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Praeitas «ML» numeris išėjo Antano Gaulios apmokėtas.
Šį numerį gi išleidžia jo brolis Kazimieras.
Visi žinome, kad pabrangus popieriui ir spausdinimo
darbui, laikraštis vien iš skaitytojų prenumeratos negali išsi
laikyti. Jis būtų j u seniai užsidaręs, kaip užsidarė vokiečių
laikraštis Rio de Janeiro mieste.
Dėl to mes garbės leidėjams esasfe be galo dėkingi; di
dele dalimi dėkajų mūsų lietuviškasis -spaudintas žodis dar
nežuvo Tačiau stambių pramonininkų mes daug neturime.
charistinį Kongresą.
Dėl to imkime pavyzdį iš Moinho Velho ir Tautų Parko lietu
Trumpam laikui vis susto vių Ir kitų priemiesčių lietuviai susidėję pajėgtų išleisti ML
jam pakelės miestuose ir numerį! Tik reikia, kad kas paragintų ir surinktų aukas.
Tad labai ir labai dėkojame p Kazimierui Gauliai už
miesteliuose, Goiania (Goiaz
sostinėje), Anápolis ir paga tą didelę pagalbą.
ML Redakcija ir Administracija
liau jau esame Brazilijos sos
tinėje

vėlių ir nosinių mosikavimais
ir religiniais šauksmais — šū
kiais. Po jos iškilmingos Mi
šios, kurias koncelebravo 300
vyskupų ir kunigų. 19 vai. iš
P S SESERIS.
klausyta popiežiaus Pauliaus
vi k-ilba portugališkai per ra
Ketvirtadienį 6 vai. 40.min.
diją. Brazilijos arkivyskupas
jau sė žiu vietos autobuse Vi
visiems reiškia padėką už šį
la Planalto ir važiuoju pas
kongresą.
Mažytės Marijos seseris. Ka
iiaracn
dangi joms nebuvo pranešta,
ŪMŪKU
jos nustebo mace pamačiu*
sius. Bet kartu ir pasidžiau'
LIETUVIO ĮSPŪDŽIAI
gė, nes sesuo Cec lija ir dar
1S KONGRESO
viena kaa mane atpažino.
Jos buvo mane mačiusios lai
RAŠO . BRUŽI AS, S.J.
kant šv Mišias São Cristó
Mano svajonė pamatyti ra vão ligoninėje, São Paulyje,
ziiijos sostinę išsipildė. I Eu Mookoje.
charistini Brazilijos Kongresą
Mielai jos mane priėmė,
s etinėje reikėjo vienam iš nors mažai tenai tebuvo vie
mū'ų tėvų važiuoti. Ir toji tos.
laimė teko man, Nusipirkęs
Jos sugalvojo nedidukėje
už 35,50 kruzeirų au obuso
raštinėje paruošti man miego
Realy xpresso bi.ie’ą, gegu
ti. Apklostė langus ir užden
žio mėn. 27 d. išbildu Brazi
gė angą, vedančią į raštinę
lijos asfaltuotais kelias į sos
— pasidarė visai geras priva
tinę.
tus kambarys.
18 valandų kelionė nejuoAtsilaikęs šv Mišias ir pa
kai senam žmogui Be to, kur
pusryčiavęs,
vieno vyruko se
apsistosiu? Nežinau nei v e
nos lietuviškos šeimos. Alek serų instituto automobiliu bu
sandro Bagdono duk;ė gyve, vau nuvežtas į Fatimos Mari
no kurį laiką kartu su savo jos šventovę Ten jau vakar
vyru Brazilijos mieste. Bet ir iš Bahia ouvo kardinolo Eu
genio Sale» atvežtas Šven
toji sugrįžo pas tėvą,
čiausias ir išstatytas.
Aha! Jau žinau. Buvusio
Jau buvo prasidėjusi Šven
ji São Cristovã ligoninės se
selių vyresnioji Cecilija buvo toji Valanda. Išklausiau Por
perkelta į Braziliją ir ten vai to Alegre arkivyskupo kardi
kučių prieglaudoje yra vy nolo Vicente cherer konfe
riausia vadovė. Aš Mookoje rencijos. Ji labai patiko, nes
toje ligoninėje seselėms lai buvo turininga ir trumpa. Jis
kydavau Jžv. Mišias. Tikiuosi kalbėjo apie artimus santy
jų įstaigoje gauti nakvynę. O kius tarp katalikiškos šeimos
viešbutyje nė 5G0 kr. nepa ir Eucharistijos. Palygino
kanka prabūti Kongreso die juos su Kristaus ir Bažnyčios
santykiais, kurią. Šv. Raštas
nas.
vadina Jo Sužieduotine. Už ją
PATI KELIONĖ.
Kristus atiduoda savo gyvy
Tad su iš seserų gautu ad bę Ir moterystė esanti — šv.
resu drąsiai vykstu į Kongre covilo žodžiais tariant - di
są. Autobuse ens pažįstu dar di paslaptis didysis su kr, men
su dviem kunigais. Vienas jė tas. Toji paslaptis labiausiai
zuitas, t Dutra iš Santos, o pašvenčiama dažnai priimant
kitas irgi vienuolis, buvęs jė šv. Eucharistiją,

Jis įvyko pirmą kartą Bra
zilijos naujojoje sostinėje. pra
sidėjo gegužio 27 d iškilmin
gu kongreso at'dvym" iš atant Švenčiausią.
Ketvirtadieni buvo Švento
ji Valanda didžiojoje Fatimos
bažnyčioje Per ją gražu >amokslą pa-akė Porto
-egre
arkivyskupas kniinoias Vi
cente Scherer. Po
t iškil
mingai atnaš auta mišių auka
Kongreso aikštėje. Jas koncelebravo 88 vyskupai ir 99
kunigai, Labai jspūdingą, pra
našišką pamokslą pasakė Juiz
de Forą arkivyskupas Dom
Antonio do Carmo.
Penktadienį didžiojoje Fati
mos bažnyčioje vyskupai ir
kunigai adoravo Eucharistinę
. Kristaus Šventąją valandą.
Po pietą 16,30 vai. popiežiaus
legatas kardinolas Eugenio
Sales laikė šv. Mišias Pau
liaus VI 50 metų kunigystės
jubiliejaus proga. Gi vakare
PauJaus VI garbei koncertas
Kongreso aikštėje.
Šeštadienį Kongreso a’kštėje Pirmoji vaikučių Komu
nija ir Mišios vaikams. Jas
atlaiko S, Paulo arkivyskupas
kardinolas Agnelo Rossi. Vai
kūčių dalyvauja apie 5.000
Jų tarpe ir prezidento Medi
ci anūkai. Prezidento žmona
kartu priima Šv. Komuniją,
šv. Komuniją. Po pietų Šven
toji Valanda vienuolėms, kytų Apeigų Mišios ir naktį 22
vai, Mišios vyrams.
Sekmadienį 8 vai. 30 min.
prasideda naujosios Brazili
jos katedros pašventimas, ku
ris užtrunka iki 12 vai. Šven
tino popiežiaus legatas kard.
Eugenio bales, lydimas kitų zuitų naujokyne net 9 mėne AR TIK VIENAS LIETUVIS?
vyskupų ir kunigų Naujajai sius. Minėti kunigai suorgani
Didelė’Fatimos bažnyčia vos
katedrai gražų marmuro alto zavo autobuso keleiviams ke
betalpina
maldininkus. Brazi
rių padovanojo Popiežius Pau lionei pritaikintas pamaldas,
lijos arkivyskupas Dom Jose
liūs vi, o elektrinius vargo sukalbėjo Rožančių. Visi gie
dojo, tik vienas tylėjo ir skai Alvim labai džiaugėsi, maty
nus Vokietija
tė knygą. Bet kai pradėjo damas tiek maldininkų šioje
Po pietų, 18 vai. didžiojo giedoti vieną iš plačiai žino Šventovėje.
Atsisėdu klausyti išpažin
Kongreso procesija su Šven mų giesmių, klausa^, ir tas
čiausiu, Labai įspūdinga su jau giena. Žodžiu, ši kelionė čių. Išklausęs geroką būrį
giesmėmis, plojimais, vėliavo- tai tikrai šventkelionė į Eu nesutikau nė vieno lietuvio.
L i ė t uvos n a c i o n a 1 i n ė
M.Mažvy do b i b; i o l c-ka
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PIKNIKĄ —IS VAŽI AVIMA
birželio 7 dieną! sekmadienį!
Ji rengia "‘abaltijo Valstybių Atstovų Komitetas, da
lyvaujant visų tų t ijų S Paulo kolonijų jaunimui ir se
nimui gražiojoje, kalnuotoje stovyklavimo vietovėje — .
CENTRO M. NIC1PAL DE CAMP.SMO
25 km. rodo
via Raposo Tavares (kelyje į Cotia ir São Roque). Pik
nikas ruošiamas Baltų S vaitt s proga,
Pikniko dalyviai ga ės naudotis šio centro visais
įrengimo patogumais; žaidimo aikštėm dideliems ir ma
žiems, dušais, virtuvėmis, šaldytuvais, abuvojimo ir šo
kių salėmis (šalto oro ar lietaus atveju) Valgio kiek
vienas pats turi atsivežti gėrimų ir alaus duos rengėjai.
AUTOBUSAI IŠ: INA;

