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MOKYTOJOS O. BRILIENE
PERSEKIOJIMAS į*

BRAZILIJA
Busimasis prezidentas gen. E. 

Geisel tariasi ir su dabartinės 
valdžios pareigūnais, ir su įvai
riu krypčių politikais bei visuo- 
menininkais, ekonomistais dėl 
busimųjų savo valdžios darbu, 
uždavinių. Jis lanko taip pat ir 
įvairius viešuosius darbus, susi-., 
pažįsta su visais svarbiaisiais rei
kalais krašte, kad,perėmęs val
džią, galėtų tuojau tvarkingai 
vykdyti savo planus.

PAKELS GAZOLINO KAINĄ
Arabams sumažinus naftos 

gamybą ir pakėlus jos kainą,at
bodo,nebus galimai' išvengti ne
pakėlus ir Brazilijoje gazolino ir 
visu naftos produktų kainų, 
o
BAUSMĖS RADIJO STOTIMS

Šiomis dienomis valdžia už 
darė septynias radijo stotis ir 
žada uždaryti visą jų šimtinę, 
už nesilaikymą nustatytu tai
syklių savo programoms.

PXIS/1 UL YJE
KARAS ANT NOSIES KABO

Egiptas ir Sirija bei jų rėmė
jai arabai nuolat graso tuojau 
pradėt sustojusį karą su Izrae- 
'iu, jei tas tučtuojau neapleis už
imtas arabu žemes.
•

50.000 KARIUOMENĖS ESĄ 

sutraukta su visais moderniais 
ginklais Suezo miesto padangė
je. Miestas esąs apsuptas Izrae
lio kariuomenės, o arabai supą 
izraelitus.

IZRAELIS GIRIASI galis at re m, 
ti bet kokius arabų puolimus,ir 
dar juos sutriuškinti. Bet su tuo 
nesutinką amerikiečiai ir rusai. 
S

torius šios savaitės pradžioje ė- 
mė lankyti arabų sostines ir tar
tis dėl taikos su Izraeliu. Jis lan
kysis ir Japonijoje.

JAV
Didžiausieji Amerikos dienraš

čiai pradėjo dėt straipsnius, rei
kalaujančius, kad prez. Nikso- 
nas pats pasitrauktų iš preziden
to vietos ir ją užleistų kitam. 
Kodėl? Todėl,kad,esą,tauta ne- 
bepasitikinti juomi dėl-iškilusių 
skandalų Watergate byloje ir jo 
elgesio. Jei jis pats neatsisaky
tų, laikraščiai reikalauja iškelti 
jam politinę bylą ir pašalinti.

SUMAŽINO NAFTĄ

Dešimties naftą gaminančių 
arabų kraštų ministrai susitarė 
tuojau pat sumažinti naftos ga beužteršia,i r sveikatai naudinga.
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mybą visu ketvirtadaliu

OLANDIJA
Arabai nebeparduoda naftos 

Olandijai, kam ta remianti Izra 
elj. Todėl valdžia uždraudė o 
landams sekmadieniais naudotis 
automobiliais. Iš 13 milijonu gy 
ventoju automobiliu važiuot ga 
Ii tik 16 tūkstančiu,-gydytojų.

Bet olandai visada labai mėgo 
dviračius. Todėl dabar vėl juos iš
sitraukė ir užplūdo gatves. Ir ga 
žoliną sutaupo,ir miestų oro ne

KISSINGERIS VĖL SKRĄIDO

JAV užsienio reikalams sekre-
„Kaip ąžuals drūts prie Nemunėlio, lietuvis nieko neatbos*. (ia ne Lietuvos ąžuolas, o jaunimo stovyklom 

DAINA VOS, JA Valstybėse. Lietuvoje nevalia niekur statyt kryžių, nei koplytėlių. Taikinės laisvė"
s 1 ■ 1 ’ '’r ' • -.......*

Lietuvos nacionalinė
M.Mažvydo biblioteka.
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ÍITAIF 8CAOOTA MOKYTOJA

ONA BO

(Prasidėjo nuo nuotraukos).
1969 m. spalio mėn. j Vilkaviš

kio vid. m-los mokytojos Karu- 
šauskienės rankas atsitiktinai pa
kliuvo mokyt. O. Brilienės vaikų 
Pi rm osi os Komu n i jos nu ot rau kos. 
Kerušauskienė jas parodė mokyk
los direktoriui Oekanavičiui. Tuo
jau buvo sušauktas uždaras mokyk' 
los partinių susirinkimas, po kurio 
mokytojai Brilienei jsakyta para
šyt pasiaiškinimą. Mokytoja pa
tvirtino, kad čia yra jų šeimos 
nuotraukos, ir, remdamasi Leni
no mintimis, pasiūlė nesikišti j jų 
šeimos vidaus gyvenimą. Prasidėjo 
šantažavimas: kasdieninis švaros 
tikrinimas mokytojos Brilienės kla 
sėje, ir kaip ji praveda pamokas. 
Tikrintojams viskas atrodė labai 
blogai, nors iki šiol mokyt.Brilie- 
nė neturėjo nė vieno papeikimo.

(„Tiki ar ne? "):
Vieną dieną suruošiamas svars

tymas. .
- Tai kaip tu, Briliene, tiki ar 

ne? - paklausė direktorius.
- Taip, aš tikiu, -- ramiai atsa

kė paklaustoji.
Komisijos nariai pradėjo aiškin

ti, kad baigus aukštąjį mokslą tikė
ti j Dievą netinka, kad reikia ap
leisti mokyklą, jei neatsisakoma 
tikėjimo ir 1.1. Mokytoją gąsdino, 
kad ji bus svarstoma švietimo sky
riuje, prieš visus rajono mokyto
jus tr pan.

Viešai mokytojai išpažinti ti
kėjimą tai baisus dalykas, - kal
bėjo direktorius.

- Kaip yra žema mokytojai, 21
metus išdirbusiai mokykloje, būti 
tikinčiai. Kur sąžinė? - norėda
ma įsiteikti direktoriui kalbėjo 
mokytoja Blažaitienė.

- Tai ką, tu tiki ir į pomirtinį 
gyvenimą? ...

Mokytojai labai pasipiktino mo
kyt. Kerušauskienės elgesiu, kad 
ji išdavė nuotraukas, bet po direk
toriaus apibarimo, kad jie esą „ne
sąmoningi", nuotaikos pradėjo 
keistis.

Nuotraukos buvo sugrąžintos 
po to, kai mokyt. Briliene parašė 
skundą į TSRS Švietimo Ministe
riją.

(Ekstra susirinkimas):
1970 m. gegužės mėnesį sušau

kiamas mokytojų ekstra susirinki
mas, kuriame bus svarstomas mo
kyt. Brilienės elgesys.
- Aš visą laiką buvau ir esu gi

liai tikinti. Einu j bažnyčią, nes
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tai mano pareiga. Aš visada eida
vau j bažnyčią, tik slaptai. Dabar 
man nėra ko slapstytis, nes šis 
klausimas visiems žinomas/ - kal
bėjo susirinkime mokyt.Brilienė.

Mokytojai savo pasisakymuose 
pabrėždavo, kad mokyt. Briliene 
yra gera kaip mokytoja ir kaip 
žmogus, tik dėl savo tikėjimo ne
tinkanti pedagogo darbui. Po susi
rinkimo kai kurios mokytojos atsi
prašė mokyt. Brilieną. Buvo aišku 
- daugelis kalbėjo baimės įtakoje, 
priversti. Susirinkimo pabaigoje 
direktorius pasiūlė balsuoti, kad 
mokyt. Briliene netinkanti peda
goginiam darbui. Kelios mokyto
jos nebalsavo, ir už tai direktorius 
jas skaudžiai apibarė,

(Svarsto prof.-mokytojų sąjunga):
1970 m. birželio mėn. mokyk

los profsąjungos vietos komiteto 
posėdyje buvo svarstomas mokyt. 
Brilienės likimas. Pirmininkas Gir- 
dauskas perskaitė Vilkaviškio ra
jono švietimo skyriaus vedėjo raš
tą, kuriame profsąjungos vietos 
komitetą prašo pritarti mokyt. 
Brilienės atleidimui iš darbo. Visi 
dalyviai pasisakė, kad tikinti mo
kyt. Briliene mokykloje dirbti ne
galinti. Ji paaiškino: „Svarstyda
mi mane dėl įsitikinimų, jūs pa- 
žeidžiate tarybinius įstatymus". 
| tai direktorius atsakė, kad ji, ti
kėdama į Dievą, įžeidžia savo ko
legas mokytojus-komunistus, kad 
neprijaučia tarybinei santvarkai. 
Be to, apgailestavo, kad mokyt. 
Brilienės vaikams baigus XI kl. 
reikės j charakteristikas įrašyti, 

kad jie tikintys. Siūlė kreiptis i 
rajono valdžią — ir būsianti įdar
binta. Baigdamųnubalsavo mokyt. 
Brilienę atleisti iš darbo.

(Svarsto mokytojų konferencija):
Mokytojų konferencijoje, įvy

kusioje rugpjūčio mėnesį, propa
gandos skyriaus vedėjas Vyšniaus
kas, kalbėdamas ideologiniu klau
simu, mokyt. Brilienę išvadino da
vatka ir priminė, kad jai ne vieta 
dirbti mokykloje. Direktorius kal
bėjo apie apleistą ateistinį darbą 
mokykloje ir mokytojams įsakė 
perspėti mokinius, kad jie negali 
eiti paskui kryžių ir kunigą, ne
žiūrint kieno bebūtų laidotuvės. 
Neseniai vieno studento ir kunigo 
Valaičio daug mokinių nešė gėles 
ir vainikus. Direktorius apibarė 
mokytojus, kad šitie, matydami 
mokinius nešančius gėles ir vaini
kus, neištraukė jų iš eisenos gretų. 
„Tikintieji visame rajone pakėlė 
galvas, o partija iš savo pusės visu 
griežtumu imsis darbo sutramdy
ti šį įsisiūbavimą", niršdamas kal
bėjo di rektorius.

(Kolegos nekolegiški):
Prasidėjus Brilienės persekioji

mui, partiniai mokytojai viešai 
reiškė neapykantą: nekalbėjo su ja, 
atrodė, net pažiūrėti į jos pusę ne
nori. Mokytojai, kažkieno inspi
ruojami, nuolat siūlė Brilienei sa
vo noru pakeisti darbą. Ypatingai 
jiems nepatiko viešas Brilių šeimos 
lankymasis j bažnyčią.

(įsakymas atleisti iš darbo):
1970.IX.14 Vilkaviškio raj.švie

timo skyrius įsako mokyt. Brilie
nę atleisti iš darbo. Direktorius 
maldauja niekur nesiskųsti, nes 
būsią dar blogiau.

Per paskutinę pamoką mokyt. 
Briliene, atsisveikindama su moki
niais, jiems paaiškino, kad už tikė
jimą'yra atleidžiama iš darbo. Už 

šitai labai užpyko mokyklos va 
dovybė

(Liaudies teisme):
Rugsėjo pabaigoje mokyt. Bri

liene kreipėsi į rajono liaudies teis
mą, prašydama sugrąžinti ją j dar 
bą. Spalio 14 d. įvyko teismas. 
Švietimo skyriaus vedėjas Šačkus 
teismui paaiškino, kad Briliene ti
kinti, eina j bažnyčią, ir dar me
lagingai pridėjo, kad per paskuti
nes pamokas mokinius mokiusi 
tikėti Dievą.

Briliene patvirtino, kad tiki 
Dievą, lanko bažnyčią, tačiau šito 
tarybiniai įstatymai nedraudžia.

Prokuroras teigė, kad šitokios 
žemos moralės žmogus mokyklo 
je dirbti negali.

Aplamai, teismas buvo daugiau 
ateistinė propaganda, o ne pastan 
gos išsiaiškinti teisėtvarkos pažei

Dar ne galas.

Šiuo metu Lietuvoje yra šios vidaus 
oro linijos: Vilnius Kaunas, A I v tu \
■ Druskininkai. Panevėžys. Kupiš 
kis, ■ Rokiškis: Kaunas Šiauliai 
Palanga, Klaipėda. Šilute. Drus 
kininkai. Su Šiauliais sujungta \ 1A nu 
nė ir Mažeikiai, o Biržai per Pana < /

' t .
1935 m. ėjo tarptautinės linijos pei 
Kauna i Ryga. Talina. Maskva. Berlviu 
ir kitur:. 1937 m įvesta linija i Helsm 
ki, 1932 Vilnius ■ Varšuva R\ga 
Lietuvos vidaus linija pradėta steigti 
1937 metais. įgyti du angliški'P U-» 
,.Q-6* lėktuvai pavadinta ..Stepas Da 
rius” ir ..Stasys Girėnas” Jie skraidė 
tarp Kauno ir Palangos, o 1939 metais 
ir tarp Kauno bei Rygos. Užėjus sovic 
tams. Lietuvos Oro Linija nustojo veik 
ti. Iš Vilniaus šiuo metu skrendama < 
keliasdešimt Sov. Sąjungos miestu. \r 
tintiesiems skrydžiams naudojamas lėk 
tuvas Jak-40. (Mokslas ir Gyvenimas)
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Petras Pakalnis

ÍHUriKl ČILis IV F K į A l

Naujasis žydų ir arabų karas, pra
sidėjęs spalio mėnesio'pradžioje, nu
kreipė politikų ir žurnalistų dėmesį 
nuo kruvinų Čilės įvykių, kuriuos 
vienas JAV žurnalistas pavadino„keis 
tu būdu grjžtj i normalų gyvenimą”, 
o kitas - „Santiago skerdykla”. Is’ 
tiesų, tokių jvykių Čilės istorija nė
ra pergyvenusi ir kas juos matė iš ar
ti. tas pasibiamėjo Čilę valdančios 
juntos žiaurumu. Štai ką apie juos 
pasakoja vienas JAV žurnalistas.

Nors junta neigia žinias apie ma
sines Čilės piliečių skerdynes, bet 
užsieni pasiekusios žinios yra tikros 
ir paliudytos patikimų žmonių. Pa
siėmęs juntos išduotą spaudos pasą, 
tas amerikietis žurnalistas nuėjo j la
voninę. kurioje buvo saugojami ir 
atpažjstami lavonai. Pirmame aukšte 
buvo virš 50 lavonų. Jie buvo nuogi 
ir pasodinti prie koridoriaus sienų. 
Dauguma buvo nušauti iš arti per 
smakrą. Visi buvo jauni, ir spren
džiant iš sukietėjusiu delnų, darbi
ninkai. Jų tarpe buvo ir kelios mer
ginos. Jų galvos buvo sudaužytos.

Norėdamas turėti liudininką, tas 
pats žurnalistas pasiėmė su savim 
vieną čilieti draugą ir kitą dieną gru
žo atgal i tą pačią lavoninę. Ši karta 
koridoriuje jis pamatė virš 70 lavo
nų. Lavonai buvo skirtingi nuo praė
jusių dienų matytų. Kai žurnalistas 
ėmė nuo pečių foto aparatą, i kori
dorių įėjo vienas tarnautojas ir jo 
paklausė, ko jis norįs. Žurnalistas 
atsakė, kad ieškąs išvietės. Tuokart 
tarnautojas liepė sekti paskui ji. Pa
ėjęs keletą žingsnių, žurnalistas pa
suko | dešinę ir irovė pro duris. 
Daugiau i tą lavoninę jis nedrįso grįž
ti.

J E. vysk. V. Brizgus, Tėvų Jėzuitų Provincijolas kun. G.
Kijauskas, S.J. ir Tėvų Jėzuitų Čikagoje vienuolyno \ 7 ?

vyresnysis kun. J. Borevičiųs Jaunimo Centro kavinėje 
dalinasi dienos įspūdžiais. Nuotr. D. Vakarės

a

Nors lavoninės tarnautojams bu
vo griežtai įsakyta niekam nesakyti, 
kas ten dedasi, bet tam žurnalistui 
pavyko gauti iš vieno tarnautojo duk
ters tikrą lavonų skaičių - 2.796 - 
nušautų iki keturioliktos revoliuci
jos dienos ir perėjusių per šią lavoni
nę. Nėra patikimų žinių, kas dėjosi 
kituose Čilės miestuose. Vienas duob
kasys pasakojo tam JAV žurnalistui, 
kad lavonai vežami ir | greitosios pa
galbos punktus, o paskui helikopte
riai sumeta juos | jūrą. Vienas kuni
gas jam sakė, kad technikos univeri 
sitete jis matęs 200 lavonų. Spren
džiant tik iš centralinės lavoninės 
skaičiaus, Čilės karinė junta kasdien 
likviduodavo apie 200 žmonių be 
normalaus teismo.

Dauguma aukų gyveno neturtin
gųjų kvartaluose, vadinamuose „po- 
blaciones'.' Tapęs prezidentu, Allende 
rūpinosi jų gyventojais. Gavę darbo 
ir maisto, taip vadinamieji „rotos" - 
skurdžiai - galėjo įsigyti naujų dra
bužių. nusipirkti radijo ir televizijos 
aparatus, net šaldytuvus. Įtardama, 
kad jie gali priešintis naujai vyriau
sybei, karinė Čilės junta pradėjo juos 
terorizuoti, masiniai areštuoti ir su
šaudyti. Žmonės, ypač moterys, bu
vo, taip įbauginti, kad kai kurie ne
drįso ieškoti lavoninėse savo giminių 
ar pažįstamų. Kai kuriose vietose ka
reiviai nuplėšė net oficialius lavonų 
sąrašus, kad niekas negalėtų jų pa

tikrinti.

Kadangi junta jvedė griežtą cen
zūrą, Čilės gyventojai nėžmo, kas 
dedasi jų krašte ir pasitenkina tik 
gandais. Bet patikrinti gandus yra 
sunku ir pavojinga. Karinė vyriausy

bė pareiškė, kad veda kraštą j nor
malų gyvenimą, bet jos priemonės 
yra žiaurios ir beveik prilygsta So
vietų vartotoms priemonėms. Vieno
je Santiago miesto dalyje, vadina
moje San Borja, kareiviai pradėjo 
veržtis pro užrakintas duris,z atėmė 
iš žmonių tūkstančius knygų ir jas 
sudegino. Ant laužo supleškėjo net 
Mark Twain romanai, vieno žymaus 
JAV ekonomisto ekonomijos studi
jos ir seni Time žurnalo numeriai. 
Lyg pasityčiodamas iš įvykusio fak
to, vienas valdžios atstovas pareiškė, 
kad vyriausybė yra priešinga knygų 
deginimui. Sudegintos buvo ir No
belio premiją laimėjusio poeto Ne
rudos knygos, o jo namas išplėštas. 
Valdžia pareiškė, kad areštuos „van
dalus”, bet iki šiol jų nesugavo.

Čilės karstai turi stiklines dureles, 
pro kurias matosi lavonų galvos. Kai 
minėtas JAV žurnalistas aplankė dvi 
šeimas, kurių sūnūs buvo sušaudyti, 
motinos atidarė dureles ir žurnalis
tas matė, kad lavonai buvo be galvų. 
Civilizuotuose kraštuose mirties spren 
dimas vykdomas kitaip.

KIEK GYVENTOJU VILNIUJE

1811 m. buvę 56.000 gyventojų, 
1929 m. prieš karą - 215.000, 1973 m. 
- 410.000. Per 19 lenkų okupacijos 
metų, buvusios pastatytos trys septyn
metės mokyklos, o po paskutinio karo: 
42 vidurinės mokyklos, 9 mokslinio ty
rimo institutai, 68 stambios pramonės 
įmonės, 4 viešbučiai, 11 technikumų, 
2250 tūkstančių ketvirtainių metrų plo
to; 104 pramonės įmonėse dirbą 100. 
000 žmonių; 350 veikiančių bibliote
kų su apie 11 milijonų knygų; ^ligo
ninių, kurias aptarnauja 2400 gydyto
jų ir 5000 vidurinio medicinos mokslo 
personalo; veikia 6 aukštosios mokyk
los, kuriose yra 1800 mokytojų ir per 
27.000 studentų; veikia 35 klubai, 5 
muziejai, 5 teatrai ir 21 kinoteatras. 
(ELTA)

NIEKAD NEREGĖTAS VAIZ
DAS TELEVIZIJOJE

Spalio 25 tūkstančiai Izrae
lio televizijos žiūrovų matė nie 
kad ir niekur neregėtu įvykį,tie 
šiai iš kovos lauko.

Izraelio generolas Bar-Lev kai 
basi akis j akj su nelaisvėn pate 
kusiu Egipto generolu Yasser 
Hathen, Sueso kanalo krante 
Bar Lev amžiumi gerokai senes 
nis už Hatheną. Padėjęs drau 
giškai ranką ant egiptiečio pe 
čių jis sako: „Eik kiton kanalo 
pusėn ir daryk viską savo vy 
rams išgelbėti. Reikalas čia gry 
nai žmoniškas. Pasakyk karimo 
kijai,kad mes leisim jiems su sa
vo kariais praeiti ne kaip karo 
nelaisviems, bet prisijungti prie 
Egipto kariuomenės didžiumos 
Sakau tai kaip karys kariui. Ga 
liu užtikrinti jūsų draugus, jog 
Izraelio štabas nekliudys praei 
ti jų pajėgoms".

Prieš nelaisvėn patekdamas 
generolas Hathen,vadovavęs vie
nai baterijai,atsako: „Generole 
aš manau,jog mūsų karininkija 
gerai žino kokia yra jų padėtis 
ir pati galėtų padaryti tai, ko 
manęs dabar prašote, nereikia 
man įsikišti".

