kad izraelitai siekią Je
ruzalei prievartos būdu primesti 
žydiškumą”, — pabrėžė izraeli
tų teologas.

— gyventi tikrai krikščionišku 
gyvenimu, jo centre pastatant. 
Kristų, kuris yra vienintelis tik
rasis pasaulio išganytojas. Pil
nai liudyti krikščionybę yra 
ypač svarbu dabartiniais lai
kais”, — rašo lenkų vyskupai,
— “kai ateizmas vis dar siekia 
sunaikinti dvasines vertybes ir 
patį tikėjimą į Dievą”.

Velykas* turėto 
švęsti kartu

Vatikanas. — Paulius VI ir 
..Pasaulinė Bažnyčių Taryba nu
tarė pasiūlyti ortodoksų Baž
nyčiai kartu švęsti Velykas, lai
kytis to paties kalendoriaus. 
Šiais metais ortodoksų Velykes 
buvo savaitę vėliau., kartais esti 
ir dvi. j

Visas nepatogumas, kad or
todoksų Bažnyčia neturi savo 
tarpe tamprių ryšių, jų daugu
ma yra komunistų valdomuose 
kraštuose, tai jie negali ir vi- 

. suotinų sprendimų daryti.
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AHNIMO PiltUÍK,
JAUNIMO STOVYKLA

A BLJS realizou durante o periodo 
de 3 a 10/1/77 no sitio gentilmente 
emprestado pela família Šimkūnas. A 
stovykla , Devyngalvis" inove cabeças) 
que é um personagem de uma das len
das lituanas.

Devido o grupo não ser muito gran
de e de certa forma seleto foi possível 
desenvolver um trabalho que fugiu 
das padronizações anteriormente dita
das.

Não houve um programa pré dita
do e a organização da stovykla não 
coube a apenas um elemento, mas 
sim todos os participantes contribui
ram com uma parte da organização.

Dêsse modo foi possível desenvol
ver um programa de nivel bastante al
to que contou desde o aprendizado 
de como rachar toras de lenha até ex
posições de temas como „Jaunimo Są
junga' , Ateitininkai', ,Čiurlionis', e 
uma excelente exposição feita pelo 
padre A. Saulaitis, sobre a historia li

tu a na desde datas anteriores ao apare
cimento pela primeira vez do nome 
„Lietuva' até os dias de hoje, apresen
tando as consequências psicológicas e 
de comportamento que os fatos histó
ricos deixaram no nosso povo até os 
dias atuais. Tentaremos nas próximas 
edições da BLJS expor o que aprende
mos.

Um fato bastante curioso foi que 
todas as exposições (que foram quatro) 

Jaunimui
ĮSIJUNGIMAS Į LIETUVIŲ VEIKLĄ
Lietuvių jaunuolių, dalyvaujančių išei

vijos veikloje, skaičius nėra didelis. Ko 
reikia, kad jaunimas pilniau įsijungtų į 
Lietuvos laisvinimo darbą?

Pirmiausia jaunimas turi turėti stiprų 
pareigos jausmą. Tai yra prigimtinė pa-
reiga — kas rūpinsis Lietuva, jei ne mes 
patys lietuviai. Turėtų būti kreipiama 
daugiau dėmesio namuose, organizacijose 
ir šeštadieninėse mokyklose įtikinant jau
nimą, kad prigimta pareiga yra Lietuvai 
reikšminga ir turi būti atlikta.

Jaunimui, gimusiam-ir augusiam užsie
nyje, gyvas ryšys su Lietuva yra svarbus. 
Per tokius ryšius jaunimas asmeniškai pa
jus Lietuvos reikalų realumą ir gyvybinį 
artimumą. Gyvas ryšys gali būti išvysty
tas susirašinėjimu su giminėmis, ypač su 
jaunimu. Labai pagirtinos taip pat yra 
JAV LB pastangos įjungti lituanistinių 
mokyklų mokinius i masinį laiškų rašymą 
lietuvių politiniams kaliniams. Tai jauni
mui geras auklėjimas, pagrįstas dabarti
niais Lietuvos reikalais. Lietuvos aplan
kymas, žinoma, efektingiausiai įterpia Lie
tuvą į išeivijoje augusio jaunuolio gyve
nimą .

Siekiant efektingiau įsijungti į Lietuvos 
laisvinimo darbą, jaunimui labai svarbu 
sekti išeivijos lietuvių spaudą. Iš įvairių 
šaltinių matyti, kad daugelis jaunimo 
spaudos neskaito. Tėvai ir paaugęs jauni
mas turėtų užsiprenumeruoti bent vieną 
lietuvių laikraštį. Be to, yra nemaža gerų 
žurnalų, kuriuose duodama naujų studijų 
bei opių problemų svarstymų, pvz. anglų 
kalba leidžiamas Lituanus.

Man atrodo, kad nemažai teigiamos įta
kos padaro vyresnieji, bekalbėdami ir dis-

PRO ATDARĄ LANGĄ
(Pirmas Vėjelis)

Mane kviečia įbėgęs sparnuotas vėjelis 
pro atdarą langą. „ Varguoli, klausyk! 
Po žiemos dar esu tavo pirmas svetelis, 
išeik, pakvėpuok, atsigauk, pamatyk!” 
Pirmą kartą dar šiandie langai pradaryti 
ir veržiasi saulės dukružė gamta, 
taip ir traukia išeiti ir ja, pamatyti, 
taip ir norisi Šaukti: „Nelaisvės gana... ” 
Pirmą kartą įpuolęs į vidų vėjelis 
vilioja krūtinę į oro erdves, 
kur virpa pavasario linksmas paukštelis, 
į sroves paskęsdamas naujas, gaivias..
Skamba auksas, kaip stygos, saulutės išpiltas, 
ant žemelės, kentėjusios šalčio nagus, 
ir labiausiai gyvenimu karčiu apviltas 
sakai: „Pabaiga baltasniegei jau bus.’'.... 
Pirmą kartą įpuolęs vėjelis švelnus 
sugriovė kalėjimo ūpą lengvai, 
vaidenasi laikas gėlių įstabus, 
plaštakėlės — skraidą išsvajoti džiaugsmai.. 
Pro atdarą langą įvirto banga, 
pavasario gandas paplito gražus, 
gyventi nelaisvėje bus jau gana.
žiemos los pikčiurnos tikrai bus gana!...

eram temas de discussões mas em par
ticular uma que apresentou a situação 
que como vive e protesta o povo litua- 
no de hoje contra a opressão foi esto
pim para discussões e opiniões que cul
minaram ao entardecer uma desabala
da vontade de cantar, como que regi
dos por um espirito que talvez fosse o 
mesmo que rege nossos irmãos da Li
tuânia em suas parcas possibilidades de 
protesto com fins de liberdade Nêsse 
dia até esquecemos de jantar.