iš Vila Zelinos (prie bažnyčios),
iš Mookos <Rua Juatindiba, 20, Tėvai Jėzuitai),
iš Largo São Ben o (prieš pat bažnyčią),
iš Casa Verde (Matelionių namas),
z
ir Vila Anastacio (Kubiliūnų namas)
Jei tose paskutinėse dviejose vietose atsirastų pa
kankamas važiuotojų skaičius. Jeigu ne — turės atvyk
ti į Largo 8ão Bento
Pakvietimus-Bilietue į šį Baltų Savaitės pikniką ga
lima gauti pas P. Šimonį (tel. 63 4938', J. Jonelį (tel, |
1 274-1597), J. Čiuvmską (tel. 63 5269), tėvus Jėzuitus t
(tel. 273-033s, Joną Dimfią (rua Guaimbė. 193, Juozą Ti
junėlį-Matelionius (266-0346) ir fct. Kubiliūną (260-3059). |
Pakvietimų bilietų kainos; suaugusiems 6 kr, moks
leiviams 3 kr., mažiems vaikams ant tėvų kelių — ne
mokamai. Vykstantieji savais automi biliais iš anksto tu
ri apsirūpinti pakvietimais, jiems — suaugusiems — 4
kr , moksleiviams - 2 kr.
Išeina autobusai iš visų vietų — 7 vai. 30 min.
Š v . Mišios bus laikomos 10 vai.
Muzikos instrumentų, plokštelių sviedinių —prašome pasiimti.
Visus kviečiame pasinaudoti proga pama
ty-ti gražių vaizdų, pabendrauti su tautiečiais ir mūsų
; kaimynais latviais ir estais. Toks piknikas su tokiais pa
j togumais ir duodamais gėrimais retai pasitaiko!
Pabaltijo Valstybių Atstovų Komitetas
Ir per visą Kongresą nesuži mis. Lietuviai gi nebuvo nė
nojau, ar tarp maldininkų ras paminėti.
tusi koks. Be abejo, buvo vie
Gaila, kad mes taip atsili
nae kitas. Bet kur tokioje mi kę. Viena, toli ir brangi ke
nioje ji surasi! (Buvo plė R- lionė. Be to, žmonės apsikro
Mikuckytė Red.)
vę savo kasdieniniais darbais
Tuo tarpu kitos tautos; vo ir rūpesčiais. O iš kur kitų
kiečiai, anglai, airiai-, ispa tautų žmonės gavo laiko ir
nai, japonai ir rusai turėjo lėšų!? Šis klausimas taip ir
savo pamaldas Bomfim baž lieka neatsakytas. Pageidavi
nyčioje savomis kalbomis. Ge mų vykti į Eucharistinį Kon
gūžio mėn. 29 d. buvo atlai gresą nebuvo.
kytos šv. Mišios Rytų apeigo
(B. D.)
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Rastas poeto Donelaičio kapas
ir palaikai
K, Douelaič o (17,4-1780) Ii
teratūriniu palikimu ir jo at
minimo įamžinimu rūpinasi
prieš keletą metų prie Lietu
vos Mokslų Akademijos l.ecu*
vių kalbos ir literatūros ins
tituto sudaryta nuolatinė ko
misija, vadovaujama akademi
ko K. Korsako. Jai teko ne-,
lengvas uždavinys surasti K..
Donelaičio palaikus Tolmin
kiemyje (R. Prūsijoje, dabar
Čystyje Prudy) ir pagal juos
moksliniu principu atkurti
poeto tikrąjį atvaizdą. Apie
atliktus kasinėjimus pasirody
davo viena kita trumpa žinu
tė, iš kurios buvo sunku
spręsti, ar komisijai pavyks
įgyvendinti savo sumanymą.
Išeiviją buvo pasiekę gandai,
kad K. Donelaičio palaikai
jau rasti, bet radinys kažko
dėl nutylimas.
KAS JIE-KO JO?
Abejones pagaiau išsklai
dė komisijos pirmininko K.
Korsako ir kutūros «ministé
rio» pavaduotojo v. Jakelaičio Vilniuje sušaukta spau
dos atstovų konferencija, pas
Kerbta «Literatūros ir Meno»
kovo 2s d laiioje. Žurnalis
tų čia laukė ne tik radinio
oficialus patvirtinimas, bet ir
autentiškai atkurtas K. Done
laičio biustas. Pasirodo, jo
palaikų suradimas ir Tolmin
kiemio bažnyčios restauravi
mas buvo pavestas filologi
jos mokslų dr. L. Gineičio va
dovaujamai specialiai komisi
jai, kurion buvo įtraukti isto
rijos, literatūros, architektū
ros ir medicinos mokslų spe
cialistai. Kasinėjimo darbus
atliko Vilniaus universiteto

istorijos- filologijos fakulteto
studentai su vadovu A. Tau
tavičium. istorijos mokslų kan
didatu, vienu pajėgiausių ar
cheologų
ietuvoje, k riam
yra tekę tirti Trakų pilį ir
Gedimino kaino papėdę.
TARP 25 KAPŲ
K. Donelaičio statytos baž
nyčios griuvenose buvo rasti
25 kapai. Pagal K. Donelai
čio tyrinėtojo F. Tecnerio
XIX šimtmečio pabaigoje su
rinktus duomenis, viename jų
turėjo būti palaidotas «Metų»
autorius. K’lo klausimas —
kuriame? Bažnyčios statyto
jams paprastai būdavo skiria
ma garbingiausia vieta. Iš i«
torinių šaltinių taipgi buvo ži
noma, jog šalia K. Done'aičio
buvo palaidotas po mėnesio
miręs vietinis amtmonas T
Ruihas. Penkiom dienom pra
ėjus, Karaliaučiaus valdžia už
draudė aidojimą bažnyčių po
grindžiuose. Taigi, K. Do elaitis ir T. Rumbas buvo pas
kutinieji palaidoti toje bažny
čioje prieš potvarkio išlei
dimą.
RADINIU LIUDIJIMAS

A. Tautavičiaus vadovauja
mi Vilniaus studentai du ka
pus rado centrinėje navos
dalyje, ties altoriumi Kadan
gi bažnyčia neturėjo pogrin
džių, jie buvo įkasti į žemę.
Mįslė
kuris iš jų yra K.
Donelaitis išsprendė medici
niniai tyrimai. Amtmonas T.
Ruihas buvo miręs džiova, o
K. Donelaitis paskutiniais sa
vo gyvenimo metais buvo
nervingas, skundėsi rankų

IieAMA
VAiŽGANTAS
(tęsinys)

Pardėdamas pavojumo, aš betgi tikrai ma
niau' kad numesias būčiau šipuliais subyrėjęs;
o su visais arkliais virsdamas ’’pelin, būčiau
sprandą ir nugark ulį nulūžęs. Man rodės, jojamasai, kiek kartų liuokterėjo, tiek kartų savo
karčiu man prie jo prikritusiam, krūtinėn dau
žė. Aš ir jaučiau krūtinę lyg sudaužytą ir vir
tau ant šono ilsėtis, kad manęs klausytojas dau
giau pasigailėtų.
Pėčiūros Peleksas visu tuo tikėjo ir visai
mane nuramino, pagirdamas, kad beigi nenukri
tau, tai ir ačiū ponui ,yievui. O dabar, girdi, ei
nam drauge gultų,. •'
ya
Kiti ganytojai sutiko man© paniekos šypse
na. Kerdžius arkliagáhis «dvejais» apsivilkęs,
vadinas, kailiniais, su miline suvilktais, ir taip
taip tvirtai susijuosęs, kad net juosta giliai įsi
veržė, rodės, greičiau į mišką važiuoti pasiren
gęs, ne naktį budėti...
— Nugi, bra, ir atsiuntė «naktiganj»! Pats
tas nuo vagių ir vilkų saugoti...
— O kam tu būtum.. kam gi tau pyliavą
piltų, kad dar kito reiktų saugotojo? — burbte
lėjo Peleksas. Arkliaganis nutilo ir murktelėjo
į tamsį. Jis išėjo apeiti visų arklių,
Aš laukiau, kad mane apspis dar nemiegan
tieji, bailingai ims klausinėti, kaip aš sveikas gy
vas pilnu zovadu atlėkiau ir galvos nenusisu
kau Bet niekas manęs to neklaus® —• jiems jo
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drebėjimu, dėl staigaus susir
gimo ka tą turėjo atsisakyti
pamaldų. Vienų palaikų ana
lizė atskleidė džiovos duome
nis, kitų — stuburo slankste
lių suaugimą, kuris galėjo bū
ti nervingumo priežastimi, ir
porodontozės ligą, palikusią
aiškias žymes kaukolėje. Be
to, pirmajame kape buvo ras
ta materialinės gerovės pėd
sakų: keliolika šlifuoto stiklo
sagų, dvi metalinės kurpių
sagtys, trys poros geležinių
ka'Sto rankenų ir skardos ap
kaustymų. Antrasis kapas bu
vo labai kuklaus žmogaus,
nepripažįstančio puošmenų,
kokiu iš tikrųjų ir yra buvęs
savo gyvenime K. Donelaitis-

skulptoriaus prof, M. Gerasimovo nustatytas veido re
konstrukcijos metodas. Darbo
ėmėsi Lietuvos Mokslų Aka
demijos istorijos instituto ar
cheologijos sekretoriaus moks
linis bendradarbis V. Urbana
vičius. Pasitarimuose apsis
pręsta, atkuriant K. Donelai
čio portretą, rašytoja šiek
tiek pajauninti, atsisakyti lū
pas nem leniai iškreipiančios
parodontozės žymių. Plau
kams atkurti pasikliauta isto
rine tradicija Kartu buvo at
kurtas ir amtmono T. Ruiho
veidas Dabar jau yra pada
rytos jų abiejų keturios por
tretinių biustų gipsinės ko
pijos.