Tada Bar Lev apkabino jau 
nesniojo generolo pečius ir tarė

— Nenoriu versti jus apsis ■ 
pręsti. Tiktai jūs pats galit tai 
padaryti. Bet aš esu senesnis už 
jus. Turiu 30 metų karinės tar 
nybos patyrimą, todėl drįstu 
jums patarti. Jūs galėtumėt iš
gelbėti daugelį gyvybių. O tai 
yra svarbu tiek Egiptui tiek Iz 
raeliui.

Egiptietis nesileidžia įtikina 
mas. Atkerta:

„Generole, dabar yra paliau 
bų metas".

Bar Lev yra žinomas kaip pa 
sakiškai ramus lėtas vyras. Jis 
atskleidžia egiptiečiui karo lau 
ko žemėlapį, parodo jam abiejų 
kariuomenių pozicijas tame 
fronte ir aiškina:

„Kaip galite pats patikrinti, 
visa trečioji Egipto armija yra 
apsupta. Jos užnugaris atkirs
tas. Tuščias bus bet koks pasi 
priešinimas. Nėr kas daugiau 
pasirinkti tarp apsupimo ir pa
sidavimo. Siūlau jums tokį pa
sirinkimą: Garbingai praeik mū
sų linijas ir grįžk pas savuosius. 
Tuo būdu nebūsit savo dėvi
mos uniformos išdavikas ir ga
lėsit išgelbėti daugelį gyvybių.

Egiptietis generolas pasvyruo
ja keletą akimirkų, prieš pasi
ryždamas. Pagaliau atmeta ge
nerolo Bar Lev pasiūlymą ir 
sugrįžta į karo belaisvių stovyk
lą".
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NEMIGA

Žmogus pramiega trečdalį savo gyve- 
•įmo Miegas būtinas gyvam organiz

mui, nes tik miegant pailsi nervų siste
ma. organai bei audiniai, sugrįžta išeik
votoji energija. Sveikas žmogus užmie
ga greitai,miega giliai ramiai ir dažniau
siai nesapnuodamas. Po tokio miego 
žmogus jaučiasi pailsėjęs, žvalus, pilnas 
jėgų pradėti darbo dieną.

įvairiais žmogaus amžiaus laikotar
piais fiziologinio miego ilgumas nevie
nodas. Naujagimiai miega apie 22 vai. 
per parą, 2-4 metų vaikai —15-16 vai., 
4 7 metų vaikai«~12 vai.,10 metų-10 
vai ir tt. Suaugusieji miega 7-8 vai. Su
augusiųjų miego laiko norma yra indi
viduali,ji priklauso nuo kiekvieno žmo
gaus nervų sistemos ypatumų, įpročių, 
gyvenimo sąlygų. Senesnio amžiaus žmo 
nėms sunku išmiegoti ištisai 7-8 vai., 
todėl jie dažniausiai miega du kartus 
paroje Popietinis miegas taip pat patar
tinas ligoniams bei visiems nusilpusio 
organizmo žmonėms.

Tačiau sveikiems žmonėms perdaug 
ilgai miegoti nenaudinga. Žmonės, ku
rie daug miega, skundžiasi apatija, gal
vos skausmais, sumažintu darbingumu, 
bloga nuotaika.

Nemiga yra viena dažniausių miego 
sukrikimo rūšių. Ji gali pasitaikyti įvai
rių ligų atvėjais ir neretai būna vienu iš 

tų simptomų, pavyzdžiui, galvos smege
nų uždegimo, alkoholizmo, psichinės li
gos, taip pat ji pasitaiko kvėpavimo ta
kų ir širdies-kraujagyslių ligų bei kito
kiais atvejais. Nemiga dažnai lydi funk
cinius nervų sistemos susirgimus, ypač 
neurasteniją, kai, pervargus/nervų sis
temai, galvos smegenų žievėje sutrinka 
dirginimo ir slopinimo procesai. Senes
nio amžiaus žmonės daugiausia nemie
ga dėl nepakankamo smegenų aprūpi
nimo deguonimi, dėl arteriosklerozės 
pakilus galvos smegenų kraujagyslėms.

Tačiau nemiga kartais nusiskundžia 
ir sveiki žmonės. Taip būna pakeitus 
dienos režimą, einant miegoti ne tuo 
pačiu laiku. Reikšmės turi miego vie
tos bei aplinkybių pakeitimas. Jautres
nės nervų sistemos žmonės ilgai neuž
miega po stipresnių pergyvenimų, įtemp 
to protinio darbo, jei jis dirbamas prieš 
miegą. Kartais nemigą sukelia ir gausus 
valgis prieš miegą, stipri arbata bei ka
va, triukšminga ir tvanki aplinka kam
baryje.

Gydant nemigą, svarbiausia yra iš
aiškinti jos priežastį. Jei nemigą sukelia 
kuris nors infekcinis, neurologinis, psi
chinis ar kitoks susirgimas, gydomas 
pagrindinis susirgimas ir kartu atitinka
momis priemonėmis mažinamas nemi
gos pasireiškimas. Esant sutrikusiai funk 
cinei nervų sistemai, reikia nustat/ti 
teisingą darbo ir poilsio režimą, šalinti 

nervų sistemos veiklos pertempimą su
keliančias priežastis.

Visais atvejais svarbu prisilaikyti mie
go higienos reikalavimų. Miegoti reikia 
eiti visada tuo pačiu laiku. Prieš miegą 
sveika pasivaikščioti gryname ore. Miega 
masis kambarys turi būti gerai išvėdin
tas, patartina palikti nakčiai atvirą lan
gą. Kambaryje neturi būti triukšmo, 
ryškios šviesos. Prieš miegą reikia išjung
ti radiją. Nepatartina prieš miegą skai
tyti, dirbti protinį darbą, nes psichinis 
aktyvumas negreitai atsipalaiduoja. Va
karienę reikia valgyti ne vėliau kaip 
dvi valandas prieš miegą. Valgis turi bū
ti nesunkus, iš pieno produktų, vaisių. 
Miegoti geriausia su pižama ar nakti
niais marškiniais pasiūtais iš lininės bei 
medvilninės medžiagos.

Asmenims, kuriuos kamuoja nemi
ga, patartina sportuoti, kiek galima daž
niau būti gryname ore. Nemigos atve
jais gerai padeda vakare taikomos van
dens procedūros • bendros šiltos vonios 
arba karštos kojų vonelės, dušai. Kar
tais padeda galvos masažas.

Kai kurie asmenys atsigulę visaip 
stengiasi koncentruoti savo mintis, į- 
tempti pastangas, kad užmigtų, bet vel
tui. Tačiau atsigulę blogai miegantieji 

• žmonės turi atsipalaiduoti, nuraminti 
save, nesibaiminti galimos nemigos. Ta
da tikrai greičiau nepastebimai ateis 
miegas. O minčių sukaupimas aktyvina
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ĮSPŪDŽIAI IŠ LIETUVOS

Lietuvių kilmės amerikietis J.P Sm" 
mokąs lietuviškai, lankėsi Lietuvoj 
norėdamas aplankyti savo senelių gim 
tines ir jų kapus. Grįžęs iš kelionės. 
„Chesterfield Savings and Loan Assn 
biuletenio š.m. liepos laidoje aprašė 
savo įspūdžius. Aprašymas pavadintas 
„Vargšai lietuviai: 1973 metų stiliaus 
vergovė".

Vos atvykęs į Vilnių, turėjęs atiduo 
ti savo pasą, o be paso komunistų vai 
domuose kraštuose žmogus pasijuntąs 
kaip paukštis be sparnų. Jam vienam 
neleidžiama keliauti nei traukimu, nei 
lėktuvu, nei autobusu. Lietuva prieš 
1944 m. sovietų invaziją ekonominiai 
kultūriniai buvusi labai aukštai pakilusi 
Dabar gi, kiekvienas vyras, moteris a» 
vaikas dirba ir tarnauja tik valdžiai 
Pinigų problemos gal ir nebūtų, tik vis< 
blogybė esanti ta, kad krautuvių lentv

Tęsinys 9 psl.

dirginimo procesus smegenų žievėje ir 
trukdo išplisti slopinimo procesui

Sunkesniais nemigo atvejais padeda 
vaistai. Tačiau vaistus reikia vartoti tik 
tada, kai jau kitos priemonės nepadeda 
Medikamentus galima vartoti tik ribo 
tais kiekiais ir griežtoje gydytojo kon 
trolėje. Tačiau vaistų vartojimas neduc 
laukiamų rezultatų, jei nebus pašale 
tos nemigą sukeliančios priežastys

L nu—w'--. - -----------------

RELIGIJA IR SVEIKATA
Dr Zenonas Danilevičius

Tikrai įdomu, kad daugelis religijos dėsnių pil
nai sutamjja su sveikatingumo nuostatais. Atro
do, kad Dievo ir Bažnyčic tikrai tik gero žmo
nėms norėta. Paimkime keletą konkrečių pavyz
džių

Vienas iš Dievo įsakymų sako: nepaleistuvauk. 
Ką gi medicina tuo atžvilgiu pataria? Ji pataria 
ne tik nepaleistuvauti, bet netgi nurodo, kad su
silaikymas yra sveikatos laidas. Gašlumas išjau- 
dma nervus, padaro žmogų irzlų ir patįžusj. 
Seksualiniai aktyvus žmogus greičiau sensta. 
Nuolatinis ieškojimas seksualinio jaudinimo, nau
dojimasis nedoromis knygomis, žiūrėjimas į pa- 
leistuviškus paveikslus, gėrėjimasis palaidais fil
mais, nors tiesiog neįeina į aktyvaus paleistuva
vimo kategoriją, bet sveikatai kenkia, nes per 
nuolatinį nervų dirginimą trukdo koncentruotis 
I aplinką ir darbą, silpnina pajėgumą tiksliai gal
voti, priveda prie nuolatinio nuovargio jausmo, 
ir apskritai silpnina protines ir fizines jėgas.

Bažnyčios įsakymai draudžia persivalgyti ir 
persigerti. Šiandien medicinos mokslas yra įro
dęs, kad persivalgymas yra viena iš pavojingiau
sių blogybių: nuolatiniai persivalgęs žmogus ga
dina sau skrandį, kenkia bendram kūno metabo- 
lismui, be reikalo perkrauna širdį ir cirkuliaciją, 
augina nereikalingą svorį, didina cholesterolio 
kiekį kraujyje ir - kai kuriais atvėjais - gali sau 
net cukraus ligą įsivaryti, jei įgimto palinkimo tai 
ligai yra. Kalbant apie persivalgymą, kalbame 
tik apie perdidelį bendrą maisto kiekio naudoji
mą; čia dar reikia pridėti, kad nežiūrint, ką val

gysi, jei perdaug - tai jau nesveika; tuo labiau 
gi kenkia perdidelis kiekis vienašališko maisto, 
kaip tai vien saldumynų,ar vien riebalų.

Mahometonų religija savo tikintiesiems pata
ria ir net įsako atlikinėti dažnus apsiplovimus. 
Tas, ypatingai karštuose klimatuose, kur van
dens mažai, yra labai svarbus patarimas sveika
tos išlaikymo atžvilgiu. Švara trukdo bakteri
joms daugintis ir įsigalėti. Švara apsaugo nuo j- 
vairių infekcijų, uždegimų, odos išbėrimų ir pa
našiai. Tad ir mahometonų religija sveikatos at
žvilgiu daro gera.

Žydų religija neleidžia jiems valgyti kiaulie
nos. Kiaulienos taukai turi daug prisotintų rie
balinių, tai yra viena iš prasčiausių mėsos rūšių. 
Turi daug prisotintų reikalbinių rūgščių, kurios 
žmogui žalingos ir gali padidinti kraujo choles
terolį ir kitus lipidus, gali netiesioginiai privesti 
prie labai pavojingos širdies ligos ir staigaus šir
dies priepuolio. Ne tik kiaulienos riebalų reikė
tų vengti, bet iš viso daug sveikiau yra valgyti 
augalinius riebalus vieton gyvulinių.

Katalikams seniau būdavo reikalinga užlai
kyti daug pasninkų.Pasirodo, kad ir tas yra svei
katai labai naudinga. Laikas nuo laiko susilaiky
ti nuo netgi ir normalaus maisto kiekio, leidžia 
skrandžiui pailsėti, cheminiai medžiagų apyvar
tos procesai irgi pailsi, organizmas atsikrato ne
reikalingų cheminių ir fizinių šlakų, na ir būna 
žmogus sveikesnis ir miklesnis. Saikingas pasnin
kas, ypačiai periodinis susilaikymas nuo mėsos 
yra labai sveika visiems, o ypač, pavyzdžiui, 
tiems, kurie turi aukštą kraujo spaudimą. Vie
ną dieną į savaitę be mėsos, tik su žuvim ar dar
žovėmis, yra prailginimas gyvenimo bent viena 

diena. Ir sunkesni pasninkai naudingi, jei jie ne 
perilgi.

Paprastasis Dievo jsakymas mylėti savo art. 
mą, irgi yra naudingas sveikatos atžvilgiu Žmo 
gus mylėdamas artimą, gyvena taikoje Taika 
yra ramybės stovis. Tad, žmogus, kuris neieško 
ginčo ir kitiems atleidžia jų nuoskaudas prieš ji 
gyvena ramybėje. Tokio žmogaus nervai atsilei 
džia, gyvenimas pasidaro malonesnis ir priimti 
nesnis, ir sveikata gerėja. Nuo nuolatinio pykčio 
ir ergelio žmogus įsigyja virškinimo sutrikimus, 
nervai genda, širdis yra nuolat perkrauta dėl per 
smarkaus plakimo, kraujo spaudimas kyla ir kiti 
organai yra irgi nervavimosi paveikiami neigiama 
prasme. •

Sekmadienį švęsk - tai vėl kitas Bažnyčios įsa 
kymas. Vadinasi, per šešias dienas dirbęs, pailsėk 
ir ramiai praleisk tą dieną Dievo garbei. Čia yra 
dviguba nauda sveikatai. 1) poilsis yra naudingas 
kūnui jėgas atgauti ir sustiprinėti, o 2) Dievo ger 
bimas šventės metu, pamaldų lankymas ir mal 
dos nuotaika sulaiko mus nuo perdėto naudoji 
mosi linksmybėmis šventą dieną ar sekmadieni 
Turime ramiai, saikingai rasti balansą tarp poil 
šio, maldos ir padoraus, neperdėto pasilinksmi 
nimo.

Dievo ir Bažnyčios patarimuose ir įsakymuo
se randame visa, kas mums reikalinga sieloms iš 
ganyti, bet ir kūno atžvilgiu gauname daug nau
dingų nuostatų. Jeigu visada laikytu mėmės tų re
ligijos įstatymų, būtume sveikesni, ilgiau ir lai
mingiau gyventumėme, o ir po mirties, kuri nė 
vienam iš nėra is’vengiama, turėtumėme tą 
laimę Dievą akis j akį pamatyti ir amžinoje jung
tyje su Juo pasilikti.
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‘ASAULIO LIETUVIU BENDRUO

MENĖS NUTARIMAI

Švietimas 8 puslapyje)

JÉMESYS LIETUVIŲ JAU
NIMUI

Seimas ypatingą dėmesį ski
tą lietuvių jaunimui, jo orga- 
uzacijoms, spaudai ir kitiems 
to siekiams. Skatina jaunimą 
sijungti j tautinių šokių, dai
nų ir meno ansamblius, sporto 
Klubus, ideologines jaunimo or
ganizacijas (ateitininkus, skau
tus, vyčius, neolituanus, šviesie- 
čius-santariečius ir kt.), daly
vauti stovyklose ir lankyti litu
anistines mokyklas.

Taipgi Seimas prašo jaunimą 
ugdyti tautinj solidarumą jau
nimo organizacijų tarpe ir tiki
si, kad jaunimas su nauja ener
gija, naujais metodais ir naujai 
įsigyta patirtimi bei jaunatviš
ku ryžtu tęs vyresniųjų pradė
tus darbus, gausiai stodamas j 
Lietuvių Bendruomenės gretas 
ir vieningai siekdamas musų vi
sų bendrų tikslų įgyvendinimo.

LIETUVIŲSPORTININKAMS

įvertindamas galimybę per 
sportą palaikyti ryšius ne vien 
tik tarp įvairių kartų, bet ir tarp 
atskirų kraštų, Seimas sveikina 
sportuojantį jaunimą ir skatina 
kuo gausiau dalyvauti organi
zuotam lietuvių sporto klubų 
veikime ir prašo PLB Valdybą 
daugiau dėmesio skirti organi
zuotai sportininkų veiklai, pa
dedant jiem koordinuoti ir ruoš 
ti tarptautines lietuvių sporti
nes varžybas bei išvykas.

MŪSŲ LIETUVA

JAUNIMO STOVYKLA - “BRAVO, BRAVÍSSIMO”
Argentinos lietuvių jaunimas 

kaskart vis labiau susiorganizuo
ja, susicementuoja ir susidrau
gauja. Priešakyje jų laukia III 
Pas. Lietuvių Jaunimo Kongre
sas, kuris įvyks Pietų Amerikoje. 
Jaunimo laukia didelis darbas • 
to kongreso suorganizavimas. 
Tam reikia pasiruošti ir patiems 
gerai susicementuoti. Vienas iš 
pozityvių darbų buvo jaunimo » 
stovykla, pagal refreną įgavusi 
’’Bravo, bravíssimo” vardą. Joje 
dalyvavo apie 40 lietuviško jau
nimo. Ji įvyko V. Elisos T. Ma
rijonų vasarvietėje, Š. m. spalio 
12 - 14 dd.

PENKTADIENIS, 
SPALIO 12 D.

Iš ryto baigė suvažiuoti stovy
klautoja iir statėsi palapines. Ma
tėsi jaunimo iš "Nemuno” drau 
gijos (Berisso), "Ateities” an
samblio, L. Centro ir 5 jaunuoliai 
iš Kordobos miesto: Kristina Pin- 
kevičiūtė, Diana, Mirta ir Gusta-
vas Bukauskai ir Dominikas Ja
nulis. Vidudieny skambėjo dai
nos ir vyravo gera nuotaika. Pa
vakary išsiskirstę į grupes pokal
biams, į juos įsijungė ir mūsų 
vadovas kun. J. Margis, papasa
kodamas mums apie lietuvių kal
bą, jos’ svarbumą praeityje ir da
bartiniais laikais.

Vakare visi šoko ir linksmi
nosi. Sukosi sutartinis Malūnas, 
Kubilas, Audėjėlė ir Suktinis bei 
kiti lietuviški šokiai.

ŠEŠTADIENIS, 
SPALIO 13 D.

Kol šeimininkės ruošė pietus, 
mes susibūrę visi į grupes klausė
mės kun. J. Margio apie lietu
vių kalbos rašybą ir gramatiką.

Po pietų vyko įvairios sporto 
rungtynės ir žaidynės, bet buvo
laiko po medžiais maloniam pa

Ypač daug šnekučiavom su mū
sų svečiais iš Kordobos.

Vakare susidarė įvairi progra
ma: "Baile de disfraces”. Visi 
ruošėmės kuo įdomiau apsirengti 
ir pasipuošti.

Susidarius skaitlingesnei gru
pei, Gintaras Dambrava, ką tik 
grįžęs iš kelionės po Europos 
valstybes (taip pat ir Lietuvoje), 
mums papasakojo savo kelionės 
įspūdžius ir parodė parsivežtas

J. K. Baltrūnas Mahne, daug dir
bantis su jaunimu, stovyklos eko

nomines dalies vedėjas.

lietuviškas juostas, gintaro gaba 
lėlius ir Lietuvos vaizdų. Po to 
kilo daug klausimų ir kalbų.

Tą dieną atšventėm Juan Car
los Anacondio gimtadienį.

Tuoj po vakarienės klausėmės 
Hugo Cruzes Žitkaus kompozi
cijų. Jis drauge su savo draugais 
patiekė porą gražių dainų.

Sukurtas laužas surinko visus 
į draugišką ratą — Suk, Suk, 

Ratelį... Skambėjo lietuviška 
sutartinė ir gitara iki pat ryto.

SEKMADIENIS, 
SPALIO 14 D.

Iš pat ryto stovyklautojai priė-
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mė stovyklon atvykusius svečius 
— p. Hektorą Levanavičių su 
šeima. Hektoras atvyko su pas 
kaita, kurioje mums papasakojo 
apie Lietuvos geografiją ir se
nuosius lietuvių papročius.

Po to buvo išklausytos šv. Mi 
šios ir sugiedotas Lietuvos him
nas.

Vėl skirstėmės į grupes kalbė 
tis įvairiomis temomis.

Gražus oras leido pasinaudoti 
ir baseinu.

Šeimininkės ypatingai pasis
tengė paruošti šiuos paskutinius 
sekmadienio pietus. Visoms joms 
mūsų —- "Bravo, Bravíssimo”.

Po pietų pradėjome ardyti sa
vo palapines ir ruoštis grįžti na
mo. Buvo liūdna skirtis su drau
gais. 'Pavakary atsisveikinome su 
V. Elisa. Liko širdy daug dainų, 
malonių momentų ir naujai įsi
gytų draugų.

Manau, kad visiems patiko ši 
"Brolija”, kaip viena mūsų gru 
pė pavadino šią stovyklą. Gal ir 
vėl suruošime tokią stovyklą? 
Noro ir jėgų netrūksta.

Dalyvis.
(„Laikas")

Nelly Zavickaitė, stovyklos kul 
tūrines dalies vedėja, P. L. Jaun.

Sąjungos Valdybos narė.

Linksmai nusiteikę stovyklos dalyviai V. Elisoje, Matosi prelegentai H. Levanavičius, G. Dambra 
va, apvainikuotas kun. J. Margis ir kiti jaunuoliai. (Foto Pritty)

VEIKTI!