Mas é evidente que há uma necessi
dade de distração para evitar o sobre- 
carregamento do cérebro e êste foi o 
tradicional futebol brasileiro. Houve 
vários campeonatos e todos os parti
cipantes da Stovykla tiveram o gosto 
de provar pelo menos uma vez o sabor 
da vitória.

Choveu durante algumas noites e 
numa delas foi disputado um campeo
nato de dominó que foi brilhante
mente vencido pelo grupo que nos vi
sitou durante dois dias „Ameba (Bal
ta e Mena).

Não havia hora para cantarmos 
com as novas canções que aprende
mos cantávamos a todo instante, des
de quando acordavamos até a hora de 
dormir.

Enfim, isto é um resumo do que 
aconteceu. Šypsenos

ZIZAS

Arejas Vitkauskas

Neseniai įstojusios į N. Pradėtosios Marijos vienuoliją Putname novicija 
Stasė Normantaitė ir kandidatė Cecilija Bosaitė stebi lietuvišką ratelį

Teisininko nuomonė
— Kokia bausmė gresia vyrui 

už dvejas vedybas, pone teisi
ninke?

— Didžiausia bausmė — įsi
gijimas dviejų uošvių ...

Tikrai nelaimingas
— Ko tu verki, vaikeli? Kas 

tave nuskriaudė?
— Mano broliukas turi atos

togas, o aš ne-e-e!...

— 0 kodėl gi tu-neturi?
— Aš dar neinu į mokyklą ...

Žuvytės
Kalbasi du draugai:
— Kam perki akvariumą su 

žuvytėmis?
— Labai malonu turėti na

muose kažką, kas atveria burną, 
bet nieko nereikalauja.

Parinko Pr. Alš.
kutuodami su • bręstančiu jaunimu, lyg su 
bendraamžiais, kultūriniais ir politiniais 
klausimais. Tai dar vienas žinių pasisėmi- 
mo šaltinis.

Kad jaunimas mūsų reikalais geriau 
orientuotųsi, būtų naudinga jaunimo su
važiavimuose pravesti seminarus susipa
žinti su Lietuvoje esančia politine padėti
mi bei su pavergtų lietuvių pasiekimais.

Svarbus ne tik minėtas auklėjimas, bet 
ir praktiškas įsijungimas į veiklą. Pavyz
džiui, jaunimas lengvai sugeba rašyti 
laiškus Įtakingiems asmenims (tai buvo 
įrodyta jau kelis kartus Amerikoje), ta
čiau pavieniui jis nenoriai imasi iniciaty
vos. Jam uždegti ir suorganizuoti reikia 
gerų tos pačios kartos vadovų. Jiems išug
dyti daug pasitarnauja jaunimo kongresai 
ir kiti jaunimo suvažiavimai bei stovyklos.
Besiruošdamas tokiems įvykiams, jauni
mas įsigyja vadovavimo patyrimo. Be to. 
per kongresus susitinka vadovai iš įvairių 
vietovių ir užmezga ryšius.

Man gerai pažįstama skautų organiza
cija. Ji prisideda prie jaunimo auklėjimo 
ir lietuvybės išlaikymo. Bręstantis jauni
mas lietuvišką identitetą lengviau pasisa
vina. kai jis randa tą identitetą savo drau
gų tarpe. Be to, skautai savo veiklos siste
moje paruošia patyrusius jaunimo vado
vus. Tačiau ligi šiol, mano nuomone, skau
tai nepakankamai dėmesio kreipė į giles
nę lietuvišką problematiką. Los Angeles 
(California) skautai, tai supratę, suren
gė jaunimo simpoziumus. Simpoziumai 
buvo jaunimo priimti su entuziazmu, pa
geidaujant jų dažniau.

Aplamai jaunimui reikia daugiau pasi
tikėti ir nebijoti jam atskleisti okupuotos 
Lietuvos gyvenimo tikrovės. Jaunimui tė
vų atsiminimai ir pergyvenimai yra pra
eitis. Gilus įžvelgimas į šiandieninį tau
tos pavergimą yra jiems aktualesnis ir 
naudingesnis. O kad laisvinimo darbuose 
geriau reikštųsi, reikia nebijoti jaunimą 
įtraukti į išeivijos lietuvių organizacijas. 
Asmeniški pergyvenimai konkrečiuose 
laisvinimo darbuose ilgainiui išugdys juos 
į tikrus kovotojus dėl Lietuvos laisvės.

Jūratė Pažėraitė
(Sutrumpinta iš PUS aplinkraščio)
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JEI AŠ LAIMĖČIAU 
MILIJONĄ DOLERIŲ

... įdėčiau viską į banką, gau
čiau ten nuošimčius ir būčiau 
dar turtingesnė.

’ Aušra Vaitkutė

... Palikčiau miestą ir apsigy
venčiau kaime.

Tundra Ehlers.

... Nupirkčiau tėtei, broliui ir 
sau automobilius. Tuomet iš- 
siųsčiau mamą su tėte į Floridą, 
brolį — kur jis nori, kad visas 
namas (trumpam laikui) liktų 
man vienai.

Raminta Jankaitytė.

... Nuvažiuočiau į Lietuvą pa
matyti visus savo gimines.

Rita Vingelytė

... Įdėčiau visą milijoną į lie
tuvišką bankelį ir žiūrėčiau, iš 
kur jie paimtų pinigų tiek daug 
procentų man užmokėti.

Antanap Rašyma

... Turėčiau ilgai galvoti, kaip 
tuos pinigus išleisti.

Nijolė Čižikaitė
... Nuvažiuočiau į Lietuvą. Li

kusius pinigus padėčiau į banką 
ir tegul ten būna, -nes ir dabar 
turiu viską, ko aš noriu iš gyve
nimo.

Vida Petkevičiūtė
Visi Toronto “Maironio” lit 

m-los mokiniai. “Mūsų Pasaulis”.

(Žiūrėkite piešinį) Aplink liū
to narvą yra raidės. Iš tų raidžių 
sudarykite gyvulių-žvėrių vardus. 
Galima naudoti tik tas raides,, ku
rios čia surašytos, nepridedànt 
naujų ir nekartojant.

