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JAV-ių pagalba Brazilijos mokykloms
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Pagal gautus davinius iš Bendrosios
Statistikos Sąskaitybos (Contadoria Ge
rai da Estatística) JAV-ių parlamento
viena įstaiga paskelbė, kad nuo 1965 m.
iki šiol JAV-ės padėjo Brazilijos mokyk
loms 187 milijonus dolerių arba 1.146
milijonus kruzeirų. Tačiau ta įstaiga
nepatenkinta, kad Brazilija neskyrė švie
timui pinigų, tiek, kiek buvo pažadėju
si.
Mokykloms 1960-70 m. neturtin
gieji sluogsniri tepasinaudoję mažiau,
kaip ankščiau.
(O Est.de S.Paulo, 1/8/73).

. „20 GRUPĖS” PASITARIMAI

PLAČIAJAME PASAULYJE
GRAIKIJA - Atėnų aerodrome ara
bai teroristai išspro~dino granatą sužeisdami 50 asmenų ir užmušdami du amerikiečius. Policija įkaitus išprašė, pa
siūlydama teroristams lėktuvą j kurį tai
arabų kraštą.
KAMBODIJA - Phnom Penh dieną
naktį amerikiečių bombarduojamas, kad
komunistai jo neužimtų. Miestas apsup
tas ir nutrauktas susisiekimas su užsie
niu.

ARGENTINA — Justicialistų visuo
tinis suvažiavimas išrinko Juan Petomir
jo žmoną kabelę savo kandidatais pre
zidento ir viceprezidente pareigoms rin
kimuose, kurie įvyks rugsėjų 23 d. Per
eitą savaitę Peronas pasisakė prieš įsta
tymus peržengiančius komunistus ir anarchistus.
RYTU VOKIETIJA - Mirė ilgame
tis prezidentas Walter Ulbricht, turėdamas 80 metų amžiaus. Senasis revoliu
cionierius valdžion sovietų įstatytas tupj
po II Pasaulinio karo. 1961 metais jis
liepė pastatyti garsiąją „Berlyno sieną”,
kad sulaikytų pabėgėlius Vakaruosna.
VIETNAMAS - Iranas sutiko siusti
savo prižiūrėtojus vietoj kanadiečiu, ku
rie atsisakė po to, kai J«sagtmių Tautij
taikos sargybos malūnsparnis buvo ko
munistų nušautas.
\

J. A. V. - Atstovų rūmuose iškelta
byla pašalinti prez. R. Niksoną dėl va
dinamo Watergate skandalo.
-Erdvėlaivyje „Skylab’ astronautų
deguonies sistema pradėjo netobulai
veikti. Dėl visa ko žemėje paruošta kita
raketa, kuria dar du astronautai skristų
anų gelbėti, jeigu reikėtų.
—Žemesnis teismas buvo nutaręs su
laikyti Kambodijos bombardavimą, bet
Vyriausiasis Teismas pasisakė 8-1 už jo
tęsimą iki šio mėnesio 15 d., kada pa
gal kongreso nutarimą bus nutrauktas.
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ŠIAME NUMERYJE:
Lietuvių būklė Lenkijoje - 2 ir 7 psl.
o
Organizacijos ir parengimų kalendoriusDraugo redaktoriaus akimis - 3 psl.
o
Anketa apie liet. Bažnyčias - 4 psl.
Sveikatos kampelis - naujas Dr. Saulyčio vedamas skyrius - 9 psl.
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SUOMIJA - Spaudoje plačiai apra
šyta Pasaulinės Baitų Santalkos, vado
vaujamos dr. J. Valiūno, devynių narių
delegacijos veikla Helsinki konferenci
jos metu. Norėdami kelti balsą Pabalti
jo kraštų reikalu, kalbėjo su spaudos ąts
tovais, konferencijos dalyviais, dalino
informacine medžiagą. Sovietų įtakoja
mas, Suomijos,saugumas juos suėmė ir
trumpai palaikė kalėjime.
Sekanti Europos saugumo konferen
cijos dalis įvyks Ženevoje: koordinaci
nis komitetas renkasi rugpjūčio 29, o ko
misijos rugsėjo 18.
Lietuviai, latviai ir estai vėl kartu dės
pastangų, kad įvairių kraštų delegacijos
pasisakytų teigiamai ir užtartų Pabaltijo
kraštu byla, t.y., kad nepi įtartu sovietų
planui pripažinti dabartinės Europos šie
nas. Tautų apsisprendimo reikalą mano
iškelti Olandijos užsienio reikalų minist
ras.
Suomių spauda PBS narius pavadino
„baltų devyni”.(ELTA-BATUN)

Prieš savaitę „20 Grupes” finansų
ministrai Vašingtone susirinko parengti
programą visuotiniam Tarptautinio Mo
netarinio Fondo susirinkimui. Šis susi
rinkimas turės apspręsti tarptautinės
valiutos reformą, turinčią išvesti valsty
bes iš visuotinės piniginės krizės.
Pagal Brazilijos Finansų Ministro
Delfim Neito žodžius „Arba padėkite
arba neduokite nei vilčių”, reformos
projekto techninė ir prekybinė dalis
esanti gerokai pavaryta į priekį. Tačiau
kas liečia klausimus apie pagalbą iš tos
reformos ūkiškai besivysiantiems kraš
tams • tai dar nieko rimta nepadaryta,
nors visuotinis susirinkimas bus jau
rugsėjo mėnesį. „Tad reikia mums pa
sirinkti: arba pripažįstame, kad čia yra
politinė vadovybė, galinti pakeisti nusi
statymą dėl pagalbos ūkiškai besivys
iantiems kraštams arba nebežadinkime
juose nepagrįstų vilčių”.

netarinio Banko perleisti ūkiškai besi
vysiantiems kraštams.
Šis bankas 1973 m. tų paskolos lakš
tų išleido 9.315 milijonų dolerių sumai.
Iki kovo gali industrializuoti kraštai
panaudojo tų paskolos lakštų tik 1.062
mil. dol. arba 15,2 proc., jiems paskolin
ti leistų.
Iki metų galo jie panaudotu tik apie
60 proc. Gi besivysią kraštai paėmė
tų paskolos lakštų jau 872 mil.dolerių
arba 37 proc. Taip skolinantis iki metų
galo jiems labai daug pritrūktų (48 proc.)
Todėl turėtų būti leista jiems paskolin
ti iš Tarpt. Monetarinio Banko be palū
kanų anuos 40 proc. paskolos lakštų,
nepanaudotų turtingųjų kraštų...Tačiau
industrializuoti kraštai bijosi galimos
savo pinigo infliacijos. Mat, turėtų tiems
visiems panaudotiems paskolos lakš
tams padengti išleisti naujų banknotų.
Tačiau, atrodo, prie geros valios jos bū
tų galima išvengti.
o

Pasaulinėse automobilių varžybose
Emerson Fittipaldi liko trečioje vietoje
su 42 taškais (pirmoji - 60 t.), nes su
žeista ranka ir koja negali dar labai ge
rai vairuoti.
o

São Paulo požeminis traukinys Met
ro pirma kartą visai automatiškai nuva
žiavo 7 km. (iki 77 km. per valandą grei
čiu).

São Paulyje įsteigta asmeninė parapi
ja angliškai kalbantiems. Mieste pamal
Delfim Neito nurodė, kad padėti dos laikomos 28 kalbomis.
aniems kraštams galima. Ūkiškai pažen
e
gę, industrializuoti kraštai turėtų savo
Brazilijoje lankėsi Pietų Korėjos už
nepanaudotas PASKOLOS TEISES ar sienio ministras Kim Yong Shik ir Izrae
ba paskolos lakštus iš Tarptautinio Mo- ėlio užs. reik. min. Abba Eban.
t.

Paskolos lakštai kitiems

UK FINANSŲ KOMITETAS
PERDAVĖ PLB VALDYBAI , 42,600 do!
Birželio 26 dr. Juozo Kazic
ko namuose New Rochelle, N.Y.,
buvo sukviesta spaudos ir in
formacijos atstovai ir Jaunimo
kongreso finansų komitetas į
paskutinį posėdį, kur buyo pa
dalyta apyskaitiniai pranešimai
ir kongrese gautas pelnas per
duotas Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės valdybai. Į šį posėdį
buvo atvykęs ir PLB valdybos
vicepirmininkas
finansiniam
reikalam dr. Vytautas Majaus
kas iš Detroito, Mich.
Pradžioje finansų komiteto
pirmininkas dr. J. Kazickas vi
sus pasveikino ir supažindino
su posėdžio programa. Posėdžio
tikslas — peržvelgti apyskaitas
ir likutį perduoti PLB valdybai.
Jis pakvietė revizijos komisijos
pirmininką Antaną Reventą tar
ti žodį. Pirmininkas trumpai ap
žvelgė puikią kongreso atskaito
mybę, kruopštų sutvarkymą ir

ta aukų — 33,127 dol.
pakvietė revizijos sekretorių
: Juozą Pažemėną perskaityti reKur surinkta daugiausia
' vizijos aktą.
ir kur mažiausia
Pajamų kongresas turėjo —
Dr. Vytautas Vygantas išanali
157,923.43 dol. Procentų iš banzavo atskiras Lietuvių Bendruo
■ ko už laikomus pinigus gauta
menės apylinkes ir apygardas,
1.286,87 dol. Viso pajamų —
kur surinkta daugiausia ir kur
159,210.30 dol.
mažiausia.
Išlaidų padaryta 116,762.12
Pradžioje buvo nustatyta kvo
dol.
ta, kiek kuri vietovė turi surinkAntrojo Pasaulio Lietuvių
Jaunimo kongreso likutis — pel- - ti aukų kongresui. Pagal tą nu
statytą kvotą ir padaryti visi skai
, nas yra 42,448.18 dol.
čiavimai.
Pinigai buvo laikomi banke.
LB apylinkėse daugiausia su
. Tai po liepos 1 dar padidėjo
rinko: Wahsington, D.C.—177%,
■ procentai apie 500 dol.
I
Melrose Park — 169%, Milwau
kee — 112%, Bostonas — 106%,
Pradedama vakariene
' East St. Louis — 100%, BrockBuvo išryškinta kai kurie įdo
tonas — 100 %.
mesni. vajaus momentai. Dr. J
LB apygardos daugiausia su
Kazickas jaunimo kongreso vajų
rinko: Ohio apygarda — 136
pradėjo vakariene Chicagoj. Į
% (buvo nustatyta 6,300 dol.,
vakarienę sukvietė per 100 žmo
surinkta 8,537 dol.), toliau Bosnių, pats sumokėjo visas vaka-

reinės išlaidas. Vakarienėje gau
Lietuvos nacionalinė

(Tęsa 2 psl.)
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L letuviai Lenkijoj |

i automs nėra lemta pasirinkti kaimynus — reikia gyventi su
Kiais. kokie yra. Jei kaimynai yra žmoniški, vidinis tautos gyve
nimas klesti, plaukdamas ramia kūrybos vaga, bet jeigu kaimynai
vra neramūs, provokuojantys, — pajunta visas tautos gyvenimas.
Kai reikia kovoti su vienu ar kitu kaimynu ištisus šimtmečius,
didžioji tautos energijos dalis lieka nukreipta alinantiem karam,
nuskursta vidinis tautos gyvenimas. Istorikai sako, kad pvz. Lie
tuva savo galybės laikotarpyje turėjo visą dėmesį telkti išorinei
savisaugai bei pastangoms išlaikyti savo valdžioje didelius žemės
plotus ir tuo būdu nuskurdinti kultūrinį savo gyvenimą. Pagaliau
kaip ten bebūtų, Lietuva išorės priešų nestokojo ir savo valstybę
atkakliai gynė. Vieną žymiausių pozicijų Lietuvos gyvenime užėmė
Lenkija. Tai kraštas, kuris lietuviams turbūt turėjo didžiausios
įtakos Su lenkais teko atkakliai kovoti ir ištisus šimtmečius kartu,
netgi unijoje, gyventi' Dėlto lenkų pėdsakai Lietuvos istorijoje yra
labai žymūs. Ir ne tik istorijoj, bet ir tautos psichologijoj. Lietuvių
širdyse lenkams glūdi atkakli pasipriešinimo ir kartu savotiško ar
timumo dvasia. Tai matėm pvz. II D. karo metu, kai lenkų kariai
ir civiliai užplūdo Lietuvą. Nužiūrint ilgo ir atkaklaus ginčo dėl
Vilniaus, lenkai rado Lietuvoje svetingą priėmimą.
*

*

*

Pastaraisiais metais iš lenkų šviesuomenės pasigirdo palan
kių bei dėkingų pareiškimų lietuviams. Tokių tarpe buvo L. Mitkiewicz, buvęs Lenkijos karinis atstovas Kaune, ir kiti, ypač besi
telkią apie žurnalą “Kultūra” Paryžiuje. Iš okupuotos Lietuvos
JAUNIMO KONGRESO APYSKAITA

(Iš pirmo psl.)

tono apygarda - 90%. Vakarų
apygarda — 83% ir t. t. Visos
apygardos surinko per 50%) nu
statytos kvotos.
Iš nustatytų kvotų buvo nu
matyta surinkti 90,000 dol., su
rinkta 67,016 dol., t. y. 74%.
Kaip minėta, per vajaus vakarie
nę surinkta 33,127 dol. Viso su
rinkta 100,143 dol. Čia nėra įtraukta kongreso metu gautos
pajamos.

Nepriklausomybės laikais Ka»
ro Muziejaus sodelyje stovėjęs
buvusiems dėl Lietuvos laisvės
paminklą s e Lietuvą okupavus,
bolševiką buvo nugriautas irda®
bar9 kaip matoma nuotraukoje
apačioje^ ten tebėra tuščia vie®
ta... pro kurią turisui paskubo
mis pravedamų

Mecenatų rėmėjai
Buvo išsiuntinėta 284 laiškai,
prašant pasidaryti mecenatu ar
rėmėju. Iš jų atsiliepė 200. Iš
atsiliepusių paaukojo tik 68, tai
sudaro 24 procentus. Šie suau
kojo 15,665.33 dol. Aukos vidur
kis yra 230.37 dol.
Įteikiama banko knygutė
Peržvelgus vajaus įdomesnes
vietas, pirmininkas dr. J. Ka
zickas svečiui dr. V. Majauskui
įteikė banko knygutę, reikiamus
dokumentus ir apyskaitų bylą.

oficialių sluogsnių skelbiamos žinios, kad santykiai su dabartine
Lenkija yra geri, kad palaikomi draugiški ryšiai. Iš kitos betgi
pusės ateina žinios, kad Lenkijoj gyveną lietuviai yra skriaudžiami
Jų esą apie 20.000, bet daugelis bijo pasirodyti esą lietuviais Jie
ten gyvena sulenkinę savo pavardes ir niekur lietuviškame gyve
nime nesirodo. Jei taip yra, reiškia žmonės yra Įbauginti Jeigu
reikia slėptis, matyt, yra pavojus. Iš kur gi jis eina'’ Daugiausia
iš pačių lenkų, kurie ne tik lietuviams, bet ir slovakams, ir gudams
ir ukrainiečiams yra labai kieti. Toks nusistatymas plaukia iš ofi
cialios politikos, kuri mažumų nenori pripažinti. Kad taip vra.
rodo leidinys “Rocznik Statystyczny 1972”, išleistas Ç. U S Var
šuvoje. Jis visiškai nemini mažumų. Mat, vyriausybė mano, kad
dabartinės Lenkijos gyventojai sudaro vienalytę lenkų tautą. Ma
žumų klausimas buvęs išspręstas pokarinėm repatriacijom. Pagal
tai rikiuojama ir visa vidaus politika. Tautinės maŽtoos yra ne
tik ignoruojamos, bet ir sąmoningai varžomos, nors raudonai spau
da kartais komunizmo vardu prabyla apie toleranciją, kuri betgi
iš laikrašęių pugįapių netoli têwôina
★ ★ w
Taigi, susidaro keista situacija: lietuviai. Lenkijoj yra spau
džiami, o Lietuvoje, nors ir okupuotoje, globojami. Pvz. Lietuvoje
lenkai, net ir po repatriacijos, turi savo gausią spaudą, netgi dien
raštį, o lietuviai Lenkijoj — beveik nieko. .Leido neva spausdinti
“Aušrą”, paskui “Varsnas”, bet nė vienas negalėjo tapti reguliariu
laikraščiu. “Varsnos”, rodos, jau uždraustos, o “Aušra” jei ir pasi
rodo, labai retai. Kiek geriau su mokyklomis: veikia lietuvių gim
nazija Punske, taipgi yra pradžios mokyklų lietuviškuose kai
muose. Ypač liūdna būklė religinėje srityje —.lietuviams kunigams
neleidžiama dirbti lietuvių parapijose. Ypač skaudžiai varžomi Sei
nų-Punsko lietuviai, gyveną lietuviškose apylinkėse. Jie daug kartų
kreipėsi į atitinkamus vyskupus, bet gavo vis neigiamą atsakymą.
Lietuviai kaltina vyskupus, o šie teisinasi civilinės valdžios poli
tika Antai, lenkų žurnale “Kultūra” 1973 m. 5 nr. rašoma, esą
Lomžos vyskupas Sasinowski norėjęs pastatydinti šventovę lietu
vių gyvenvietėj, bet negavęs valdžios sutikimo, nes tuo būdu esą
būtų skatinamas “lietuvių nacionalizmas”. Seinų-Punsko srityje
esama tik 6000 lietuvių, kurie kalba “lenkiškai-lietuviška” tarme.
Jau iš to posakio matyti, kad tvirtinimas neteisingas, nes tokios
“tarmės” iš viso nėra. Žinant lenkų dvasiškuos tradicinį pertemptą
tautiškumą ir civilinės valdžios nacionalizmą, aiškėja išvada, kad
lenkų autoritetai varžo lietuvių veiklą. Tokia politika nėra nei
komunistiška, nei krikščioniška. Ir kada gi lenkai išmoks būti ge
rais kaimynais bei toleruoti kitus?
Jis savo kalboj palinkėjo, kad
šie pinigai būtų naudojami jau
nimo reikalam, kad tai būtų pa
grindas jaunimo kongresui, ku
ris bus 1976 metais Sąo. Paulo
Brazilijoj

Siūloma R. Kalantos vardo
stipendija
Dr. Juozas Kazickas siūlė įkurti Romo Kalantos vardo sti
pendiją, kad jaunimas galėtų iš
simokslinti ir baigęs įsijungtų
į Lietuvos laisvinimo darbą. To
kia stipendija pavadinta vardu
jaunuolio Romo Kalantos, kuris
pats susidegino, šaukdamas
Lietuvai laisvės.

Dr. V. Majauskas dėkoja
Dr. V. Majauskas, dėkodamas
komitetui ir visiem, kurie pri
sidėjo prie sėkmingo vajaus, grį
žo į praeitį, prisiminė, kaip
buvo pasirinktas šiam komitetui
pirmininkauti dr. J. Kazickas.
Jis žadėjo,
kad šie pinigai bus naudojami
tik jaunimo reikalam, kad tai bus
pagrindas trečiam jaunimo kon
gresui rengti.

Apskaičiavimo tikslumai
Iš tolimesnių pokalbių paaiš
kėjo, kaip komitetas dirbo tiks

liai ir tvarkingai. Pradžioj vajaus
buvo suplanuota, kad kongresui
reikia surinkti 160,000 dol. iŠ
padarytis apyskaitos aiškėja, kad
pajamų gauta — 159,210.30
dol.
Revizijos komisija pabrėžė
gražų kontrolieriaus Sauliaus
Mikaliuko darbą. Jis prižiūrėjo,
kad tiksliai būtų Wlbtoss? nu
statyto biudžeto, kad nebūtų
švaistymosi į šalis. Jo atskaito
mybė padaryta gražiai ir tvar
kingai. Revizijos komisija prašo,
kad PLB valdyba jam išreikštų
padėką.
Darbštussis finansų komitetas
Dr. J. Kazickas kartą pabrėžė,
kad visas šis vajus buvo gali
mai tik dėl to, kad gražiai ir
kruopščiai dirbo visas komite
tas, Komitete dirbo šie žmonės:
Pirmininkas —- dr. Juozas Ka
zickas.
Organizacija: dr. Vytautas Vy
gantas, Saulius Arūnas. Vajus
Antanas Sabalis, Renata Alinskienė. Jonas Ulėnas. Iždas —Vytautas Vebeliūnas, Laima 5ileikytė. Informacija — Rima
Čerkeliūnienė, Jurgis Oniūnas.
Sekretoriatas — Gintarė Ivaškienė, Giedrė Kumpikaitė, Nijolė
Žukauskienė. Įgaliotinis Gbicagoj — dr. Povilas Žumbakis.
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Orgamacine veikla

WTKHYVYBES APRA1SU
Prasideda ruduo ir mūsų gy
vesnės veiklos pasireiškimas.
Vasarą buvo didelių vienkarti
nių įvykių, kuriems surengti vi
si dėjo dideles pastangas. Sto
vyklose ne vienas paaštrino sa
vo tautinę sąmonę, ideologinį
gilumą, ar profesines žinias. Bet
nūnai jau visi grįžo į miestus.
Organizacijos jau pradėjo reng
ti programų projektus, numa
tyti laiką savo renginiams, rink
ti talkininkus meninėms progra
moms. Ir tai vėl is naujo, nes
gyvenimas tebeina, darbai lau
kia darbininkų ir tautinė veikla
naujų rūpesčių.
Kaip visuomet, veiklos sezo
nas prasidės didesniais ar ma
žesniais įvykiais, nes gegužinių
laikotarpis jau pasibaigė. Ta
veikla yra išeivijos gyvenimo
dalis, galima sakyti, tautinės
gyvybės regima apraiška. Juk
kiekviena organizacija turi sa
vo tikslus, kurių siekti mėgina
su nariais ir prijaučiančiais. Ir
kiekvienas organizuotas viene
tas jaučia pareigą pateisinti sa
vo buvimą — dirbti savo tau
tinei gyvybei išeivijoje išlaiky
ti. Organizacija prarastų ryšius
su lietuvių visuomene, jeigu ji
bent tam tikromis progomis nesukviestų savo narių pabend
rauti, pačios organizacijos vi
suomeniniais laimėjimais pasi
džiaugti ir tautinei veiklai kitus
paskatinti. Tai kaip tik ir yra.
mūsų organizacijų gyvavimo
prasmė.

Prasmės savo veikloje ieškoti
yra kiekvieno organizuoto na
rio, juo labiau vadovų uždavi
nys. Juk tik organizuotumu pa
jėgiame išlaikyti tautinį bend
ravimą, kai aplinkybės mus iš
sklaido. Pajėgiame suteikti at
sparos jaunesniesiems, kai jų
tautinė sąmonė lyg ir praranda
jautrumą. Dėlto kultūriniai ir
visuomeniniai renginiai pirmiau
sia ir siekia suteikti ne tik pra
mogų, bet ir tautinio bei meni
nio, atsigaivinimo, kad tautinis
ryšys net išeivijoje nenutrūktų.

