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VELYKOS PASAULY
(policija tikrino įeinančius i oaz- 
nyčią maldininkus), pelegrimų bu
vo iš Europos, Amerikos ir įvairių 
Rytų kraštų.
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NUSKRIAUSTŲJŲ LAISVĖS TROŠKIMAS 
ILGAINIUI TAPS SPRENDŽIAMUOJU

-BOLIVIJOJ La Paz ar
kivyskupas nepakvietė valdžios 
pareigūnų j katedrą Velykų apei
goms. Manoma, kad tai protestas 
prieš faktą, kad neseniai valdžia 
ištrėmė du belgų kunigus, apkal
tintus, būk jie perdaug kišęsi į Bo
livijos vidaus reikalus.

-ŽENEVOJ Ekumeninė 
Bažnyčių Taryba paskelbė didelį 
vajų — surinkti milioną dolerių 
Vietnamo karo pabėgėliams.

Popiežius glamonėja jam atneštą velykini 
avinėli.

- R O M O J Popiežius atšven
tė Velykas su 400.000 maldinin
kų iš viso pasaulio. Tai gal didžiau
sias maldininkų skaičius, kurį lig 
Šiol Roma yra mačiusi.

Tvirtu, aiškiu balsu Popiežius 
perdavė Kristaus prisikėlimo žinią 
"miestui ir pasauliui (Urbi et Or- 
bi)". Paskui sveikino pasaulio ti
kinčiuosius 12 kalbų (tarpe jų ir 
vietnamietiškai, kas iššaukė dide
les ovacijas).

"Gyvenimo patirtis — kalbėjo 
Popiežius - mums nežada patva
rios socialinės padėties; nei moder
nioji techninė pažanga pristato 
žmogui pilną ir tikrą gyvenimo 
prasmę; priešingai, nuolat kelia 
nerimą ir troškimą vis ko nors 
daugiau, ko, tačiau, žmogus savo 
jėgomis negali pasiekti. Bet tai ne
svarbu. Kristus savo prisikėlimu 
pasauliui pravėrė naujo, origina
laus, nesibaigiančio gyvenimo vers- 
mę .

-JERUZALĖJ saulėtą 
Velykų rytą didingai suskambo 
Kristaus Kapo bazilikos varpai, 
dar kartą seklbdami krikščionims 
ir žydams Kristaus prisikėlimą.

Iškilmingas pamaldas laikė Je
ruzalės lotynų apeigas patriarkas. 
Nors Izraelis neramus ir nesaugus » !

-PARYŽIAUS kardino
las Marty griežtai šaukė prieš tru
kumą teisingumo, kurio aukomis 
yra nekaltos šeimos ir net ištisos 
tautos. Smurtas, klaidinga pasau
lėžiūra, nesilaikymas įstatymų ir 
laužymas net tarptautinių sutar
čių bei nutarimų, tai vis bedievy
bės išraiškos. Ir tai negali pasau
liui garantuoti taikos.

— J A V - bių Vyskupų konfe
rencijos pirmininkas, arkiv. Joseph 
Bernardin, kvietė katalikus visom 
išgalėm pagelbėti vietnamiečiams. 
Ir kreipėsi į valdžią bei tarptauti
nius organus, kad stengtųsi,ginti 
žmogaus teises šio nežmoniško 
karo aukų - vietnamiečių — at
žvilgiu.

-PORTUGALIJOJ Li
sabonos patriarkas kalbėjo, kad 
šalis gyvena nuolatinėj baimėj, kas 
reiškia, kad „sutruko raiščiai, ku
rie riša ir palaiko visuomenės or
ganizmą".

- S. P A U L O, Morumbi 
Gethsemani kapinių koplyčioj Ve
lykų mišias laikė arkivyskupijos ge
neralvikaras, Dom Benedito, ypač 
tų kapinių aptarnavimo persona
lui. Per mišias giedojo 35 asmenų 
choras, sudarytas iš duobkasių-gra- 
borių bei administracijos persona
lo. Chorvedys yra pats adminis
tratorius. - Po mišių kiekvienas 
dalyvis gavo po velykinį margutį.
- Kaip Velykos praėjo L I E- 

T U V O J. - lig šiol dar nežinia.

Lietuvos Diplomati
jos šefo Stasio Lozo
raičio žodis pasakytas 
per radiją Lietuvos Ne
priklausomybės šven
tės proga.

Šiais laikais vienas sve
timos priespaudos vyriausių 
tikslų yra pakeisti iš pa
grindų užvaldytosios tautos 
dvasinę prigimtį, nutraukti 
jos sąmonėje pirmiausia ry
šius su praeitimi, su istori
ja. To siekdama svetima 
valdžia panaikina laisvą isto
rijos tyrinėjimą, draudžia 
minėti istorinius įvykius ar
ba falsifikuoja jų reikšmę, 
atvaizduodama kaip neigia
ma ir kenksminga tai, kas 
patekusiai į nelaisvę tautai 
teikia paguodą ir sukelia pa
sididžiavimą.

Tačiau mums lietuviams 
yra visada gyva mūsų senos 
valstybės nepriklausomybės 
atstatymo, įvykusio 1918 
metų vasario 16 dieną, su- 

” kaktis, kuri buvo išklimingai 
minima mūsų laisvame kraš
te Ir tebérã^W^ffíiíEt^a- 
tūkstančių lietuvių laisvaja
me pasaulyje.

Vasario 16-oji primena 
mums svarbiausią Lietuvos 
naujosios istorijos įvykį, 
būtent, lietuvių tautos spren 
dimą pačiai valdyti savo 
kraštą ir sugrįžti į nepri
klausomų valstybių bend
ruomenę. Tam mūsų tauta 
turėjo teisę, pagrįstą tiek 
Lietuvos valstybės egzisten
cija senovėje, tiek tautų ap
sisprendimo dėsniu, kaip ly

giai lietuvių kultūra bei su 
gebėjimais. Ši teisė, palieka 
galioje ne tik mūsų sirdyse 
bei valioje, bet taip -pat ei
nant visuotine nuomone tų 
tautų, kurios gerbia teisin
gumą ir smerkia -smurtą 
tarptautiniuose santykiuose 
ir vidaus politikoje.

Tai, kas vyksta dabar kai 
kuriose pasaulio vietose, ne
privalo paveikti mūsų vilčių 
dėl Lietuvos ateities. Daug 
antrojo pasaulinio karo pa
sekmėje įvykusių tarptau
tinių smurto aktų palieka 
neatitaisyta. Daugelis vals
tybių tebėra svetimųjų jėga 
užvaldytos. Melo balsai, 
kurie žmogaus teisių min
džiojimą vadina laisve, o 
kraštų užkariavimą - išlais
vinimu, dažnai gali atrodyti 
garsesni negu tiesos balsai. 
Jungtinės Tautos yra pa
verstos bejėge ir nebyle or
ganizacija tarptautinių Smur 
tų klausimais.

Bet lygiagrečiai su šia de
moralizacija plečiasi ir stip
rėja tautų ir žmonių siekiai 
susigrąžinti ar gauti nepri
klausomybę ir laisvę, tai 
yra, tuos pagrindus^; kurie 
yra būtini civilizuotų tautų 
gyvenimui tvarkyti ir kultū
rai plėsti. Šitie visuotiniai 
siekiai dabar yra daug stip
resni negu pirmojo pasauli
nio karo gale ir jų nenu 
slopins jokios tarpvalstybi
nės konferencijos, tariamo 
saugumo sutartys ar pavir
šutiniški atoslūgiai Priešin
gai, juo mažiau bus atsižiū

(Tęs. 4 psl.),

^ Lietuvos nacionalinė
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A.A. Prel. dr. Juozas Končius.

ROMOJE MIRĖ BUVĘS 
BALFO PIRMININKAS

PREL. DR. JUOZAS 
KONČIUS

Sausio 13 d. Romoje mirė 
paskutiniu laiku Villa Litu- 
ana gyvenęs buvęs ilgametis 
Balfo pirmininkas prel. dr. 
Juozas Končius.

Velionis buvo gimęs 1891 
m Stulgiuose. Kunigu įšven
tintas 1917 m. ir jau I Pas. 
karo metu įsitraukė į šal
pos darbą. Buvo Šiaulių 
gimnazijos kapelionu. 1923 
atvyko į JAV ir čia Ford-

Danija
R. EUROPOS IŠEIVIŲ BENDRA

SIS DANIJOS KOMITETAS yra su-, 
darytas sostinėje Kopenhagoje. Jam 
priklauso bulgarai, čekoslovakai, es
tai, latviai, lietuviai, lenkai, rumu
nai, rusai, ukrainiečiai ir vengrai. 
Komitetas pritarė akademiko A. Sa
charovo pasiūlymui sudaryti tarptau
tini tribunolą, kuris tirtų nuolatinius 
politinių, kultūrinių ir religinių lais
vių pažeidimus Sovietų Sąjungos im
perijoje, ir šiuo reikalu kreipėsi į 
Danijos parlamentą. Po penkių mė
nesių derybų iš jo buvo gautas su
tikimas tokį tarptautinį tribunolą 
sušaukti šį pavasarį Danijos parla
mento patalpose. Prieš Kalėdas tele
fonu buvo gautas pilnas A. Sacharo
vo pritarimas šiam žygiui, į kuri pik
tais žodžiais tuojau pat reagavo so-

V. Maželio nuotrauka

hamo universitete įsigijo 
daktaro laipsnį, kur nuo 
1949 iki 1951 m. profeso
riavo.

Jis buvo Balfo pirminin
ku nuo 1944 iki 1964 m. Pa
sitraukęs iš pirmininko pa
reigų, kurį laiką gyveno 
Floridoje, paskui persikėlė 
į Romą.

Jis yra parašęs atsimini
mus iš Balfo veiklos, Lietu
vos istoriją anglų kalba, 
Vytautas the Great ir kt.

Palaidotas sausio 16 d. 
Romoje.

vietinė žinių agentūra TASŠas, pa
smerkdama patalpų naudojimą anti- 
so vietiniams tikslams. Komitetas, 
kreipdamasis į R. Europos išeivių or
ganizacijas, prašo parūpinti liudinin
kus tribunolui, siųsti informaciją ir 
finansinę paramą šiuo adresu: Com
mon Committee of East Exiles in 
Denmark, Postbox 1035, DK-1007 
Copenhagen K, Denmark. Mūsiškės 
ELTOS pranešimu, visokeriopa para
ma šiam komitetui rūpinasi VLIKas,

ESTRADINