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TURKU SIMPATIJOS LIETUVAI 
IR LIETUVIAMS

Brazilai nas juos plačiai žinoaai kaip pabėgėliai 
ii nelemto kaimyno

Gegužės 26 dienią iš Trukijos (tuvos ir Turkijos istorijos be? 
(grįžo Jurgis Valaitis, Vilko vice- j ras nelaimes. apie Turkijos dem<

PASAULYJE

JUÁN DOMINGO PERÔN

■sir.rminiinikas, ir advokatė Elena 
Arminienė, ’kiuri Prano ir Algir
do Bražinskų reikale artimai tal
kininkauja Lietuvos gen. komu- keista į jokią ki 
Jui Anicetui Simučiui New Yor
ke. Grįžusieji buvo susitikę su Bra 
smakais, kurie yra laisvi ir sau
gioj vietoj. Abudu jaučiasi gerai

Ikrą* i ją, kuri dabar k'endtn
■ ir, vadova ujama jaunesnes k h 

'tos žmonių, niekad nebūsianti
•ą santvarką. 'Vh 

turkai, su kuriais teku kalb :i. r 
rodė Lietuvai ir lietuviams iši 
tino nuoširdumo ir padėties m. 

pratimo.

“Tėvas ir I > im
čiai žinom:, kaip pabėgėliu 
lemto bendro Frupijos ii I 
vos kaimyno.

Bražinskai F ruknoje jaučiasi 
gerai, tačiau norėtų būti tarp lie
tuvių. To norime ár mes. Tikisne,

Buenos Aires, Argent i na. Po poros 
^dvaiėiu sunkesnės s’irdies, inkstų 
ir kitų negalavimų mirė Argenti - 
nos prezidentas Peronas. Jo vie
ta tuojau pat perėmė jo žmona 
sabelita Estela Martines de Pero 
sabelita Estela Martines de Peron.

Politikų ir didžiosios pasaulio 
spaudos akyse velionis buvo di
delių gabumų vyras ne kraštui ge- 
rai valdyti, o didelėms minioms 
sužavėti. Tokia pažiūra atrodo ga
na teisinga.Pirmą kartą jis pasiro - 
dė Argentinos politikoje ir valsty
bėje kaip fašistuojantis revoliucio
nierius 1943 m. Tada jis greit lai
mėjo ir kariuomenės ir darbininki
jos simpatijas, greitai virtusias en
tuziastišku „bemarškiniu" jo gar
binimu. Tą varguomenės ir darbi
ninkijos pagarbą jis laimėjo išleis
damas darbininkams labai palan
kius įstatymus, atodarydamas ne
mokamas visas mokyklas ir univer
sitetus. Čia jam ypač pasitarnavo 
žmona Evita, kuri švaistė milijo
nus varguomenei padėti.

O tačiau tas minių mylimas Pe
ronas privedė-kraštą prie bankro
to. Visai nusmukdė. ūkį, visą eko
nomiją. Gelbėt kraštą iš visiškos

I j, — --- ,--- —r
: dėkingi visoms organizacijoms ir 
’visiems lietuviams. Pats pasimaty
mas įvyko gražioj užmiesčio sve
tainėje, o vėliau tęsėsi pušyne- 
panke, Turkijos gilumoje.

Grįžusieji taip pat matėsi An- į,aj netrukus. Kuriais
««keliais ir būdais paaiškės vėliau.

Daugiau kaip per trejus metus 
vyko kova. Pries totalitarinę nu
žmogintą imperiją nelygioje ko
voje laimėjo turkų demokratija, 
žmcciiškumas ir Bražinskų pasiry 
žimas bei ištverme.

Pačioje Tnuknoje Bražinskų by-

karoję su dviem parlamento am
nestijos komisijos nariais ir kitais 
Įpareigūnais, kurie prisidėjo prie 
Iamnestijos įstatymo projekto pa
keitimo ta prasme, kad jis liestų 
Bražinskus, o taip pat ir kitus 
užsieniečius. Visiems buvo pa-

suirutės šokosi kariuomenė,gene
rolai, nuvertė Peroną, ištrėmė . 
Apsigyveno Ispanijoje. Bet per 
18 metų generolai neįstengė pra
vesti kraštui reikalingas reformas 
vesti kraštui reikalingas refor - 
mas ir pakelti žmonių gėrovą. To
dėl kilo maištai, streikai, kruvini 
susirėmimai, per kuriuos žuvo ne
maža žmonių. Visą laiką Argenti - 
noje būvą Perono šalininkai skel
bė krašuijog tik grąžinus Peroną 
valdžion ateis argentiniečiams 
laimės dienos.Peronas sugrįžo.Rin 
kimus laimėjo didele balsu per
svara. Pradėjo valdyti. Deja, žudy
nės ir streikai nesibaigė, infliacija 
visktiek didėjo.Peronas ėmė grasyc 
syt griežtomis baudomis partijos 
jaunimui,jei nesiliaus maištavęs. 
Pagaliau grasė pasitraukti iš pre - 
zidento vietos, jei jo sekėjai nesu
sitaikys ir nenurims. Ir tie grasini
mai nieko nepadėjo.

Peronas jau ilgesnį laiką negala-
vo.Ypač užsienio spauda dažno - r r visų lietuvių vardu.^
kai skelbė jo ligas. Peronas iro- Pasimatymas su vienu iš ma
niškai nekartą pasakė:,,Tebūna ra~ nėtų parlamento narių, kuris as- 
mūs mano priešai — mirti aš tikrai 
neužmiršiu".Praėjusį pirmadienį 
jis ir mirė, nebesulaukęs vienybės 
ir ramybės nė savo paties partijoj.

Didžiųjų žmonių ir klaidos yra 
didelės, kažkas yra pasakąs.Ar 
gentiniečių daugybė jo nuošir - 
džiai gailisi ir gedi, ir drauge bi
jos, kas dabar bus, jo netekus.
Sovietų Rusija

Po plačią Rusiją skraidydami, 
prez. Niksonas ir komunistų parÓ 
tijos sekretorius Brežnevas, galin
giausių šios Žemės valstybių vyrai 
posėdžiauja, tariasi, derisi, neva, 
norėdami užtikrinti pasauliui pat 
varią taiką. Rusiškai meškai rūpi, 
kad Amerika jai netrukdytų ra
miai sau virškinti prarytąsias tau
tas irtodėl nori,kad Niksonaspri
pažintų dabartines Rytų Europos 
sienas nebepaliečiamomis,galūti - 
nomis. Niksonas, be abejo, nori 
išgaut iš Brežnevo ko palankiau
sių sutarčių Amerikos ekonomi
jai ir saugumui, kad, grįžęs, tu
rėtų kuo pasigirti visuomenei ir 
ypač kongresui su senatu,kurie 
rengiasi spęąst jo bylą rugpiū - 
čio mėnesį, ar jį išmest iš prezi
dentų, ar toliau palikti.

Ar Niksonas parduos Brežne
vui milijonus laisvės trokštančių 
žmonių už Rusijos žadamas gėry- 
rybes, tai patirsime nelabai ilgai 

-^’trukus/'kai ijs-' sugrįš -namo.

meniškai Bražinskus aplankė "ka 
Įėjime ir su visa byla buvo gerai 
susipažinęs, įvyko parlamento rū
muose, į kuriuos abu lietuvių, ats 
tavai buvo ipa-kviesti (pietų. Su 
šituo iparlamento nariu ir ‘daugu
mos partijos dabartinėje vyriausy-

mums dar lieka pareiga atsūygm, 
ti abiem advokatam, kurie šią 
bylą vedė Čavdaro veikla ir pas
tangos buvo išimtinai veiksmin
gos. Lėšų Šiam reikalui labai 
trūksta, laid nedelsdami ir, nešykš 
tęsdami siųskite savo aukas Tautos 
Fondo vardu, šiuo -adresu: Tau-

•bėję generaliniu sekretorium — tos Fondas, 64-14 56th Rd., 
padėjėju daug kalbėta apie Lie- 1 Maspeth, NY 113 78. (E)

nas su žmona Ona Kreivėniene. Vasario 16-síqb minėjime Phitadelphi- 
įoje. Nuotr. K Cikoto

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka
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UAiSVAiU PASAM J tí M U£W(JJ
Or. Jurgis WfeaEis išrinktas 

chirurgų pirmininku
Amerikos vidaus (abdomal) 

specialistų chirurgų sąjunga 
ouvo susirinkusi Las Vegas, 
Nevada, metiniam susirinkimui. 
Klinikiniuose svarstymuose tu
rėjo paskaitą, kulią skaitė dr. 
Jurgis Wiltrakis, chirurgijos 
stabo Debtor ligoninėj St. Char
les, UI., ir “Community” ligoni- 

jnės Geneva, Ill., narys. Susinu- 
' kimo metu dr. Wiltrakis buvo 
išrinktas tos sąjungos pirminin
ku. Sąjungai priklauso 10,000 
chirurgų, dirbančių vidaus chi
rurgijos specialybėje JAV-bėse 
ir Kanadoje. \

Dr. Wiltrakis yra lietuvių sū
nus. gimęs Boston Mass., au
gęs Chicagoje Antrame pasau
liniame kare dr. Wiltrakis pul
kininko laipumu tarnavo vyriau
siu gydytoju kariuomenės ligo
ninėse Australijoje ir Naujojoj 
Gvinėjoje Po karo vadovavo 
Illinois valstybės ligoninėms Al
ton ir Peoria miestuose. Vėliau 
buvo Illinois valstybės viešųjų 
labdaringų ligoninių vyriausio 
gydytojo padėjėjas. Dr. Wil tra
kia yra.ilgus metus dėstęs Chi-

Dr. Jurgis ir Margareta Wiltrakiai
t

• rtirgiją Loyolos medicinos mo
kykloje. Taip pat jis yra 

'Amerikos ir tarptautinės kole- 
■ gijų medikų ir chirurgų draugi- 
’ jos narys. Šiuo metu dr. J. Wil
trakis yra Illinois valstybės 
Kaitė apylinkės medicinos drau
gijos pirmininkas.

PRANO NAUJOKAIČIO “Lietuvių 
literatūros istorijos” I tomas jau at
spausdintas ir įrištas , j kietus virše
lius. Spaudos darbus atliko Tėvų 
pranciškonų spaustuvė Brooklyne. 
Knyga, turinti 606 psl., pradedama 
Mažvydu ir baigiama Maironiu. Jos 
kaina — $10. Leidėjas — JAV LB 
Kultūros Fondas.

Šiemet sukanka 70 metų nuo 
lietuviškos spaudos grąžinimo 
Lietuvoje. 1865 m. buvo- lietu
viams (uždrausta spausdinti ir tu
rėti savąją spaudą. Taip sukaus
tyta Lietuvos gyvenimą Rusijos 
caro valdžia išlaikė 40 metų. Ko
va buvo sunki ir kraujuota. Ta
čiau rusai lietuviškų knygų skaity
mo nebegalėjo sustabdyti, jie bu
vo priversti tą uždraudimą 1904 
m. gegužės 5 d. atšaukti.