&
Planuojant veiklos sezoną,
kiekvienai organizacijai reikia
iš anksto patikrinti laiką, jėgas
ir galimumus savoj aplinkoj. Pa
rengimų reikia ne dėl pačių pa
rengimų, bet jais siekiant kul
tūrinės atgaivos ar veiklai rei
kalingų pajamų. Kultūrinis ren
ginių pobūdis yra didelės reikš
mės, nes ir meną ir kultūrines
apraiškas nesunku sumenkinti,

kai jos skinamos tik laikui už
imti, ypač tose vietovėse, kur
yra daug organizacijų, daug
renginių. Juk didesnėse vieto
vėse, kur yra lietuviškų sambū
rių centrai ar jų skyriai, kiek
vienas vienetas nori turėti pro
gų bendrauti su savo nariais ir
svečiais.
Jau keleri metai, kai skelbia
mi didesnių lietuviškų vietovių
vadinami “parengimų kalendo
riai”. Į juos turėtų atkreipti dė
mesį visos organizacijos ir kul
tūrinių renginių organizatoriai.
Tuo atveju būtų lengviau iš
vengti' susikirtimų, pralaimėjižvelgti ir į rezultatus, kurių no
rima pasiekti. Juk negalima vi
są laiką tik banketais, kavutė
mis ir atkištinėmis programo
mis suvilioti žiūrovus ar klausovus, — reikia jiems duoti ką
nors naujo ir kultūrinį gyveni
mą ar tautinę sąmonę gaivinan
čio. Nuo to priklauso mūsų veik
los laimėjimai, nes visi laukia
didesnių ir žymesnių veiklos re
zultatų, kad organizacijos tau
tine veikla jungtų visus tuos,
kurie dar laukia kultūrinės at
gaivos.
Planuojant programas, reikia
numatyti ir tai, kad lankytojai
mažėja, sensta ir jau nebepajė
gia dažnai dalyvauti lietuviškuo
se renginiuose Juos užpildyti
turi jaunesnioji karta, kuri lau
kia įdomesnių ir ja. Labiau su
prantamų programų. Kritiškes
nis žvilgsnis į savo pačių veiklą
ir jos rezultatus yra savo veik
los pagerinimo sąlyga.
¥
Pasitikėjimo, kad visi mūsų
renginiai turi būti užpildyti,
šiandien jau negalima pateisin
ti. Dalis išeivių išsiskirstę į prie
miesčius ir net į tolimesnius
miestus, iš kur pasiekti šešta
dieniais ar sekmadieniais dides
nes lietuvių v’etoves yra neį
manoma. Pagaliau jau daugelio
dėl amžiaus naštos ir energija
yra sumažėjusi. Banketai ir ka
vutės daugeliui įgriso, ypač,
kad tie būna dažniausiai be kul
tūrinės programos ar su labai
menku meniniu pasirodymu. Pa
sikalbėti ir pažįstamus susitikti
jau nesunkiai galima daug pa
prastesnių būdu — aplankyti
tuos, kuriuos norima pamatyti,
o ne buvoti tik renginiuose su
amžinai besikartojančiomis pra
kalbomis ir sentimentaliais paskatais. L/etuvių visuomeninei
veiklai reikia naujų priemonių
ir geresnių programų. Tegul jų
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bus mažiau, bet tebūnie jog ge
resnės kultūriniu ir meniniu po
žiūriu.
Kai pradedama rinkti aukas,
dažniausia nerandama galo. Kon
krečiam tikslui žmonės aukoja
— tautinių šokių šventei, jau
nimo kongresui, jaunimo na
mams praplėsti, savai spaudei
išlaikyti'. Bet perdažnos rink
liavos įgrysta žmonėms ir atstu
mia juos nuo savos veiklos. Ir
ne dėlto, kad jie šiuo metu la
biau stokotų pinigų, negu prieš
dešimtį ar dvidešimtį metų,
bet kaip tik dėl .to. kad aukų rin
kimas be tikros veiklos jau tapo
potvyniu. O aukų dar reikės šal-

pai, reikės visuomeninei ir poli
tinei veiklai, reikės ir kultūri
nėms apraiškoms, kad jos iš
liktų pastoviomis vertybėmis.
Ne tik galima, bet yra būtina
planuoti tautinės veiklos apraiš
kas, kad jos būtų tikroviškos
pagal žmonių pajėgumą ir or
ganizacijų sugebėjimus. Rudens
pradžia teikia progą tai permąs
tyti ir organizacijų vadovams
paplanuoti, kad mūsų tautinės,
visuomeninės ir kultūrinės ap
raiškos būtų geriausia prasme
taurinės gyvybės apraiškos, o ne
merdėjimo ar priešmirtinio spur
dėjimo ženklai.
Pr. ©r.

Petras Pakalnis

TITO Ift SOVIETAI
Savo laiku Stalinas mėgo šeimininkauti ne tik Rusijoje, bet ir satelitų kraštuo

se. Jis budriai sekdavo jų užsienio politiką, kartais skirdavo ministrus ir kišdavo
nosį j ekonominius jų reikalus, žinoma, Rusijos naudai. Tas nuolatinis kišimasis

Jugoslavijos maršalui Tito taip įgryso, kad 1948 m. jis pavarė rusus iš savo krašto
ir susipyko su Stalinu. Stalinas manė, kad prieš Tito sukils jo šalininkai, bet toji

viltis neišsipildė ir Tito pasiliko savo krašto Seimininku.
Kai Kruščiovas perėmė Stalino vietą,

arba pagerinti keletą Jugoslavijos uostų

jis norėjo atitaisyti santykius su Jugos

ir pravesti Zagrebo mieste požeminį

lavija. Nuvykęs j Belgradą su didele svi

traukinių tinklą. Tito tikėjosi galėsiąs

ta, jis atsiprašė Tito už Stalino klaidą ir

rusų pažadais pagerinti Jugoslavijos pra

pasigėręs priplepėjo tiek niekų, kad net
msaiT® pasidarė koktu. Bet Tito išlaikė

monę ir duoti bedarbiams darbo keleriems metams. Todėl jis uždraudė Ju

taktą ir vedė neutralią politiką. Jis nesi

goslavijos piliečiams ieškoti darbo Va

lankstė nei prieš rusus, nei prieš laisvąjį

karų Vokietijoje ir šių metų pradžioje

pasaulį. Jis sukūrė savotišką ekonomi

pareiškė, kad prekyba su Rusija stovės

nę sistemą, kuri tačiau nedavė laukia

pirmoje vietoje. Tuo tarpu pirmąją vie

mų rezultatų. Nors turistai ir darbinin

tą užima Vakarų Vokietija. Tito sulau

kai, kurie dirba Vakarų Vokietijoje,pel

kė jau 81 metus amžiaus ir nori tą dide

no Jugoslavijai daug vertingos užsienio

le Sovietų pagalba įamžinti savo vardą

valiutos, bet Tito nori praplėsti krašto

ir ekonominiam Jugoslavijos gyvenime.

pramonę ir, būdamas prasiskolinęs JAV
ir Vakarų Europai, prieš porą metų

Deja, išėjo visiškai kitaip negu Tito
tikėjosi. Šių metų gegužės mėnesio pa

pradėjo dairytis į Rusijos pusę.

baigoje vienas Jugoslavijos žurnalistas

1971 m. rugsėjo mėnesį Jugoslaviją

Rusijoje rašė, kad Sovietų pažadėtoji

aplankė Brežnevas ir buvo labai iškilmin

pagalba yra ne kas kita, kaip „sudaužy

gai priimtas. Tikėdamasis gauti stambią

ta iliuzija”, iš tiesų, prekyba su Rusija

Sovietų pagalbą, Tito pasuko valdžios

šiemet ne padidėjo, bet sumažėjo. Vie

aparatą į Rusijos pusę, pašalino Vakarų

toje naftos, dujų, anglių ir geležies ru

Europai palankų užsienio reikalų minis
trą ^atstatė iš pareigos Macedonijos

dos, kurių Jugoslavijoje yra reikalinga

komunistų partijos sekretorių, nes jis

duktų. Sovietų produktų kainos smar

įspėjo Tito, kad nesiskubintų artėti prie

kiai kylančios, o Jugoslavijos nepropor

Sovietų. Tito įįšpėjo

cingai mažos. Be to, Sovietų produktų

bJžriierius,

Sovietai siūlo niekam nereikalingų pro

kurie daug perka laisvame pasaulyje ir

kainos yra aukštesnės už Vakarų Euro

mažai Rusijoje.

pos produktų kainas, o jų kokybė že

Viešėdamas Belgrade, Brežnevas do

mesnė. Sovietai reikalaują, kad Jugosla

vanojo Titui Lenino ordiną ir garbės

vija jiems atlygintų už nuvertintą dina

kardą bei pristatė jį švedams kandidatu

rą. Iš sutartų 50 įvairių projektų iki ba

Nobelio taikos premijai. Aplankęs Ju

landžio mėnesio pabaigos turėjo būti

goslaviją praėjusių metų vasarą, Brežne

pradėti 22 projektai. Iš tiesų, iki šiol

vas prižadėjo Titui stambią ekonomi

rusai pradėjo tik tris projektus. Darbi

nę pagalbą. Lapkričio mėnesio pasira

ninkai, kuriems Tito prižadėjo parūpin

šyta sutartimi Jugoslavija tuo tarpu tu

ti darbo keleriems metams, šiandien

rės gauti iš Rusijos už 540 milijonus

yra bedarbiai. Glausdamasis prie Sovie

dolerių mašinų, fabrikų ir kitų Jugosla

tų, Tito gali prarasti pasitikėjimą JAV

vijai reikalingų dalykų. Principiniai bu

ir Vakarų Europoje. Investuodami ka

vo sutarta, kad Jugoslavija gaus iš Rusi

pitalą Jugoslavijoje, JAV ir Vakarų Eu

jos už milijardą ir 300 milijonų dolerių

ropos biznieriai gali pareikalauti iš Tito

angliams kasti mašinų, naftos valyklų,

stipresnių garantijų. Sovietams rūpi už-

jėgainių, s’aldyklų, cemento

megsti tampresnius ryšius ne su mažo

fabrikų ir pan. Rusai prižadėjo įrengti

mis valstybėmis, bet su JAV, kurias

elektros

Brežnevas

/

aplankys

birželio mėnesį.
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JAUNIMO ŽYGIO ANKETOJE:

NUOMONĖS DĖL '
LIETUVIŠKŲ BAŽNYČIŲ?
Tėvai. 7 7-56-57-6^
Pažymėtina: Jaunieji daugiau
už vyresniuosius pabrėžia patį
lietuviškos maldos reikalą, bet
savo praktikoje jau labiau varto
ja nelietuvių kalbą; jei vyres
nieji tikisi daugiau lietuviškai ti
kėjimo išmokyti per lituanistinę
mokyklą, tai jaunesnieji daugiau
pabrėžia tėvų rolę.

Jaunimo Žygis už Tikėjimo
Laisvę, vadovaujamas Romual
do Bublio (Cleveland, Ohio),
anketos keliu surinko 508 lietu
vių nuomones, ką jie galvoja
apie lietuviškos bažnyčios reika
lus. Žinios sugrupuotos į len
teles įvairiais atžvilgiais. Susto
jame čia prie vieno atžvilgio:
ar skiriasi jaunesnių ir vyresnių
nuomonės ir jų religinė prak
tika?
Tie jaunesni ir vyresni an
ketoje yra keturių grupių: iki
18 metų, 19-25 metų, 26-39 ir
nuo 40 metų.
Pažymėta, kad iki 25 metų
amžiaus tai 80 proc studentai,
nuo 26 metų — 28 proc. kuni
gai. 15 proc. darbininkai, amati
ninkai, 10 proc. inžinieriai, tech
nikai, 10 proc. mokytojai, 10
proc. šeimininkės ir 1.1.
Atsakymuose matyti pirmos ir
ketvirtos grupės skirtingiausios
nuomonės. Antros ir trečios atsa
kymai yra tarp pirmos ir ket
virtos, bet arčiau pirmos. Kai
kuriais klausimais visų grupių
nuomonės gana sutampa.
Imam kelis pavyzdžius jų gai
šimui iliustruoti.
-o-

2. Parapija
Ar priklausai lietuviškai pa
rapijai? Taip: 86-84-84-77.
Ar jaunimas nori lietuviškai
parapijai priklausyti, ją išlaikyti?
Taip: 37-21-33-26.
Ar lietuvių parapijų klebonai
turėtų būti skiriami tik kunigai,
kurie gerai moka lietuvių kalbą
ir yra susipažinę su lietuvių
visuomeniniu gyvenimu? Taip:
52-81-82-94.
Ar lietuvių parapijų klebonai
įsileidžia perdaug svetimtau
čių? Taip: 6-18-20-28. Ne: 6741-33-15.
Pažymėtina: jaunieji labiau už
vyresniuosius nori ir priklauso
lietuviškom parapijom, bet jie
labiau atidaro duris į parapiją ir
nelietuviam. Vyresnieji čia yra
uždaresni.
3. Dvasiškija
Ar lietuvių parapijų klebonai
nori išlaikyti savas parapijas
lietuviškas? Dauguma: 65-47-43
-40.
Ar bendrai lietuviai kunigai
pakankamai domisi lietuvišku
visuomeniniu gyvenimu? Be
veik visi: 44-22-21-25.
Ar aukštesnioji lietuvių dva
siškija gina lietuviškumą reikalo
atveju? Taip: 45-26-39-38.
Ar reikia dvasios vadų išimti
nai jaunimui? Taip: 76-85-9089.
Ar reikia daugiau lietuvių ku
nigų? Taip: 68-89-86-92.

§ Lietuvybė-reli'gija
1 Ar svarbu, kad krikšto
tpeigos būtų atliktos lietuvių
kalba? Svarbu: 38-42-45-63.
Ar svarbu, kad vaikai turėtų
galimybę priimti sakramentus
lietuvių kalba? Svarbu: 45-4451 74.
Ar mokai (ar mokytum) savo
vaikus melstis lietuviškai? Taip:
86-88-88-80.
Kokia kalba praktikuoji religi
ją' Lietuviškai: 27-30-45-62. Ke
liom kalbom: 67-62-43-32.
Kas turėtų vaikus mokyti lie
tuviškai tikėjimo tiesų? Litua
nistinė mokykla: 20-30-27-52.

LYTIS i R DIEVO

BE! LÉ

Vysk. Fulton Stwss?

BEPAKANKA CM SĖJŲ .

Tobulai meilei negana dviejų — reikia trijų.
Ar to meilė bus kūne (tėvas., motina ir vaikasjar
jis bus dvasioje (mylintysis, mylimasis ir meile) ar
ji Dievo prigimtyje (Tėvas,Sūnus ir Sv.Dvasia).
Lytis apima du: Meilė visada apima tris.
Kiekviena visatoje plakanti širdis nori šitos Mei
lės pilnybės. V ieni jos nė nenutuokia, nes jie nieka
da nenuėmę uždangėio nuo savo širdies Dievo švie
sai įsileisti; kitiems nė pagalvot apie kitokią meilę,
kaip apie dviejų beždžionių susijungimą: dar kiti
traukiasi nuo jos paikai bijodami, jog dieviškosios
Meilės liepsnose gali prarasti savo iškrypusių troš

k

Jaunimo Žygio už Tikėjimo Laisvę komitetas. Iš k. Kastytis
Giedraitis, Onytė Kliorytė, pinu. Romualdas Bublys, Algis
Rukšėnas, Algirdą*; Muile
Viktoras Stankus,
Kęstutis
Sllšinskas.
Nuotr. Jono Garlos
0^íE^7isssK^sBaBasjSGra®H3!a^a®5m!sasi®ssstsffii23S2Sam^^ssn!®fflsssEseaKaasBSffia®ssfflEEass®®rass

Pažymėtina: tiek jaunesnieji,
tiek vyresnieji lygiai sutaria, kad
reikia daugiau lietuvių kunigų;
tačiau jaunieji atlaidžiau, opti
mistiškiau vertina dabartinę ku
nigų padėtį, vyresnieji čia yra
daug kritiškesni, reiklesni.
4. Savivalda
Ar reikia Vatikano prašyti pa
skirti pastovią grupę dvasiškių,
kurie rūpintųsi tik lietuvių pa
rapijų gyvybiniais reikalais,
lietuvių kalbos ir papročių nau
dojimu religinėse apeigose, re
ligine literatūra ir 1.1.? Būtų
naudinga: 48-53-78-85.
Ar lietuviai vyskupai turėtų
turėti teisę skirti ir pakeisti pa
rapijų klebonus . . .? Taip: 6082-80-84.
Ar reikalinga Amerikoj (ir
kitur) bent viena savarankiška
lietuvių vyskupija? Taip: 66-7786-82.
Pažymėtina: čia jaunieji skep
tiškesni, vyresnieji didesni lie
tuviško savarankiškumo entu
ziastai.
-oSeki tas anketų lenteles; matai
jaunų anketos sudarytojų entu
ziazmą, kruopštumą bei ištver
mę darbe, tačiau anketų išvadas
turi priimti su tam tikru rezer
vuotumu: juk tai atsakymai rink
tinių žmonių; atsakymai tų, ku
rie atkreipė dėmesio į anketos

kimų mirštančias žarijėles. Kitą tačiau, regi,jog žino
giškoji meilė yra tik Dieviškos širdies pritemdytas
atsispindėjimas, tartum auksiniai mėnulio, šviesos
ruožai ežero ramių vandenų paviršiuje. Tiktai Dievuje pasisotina visi mūsų troškimai.
Penkis vyrus perleidusiai ir su šeštuoju ne' savo
vyru gyvenančiai moteriai V. Jėzus pas Jokūbo
šulinį pasakė: „Kas to (šulinio) vandens geria, tas
vėl trokš "(Jo.4.13.) Nė vienas žmonių šulinys nėra
pakankamai gilus užgesinti nepasotinamą žmogaus
širdies troškulį. O tačiau yra galima jį pasotinti.
„Kas gers vandens, kurį aš jam duosiu, tas nebetrokš per amžius: vanduo kurį aš jam duosiu bus
jame šaltinis vandens, trykštančio į amžinąjį gyve
nimą "(Jo 4. 13-14). Religija meilę sukilnina, todėl
išplėšiantieji žmogui Dievą sugadina jo prigimtį.
Tiktai dieviška religija įstengia apsaugot dvasią nuo

autorius u. nuoširdžiai atsakė.
Gaila, nežinom, kiek neatsakė.

* Kun. Eugen Weiler, buvęs
Dachau koncentracijos stovyklos
kalinys, baigė studiją, pradėtą
kito kalinio — kun. Emil Tho
ma apie tos stovyklos kalinius.
Pasirodo, kad stovykloje iš viso
buvo kalinti 2,798 dvasiškiai,
kurių 94.7% sudarė katalikai
kunigai. 66% tų katalikų kuni
gų buvę lenkų tautybės. Vienas
tuometinių kalinių esąs dabarti
nis Miuncheno augziliaras vysk.
J ohan nes N euhaeusler.
* Ekvatorinės Gvinėjos val
džia neseniai išvijo iš savo kraš
to abu katalikus vyskupus, o da
bar — ispanes vienuoles ir nu
žudė žymų katalikų veikėją Atanasio Ndong Miyoya. Žudomi,
persekiojami bei terorizuojami
ir kiti katalikai Tame krašte
yra iš viso 300,000 gyventojų,
kurių du trečdaliai — katalikai.
* P. Korėjoj katalikų 1972
m. buvo 790,367, o 1973 — 803,
620. Tai sparčiausiai per pra
ėjusius metus paaugusi Katali
kų Bendrijos dalis pasaulyje.
* Panamos katalikiškas žur
nalas pravedė katalikų tarpe an
ketą. Pasirodo, kad 40% pana
miečių katalikų nežino dabarti
nio popiežiaus vardo, 42% ne
žino savo vyskupo pavardės ir
50% nėra susitikę savo klebo
no paskutiniųjų metų laikotar
pyje. Apie 75% pareiškė, kad
kunigas niekad nėra buvęs jų
namuose, nors 94% labai norė
tų, kad kunigas pas juos užeitų.

medžiagos ir sulaikyt mumyse esantį gyvulį, kad ne
pavergtų dvasios, kad nepaverstų žmogaus žiaures
niu uz žvėrį.

Kaip pasikeičia žmogaus gyvenimo prasmė, kai
kūniškąją meilę pripažįstame esant Amžinosios Svie
sos atspindžiu. Žemės garsą .aiškinantieji nuo dan
gaus arfų negali turėt gražios muzikos. Manantieji,
jog meilė yra tik kūno alsavimas, greit pajus, kad
meilė iškvėpė paskutinį savo atodūsį ir jie buvo pa
darę sutartį su mirtimi. Tie gi, kurie visame žemės
grožyje įžiūri silpną Dieviškojo žavingumo kopiją,
kuriems ištikimybė kiekvienam įžadui yra įrody
mas kad Dievas myli mus nors ir nemalonius, nors
kitas savo įžadus neša ištikimas; kurie savo varguo
se atsimena jog Dieviškoji Meilė atsidūrė ant kry
žiaus, tie jau net žemėje patiria, jog Meilė tapo
kūnu ir gyveno tarp mūsų.
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RÚGP’CIO GIMTADIENIAI

liseu Leonidas Draugelis

Eu gostei dos responsáveis, do padre
‘as cozinheiras, fóra isto gostei mais
.hs brincadeiras, 4a. feira quando co
mecei a participai da stovykla, tinha
tuną fogueira e que apresentamos as
peças, 5a. feira tinham jogos, e todos
t; dias iamos para a represa, gostei do
Ta da Amazônia,os representantes que
mio gostei foram: Clemente, Nancy, os
j<ie gostei mais foram: Vanda, Audra,
‘ )leg, Aurora. Também gostei da barra.1 da fome,

Éu acho que o riozinho e.a represa
eram bacana.
Üatamos uma cobra venenosa.. Os
que tomavam conta de todos foram:
Giba, Clemente,. Lucas, Aurora, Vanda,
Audra, Nancy.
José Silickas

1- Pranciškus Samsonas
2- Alice Kupstaitis
.
2- Ricardo Kupstaitis
2- Valeria Juodzevičius
2- Bruno Juodzevičius
3- Robso Milinavičius
3- Antonio Dovydauskas
5- Pedro Bilevičius
i 0-Jose Jakutis
12-Claudio Roberto Baužys
11-Luciana Pumputis
13- Maria do Rosário Musnickas
13- Maria Celeste Kudrevičius
14- Silvija Bendoraitis
14-Claudio Milinavičius
16-Roberto Sakalauskas
18-Jose Dumbliauskas
21.-Claudio Butkevičius
21- Rimgaudas Juraitis
22-Gustavas Juozas Bajorinas
24-Maria Kliukas
27-Lilian Mikaikenas
31-Cleide Regina Mecelis
31-Albinas Ramoška

B (Is k. į d.) Mainytis Bendoraitis, Wilson &
O meu grupo no acampamento foi o
Lonaro, Ricardo Kemeklis Merani ir Ri
que mais tinha pontos.
kardas Bendoraitis „Vilniaus” stovyklo
O acampamento foi uma beleza e a
je, Santa Isabel, 1973 VII 18-25.
gente ia na represa e ainda no penúlti
«BBQi
mo dia foram as olimpiadas era um sar Ana Beatriz Bendoraitis
Francisco de Luccia Netto - Stovykla
ro. Mo dia da Amazônia no dia 23 a
. O nosso grupo está trabalhando es
Danutė Silickas - sBvyklà „Vilnius” gente teve uma excursão que foi fogo
Fui a um. acampamento perto de
andamos 14 kilometros o grupo vorai tá arrumando e lavando a louça
Santa Isabel a uns 20 kilometros de lá.'
Todos os dias fazemos bagunça e
O acampamento foi muito bom e di matou uma cobra. Não é bonita - é ma
0 acampamento começou Quarta
limpeza no quarto.
vertido., Meu grupo se chamou „Pelėda” ravilhosa.
feira, mas meu pai trabalhava e êle só
Fizemos teatrinho, pegamos a cola
i era composta de 4 mergaitės: eu, Ana
Tinha a barraca da fome tinha a ca
podería levar-nos na terça feira.
Maria, Marinei e Irutė.
sa da chopança, tinha até a šventa ben ra. Fizemos brincadeiras, jogamos volei,
Na quarta feira quando toda a meni
Fizemos muita bagunça e os meninos gala.
jogamos bola. Andamos bastante e cor
nada chegou fiquei muito envergonha
da barraca (Zizas, Clemente, Gilberto
memos todos os dias.
Aiesqueci os nomes do meu grupo.
do, mas logo peguei amizade. Neste dia
e Valter) -vinham fazer serenata na nos Meu comandante era o Paulo MekšeBrincamos, nadamos e mergulhamos houve fogueira, no programa noturno,
sa janela. Tivemos vários programas nas, Paulo, Roberto, Joãozinho, Her
Fizemos excursão, comemos batata, quando todos os grupos estavam em vol
noturnos entre os quais laužas, Vila Sé bert e a Vandinha, e o meu nome é Jo came e pão. 0 nome do nosso grupo
ta da fogueira, naquela noite os supe
é Trakai.
samo, Karnavalas, etc.
sé. O médico era a Aurora.
riores mandaram formar grito, palma.e
Nossas conselheiras eram a Audra,
Tomamos chá, café com leite. Co
No dia em que batia o vento os
uma música, mas o grupo chamava-se
Nancy e Vanda as quais só sabiam eucaliptos batiam fortemente. Bom á memos pão biscoito, tomei sopa e lim
Tobruk.
man darnos dormir.
pei o prato.
só isso pessoal.’
Os dias foram bons em relação
Edna Maris Karavisch
aos programas.
No ante penúltimo dia fizemos uma
No 1° dia conhecemos nossos mes
« aminhada de 7 km. de ida e 7 de volta.
tres do acampamento que eram: Clemen
Os meninos no dia da Lituânia fizete, Gilberto, Nancy, Audra, Vanda,
iam um mapa da Lituânia na areia com .
Oleg, Aurora e o P. Saulaitis, e as
(K'drinhas do riozinho e as meninas
cozinheiras são: Da. Helena e a Da. Dézeram o símbolo do acampamento
lia que sabem fazer comidas deliciosas
qual se chamou Vilnius.
e à noite teve fogueira teve peças, etc.
Tivemos uma disputa entre os gru- igy
fc no dia da amizade nós fizemos amigo
P«)s e o nosso precisou engessar o péfq w
H secreto e escolhemos um amigo para
de um membro do grupo o qual, foi
passar o dia. À noite teve um carrereãl
m Irutė.
á|um dêles se fantasiou de drácula outpiras de havaianas etc. depois teve um
•jau Butkus Filho ■ Stovykla Vilnius.
Obàilinho. No dia 22-7-73 teve uma fesfuinha para os pais. No dia 23-7-73 dia
L u acho que o acampamento foi lelipo escoteira andamos 14 km. até a rep]il. 0 nosso grupo foi legal. E os que
:Wêsa por caminho mais comprido e à
••stayam no grupo são êstes Paulo 1 llhoite teve pecinhas sobre a Vila SésaPaulo 2 - José - Herbert - João. E o gru
Tlmo com marionetes e no dia 24-7-73
mi se chamou Vytis.
ríoje, vai ter olimpiadas, peças, etc.
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to mw
KIRVIS
GRYBAS
SAULĖ

VORAS
ŠVILPUKAS
LAPAS .

STOVYKLAUTOJAI

ŽUVIS
VĖŽLYS
KIŠKIO GALVA-MÉNULIS
Mauricio Bendoraitis

Vim para a Stovykla Domingo, por
isso vou falar só de segunda feira, quan
do fizemos uma excursão, chamada
de excursão Amazônica. Saimos de
manhã e andamos 7 km. para ir á um
lugar à beira da represa. No almoço
quase todos passarajn fome porque co
memos, batata e bife feitos na fogueira
e pão. Depois do almoço, nós passea
mos pelo local e logo após comemos o
pão que algumas meninas fizeram com
fąrinha água e sal. Quando fomos em
bora na caminhada uma das únicas coi
sas que nos animava na volta era a me
renda que nos esperava.
À noite fizemos um teatrinho da
Vila Sésamo que no começo só tinham
3 peças, depois a turma começou a in
ventar, até que fizeram mais 10 peças e
o padre teve que mandar parar, porque
já era tarde e a turma estava até brigan
do, um dizia que era a sua vêz e o out
ro dizia que a vêz era dêle. Depois to
dos foram dormir para começar outro

•jissmr.;

Paulo Meksénas

Paulo Roberto Niciporciukas-grupo
Vytis

Achei muito bom o meu grupo,
apesar de que temos 3 meninos peque
nos, nosso grupo vai indo pra frente.
Estamos comportados com outro grupo
mas esperamos a nossa vitória, se Deus
quizer.
Tivemos fogueiras a noite, nas quais
o grupo fêz uma peça.
Dia^ sim, dia não fomos à represa na-

dar ou pescar, que ficava a ? krndaquL
Quando não queríamos andar, nadava
mos no riozinho. que e 'perto daqui.
Na 2a. feira, fomos a uma excursão
homenageando o dia da Amazônia,
andamos .14 km., comemos batatas
com carne.
Na 3a. feira, teve o dia da Vila Sé
samo, na qual fizemos pecinhas com
marionetes.
No domingo fez muito vento, que
quase levou a casa e, tivemos umagincana, na. qual nosso grupo venceu.
Tivemos noite de carnaval; todos se
fantasiaram, eu ganhei no concurso,
me fantasiei de ,,Paulo Drácula”.
/I comandante do nosso grupo foi
Vanda, que foi muito legal com a gente,

Êste acampamento que realizamos
no dia 18 de julho a 25 de julho além
de ser divertido foi muito instrutivo,
porque aprendemos quase tudo sôbre
florestas.
r
Estávamos com 22 crianças corn a
idade de 7 a 13 anos.
No primeiro dia fomos divididos em
grupos de 4 a 5 componentes.
O meu grupo ficou com 5 das meno
res crianças e decidimos que o nome do
grupo seria Vytis.
Apesar da Vytis ter sido o grupo for
mado com os menores componentes,
estamos em primeiro lugar de pontuali
dade e atividades.
Cada dia tinha o seu temamor exemp
Io diada amizade com palestras sôbre
o mesmo assunto.
Dia dos primeiros socorros, dia da
Amazonia e do escotismo e outros
temas.
O dia mais difícil foi o da Amazô
nia e do escotismo, porque tivemos
que andar 14 km. 7 para ir e 7 para
voltar.
‘
•
Eu gostei muito dês te acampamento
e espero participar de outros
I
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darbas buvo našus ir tikrai
imponuoja konferencijos da
lyvių skaičius: dvidešimt
LENKIJOJE
lietuvių kalbos mokytojų!
Juk tai, kartu, yra Seinų
apskrities lietuviškumo de
draugija gyxuoia, reiškiasi
Dar gyvas viso pasaulio
lietuviuose skausmas, kai
kultūrinėje ir tautinėje vei klaracija.
Kronikos skyriuje kores
lenkai brutaliai uždarė Len kioje. Paskaitos apie ūki
pondencijos byloja apie
ninkavimą sutraukia itin
kijos
lietuvių
žurnalą
margą lietuvių veiklą Var
daug lietuvių. Kultūrinei
’’Varsnas”. Laisvoji lietu
šuvoje, Vroclave. Intriguo
veiklai prisiminti šiame nu
vi] a plačiai aptarėtą neuž
janti žinutė, kad: ’’balan
tarnautą lietuviams skriau meryje įdėta ilga kronika,
džio 30 d. Prezidiumas iš
iš kurios matyti, kad veik
dą savo spaudoje. Tylėjo
klausė
pranešimą apie
la yra šakota, lydima žmo
tiktai lietuvių tautos kvis’’Varsnų” red. kolegijos
lingai: kazakevičinis lapu nių pasiryžimo, palaikanti
darbą. Posėdyje dalyvavo
lietuvybę. Narių skaičius
kas ir spauda lietuvių kalba
’’Varsnų” vyriausias redak
siekia apie 8000.
ok. Lietuvos teritorijoje. Ir
torius dr. Bronius Maickevi■Greta tos įdomios kroni
tas ’’tylėjimas” parodė, iš
čius, su artimaisiais bendra
kur lenkai gavo pareikala kinės medžiagos kur apstu
darbiais”, net nesuteikia
prisiminimų, įvertinimų, sa
vimą ’’Varsnas” uždaryti.
užuominos apie tragišką
Dabar laisvąjį pasaulį viveiklos aprašymų, nume
’’Varsnų” likimą. Pabaigo
pasiekė ’’Aušra”, laikraščio, ryje daug rašinių kultūrinė
je, viso puslapio skyrius,
pavidalo leidinys. ’’Aušrą” mis temomis. A. Janikas
’’Aušrelė” duoda vienolikos
leidžia Lietuviu visuomeni rašo apie Vargonų muzikos
(atrodo jaunųjų) autorių
nės kultūros draugijos cen festivalį Krokuvoje, kur
eilėraščius. Mokyklos temų
tro valdyba, kurios buveinė dalyvavo Leopoldas Digrys.
eilėraščiuose apstu švelnaus
Seinuose. 1973 metais kovo Jonas Stoskeliūnas duoda
humoro.
mėnesį pasirodžiusi "Auš rašinį apie mūsų kaimo ar
Titulinis žurnalo puslapis
ra” jau pasiekė devyniolik chitektūrą. švietimo baruo
(jubiliejaus proga) dviejų
tą numerį. Redakcijos ad se liečiami itin svarbios
spalvų.
resas: Punskas. Redakcinė vietos lietuviams temos —
’’Aušra” daro gražų, itin
kolegija susideda iš devynių gramatikos studijų reikalai,
simpatingą įspūdį. Iš dvy
lietuvių kalbos kursų per
asmenų.
likos puslapių galima gerai
Tai yra jubiliejinis nu spektyvos, yra įdomių re
suvokti kokiomis nuotaiko
meris. Sukako 15 metu, nuo portažų.
mis gyvena Lenkijos lietu
Patraukia dėmesį Lietu
leidimo Lenkijos lietuviams
viai. Matyti jų idealistinę
susiburti savo tautinės Or vių kalbos konferencijos
tendencija burtis, susisiek
ganizacijos būdu. 1957 m. Smalėnuose aprašymas.
ti savitarpyje, puoselėti sa
kovo 30, Punske įvyko stei
vo kultūrinę veiklą, globoti
giamasis susirinkimas, su
traukęs iš apylinkių .minias Helena Ąžuolaitė, sanpaulietė, meninin jaunimą, rūpintis savo mo
lietuvių. Užbaigę susirinki kė, prie paveikslo „Žiema miške”, ku kyklomis ...
Lietuviškojo pakraščio
mą giesme ’’Užtraukim ris buvo išstatytas Mėgėjų parodoje naują giesmę broliai”, lietu Prêmio Enrico Bastiglia, 1968. Ąžuolai Lenkijoje lietuviai ūkinin
viai. baigė susirinkimą, ta tė dalyvauja ir Pabaltiečių metinėje pa kai gan pažangiai eina ūkino organizuot.
Iki šiol rodoje. Nuotrauka Ramučio Idikos ( IŠ _mnkawmo keliu. Jie di
džiuojasi traktorių skaičiu
Br. Lietuvių Bendruomenės archyvo).
mi, derlių rodikliais. Atro
do, jie neturi to pamišusio
spaudimo, kuris išvystytas
ok. Lietuvos kolūkiuose.
Laisva iniciatyva atneša
gerus vaisius. Seinų apylin
kė, Punskas — sudaro lie
tuviškos kolonijos Lenkijo
je esminį branduolį. Bet lie
tuviškos kolonijos didžiuo
siuose Lenkijos miestuose
reprezentuoja Lenkijos lie
tuvio intelektualitetą. ’’Auš
ra” vykusiai rado tarp tų
dviejų polių ryšį, lietuviš
ką bendrumą, sutampančių
interesų kelią. Neišvengia
ma ’’duoklė” ok. Lietuvos
temomis (du rašiniai) —
!vg spogas ant nosies. Bet,
be tos ’’duoklės” "Varsnos”
žuvo.
Atrodo, ’’Aušra” užėmė
teisingą barą, išmintingai
atsižvelgdama į etnines ir
pasaulėžiūrines, ir politinės,
supančios aplinkos, sąlygas.

LIETUVIŠKOJI "AOŠKA”

VERGIJOS KRTŽKELIUOSE
(Tąsa iš praeito Nr.)
Stefanija Riškienė

Čia atvykę pirmieji tremtiniai rusai ir ukrainie
čiai iškirto taigą, išrovė ir išdegino kelmus ir įkūrė
dabartinį kaimą.
Mūsų kaimas didelis. Išvestos trys pagrindinės
gatvės, kurios eina lygiagrečiai. Šios gatvės visada pur
vinos, nors priklota pagalių, žagarų ir šiaudų. Gatvė
nuo gatvės yra tolokai, nes turi tilpti tarp jų du ga
lais suremti šeimoms duoti arų sklypeliai. Ant sklype
lių sienos keli susidėję kaimynai pasistato pirtelę ir
iŠsikąsa sulinėlį, nes bendruomenės šulinys yra tik
vienas ir iš jo labai toli nešti vandenį. Per išilgines
gatves išvestos skersinės gatvelės, kurios kaimą su
skaldo kvartalais.
Gyvenamieji namukai yra labai paprasti ir primi
tyvūs.Jie visi statyti pagal vieną šabloną ir stiiių.Visos
trobeliūkštės sukrautos iš apskritų rąstų,kurių šonai
truputi aptašyti.Visų namukų dydis penki metrai
pločio ir šeši metrai ilgio arba šeši metrai pločio ir
septyni metrai ilgio. Didesnieji nameliukai yra virši
ninkų: kolchozo pirmininko, brigadininkų, buhalte
rio, raudonojo kampelio vedėjo ir sandėlininko. Na
mukai negali išsiskirti savo išvaizda ir viso kolektyvo
pastatu. Prašoksi kitus - krisi į akis ir vėl būsi kandi
datas t naują tremtį. Taip, bent paviršutiniška lygybė
turi būti išlaikoma.
Visų namų stogai uždengti ilgomis lentomis, ku
rios eina nuo viršaus iki apačios/be sudūrimų. Prie
kiekvieno namuko yra lentiniai priestatai, kurie at
stoja tvartus ir prieangius. Juose laikomi gyvuliai:
karvė, avis, kiaulė, o vasarą pora vištelių. Lietuvoje
buvo daug šiltesnės žiemos, gi tvartai sandarūs ir šilti.
Čia žiemą temperatūra nukrinta iki šešiasdešimt Cel
sijaus laipsnių žemiau nulio, o tvartai tik iš lentų..
Nuostabu, kaip tie gyvulėliai nesušąla. Sibire visi ken
čia ir žmonės ir gyvuliai.
Visi namukai turi po tris langelius: du gatvės pu
sėje, o trečiasis namuko gale.
* Iš lauko visi namukai aptinkuoti moliu. Iš vidaus
■ g- ^tinkuoti kitaip žiema sušaltum, nes buranai
(Tęsinys 8 psl.)
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APSE PROSŲ LIETUVIUS
Tgsa
KRIKŠTYNŲ PAPROČIAI (pabaiga)

Tam reikalui nešėja pasiima alavinį
dubenį (bliekinį bliūdą) pilną medaus
su degtine ir razinkomis ir, lydima lai
kiusiosios kūmos, nešančios sterblėje
pyragą ir rankoje lėkštę, eina stuboje ap
sukui su daina, kreipdamasi pirmiausiai
į kūdikio krikštatėvį. Šiam ji nusiskun
džia nelaime, ištikusią ją ir jos palydo
vę, grįžtant iš bažnyčios, kad Vkikuįį
apiplėšę plėšikai, nuvilkę jį iki pat
marškinėlių ir štai begulys nuoguliukas.
Net be vystyklų. Šitaip seka, pagal atli
kėjų sugebėjimą pasakoti ir meluoti, šir
dį veriančios istorijos, pakol joms įtei
kiama dovana. Dovanotojas atpildo gau
na paragauti šaukštą iš bliūdo ir priedas
pyrago. Su dainos posmeliu:

ar miegi ar budi,
ar kumykėmis rūpini?

Kušin rušin
tėtis kolytą (piniginę)
duos mums, duos mums
į bliudeliuką

Šilingi dvilingį
per kakaliuką
trečioks, šeštoks
ubago dalis.

Doleriuką
Muštinuką
Į bliudeliuką.
ir gavusios dovaną tokiu pat būdu tę
sia savo žygį, kol padainuoja kiekvie
nam iš susirinkusiųjų. Kur jos npgauna
dovanos, ten turi visą laisvę pasišaipyti,
dainuodamos šauniai pritinkančiai, čia
pat vietoj sudėtų posmų. Savaime su
prantama, kad šitos dovanų rinkimo
būdas vartojamas tik tada, kai svečiai
yra gana bičiuliškuose santykiuose su
kūdikio tėvais, kaip giminės arba priePaeisim, paeisim
teliai, kada veikiau reikėtų nepritinkan
nuo tų gerųjų
čiu dalyku laikyti ne šio papročio lai
i pareisim pareisim
kymąsi, bet jo nesilaikymą. O jeigu
prie geresniųjų
susirinkusiųjų tarpe yra garbės svečių
jos abi dabar prisistato sekančiam sve
ar šiaip asmenų tai Šitų vaikštynių
čiui, kurį pasveikina tokia daina:
tikslas tėra pavaišinti svečius su savotiš
Labas vakars
ku krikštynų gėrimu ir, gardžiu pyragu;
tėtuž mano,
tada ir dainos dainuojamos visai kitokio
turinio, jos gauna kitą redakciją, paly
NAUJOS PLOKŠTELĖS Redakcijoje
ginus su aukščiau užrašytomis. Šventė
TRYS BERNELIAI - 15 liaudies ir lietu baigiama svečių vaišėmis.
vių kompozitorių dainų, dainuoja Lietu
APRANGA
vos chorai, oktetai ir solistai. Išleista UPirmąsyk po krikštynų važiuodama
rugvajuje, Melodias da Lituania Nr. 6.
į bažnyčią, motina pasiriša nebe nuome
DEVYNBALSĖ - 15 lietuvių kompozi
tą, tą puošniai siuvinėtą galvos apdanga
torių dainų, akompanuojant instrumen
lą su šydu iš šalių, muturą - lininę pūs
tiniam trio, ansamblio „Lietuva” birby
tą skarą nukarusiais už pečių galais. Šis
nių kvintetui, Lietuvos televizijos ir ra
paprotys dabar betgi yra jau visai išny
dijo kaimo kapelai. Išleista Urugvajuje,
kęs, nes moterys gali ryšėti muturu ne
įgrota Lietuvoje. Melodias da Lituania
tik po gimdymo, o ir tuojaus po vestu
Nr. 5.
vių.
LAIMĖS NEMUNĖLIS - 19 Lietuvoje
Kai ateina metas atjunkinti kūdikį
įgrotų dainų iš vestuvinių apeigų mon nuo krūties, tai motina atsisėda su juo
tažo ,įgroto Lietuvos akademinio an lauke už durų ant akmens, nesgi jai turi
samblio „Lietuva”. Išleista Urugvajuje, būti taip sunku ant širdies kaip kietas
Melodias da Lituania, Nr. 4.
yra sostas ant kurios sėdi, ir čia paskuti
KLONIlį AIDAI -'12 liaudies ir lietu nį kartą duoda kūdikiui krūtį.
Verpėja nuo pat užgimimo pradeda
vių kompozitorių dainų iš Lietuvos
Išleista Urugvajuje. Visų Urugvajuje iš verpti kiekvienam kūdikiui dalios giją
leistų plokštelių kaina - 25 kr.
kurią baigiasi žvaigždėje, kai mirtis pa
sigrobia žmogų, o jo gija nutrūksta ir
DAINUOJAME SU RŪTA, DAINOS IŠ žvaigždė gęsdama krinta žemėn.
LIETUVOS, SVAJONIŲ ŽEMĖ, KUR
J. Čiuvinskas
LYGŪS LAUKAI IR kitos - 30 kr.
(Vergijos Kryžkęliuose - iš 7 psl.)

kiaurai perpūstų sienas. Sibire tinkavimo meną mo
ka kiekviena šeimininkė.
Namelio vidus visų gyventojų sutvarkytas vieno
dai ir labai panašiai. Viduje dešinėje arba kairėje pu
sėje, kitaip pasakius, į daržo pusę, iš nedegtų plytų
pastatytas rusiškas duonkepis pečius. Už kakalio sto
vi viena lova. Gali būti didžiausia šeima, bet lovą te
turi tik vieną. Mis žmonių sugula ant krosnies, o vi
si kiti - ant grindų.
Prie galutinio lango stovi paprastas medinis stalas,
padarytas iš baltų lentų ir visada labai Švarus. Šalia
stalo stovi skrynia, antroje pusėje suolelis ir dar pora
taburečių. Viename kampe, arti stalo, dauguma šei
mų laiko pasikabinusios ikoną - šventą paveikslą.
Viršininkai ir tarnautojai savo butuose ikonų jau ne
belaiko.
Prie lango arti krosnies yra dar antras mažytis sta-.
liukas. Pastarasis turi iš priekio tik dvi kojas, o užpa
kalis atremtas į prikaltą prie sienos pagaikštį - „lišt-
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1973 m. PABALTI EČIlį PARODOS

Tikrai išmokau daug naujų dalykų.
Galime visi džiaugtis, kad šių tautų
UANKYTOJU (SPŪDŽIAI
asmens atvyko čia Brazilijon.
Labai graži paroda, bet atsiminkite,
Ką noriu pasakyti - kiti jau pasakė,
kas parašyta Minas Gerais valstybės vė bet svarbiausias dalykas, kurį noriu pa
liavoje: „Laisvė, kad ir užtruktų”.
rašyti yra, kad nuoširdžiai trokštu, kad
Mes brazilai dėkojame bendradarbia pasiektumėte savo laisvės tikslą.
vimą, kurį mums teikia tokios aukštos
Mus paroda paveikė febai jautriai,
kultūros tautos.
nes tai dvasinė mūsų brolių išraiška, tau
tu, kurias mažai pažįstame, ir kurios nu
Puikus būdas susipažinti, nepapras liūdino, kad jos kenčia tiek daug politi
tai gražios informacijos, žmonės labai nės ir religinės priespaudos.
simpatiški ir kultūringi.
Čia parodyti meno darbai parodo
Lietuviai, latviai ir estai: visi atvyki tų tautų meną ir jautrumą, drąsių tautų
te j Braziliją.
kurios mums atneša garbės, mūsų tarpe
būdamos.
Sveikinu su gražia paroda, su gražiais
Dainos - kokios gražios šios spalvin
pasirodymais ir su meile, kuria visi Jus gos dainos.
mylite savo taip svetingus kraštus.
Mus žavėjo viskas, ką čia matėme,
Aš nesuprantu daug apie parodas, bet nes tai buvo pirmas kartas, kai turėjome
čia tai bajvo labai gražių mergaičių.
progos pažinti tradicijas ir istoriją tautų,
Menas .labai puikus, tautos kultūrin kurios būdavo laisvos. Apgailime giliai
gos, turėtų ir toliau kovoti už nepriklau Jūsų tautų tragišką likimą, bet tikime,
somybe, kurios yra taip verti.
kad kada nors Jūs atsieksite laisvę, ir ga
Man labai patiko, nes tokiu būdu bra lėsite šypsotis ar verkti, kaip ir kada no
zilai gali pažinti daugiau apie kraštus, a- rėsite.
pie kuriuos dabar tiek daug kalbama.
Mano kartos žmonėms tai pirma pro
Koks taurus patvarumas Trijų tautų ga pažinti ir matyti ką nors aiškaus apie
bendromis pastangomis a patvarumu šiuos kraštus, šiandien pavergtus, bet ku
laimėsite savo teises.
rie, ačiū Dievui, dar laikosi savo laisvės
ir tėvynės meilės siekių. Tai yra svarbiau'
Parodo, kad Pabaltijo tautos nemirs. šia. Tikimės, kad ši dvasia niekad nemirs,
Jos gyvens amžinai širdyse tų, kurie
myli laisvę.
(Visos pastabos brazilų ar kitataučių).