MUSU LIETUVA

SVARBUS KLAUSIMAS
Vieną dieną Juozukas tiek 

daug motiną klausinėjo* jog toji 
pritrūko kantrybės.

™ Juozuk, jei nenustosi ma
nęs trukdyti savo klausimais, tai 
eisi gulti be vakarienės.

Bet neilgai reikėjo laukti, ir Juo
zukas vėl paklausė. Motina jį už 
tai paguldė be vakarienės.

Vėliau motina pagalvojo, kad 
jis klausdamas gali viską išmokti. 
Jai pagailo vaiko. Tuojau pas iį 
nuėjo.

— Juozuk, aš tave nereikalin
gai nubaudžiau. Gali klausti me
ne, ko tik nežinai, dabar aš tau 
atsakysiu.

Juozukas valandėlę pamąstė ir 
tarė:

— Mama, ar katė gali toli 
nuspjauti?

VASAROS ATOSTOGOS

Šią vasarą aš važiuosiu į Dai 
navą. Ten yra mergaičių sto 
vykia. Stovykloje reikia kalbė 
ti lietuviškai. Ten galima maudy 
tis, šokti, dainuoti, sportuoti ii 
daug kitų dalykų daryti. Daina
va yra graži vieta Manchester, 
Mich. Stovyklausiu nuo liepos 
men. 18 d. iki rugpiūčio mėn. 1 
d. Sutiksiu daug mergaičių.

Gal išvažiuosiu ir į kalnus. 
Jei važiuosiu, tai važiuosiu į Co
lorado ar Wyoming. Toks mano 
vasaros atostogų planas.

Kristina Dambrauskaitė, 
Gary lit. m-los mokinė

GALVOSŪKIAI

s I (mįslė)
Daili daili kamarėlė, pilna kul 

tuvėlių, o po slenksčiu raudonas 
šunelis loja.

Mm rytas, vovere!

Labas rytas, vovere, 
O kaip tau miške?

Man tai sekasi gerai, 
Bet tik tie pikti vilkai

V skyr.

PA2TMUK

Ar tekąnorsgauni,kaj

— Ne, aš gaunu tik kai par&L 
nesu blogus...

(XI «Sk&mtaãr.
Detroito lit m-los laikraštėlio).

Paaiškinkite, kodėl rašome 
skirtingai: ,y

1. Aš nakvojau “Vilniaus” vieš 
būtyje.

2. Aš nakvojau Vilniaus vieš
butyje.
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KELI0NÈ Į KOSMOSĄ
Kada žmogus pastatė koją 

ant Mėnulio, o Viking I nusi
leido ant Marso, mintis pra
leisti atostogas kosminiame 
laive nebestebina, atrodo re
ali ir įvykdoma. Kurjozų 
kronika jau norodo atsitiki
mus, kai apsukrūs ‘kombina
toriai’ pardavinėja iš anksto 
keliones į Mėnulį, Marsą, ar 
aplink Žemę. Atsiranda 
smalsuolių, kurie iš anksto 
apmoka tas keliones, bijoda
mi, kad vėliau ... neliks bilie
tų!

Teoretiškai ši svajonė vi
sai realus dalykas - dabar 
įmanoma, kaip tvirtina Kali
fornijos Pasadenos kosminių 
kelionių institutas, nuskristi 
į Marsą ir pargrįžti. Visai 
lengva aplankyti Mėnulį. 
Kaip cigaretė surūkyti, ieng 
va skraidyti aplink Žemę j 
17,000 mylių per valandą i 
greičiu ir stebėti apačioje be j 
sikeičiančius kontinentus, ; 
kaip kelionių vaizdus televi- ! 
zijos ekrane ...

Kosminių žinių ir kosmi- j 
nių kelionių galimybės da- Į 
bar neribotos. Tik investa- i 
ei jų bei žmogaus kūno trapu- i 
mo momentai sulaiko masinį Į 
žmonijos egzodą į bekraštinį j 
kosmosą. Jau dabar įmano
ma, tvirtina mokslas, išlai
kyti žmogaus kūną siauroje 
patalpoje, be judėjimo ilges
nį laiką. Gyvybės stimulian- 
tai kūno audinius atnaujina 
ir neleidžia jiems atrofuotis. 
Įmanoma turėti keleriems 
metams maisto atsargas. 
Oro problema sprendžiama 
visai lengvai: oras nuolatos 
atnaujinamas. Iš visų gam
tos jėgų, kurias žmogus atra 
do, pažabojo ir pritaikė savo 
poreikiams, elektra tapo ste
bukladare galybe.

Tad tokios yra galimybės 
žmogui keliauti kosmoso be
kraštybėse. Bet kosmosui 
pažinti žmogus neprivalo 
baladotis kosminiais laivais. 
Pakanka robotų. Tokie du ; 
dabar nuskrido į Marsą. To
kie skrido ir iki Veneros, 
siekdami atskleisti tos gra
žuolės planetos prigimtį, mė 
nulis išstudijuotas taip smul
kiai, kad jo topografija žino
ma geriau už Žemės dyku
mas.

Nauji, drąsūs planai jau 
mini robotų-laboratorijų pa
siuntimą į didžiausį Saulės 

palydovą Jupiterį. Gal būt 
netrukus mes matysime tele 
vizijos ekrane ir pasakiškus 
Saturno žiedus, stebimus 
nuo planetos paviršiaus. 
Jau sudaryti pianai nuleisti 
tokį robotą ant Saturno paly 
dovo, mėnuliuko Titano.

1986 metais numatoma 
iškelti į tolimas erdves ‘Sau
lės bures". Tai bus metalinis 
aparatas, panašus į atskleis- | 
tas bures. Saulės spinduliai i 
judins aparatą, suteiks jam i 
amžiną galimybę tiekti že- į 
mes laboratorijoms davinių 
apie kosmoso galaktikas, ko
metas ir kitus kosmoso pra
jovus. Šios ‘saulės burės’ i 
galės nuskristi i asteroidų Į 
žiedą, kuris kartu su plane- j 
tomis sukasi aplink Saulę, į 
tarp Marso ir Jupiterio.

Tačiau šviesos greitis ir i 
elektros energijos plėtros 
greitis stato Žemės moksli; 
ninku genijui tam tikras ba
rikadas. Mūsų robotai arba 
satelitai jau ima pasiekti to- Į 
kias tolybes, iš kurių elekt- ■ 
ros signalai ir šviesa pasie- ? 
kia Žemę per ilgesnį laiko 1 
tarpsnį. Dabar šviesa nuo ; 
Marso tiktai per 17 minučių : 
ateina į Žemę. Iš tolesnių { 
planetų šviesa ir elektros sig ; 
nalai eis dar ilgiau. Tai reiš- j 
kia, kad mokslininkai sužino I >

. apie reiškinį Marse septynio I 
likai minučių praėjus. Elek- i 
troniniai teleskopai rodo kos Į 
moso kūnus, nuo kurių švie
sa skrieją iki Žemės metus ir 
kitus. Toks atstumas vadi
namas šviesmečiais. Esama 
galaktikų, šviesylų sambū
rių, nuo kurių šviesa ateina 
per milijonus šviesmečių. 
Tai reiškia, mes matome tas 
žvaigždes tokias, kokios jos 
buvo prieš milijoną metų. 
Kokios jos šiuo metu yra, Že 
mė patirs tik po milijono 
metų!

Šis reiškinys įrodo, kad Į 
žmogus niekados negalės pil j 
nutiniai pažinti Visatą. Kad '■ 
žmogaus genijus yra ribotų į 

' galimybių vertybė. Todėl j 
tenka orientuotis į netolimus į 
atstumus, tenkintis realio- i 
mis galimybėmis. Ir jeigu i 
jums pasiūlo bilietą į Jupite- • 

, rį - jūs galite tokį pirkti. Jūs j 
lengvai galite aplankyti Ju- ! 
piterį ir ten praleisti malo- j 
nias atostogas: Jungtinėse į 
Valstybėse net keletą vieto- I 
vių turi didingą Jupiterio i 
pavadinimą. (b) i

X v C*

SAULES BERGUOS PANAUDOJIMAS
Nuo satelitų iki namų statybos

B. JABLONSKIS
Gaulės spindulių energijos pa

naudojimas tapo ateities siekiu. 
Kai kur jau yra pastatytų na
mų, kuriuos šildo saulės spindu
lių sutelkta energija. Tai tik pa
skiri bandymai. Bet ateities me
tų raidoje jie vis daugiau ir dau
giau bus vystomi. Kiek tokie 
bandymai pavyko, kol kas nėra 
nei teigiamų, nei neigiamų ž.nių. 
Tik tiek žinoma, kad saulės spin 
dūlių energija jau šildomi na- 

į mai ir vanduo.
Valstybinė oro erdvių tyrinė

jimų (NASA) įstaiga, Hampto- 
ne, Va., jau pradėjo statyti atei
ties namą (House of future), 
kuriam naudoja nuo 1957 na. iš
vystytą oro erdvių laboratorijo
je technologiją. Namą pavadino 
technikos namu (Tech House). 
Jis turėtų dabar patenkinti šios 
dienos žmogaus patogumų po
reikius. {Kambarių pildymo ir vi
rimo išlaidos tesieks tik 66 proč., 
o vandens sunaudojimas suma
žės iki 50 proc.

Langleys laboratorijos įrengi
mų inžinerijos skyriaus direkto
rius dr. Ross L. Goble tiki, kad 
jo sumanymas turės įtakos ne 
tik Amerikos, bet ir pasaulio 
namų statyboms. Tech namas 
bus baigtas ligi liepos 1 d. Jame 
apsigyvens NASA išrinkta šei
ma. Ji ten praleis metus ar dau-
giau laiko.

Marsas iš artu Vikingo padaryta ir prisiųsta nuotrauka

Kiekvieną dieną inžinieriai 
seks namo degalų ir vandens į- 
ren gimus ir užrašinės, kiek kas
dien namo gyventojai sutaupo 
kuro, vandens ir šviesos. Vieno 
aukšto namas turės didelį gy
venamąjį kambarį su ugniavie
te, valgomąjį, 3 miegamus, 2 
maudykles su išvietėmis, skal
byklą ir 2 automob. namelį (ga
ražą). Naudojamas plotas už
ims 1,600 kv. pėdų.

Namų statyba, dr. R. L. 
Goble tiki, prasidės penkerių 
metų tarpsnyje. Pirmieji kai
nuos nuo 40,000 iki 50,000 dpi. 
O jų papildomos išlaidos, kurias 
dabar sunku pramatyti, pasi
dengs 8 metų tarpsnyje, sutau
pant ant degalų ir vandens. 
Skaičiuojama, kad per 20 metų 
namų savininkai sutaupys apie 
20,000 dolerių.

Kodėl šis namas bus toks tau
pus? Į tai atsako jo autorius 
dr. Goble. Jis teigia, kad svar
biausias taupumo akstinas bus 

“vandubAF degalai. Saulės spin
duliai, surinkti spec. surinkė
jais, sujungti su šildymo radija- 
toriais ir siurbliais, šildys kam
barius žiemos metu. Taip pat šis 
derinys parūpins vieną iš geriau 
šių ir taupiausių šildymų ir vė- 
sinimų sistemų. Draagas
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DAIL. A. RŪKŠTELĖ GYVENIMO 
IR KŪRYBOS SŪKURIUOSE
JURGIS JANUŠAITIS

Antaną Rūkštelę pažįstam iš jo 
kūrybos, visuomeninės ir kultū
rinės veiklos. Tai tvirta asmeny
bė, besąlyginis patriotas, reto 
darbštumo žmogus.

Spalio 22 jis užverčia savo gy
venimo septyniasdešimtąjį lapą.

Gimė 1906 spalio 22 Zarasų 
apylinkėj, Degučiuose. Jo gimti
nės kampelis kupinas romanti
kos — kalvos, ežerai, miškai. 
Gal visa tai mažajam Antanu
kui įaugo širdin ir jį nuvedė į 
meniininkų gretas.

Dail. Antanas Rūkštelė mokė
si daug kur: Petrapily, Vilniuj, 
Zarasuose, Utenoj; gimnaziją 
baigė tome.

Po klajonių, vargo ir nepritek
lių Antanas Rūkštelė 1925 įsto
jo į meųo mokyklą Kaune ir ją 
sėkmingai baigė 1929. 1930 bai
gė karo- mokyklą aspirantu, gau
damas jaunesniojo leitenanto 
laipsnį. 1931 jį sutinkam Vytau
to Didžiojo universiteto huma
nitariniame fakultetebestudijuo- 
jantį Lietuvos istoriją pagrindi
niu dalyku ir filosofijos sistemų 
grupę antriniu. Pagaliau perėjo į 
Vilniaus universitetą, ten baigė 
meno istoriją, tapdamas pirmuo
ju meno istoriku, juo labiau, 

kad jis jau anksčiau buvo už
sirekomendavęs kaip geras dai
lininkas ir meno kritikas.

Nepriklausomybės laikais 
švietimo ir užsienio reikalų mi-> 
nisterijų jis ne kartą buvo siun
čiamas į užsienius atstovauti 
Lietuvai tarptautinėse dailės pa
rodose, Todėl turėjo gerų progų 
arčiau pažinti kitų kraštų meną 
ir kultūrą.

Lietuvoj ėjo įvairias atsakin
gas pareigas, drauge aktyviai

Kunigaikštis ir dailininkas
Kunigaikštis Korsakovas, bu

vęs paprastas jūrininkas, iški
lęs Kotrynos Didžiosios favori
tas, užsimanė papuošti savo nau
ją prabangišką namą paveiks
lais. Nuvažiavęs pas vieną anuo 
metu žinomą Petrapilyje daili
ninką, paprašė parodyti pa
veikslus.

— Kas čia? — paklausė Kor
sakovas.

— Dvylika apaštalų, — atsa
kė dailininkas.

Ar grafas Anenkovas turi 
šitokį paveikslą?

— Taip.
— Puiku! Bet aš nenoriu, kad 

jis, grafas, turėtų tokį pat pa
veikslą, kaip aš — kunigaikštis. 
Nupieškite man keturiolika 
apaštalų!

Dail. Antanas Rūkštelė

reikšdamasis ir spaudos darbe. 
Dar būdamas gimnazijoj, Ute
noj, jau redagavo gimnazijos 
laikraštėlį — Pirmuosius Žings
nius. O vėliau jo brandūs 
straipsniai iš meno srities rody
davosi žurnaluose ir dienraš
čiuose. Yra parašęs veikalą “Lie
tuvių tautodailė”, o būdamas 
Vytauto Didž. kultūros muzie
jaus etnografinio skyriaus vedė
ju, ruošė mokslines studijas. Su 
plunksna nesiskyrė visą gy
venimą. Rašė nepriklausomoj 
Lietuvoj, o vėliau ir išeivijos 
periodinėj spaudoj.

Dail. Antanas Rūkštelė yra be
sąlyginis realistinio meno kryp
ties atstovas. Tai krypčiai išliko 
ištikimas iki šios dienos. Ir 
paskutinieji jo darbai veda į 
gimtąją žemę Lietuvą, į palau
kes, rugių laukus, čiurlenančius 
upelius, į sodžiaus sodybas. Jis 
drobėj išsako savo meilę sava
jam kraštui. Gal ir dėl to žiū
rovas ilgiau stabtelia prie sau
lės nutviekstų gubų bei pakelės 
rūpintojėlio. Bet ne visur peiza
žai. Daug rasim ir simbolikos, 
kurioj atpažįstam šių dienų nu
žmogintą žmogų, suktą politiką, 
iškylančias lietuvių tautos lais
vės kovas, didvyrių mirtį.

Šis kūrybingas dailininkas yra 
nutapęs daugybę paveikslų, ku
riais savo butus yra papuošęs 
ne vienas lietuvis. Yra suruošęs 
daugelį individualinių ir su ki
tais dailininkais meno paro
dų nepriklausomoj Lietuvoj, Vo
kietijoj, Australijoj ir Amerikos 
visose didžiose kolonijose.

Gyvenimo ramybės ieškoda
mas, dailininkas prigludo St. 
Petersburge, Floridoj. Ir po am
žinai melsvu dangum jis iš ran

kų nepaleido paletės ir teptuko. 
Dienų dienas praleidžia savo 
darbo kambary, drobėj išsakyda
mas vis naują, dar nematytą, 
bet prieš daugelį metų išgyven
tą vaizdą. Atrodo, kad jam kūry
ba yra kasdieninė duona, oras 
ir vanduo, be kurių negalėtų 
žmogus gyventi.

Šalia kūrybos dail. Antanas 
Rūkštelė visą gyvenimą domė
josi veikla ir aktyviai reiškėsi 
įvairiose organizacijose. Yra va
dovavęs dailininkų draugijai, 
plušėjo LB vagose, dalį gyveni
mo skyrė šauliam ir Amerikos 
Lietuvių Tarybai.

Už visa tai jis yra organiza
cijų ir buvusių Lietuvos vyriau
sybių apdovanotas žymenimis.

-o-
Mielą sukaktuvininką dail. 

Antaną Rūkštelę gražiai pagerbė 
Chicagos lietuviai. Jo 70 metų 
amžiaus sukakties proga Lietu
vių Žurnalistų Sąjungos Chica
gos skyrius Lietuvių Tauti
niuose Namuose suruošė akade
miją ir jo kūrybos darbų parodą. 
Dailininkas parodoj išstatė 30 
pačių naujausių darbų, įvairios 
tematikos ir įvairaus formato.

Akademijoj dalyvavo apie 
porą šimtų žmonių. Ją pradėjo 
Chicagos skyriaus pirmi
ninkas Algirdas Pužauskas. 
Programai vadovavo Zuzana 
Juškevičienė.

Apie Antano Rūkštelės kūry
bą kalbėjo dail. M. Šileikis. Su
kaktuvininką žodžiu ir raštu 
sveikino daugelio lietuviškų or
ganizacijų atstovai. Meninę 
trumpą programą atliko sol. 
Praurimė Ragienė, akomponuo- 
jant M. Motekaičiui. Ypatingai 
gerai išmąstytą, ramų, lietuvį 
vienybėn ir sugyveniman kvie
čiantį ir nuoširdžios padėkos 
žodį tarė pats kaltininkas dail. 
Antanas Rūkštelė.

Dail. A. Rakštelės paveikslas — Kelias į namus.
” *

VYTAUTO VITKAUSKO “šiaurės 4 
rytų dūnininkų šnektų žodyną” išlei
do “Mokslas” Vilniuje. Autorius 
apie 20 metų tyrinėjo savo gimtojo 
krašto — rytinių žemaičių tarmės 
duomenis, buvo sudaręs 50.000 lape
lių kartoteką. Kalbininkas dr. Zig
mas Zinkevičius, supažindindamas 
“Literatūros ir Meno” skaitytojus su 
šiuo pirmuoju lietuvių dialektologi- 
niu žodynu, rašo: “Autorius vykusiai 
pasirinko diferencinio žodyno tipą, 
išradingai panaudodamas tarmėje ir 
bendrinėje kalboje sutampančių žo
džių registrą, kuris labai pravers 
struktūriniams tarmės leksikos tyri
nėjimams. “šiaurės rytų dūnininkų 
šnektų žodynas” — monumentalu^ 
lietuvių kalbos mokslo veikalas. Ja
me sukaupti tarminės leksikos lobiai 
pravers visų lietuvių kalbos mokslo 
sričių tyrinėtojams. Tokio žodyno se
niai laukia ne tik lietuvių kalbinin
kai, bet ir užsienio baltistai bei in
doeuropeistai. Čia rãs sau peno ne 
tik .dialektologai, leksikologai bei 
leksikografai, bet ir dabartinės kal
bos ir jos istorijos problemų, ypač 
fonomorfologijos reiškinių, tyrinėto
jai. Juo naudosis ir nekalbininkai, 
būtent: etnografai, folkloristai, isto
rikai. Žodynas taip pat turės nema
žą praktinę reikšmę. Iš jo matome, 
kokie neišsemiami leksikos lobiai 
dar slypi mūsų tarmėse. .

Po akademijos buvo jaukios 
vaišės, kurias paruošė Z. Juške
vičienė, B. Pužauskienė, Kapa- 
činskienė ir kiti skyriaus valdy
bos nariai.

Paroda ir akademija gerai or
ganizuotos praėjo kultūringoj 
nuotaikoj.

Pažymėtina, kad šia proga 
daugelis įsigijo dail. Antano " x 
Rūkštelės naujų kūrybos darbų, 
o viena amerikiečių firma už 600 
dol. nupirko “Vytautų prie Juo
dųjų jūrų.”

Mielam sukaktuvininkui, 
švenčiančiam gražią sukaktį, Im
kim dar daugelio kūrybingų ii 
sveikiausių metų.

Darbininkas

9
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IŠVYKO STOVYKLOJ

Vaikų (iki 15 mJ vasaros sto- 
vyklon sausio 16-23 išvažiavo 
virš 50 vaikų su vadove Eugenija 
Bacevičiene ir kitais talkininkais. 
Stovykloje „bSTUtė' šj kartą yra 
stovyklautojų ne tik iš paties 
São Paulo, bet ir iš Santos ir Ja- 
carei.

Tėvai kviečiami stovyklą ap
lankyti, pamatyti vaikų paruoš
tą programą ir dalyvauti Mišiose 
sekmadienį, sausio 23, nuo 11 va
landos (kada pamaldos prasideda), 
tik tektų atsivežti užkandžių Sto
vykla vyksta Prano Kondroto 
ūkyje, Fazenda Pedra Branca, 
Bairro Pinheirinho, Itu, SP, va
žiuojant keliu pro ir už Itu aero
dromo (visur yra užrašai “STO
VYKLA' ).

Šeimininkės - Adelė Baltru
šaitienė, Aldona Lipskienė ir Van
da Pumputienė, ūkvedys - Algir
das Pumputis.

LANKĖSI REDAKCIJOJE

Prenumeratą šiems metams ap
mokėjo ir ML redakcijoje sausio 
11 lankėsi Otilijus Šabonas, dir
bąs ir gyvenąs Santose, prašyda
mas jam užsakyti daugiau lietu
viškų plokštelių.

RAUL SOARES. «4

A. Vasiliauskaitė-Barbosa rašo: 
, Siunčiu Jums „Vale Postai' Cr. 
150 kaip prenumeratą už ML ir 
padėką už paskelbimą mano vy
ro, a.a. Manoel M. Barbosa, mir
ties' .

Aš labai maloniai skaitau MŪ
SŲ LIETUVĄ. Atrodo toks ma
žas laikraštis, bet kaip jis puikiai 
apie viską aprašo. Nors gyvenu 
ir toli nub tautiečių, bet skaity
dama MŪSŲ LIETUVĄ jaučiuo
si kaip ir saviškių tarpe' .

Tolimai, mielai ML skaitytojai 
A. Vasiliauskaitei, 1976 m. gegu
žės mėnesį mirus jos vyrui a.a. 
Manoel M. Barbosa, nors ir pavė
luota, bet nemažiau nuoširdi mu
sų užuojauta.

T.P.Daugintis, ML administra
torius ir klebonas

LIGONIAI

Marijona Savickaitė jau kelin
tas kartas paguldyta João XXIII 
ligoninėj (quarto 5, leito 2 ala A).

Ant. Dutkus taip pat gydosi 
Hospital Modelo.

ŠAUNIOS VESTUVĖS

São Paulo katedroje sausio 8 
vedė Algirdas Butkevičius ir Alci- 

nea da Silva, giedant L. Kat. Ben
druomenės chorui. Po Mišių jau
nieji gausius svečius priėmė Liet. 
Sąjungos-Alianęa būstinėje, Rua 
Lituânia.

STOVYKLOJE "BITUTĖ'

Prano Kondroto ūkyje „Fa
zenda Pedra Branca", apie 10 
km. nuo Itu miesto, stovyklauja 
apie 65 asmenys, įskaitant šešis 
suaugusius. Stovyklos vadovei Eu
genijai Bacevičienei talkina Ro
bertas Saldys, palapinių stovyk
los vadovas Klaudijus Butkus, 
programos vedėja Nilza Guzikaus- 
kaitė, vakarinių ir ypatingų prog
ramų vedėja Beatriz Bacevičiūtė, 
jauniausiųjų būrelio vadovė Sand
ra Saldytė.

Šešiems stovyklautojų būre
liams vadovauja jų skiltininkai: 
Rosana Jurčiukonytė, Irutė Pet
raitytė, Doris Kuniškytė, Flavijus 
Bacevičius, Heitor Lipskis, Edvar
das Greičius.

Šeimininkai maloniai užleido 
pievą, kurioje stovi „palapinių 
miestas", kitą ganyklą vėliavų 

aikštei ir žaidimams,didžiulę pasto 
gę - valgyklai ir užsiėmimams 
lietaus metu. Be vėliavų stovyk
lą dar puošia tradicinis lietuviškas 
kryžius su aukuru, iš akmenų ir 
smėlio sudėtas Lietuvos žemėla
pis, stovyklos vartai ir įdomiai 
įrengta laužavietė, kurios fone 
pakabinta Vytis ir Geležinis Vil
kas.

Kad stovyklą būtų galima kuo 
patogiau pravesti, ypač skaitlin- 
gesnėms šeimoms, didžiuliame tur
guje CEASA buvo nupirktos dė
žės ar maišai: bulvių agurkų, po
midorų, apelsinų citrinų, obuo
lių. puodai ir virtuvės reikmens 
suskelint! iš šeimų, kaip ir pala
pinės bei įrankiai.

Stovykloje trečiadienis - susi
kaupimo diena mažiesiems o 
penktadienis — vyresniesiems. Vie
na diena skirta jau tradiciniems 
kepsniams lauke -- , Luau' ir 
tos dienos vakaras karnavalui,

ŽMOGAUS AMŽIAUS RIBOS

Dėl žmogaus amžiaus yra daug 
Įvairių klasifikacijų. Pavyzdžiui, 
garsusis Graikijos matematikas ir 
mąstytojas Pitagoras žmogaus gyve
nimą lygino su gamtos metais ir 
skirstė į 4, sezonus, po 20 metų.

Pavasaris — vaikystė iki 20 mę-' 
tų. Vasara — jaunystė, 20-40 me
tų. Ruduo —* Brandumas, 4'0-60 
metų. Žiema — senatvė, 60-80 me
tų-

XIX šimtmetyje prancūzų fizio
logas Fluransas taip siūlo klasifikuo
ti žmogaus amžių: pirmoji vaikys
tė — iki 9 metų, antroji vaikystė 
10-19 metų, pirmoji jaunystė 
—-20-29 metai, antroji jaunystė —- 

30-39 metai, pirmasis brandumo, 
amžius —40-54 metai, antrasis 
brandumo amžius — 55-69 metai, 
pirmoji senatvė — 70-84 metai, ant
roji senatvė — 85-100 metų.

Pažymėtina, kad Fluransas manė, 
jog natūrali žmogaus amžiaus truk
mė turėtų būti 100 metų, nes gy- 
wws yrs penkis kaito'ilgesnis, 
už augimo periodą.

Vokietijos vokietis fiwfcgas Mâks

FÁBRICA DE GUARDA-CHUVAS 
■minimi- ii nu.....mi nniilrli rr-------- ir----lir .‘Cn--------  ------—■ ■■ .T-■■„—.■■■■■— i ■ ■■ i-y .... i»ii»w»m«im»i,

GÜAROA &HUVĄS (?£ TÒOOS OS TIPOS, PAŠA HOSSENS, SKWHORAS E 
rfiiApKAS MINNSOMBRlNHAS. TiPO ITALIANO E ALEMÂO.

Vicente Vitov Banys £tda, 
te. ÊtóSii: ft ft ft «Wí

R Coelho Borrados, 1Ū4 
V. Prudente 

kuris šiais metais papiloomas sto
vyklos cirku. Iš viso, stovyklos 
rengėjai ir jaunieji vadovai sten
gėsi kiek galima įvairiau ir jdo 
miau bei ski rtingiau stovyklą na
ru ošti.

RIODE JANEĮRO,RJ .

Romualdas Gaulia, spaustuvės 
K AG E techninis vedėjas, buvo 
sunkiai sužeistas susidūrime su 
autobusu, ir turės ligoninėje iš
gulėti apie 30 dienų

Vera Lucia Gaulytė Ferreira 
su vyru Marcio de Almeida Fer
reira sulaukė dukrelės sausio 8 - 
Tatiana Gaulia Ferreira.

GBįŽO iŠ KELIONES

Vilma Šimonytė su savo vyru 
Jaime Leyton pereitą savaitę grį
žo iš kelionės i Panama, iš kur jos 
vyras kilęs.

sas Rubneris XX a. pradžioje žmo
gaus amžių suskirstė j tokius perio
dus. kūdikystė — iki 9 mėnesių, 
ankstyvoji vaikyste — nuo 9 mene
sių iki 7 metų, vėlyvoji vaikyste — 
8-14 metų , jaunystė -15-20 me
tų, brandumas — 20-50 metų, se
natvė — 50-70 metų, gili senatvė 
-‘-nuo 70 metų. 

♦
Šiek tiek keistoka, kad Rubneris 

manęs, jog žmogus galėtų gyventi 
iki 160 metų, bet senatvę pradeda 
skaičiuoti nuo 50 metų amžiaus.

JAV demografai žmogaus amžių 
klasifikuoja taip: kūdikyste —• iki 1 
metų, iki mokyklinis periodas — I 
4 metai, mokyklinis periodas — 5-13 
metų, jaunystė — 14-24 metai, 
ankstyvasis darbo amžius — 25-44 
metai, vidutinis amžius — 45-64 
metai, ankstyvasis pensijinis perio
das — 65-74 metai, senatvė — nuo 
75 metų.

Pažymėtina, kad amerikiečių de
mografai gyvenimo periode nuo 45 
iki 64 metų apibūdina kaip vidu
tinį amžių. Ma.

Fones: 274-0877 - (Res. 274-188Ó) 
Süo Paulo
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LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

A

PURENIMAS
SUSIRINKIMAS

Sausio mėn. 30 d., tuojau po 
Šv. Mišių (trečią valandą) po piet 
jaunimo namuose šaukiamas Šv. 
Juozapo Vyrų Brolijos visuotinas 
narių susirinkimas. Bus naujos val-fc 
dybos rinkimai ir darbo veiklos 
apyskaita. Narių atsilankymas bū
tinas.

Šv. J. Vyrų Brolijos 
Valdyba

DVI DIENOS LIETUVIŠKOJ 
SODYBOJ

Jau daug kartų, gal daugiau 
negu kuriam kitam, man teko nu
važiuoti į lietuvišką sodybą Ati- 
bajoj, vis paskubomis — vieną 
kartą tartis, kitą kart kam nors 
parodyti, trečią mieruoti, ir t.t. 
O man vis norėjosi apžiūrėti 
pamažu visa. Tai vykdydamas se
niai duotą pažadą altoriaus tar- 
niukams, pasiskolinęs iš t. Saulai- 
čio palapinę, sausio 12 nuvežiau 
juos į sodybą.

Pirmiausia savo jėgomis užtven- 
kėm upeliūkštį. Per visai neilgą 
laiką jis pripildė keletą kubinių 
metrų vandens — ir toliau sau te
ka, lyg musų užtvanka jam nieko 
nereikštų. Tuo būdu išblaškė jam 
pareikštą nepasitikėjimą, kad gal 
jis nepajėgsiąs pripildyti tvenkinį

Sekančią dieną padarėme tar
zanišką iškylą, nugalėdami daugy
bę visokių kliūčių Upeliu užkor* 
pėme į kalną. Upelyje atradome 
keletą nors nedidelių, bet gražių 
krioklių — cascada”, prie kurių 
malonu valandėlę pasėdėti, me
džių paūksmėje, kur nesijaučia 
vidudienio kaitra.

Dar reikia prisiminti akmeny
nus, kurie taip gražiai puošia pie
vą, o jų yra bent trys, su pustuzi- 
nu Puntuko dydžio, o gal ir dides
nių akmenų. Mažesniųjų nei ne
bandėme suskaičiuoti. Akiračio 
vaizdų nė įminime, nes juos 
kiekvienas, nors kelioms minu
tėms atvažiavę», mato. Visą laiką 
gėrėme gaivinančiai šaltą versmės 
vandenį. Ir kai praėjo dvi dienos, 
gaila buvo palikti šį gražų gamtos 
kampelį O berniukai, lyg neno-

• rėdami tikėti, nuolatos kartojo: 
„E tudo isso ė dos lituanos? " 

Dėdė Juozas*

RIO DE JANEI RO, RJ.

Sausio 30, sekmadienį 11 vai. 
senosios katedros koplyčioje bus 
mėnesinės Lietuvių Mišios, kurias 
laikys prel. Pijus Ragažinskas. 
Iki to laiko koplyčia bus vėl su
tvarkyta, išėmus iš jos laikinai 
sudėtus išdegusių kambarių daik
tus

Sekančią savaitę inžinierius VY- ® 
TAUTAS BUTKEVIČIUS vyks į | 
stovyklą padaryti vandens panau- ,ê’ 
dojimo planą. Š

ASMENS DOKUMENTAI

Asmens dokumentai (Carteira 
de indentidade) ANTONIO EDU
ARDO STANKEVIČIUS, išduoti 
Ipauęu-S.P.. buvo įteikti V. Žoli
nos klebonijom Jei kas minėtą 
asmenį pažįsta, prašome jj apie 
tai informuoti.

SVEIKINA ĮSIGIJUS STOVYK 
LAViETĘ

Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės vice pirmininkas Švietimo 
reikalams, Jonas KAVALIŪNAS 
neseniai viešėjęs S. Paule, laiške 
iš Čikagos rašo:, Sveikinu įsigijus 
stovyklavietę. Ji jungs jaunimą 
ir ją bendromis jėgomis statančią 
lietuviškąją visuomenę'

REE KSUlINGA SUKAKUS

Sausio 27 dieną sueina 50 me
tų nuo arkivyskupo JURGIO MÃ- 
TULAIČIO-.MATULEVIČIAUS 
mirties.

Dievo Tarnas J. Matulaitis - 
Vilniaus arkivyskupas, Šv. Sosto 
vizitatorius Lietuvai, Marijonų vie
nuolijos atgaivintojas, Bažnyčios 
jau pripažintas Dievo Tarnu ir 
kopiantis j altorių garbę Tad bū
tinai reikalinga artimiau su juo su
sipažinti.

Kitur jau programuoti atitin
kami jo minėjimai. Tinkamą Die
vo Tarno, arkiv. Jurgio Matulai
čio paminėjimą reikia surengti ir 
pas mus, São Paule. (PG)

TĖVU ŽEMĖ LIETUVA 
MŪS ŠIRDYJE VISADA!

Dr. JOSS FEMKACABKÃ»LIETUI V/

Užsakykite sr paremkite

Ctòra teste 4W 
©IWSte teste, S’.

i? pranežmai 9-10 puslapiams jžežkiĖd asvâiss kaip 0d sstaa-
dieni© vakaro.

1B77 metams
METINĖ PRENUMERATA: Cr. 105,00

GARBĖS LEIDĖJAS: 0.500,00

METINĖ PRENUMERATA: 105 fcr. GAOB PRENU&ffiRATA:
Pasinio numerio feina: 2,00 fc W
ditemą. Dâ tartis su Cetóss

vaite.

&

LIETUVIU SĄJUNGA-ALIANÇA

Vykdydama savo (statų §§ 29 ir 33 šaukia savo narių Visuotinį 
Susirinkimą savo rūmuose, Rua Lituânia, 67 São Paulo mieste, 17 
vai. 30 d. sausio mėn. 1977.

Nesusidarius kvorumui 2/3 narių, po pusės valandos posėdis pra
sidės su betkokiu dalyvių skaičiumi.

1. Susirinkimo atidarymas ir pereitojo susirinkimo akto skaity
mas.

2. Valdybos pranešimas apie 1975/76 metų veiklą.
3. Iždo pranešimas.
4. Revizijos Komisijos pranešimas
5. Valdybos rinkimai
6. (vairūs reikalai.
Visus Sąjungos narius maloniai kviečiame dalyvauti.

EISMO NELAIME

Per N. Metus įvykusioj eismo 
nelaimėj Čikagoj buvo smarkiai 
sužeistas POV. GAUČYS, buvęs 
ilgametis konsulas S. Paule, ir ra
šytojas ANATOLIJUS KAIRYS; 
ponia GAUČIENĖ mirė vietoje.

MIRĖ VERGU STOVYKLOJ

Neseniai iš Rusijos keitimo 
būdu j Vakarus atvykęs rusų disi
dentas BUKOVSKIS savo inter
viu spaudos korespondentams, 
tarp kitų asmenų mini ir lietuvj 
KURK|. kurs turėjo viduriuose 
skaudulį vistiek buvo varomas 
j darbus vergų stovykloje. Ir kai 
vieną dieną skaudulys truko, Kur- 
kis mirė be jokios mediciniškos 
pagalbos.

SEMANARIO

1976 m. gruodžio 26 d., šir
dies-smūgio ištiktas, mirė Lieti 
vos generalinis konsulas Los Ari 
geles (JAV), dr. JULIUS JONAS 
BIELSKIS. Buvo pirmasis Lietu 
vos konsulas JAV-bėse, Amer 
kos vyriausybės pripažintas 1924 
m. vasario 9 dieną. Buvo gimę» 
1891 m. sausio 6 d. Tytuvėnuc 
se, Raseinių apskrity.

Sausio įį d. mirė a.a. 
PETRAS R AZ AN AUS K AS,50 
metų amžiaus, gyvenęs Belem. 
R. Marcelo Homem de Melo, 
34, kilęs iš Udonių,Alytaus 
apskr.

Nuliūdime paliko žmoną,sū
nų ir dukterį taip pat paliko 
2 brolius ir 3 seseris.
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