OF CI ALŲ S AKTAS

TUO TARPU VI NiUJE

Atlikus palaikų tyrimus Lie
tuvos Mokslų Akademijos is
torijos instituto archeologijos
sektoriuje, Lietuvos elektrografijos mokslinio tyrimo ins
titute ir Kaune klinikinės li
goninės rentgeno, skyriuje,
komisija J 968 m. birželio 2Õ
d. aktu oficialiai identifika
vo K. Donelaičio palaikus.
Analizei buvo panaudoti an
tro pometriniai-antro po loginiai
teismo medicininiai, rentgeno
loginiai, ele&trorentgenologiniai tyrimo būdai, mikrosko
piniai kaulų pjūviai specialiu
mikrotomu. Šis uždavinys te
ko Kauno medicinos instituto
teisminės medicinos katedros
vedėjui, medicinos mokslų
dr. J. Nainiui ir Vilniaus uni
versiteto docentui J Marku
liui.
/•

K. Dcnelaičio palaikai šiuo
metu yra Lietuvos istorijos
etnografijos muzėjuie Vilnių,
je. Čia taipgi išstatytas jo re
konstruotas portretas ir moks
linių tyrimų dokumentai. Vi
sa ši medžiaga artimiausioj
ateity bus išleista atskiru leidin u. Restauravus pastatus
Tolminkiemyje K. Donelai
čio palaikai grįš j tą vieto
vę, kur jam yra tekę būti pas
toriumi 36 meius, kur jo
plunksna sukūrė vis plates
nio garso pasaulyje susilau
kiančius «Metus». K Korsa
ko teigimu, būru poeto palai
kai buvo surasti 1967 m. bir
želio 22 — liepos 9 d. ar
cheologiniuose kasinėjimuo
se, t y. 187 metams praėjus
nuo jo mirties. Beveik trejų
metų tylos pareikalavo nuo
seklus tyrimas, pro ir contra
argumentai, abejonių pašali
nimas.
V. Kst.

POETO ATVAIZDAS

Atkurti autentišką būrų poe
to portretą padėjo gerai išsilaikusi kaukolė. Šiam proce
sui buvo panaudotas sovietų
antropologo,
rcheologo ir

m birželio
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kietijos katalikų Ackermann
vardo instituto Muenchene
paskelbtais duomenimis 1969
metų gale Čekoslovakijoje
veikė dar 40 vyrų ir 55 mo
terų vienuolynai, turintys apie
4200 vyrų ir 5000 mote ų vie
nuolių. Prieš dvidešimtį me
tų, tai yra 1950 m. Čekoslo
vakijoje buvo apie 5.000 vy
rų ir per 10.000 moterų vie
nuolių. Dvasinių pašaukimų
Čekoslovakijoje sumažėjimo
priežasčių — rašome Acker
mann instituto pranešime —
tenka ieškoti administratyviniuose su’aržymnose.
h——a
UBKHBU

OLANDIJA: Pasaulio span
da nemažo dėmesio atkreipė
į Olandijos katalikų tautinį
pastoralinį Sinodą, kuris šio
mis dienomis buvo susirin
kęs Noordwijerhout kunigų
seminarijoje. Šioje sesijoje
buvo svarstomos aktualios šie
lovados problemos, kunigų
gyvenimo reforma, celibato
klausimas, moterų dalyvavi
mas bažnytiniame gyvenime
ir kiti klausimai. Olandijos
katalikų pastoraliniame sino
de dalyvavo 108 atstovai, ku
rių tarpe 6 vyskupai, 70 Olan
dijos vyskupijų atstotų, de
šimt įvairių vienuolynų dele
gatų, 15 atstovų paskirtų
Olandijos vyskupų ir penki
sinodo pastoralinės tarybos
nariai bei vienuolika kitų Baž
nyčių stebėtojų.
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M L ENCHE‘AS.- (KVA) Vo-

ti, kiek cik iššoka arkliai, b to paprastas daly
kas. ai aš pats ėmiau pasakoti, Tačiau ir tuo
nepadariau Įspūdžio. Kiek suintrigavo juo tik at
silikimas, kad iiuuo arklys upelin nukrito
O kaipgi jia savo sunkumu ir kitų nenu
traukė?
— Laimei, tebuvo surištas už kaklo palai
du pančiu, tai išsinėrė.

Laimei.. Būtumei taip pat gražus buvęs,
kaip ir tavo arklys.
Rodės, visa istorija tuo bus ir pasibaigusi.
O kaip reikia, jos tik prasidėta.
- O kokie č.’a monai? Mūsų širmė pasida
riusi onuolmušė? - sutiko mane parjojant. —
Ar buvo kur
•> .. nuklimpus ir teko traukti?
— Aš neatsakiau nieko ir tuo tik pablogi
nau; visas girnas jau kaip būbną mušė, aš savo
arklį upelyje paskandinęs, ir pats galvą nu
trūkęs.

ímé žmonės vaikščioti ir teirautis, o aš ge
rame patale ramiai sau pūčiau seklyčioje be
veik iki pietų...

Popiet motušė vis dairės pro langą ir, pa
sergėjusi pareinantį Peleksą, pasišaukė užeiti.
Pasodino jį krikštasuolė n, išnešė lydytos grieti
nės visą arbatinę lėkštelę tokiu kaupu, kurs su
darė dvigubai tiek, kiek tilpo pačiame indeLiepė ir man?-padėti valgyti. Mes valgėm, bet
neišvalgėm pusę. Aš buvau sotus, o Peleksas dro
vejos svetur daug valgyti; po tom da svietas pa
dyvys. O tokiam sveikam vyrukui pravartu būtų
buvus visa puodynė.
Motušė vaišindama nuolat ragino, kad Pelek
sas valgytų, nuolat kumšėjo jį alkūnėn, kilojo

jo ranką, lyg paraližuotą, kad dar teptųsi, ir ne
jučiomis teiravosi, kas vakar man buvo atsitikę.
- Tai nieko. Arkliai įsibėgėjo, ir vienas
šalutinis nuslydo nuo ti telio Daugiau nieko, tetų!

— O Peleksas padėjo man susirankioti iš
byrėjusius daiktus Paskui padėjo parjot.
— Dievui gi dėkų, kai tuo pasibaigė! O
čia svietas kažin ką ėmė kalbėti. Nesisakė,
mardva, parjojęsi Žinai gi, nori naktiganis būti
o tebėra svirplys. Nei arklio pagauti, nei jo pa
mauti. Tu, PeleksiUk, jau didelis ir ramus ber
naitis; tai ar nepasivedžiotumei ir mūsiškio, kai
dilieji panorės juo pasivaduoti bent darbyme
čiui? Žinai gi, privargsta. Kur jiems be patalą
kankintis! O Juozukas gali sau sugrįžęs ir die
ną atmiegoti

— Gerai — atsakė Peleksas ir, ranką mo
tutei pabučiavęs, išėjo.

Jau^ąmelio angoje motutė jį dar pasivijo
ir kišenėn. įmurdė geroką «kampelį» miežienio,
labai gardaus ragaišio.
— Aš ir daugiau jum laukan išsiųsiu, — pa
sižadėjo, paslaptingai pakeldama savo smilj
aukštyn..,
,

Peleksas nieko nebeatsakė, lyg n® nejuto,
kas čia po jo kišenę graibo ir ko nori. Tačiau
tolyn paėjėjęs, tuoj dviem pirštais atsignybo
minkštimo ii, radęs jį gardų, jau laužte atsilau
žė. Kai baigė eiti į savo kiemą, pasibaigė ir m®
tutės dovana kišenėje.
(Bus daugiau)
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Lietuviai be Lietuvos
■■
■
.d
Kadaise stebėjomės žydų likimu — jų išblaškymu pa
saulyje ir jų nepaprastu atkaklumu neišnykti. Šiandieną ir
lietuvių tauta yra patekusi išblokštųjų tautų eilėsna. Užten
ka pasklaidyti Metuvių spaudos pusiapius, kad pamatytum,
kaip baisiai ji išblaškyta, viduose didesniuose pasaulio mies
tuose rasi grupes tautiečių. Keliaujantiems dažnai tenka pa
tirti staigmenų —. rasti lietuvių ten, kur visai nesitikima. Jų
pilna Rusijos plotuose, Lenkijoj ir kituose sovietinio bloko
kraštuose, jų daugiau ar m žiau yra Vakarų Europoj, Aus
tralijoj, Pietų ir Šiaurės Amerikoj, Afrikoj ir Azijoj Mūsų
kaikurie geografai ir istorikai bandė nustatyti lietuvių skai
čių p šaulyje, tačiau tikslių duomenų nėra Spėjama, kad ge
ras ketvirtadalis tautos tebėra už Lietuvos ribų, fai reiškia,
kad milijonas ar pusantro gyvena be teritorinės lietuvės.
Jau ir normaliose sąlygose tokio dydžio tautai būtų tikra
problema — kaip išlaikyti nutautėjusią tokia didelę tautos
dalį? Mūsų gi atveju problema, jeigu ir ne tragiška, tai daug
didesnė nei tų tautų, kurių tėvynės yra laisvos ir gali dva
siškai maitinti savo išeiviją. Pastaroji tampa laisvų tėvynių
ekonomine rėmėja, semianti savo dvasinę stiprybę gimtojo
krašto kultūroje. Kas kita su lietuviais. Mūsų gimtasis kraš
tas Lietuva yra sovietinės Rusijos okupuotas. Jo dvasinis
kultūrinis pajėgumas maitinti išeiviją yra labai suvaržytas,
o išeivijos noras padėti savo tėvynei ekonomiškai labai ap
ribotas ir dargi iš dalies nukreiptas okupanto naudai

Ar yra tad reali galimybė lietuvių tautai išlikti? Juk ji
visur gyvena grėsmėje Pačioje Lietuvoje palengva smelkia
si rusinimo grėsmė, o kituose Kraštuose tyko nutautėjimas.
Tai klausimas, kuris šiandieną kyla visu savo nuogumu. Kad
tokioje būklėje auta negali tapti didele savo skaičiumi, la
bai aišku, bet kad ji pasmerkta išnykti, tai ir juodžiausias
pranašas nedrįstų pranašauti. Jeigu neišnyko per ištisus šimt
mečius žydai, gyvendami nuolatinėje nu autėjimo grėsmėje,
reiškia, gali išlikti ir kitos tautos. Sakoma, žydai esą iš kito
kio molio, daug atsparesni. Bet ar nepervertinam to ‘kitokio
molio»? Kai pažiūri iš arčiau į žydų bendruomenes, j jų rū
pesčius ir garsiąją jų vienybę, randi labai jau žmogišką
vaizdą tuos pačius trapius žmones pilnus susiskaldymo pa
siskirsčiusius į visokias grupes, partijas, net religines sro
ves. Žodžiu, matai panašų vaizdą, kaip ir kitų tautų grupė
se. Visa žydų išlikimo paslaptis yra ne «kitoks molis», bet
paprastas atkaklumas būti savimi. Jis parduodamas iš kar
tos į kartą kaip pastovi gija, siejanti individus su taura,, su
jos dvasine tikrove. Argi tai nėra įmanoma lietuviams? *rgi
tas llkiminis atkaklumas nepabus visuotinės grėsmės akyvaizdoje? Tiesa, mūsų tautoje yra ženklų, rodančių lengvą
nutautėjimo procesą, pasinešimą išnykti gyvenamo krašto
masėje, bet. antra vertus, yra ir viltingų ženklų, kalbančių
apie ryžtą grumtis su visais likimo pavojais. Juk mūsų tau
ta išnykimo grėsmėje gyvena nuo 18 šimtmečio. Nors dadg
tautiečių nubyrėjo, bet išaugo ir atkaklus egzisten inis ryž
tas išlikti lietuviais. Iš jo kilo tautinis atgimimas, kuris ir
šiandieną tvirtai dvelkia.

♦ ♦ ♦
Vienas lietuvių atsparumo pavyzdžių yra jų salos da
bartinėje Gudijoje. Tolimoje praeityje lietuvių gyvenami plo
tai buvo nusitęsę toli į rytus. Slavų stumiami, lietuviai slie
ko į vakarus Baltijos jūros link. Slinko ‘betgi nevisi — liko
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gos nerado, tik nervingumą
nuo kurio ėmė vaistus. Jie
jam pagelbėjo, jausdavos nu
siraminęs. Jis labai daug lai
ko praleidžia tik apie save
kalbėdamas. Gi visi kiti tai
jau niekis. Neturi noro ben
drauti su žmonėmis. Bet jam
svarbu, kad kiti apie jį susi
darytų gerą vaizdą.

"NOSSA LITUANIA”
Rua Juatindiba, 20
Caixa Postai 4421
Sao Paulo, E.S.P.
Td.: 273-03-38

Straipsnius ii- korespondencijas redakcija taiso pertvarko savo nuo
žiūra. Nenaudoti raštai grąžinami tik autoriui prašant. Pavarde pasira
šyti straipsniai nebūtinai išreiškia redakcijos ir leidėjų nuomonę. Už skel
bimų turini redakcija neatsako.

1970 nū birželio

KLAUSIMA'. Didžiai Ger
biamas Daktare. Šiais laikais
man atrodo, tik tas y-a ge
ras gydytojas, kuūs pajėgia
ne vien kūną gydyti, bet kar
tu ir dvasią
Dievo apvaizda patikėjo ma
nimi ir turiu aisakom 'bę už
laimę dviejų as men joju ^a.i
voju jei raikai išaugtų gerais
žmonėmis, kokia būčiau lai
minga, savo paskirtį lai yčiau atlikta Vaikų amžius; 12
ir 11 metų, Jie gerai mokosi
ir gerų dvasinių pažiūrų. Ypač dukra mokytojų laikoma
geriausia mokine.
Šie vaikai tik 4 metus te
lankė lietuvišką mokyklą Jau
treti metai kaip mano vyras
ne tik pats atsisakė į lietuviš
ką mokyklą vaikus vežioti,
bet uždraudė ir man. Neva
tai sudaro j ;m kažkokius ne
patogumus, nors šeštadieniais
nei jam, nei man laiko sto
kos nėra.
Žinojau dar prieš vedybas,
kad jis mėgdavo stiklelį, bet
galvojau, kad meile tai pagy.
dys O, Daktare, kaip aš klyd u! tuoj po vedybų pamač au, kad jis mane mieliau
vesdavosi į smuklę, negu į
muziejų ar kokį kerą Letuvjš
ką parengimą, aip pat ma
no dideha'm nustebimui pama.
čiau, aad jis buvo labai net
vingas. Jis yra labai jautrus
miege.

—

Neužilgo mums apsivedus
mano vyras pareiškė, kad
jam nepatinka visokie mažy
biniai bei maloniniai žodeliai,
kūne, mam» manymu,, s šil
do, pasaldina ir pagražina
taip brangia mū ų kalbą.
Negeria jis laike savaitės,
bet savaitgaliais tai jau būti
nybė. ir tai jis daru * ienas
namie būdamas O jeigu ret
karčiais išeina i svečius ar
parengimą, tai jau blaivas ne
grįžta namo. O rytojaus die
ną, tai jis tikras ligonis. To
dėl, nors aš ir norėčiau pasi
svečiuoti, dažnai atsisakau,
o mano vyreliui, jo žodžiais,
«alus visur vienodas»,
Namuose jis tiesiog žiau
rus. Kartais po didelių mu.
dviejų pasikalbėjimų jis sten
giasi vaikus pamokyti, bet jo
kalbos tonas garsus. Vaikai
jo pamokymų metu pradeda
ašaroti.

Materialiai, ačiū Dievui jo
kių bėdų neturim. Dar čia tu
riu priremti, kad jaunatvišku
mo mano vyras kaip ir visai
neturi. Niekada nėra ėjęs ->u
vaikais j bet k kius tėvų su
vaika s parengimus, ko vai
kai labai pasigenda. .Mano 79
metų motulė daug judresnė.
Kaip alima išauklėti vai
kus žmoniškomis asmenybė
mis, turint tokias sąlygas? Jau
dabar pastebiu, kad ir šie
tarp savęs tėvo toną vartoja.
Kai tėvas yra namie, vaika;
stengiasi kut išeiti. Vaikai
man pasisako, ka i Kai tėtis
namie tai jie lyg bijosi eiti
Danio. Žoužiu, nemiela na
muose.
Žinau Daksare, kad Jūs ma
nu vyrui pagelbėti gal nega1 šit, bet tikiu, Kad Jūsų pa
tarimas gan paiengvinii mū
sų gyvenimą. -\ai buvau, ne
tekėjusi dirbtu lietuviškose
organizacijose. Gi dabar ma
no vyras šaukia, rėkia
ir
tik uė. s vetuos rainy Dės ture
jau atsit-akyti. Bet skauda Sir
dį
dėl vaikų. Pr.šau, man
patarkit
’

ATSAKYMAS, vieną sykį
ant visados pasistenkime pri
imti tiesą, kad žmogaus lai
mė glūdi pilnoje sveikatoje,
Tokia laimė yra mūsų troški
mas. už tai liaukimės vien
apie tai kalbėję - griebkimės už darbų, Tik tada mes
pajėgsime nušluostyti ašaras
tokio s šeimoms kaip Tams
toj!. Reikia kurti savu darbu
sąlygas minėtai pilnos svei
Vaikams dar mažiems bū
n *nt, be didesnės priežasties katos vaikų išauginimui. Vai
kas tik gimęs turi matyti sa
griebdavo vaikus mušti.
Tikriausiai tėvo žiaurumo voj aplinkoj teis ngą elgesį
Tokį elgesį avo vaikams su
dėka mūsų sū ius nuo pat ma
žų dienų kramto savo nagus teiks tik sveika bendruome
ir jokiu būdu neleidžia jų nė. Tai praeityje nebuvo at
kirpti. Ką Jūs, gerbiamas dak likta reikiamai, už tai prisiau
tarė, šiuo atveju patartumėt? ginom labai daug jausmais su
Kariais mano vyrui užeina silpusių žmonių. Toks yra
gaivos skausmai ir kartais Tamstos vyras. Jis yra jaus
sakosi jaučia silpnumą svai mų ligonis ir labai sunkus.
gimą. Buvo keletą kartų nu Tikrumoje jis yra sunkiai gy
ėjęs pas gydytoją. Jokios li- dymui pasiduodąs ligonis. To
kių ligonių gydymas tęsias!
visą amžių, nors ir geriausiai
ištisos lietuvių gyvenvietės —- kaimai, kurių dalis ir dabar gydant. Jis turi jėgų būt svei
tebekalba lietuviėkai. Kaip matyti iš naujausių tyrinėj mų
kesniu: jis nori prieš kitus ge
pvz. Breslaujos ir Vidžių rajonuose tebėra daugiau kaip 50 ru pasirodyti — esti su sve
kaimų, kalbančių lietuviškai Tokių yra JurotišKių, Varena- tunais mandagus.. Todėl vaf
vo, Rodūnios, Gardino ir kitų rajonų sodžiuose. Viena toli kams išaiškink, kau tėvelis
miausių lietuvią.kalbos salų yra Gardino srityje, Zietelos yra sunkus dvasinis jausmų
apylinkėse, maždaug 80 km. nuo Lietuvos sienos. Pačioje ligonis, nors kūnu kaip Achi
Zieteloje nebėra lietuviškai kalbančių, bet jų rasta kaimuo las sveikas ir išmintingasse, kaip Zasečių ir Pagirių
aujausio tyrinėtojo A. Vidugi
Jam tik viena vieta, —- o ji
rio nuomone, Zietelos tarmė susi -arė XlP-XlV š., atsikraus- yra pati svarbiausioji — snčius į tą dzūkų sritį pietvakarių augštaičiarus Taigi, lietu silpus: jis yra jausmais nesu
viai išliko ten slavų jūroje per šimtmečius. Ir dabar jie at brendęs į vyrą Kaip kosin
laikytų alavų spaudui ą, jeigu sovietinė Gudijos respublika čio tėvo visi turim neapleis
jų nepersekiotų. Turimomis žiniomis, gudai neleidžia nei ti, taip ir jausmais negaluo
mokyklų, uei bažnyčių, nei jokios kultūrinės veiklos, verste jančio tėvo turim nebijoti,
verčia sugudėti. Tai labai nelyg kova, kuri nebesiriboja kul nuo jo nebėgti, tik dar labiau
tūrine sritimi — griebiasi prievartos. Tokioje kovuje nebe
jį pamilti, jam dar gausiau
užtenka atkaklumo bei tautinio sąmoningumo, nes yksta fi talkinti. Ne Dievas tą kryžių
zinis jėiios siautėjimas. Bet ten, Kur grėsmė ateina per lais lamstai davė — tai tik labai
vą kultūrinį kanalą, sąmoningumas atkaklus as neatitrūkti gražus lietuviškas išsireiškinuo savos tautos, kaip dvasinės tikrovės,’ yra išlikimo laidas.
(pabaiga 5 pusi.) Pr. G.
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HIOSNIOS PILNATIES
PASIRODYMAS
VISI BERNARDO BRAZDŽIONIO POEZIJOS
RINKINIAI VIENOJE KNYGOJE

PRANAS V'SVYDAS
Yra sekmadienių — ateina, praeina, išnykš
ta. Lyg debesys vėjuotą dieną. Bet yra ir tokių,
sieloje paliekančių neeilini gyvenimą. Sugrįžti
namo, atsisėdi poilsiui ir vis galvoji apie tą ar
kitą įvykį, ar žmogų.

Los Angeles parapijos kieme, prie krepši
nio stulpo, stovėjo žalsvas ševroletas su atidary
ta bagažine — poeto Ber. Brazdžionio nuosavy
bė. Prie automobilio sukosi keli žmonės. Mačiau
juos nueinančius nušvitusiais veidais, nešančius
ką tik išleistą Brazdžionio "Poezijos pilnatį". Ir
yra ko džiaugtis. Seniai lauktoji knyga ateina į
skaitytojų rankas.

Knygos gimimas užtruko kelerius mėtos. Iš
leidimo sumanymas kilo, švenčiant poeto 60 me
tų sukaktį. Brazdžionis kategoriškai atsiribojo
nuo iškilmingo stanoartinio pagerbimo ir nuo
banketo Todėl Juozo Andriaus pastangomis su
sidarė komitetas mecenatams rinkti. Jame pasi
darbavo — kun. dr. P. Celiešius, B. Raila Alė
Rūta, a.a. Pr. Lembertas, A. Raulinaitis. A, Skirius, J Švaistas, R Kulikauskienė, J. Tink is ir
dr. E. Tumieaė. Jų dėka sutelkta 14 garbės me
cenatų /po ivo dul.) ir 275 mecenatai (pu25Jol.)
AritmetišKai išeina 8275 doleriai Kiek vienas kny
gos mylėtojas, palytėjęs ir pavartęs šį puošnų
tomą, nuspręs, kad už tokią sumą yra padarytas
stebuklas savotiškas turtingo Aliaskos pusiasa
lio beveik už nieką įsigijimas. Ne — tai. Ši kny
ga yra vienas gražiausių leidinių mū«ų poezijos
istorijoje
a.

Raulinaitis įteikia man priklausantį egzemp iorių, ištraukiu iš rusvos paauksuotos makš
ties. Atsk.eidžiu. Didelė poeto nuotrauka su gi
liai sieloj žvelgiančiomis akimis. Dedikuotas au
tografas. Taip pat pergamentinis lakštas, kad
knyga skirta tam ir tam ir autoriaus pasirašyta.
Žodžiu, visa ši tradicinė pompa kažkaip derina
si prie vaiskaus kaiifornietišKo vidudienio, o la
blausiai prie nemirtingo eilėraščių lobyno. Juk
šioje knygoje yra išdėstytas mūsų likimo vitra
žas, kurį vykusiai apipavidalino knygos dailinin
kas A.f. Decius. ’'laukia eilėraščiai nuo Lietuvos
baltųjų dienų ligi vidudienio sodų, kur žydi bal
tos magnolijos.
Prieinu prie poeto. Jis sėdi ant mašinos pa
kopos ir smagiai įrašo autografą laukiančiam me
cenatui, Ąš padėkoju už tokią šaunią knygą. Man
atrodo, prie jos išleidimo Brazdžionis ir techniš
ko darbo yra įdėjęs galybę valandų. Už šituos
antvalandžius tik literatūros istorija jam apmo
kės. «Knyga yra šedevras», sakau. «Tikras mas
terpiece*. Pakartoju anglišką žodį, lyg jo svoris
labiau tiktų atliktam dfarbui atžymėti. Brazdžio
nis šiltai spusteli delną ir sako: «Parašyk spar
nuotą žodį», Tada jis pasisuka prie bagažinės,
kur pasirodo keli mecenatai, atėję gauti knygųIš kur pas jį tiek energijos. Pajaunėjęs, švie
sus, judrus, nuolat kupinas brazdžionitko pato
so. Bet koks tobulumo ieškotojas! Meistras. Pa
ti knyga yra geriausias įrodymas. Žiūriu į auksi
nes raides ir į blizgančią pilnatį, Ar nėra ji poe
to gyvenimo simbolis? Saulėta pilnatis! Prisime
nu, kad jos šviesa ir mane lydėjo jaunystės die

nomis Lietuvoje ir vėliau kelionėje.
Šiaurės Vokietijoje, netoli Baltijos jūros, į
Oderio žiotis įteka vandeninga Peenės upė. 1946
m. rudenį, su vokiečių pabėgėliais išlipęs iš ru
sų vadovaujamo baidoko, atsisėdau ant Peenės
kranto ir susimąsčiau: Kaip čia dabar pasiekus
laisvąjį Berlyną Aplinkui zujo kareiviai. Vokie
čiai paskubomis krovė mantą j ūkininkų veži
mus. Mano ryšulių buvo tik keli. Tarp jų nedide
lis pundelis su knygomis. Galvojau: Jei, teks at
sikratyti dar keliais kilogramais, iš knygų pasi
liksiu tik Kossu-Aleksandriškio «Poeziją ir Ber
nardo Brazdžionio «Kunigaikščių miestą», Ačiū
Apvaizdai, vieką nusigabenau į Berlyno jMariendorf'o lagerį. Vakare prie savo guolio išsipaka
vau mantą ir atskleidžiau «Kunigaikščių miestą»
Skaičiau garsiai, Kad mano nusiminę sėbrai gir
dėtų

Praeis pro mus procesija aušrinių,
praeis pro mus ir niekas nežinos,
ar bus ten vakaras, ar švies
ten žvaigždės sidabrinės,
ar gaus varpų malda, kaip
gausdavo kadais kalnuos.
Šiandien «Poezijas Pilnatyje» šito posmo,
paimto iš «Gyvenimo nostalgijos» paskutinių dvi’e
jų žodžių aliteracija yra pakeista į «dienugaly
dienos». Pasirodo, autorius, išleisdamas rinktinę,
kruopščiai persijojo kai kurių eilėraščių deta
les. Kad tiK loouliau, kad tik gražiau skambėtų.

Jaunime, Tau Svarbu Žinoti!
KL.K KENKIA L.S.D. IR MARIJL’ANA?
Harvardo Un-to Sveikatos Skyriaus pranešimas

Gerbiamoji Redakcija,
Skaitome nuolat spaudoje, kad studentų
r
pe plinta marijuanos ir L.S.D. vartojimas, maž
daug 25% lietuvių studentų taip pat juos vartoja.

Nėra kalbos, kad marijuana ir L,S.D. yra
kenksmingi. Tačiau vietinėj spaudoj pasitaiko
prieštaraujančių žiniii. Prašau «Laiškuose Lku
viams" apie tai plačiau parašyti.
Jonas t kardevičius
Atsakydami į šį klausimą spausdina
me trumpą, tikslų ir autoritetingą Harvardo
Universiteto Sveikatos Skyriaus pranešimą.
Būtų naivu galvoti, kad niekas iš lietuvių
studentų ar šiaip jaunimo nėra 'mėginęs LS.D ar marijūtinos, tačiau iš patikimų šal
tinių sužinota’jog anuomet «Ateity» suminė
tas procento skaičius neturi jokio rimto pa
grindo.
«Ž*
— Red.
Kolegijų studentų ir aukštesniųjų mokyklų
mokinių tarpe pasidarė beveik mada v&rtoli L.
S D., marijuaną ir ^panašias svaiginančias me
džiagas. Ypač juos vartoja norintieji įstatymų
laužymu įrodyti savo asmeninę nepriklausomy
bę, padaryti nemalonumo savo tėvams arba ieš
kantieji naujų: fizinių bei psichinių dirginimų.
Tad yra naudinga susipažinti, ką medicina sako
apie marijuanos ir L.S.D. vartojimą.

MARIJUANA

Marijuana yra gaminama iŠ kanapinio auga
lo, lotyniškai vadinamo cannabis sativa. Ji suke
lia haliucinac jas. Medicininiams reikalams ne-
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vartojama.fJą galima rūkyt
kramtyti ir uostyti. Marijua
na veikia daugiausia į centri
nę nervų sistemą. Prie jos
nepagydomai neįprantama. Rū
kant marijuanos veikimas pa
sireiškia po kelių minučių ir
tęsiasi 3 — 5 valandas. Jos ve
kimas ne visada vienodas
kartais vietoj pakilios nu tai
kos pajuntama depresija.
Marijuana sąmoię veikia
chemiškai: idėjos kyla greit,
nesukontroliuojamai. Gali kil
ti puiki savijauta, pakili nuo
taika ir susijaudinimas. Tada
esi «virš debesų» (high). Vėl
kitu laiku gali prasmegti «į
žemę» (down): nusimeni, jau
ti mirties baimę ir paniką.
Mintys gali sekti viena kitą be sąryšio. Sekun
dės gali atrodyti minutėmis, minutės — vaiando
mis, Toliai ir garsai padidėja. Erdvė išsiplečia.
Galima pajusti lyg sutinusią galvą ar sunkias kū
no galūnes. Kai kurie vartotojai galvoja, K-id m a
rijuana kelia fizinį intymumą, bet marijuanos
įtakoje žmogus pasijunta lyg plaukiąs ore, gir
di ausyse skambėjimą, junta kūno virpesį. įmau
tieji marijuana kompanijoje pasidaro judrūs šne
kūs ir linksmi. Didesnės dozės gali sukelti psi
chinį sąmyšį, pasimetimą ir didelę baimę, o kai
kuriais atvejais — net psichozę, kaip JL.S.D.

Viena pavojingiausių marijuanos pasekmių
yra refleksų veikimo sumažėjimas, tikrovės —
ypač laiko — pajutimo iškreipimas.

Prie marijuanos vergiškai nepriprantama,
bet vis dėlto ją vartojantieji prie jos stipriai pri
siriša. Tą faktą gerai žino studentų tarpe dirbau
tieji daktarai. Be to, pradėjus vartoti mnrijuaną.
lengva pereiti į pavergiančių narkotikų varto
jimą. ",

L. S. D.
L. S. D. yta pavojingesnis už marijuaną ir
net už narkotikus. Vos LSD išradus, buvo many
ta, kad jis nėra taip pavojingas. Tačiau paskuti
niu metu buvo užregistruota visa eilė 2LSD su
keltų psichopatinių reakcijų, besitęsiančių nuo
kelių mėnesių iki keletos metų.
LSD skiriasi nuo kitų tos rūšies medžiagų
tuo, kad, jį paėmus, jis veikia skirtingais perio
dais. J s pradeda tam tikrą dar neištirtą proce
są, kurio įtaka pasireiškia tada, kai LSD jau ne
bėra kraujo apytakoje. Žmogus patiria aštrią de
presiją, besitęsiančią keletą mėnesių, ar gali pa
justi psicdiopatinę reakciją, o kai kada labai ma
lonių ir kartu baisių išgyvenimų

Be to, LSD sumažina atsakomybės jausmą
Todėl patariama, bent vieną dozę paėmusiems
svarbesniais asmeniniais reikalais nieko nenu
tarti bent per tris mėnesius.

LbD įtakoje žmogus gali ignoruoti anks
čiau priimtus faktus ir ką kita prasimanyti, kad
ir visai be pagrindo. Tai primena psichoze ser
gančių asmenų galvojimą. Žmogua gali išsigalvo
ti, kad aplinkos dėsniai jo neliečia, galįs iššokti
pro langą ir neužsimušti. Daugelis LSD entuzias
tų čia minimų faktų nenori pripažinti: savo išgy
veniniuose mato tik tai, ką nori matyti, ir tai lai
ko tiesa virš visų tiesų, LSD daugiausia vartoja
jauni žmonės tarp 17-20 m. Bet jau pasitaiko jį
vartojančių ir vyresnio amžiaus žmonių, ypač
turinčių asmeninių problemų.
Pas.tębėta, kad LSD vartojantieji asmenys
nustoja dirbti. Daug žadąs tapytojas ima kalbė
ti, kad jp. kūrybinės galios pakilo, bet nustoja
tapyti. Aukštus mokslus bebaigiąs studentas, nūs
tojęs rašyti filosofijos disertaciją, imat’kalbėti,
kad jis sugalvojo naujas filosofines teorijas, ta
čiau vis nieko neparašo. Matome, kad tada žmo
gų dominuoja fantazijos pasaulis, o ne išoriniai
dalykai..

Trumpai, mūsų profesine medicinine nuo
mone, žaisti LSD — tai žaisti labai pavojingai,
tarsi rulete. Medicininiai duomenys — aiškūs:
bet kuris asmuo, paimąs LSD, aiškiai rizikuoja
patirti psichinį pakrikimą ir ilgalaikę psichinę
žalą.
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ĮSIDĖMĖTINI ADRESAI
LIETUVOS ATSTOVYBES
URUGUAY, MONTEVIDEO.

Bostpno Padangė
ZENONAS BAČELIS

p^Anatol. Grišonas, Ciudad
de Paris 5836, Tel. 50-2186
Veikia kasdien prieš piet.

(tęsinys)

Muzikas Jeronimas Kačins
kas turi labai gerą parapijos
chorą ir taip pat reiškiasi
platesnėje amerikiečių visuo
menėje dainos ir simfoni
niais koncertais.
Ypatingai iškeltinas nepa
prastai daug davęs lietuviš
kai kultūrai p. Juozas Kapo
čius. Jis čia ne tik spaustu
vę įsirengė, bet su didele ri
zika ryžosi ir išleido Lietu
vių Enciklopedijos 36 tomus,
dabar leidžia šešių tomų «En
cyclopedia Lituanica» anglų
kalba, taip pat spaudina ki
tas» geras, lietuvių rašytojų
knygas.
anksčiau Bostone ėjo du
liet, savaitraščiai: katalikų
«Darbininkas» ir socialistų
«Keleivis». «Darbininkui» per
sikėlus į Brooklyną, čia beli
ko «Keleivis».!
Bostonas, atrodo, lietuvius
patraukė lengvosios pramonės
darbais. Senųjų ateivių vai
kai gana anksti pasiekė lais
vų, labiau protini darbo pro
fesijų. Senųjų ateivių daugu
ma jau pensininkai leidžia
laiką Piliečių klube prie šach
matų, kortų ir «Šaškių» lente
lių Labai malonu buvo pasimatyti su mieluoju Stasiu Sant
varu ir prisiminti prieš 50 m.
bendrą mūsų darbą «Dainos
Draugijoje . Jo šeimoje, sve
čių tarpe. teko susitikti su į
maestru V. Marijošium, daili
ninku V. Vizgirda ir p. Anta
navičiene, kuri Salzburgo la si apie S. Paulo kolegijos «gra
geryje mokė vaikus, ir mano žų» sugyvenimą. Dabar buvo
dukrelę, šokių Santvaro kai- gera proga jį painformuoti.
minystėje gyvenąs poetas A. Aišku, maloniausia buvo susi
Gustaitis irgi pasikvietė pasi tikti savo seną bendradarbį
svečiuoti. Aplankiau «Aidų» M. Klimą, pas kurį porą die
redaktorių dr. f. Girnių, ku nų praleidau jo pastogėje.
ris anksčiau laiškais teiravo
(Bus daugiau)

LIETUVIŲ BAŽNYČIA V1L/

ZELINA; Rua Inacio ir
Zelina, Mons. Pfo Bagažine
kas, Tel. 63-5975.
At

docom
especial carinho
ESTAMEL

Liet. Bendruomenė, pirmi
niekas p. Juozas Tijūnėlis
Rua latai, 150 — Casa Ver
de. Tel. 266-0346.
TĖVAI JĖZUITAI: RuaJua
tindiba, 20 Parque da Mooka
— Tel. 273-0338.
LIETUVIŲ KALBOS
PAMOKOS S. PAULY:

MOOCA, Rua Juatindiba, 20
šeštadieniais 14 vai.

com row direção
lea, esta
às suas ordens.

Stasys Lapienis
naujose patalpose parduoda įvairias
statybos medžiagas bei visokius

namų reikmenis.
Naujasis adresas:

DEPOSITO PARATODOS

Rua Ibitirama, 1.269
Tel. 273-1721 - Vila Prudente
REVENDEDOR AUTORIZADO

kamu keliu nukreips. Gali
jam priseiti lankyti gydytoją
kas savaitę penkiolikai minu
čių, mažiausiai, per trejus me
tus — ir žmoniškoj aplinkoj
-• ne karčiamoj — gyventi:
tik tada galima tikėtis iš jau
šaltos geležies ką nors ge
resnio nukalti. Sėkmės!

(pabaiga iš 3 pusi.;
mas. Auklėjimo tinkamo sto
ka namuose — apylinkėje,
mokykloje, gyvenime — išug
dė jame blogą sėklą, gerąją
— Dievo duotąją — nustelbus.

Dabar tą gėrio pradą rei
kia jame ugdyti
ji nebuvo
Jokių vaistų jam nereikia.
laiku išugdyta. Jis yra reika
Jam
padės tik toks gydyto
lingas trejopos pagalbos; 1‘
Pats tari stengtis. 2. Visi šei jas, kuris pajėgs jame tūnan
mos nariai — ir jo tėvai turi čius, Dievo jam suteiktus gė
jam padėt žmoniškėt. 3. Spe rio pradus, paleisti apyvar
cialistas gydytojas; kiekvie ton. O visi dabar vaikų prisinas pajėgus ir šviesus medi" gimdžiusieji tėvai, padėkit ei
kas savo pareigas atliks ir ti savo paregas reikiamai.
pirmųjų dviejų pastangas tin
Dr. J. Adomavičius

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

ALEKSAS KALINAUSKAS

SIUVYKLOJE LAUROl

Advokatas

Rua do Orfanato, 686, — V. Prudente — Fone 63-5294

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitisį doku
mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai;

' LIETUVIAMS PAMALDOS

ESTAMEL VEÍCULOS LTDA.

Avenida Sapopemba, 5761, V. Guarani

Rezidencija:
R. Joaquim Piza, 204
,
Tel. 31-2548

pusi g
n-_íiwji

São Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui
/ teikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

Raštinė:
. 15 de Novembro, 244
4.o - Sala 19 - Tel. 37-0324

LAIKOMOS
V. Zelina parapijoje kasdh
ną ir kiekvieną sekmadienį,
kaip iki šiol
Šv. Kazimiero parapijoje:
Parque da Mooca Rua Juaiindiba, 20.
Sekmadieniais ir šventadb
niais 8, 10 ir 17,00 vai Darbi
dienomis 7 r 7,30 vai., arbi
atskirai susitarus dėl laike
kai turimos metinės ar 7 ė
mišios;
■špažintys čia klausomo,
kasdieną prieš mišias,
iruid menesio sekmadien;
arque das Nações 10 vai
v. Carolina 15 vai.,
Casa Verde, 17,15 vai;
Antrą :
Jaçana klierikų kopi. 8,39 va!
Bom Retire, 10,15 vai
Utinga 16,30 vai.,
Trečią:

Agua Rasa 8,30 vai; j
Moinho Velho 11,30 vai.,
Lapa If ,30 vai.,

Paskutinį:
Vila Anastacio 8,00 vai.,
Vila Bonilha 10 30 vai.
V Prudente 18 vai.

«MOŠŲ LIETUVOS» RE
DAKCIJAI IR ADMINISTRA
GIJAI, TAIP PAT IR SÃO
PAULO LIETUVIAMS JĖZUI
TAMS GALITE SIŲSTI LAIŠ
KUS ŠIUO ADRESU
CAIXA POSTAL 4421,
S. PAULO, BRASIL.

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDOYA

no 14,00 iki 18,00 vai.

RMAOJ CARRIER!

JONAS JAKUTIS

Lindoya vanduo yra ddiiai žinomas gėrimas
Kurio puikų venoms į žmogaus sveikatą jau
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite,
«įtikinkite ir visados naudokite!

RUA COSTA BARROS, 362
TEL. 63-3285 — VILA ALPINA

Rua Dino Bueno. 643
Telefones: 220-1748, 220-1751 e 220-1752

Turi įvairiausių statybos medžiagų, geležinių daikų, Indų bei darbo įrankių.
Lietuviai pirkim pas lietuvius I

Caixa Postai 3967
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LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTI
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giname šv, Kazimiero parapi
VYRU BROLIJOS VEIKLO
jiečius ko gausiau dalyvauti.
KALENDORIUS
Jokie mūsų ir pasaulio diplo
Birželio 21 d. šventkeiionė
matijos gudrumai mums nie
ko nepadės, jei Dangus nelai į Aparecioa do Norte.
mins mūsų kovos už laisvę.
Rugsėjo 13 d. spaudos bi
Aušros Vartai, Šiluva, Žem. čiulių subuvimas balius.
Kalvarija mums neprieinamiSpalio 11 žaidimai Juruba
ÍUA JUATINDIBÂ, 20 — P. DA MOÓCA — SÃO PAULO, I3 Tad vykim Čia ir maldaukim tubos parke pas p. Vladą Jatos pačios Dievo ir mūsų Mo
tinos galingos globos ir para siulionj.
Lapkričio 8 ar 15 piknikas
ATVYKS KARDINOLAS
mos! Visu» sventkelionėje da
lyvausiančius kviečiame to Praia Grande.
Naująją salę ir Tėvų Jėzuitų vienuolyną pašventinti pa mis intencijomis priimti šv.
Juozas Baužys, pirm.
sižadėjo atvykti Jo Em. Kardinolas Agnelo Rossi. Todėl da- Komuniją, kaip permaldavi
lyvaukim ko gausiau j| pasitikti ir su juo pabuvoti. Jis yra mą nž mūsų tautos kaltes. Iš naMBBMsn
mums labai prielankus^ juo; pabuvoti. Jis yra mums labai pažintis geriausia atsilikti sa
RIO DE JANEIRO
prielankus, jam patinka su mumis pasisvečiuoti, pasiklausy vo bažnyčiose.
ti mūsų giesmių ir dainų. (Sausiai dalyvaudami parodysim,
Prelatas ZENONAS IGNAkad mes jam esame dėkingi už mūsų reikalų atjautimą ir
TAVlCsUS Jo Em. Kardinolo
kad remiame savo lietuvišką jo įkurtą šv. Kazimiero pavapi
D. Jaime paskirtas Rio d e Ja
ją. Praneškit ir savo giminėms kaimynams ir draugams!
PRANEŠIMAS
neiro ^lietuviams generaliniu
Iškilmių programoje pramatyta; 15 valandą šv. mišios
Lietuvių Sąjunga ALIANÇA vikaru. Tai paskelbta per Mo
su Jo Em. Kardinolo pamokslu. Po Mišių vaišės su Aušros praneša visuomenės žiniai, tinos Dienos paminėjimą ge
choro koncertu. Bus proga ir visiems dalyviams lietuviškai jog 30-tos dienos mišios už gužio 10 d., kurioje dalyvavo
padainuoti. Iškilmės bus nufilmuotos, jei gausim filmuotoją,
pats kardinolas ir atlaikė šv.
ragiškai žuvusius auto nelai
Mišias
Dar kartą: renkimės visi dalyvauti Šv. Kazimiero para mėje
Motinos Dienos minėjimą ati
pijos salės inauguracijoje šio mėn. 28 dieną, 15 valandą.
A.iA. JUi IJĄ ŠUKIENE
darė kun, J. Janilionis. Prezi
Jo Em. Kardinolas Rossi atvyks puuktualiãi, todėl atvy
LIUCIJĄ ŠUKYTE
diumas sudarytas iš p. A. Du
kite jau pora minučių prieš 15 valandą, kad galėtume jį iš
JULIJĄ RUDMINIENE bauskienėe, Ant. Saurusaitie
kilmingai pasitikti. Organizacijos prašomos atsinešti savo
nės, Birutės Kutka Silva, S.
JUZE SATKÚNIENE
vėliavas.
įvyks 10 d. birželio (Junho) Saurusaitienės U, Gaulienės.
Programoje: įteiktas diplo
o<a>
.e» «w
»»
o»
mėn. 20 vai. VILA ZELINOS
bažnyčioje, ir kviečia visus mas 1969 metų motinai Uršu
TARYBOS POSĖDIS
lei Gaulienei ir išrinkta 1970
šeštadienį 6 d. birželio, 7 vai. gausiai dalyvauti,
metų
motina Šone Dutkus-Sau
Vila Zelinoje.
u—in
bus birželio 13 d , šešiadienj,
rusaitienė.
ÍÍBKBEBÍÍ
—Bl
15 vai., rua Juatindiba, 20, IIÍÍHBBB
Í
i a pačia proga sudalyta
Parque da Mooca, Tėvų Jė
ML Onatolija Jakutis sumo Motinų Draugijai įsteigti ko
Šią savaitę išvyksta Ameri kėjo 20 nei. Ačiū!
zuitų Namuose. Po posėdžio
misija iš minėjime prezidiu
bus ir Švietimo ir Kultūros kon, atostogų praleisti pas
mo
ir kitų ponių.
—II
savo sesutę, Lucia Adomavi »lUBBHRdll
sekcijos pasitarimas.
Vakarines mišias atnašavo
čiūtė.
J. ČiuvinskasJ
Jo tm. Kard Jaime Camara,
ATSILIEPKITE!
B. L. Bendruomenės Prezidiu nT—ii
dalyvaujant kunigams ir apie
ŪBMMiii
mo Tarybos pirmininkas
Kas žino, kur gyvena Vla- 120 tikinčiųjų. Permišias inLietuvių kalbos pamokos dzė Česonienė tankevičiūtė? vetuotas prel. Z. Ignatavi
II—II
iiwnwwnii
Vila Zelinoj kiekvieną šešta Jai atėjo laiškas apie gimines čius generaliu vikaru lietu
dienį 16 vai. Tėvai neužmirš Lietuvoje. Sužinoti ML re viams, giedotos liet, giesmės.
škilmių gale lietuviai įtei
kite paraginti savo vaikus dakcijoje.
kė
Kardinolui Jaime savo pa
vykti j pamokas.
garbO’ raštą su dovanomis,
iifiãããã&aii
í
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, Šį šeštądienį, 18 valandą
Vila Zelinoj, sumainys žiedus
ELENA SELJOKA TÈ su MAR
TINO RAMOŠKA. Gegužės
30 d. sukūrė šeimos židinį
IRENE POCtUTÉ su Antonio
Demetrio Torolo. Bendruome
nės choras jauniesiem» linki
laimingo gyvenimo.
II—IĮ
ÍÍH—IÜ

LIGONINĖJ. Iš Niteroi, Kio
Ge Janeiro, yra atvežtas Ra
polas Savickas ir patalpintas
Matarazzo ligoninėj Al. Rio
Claro, esq. Av. Paulista, 491o
va. Giminės ir pažįstami atsi
lankykite kasdien nuo 18 iki
20 Vai,
lUSBag—i

KELIAS

PAS

TĖVUS

JĖZUITUS

įjBEBSSilii

Gegužės 30 d. Vila Beloj
mirė Paulina Bartaškienė, 75
metų amžiaus. Liūdesy pali
ko tris sūnus ir dukterį. Sep
tintos dienos mišios bus šį

Kadangi Zelinos Vyrų Bro
lijos organizuojama šventke
lioné Aparecida do Norte
šventovėn turi tikslu melsti
Lietuvai laisvės, tai labai ra

D R.

ANTONIO SIAULYS
. C. R, M. 10.647
Cirurgião, da Santa Casa d e São Paulo
Medico da Cruzada Pro Infancia
Especialista em Obstetrícia pela Maternidade de S. Paulo
Clinica de Adultos e Crianças — Moléstias de Senhoras
partos — Operações
Horário; Das 12 as 14 e das 19 as 21 horas
Jonsultorio e Reeidencia RUA DOS TRILHOS 1576
Mooca, Fone 92-3991

Atende-se com hora marcada
DR. JONAS NICIPORCIUKAS
Cirurgião Dentista

p/ Universidade de São Paulo
RAIOS X
Consultorio? Rua CapT Pacheco Chaves, 1206
Vila Prudente, Tel. 63-5352

ZELINOJE VISI GALI UŽSIMOKĖTI UŽ <M. LIETUVĄ»
p, Juozui Baužiui. Jis daug metų ištikimai patarnauja;
skaitytojams ir Administracijai, patarnaus ir dabar. Jo
adresas yra Rua Manaias, 363. Visai arti prie bažnyčios
aikštės. Pasinaudokite!

ADVOKATĖ IRENA GRITÉNAS — SPINĄ
praneša tautiečiams, kad daro inventarus, iškraustymus,
. skyrybas, ntjudomo turto administravimą,

Priima klientus savo raštinėje, esančioje Largo
Sete de Setembro, 52, 6.0 andar, sala 607
(priešais Forum) nuo 16 iki 18 valandos.

ATSKIRO

NUMERIO

KAINA 0,40

jo auksinio kunigystėse jubi’
liejaus prga.
Lietuvių iškilmes aprašė
dienraštis «O Globo> gegužės
11 dienos laidoje.
iuaanMiū

B. L. BENDRUOMENĖ
VEIKIMO PLANAS.
Praeitą šeštadienį naujoji
B-nės Taryba antrajame savo
posėdyje svartė toliau veiki
mo planą.
ATVYKO JAUNIMO ATSTO
VAI. Pirmiausia buvo svarsto
mas MENO SEKCIJOS suda
rymas. Sekciją norima suda
ryti iš keletos subsekcijų; tau
tinių šokių, vaidinimų dainų.
Meno sekciją tvarkytų vado
vybė, sudaryta iš kurio v^ldy
bos nario ir subsekcijų vado
vų. Sekcijos vadovybė išdirb
tų parengimų meniškosios da
lies programą ir t.t,
Į'Tarybos posėdį atvyko 2
vaikinai ir 2 mergaitės, kurie
pasiryžo priklausyti tautinių
šokių eubsekcijai. Tarybos pre
zidiumo sekretorė M. Vinkš*
naitienė apsiėmė būti jos va*
dove ir tuoj pradėti darbą. Ji
tikisi juos išmokyti bent vie
ną tautinį šokį Birželio įvy
kių minėjimui.
Kėletai Tarybos nariųfpasisakius dėl Valdybos sudaryto
Švietimo ir kultūros Sekcijos
vidaus -tatuto, jis irgi Tary
bos patvirtinamas.
Valdybos pirmininkas J Ti
jūnėlis prašo Tarybos padėti
ją sudaryti, laikinai sudarytas
šitoks Švietimo ir Kultūros sek
cijos komitetas- Alt. Petraitis,
P. Šimonis. Kun. P. Daugintis,
J. Uiuvinskas ir, jei sutiks,
Stasys Jurevičius, Stasys Ku
biliūnas, Steponaitis,
ilgiau buvo svarstytas Pa
galbos Tarnybos statutas, Vai
dybos pirmininkas J, Tijūnė
lis jį oaaiškino. Jis išdėstė su
sidariusius sunkumus Pagal
bos Tarnybai ir B nės Valdy
bai turint atskiras kasas. Rei
kia ir dvejopų pinigų rinkikų»
kurių ir «šiaip trūksta! Žino
ma, yra ir teigiamybių, vei
kiant abiem kasom atskirai.^
Daugumai tarybos narių ir
Pagalbos Tarnybos vicepirmkun. p Dauginčiui pasisakius
už ir prieš, pravesti balsavi
mai tuo reikalu.
Visi posėdyje dalyvavę Ta
rybos nariai vienbalsiai
balsavo už abių Bendruome
nės kasų sujungimą į bendrą
Bendruomenės iždą, kasą. Ta
ryba taip pat nusprendė visus
ikišiol surinktus ir dar neiš
dalintus pinigus atiduoti ne
turtingųjų šalpai; — Valdyba
gali skirti net iki 40% visų
Bendruomenės iždo pinigų
savitarpio pagalbos reikalams;
— bus išpildyta aukotojo va
lia, skiriančio savo auką vien
šalpos reikalams; — palieka
ma ta pati Savitarpio Pagal
bos Tarnybos Valdyba veikti
ir toliau pagl dabar priimtą
jį statutą.