RASA ARBAITfc

va” Prie šio stalelio dažniausiai ir valgoma. Labai pa
togu. Puodas su sriuba stovi ant priežados. Įsipylei į
dubenėlį sriubos -- netoli nešti iki staliuko, rankų ne
nudegsi.
Didesniuose namukuose yra atitvertas mažas kam
bariukas, kuriame stovi tik lova. Bet niekui nerasi ir
didesnio namuko, kuriame būtų dvi lovos.
Visi namukai turi tik vieną kambarį, ii jame turi
viskas sutilpti čia niekur nepamatysi spintos ar komo
dos. Niekas neturi radijo priimtuvo, o apie televiziją
ir nesvajoja, nes kaimuose nėra elektros. Kaimai,
esantieji arčiau prie rajonų, jau turi elektrą, bet to
kių labai maža.
Namukų grindys medinės ir labai švariai užlaiko
mos, nes ant jų miegama. Po grindimis yra rūsys, kur
laikoma bulvės ir kitos daržovės.
Daugiau jokių pastatų kolchozininkai nestato.
Niekur nerasi atskirai pastatyto tvartelio ar sandėliu
ko. Pašaras laikomas namuko pastogėje. Labai taupo
mi gautieji arai. Žmonės stengiasi daugiau pasisodin
ti bulvių, nes jos yra pagrindinis maistas, užuot užė

šono fantazija

mus žemę kažkokiais išsigalvotais pastatėliais.
Kaimuose visi namukai iš gatvės pusės atrodo labai
vienodi ir vienas į kitą panašūs. Taip visi Sibiro kai
mai yra panašūs į mūsiškę Malinovka. Nesiskiria nuo
mūsų kaimo nei Sueitoje, nei Olandinas, nei Bagatyriovka, nei Vavilovka, nei Černišovka, nei Makarovka, nei Polynenka, nei grynai vokiškas kaimas Rote
Front, nei šimtai kitų Sibiro kaimu. Tiesa, kaimai
ra vieni didesni, kiti mažesni, tai ir visas skirtumas,
vlatyt, Sibirą apgyvendinant tremtiniais, buvo leista
statytis namukus tik vienodo tipo ir tokios pat išvaiz
dos.
Kaimai vienas nuo kito yra labai toli. Jei dvidešimt
kilometrų nuotolis, tai sakoma, kad jau visai arti.
Kartais pravažiuoji aštuoniasdešimt kilometrų ir nie
kur nepamatai kaimo, nei žmonių sutinki. Jei kaimas
nuo kaimo būna per šimtą kilometrų, tada pakelėje
pastatomas barakas, kuris atstoja viešbutį. Čia galima
gauti šiltos' arbatos, nekvynę ir arkliams pasistatyti
pastoge. Šiose užeigose paštai pasikeičia koiespondencija.

9

SVEIKATOS
KAMPELIS
•>/ gražiau, kas lun gerus dantis.

Ut Victor P. Šaulytis, dantistas-sanitaristas, R. França Carvalho, 121 -SP.

Šiuo pavadinimu pradedame eile,
straipsnių apie burnos sveikatą, duoda
mi skaitytojams progą plačiau susipa
žinti su priežastimis, dėl kurių reikėtų
rūpintis burnos higiena. Ir paminėsime
ka dantų sveikata reiškia ir visam žmo
gaus kūnui.
Tikimės, kad šie straipsniai visiems
patiks ir bus naudingi.
Daugelis tėvų nesirūpina savo vaikų
pieniniais dantimis, aiškindamiesi, kad
šie neilgai tebus, ir kad vietoj jų išaugs
kiti dantys.
Jie labai, labai klysta ir nepataiso
mai pakenkia savo vaikų sveikatai.
Visi šie klausimai bus smulkiau išaiš
kinami šio laikraščio puslapiuose.

e
Pries tūkstančius metų gyvenęs urvi
nis žmogus turėjo maždaug 44 dantis.
Po ilgo išsivystymo laikotarpio, dabarti
nis žmogus turi 32 dantis; bet ir tai tre
tieji krūminiai dantys (paskutinieji), va
dinamieji „dente de siso”, daugelyje as
menų lieka neis’sivystę.
Todėl beveik galima sakyti, kad žmo
gus turi 28 dantis.
Žmogaus dantų skaičiaus sumažėji
mas, atrodo, turi dvi priežastis: 1) žmo
gus vartodavo dantis kaip ginklus kovo
je su pries’u, maitindavosi medžiokle ir
daržovėmis; 2) evoliucijos būdu žmo-
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gus pradėjo ouu paveiKtas pačios civili
zacijos pasekmių.
Be kramtymo suteiktos mankštos,
žmogaus prigimtis tampa vis silpnesnė
ir panaikina tas kūno dalis, kurios ma
žiau vartojamos (jos sunyksta), Šiuo atvėju dantis ir audinius, iš kurių dantys
susideda.
Žmogus pradėjo virti savo maistą,
malti grūdus, spausti vaisius ir daržo
ves, tuo būdu savo maistą padarydamas
vis minkštesnį. Taip ir dantys tampa
mažiau reikalingi.
Dar padidina dantų ir dantų smege
nų sunkumus žmogaus gyvenimo būdas
-.jis vis bėga, laksto, neturėdamas laiko
rūpintis burnos higiena.
Dantų paviršiuje atsiranda įvairios
nuosėdos, kurių svarbiausia yra seilių
išvystyta plokštė, taikinama dar mikro
bų, kuri atsiranda per 24 valandas. Po
48 vai. atsiranda dar kitos • suakmenė
jusios nuosėdos (tártaro).
Apie tai kalbėsime sekantį kartą.
onKmarr'va*
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ŽILVITIS ATŠVENTĖ ĮSISTEIGIMO
DEŠIMTMETI

Sekmadiems, 5 rugpjūčio, 1973 m.
Šventės aprašymas tarnauja ne pasi
girti, bet nedalyvavusiems pranešti kas
įvyko, o dalyviams susidaryti pilną vaiz
dą. Visų nuostabiausias reiškinys - kaip
vešlus atogrąžų gyvastingumas pavei
kia taip pat mūsų, lietuvių, ramų būdą.
Tai gausi, net perkrauta programa,atvi
rai pasakius, buvo paruošta į dešimtį
dienų. Galima būtų eiti lažybų, kad jo
kiam kitam krašte lietuviškasis jauni
mas nebūtų įstengęs parodyti tiek rųritrumo.
Šventė prasidėjo visų svarbiausia, dva
sine dalimi: 11 vai. - jaunimo Mišios V.
Zelinos bažnyčioje. Daugumoj tautiniai
apsirėdęs visokio amžiaus jaunimas trau
kė i savo suaugusiųjų žvilgsnius. Kuklus
chorelis giedojo F. Strolios „Jaunat
viškąsias Mišias”. Pryšaky stiebėsi lietu
viška ir braziliška vėliava, kartu su nau-i
jai pagamintu užrašu: „Lietuvių Jauni
mo Sambūris ŽILVITIS.” įdomus bu
vo atnašavimas: vaikai buvo vaizdžiai
paraginti sugalvoti kokį prašymą jie
norėtų pristatyti Kristui, per Marijos
rankas, laike tųjų savo Mišių, kaip medžiaginęrišraišką savo maldos jie turėjo
nunešti,eisenoje , kartu su Mišių duona
ir vynu, Pažaislio Marijos paveikslėlį ir

padėti jį ant altoriaus. Mišiose betgi
trūko pačio reikalingiausio dalyko, bū
tent tinkamo asmeninio pasiruošimo.
Nors Mišias laikė prityręsjaunimo reko
lekcijų vadovas kun. H. Šulcas, bet, ne
žiūrint jo didelio pasiaukojimo grįžti
laiku iš Amazonijos, teatkeliavo vos
šeštadienio pusiaudienį ir jau nebespė
jo pravesti dvasinio susitelkimo. Šį už
davinį jis ryžtasi atlikti artimiausia pro
ga, su pas kun. F. Bendoraitį įsiliepsno
jusia misionieriška dvasia.
Meninė programa vyko seselių Pranciškiečių šv. Mykolo gimnazijos teatre.
Pramatyta 16 vai., dėl nepramatyto lie
taus, sukliudžiusio daugeliui artistų at
vykti Jaiku, ji prasidėjo visą valandą vė
liau. Žmonėms įeinant, segė gražiai p.E.
Bendoraitienės pagamintus ženkliukus
ir dalino TT Jėzuitų atspausdintas prog
raineles, žilvitietės E. Silickaitė, V.Pilypavičiūtė, S. Bendoraitytė ir V. Alek
navičiūtė. Preliudijoj, naujai susidaręs
orkestrėlis - Kristina Valvičiūtė (piani
nas) , Klaudijus Butkus (akordeonas),
Beatriče Bacevičiūtė (gitara), Albertas
Eimantas (būgnelis), paskambino „Ramovėnų maršą”. Dabartinis Žilvičio glo
bėjas, kun. S. Šileika, atidarė minėjimą,.
Ant scenos žvilgėjo šūkis: „Žaliuok,
Žilvitį, ir žadink lietuvių tautinę sąmonę” Priešsceny matėsi užrašas „ŽILVI
TIS’ , gėlių krepšeliai ir lentos su isto
rine Sambūrio medžiaga. Įžangai buvo
pakviesta lietuviškajai S. Paulo visuo
menei gerai pažįstama Žilvičio steigėja
ir dešimtametė veikėja p. Magdė VinkŠnaitienė, kad nušviestų pagrindinės or
ganizacijos gyvavimo fazes. Ji tai pada
rė išvystydama 10 Žilvičiui pristatytų
klausimų.
Simpatiškai atliko meninės progra
mos pranešėjų užduoti du pirmykščiai
žilvi tie či ai, Atletė Dilytė ir Am al d as
Zizas. Vidutinio amžiaus žilvitietės, Nilza Guzikauskaitė, Sandra Kazokaitė, Li
dija Vaicenkovaitė, Ona Misevičiūtė,
Teresė Aleknavičiūtė ir „dėdė” Anta
nas Aleknavičius, suvaidino naminės
gamybos 1 veiksmo komėdijėlę, „no
rim Lietaus”.
Žilvičio rėmuose veikia trys jaunimo gru
pės: mažiąusieji-Eglutė, vidutiniai-Rūtele ir
didesnieji-Žilvitis. Rūtelė, dailiai apsirėdžiusi
p. G. Dilienės ir vienos kitos mamytės pasiū
tais tautiniais rūbais, pašoko net 9 šokius:
Blezdingėlę, Sustą Gyvatarą, Lenciūgėlį, Li
nelius, Žiogelius, Mikitą, Malūną ir Kubilą.
Šokių vadovai buvo Aleknavičių Marytė, Te
resė ir Antanas, kuris su Klaudijų Butkum
pritarė taip pat šokiams akordeonu. Labiau
siai patiko Blezdingėlė, kurią publika pakar
totinai pagerbė plojimais. Šokių protarpyje,
vadovaujant M. Aleknavičiūtei ir akordeonu
pritariant kun. S. Šileikai, ta pati Rūtelė su

dainavo 4 daineles Kokiais keliais bt-G i <
čiau, Nemunėlį, Linksmumas ir Baieba. > >
baigė dainas dvi solistės, B. Bacevičiūte u **
Kazokaitė su „Grižo, grižo nykščiai”
Silvana Banytė padeklamavo eilėraštį B ai
tija, o skrybėliuotas, Antanukas Kairys, su tai
progai tėvejio pagaminte žilvičio birbyne, pa
sake eilėraštuką: „Tir-bir-bir.”
Sekė grupės „Žilvitis” šokiai. Šio vieneto
berniukai iš pradžios nerimtai paėmė daly
kus ir nei nebuvo įrašyti į programą, bet pas
kutinėm dienom sujudo^ ir, be jokio vadovo
nei muzikanto, paruošė 4 šokius: Jaunimo
šokį, Kepurinę, Kubilą ir Lenciūgėlį. Vien
šeštadieni ir sekmadienį, kai energingai juos
palamdė R. Bagdžiūtė ir per išpildymą pa
grojo Nemuno akordeonistas R. Putvinskis
jų šokiai visai neblogai išėjo.
Orkestrėlis paskambino „Pijonkėlės” vaicą, šiltai publikos priimtas Nemuno vadovas
J. Lukoševičius tarė žodį ir jo šaunioji grupė
pašoko Šustą, Aštuonytį ir Čigonėlę.
Paskutinis numeris buvo kun. S. Sileikps
parašytas ir Audros Vosyliūtės bei V. Pylipa
vičiutės paruoštas „Eglutės” mažyčių vaidi
nimėlis „Užkerėtoji Dešimtmečio pilis”. Lie
tuvybės dvasia užkerėtąją karalaitę nori išva
duoti įvairus veikėjai, bet piktasis pilies sar
gas priverčia juos parodyti pirma savo gabu
mus. Taip Pranukas Dilys mėgina padaryti
stebuklą, dvi Banytės, Lisley Rinkevičiūte ir
Neidy Malinauskaitė padainuoja prie pianino
kanoną „Saulutė tekėjo”, du stipruoliu. K.
Butkus ir E™ Greičius, pakelia aukštyn valio
Žilvičiui ir karalaitei bešaukianti Jdną Butkiuką, Adriana Bellucd ir Leda Longaitė su
šoka baletą, o mergaičių šešetukas pašoka
ratelį „Aguonėlė”. Galop, pasirodžius kata
laitei, jai, p. Vinkšnaitienei ir p. Vosylienei
įteikiama dovanų, padėkojama* publikai, ar
tistams, tėveliams, seselėms, užgiedama „Il
giausių Metų” padaroma
------— ‘bendra Žilvičio
nuotrauka ir visi nuv;
nimo Ramovėn
į porą valandų pavėlintą arbatėlę. Ten kun.
Saulaitis parodė skaidrių iš nesenai jo pravestojaunimo stovyklos S. Izabelę jaunimas
smagiai pagrojo ir padainavo, Žilvičio mamy
čių kruopščiai paruošti stalai ištuštėjo, liko
vien p. B. Bagdziuvienės dailiai iškeptas tor
tas su užrašu: „Žilvičio 10 metų sukaktis. Va
lio, valio.” Pranykus ir tam, visi išsiskirstė
buvo 9,30 vai.
Galutinėj išvadoj galima būtų pasiklausti
ar apsimoka ruošti jannimo šventę žiemos a
tostogų gale? Jos labai trumpos, ne visiem
vienodos; daug kas išvažiuoja į atostogas,
stovyklas, iškylas. Rengėjams reikia persisteng
ti, net sveikata apgadinti, tėveliams • daug
vargo su vaikų repeticijom. Vaikai, savo jau
nam duosnume, padaro net stebuklų, kaip
padarė ir šį kartą: buvo tikrai gražios medžia
gos, vertos didesnės publikos, didesnio įver
tinimo ir didesnio pelno, nors pati programa
nebuvo gerai apvaldyta nei išbalansuota, tar
si ant staigiųjų užėjęs vėjo sūkurys. Lieka už
tat klausimas ar su tuom vaikai grįž mokyk
lon pasilsėję ar dar labiau privargę negu prieš
atostogas.

Kun. S. Šileika.

APAČIOJE:Sao Paulo „Nemunas” su
Argentinos „Ateitimi” Buenos Aires
mieste. Šokėjai iš 18 d. kelionės grįžo
rugpjūčio 1 d.
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Lietuvių jėzuitų provincijolas kun. Ged,
Kijauskas, atvykęs iš JAV. pagerbia Mu
sų Lietuvos steigėjus 25-ių metų minėji
me. Sėdi vienas kūrėjų,Br. Šukevičius.
Nuotrauka R. Idikos.
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,Surinkta daug informacinės medžiagos, visų pirma iš Brazilijos, o taip pat ir iš viso pasaulio, ypač
didelė adresų gausa".
<s

„Paskutiniu metu tai pirmas toks leidinys išei
vijoje" • DRAUGAS, Kultūrinis priedas.

i

„Iš žinyno matyti, kad Brazilijos lietuvių veikla
tebėra šakota ir gyva" • DRAUGAS.
c

ŽINYNAS gaunamas ML redakcijoje, Sao Caetane pas J. Bajoryną, Parque das Nações pas K.
Skorupskį, Zelinoje pas Br. Šukevičių, Zelinos kle
bonijoje, Rio - parapijos raštinėje, Kaina 5 kr.
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SEKANČIĄ SAVAITĘ VILA ZELINOJE PRADEDAMA KALĖDOTI

IRGI BUVO ARGENTINOJE

Petras ir Aldonai Bareišiai su sūnumi
Robertu nuvyko į Argentiną pamatyti
„Nemuno" šokėjus, kurių tarpe yra jų
trys dukterys: Helena, Sonia ir Liucija.
Nukeliavę į Bariloche sritį per pačius šal
čius, turėjo progos pamatyti sniego.
Kiek ankščiau Argentinoje viešėjo ir
prel. Pijus Ragažinskas.
GRIŽO IŠ AMAZONĖS

ATĖJO LIAUJU PLOKŠTELIU

Grįždami namo, šokėjai iš Buenos
Aires ir Montevideo atvežė keletu desėtkų lietuviškų plokštelių, kurias gali
ma įsigyti redakcijoje (toliau gyvenę galf
užsisakyti ir paštu). Plokštelės ir knygos
taip pat platinamos parengimų metu.
STOVYKLOS APYSKAITA

Kun. H. Šulcas, talkininkavęs kun. F.
Vaikų stovykla „Vilnius", įvykusi
A. Bendoraičiui Rondonijos teritorijo
je liepos mėnesį, VIII 4 po ilgos kelio Santa Izabel vietovėje liepos - 18-25,
pajamų iš stovyklautojų mokesčio turė
nės per Boliviją grįžo Zelinon.
jo iš viso 1.380,00 kr.,ir dar 76,80 kitų
pajamų - viso 1.456,80 kr.
Išlaidų būta irgi 1.456,80 kr., kurių
CIRURGIÂO-DENTISTA-SÂNITA- darbeliams medžiaga 85,75, gazolinui
RISTA, C.R.O. NO.727 PELA UNI 70,30 kr. ir likutis maistui bei smul
VERSIDADE DE SAO PAULO.
kiems reikalams.
Likusi rankdarbiams medžiaga per
CUNICAORURGIA-PROTESEduota Zelinos „Ramovės" reikalams ir
RX. ADULTOS E CRIANÇAS.
busimoms stovykloms.
Gydo dantų smegenis ir ^audiss.
Stovyklos vadovai dėkoja p. Petrui
Priima nuo 14 iki 20 valandos, ir
ir Aldonai Bareišiams, paskolinusiems
Šeštadieniais.
automobilį kelionei; p. Janinai Valavičienei už vaistus; ir visiems, kurie sto
R. Françca Carvalho, 121, Mróca,
vyklai talkino (žr. praeitus nr.)
Užpakalyje lietuvį mokykks.
Stovyklos iždininkė buvo ir apyskai
Telefonas: 292-28-26.
tą surašė Vana Pilipavičiūtė.

re.

mm.ws

SPAUDOS
JAUNIMO NAMUOSE, RUGPIŪtlO 19

12:00 vai.

Dalyvaudami paremsite Musų. L
Bilietai klebonijose ir pas Vyrų
Brolijos narius e
; Baliuje galima įsigyti lietuviškų knygų, plokšteliu, ženkliukų.

REDAKTORIUS SUVAŽIAVIME

ML redaktorius t. Jonas Kidykas dayvavo visos Brazilijos jėzuitų vyresnių
,
JONAS ŠTREITAS
jų konferencijoje Rio de Janeire, kuri
mirė ligoninėje po ilgos ligos rugpjūčio sušaukta jėzuitų ordino generolo T.Ped
4 d., būdamas 68 m. amžiaus ir palikda ro Arupe atvykimo proga. T. Kidykas
mas dukteris Janiną su žentu, Liliją ir su
atstovavo lietuvius jėzuitus, dirbančius
nų Robertą. Kilęs iš Biržų, su žmona OBrazilijoj*
ria buvo vedę 44 metus, gyveno Osasco.
iš profesijos buvo CMTC elektros specia
MIRTIES SUKAKTYS
listas. Turi dar vyresnį brolį ir seserį To
ronte Kanadoje. Palaidotas Congonhas
Liepos 27 suėjo penkeri metai nuo
kapinėse. Septintos dienos Mišios La prel; Kazimiero Miliausko, paskutiniu
pos bažnyčioje panktadienj, rugpjūčio metu buvusio Santo Andrė vyskupijos
generaliniu vikaru, mirties. Tėvas Jonas
10 d.
Bružikas ta proga norėjo sukviesti žmo
Pamaldos už a.a. tėvus
nes ir laikyti Araçá kapinių arkivysku
Šv. Kazimiero koplyčioje tėvų die pijos koplyčioje Mišias, bet rugpjūčio
nos proga bus aukojamos sudėtinės Mi mėnesio 13 dienę sueina šeši mėnesiai
šios už mirusius tėvus (17 vai.)
nuo buvusio šv. Kazimiero parapijos
klebono ir misijonieriaus mirties.
UŽSIMOKĖJO UŽ M.L.
Už jo vėlę Mišios šv. Kazimiero
Po 55 kr. už 1972-1973 m. Petras Nar- koplyčioje oirmadienj, 7 vai. ryto.

butis ir Antanas Navickas; 30 kr. Aldo
na ir Stasys Žutautai Musų Lietuvos 25
metų jubiliejaus proga.

Šeštadieni, rugpjūčio 11 d. 19,00
vai. šv. Kaz. koplyčioje metirtės Mišios
už a.a. JUOZĄ MATELION J. Gimines,
15 d. rugpjūčio gimtadienio pro draugus ir pažįstamus dalyvauti kviečia
ga širdingai sveikiname savo pir Mateiionių šeima.

mininką MOTIEJI) TAM ALI ONĄ
Lapos bažnyčioje sekmadienį, Rug
linkėdami geriausios sveikatos ir
daug laimingų metų darbštinga- pjūčio (agosto) 12 d. 18,30 vai. mišios
- už A.A. JUOZĄ GRIGĄ.
me mūsų Brolijos darbe.
Šv. Juozapo Vyrų Brolija.

ZMJSLJ
LIETUVAI

Grigų šeima kviečia gimines ir pažįs
tamus dalyvauti.
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