Vladas Mingėla, kurio spaudos dar
buotei suėjo 50 metų. Pastaruoju 
metu jis išieisdino knygą “Medinis 
Dievas”

23,000 DOL. ROMANAMS
Rašytoja Birutė Pūkelevičiūtė šie

met laimėjo XXIII “Draugo” roma
no konkursą “Naujųjų metų istori
ja”. Taip dienraščio “Draugo” ini
ciatyva ir gausių mecenatų nesibai
giančiomis aukomis lietuviai rašyto
jai iki šiol už premijuotus romanus 
jau yra gavę $23.000. Atrodo, kad 
mecenatų dar ilgai bus, nes kitiems 
metams tūkstantinę pažadėjo žurn. 
Z. Umbražiūnas, sekdamas šiemeti
nių mecenatų M. ir inž. A. Rudžių 
bei visos eilės buvusiųjų pavyzdžiu. 
Svarbu, kad ir ateityje atsirastų ra
šytojų, kurie parašytų premijos ver
tus romanus. B. Pūkelevičiūtė, pui
kiai užsirekomendavusi ankstyvesnė
mis knygomis, skaitytojų yra mėgs
tama, jos knygos gaudomos. Nedide
lis, vos 183 psl. jos romanas “Nau
jųjų metų istorija”, Įrištas i kietus 
viršelius, paimtas į rankas, daro ma
lonų Įspūdi. Kaikas ji spėjo perskai
tyti per porą vakarų, su knyga gri
že iš premijos Įteikimo iškilmių pu
siau pripildytoje Marijos Augs. Mo
kyklos salėje. Visiems ypač malonų 
įspūdi buvo palikusi laureatės kal
ba, kuria ji aiškiai ir ryškiai pa
brėžė savo, laisvėje gyvenančios ra
šytojos, principingumą ir pavyzdžiais 
iškėlė raidės galią. Aktoriai Z. Vi- 
sockienė ir Vyt Juodka, skaitę iš
trauką iŠ premijuoto romano, taip 
pat R. Babicko vadovaujamas Kle- 
velando vyrų oktetas su sol. I. Gri- 
galiūnaite sudarė gražios šventės nu
garkaulį. B. Pūkelevičiūtės laimėji
mu džiaugiasi visi lietuviškos knygos 
mylėtojai. *. ‘ ‘

CHIRURGU EKSPERIMENTAI
Vilniaus universiteto širdies ir 

kraujagyslių chirurgijos laboratori
joje jieškoma priemonių, kurios pa
dėtų Įveikti organizmo gynybines jė
gas, atmetančias žmogaus kvnan per
sodintą svetimą organą. K: per
sodinimo problemas tiria Marijus Gu
tauskas, kepenų — Dalia Triponie- 
nė, inkstų — Balys Dainys, o Dau
mantas Kavoliūnas bando dirbtinius 
širdies skilvelius. Chirurgas B. Dai
nys ypač yra susidomėjęs inkstų mor
fologiniais pakitimais. Jam pavyko 
nustatyti, kad atmetami ink. to didė
ja tūris ir tankis, mažėja kraujotaka. 
Kol šias žymes pavyksta nustatyti, 
kova su imunologiniu procesu jau 
būna pavėluota. Jam kilo mintis 
šiam tikslui panaudoti ultragarsą, 
kurio trumpos akustinės ban os at
spindi nevienodo tankio paviršių. 
Gavęs prof. A. Marcinkevičiaus pri
tarimą šiai idėjai, B. Dainys talkon 
pasikvietė naujoves mėgstantį inži
nierių Juozą Rapali. Toks ultragarso 
aparatas buvo sukurtas 1969 m. Jo 
ekrane matoma kreivė, kurią spe
ciali fotokamera perkelia popieriun, 
atspindi persodinto inksto morfologi
nes savybes, atskleisdama inksto 
veiklos nukrypimus. Toks Įspėjimas 
suteikia galimybę laiku pasipriešin
ti persodinto organo atmetimui. Šiuo 
metu naujasis ultragarso aparatas 
naudojamas tik bandymuose su gy
vuliais, bet tikimasi, kad jį netrukus 
bus galima pritaikyti klinikoje.

TARPTAUTINĖ TEATRO DIENA 
Vilniaus aktorių namuose buvo pa
minėta jaunųjų atlikėjų koncertu. 
Dviejų dalių renginyje dalyvavo 

• i

ADELAIDĖS LIETUVIAI turi dvi 
savaitgalio mokyklas — Australijos 
Uetuvių Bendruomenės ir šv. Kazi
miero parapijos. Pirmoji veikia Lie
tuvių Namuose, antroji — parapijos 
patalpose Naujuosius mokslo metus 
abi mokyklos pradėjo bendromis pa
maldomis šv. Kazimiero bažnyčioje.

JAV LB ŠVIETIMO TARYBA iš
leido spalvotą Lietuvos žemėlapi, su
daryta kartografo J. Andriaus, ku
riam talkino patarėjų kolektyvas 
“Rand and McNally” leidykloje Či
kagoje atspausdintas žemėlapis yra 
150 cm ilgio ir 120 cm pločio su iš
ryškintomis augštumomis iki 100 
metrų. Žemėlapyje pažymėtos dvejo
pos Lietuvos sienos — etnografinės 
ir dabartinės, okupuotos Sovietų Są
jungos. Leidėjai žemėlapi pirmiau
sia skiria lituanistinėms mokykloms, 
bet jis taip pat bus gražus bei ver
tingas dalykas ir privačiose lietuvių 
rezidencijose. Žemėlapio kaina- be 
lazdų, sulankstytas voke arba susuk
tas — $15: su lazdomis, nepaklijuo- 
tas drobe — $20; paklijuotas drobe 
— $35. paklijuotas drobe, spyruok
le įtraukiamas į metalinį kiautą — 
$50. Užsisakyti galima J AB LB švie
timo taryboje, kreipiantis Į R. Kos
mosą, 7209 So. Mozart Ave., Chicago, 
Ill. 60629, USA. Užsakymų prašoma 
neuždelsti. nes žemėlapis išleistas 
nedideliu tiražu.

Klaipėdos uramos teatro aktoriai H 
Andriukonis ir R. Sakalaitė, Šiaulių 
dramos teatro — R Vmciūnas. Vii 
niaus dramos teatro - R Arbačiau* 
kaitė ir R Ramanauskas, Vilniaus 
operoje dainuojantis konservatorijos 
III kurso tenoras A. Čiplys, baleto 
šokėja J Biliūnaite, Kauno muzik. 
nio teatro solistai J Bukauskaite <r 
M. Rekys Prie jų su veikalų iširau 
komis prisijungė ir Vilniaus rusų 
dramos teatro aktoriai Tačiau bem 
didžiausio dėmesio susilaukė Vilniau.» 
jaunimo teatro humoristiniai filmai 
apie “Aktoriaus dieną” ir spektaklio 
“Mes, džiazas ir vaiduokliai” pasta 
tymą V. Ksl

BOSTONIEČIO KOMPOZ. JERO 
NIMO KAČINSKO kūriniai susnas 
kia vis platesnio pripažinimo. Jo d. 
rimuojamas Arlington-Belmont rink 
tinis choro ansamblis Arlington! 
h’hliotekGje lietuviškai padainavo 
dainas — “Esi dangau” “BeržaC 

Lietuvos takeliai” “Jau saulute Ir' 
dos ', “Gintarėlis” ir ’ Žvangučiai 
Tų pačių dainų programa buvo pa 
kartota ir Congregational šventove- 
saleie. Berklee muziko* mokyklos -a 
leje buvo atliktas kompoz. J K a 
cmsko septetas klarnetui, fagotu 
valtornei, smuikui, violai, violence1* 
ir fortepijonui. Šiame koncerte dvi 
lyvavo ir pianistas di Vytenis M 
V ašy liūnas.

LIETUVIU RAŠYTOJU DRAUGI 
J A slaptu narių balsavimu savo gi t 
tas papilde Eduardu Cinzu. Viktorii , 
Skrupskelyte ir Žentą Tenisonaite 
Belgijoje gyvenantis E Cinzas jau 

.yra laimėjęs LR Draugijos premiją 
uz “Brolio Mykolo gatvę", parašęs 
romaną “Raudonojo arklio vasara“, 
kuri šiemet išleis A. Mackaus Knygų 
Leidimo Fondas Čikagoje. Dr. V. 
Skrupskelyte, dėstanti literatūrą 
Ohio valstijoje Oberlino kolegijoje, 
yra pasižymėjusi recenziniais bei 
moksliniais straipsniais. Poetė Z. Te- 
nisonaitė pripažinimo susilaukė ne 
tik už savo kūrybą, bet ir už ne- 
derlandų poezijos vertimus į lietuvių 
kalbą, lietuvių poezijos ir prozos ver
timus į nederlandų kalbą. Kaip ir F 
Cinzas, ji gyvena ir kuria Belgijoje

2
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DAŽNIAU VARTOKIME “IR”, REČIAU “AR
Aišku, čia ne kalbos skyrius, tad ir ši

tuos du žodeliu ne kalbiniu požiūriu nagri
nėsime. Jie abu geri ir vartotini, bet jų 
reikšmė skirtinga. Vienas jungia, o kitas 
skiria. Tad čia ir norėtume visiems primin
ti, kad visuomeninėje tautinėje ir socialinė
je veikloje dažniau vartotume žodelį "ir”, 
o kiek galima vengtume jam priešingo "ar”. 
Taip elgdamiesi, daug rečiau suklystume, 
daug teisingiau apie viską spręstame ir 
daugiau pasiektume. Deja, kiekvienas žmo
gus iš prigimties yra linkęs dažniau vartoti 
"ar”, kartais visai užmiršdamas "ir”.

Štai keli pavyzdžiai. Sutikę naują žmo
gų, mes tuoj savyje keliame klausimus: ar 
jis geras, ar blogas; ar jis išmintingas, ar 
kvailas; ar juo galima pasitikėti, ar su juo 
reikia būti labai atsargiam; ar jis bus mano 
draugas, ar priešas ir 1.1. Taip pat nuolat 
spaudoje mirga klausimai: ar bendravimas 
su dabartine Lietuva yra girtinas, ar peikti
nas; ar tėvai, leisdami vaikus į jaunimo sto
vyklą Lietuvoje, gerai daro, ar blogai; ar 
važiuoti į Vilnių studijuoti, ar ne; ar eiti į 
iš Lietuvos atvykusių solistų koncertus, ar 
jų vengti. Ar labiau reikėtų remti Vliką, 
ar Altą, ar Bendruomenę. Ar yra geresni 
skautai, ar ateitininkai. Šitokių alternaty- 
viškų klausimų eilę būtų galima dar ilgai 
tęsti, ir tikrai savo kasdieniniame gyvenime 
mes juos tęsiame be pabaigos.

Žinoma, į tuos klausimus kiekvienas 
tuoj duos "neklaidingą” atsakymą, vieną 
alternatyvos pusę teigdamas, o kitą neigda
mas. Kitaip galvojantį laikys neišmanėliu. 
Bet greičiausiai neišmanėlis bus jis pats. 
Buvęs Jungtinių Tautų sekretorius Dag 
Hammarskjoeld • i960 m. vienoje savo kal
boje yra pasakęs: "Šių dienų pasaulis, kaip 
niekuomet pirmiau, yra suskilęs į dvi dalis, 
kurių kiekviena kitą laiko klaidos įsikūni-

99

jimu, o save — tiesos įsikūnijimu”. Argi 
būtų galima tai paneigti? Tai yra karti tie
sa. Be abejo, kiekviena minėta dalis klysta, 
bet nežino, kad klysta. Tai galima pasakyti 
apie kiekvieną žmogų.

Ir kiekvienas žmogus, ir visas pasaulis 
nėra nei juodas, nei baltas, bet juodos ir 
baltos spalvos mišinys — pilkas. Kiekvienas 
žmogus nėra nei velnias, nei angelas, bet 
jame kartais pasireiškia tai vieno, tai kito 
ypatybės. Apie įvairius reiškinius mes spren
džiame per greitai, neturėdami pakankamai 
informacijų ar duomenų. Ką nors į padan
ges iškelti arba su purvais sumaišyti visuo
met yra klaida. Nė vienas žmogus, nė vie- , 
nas jo veiksmas nėra tobulas, bet ir atro- 
dančiame netobuliausiame dalyke visuome; 
yra daugiau ar mažiau gėrio, grožio ir tie 
sos priemaišų.

Iš to, kas čia pasakyta, būtų labai klai 
dingą daryti išvadą, kad aš niekad apie nie 
ką negaliu spręsti nei savo nuomonės pa 
reikšti, nes visuomet galiu suklysti. Met 
galime ir turime spręsti, turime turėti savo 
nuomonę, bet niekad negalvoti, kad mūsų 
nuomonė yra vienintelė teisinga, kad met 
turime neklaidingumo dovaną, kad visi, ki 
taip manantieji, klysta. Visuose sprendi
muose reikia daug išminties, atsargumo ir 
tolerancijos.

Kultūringos diskusijos yra labai nau
dingos. Jos padeda daug dalykų išsiaiškinti. 
Padeda ne vienam ir savo nuomonę pakeis
ti. Kai kas labai klaidingai galvoja, kad 
keisti savo nuomonę yra negarbinga. Tai 
labai klaidingas galvojimas tų minėtu "ne
klaidingų” užsispyrėlių, kurie nemato ir ne
nori matyti tiesos, nes save laiko tiesos įsi
kūnijimu. Reikia labai apgailestauti, kad 
mūsų spaudoje labai retai tepasirodo kul
tūringos diskusijos. Dažniausiai tai yra tik 

kito nuomonės visiškas smerkimas ir nieki
nimas, nepateikiant net jokių protingų ar 
gumentų. Dažniausiai tokie asmenys savo 
pavardės visiškai nedrįsta pasirašyti arba 
pasirašo niekam nežinomais slapyvardžiais 
Tai yra žema ir negarbinga. Tikrai mūsų 
spaudos lygis pakiltų, jei redaktoriai atsi
sakytų dėti tokius anoniminius kitų užsi
puldinėjimus ir šmeižtus.

Praktika rodo, kad mums kultūringai 
diskutuoti ir pagerbti kito nuomonę bus la
bai sunku išmokti. Vis dėlto reikėtų steng
tis. Išmeskime iš galvos tą klaidingą įsitiki
nimą, kad gali būti teisinga tik viena ar 
kita nuomonė. Ne, gali būti teisinga ir vie
na, ir kita. Tai dažnai priklauso nuo to, 
kokiu požiūriu į vieną ar kitą dalyką žvelg

Tikrai jau būtų pats laikas mums vi
siems susiprasti ir pakeisti savo galvoseną 
bei netinkamus veiklos metodus. Kai kurie 
save laiko dideliais visuomenės veikėjais dėl 
to, kad visą savo energiją sueikvoja. ieško
dami lietuvių visuomenėje visokių įsivaiz
duotų agentų ir parsidavėlių. O tokiais jie 
laiko kaip tik tuos, kurie vienu kitu klau
simu yra kitokios nuomonės. Jie šmeižia 
juos spaudoje, stengiasi išstumti iš bet ko
kios lietuviškos veiklos, vengia kaip raup
suotųjų. Tokie naivūs piliečiai turėtų bent 
kartą suprasti, kad jeigu mūsų visuomenėje 
yra tų "parsidavusių priešo agentų”, tai jie 
yra užsidėję tokias kaukes, kad niekas nė 
įtarti neįtaria, kad jie tokie būtų. Jeigu mes 
būsime vieningi ir nekovosime vieni prieš 
kitus, tai tokie agentai mums nieko nepa
kenks. Daugiausia mums kenkia, o priešui 
padeda kaip tiek tie nelaimingieji "raganų 
medžiotojai”. Turėtų jie daugiau pažvelgti 
į save, o kitus palikti ramybėje. Tai būtų 
didžiausias jų pasitarnavimas lietuvybei.

JUOZAS VAlSNYS S /

Skaitome LKB Kronikose 
apie Lietuvos kunigus, kurie" 
drįsta skelbti Dievo žodį ir eiti 
už tai į kalėjimus. Rečiau to
kios žinios ateina iš Rusijos.; 
Bet vieną tokį kunigą plačiai 
aprašė N. Y. Times korespon
dentas a Maskvoje Hedrick 
Smith ’*ų-

Maskvos' A&nė yra
ne didelė Sv. Mikalojaus bažny
čia. Ją apteiapj^' pravoslavų 
kunigas Dmitri^udko, jaU per 
penkias amžiaus,
plačiaveiilis, žeri^į'krėsnas.'

Jo bažnyčia pėr'paskutinius 
dvejus tręjus metus sutraukia 
500-600 įžmonių/ ypačiai in- 
telektualų, Cįa ląhkėsi ir Sol
ženicyne kįtas ,J disidentas, 
dabar jaú atsidūręs Vakaruose, 
Vladimir: Maksimovas. Dauge
lis lankytųjų yra trečios, ketvir- 
tos dešimties metų. Kiti atsi
neša

Dudko .kalbadaugiausie^np-
Italės tertiom 4- apįę JíoM*

KRISTUS DABAR YRA 
NUKRYŽIUOTAS RUSIJOJE —
—kalbėto oravoslavŲ kunigas Maskvoje

iintkryžiaus’'.
Kai vienas paklausėjas pasa

kė, kad jam esanti gėda daly
vauti Bažnyčioje, kurios hierar
chija tereiškia vyriausybės nuo
mones, kunigas atsakė: “Jūs 
matote dabartinių dvasininkų 
klaidas ir rodote pirštu į patį 
patriarchą. Bet ar jūs žinote,

šimtį metų, kada imta tolintis 
nuo tikėjimo. “Augant techno* 
logijaų tuo pačiu metu menkėm 
ja dvasteįs genimas*’, kalbėjo

se tai didelis pavojus. Geriau
si protai prieina išvadą,, kad 
mes patys save sunaikiname, 
jei toliau taip eis". Nevengia Scad jūs žiūrite - tik iš vienos 
Dudkp priminti apie koncėntrt^ "‘pusės? Kas kitas yra tokioje 
cyps lągeriite, t^pie bąugihĮmoj priespaudoje kaip patriarchas? 
priemones dvasinei v^ęsnyįei. ' ^akoy jis

Šalia pamokslų kunigas Dud- 
kę ėmėsi atsakinėti į paklausi
mus. Viename pokalby jį pa
klausė apie 'tikėjimą Šiandie- 
ninėje Rusijoje. “Religiniu po-,* 
Žiūriu atsakė jis — Rusija^ 
yra dâbar Kalvarijos, ir Kristus * 
yra nukryžiuotas Rusijoje*** Oį 
kai jį klausė, kada buvoge- 
riausi Rrisį^jė laikai Bažnyčiai, ,

ré būt, norite pasakyti paprfts-
.,.T . Čiauriai, kad aS esu antisovieth

jis-ltaljbėjo^Dabar,-kada ji yra. nis. Tai būtų lengviau sudary-,
» 1

tančio Šnipų. Jis saugomas ir 
'klausomas visų (Saugumo) orga- 
•wg-.- ....

Kovo mėn. vienas lyg. ir 
vokavo: ar jūs prisipažįstate, 
Jcad jūs nemylite savo krašto ir ' 

ti bylą ir įkišti inaftef^fealėji- 
mą. Jūs klystate. Aš myliu 
savo kraštą, ir jo žmones, ir 
man gaila tų, kurie yra paklydę. 
Man ypačiai gaila ateistų**.

Balandžio vidury kažkas raš
tu parašė: “Tai, ką jūs kalba
te, yra baisu. Niekas taip, nėra 
lig šiol kalbėjęs, ir mes bijo
me, kad jus būsite blogai su
prastas”. • .

Aš taip pat bijau to *, at
sakė Dmitri. “Tačiau Jei aš bū
siu blogai suprastas, tai tas ne
reiškia, kad aš turiu tylėti. Aš 
dirbu Dievo darbą”.

-o-
Tas nepaprastos drąsos kuni

gas, kaip rašo NYT korespon
dentas, kilęs iš valstiečių. Jis 
dalyvavo antrame pasauliniame 
kare. Po karo jis 194S bū
damas piririame 
kurse Maskvoje,: búya;suiintas 
ir nubaustas aštuoneris' Su pai
sė metų į ■ priveriiiąmjfedarbų

Komi ^į^i^ubliM^ Atlikęs 
1

Iqsmys 9 psl
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ir siusti^ Prof Ar-

MOTERIS - DIDELE GALYBE
DIRVA

Kaip sena yra lietuvių 
tauta, taip sena ir lietuvių 
moterų veikla. Vyresnioji 
mūsų susipratusių moterų 
karta, nors nebuvo gausin
ga, bet gyvai visada atsilie
pė į visus tautos reikalus 
su aiškiu lietuvės patriotės 
pareigingumu ir atsidavimu. 
Savo pastangomis ji išvarė 
gilią višuomeninio tautinio 
darbo vagą, o laikas ir tau
tos istorinis likimas, visuo
met nustatė jų darbų ir veik
los kryptį, metodus ir lietu
vės moters reikšmę tautos 
gyvenime, primindamas, jog 
gyvenimas neša vis naujų 
pasiūlų vertybes, kurias lie
tuvei moteriai tenka per
kainoti, atrinkti, kas tikrai 
vertinga, kas apgaulinga, įs
pėti gyvenimo kryžkelėse 
tikrąjį kelią, rasti atsparos 
dvasiai eiti kryptimis, ku
rtos ugdo moters asmeny
bę, kelią, kuris padeda su
derinti pareigas tautai, vi
suomenei, šeimai. Tokį kelią 
lietuvė moteris visais laikais 
matė organizacijoje.
i

Lietuvė tautos kančių lai
kais buvo ir yra kantri lietu
viškos dvasios saugotoja. 
Nemažas tautiniai susipra
tusių moterų būrelis anuo
met žadino lietuviškąją są
monę į tautinį susipratimą. 
Daug jų kovojo dėl tautos iš
sivadavimo iš svetimųjų 
globos. Nestigo mūsų mote
rų it nepriklausomybės ko
votojų eilėse, o vėliau vi
somis savo dvasios galiomis 
įsitraukė į tautos ir vals
tybės kūrybinį darbą. Ypač 
kultūros srityje jų įnašas 
buvo vertingas ir svarus.