■ ’ • u > ' - a I. •>»

u žinodama^. Kaip ;i koJci .imi

: a . e; «. . .
<ia pngaria . . Pioblcuij pa>. - 
rinkli kryptį, palenk: .. ra\0 •: -
gas, o saarbiauM^ rasti veiklos pras
mę ir misiją.

\ e įkloję slypi rizika, dėl to piatc>nė> 
didesnės veiklos vieni bijo, kiti ne
pasitiki savimi.

Ir tu ateini veiklon netikru:”-.. •: -
(tąsa 6 psl.)

vėsy pabendrauti ir pasikalbėti.
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.Gižiesiems
KEIS'IIE/I SKAIČIAI

f ei skaičių 12345679 padauginsime iš 
.) OQQOgot iai sandaugoje gausime skal

ių, kurių skaitmenys iš eilės kils iki 
.''■'>ynių, o toliau vėl iš eilės mažės iki 
.eneto. Lengva dauginti, ar ne? Tik įsi- 

L'mėkime, kad dauginamajame skaičiuje 
n'ra aštuonių (8). Aštuntukas daugeliu 
atvejų yra,užkerėtas” skaitmuo ir viską
sumaišo. 12345679

X 99999999 

111111111
1)1111111

111111111
111111111

111111111

12345678987654321

NUOTYKIAI SU SKAIČIAIS

Dažnai nuotykiai su skaičiais sudomi
na net tuos žmones, kurie nėra matemati
kos mėgėjai arba neturi jai gabumų.

Pavyzdžiui, iš pradžių net ir matema
tikas nelabai patikės, kad žemiau duotųjų 
skaičių suma (dešinėje pusėje) bus lygi 
tų pačių skaičių atmuštų veidrodyje sumai 
(kairėje).

123,456,789 987,654,321
123,456,78 87,654,321
123,456,7 7,654,321
123,456 654,321
123,45 54,321
123,4 4,321
123 321
12 21
1 1

1,083,676,269 1,083,676,269

MŪSŲ LIETUVA

IT$3 tik nedidelis vargas nusiplauti rašaluo
hie nir otiictus pirštus.

KAIP PASIDARYTI LĖLIŲ TEATRU

nors linksmą dialogą. Būkite tikri, kad 
mažiesiems tai labai patiks. Jums liks

Kad palinksminus savo mažuosius 
broliukus ar sesutes arba draugus, gali
ma labai lengvai pasidaryti „lėlių, tea
trą“. Paimkime storai ir ryškiai rašantį 
paišelį ar parkerį ir ant pirštą galą nu
paišykime veidus. Iš spalvotą popietė - 
lią pasidarykime kepuraičią. Šiam reika- 

_ lui net galima pasiskolinti iš mamos siu
vimo „pirščiuką“, dantą pastos kepurai - 
tą ar kitą panašą dalykėlį, bet geriausiai 
tinka sidabriniai kepimo ar saldainią po
pierėliai. Plaukams naudokime vatą ir 
vilnas. Taip papuoštus pirštelius perkiš- 
kime per kokią nors dėžutą (labai tinka 
didelės degtuką dėžutės viršus) ir, juos 
judindami, pasakokime juokus ar kokį

’°. »» 
9 »

ATEITININKAI-«5 psl.
sitikėjimu. Ar iš to. išaugsi, priklau
sys nuo tavęs ir organizacijos: ar ji 
tau duos, ko lauki, ar tu mokėsi gauti, 
ką ji tau duoda?

Platesnės’ir gilesnės veiklos mokomės 
laipsniškai: Darom bandymus grupėje, 
studijuojame veiklos problemas, Įgy
jame drąsos ir patyrimo, bręsta mūsų 
iniciatyva.

Veikti - tai save duąti ir dalinti kitiems, 
o kartu ir dalintis su kitais.

Veikti reiškia daug ko atsisakyti ir save 
apriboti tikslais bei uždaviniais.

Negalvok, kad tu jau žinai visus veiklos 
labirintus ir švieskelius.
Veikla yra mokslas ir menas — 
vienas iš {domiausių ir gal būt sun
kiausių. .

Garbe Kristui!

SUKR-Brrė. pa$»Rbo- sv‘u /' E1 e"u 1 é ra 'f8 i17, V0
USi LIETUVIŠKAM .nt" I aUxtx-

y/A/c/ie p/etaa/s

KAI ROMANAS 
NUĖJO PRIE KI
TO VEŽIMO, AR
MINAS PRIĖJO 
PRIE DANYLOJ.

AóS/3
i
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MUZIEJAI LIETUVOJE

KAUNE

\ ienas -.encsniu istorijos n etnogra- 
i<" pobūdžio muziejų yra Kauno Vals- 
biniv istorijos muziejus. įkurtas 1921 

«e tais kada buvo vadinamas Karo mu- 
-viuim o nuo 1930 - Vytauto Didžio- 

> muziejus. Jo naujas pastatas statytas 
'Ko metais pagal VÍ Dubeneckio pro- 
M.i lai vienas turtingiausiu muziejų, 
mio eksponatai siekia žila senovę,ypa- 
ligai radimus iš Eigulių, Puvočių A- 

•ules ir kitur Didesnius skyrius skirtas 
inklu vystymuisi ir S. Dariaus ir St.Gi- 
eiio parodai Kitas muziejaus skyrius

< ikia Kauno pilies (XIV amžiaus)
< >k vii

TRAKUOS

i >4* m įkurtas Trakų istorijos mu- 
eiu' atstatytoje pilyje (XIV amžius). 
,/iejuje pažymimi anų laiku ginklai. 

»v«* *>u kryžiuočiais. 1410 m. Žalgi- 
,, hus’is anų laiku prekyba ir prairto- 
h XVII šimtmečio 9.000 monetų lo-

Šalia salos pilies muziejaus. Karai- 
■nu ei nogratine medžiaga surinkta Tra- 
-mise o kitame skyriuje. Kernavėje. 
\einuves istorijos muziejus

VILNIUJE

biorijos-etnografijos muziejaus sky • 
r veikia Vilniaus pilies bokšte (XIII- 

\\ ,i i ( ia sudėti ginklai, šarvai, pilies 
m >>iu daiktai senosios pilies ir 

nu-su pianu maketai

Vienas svarbiausiu muziejų yra Lie
tuvos istorijos etnografijos muziejus, 
įkurtas E. Tiškevičiaus 1855 metais 
Gausu akmens amžiaus, geležies am
žiaus ir vėlyvesniu laikotarpiu rinkimu, 
suvežtu iš visu Lietuvos sričių, ne tik iš 
pilių, bet iš įvairiu vietų Yra senovės 
žemdirbystės, linų apdirbimo, žvejybos, 
bitininkystės, namų apyvokos ir baldų, 
audinių bei drabužių, liaudies instru
mentų, žemėlapių, knygų ir kt. rodi- 
nių, nekalbant apie ginklus ir kt. Muzie
jus yra Vilniuje.

ŠIAULIUOS
Šiaulių ..Aušros” istorijos-etnografi

jos muziejus buvo P. Bugailiškio įkurtas 
1923 metais. Vertingiausiu rinkinių 
tarpe yra lietuvišku pinigu rinkinys 
(XIV-XVII a.), liaudies keramikos dir
bimai. 1863 metu sukilimo dalyviu 
ginklai ir rankdarbiai, medžiaga apie S. 
Daukantu ir M. Valančiu (yra ir skyrius 
Lazdynu Pelėdos gimtinėje. Akmenės 
apskr)., dailės paveikslai, porceliano 
rinkinys, gamtos skyrius (kuriame yra 
net ir Brazilijos barškuolė ir šikšnospar
nis). Kupiškio kraštotyros muziejus yra 
Šiaulių muziejaus dalis

KITI
Šalia šių istoriniu muziejų yra dar 

(sovietų) Lietuvoje įsteigti šeši „muzie
jai”. kuriu trvs pažymi naciu-sovietu 
karo žiaurumus Lietuvoje Pirčiupo 
(įsteigtas 1960). Panerių (1960). Kau
no IX forto (1958). Vilniuje yra ir ..Lie 
tuvos TSR Revoliucinis muziejus, įkur

tas 1948 m. ir surinkęs komunistinės 
vertės dalykus nuo 1883 metu Šv Ka
zimiero bažnyčia Vilniuje 1961 metais 
paversta i „Lietuvos TSR ateizmo mu
ziejų”. kuriame sovietiškai aiškinama 
religijos kilmės, ateizmo vystymasis. 
F. Dzeržinskio namas Vilniuje irgi yra 
„revoliucinio” muziejaus skyrius. Kre
tingos muziejui priklauso Dimitravos 
„koncentracijos stovyklos muziejus
(1964 m.) ir Mosėdžio „revoliucinio ju
dėjimo muziejus”.

DAILĖS MUZIEJAI
Lietuvos Dailės muziejus 1941 me

tais įkurtas buvusioje Vilniaus rotušėje 
(XVIII a. L. Stuokos-Gucevičiaus sta
tyta). Liaudies meno skyriuje saugoma 
senoji ir vėlesnioji liaudies kūryba, ypa
tingai liaudies skulptūra (statulėlės), 
kartu ir taikomoji dailė - audiniai, raš
tai. Tai žymiausias Lietuvoje pačių lie
tuvių dailininkų darbų rinkinys.

Dailės muziejaus skyrius veikia Pa
veikslų galerijoje, kuri 1956 m. įkurta 
Vilniaus katedroje (irgi Stuokos-Guce
vičiaus užbaigta). Lietuvių dailės darbų 
yra nuo XVI amžiaus ir Vakarų Euro
pos - nuo XV a. Seniausias paveikslas 
paskui Lietuvos kunigaigščių ir didikų 
portretai, vėliau Pr. Smuglevičiaus ir ki
tu tapyba.

Tarptautinėje dailyje yra italų (nuo 
XV a.), vokiečių (nuo XVI a.), flaman
du (nuo XVII a.), olandu (XVIII a.), 
prancūzų'(XVIII a.) ir kitu kūriniu. 
Vienas skyrius skirtas liaudies skulpto
riui V. Svirskiui. Buvusioje katedroje 
vyksta simfoninės, kamerinės ir chori
nės muzikos koncertai.

Muziejuje randama šių tapytojų dar
bai: L.Masuko, Paninio, Liparinio, Diu- 
rerio, Mencelio, Rubenso, Rembranto 
ir kt., o iš lietuvių - Smakausko, Ruste- 
mo. Vankavičiaus. Rusecko.

Palangoje veikia Gintaro muziejus 

įsteigtas 1963 m kuname \ra ardie*» 
loginiu radimu, žaliavos siu dienu du 
bimai. ir bendrai liaudies meno darbu

Kauno valstybiniame M.K Čiurlio
nio dailės muziejuje yra apie 200.000 
eksponatų. Muziejus įsteigtas 1925 me
tais. Čia gausu liaudies meno darbu, 
įskaitant indus, žaislus, puošmenis, au
dinius, skulptūra. Čia yra ir M.K. Čiur 
lionio garsieji paveikslai ir archyvine 
medžiaga, bei daugybe kūrimu, sukur
tu lietuvių dailininkų, pavz..Žmuidzina
vičiaus, Kalpoko. Buračo. Tarabildie- 
nes. Rimšos. Zikaro. Kedainio. Antinio 
ir kt. Yra rusu dailės ir Vakaru Europos 
dailės skyriai, numizmatikos rinkimai, 
keramika, kilimai, dailės dirbimai iš E- 
gipto, Kinijos. Japonijos. Indijos. Tibe
to. Indonezijos. Amerikos. Okeanijos

Vitražo ir skulptūros galerija, pri
klausanti Valstybiniam dailės muziejui 
veikia Kaune nuo 1965 m. Čia būna n 
muzikos koncertai. Kitas skyrius skir
tas- A. Žmuidzinavičiaus kūrimams n 
rinkiniams (veikia nuo 1966) Liaudies 
skulptūros muziejus, priklausąs Rokiš 
kio kraštotyros muziejui. įkurtas 196? 
m. Stelmužės medinėje bažnyčioje

LITERATŪROS MUZIEJAI
Lietuvos Literatūros muziejus įsteig

tas 1936 metais Kaune, rotušės aikštė
je. ir čia išdėti lietuviu literatūros isto
rijos medžiaga - knygos, rankraščiai. re
ti leidiniai. Du kambariai skirti Mairo
nio parodai ir jo asmeninei bibliotekai, 
kiti - V. Krėvės-Mickevičiaus. B.Sruo
gos. Vaižganto. J. Jablonskio ir kitu ra
šytojų bei kalbininku asmeniniai daik
tai. A. Puškino muziejus įsteigtas 1940 
metais Vilniaus priemiestyje Markučiuo
se, (Tąsa 8 psl.)

- - -- -T.....—----- ——wwm ar >n—■»

Iliustracijos: Viršuje - Trakų pilies isto
rijos muziejus. Kairėje - Baublys, pirma
sis Lietuvos muziejus (1802).

7



Nr45( 1319) XXV. 1973.XI.8 MŪSŲ LIETUVA 8

PLB IV SEIMO NUTARIMAI

Pasaulio Lietuvių Bendruo- 
nenės IV Seimas, susirinkęs 
1973 m. rugpiūčio 30 - rųgsė- 
i) 2 dienomis Jungtinių Ameri
kos Valstybių sostinėje Washing- 
one, D.C., kuriame dalyvavo

MUZIEJAI (tąsa iš 7 psl.) (Pabaiga sekančiame numeryje)

I iciuviai kūrėjai atžymėti ir mažes
niuose muziejuose: P.Cvirkos (nuo 1948 Palangos Gintaro muziejus. 
Kaune) ir jo tėviŠKė (netoli Jurbarko, 
nuo 1953) Salomėjos Neries (Kaune. 
1961) visi priklausą Literatūros mu
ziejui

Anykščiuose yra A. Baranausko klė
telė. saugojama nuo 1922 rašytojo A. 
Vienuolio-Žukausko, pilna poeto.daik- 
tu. knygų, fotografijų ir kt.. o šalia esan
čiame rašytojo name veikia (nuo 1957) 
l<) memoralinė paroda. Taip pat netoli 
Anykščiu yra J. Biliūno gimtinės paro
da Šilalės rajone ..Aušros” muziejus 
globoja D. Poškos muziejų, kun jis įkū
rė IKI 2 metais - tai pirmasis Lietuvos 
muziejus. įrengtas dviejuose „Baubliuo
se- medžiu kamienuose.

Anykščiu apylinkėse yra L. Didžiu- 
henės-Žmonck namas, Kelmės apylin-
kėse P Višinskio, Druskininkuose - M. 
K Čiurlionio. Jurbarke - skulptoriaus 
Vinco Grybo. Ignalinos apylinkėse so
dininko A. Hrebnickio.

KRAŠTOTYROS MUZIEJAI
Siu. šalia minėtu, yra 14 (1968 me

lu davimai): Alytuje, Biržuos. Marijam
polėje (dabar vad. Kapsuke).Kėdainiuos 
Klaipėdoj, Kretingoj, Mažeikiuos, Pane
vėžy. Rokiškyje. Šilutėj, Švenčionyse. 
I elšiuos, Ukmergėj ir Utenoj.

1935 m. Dzūku kraštotyros Draugi
ja įkūrė Alytaus muziejų, viena turtin
giausiu Lietuvoje titnaginiais dirbiniais, 
jotvingių keramika. Yra įvairūs doku
mentai. iškaitant pargamentus iš XVIa

laisvojo pasaulio lietuvių atsto
vai iš Argentinos, Australijos, 
Brazilijos, Didžiosios Britani
jos, Jungtinių Amerikos Vals
tybių, Kanados, Kolumbijos, 
Prancūzijos, Venecuelos, Vokie 
tijos ir Naujosios Zelandijos, 
pareiškia savo nusistatymą šiais 
klausimais.

LIETUVIŠKASIS ŠVIETIMAS

1. Seimas, turėdamas galvoj 
pagrindinį šeimos vaidmenį lie 
tuvybei jaunojoj kartoj įdiegti 
ir išlaikyti, skatina tėvus:

a. vartoti namuose lietuvių 
kalbą;

b. mokyti namuose vaikus 
lietuviškai skaityti rašyti prieš 
leidžiant juos j viešąsias gyve
namojo krašto mokyklas;

c. organizuoti ir leisti vaikus 
j Het. vaikų darželius, mokyk

las, jaunimo ansamblius, orga
nizacijas, vasaros stovyklas;

d. prenumeruoti vaikams ,Eg 
lutę", jaunimui ,,Ateitį", Skau 
tų Aidą", Pasaulio Lietuvių 
Jaunimą" bei lietuviškus laik 
raščius;

e. pirkti vaikų ir jaunimo 
skaitybai liet, knygas.

2. Turėdamas galvoj pačios 
Lietuvių Bendruomenės vaid
menį bei pareigas lietuviškojo 
švietimo reikalu, skatina LB 
Kraštų Valdybas ir švietimo ins 
titucijas:

a. organizuoti ir visomis iš 
galėmis remti kraštų liet, mo 
kyklas, organizacijas, sportą, 
stovyklas bei rūpintis mokslo 
priemonių (knygų, plokštelių, 
skaidrių) leidimu, tobulinimu 
ir paskleidimu;

b. plėsti bendravimą su ki 
tuose kraštuose vykdomu liet, 
švietimo darbu, siunčiant ins 
truktorius padėti pravesti kur
sus (lietuvių kalbos, tautinių 
šokių ir kt.) bei atsikviečiant 
kitų kraštų jaunimo atstovus j 
savo rengiamus kursus, studijų 
savaites, vasaros stovyklas;

c. paskubintu tempu parū 
pinti namų skaitybai liet.knygų 
tiek jaunimui, tiek ypačiai vai 
kams, skelbiant ir vykdant kny 
goms ruošti ir leisti penkmeti 
nius planus bei vajus;

d. skubiai. ruošti leidinius, 
kurie būtinai reikalingi mūsų 
jaunuomenės lietuviškam žody 
nui plėsti;

e. skatinti baigusius Iituaniš
tinęs mokyklas tęsti savo litua
nistinį lavinimąsi pedagoginiuo 
se kursuose, siekiant lituanisti 
nių mokyklų mokytojo kvalifi 
kacijų.,,

(Jaunimui rezoliucijos 5 psl.)
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VERGIJOS 
KRYŽKEU U0SE

Stefanija Rūkienė 

(Tąsa iš praeito Nr.)

Prie laužo grįžtame labai pavargusios. Seniokas 
Fedorovičius, dalgiu meistras, paima mūsų dalgius ir 
pažada pataisinėti ir net išplakti. Už savo darbą ir jis 
gauna tik darbdienius, o atlyginimą gaus gale metų. 
Tai buvo geras žmogus. Jis mus paklausinėjo, kaip 
sekasi šienauti, paramino, patarė nenusiminti ir pri
minė. kad priprasime prie sunkių gyvenimo sąlygų, 
jeigu ištversime. O dėl išdirbio normų, jis pasakė:

Nesiplėškite. Kiek išeina, tiek ir pakaks. Vis- 
tiek nieko neuždirbsite.

Skubame vakarieniauti, nes arbata jau buvo išvir
ta. Visi darbininkai jaučiasi labai pavargę. Pavakarie
niavę greit prinešame ir primetame į laužą malkų ir 
dūliname savo būdosna. Išmetame šlapią žolę ir vidų 
išklojame šakomis.

lau antra naktele miegosime taigoje. Bet ši vaka
rą pirmiausia reikės durnais išvaikyti iš būdelės uo
lus ti nakčiai angoje susikurti lauželį.

/

LITOVKA
Gana greit užmiegame, nes išvargęs organizmas 

reikalauja poilsio. Skauda pusiaują. Nuo drėgmės ge
lia visus kaulus ir raumenis. Tačiau ilsėtis padeda ty
ras Sibiro miškų oras, pilnas spygliuočių medžių kva
po. Taigose vyrauja spygliuočiai medžiai. Lapuo- 
čiams čia sunkiau įsikibti ir išsilaikyti, nes žiemos šal
čiai dažnai juos gerokai apkandžioja.

Besivarty damos nuo vieno šono ant kito, pro mie
ga dejuojame, nes nuo neįprasto darbo skauda visą 
kūną. Kartais sapne sušunkame ir verkiame. Vis dar 
mus persekioja areštas ir nežmoniškos trėmimo sąly
gos.

Ankstyvą rytą saldžiai miegame, bet ir vėl koman
da keltis. Greit pàspkstame iš patalo. Reikia prinešti 
į laužą malkų, papusryčiauti ir susirasti dalgius. Eina
me prie dalgių meistro būdos, kuria jis pasistatė po 
dideliu medžiu. Tas medis visas dalgiais apkarstytas.

Girdžiu kažkas šneka:

- Gde moja litovka? (Kur mano lietuvė? ).

Pamaniau, kad man gal taip pasigirdo, bet ir 
vėl tą patį kartoja. Pasižiūriu į sesutes Geležinytes 
(jos dar tik dideli vaikai), žvilgteriu i Brone, bet jos 
i tą ruso murmėjimą nekreipia dėmesio. Galvoju, kad 
maskolis mus traukia per dantį.

Juk ..litovka' — lietuvė, vadinasi, mus linksniuo
ja. Dar pasižiūriu i ta rusą, bet jis ieško savo dalgio n 

mumis visai net nesidomi. Dalgius visi buvo pasiženk- 
linę, ir kiekvienas savąjį lengvai atpažįsta. Aš savąjį 
pažįstu iš šakoto dalgiakočio, kuris visas nusėtas sta- 
valiukais. Vėliau paaiškėjo, kad čia dalgi vadina ne 
„kasa”, bet „litovka”.

Pasiėmusios darbo įrankius, grįžtame prie laužo 
pusryčiauti. Davinys tas pats. Riekute duonos u puo
dukas karšto vandens. Pietūs būna geresni, nes gauni 
dubenėli sriubos ir gabaliuką arklienos.

Valgome, o man vis knieti sužinoti, kodėl dalgis 
vadinamas ..litovka”. Yra žinomas ir plačiai vartoja
mas rusiškas žodis ..kasa” - dalgis, veiksmažodis ..ka 
šit” - šienauti. Reikia kreiptis pas senioką Petrovu 
čių Jegorovą. Jis čia seniausias, tai daug žino ir tikrai 
išaiškins ..litovkos” istorija.

Taip ir buvo. Jis papasakojo, kad kadaise Sibire 
gyvenęs lietuvis kalvis. Tas lietuvis pirmasis šiame 
krašte nukalęs dalgi. Kadangi jis vadinosi ..litovec“. 
tai jo nukaltas įrankis pavadintas ..litovka” Niekas 
dalgio čia kitaip ir nevadina, kaip tik ..litovka"

Tai pasirodo, kad mes čia ne pirmieji. Jau anais 
senais laikais čia gyventa lietuvio, kuris, padovano
damas sibiriečiams dalgį. įamžino čia savo tautos vai
dą.

Yra žinoma, kad Lietuvoje žmonės daigius pradė
jo vartoti daug ankščiau, negu Rusijoje Kai rusams 
dalgis buvo naujenybe, tai lietuvis bė jo ;au negmem 
išsiversti.
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Kanadoje 1962 metais buvo 
150 lietuvių, turinčių tabako 
ūkius, apimančius apie 2600 
ha žemės. 1972 metais jų buvo 
100 su 2.200 ha. žemės,turį tei
sę auginti tabaką, kurs yra val
džios kontroliuojamas. Lietu
viai užaugino apie 10 milijonų 

svarų, arba apie 8 nuošimčius 
visos Kanados tabako. Viduti
nis ūkio dydis - 20 hektarų, 
kurio vertė apie 100.000 dol. 
ir metinė apyvarta apie 30.000 
dol. Dauguma gyvena Delhi ir 
Rodney apylinkėse, Ontario 

s provincijoje.
Susivienijimo Lietuviu Argei? 

tinoje patalpose spalio mėn.jvy 
ko lietuvių menininkų paroda. 
Paveikslus išstatė Elena Balčiu 
nienė, Marija Barzdžiūtė, Neli- 
da Burbaitė, Estelė Demantavi- 
čiūtė, Estelė Kliaugaitė, Silvija 
Norkaitė, Hilda Šeštokaitė, dr. 
Jonas Simanauskas, Irena Par - 
šelienė, Zuzana Natkevičienė, 
Lidija Kalibaitė, Jonas Karolis, 
Baltrūnas, Romualdas Kupre
vičius ir Ona Kučinskienė. Pas
kaitą „Plastika ir dabartinis 
žmogus skaitė Irena Pikutytė 
Paršelienė.

SLA pavasario šventės metu 
išrinkta karalaitė Cecija Mičiu- 
daitė, o palydovės — Patricija 
Jokubauskaitė ir Patricija Ba- 
jerčiūtė.

D r. Vytautas Bieliauskas, Tarp
tautinės katalikų mediciniškos psi
chologijos draugijos pirmininkas, 
Milane skaitė paskaitą: Naujas 
žvilgsnis i vyriškumo protestą”.

Ligi šiol Lietuvoje seniausieji ras
tieji veidrodžiai pagaminti XVII a.
pirmojoje pusėje. Jie rasti Mažeikių 
apskr., Skėrių kaimo senkapiuose. 
Pagal kapinyne rastus pinigus spėja
ma, kad veidrodžiai buvo pagaminti
prieš 1660 metus.

LIETUVIU KATALIKU 
BENDRUOMENĖS 

CHORAS

MINĖS SAVO GLOBĖ
JOS ŠV. CECILIJOS METI

NĘ ŠVENTĘ GRUODŽIO 2

DIENĄ, SEKMADIENĮ. MINĖJIMO PROGRAMOM ĮEINA:

11 VALANDĄ ŠV. MIŠIOS - SUMA .
PO MIŠIŲ

GARDŪS PIETŪS SU MENINE PROGRAMA 

JAUNIMO NAMUOSE.
Visi tie malonumai kainuos tik 20 kruzeirų. Laisvų vietų 

yra tik 100. Skubėkit įsigyti pakvietimus iš choro narių.

MŪSŲ LIETUVA
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Lenkijos Mokslų Akademi
ja surengė 800 mokslinių kny
gų parodą Lietuvos Mokslų'A- 
kademijos centrinėje bibliote
koje. Parodos skyrius skirtas 
500 m. N. Koperniko gimimo 
sukakčiai paminėti.

Jau trečią vasarą archeologai 
vadovaujami dr. R. Kulikauskie
nės, tyrinėja Maišiagalos pilia - 
kalnį. Rado liekanų iš 1365 me
tų, kada kryžiuočiai sudegino 
pilį, ir iš 1387 metų, kada at
statytoji pilis buvo vėl sudegin
ta. Rasta net 15 rūšių grūdų ir 
įvairių gyvulių liekanų, liudi
jančių, kad XIV amžiuje gyvu
lininkystė ir žemdirbystė Lietu
voje buvo gerokai išvystyta.

ĮSPŪDŽIAI IŠ LIETUVOS
Iš 4 psl

nos esančios tuščios ir net kasdieninės 
reikmės prekių negalima gauti,

Nepaprastai gražios architektūros Vil
niaus bažnyčios uždarytos. Deja, tik 
šv. Kazimiero bažnyčia, kurioje dabar 
yra ateizmo muziejus, esanti neblogam 
stovyje. Kai lankytojas pradėjęs iŠ oro 
ir iš vidaus fotografuoti vieną dar atda
rą bažnyčią, žmonės išsigandę nusigręž
davo, ar uždengdavo veidus rankomis, 
ar rankinukais. Mat, jie palaikę jį val
džios agentu ir nenorėję būti nuotrau
kose atpažinti, kad nenustotų darbo.

P. Smith apsilankęs vienoje šeimoje, 
gyvenančioje dviejų kambarių bute. 
Jam rankos gestais buvę duota supras
ti nekalbėti apie politiką. Tik kai išėjo 
iš buto ir buvo du bloku palydėtas, jam 
buvę paaiškinta, kad niekas nežinąs pas 
ką bute įrengti mikrofonai.

Baigdamas savo kelionės patyrimų 
aprašymą, p. Smith sako: „Niekad ne
pamiršiu lietuvių tautos,, kuri ne dėl sa
vo kaltės, vien tik dėl to, kad esanti ne
skaitlinga, yra pasmerkta gyventi žiau
rioje sovietų vergovėje ir priespaudoje. 
Ir tai mūsų Viešpaties 1973 metais". 
(ELTA)

MŪSŲ
Taip praėjo
JAUNIMO SUSITELKIMAS

Šeštadienį ir sekmadienį,lap
kričio 3 • 4 dienomis, virš 40 
jaunimėlio susibūrė privačioje 
sodyboje prie Cotia susikaupti, 
pasidalyti mintimis, išsiaiškinti 
rūpimus opius klausimus. Tai 
buvo modernišku būdu praves
tos rekolekcijos 14 iki 20 me
tų paaugliams.

Visa aplinka ir nuotaika bu
vo stovykliška. Pats jaunimas 
virė, miegojo pastogėse, maudė
si, dainavo, vaidino prie laužo, 
žaidė ir meldėsi. Apie pusė da
lyvavusių buvo žilvitiečiai bei 
Ramovės nariai.

Susitelkimo dienų įvade kun. 
H. Šulcas paaiškino, kokiu tiks
lu čia susirinkta ir ko bus sie
kiama.

Pirmasis pašnekesys vyko po 
grupių vaidinimėlių ir dainų,ku
rias pravedė Marytė Aleknavi
čiūtė, palydint gitaroms ir ki
tiems instrumentams. Kun. A. 
Saulaitis kalbėjo apie „savait
galį", kaip panaudotinas laisva
laikis savo sugebėjimams atrast, 
išvystyt ir kitiems padėti.

Vėlai vakare ir kitą dieną jau
nimas turėjo progų pasikalbėti 
su kunigais, su kitais suaugu
siais asmenimis ir savo tarpe. 
Sekmadienis prasidėjo pašneke
siu apie sekmadieni kaip laisvą 
dieną ir kaip Viešpaties dieną. 
Daugiau diskusijų susilaukė po
kalbis apie vaikų santykius su 
tėvais. Kadangi jaunimas iš ank
sto buvo sumetęs savo mintis, 
tai pastabos buvo turiningos ir 
įdomios, o gal ir naudingos.

Dar labiau išsijudino daly
viai, kai adv. Vincas Tūbelis pa
kalbėjo apie draugystę ir pasi
ruošimą vedyboms. Čia susikir
to nuomonės. Viena dalis palai
kė nusistatymą, kad jaunimas 
turėtų plačiai (t.y. su daugeliu) 
draugauti, o gyvenimo draugę 
draugą rinktis tik subrendus. 
Kita dalis gynė braziliškoje kul
tūroje įsigalėjusią pažiūrą, jog 
galima artima ir esanti išskirtina 
tik dviejų.jaunuolių draugystė 
daug ankščiau,ne tik prieš vedy
bas. V. Tūbelis pageidavo, kad 
Bažnyčia organizuotų „drau
gystės kursus’lr nepasitenkintų 
tik jaunavedžių kursais, kai jau 
net sutuoktuvių diena yra nu
statyta.

Sr.Pedro įnešė labai asmeniš
ką toną, papasakodamas, kaip

ŽINIOS
jis buvo pragėręs savo namus,v 
sas santaupas,praradęs draugus 
ir kaip jis nustojo gerti. Supa 
žindino su „Alcoolicos Anom 
mos" draugija, kurioje šia liga 
sergantysis randa moralinės pa 
galbos.

Paskutinis pokalbis iškėlė ni 
švietė susitikimą su Kristumi 
savam gyvenime.

Susitelkimo diena baigta mi 
šių auka, kurioje vyravo paties 
jaunimo sukurtos maldos ir su 
vestos rekolekcijų pagrindinės 
mintys. Dalyvavusieji susitarė 
ir toliau panašiai susitikti tęsti 
čia pradėtas diskusijas ir pokal 
bius. A

RIO DE JANE 8 RO

Lapkričio 11 17 Rio viešės
Dalia Sruogaitė Bylaitienėsu 
vyru. Jie dalyvauja medikų eks 
kursijoje Pietų Amerikon. At 
vyksta iš Čikagos ir atveža kul 
tūrines literatūros valandėlių 
„Pelkių žiburėlis" juostas.

— I I ■ ■ 1 ■"■■■■*

LIETUVOS KARIUOMENĖS 
jKŪRIMO MINĖJIMAS BUS

VILA ANASTÁCIO

D r. J.Basanavičiaus mokykloje.lap 
kričio 25 dieną, sekmadieni 16 vai.. 
Programoje su gražiausiais šokiais da<j 
lyvaus NEMUNAS, paskui bus sudė
tines vaišės, arbatėlė.

Anastácio vilos ir apylinkių lietu
viai maloniai kviečiami dalyvauti.

Rengėjai.

I ESKOMAS
Carapicuiba Vitonis ieško 

Juozo Vitonio iš Utenos Jis 
prieš I pasaulini karą išvyko ( 
Naujorką.Turėjo du sūnų,du 
bo prie požeminio traukinio 
Pranešti M.L redakcijai

JAUNIMO STUDIJŲ DIENA

Lapkričio 15 d., ketvirtadieni, 
vyks jaunimo studiją diena Caucaia 
apylinkėse. Tema: 1975-1976 metu 
III Pasaulio Lietuviu Jaunimo Kon
gresas. Šioje pirmoje studijų dienoje 
kongreso reikalu dalyvauja kviesti as
menys, kurie pradės sudaryti ruošos 
pianą.Vėliau kviesime talkon visus.

A.Saulaitis.S.J.
PLJ Sąjungos pirm.

9
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Sv KdZtmieio parapijai žino 
mos 22 lietuvių šeimos Jundia' 
mieste Per vėlines jos gedėjo 
dviejų savo narių. Ilgamečio M 
Lietuvos skaitytojo ir T. J. Bru- 
žiko talkininko kalėdojant a.a. 
POVILO MIŠKINIO. Jis buvo 
gimęs 1906 metais Lietuvoje. 
Mirė nuo širdies smūgio. Liko 
žmona Ona Miškinienė.

Antrasis tai a.a. Adolfas Mi
kalauskas, 27 metų amžiaus.Žu 
vo prieš porą savaičių automo
bilio nelaimėje. Liko tėvai Juo
zas ir Marija, žmona ir ketvertų 
bei vienerių metu vaikučiai.

Keletą operacijų atlaikęs Pet 
ras Vingilis sveiksta namie ir 
tau pavaikščioja lazdele pasi
ramsčiuodamas.
Stefanija Malevičiūtė Orrigo su 
šeima grįžo prieš kurj laiką iš 
Paranos ir gyvena V. Redentor.

Prano ir Konstancijos Galins- 
kų vyresnysis sūnus Edvardas šį
met praleido 8 mėnesius Amą - 
zonėje su matininkų grupe, iš
matavo 800 kv.km. plotą.Šiuo 
metu matuoja žemes žemėla
piams gaminti (200 kv.km ) 
Sta Katarina valstybėje.

Juozo ir Salomėjos Juzėnų a- 
bu sūnūs persikraustė j Campi
nas. kur verčiasi „mamonų" 
prekyba, vežiodami juos iš inte 
rioro i miesto tu raus savais tri-

Suzano Karveliai ieško Karo
lio Rimonio, prieš I karą Iš Min
sko išvykusio j JAV — Čikagą 
Kilęs iš Skirmūnų kaimo. Tėvai 
Ona ir Jonas.

NOSSA LITUÂNIA

01000 São V-evi©,
☆

Diretor Responsável
DR. JOSÉ FERREIRA CARRATO

Redetor Jonas Kidykas

Administrador P. Daugintis

Visi, kas brangina 
tėvų kalbą vyksta į 

kurią rengia „Žilvičio” Tėvų Komite
tas sambūrio 10 metų veikimo sukakčiai atžy
mėti.

Programoje: V. Alanto 3 v, vaidinimas „Visuomenės Veikėjai 
poezijos pynė, loterija ir kt.

Laikas ir vieta: Lapkričio 18 d. 16 vai. V. Zelinoje.
Seselių Pranciškiečių salėje.
Pakvietimus prašoma įsigyti iš anksto: V. Zelinos ir Mokos kleboni 

jose, Jaunimo Namuose, pas p.K.Trubą, artistų ir žilvitieČių šeimose.

METINĖ PRENUMERATA: 30 kr. GARBĖS PRENUMERATA: 150 kr.; Paskira 
numerio kainą: 60 centavų, Užuojautos ir sveikinimai nuo 10 kr., pagal didumą. 
Del kitų skelbimų tartis su administracija.
Straipsniiąrir korespondencijas redakcija taiso,pertvarko savo nuožiūra. Nenaudoti 
raštai grąžinami tik autoriui prašant Pavarde pasirašyti straipsniai nebūtinai išreiš
kia redakcijos ir leidėjų nuomonę. Už skelbimų kalbą ir turini redakcija neatsa
ko. Laikraštis skaudinamas antradienį. Todėl vietinės žinios ir pranešimai 9-10 
puslapiams redakcijai jteiktini nevėliau, kaip iki pirmadienio pietų.

mis sunkvežimiais. Jezėnų šei
mos vyrai ir ;S.Paulo Policia fe 
mirimą- tarnaujanti duktė Ma
rija ruošiasi medžioklinei ke
lionei j Mato Grosso.

įdomu, kad didesnė Judiai 
lietuvių dalis yra kilusi iš Rokiš 
kio aplylinkės, nors yra ir iš Pa
nevėžio, Raudondvario ir kitur. 
Dauguma vyrų tarnavę Lietuvos 
kariuomenėje prieš atvykdami 
l Jundiai, kur iš pradžių darba
vosi audykloje.

Ne visi tolimesnių S. Paulo a- 
pylinkių lietuviai palaiko ryšius 
su mieste gyvenančiais pažįsta
mais ar net ir giminėmis. Pav., 
ne visi Jundiai lietuviai žinojo 
jog T.Bružikas jau yra miręs,ir 
gal dar mažiau jų težinojo apie 
kun. B. Suginto mirtj prieš pus 
antrų metų.

Nevienodai tepalaiko lietu
viai ryšius tarp savęs paskiruos 
miestuos ir miesteliuose. Vieni 
stengiasi sužinoti ir atsiminti, 
kur atsikraustė nauja lietuvių 
šeima, bet yra ir tokių, kurie 
tautiečių vengia, ypatingai nau 
jai atsikėlusių iš S. Paulo. Se
nesnieji vietovių gyventojai 
niau susitinka ir vieni kitus pa
žjsta.

Kalėdojanti kunigą dažniau
sia teiraujasi žinių apie kitus ku 
nigus, pav. prel. P. Ragažinską, 
prel. A. Arminą, „Dėdę Juozą" 
kun. J. Šeškevičių ir jo darbus. 
Teiraujasi, ar pažjsta jų gimines 
ar kūmus S. Paule. Daug kas 
teiraujasi apie dabartinę Lietu 
vos padėtj, žmonių ten gyveni
mą, ir tt.

Nejskaitant didžiosios Mauá 
bažnyčios klebono prel. Alek 
Sandro Armino, šioje vietovėje 
gyvena bent 11 lietuvių šeimy
nų. Dalis jų susispietusi apiecen

M Ū S U L I E T U V A

trą, dalis prie V. IV Centenário
Bronius Jakelaitis, pabuvęs 

kurj laiką ligoninėje, dabar gy 
domas savo žmonos namie.

Saletė Davenytė, Kazimiero 
ir Aidos Davenių duktė, studi
juoja mediciną, gyvena Vassou
ras mieste ir šiuo metu atlieka li
goninės stažą Rio mieste, gine
kologijos specialybėje.

Antanas Puodžiūnas Antarti- 
kos perkletas j Rio Preto, o jo 

• brolis Povilas gydosi Mariporã 
ligoninėje.

UčTUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

MIRUSIEJI

1
JULIUS VIŽANTAS 
spalio 14. 3 5 m .am-

A.A. 
mirė 
žiaus. Gyveno Casa Verde

SEIMU LANKYMO SMULK
MENĖLĖS

Per spalio mėnesj šv. Kazi
miero kunigai aplankė kaiku- 
rias tolimesnes vietoves, nej - 
skaitant visos eilės S.Paulo ba 
skaitant i/isos eilės S. Paulo bai- 
rų. Pažįstamų šeimų esama: Su
zano 9, Ferraz de Vasconcelos 
5, Mogi das Cruzes 3, Itaqua- 
quecetuba 2, S.Miguel Paulista 
16, Poa 1, Guaianazes 14, Mau- 
á 11. Jundiai 22, Osasco apie 
22

Šioms žeimoms aplankyti iš 
važinėta automobiliu virš 2000 
kilometrų. Kiekvienai šeimai ap 
lankyti teko nuvažiuot apie 15 
km.

Apie 25 šių šeimų gauna M 
Lietuvą ir viena iš 5 šeimų nusi
pirko ..Brazilijos lietuvių žiny
ną"

Šešios šeimos kunigo neisilei- j 
Jo. Visos kitos labai maloniai 
oriėmė, vaišino, o viena net kro- 
Kodilo mėsos patiekė. Labai gar
di

Nors šitie lietuviai gyvena to- į 
liau nuo didesnių lietuviškų 
centrų, bet turi nemažai jauni
mo dar kalbančio ar bent su
prantančio lietuviškai ir besido
minčio Lietuva ir lietuviais.

I

I

i

A.A. ONA KESILAITÉ 
STUOKIENÉ

mirė spalio 27 d.beveik 89 m 
amžiaus. Kilus iš Čvili^ kai
mo, Jūžintų parap.,Rokiš 
kio aps., Su vaikais ir vaikai 
čiais gyveno ItMp’eroje. ku
rios kapinėse ją ir palaidojo 
T. P. Daugintis,S.J.

A.A. ANTANAS
DAMBINSKAS

mirė spalio 29 d. Per dau 
geli metų jis išnešiodavo M 
Lietuvą Bom Retiro prenu
meratoriams. Buvo 73 
amžiaus.

8
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■ A.A. ONA JUREVIČIŪTĖ 
ŠUKEVIČIENĖ

Í našlė

i mirė lapkričio 1, palaidota
í Quarta Parada kapuose. Velionė H
j ilgai sunkiai sirgo. Gyveno V.Ema | 
| Kilus iš Krosnos parapijos, Marijam- I 

poles apsk..Liko seserys Marija Te i
I relienė, Ieva Ambrazevi ienė du bro-1 
| liai ir sūnus Sigitas. Sekmos oienos | 
į mišios atlaikytos lapkr. 6 d. Sv. Ka- | 
į zimiero parap. koplyčioje. |

MIŠIOS LAPOJĘ 

už a.a. ANTANĄ ŠIMBELI lap
kričio 18 d.,sekmadieni 1“* vai. 
Lapos bažnyčioje. Velionis bu
vo Dr.J.Basanavičiaus mokyklos 
globėjų būrelio ilgametis kasinin 
kas. Kviečiame dalyvauti visus bu 
relio narius, rėmėjus ir mirusiojo 
draugus bei visus tautiečius.

' V.Anastácio Dr.J.Basanavičiaus 
Lietuvių Mokyklos Globėju Bū
relio Valdyba.

&
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