Lietuvių tautos istorijoje 
nerastume laikotarpio, ku
riame nebūtų lietuvės mo
ters įnašo ir vardo. Įsigili
nus į mūsų teises ir 
pareigas nesunku pamatyti, 
kad moterų rankose yra di
delė galybė. Moterys auklė
tojos, pedagoginiam ir kul
tūriniame gyvenime daly
vaudamos, gali pakreipti jau 
nąsias kartas pageidauja
ma kryptimi. Moteris mai- 

. tintoja, gamintoja, .«..šeimos- 

65-0M7.

biudžeto tvarkytoja, per jos 
rankas ir jos nuožiūra di
džioji dalis pinigų išleidžia
ma. Supirkinėdamos-prekes 
moterys gali laisvai boiko
tuoti prekes iš agresingų
jų valstybių. '

Politinės ir socialinės aist
ros, kurios kartais įsisiūbuo
ja įvairių visuomenės sluoks 
nių tarpe, gali būti išlygin
tos žmoniško, nuoširdaus ob
jektyvumo įtaka moterų dė
ka, nes joms yra svetimas 
politinių kovų bei aistrų pa
sireiškimas. Jos darniai ga
li išryškinti ir suprasti ge
rąsias žmogaus ypatybes ir 
vertinti paprasto žmoniš
kumo ir teisingumo mastu.

Moteris; kkip minėjau^ 
yra didelė galybė, bet ji kar
tu yra ir didelio humanišku
mo bei kančios simbolis. 
Pirmiausia tik moterį prisle
gia gyvenamojo laikotarpio 
krašto sunkenybės: karai, 
politiniai ekonominiai su
krėtimai, skurdas, morali
nio nuosmukio blogybės. Ji, 
būdama jautresnės nritrirn..

* •'.* # * # &

(SERVAS S6E8WAS
Gatvė. Du berniukai traukia 

mokyklą. Kalbasi, jog norėtų ket
virtadienį išeiti kur nors toliau pa
sivaikščioti. Būtų labai malonu, 
bet reikia mamų leidimo.

Paulius: Man tai ne problema. 
Mama leidžia eiti, km* noriu, kad 
tik nepareičiau vėlai. O tavo?

Petrukas: Mano mama? Žinai, 
kaip yraJSiandien negaliu jai apie 
tai nė užsiminti. Jos nervai yra iš
lipę ant odos paviršiaus.

Tai tikras pokalbis, neišgalvo
tas.

Galim prisipažinti: jei kartais 
viskas eina kreivai aplink mus,tai 
-dažniausiai yra» todėl; ‘kad mus pa-.

Emilija Čekienė

betties, giliau pergyvena, 
nepasiduoda apatijai, nes 
sunkėjančios gyvenimo są
lygos, didėjanti pavojai kar
tu auklėja jos atsparumą, 
stiprina fiziniai ir dvasiniai, 
nes gi tik moters nuotaika 
pirmiausia nuteikia šeimą ir 
visą aplinką. Savo dvasios 
stiprybėje ji slepia didelį 
skausmą nuolat ramindama 
kitus šeimos narius bei arti- 

. muosius.

Moters charakterio visi 
tyrinėtojai, filosofai, psicho
logai laiko jį labai šakotu. 
Moteris jautri, į viską greit 
reaguoja, jaučia stoką gi
laus mąstymo, logikos, ma
žiau fantazijos, tačiau in
tuicijos dėka ji daug reales
nė už vyrą. Nujautimas mo
teryje taip pat yra didelė jė
ga, rodanti jos užsimoji
mams teisingą kryptį. Ta-' 
čiau, kiekvienos kartos lietu
vė moteris nelieka ta pati, 
kaip skiriasi ir jos gyvenimo 
sąlygos bei veiklos gálimy- , 
bés įvairiuose kraštuose.

verge nervai.
Taip, taip. Randam pa

siteisinimų. Nuovargis. Darbai. Rū
gščiai dėl rytojaus, šimtai mažų 
reikalėlių, jau nekalbant apie di
džiuosius.

Ir taip dažnai dažnai nervai val
do mūsų namus. Ir tada: nekant
rumas, nuolatiniai šūkaliojimai, 
užrėkimai, kartais (prisipažinkim 
visai patylom) niuksai, antausiai, 
rykštės ar diržas.

Vargšelės pieš...Tartum moti
nai nereiktų paklausyti nei širdies,, 
o tilt savo nervų, nors tie yra blo
giausi patarėjai, atsakingi už dau
gelį mūsų nepasisekimų ir kentė- £ 
jimų. p“*“

Manau, jog visos su tuo sutinkame 
ar ne? Bet jei norim sėkmingiau auklėj 
vaikus, tai reikalingiausia yra ne reiks- 
lauti, kad jie stengtųsi, o pačios turim 
rimtai stengtis apvaldyti savo nervus

- Tam neturiu jėgų - sakote.
Labai, labai klystate.
Lengviau galima pagydyt nervus,ne 

gu tifą,ar skarlatina? Nervingumą gydyti 
reikalinga taip pat, kaip reikalinga gy 
dyti kitas ligas, nes nervingumas yra 

. labai užkrečiantis.
Jei jūsų nervingumas yra tapęs chn 

nįška liga, t.y. jeigu kone nuolatos jau - 
tiesi nervinga, tai gydytojų kalba ta
riant, jūs nešate tos ligos mikrobus ki
tiems.

Užsimerkite ir valandėlę rimtai apie 
■ai pagalvokite.

Kiekvieną kartą, kad šituose rasine 
’iuose'rasite eilute taškelių,sustokit skai 
čiusi ir pamąstykite. Tai labai svarbu, tei 
norit turėt naudos iš tu straipsnių»

° ® AJieni Ar pamatėte, jog esate nervingumo 
„mikrobų nešiotoja”? Jei taip, tai su
prasite, kaip reikalinga ko greičiau gy 
dytis.

O gal manote, kad mikrobų nešio
tojas yra kas kitas? Gal koks su jumis 
gyvenantis giminė, ar vyras, ar vaikai9 
Kad jie jus užkrečia nervingumu? Tada 
dar svarbiau suimti rankon savo nervus 
nes tiktai ramumas galės pamažėle pa 
naikinti kenksminga tų „mikrobu” vei 
kimų.

Kaip ten bebūtų, jau šiandien prade 
kit gydytis ir gydykitės toliau neatlai 
džiai, skrupulingai, kaip imtumei gyd\ 
tojo prirašytus vaistus, jei sirgtumėte ki 
ta kuria liga.

Nervotumas išgydomas įvairiais bu 
dais. Štai vienas iš lengvesniųjų, kun ga 
lite pradėti tuojau pat.

RECEPTAS ŠIAI DIENAI (Savaitei)

Kiek kartu šiandieną pasijusite 
besinervinanti, prarandanti kant 
rybę, keletai sekundžių nutrauk sa 
vo darbą, užsiėmimą, pokalb) ir ra 
miai giliai keletą kartų pakvėpuok 
kaip tai daroma per gimnastikos 
pamokas, bet nemosykuodan^ 
rankomis. Tęsiays ,

Trečios kartos Amerikos lietuvaitė B. Jerome, gražia 
lietuviškai kalbanti, tvarko informacijos reikalus J. Mac 
kevičiaus taupymo bendrovėje Chicagoje.

Eug. Būtėno nuotrauka
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u nys te s Ji id a į
GALVOSŪKIS

Nr. 31

Gulsčiai: 1 Rugių kirtimo laikas. 6. Vyro 
■ ardas 7 Moters vardas. 9 Naftos mies
tą- S Sąjungoje l(). Avalynės. 11. Poezijos 
kūrinys.

Statmenai: 2. Vežimo dalis. 3. Organas, 
paskelbęs nepriklausomybę. 4. Mažas kvad- 

! ratelis. 5 Sergančiųjų buveinė. 8. Kariuo- 
| menės raiteliai. 10. Teismo procesas.

•BIÁQ '(J[ -ĮBUO[fl 8 •ąUĮUOSn*'T^Sn 
-nSutr | t- -RqÁ.iBj, g -sisy 7 ųnuoiupųs

u 'pieš oi -nMB<a t -ęi 
-nuo _ sbuSj m ainiderãnH ų ipnospio

IVWAMVSXV LS ‘HM OI5JĄSOATVO

GALVOSŪKIS
Nr. 32

Gulsčiai: 1. Muzikos perdavimo įtaisas.
6. Žmogus, kaip individas. 7. Ištęstas me
talas. 9. Dalyko turinys. 10. Smilkti. 11 
Driežo rūšis.

EKRMHCÃOu
<»$»

PAÍSES BÁLTÍCOS 74

Statmenai: 2. Viena š. Amerikos valsty
bių. 3. Planeta. 4. Duriantis krūmas. 5. Lo
komotyvas. 8. Pavargėlis. 10. Lietuviška 

,-H.gėlė._____
■HRĮH ’(ji ‘619513 ’8 'SÁ29AJBQ Ç SU 

-95ĮSJ3 y •sesaBĮ/fl -g -ctųo T :įbu9iuib|S
BJPUIBUIBĮBS TI TWH 01 'SUISS 6 ‘Bp.Ą 

•£ -onutsv ‘9 ‘BUIBJlSOĮpBa •] :ĮBj9SĮn£)

PRAÇA ROOSEVELT, SALÃO PORTINÁRI, 
SÃO PAULO, 19/07 - 28/07, 16:30 - 22 W 
hs, 14:00 — 22:00 hs aos domingos e sábados — 
Programas especiais todos os dias às 20 hs. 
ABERTURA às 19 hs, dia 19; ENCERRAMEN
TO dia 28, às 21 hs.

ARTE FOLCLÓRICA, MÚSICA, DANÇAS, 
HISTORIA, CANÇÕES, CULTURA, BELAS 
ARTES, ATIVIDADES, INFORMAÇÕES.

iVWMVSJLV ú£ 'UN 0ISĄS0ATV9

Vfeáas. M@ze®KW>S

[ £éQ£12DA
I KPIG
í visratfê

Pí£l
H DALIS

— Leisk, šviesusis kunigaikšti, v 
Savo norą tau pareikšti.
Noriu aš patsai ištirti, i
Ar tikrai man lemta mirti, 
Ar žyniai teisybę sako, 
Kad lemtis tokia man teko.
Leisk paklaust seniausią žynį, 
Kurs dievų mintis sužino, 
Kurio lūpom kalba mirę i
Praeities išminčiai vyrai.
Bet jei atsakus klaidingus 
Skelbs žynys neišmintingas, 
Tai tada auka manoji 
Bus ne ta, kurios ieškojo 
Mūs dievai galingi, rūstūs, 
Dėl kurios aš jaunas žūstu. —

Kas lengviausias būti gali 
Pasakyk, žyny seniausias, 
Kurs turi senolių galią, 
Kas pasaulyje kiečiausias, 
Pats kiečiausias būti gali?

Išdidžiai, kaip tinka kariui, 
Šis jaunuolis žyniui tarė: 
— Pasakyk, žyny seniausias,
Kur dievų apreiški valią,
Kas pasaulyje saldžiausias,

.......................
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liniuką'' klausia balo savininką

stovykloje Wasagoj

ŠUNIUKAS PUIKIS SULAUKĖ GIMTADIENIO, IR JO SESUTE 
mėta nori jam padovanoti dideli kaulą, bet puikis 
BIJO ŠUNGAUDŽIO „CARROCINHA" IR TAIP PAT NEMĖGSTA 
MAUDYTIS. PADĖK PUIKIUI LAIMINGAI PRIEITI PRIE JAM 
SKIRTOS DOVANĖLĖS. "AJUDE-O" Janete

nu i m.tni'' 
mm s nan-

Klasėj! buvo duota" 
paiašvt) last- dalba" < 
da /molą ui" Berniuką 
taip

— Taip aš Salėje sėdi "Večias. 
kuris neniui mokėti už gėrimus.

— km io v ra"
— Anti as'stall ūkas prie lango.
Policininkas pasižiūrėjo i klientą, 

o ui tas — maždaug 120 kilogra
mų svorio, tikras milžinas Kiek 
pagalvojęs policininkas sako >avi-

Kannynas irgi turi šuni. kinis pm 
kando jų vaikui koją. \š buvau nu 
ėjęs jo aplankyti n pamaivoj,oi 
“Tai sierai, kad tau įkando. \ 
nereikia i mokvkl.i eiti l ai t t •
vra nauda iš šunn.

ninkni:
iš apmokėsiu |<> są

Kaip ir šiais laikais 
“Šiandieną mūsų jaunnm. 

mėgsta prabangą, jis yra bl<^- 
manierų, nerodo jokio respvs’ 
vyresniems ir mėgsta tuščiai i .• 
petį žaidimų vietoje Vaiku 
maži tironai. bei ne namu ta;”. 
Jie neatsistoja kai vyrelius 
na i namus jie prieštarai!ia• ■ 
ams. kalba prieš žmones r 
skanėstus ir terori/uoĮa savo 
kytojus“

Tai panašu i mūsų laikus, bet 
taip kalbėjo Atėnuose Sokratas, 
penktame amžiuje prieš Kristų.

Moksleivių 
kų dainų

žT ®

stovyklautojai mokosi lietuvis-
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VERGIJOS
KRYŽKELIBOSf

VYŽOS

Greit išmokau apsiauti ir atskirti, kuri vy
ža ir ant kurios kojos geriau tinka. įsiverti 
vyžosna virvutes ir jas apsimataruoti ant ko- — 
jU taip pat reikia mokėti. Blogai apsivyniosi, 
tai greit nusmuks. Praktikoje pasirodė, kad 
vyžos yra nestiprios ir tuojau suplyšta. Pur 
vui bristi visai netinka, nes visą laiką reikia 
vaikščioti šlapiomis kojomis ir tampi įvai
rioms ligoms kandidatu. Tiek gerai, kad iš 
vyžų vanduo lengvai išbėga laukan. Vyžos 
geriau tinka žiemos metu, nes privyniojus 
daug gerų vilnonių autų, būna šilta. Caro • 
laikais autų buvo pakankamai, bet dabar su 
jais kiek liūdniau, nes Sibire jų niekas ne
mėto Čia darbininkų drabužiai lopas ant lo
po ir pagaliau pagrindinės medžiagos nelie
ka nė žymės - tik lope skylė. Stinga skudu
rų Mazgotėms vartojama tam tikra žolė, su

kuria ir pirtyse apsitrinama. Reikės kaip 
nors-pasisiūti ar nusinerti kojines. Dabar jau 
visai suplyšusią lietuvišką kojinę traukiu že
myn ir jos nuplyšusį galą vis įlenkiu vidun.

Ciuožk, vyžele, per rugieną, tempkit ran
kelės storų lentų gremėzdiškus neštuvus ru
gių pėdų prikrautus

Kolchoze maža arklių, vežimų ir pakink
tų, bet užtai prisivežė pakankamą skaičių 
vergų Jie viską nudirbs savo rankomis už tą^ 
pliurzę, kurią gauna iš bendro katilo laikinai 
gyvybei išlaikyti.

Malinovkoje dirbdama aš sunešiojau tris 
poras karninių vyžų. Trečioji pora visai su
plyšo tolimame kulistane. Buvo rugsėjo 20 
d. ir jau gerokai šalta — pradžia Sibiro žie
mos. Baigus kūlę, kitus darbininkus išsiunti
nėjo į kitas darbovietes, o mus kelis paliko 
vietoje. Buvome pervargę ir alkani, nes 
mums sriubos jau niekas nevirė. Turėjome 
tenkintis tik sausos duonos grauželiu. Mano 
vyžotos Kojos sniege šąlo ir pradėjau visai 
nejausti pirštų.

Skaudžios ašaros riedėjo skruostais- Nu
tariau, kad ir kalėjime nebus blogiau. Tada 
nusiaviau vyžas, išsivėriau iš jų virvutes, nes 
čia ir virvagalį sunku gauti, ir apsukusi nus
viedžiau vieną vyžą j vieną pusę, o kitą^kiek 
galima toliau — kiton pusėn. Kitiems darbi
ninkams girdint nusikeikiau ir pasakiau, kad 
tegu velniai nešioja tas vyžas,o aš jų daugiau 
nenešiosiu. Kalėjimo nebijau ir aš savo žodj 
tęsėsiu. - --

Tęsinys 8 psl.

lietuviu kalbai paaukotas
Prof. dr. Prano Skardžiaus 
75 metų sukakčiai

Prieš 75 metus, kada 1899 
kovo 26 Panevėžio ' apskri
ties Subačiuje gimė Pranas 
Skardžius, Lietuvoj, pasak 
Antano Baranausko, buvo 
tamsu ir juoda tikrąja šių 
žodžių prasme. Lietuvių 
spauda uždrausta. Mokyklos 
nutautinimo židiniai. Sąmo- 
nėjantis lietuvis pravar
džiuojamas litvomanu. Bet 
kokia lietuviška pastanga 
baudžiama kalėjimu arba Si
biro tremtimi. A. Baranaus
kas dėstydamas lietuvių 
kalbą Kauno kunigų semina
rijoj, 1870 išsiverčia lietuviš
kai vokiečių kalbininko Au
gusto Schleicherio parašyta 
lietuvių kalbos gramatiką ir 
pats 1875 parašo “Mokslą 
lietuviškos kalbos“, bet dėl 
spaudos draudimo abiejų šių 
darbų negalėjo išspausdinti. 
Jo mokinys Kazimieras Jau- ’ 
nius apie 1885-92 taip pat 
parašo lietuvių kalbos gra
matiką, kuri 1897 Estijos 
Tartu mieste lietuvių stu
dentų tebuvo išspausdinta 
hektografuL Į ] 
. Apie 1897 Jonas Já- 
blonskis, busimasis rašomo
sios lietuvių kalbos kūrė
jas, pataisė gyd. Petro Avi
žonio “Lietuvišką gramati- 
kėlę”, kuri 1899 pavasarį 
Tartu mieste buvo išleista 
studentų taip pat šapirogra- 
fu. Tik 1901 Tilžėj pasirodė 
Petro Kriaušaičio (J. Jab
lonskio slapyvardis) jau 
spausdinta “Lietuviškos kal
bos gramatika”, nužymėjusi 
pagrindines rašomosios lie
tuvių kalbos kūrimo bei nor 
minimo gaires. Bet tada 
Pr. Skardžius tebuvo pra
dėjęs tik trečiuosius savo 
vaikystės metus. Labai ribo
tos, tačiau lietuviškos lais
vės vėjeliu jau padvelkė
1904 spaudos grąžinimas ir
1905 revoliucijos- atneštos 
lengvatos. 1918 lietuvių tau
tai sušvito ir nepriklauso
mybės saulė. Pr. Skardžius 
jau gali baigti lietuvišką 
Panevėžio gimnaziją, kur 
buvo pravardžiuojamas “Ja
blonskiu”. Tai reiškė, kad 
lietuvių kalbą jis mokėjo są
moningiau bei geriau už sa
vo draugus, o kai kada “su
siremdavo” ir su naciais mo-

GYVENIMAS
Rytojais. Jam jau nebebuvo 
abejonių, ką studijuos 1923 
rudenį atsidūręs Kaune: Lie
tuvos universitete pagrindi 
ne studijų šaka pasirinko 
lietuvių kalbą, lyginamąją 
indoeuropiečių kalbotyrą ir 
lietuvių literatūrą. Čia buvo 
jo kalbininko lituanisto kelio 
pradžia.

Lietuvos universitete ta
da jis rado du profesorius 
lituanistus: kalbos praktiką 
Joną Jablonskį ir teoreti
ką Kazimierą Būgą. Dau
giausia dirbo su J. Jablons
kiu: padėjo taisyti studen
tų darbus, išvertė S. Smail- 
so “Vyriškumą”, dirbo ter 
minologijos bei rašybos ko
misijose ir kt. Pats J. Ja
blonskis jau buvo besveika 
tis, intensyviau dirbti jau

lydamas siųsti j užsieni 
specializuotis du prasikiša 
siu studentu ■ Praną Skar 
džių ir Antaną Salį. 1925 
rudenį švietimo minister! 
ja stipendijas paskyrė, ir 
abu juodu išvyko į Vokie 
tijos Leipzigą. Pranas Skar
džius pagrindiniu studijų 
dalyku pasirinko baltistiką, 
o šalutiniais slavistiką bei 
filosofiją. Svarbesni profe 
šoriai buvo J. Gerulis, (pats 
rašėsi: G. Gerullis), R. Traut 
manas ir H. Drieschas. Stu 
dijas baigė 1929, parašęs di 
sertaciją apie slavų skoli 
nius senojoj lietuvių kalboj 
iDie slav. Lehnvvoerter im 
Altlitauischen) ir gaudamas 
daktaro laipsni.

Grįžęs iš Leipzigo. Pr 
Skardžius tuoj pradėjo dirb

nebegalėjo.
Būgos teteko klausyti vos 
du semestrus, nes 1924, 
labai įtemptai dirbdamas, iš
sekino savo jėgas, sunkiai 
susirgo ir nelauktai mirė. 
Tuo būdu Lietuvos univer
sitete nebebuvo jėgų, kurios 
galėtų rengti lituanistus 
mokslininkus ateities dar
bui. Tuo ypačiai rūpinosi 
pats J. Jablonskis. Jis 
kreipėsi į švietimo ministrą 
dr. Kazimierą Jokantą, sjū-

humanitanniu mokslu ta 
kultete. Studijų tikslais bu 
vo išvykęs dar į Krokuvą ir 
vėl į Leipzigą. 1933 fakui 
tetas priėmė jo habilitacinį 
darbą “Daukšos akcentolo
gija". Be dėstomojo dar 
bo, Pr. Skardžius taip pat 
plačiai reiškėsi ir savo rašto 
darbais: 1930 pradėjo reda
guoti kalbotyrai skiriamą fa 
kulteto leidžiamą “Archi
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Prisiroviau žolės. Nusipyniau iš jos du 
pailgus blynus ir padų vietoje virvutėjnis 
prisirišau prie kojų. Kad butų šilčiau autus 
dar apsukau žole* ir niekam nieko nesakiusi 
išėjau „namo" - kaiman. Galėjau pasipra
šyti,kad paleistų, bet tikrai žinojau, kad ne
leis ir dar pasišaipys.

Kas bus rytoj,man dabar visai nesvarbu. 
Išseko paskutinės jėgos ir basa sniego lau
kuose ilgiau pasilikti negalėjau. Tik nežinau 
ar pajėgsiu per sniegą ir balas pėsčia pasiekti 
už aštuoniolikos kilometrų Malinovkos kai
mą. Sušaudyti gal dar nepasmerks, o kalėji
mas bus man poilsis arjjvjljs.,. _.' '

J. ZIKARO PIRKIA
Panevėžio kraštotyros muziejaus skyrius 

prieš keletą metų buvo įrengtas viename kul
tūros istorijos paminkle—Paliukų kaimo pir
kelėje, kurioje gimė ir užaugo skulptorius 
Juozas Zikaras.

Zikaras buvo vienas žymiausių XX am
žiaus pirmosios pusės Lietuvos skulptorių, 
sukūręs „Knygnešį," Lietuvos laisvės statu
lą „Ant vieškelio" ir kitus meno kūrinius. 
Gimė 1881 lapkričio 18,sioje pirkelėje, ku
rią jo tėvas Viktoras Zikaras pastatė ant nuo
savo sklypo, grįžęs iš kariuomenės tarnybos. 
Namie išmoko skaštytiff bet tik šešiolikos me
tų būdamas galėjo lankyti Pumpėnų pradžios 
mokyklą, kurioje viskas buvo mokoma rusų 
kalba. Slapčiomis išmoko lietuviškai rašyti, 
spaudos draudimo metu platino knygas. 
Kūrybinį kelia pradėjo liaudies meno dar
bais ■ „dievukais," išlikusiais iki šių laikų.

TAUTOSAKOS RINKĖJA A. GLEMŽAITĖ

-Apolonija Glemžaitė jau virš keturiasde
šimt metų renka tautosaką. Nuo pat jaunys
tės mėgo knygas, ypatingai kadangi sunki 
kaulo liga privertė ją daug metų gulėti arba 
tik vežimėliu judėti. Būdama jauna, vertėsi 
pindama pintines, kurias broliai parduodavo 
Nemunėlyje Už savarankišką uždarbį nusi
pirkdavo knygų ir jas skaitydavo Jusiagiry- 
je. Prie darbo vis dainuodavo.'

Beskaitydama susipažino su tautosaka ir 
jos rinkimo verte. Pirmieji iš kaimo žmonių su
rinkti priežodžiai, patarlės ir mįslės buvo už - 
rašyti 1936 metais. Per pastaruosios dvide
šimt metų jos rinktos tautosakos pasirodė 
bent aštuoniuose leidiniuose. Pririnkusi dar 
mmklių, dainų, raudų, talalaikų, blevyzgų, 
greitakalbių ir lotinių, liaudies medicinos, 
burtųfžaidimų. Šiuo metu šešiasdešimtmetė 
senelė savo laiką skiria apylinkės vietovar
džiams tyrinėti.

SENOS ROGĖS IR RATAI

Auksuodžio vietovėje netoli Kretingos ran
dama daug senienų. Senovėje kaimelis buvo 
įsikūręs abiejuose durpėjančio Darbos upe
lio krantuose, sujungtuose kū[grindiniu bras
tą, vėliau pakeistų virtinėmis užtvankomis.

1973 metais po senojo tilto likučiais ras
ta daug XIV-XV amžiaus daiktų: tilto va
žiuojamoji dalis, tilto atramos dvišakis, me
dinė ratų^šis. Vežėčių plotis 0,71 m,o ašies 
ilgis su ašigaliais 1,85 m. Rastas ir ąžuolinis 
stipinas. Prie vienos kūlgrindos iškelta ąžuo
linė rbgių pavaža, kurios ilgis 1,87 m ir ku
rios priekinė dalis turįO,4Q m, pakilimą.

MUSU LIETUVA

PROF' PR. SKARDŽIUS
iš 7 psl.

vum Philologicum” (iki 1940 
pasirodė 8 knygos), 1930 re
dagavo kalbos praktikai ski
riamą žurnalą “Kalba” (iš
ėjo 3 sąsiuviriiai), buvo “Gim
tosios Kalbos” redakcijos 
nariu, 1936 išleido “Bend
rinės lietuvių kalbos kir
čiavimą”, kartu su dr. A. Sa
liu 1939 suredagavo L. 
Dambrausko (Dambriūno) 
paruoštą “Kalbos patarėją”, 
rašė kalbotyrinius straips
nius Švietimo Darbui, Ži
diniui, Nauj. Romuvai ir kt. 
spaudai. Tačiau pagrindiniu 
savo darbu jis pats laiko 
1943 Vilniuj išleistą “Lietu
vių kalbos žodžių darybą”, 
deja, galutinai dar nebaig
tą, nes dėl vis daugiau aiš- 
kėjančios nieko gero Lietu
vai nežadančios karo pabai
gos norėta skubomis bent 
surinktą, žaliavą paskelbti. 
Po pirmosios bolševikinės 
1940-41 okupacijos siaubin
gos patirties, kada buvo užgniaužta ne uk minties 
laisvė, bet pradėta tauta 
naikinti ir masiškais išve
žimais, Pr. Skardžius kar
tu su kitais tūkstančiais 
lietuvių pasirinko taip pat 
nieko gero nežadančią Vo
kietijos tremtį. Žinoma, tai 
buvo ne tik asmeninis smū
gis, bet taip pat neatitaiso
mas nuostolis ir lietuvių kal
bos mokslui, kada pajėgiau
sių metų jau įsidirbęs 
mokslininkas lituanistas bu
vo atskirtas nuo universi
teto, nuo knygų, nuo šalti
nių ir pasmerktas fabriki
nei kasdienybei ir valdinin
ko rutinai. Vokietijoje dve
jus metus gyveno Goettin- 
gene, o 1946-49 svečio tei
sėmis skaitė paskaitas Tue-, 
bingeno universitete. Tačiau 
Amerikoj, kur atvyko 1949 
gale, jo laukė iš pradžių 
darbas skerdykloj, o magist-j 
ro laipsniu baigęs bibliote
kininkystę, 1956 persikėlė 
į Washingtoną ir , gavo dar
bą Kongreso bibliotekoj. Jo 
paties žodžiais,' atsidūrė pa
dėty paukščio, kuriam yra 
pakirpti sparnai: galėtų ir 
norėtų dirbti, bet trūksta 
ir sąlygų, ir laiko. Išsitar- 
navęs pensiją, pasirinko gy- " 
venti Arkanso Hot Springsą 
leistų-rankak. Ir svetur gy

vendamas, rašo straipsnius. 
Juos spausdina daugiausia 
“Aiduose”, “Drauge” ir kitoj 
liet, spaudoj. “Drauge” taip 
pat tvarko specialų nepe
riodinį “Mūsų kalbos” sky
rių (iš pradžių kartu su Sta
siu Barzduoti, vėliau vienai 
pats). Atskirai išleidžia: 
“Lietuvių kalbos kirčiavi
mą” (1968 m., 117 psl.;, 
“Ankstyvesnės ir dabarti
nės lietuvių bendrinės kal
bos vartoseną” (1971 m., 80 
psl.; ir kt. leidinius. Recenzi
jomis kritiškai vertina kitų 
kalbinius darbus, pasisako 
kylančiais aktualiaisiais kal
bos klausimais.

Taip pai seka 
Ok. Lietuvos kalbininkų dar
bus ir pasidžiaugia pozity
viais jų įnašais, bet kritiškai 
atsiliepia dėl jų taikstymo
si prie komunistinio režimo 
brukamos atneštinės ir lie
tuvių kalbai svetimos dva
sios.

APIE LIETUVIU KAL
BOS VADOVĄ

Veržte įsiveržė į ma
no kambarį, kuriame tada 
turėjau ir dirbti ir kartu gy
venti su žmona ir trim savo 
vaikais. Jis trumpai .drūtai 
ir sako: rengsime ne žiny- 
nėlį, bet patį lietuvių kal
bos vadovą! Čia pat gyveno 
Jonas M. Laurinaitis, taip 
pat sirgęs lietuvių kalbos li
gomis, tad ir susitarėm dirb
ti trise: man teko rašyti ra
šybos bei skyrybos metme
nys, J. M. Laurinaičiui žody
no rengimas, o Pr. Skar
džius pasiėmė redaguoti. 
Pradėjom dirbti, stigdami 
šaltinių bei sąlygų, bet 
turėdami žadinančias viltis, 
kad dirbam reikalingą, nau
dingą ir būtiną darbą. Ypa
čiai daug pastangų rodė pats 
redaktorius: taisė, perdirbi
nėjo, papildinėje, nemaža 
dalykų naujai parašė. Gimė 
“Lietuvių kalbos vadovas”, 
pirmasis toks leidinys, api
mantis lietuvių kalbos gar
sus, rašybą bei raidyną, pra
dinių didžiųjų bei mažųjų 
raidžių vartojimą, žodžių da
lių kėlimą, rašymą kartu bei 
skyrium svetimybių rašy- 

■ mą, santrumpas, daugelį at
skirų kalbos dalykų, links 
nius bei skyrybą, kirtį bei 
priegaidę. Antrojoj daly

duota apie dešimt tūkstan 
čių žodžių su jų reikšmes 
aiškinimu. Taip pat nurodv 
ta svetimybių kilmė. Vado v ą 
išleido Lietuvių Tremtinių 
Bendruomenė 606 psl. knv 
ga.

Sukaktininkas Pr Skar 
džius yra visų pirma mokslo 
žmogus, savo gyvenimą pa 
aukojęs lietuvių kalbos kul 
tūros darbui. Čia jo įminti 
gilūs pėdsakai. Apie tai gale 
tų būti ir ilgesnė kalba, 
tik ne čia jai vieta. Prabė 
gom pasakytina, kad jam 
priklauso ir bendrinės kai 
bos terminas, apie ką jis už 
simena 1971 rugpjūčio 28 
“Draugo” kalbos skyriuj 
"Lietuvių bendrinės kalbos 
pavadinimas yra nesenas, 
mano pradėtas vartoti 1927 
m. Švietimo darbe”. Ši» ter 
minas greitai įsigalėjo, ir juo 
buvęs ypačiai patenkintas 
pats Jonas Jablonskis. Ta 
čiau Pr. Skardžiui taip pat 
rūpi ir bendrieji tautinės 
mūsų kultūros reikalai G y 
vendamas Clevelande, jis ta 
da labai aktyviai dėjos prie 
Kultūros Fondo organizavi 
mo. taip pat dirbo ir jo 
valdyboj. Aktyviai reiškėsi 
čia įsisteigusiame ir Rašto 
klube. Kai į gyvenimą atėjo 
Lietuvių Bendruomene, jis 
kūrė ir jos siekimų bei darbų 
viziją: “Todėl i Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenę ryž
tamasi suburti visus laisvuo
sius lietuvius, siekiančius iš
laikyti ir ugdyti savo tauty
bę, kalbą, tautines bei 
valstybines tradicijas ir.ne
palaužiamą valią rūpintis 
laisvosios Lietuvos atkūri
mu. Vadinas, čia pirmoj vie
toj turi rūpėti ne specifiški, 
grupiniai reikalai, bet vi
siems lietuviams bendras 
tikslas - lietuvybė, Lietu
vos laisvė”.

Lietuvybės esminė dalis, 
be abejo, yra pati kalba. 
Tad Pr. Skardžių randam 
pirmiausia ten, kur reikia ją 
puoselėti. Jis dirbo Lietuvių 
Kalbos Draugijoj, dabar dir 
ba Lituanistikos Institute, 
kviečiamas vyksta į visus 
suvažiavimus, kur reikalin 
gas jo mokslas, žodis, pas 
kata. Pereitų metų vasarą 
jis taip pat dalyvavo ir lietu
vių mokytojų studijų savai
tėj Dainavos stovykloj, ir jo 
atvykimas buvo didžiai nau 
dingas. Tad sukakties proga 
palinkėkim jam ir toliau 
gimtosios kalbos dirvas sėk 
mingai purenti tuo arklu 
kurį jis iš mažų savo dienu 
pasirinko. Ilgų, darbingų, 
sėkmingų metų dirbant nau 
jai Lietuvos ateičiai, nor 
dabar tegalima ją mylėti 
poeto žodžiu, tik “iš tolo"' 
Sf.Barzdukas Dirva
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LITERATŪROS RATELIO 
NAUJIENOS

Birželio mėn.pobūvis (VI.29) 
buvo skirtas tik einamiesiems rei
kalams aptarti. Būrelio pirminin
kė H.Mošinskienė trumpai pami
nėjo profidro.Paplausko-Ramū- 
no mirtj. Nariai nutarė jsivesti lie
tuviškos knygos klubo sistemą, pa
gal kurią šeimos įmokės kas mėne
sį 10 kruzeirų. Tie pinigai bus už
skaitomi knygoms pirkti, kai atsi
randa nauja ir įdomi knyga.Tuo bū
du pagyvėtų lietuviškų knygų pla
tinimas ir lengviau susidarytų lėšų 
tems knygoms pirkti.

Liepos mėnesį pramatytas lite
ratūros vakaras VII.22, 20 vai. pas 
pp Mikuckius,R.da Mooca, 1392; 
rugpjūčio programa VIII.24 pp. 
Ąžuolų šeimoje, R. Francisca E- 
milija, 74, Ipiranga. Rugsėjo mėn. 
pramatyta skirti literatūrinę pro
gramą pokarinės išeivijos 
30 metų sukakčiai paminėti.

Laimėjo stipendiją
Dailininkė Danutė Šukytė,bai

gusi Meno institutą S.Paulyje, lai
mėjo stipendiją visą liepos mėnesj 
studijuoti meną Ouro Preto mies
te. Minas Gerais. Prieš išvykdama 
j šį vieną žinomiausių Brazilijos is
torinių miestų, Šukytė paruošė pa- 
baltiečių parodai plakatą„progra- 
mos-katalogo viršelį ir pakvietė ki- 
tusrlfetuvius dailininkus dalyvauti 
parodoje.
Atvyks dainininkės

Paskutinės informacijos sako, 
jog kanadietės lietuvaitės daininin
kės tikrai bus S.Paulyje ir kon
certuos rugpjūčio 31 dieną, o Rio 
de Janeire rugsėjo 1. Dainininkės 
sudaro ,, Aušros" kvartetą. Jas ly
di akordeonistas ir vadovės. Tai 
pranešė PL Bendruomenės valdy
bos (Čikagoje) vicepirmininkas R. 
Kasparas mūsų Bendr. pirminin
kui Alg. SIiesoraičiui.

Dainininkės apkeliaus ir kitas 
Pietų Amerikos lietuvių kolonijas. 
Tą jų kelionę organizuoja ir apmo
ka Pas.Lietuvių Bendruomenė.

"N emu nas" pasi r odė
V. Mariana izraelitai turi savo 

senukams namus.Jų ligoninės slau
gymo skyriaus vedėja yra Janina 
Valavičienė. Praėjusį sekmadienį 
,,Nemunas" atliko čia visos valan
dos programą. Po taut, šokių,įstai
gos atstovė jteikė dovanas vadovui 
Jonui Lukoševičiui ir akordeonis
tui Reinaldui Putvinskiui. Šokė
jai pavaišinti kava ir pyragaičiais.

Lietuviai T. V.
Ketvirtame kanale pereitą ket- 

virtadienj Silvio Santos programo
je dalyvavo trijų pabaltijo tautų _ cia Pavilonytė* Kaklai&įščius užri-

atstovai. Lietuvių buvo Jonas Lu
koševičius, Nemuno tautinių šo
kių grupės vadovas su šokėjais Jo
nu C.Magila, Ivani Popic ir Elena 
Bareišyte. Penki „teisėjai" apkelia
vę pasaulį,turėjo atspėti,kuria kal
ba pasakyti televizijos programos 
nustatyti žodžiai, apie tautas ir 
kalbas. Nors teisėjai atpažino ko
rėjiečių ir dar kitą kalbą, nė vie
nas pabaltijo tautų kalbos neatpa
žino. Spėdami lietuvių kalba pasa
kytus žodžius pasakė, jog tai esą 
„hungaro". Lietuviškai kalbėjo Jo
nas ^Lukoševičius, o kiti dalyvavo 
pasipuošę tautiniais rūbais.

Paroda prasidės
Metinė pabaltiečių paroda pra

sidės penktadienį liepos 19d. 19 
valandą. Ji bus, kaip ir pernai,Ro
osevelt aikštėje, šalia Consolação 
bažnyčios, Portinari salėje. Kas
diena bus atdara nuo 16:30 vai. j- 
ki 22 valandos. Kas vakarą 20 vai. 
bus ypatingos programos.

Parodai plakatus paruošė daili
ninkė Danutė Šukytė iš Sto. An
drė. Dalis plakatų išsiuntinėta 
drauge su paskutiniuoju ML nu
meriu lietuviams, turintiems krau
tuves ar įstaigas, kad galėtų skelbi
mą viešai iškabinti.

Danutė ir Vytas Šukiai ruošia 
parodos meno darbų katalogą, Sil- 
vanija Aradzenkaitė paruošė infor
macini lapelį apie Lietuvą ir lietu
vius.

Sve i kst a
Marija Slautienė, gyvenanti V. 

zelina, susilaužė ranką. Ranka j- 
gipsuota Matarazzo ligoninėje ir 
pradėjo gyti.
K u n. V i n cas P up i n i s,S. 
J.guli Santa Casa ligoninėje po o- 
peracijos (vyrų chirurgijos pastate 
209 lova) ir pamažėle sveiksta. Ne
žinia, kaip ilgai jam dar teks gulėt 
nes turėjo komplikacijų.

Mykolas Skadas, gyvenantis V. 
Industrial, guli Monte Ararat li
goninėje, Rua Sud Menucce,Vila 
Mariana.

Skautu įžodis,
Sv.Petro ir Povilo dienos nema

žas būrelis skautų, skaučių ir jų tė
vų bei draugų Ramovėje dalyvavo 
naujų skautų įžodyje. Jį pravedė 
to mišraus vieneto organizatorius 
ir vadovas kun. H. Šulcas. Po Lie
tuvos himno, palydimo gitara Be
atričės Bacevičiūtės, po jneštos vė
liavos, skauto įžodį davė Arturas 
Pavilonis, skautės: Danutė SiIickai- 
tė, Eliane Korsakovaitė, Rozana 
Jurčiukonytė, Silvana Banytė ir 
Elaine Spotti. Paukštytės — jau-
nesniosios skautės davę įžodį: An
gela Sipsky, Liucija Banytė irMar- •

SUĖJUS 25 METAMS NUO KUNIGYSTĖS ŠVENTIMŲ 

MIELĄJĮ KUNIGĄ'PRANĄ GAVĖNĄ NUOŠIR 

DŽIAUSIAI SVEIKINA IR LINKI GAUSIOS DIEVO PA 

LAIMOS JO ŠVENTOJE TARNYBOJE',

Šv. KAZIMIERO PARAPIJA IR TĖVAI JĖZUITAI

GERBIAMA KUNIGĄ PRANA GAVENA 
KUNIGYSTES ŠVENTIMU SIDABRINIO JUBILEJAUS 
PROGA SVEIKINAME IR LINKIME DAUG SĖKMINGO 
APAŠTALAVIMO METU.

ZELINOS MALDOS APAŠTALAVIMAS IR LIETI 
VIL KATALIKIŲ MOTERŲ DRAUGIJA.

šo kun. Šulcas, o ženkliukus prise
gė kun. A. Saulaitis,S.J. Su skau
tais darbuotis kun. Šulcui talkina 
p. Eugenija Bacevičienė.

Po bendros skautų, skaučių ir 
svečių fotografijos, visi padainavo 
išleistuvių dainą kun. H.Šulcui,ku
ris šiandien išskrenda Š.Amerikon. 
Tada jaukiai pasivaišinta.

Ramovės kambaryje išstatyti į- 
vairūs skautų ir skaučių darbeliai, 
kelionės ženklų lentelė, stovyklų 
modeliai piešiniai ir kiti darbai.

SIDABRO JUBILIEJUS
Penktadienį,birželio 27,Šv.Juo- 

zapo bažnyčioje atšvęsta Sesers 
Giovani 25-rių metų vienuolinio 
gyvenimo sukaktis. Mišias konce- 
lebravo kun. H. Šulcas irPe.Mace- 
do,talkininkavo du Eucharistijos 
ministrai. Šv.Mykolo Arkangelo 
gimnazijos vaikų choras giedojo 2 
balsais giesmes.Sesuo Giovani yra 
buvus ir lietuvių kalbos mokytoja 
Zelinoje. Linkime jai dar ilgus il
gus metus pasidarbuoti Dievo gar
bei ir jaunimo labui.

SESERYS CIPÓ
Šiuo metu trys pranciškietės se

serys darbuojasi Cipó parapijoje, 
kur anksčiau darbavosi kun. J.Šeš
kevičius .Jų vyresnioji yra lietuvai
tė sesė Suzana. Jau pradėjo staty
ti pirmosios pagalbos (pronto so
corro) pastatas.Žemę davė mieste
lis, darbus atlieka statybos komi
sija.Seselės aprūpina dar šešias pa
rapijos koplyčias. Ligi šiol čia te
buvo viena greitosios pagalbos ma
šina ir tekdavo ligonis gabenti 40 
klm. j S.Paulj.

Išrinkta valdybom
Kristina Valavičiūtė, antrųjų 

metų studentė Ideal turizmo mo
kykloje, šį mėnesj išrinkta studen
tų valdybon. Prieš pirmojo semest
ro pabaigą suorganizavo šaunias 
Jonines, pirmą studentų šventę tu
rizmo mokyklos ketvertų metų is
torijoje.

VAIKŲ STOVYKLA
Pirmadienį, liepos 8, prasideda 

vaikų nuo 8 iki 14 metų stovykla. 
Mokestis: 95 kr. už pirmą šeimos 
vaiką, 65 už antrą, 50 už kitus 
Registruotis klebonijose ar pas 
Vanda Pilipavičiūtė, R. Barão do 
Pirai, 74. Išvažiuos stovyklon 9 
vai. ryto pirmadieni, grįžta liepos 
16 popiet.

Stovyklai vadovaus: programa 
dainos, tautiniai šokiai, vakarinės 
programos: Silvija Bendoraitytė 
Audra Vosyliūtė, Vanda Pilipavi 
čiūtė; sportas stovyklos tvarka 
Arnaldas Zizas, Oleg Shukowski.

NERVAI, NERVAI iš 4 psl

Daugiau įtrauKto oro 
atgaivins kraują, o tas savo ruožtu 
paveiks nervų sistemą, ir kaip ko 
ne per keletą akimirkų atgausite 
savo lygsvarą.

Matote, kaip tai yra paprasta
Prašau, nesakykite „durnystė' 

kadangi taip lengva. Pasiryžk tai 
daryti. Pasitikėkite. O jei norit pa 
sitarti su gydytoju, tai jis jums iš 
aiškins kodėl tas pirmas patarimas 
yra geriausias. Tai jau šiandien da 
rydama būsite mažiau nervinga r 
galėsite geriau susidoroti su va* 
kais ir kitais reikalais.

NUKRYŽIUOTAS RUSIJOJE
iš 3 psl.

bausmę, 1956 grįžo ir kunigu 
mokslus baigė Zagorsko semi
narijoje.

Tokia jo gyvenimo istorija 
padeda suprasti jo drąsą skelb
ti Dievo žodį, kurio vykdymas 
gali išgelbėti rusų tautą nuo su
sinaikinimo.

Bet...
Po 10 tokių pokalbių su baž

nyčios lankytojais š. m. gegu
žės pradžioje po eilinio pa
mokslo buvo pranešta, kad pa
klausimų atsakymų sistemą pa
triarchas Pimenas jam yra jau 
uždraudęs.

9



\IR. 27 (1353) XXVI. 1974.VII.4
i .-v. „«į..,.,., .......mu.................... ■a»...,.,.,

MUSŲ
ŽINIOS

GERBIAMAM KUNIGUI PRA
NUI GAVĖNUI 25METAI 
KUNIGIŠKOS TARNYBOS.

Šią savaitę, liepos 2 sukako ly
giai 25 metai, kai Pranas Gavėnas 
gavo kunigo šventimus, o liepos 3 
aukojo pirmąją šv. mišių auką.

Gimė jis 1918 metais spalio 11 
Zapalimų kaime, Suvalkų Kalvari
jos valsčiuje, Marijampolės apskri
tyje. 1933 metais išvyko Italijon 
kur baigė visas kunigo studijas ir 
1949 m. gavo šventimus. Be to jis 
dar studijavo Torino universitete 
psichologiją ir pedagogiką, žurna
listikos kursą išėjo 1950-52 me
tais, ir dar gilino savo mokslus 
Grigaliaus universitete Romoje.

Castelnuovo lietuvių salezie
čių gimnazijoje mokytojavo nuo 
pat pirmųjų jos įsikūrimo dienų. 
Nuo 1952 m. „Saleziečių Balso" 
redaktorius. Pedagoginiams veika
lams leisti įkūrė Jaunimo Bibliote
ką. kuriai pats parašė eilę knygų: 
Jaunojo Galiūno keliu, Didysis 
reisas, Melskitės, broliai ir kt. Sa
leziečių misijų propagandos cen
triniame biūre įkūrė žinių agentū
rą, kuri dabar ANS (Agenzia No- 
tizie Salesiane) vardu aptarnauja 
saleziečių spaudą 33 valstybėse.

* Nuo 1964 CEJ (Europos žurna
listų bendruomenės) narys steigė
jas ir Don Bosco veikalų kritinio 
leidimo tarptautinio redakcinio ko- i 
lektyvo narys.

Prelatui P. Ragažinskui pakvie
tus Saleziečius Zelinon. Kun. Pra
nas entuziastiškai pasisiūlė (su ki
tais broliais saleziečiais) darbuotis 
lietuvių katalikų labui Brazilijoje. 
Su kilnių idealų kupinu širdim jis 
čia atvyko ir nuoširdžiausiai pra
dėjo darbuotis,iki kažkokia nelai - 
minga ranka įsimaišė ir ėmė tą gra
žų darbą .trukdyti jei kunigas Pra
nas. ir toliau čia darbuojasi,nepai
sydamas visų iš šalies daromų ne
malonumų, tai gal tai daro atsi
mindamas savo Viešpaties Kristaus 
žodį: „mokinys negali būti dides- 
nis>už savo mokytoją ... Kaip ma - 
-w,i,ir —i "in i i „i ...... i,

ne persekiojo, taip ir jus perse
kios." Vra ir kitų atsimintinų tie
sų.h Nelabasis tik tuomet sukelia 
audras, kai regi, jog kas nors dir
bą tikrai svarbų, vertingą Dievo 
darbą žmonių išganymo labui.Jis 
palieka ramybėje tuos, kurių vei
kla jam nė kiek nepavojinga?

Butu neteisinga sakyti, jog kun 
Prano išgyvenami nemalonumai 
yra tik jam vienam skirti.Bet yra 
tiesa, kad jis yra vienos saleziečių 
šeimos narys ir jos atsakomingoji 
galva. Todėl kitų brolių vargas yra 
ir jo vargas. Kitų garbė ar negarbė 
yra ir jo garbė ir negarbė. Tebõ 
nie tos šv. Rašto ir Šv. Ignaco Lo
jolos tiesos mūsų jubiliato paguo
dai- ir sustiprinimui tolimesniems 
apaštalavimo darbams, kuriems jis 
prieš 2b metus didžiadvasiškai 
paaukojo savo gyvenimą,su visais 
darbais, džiaugsmais, vargais ir 
kentėjimais į

i Per skausmus j garbę, Kunige 
Pranai? Ilgiausių Dievo palaimos 
užtikrintų apaštalavimo metų!

Kun. Jonas Kidykas,S.J.

Lietuvos nacionalinė 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

Posėdis nu keltas
Pabaltiečių parodos lietuvių 

skyriaus organizatorių posėdis iš 
šio šeštadienio nukeltas j sekma
dienį liepos 7 d. 17 vai. šv. Kazi
miero parapijos patalpose Moo- 
koje.

VAIKŲ STOVYKLA iš 9 psl. 
rankdarbiai, menas; J nete Nikl- 
tin;virtuvės reikalai:Sueli Rulevai- 
tė,Nancy Narbutyté;muzika: Bea
triz Bacevičiūtė;sveikatos priežiū
ra: Eugenija Bacevičienė; šeiminin
kė. ’ dna. Adelė; ir kun. Antanas 
Saulaitis.
i t
Iš Argentinos atskris lie
pos 23 Hektoras Survila, paviešė
jęs sostinėje Brasilijoje ir kitose 
vietovėse.

R o n don i j a
Kun. F.A.Bendoraitis, dirbąs 

Guajará-Mirim misijose Rondoni- 
jos teritorijoje, jau virš mėnesio 
lankosi Prancūzijoje. Čia jis gavo 
rentgeno ir kitokių aparatų savo li
goninei.

UŽSIMOKĖJO UŽ M. L.

Juozas Butauskas 200 kr.garb.leid.
Veronika PundzeviČiene 100 kr už 

1973 ir 1974 metus.

FÁBRICA DE GUARDA-CHUVAS
C U AR D A •H U > AS DE TODOS OS TIPOS. PARA HOMENS. SENHORAS E 

< fiiAM.Ab. M I N I - S O M B R I N H AS TIPO ITALIANO E ALEMÃO.

'Vicente. Vitor '1
tascr. Estadual: 104.519.517

Šio „Mūsų Lietuvos numerio

PRANAS SUK Y S

Jam nuoširdžiausia padėka ir geros kloties linkėjimai.

M.Lietuvos Administracija.

I ės k r i d o Amerikon
Pas savo seseris Ireną ir Juliją^ 

Čikagon išskrido Vilma Šimonytė 
Onos ir Petro Šimonių duktė, ką 
tik baigusi farmakologijos ir bio
chemijos mokslus USP. Liepos 13 
iki 22 dalyvaus Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos organizuojamo
je lituanistinėje savaitėje, kuriai ji 
paruošė rašto darbą - Vinco Krė-

vės Mickevičiaus apysakos vertima. 
Vilmute i Viracopos palydėjo gi 
rn i nes, d raugai.
Kun. H.Š ulcas šiandien išskren 
da per Kolombiją j S. Ameriką, ku* 
žada pabuvot ilgesnį laiką Los 
Angeles, San Francisco ir kituose 
miestuose. Nuo liepos 20 ikiuijg 
'piūčio 20 bus Dainavos stovykla 
vietoje, netoli Detroito.

ZAUSLJ
LIETUVA

C. G. C. 60.882.909/001

R. Coelho Barradas, 104 Fones: 274-0677 - (Res. 274-1886)
V. Prudente São Paulo
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Redator: Jonas Kidykas 
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METINĖ PRENUMERATA: 36 kr. GARBĖS PRENUMERATA: 170 kr. 
Paskiro numerio kaina: 70 centavų. Užuojautos ir sveikinimai nuo 10 kr„ pa
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Daugintis” vardu.

Straipsnius ir korespondencijas redakcija taiso, pertvarko savo nuožiūra. Nenau
doti raštai grąžinami tik autoriui prašant. Pavarde pasirašyti straipsniai nebūti
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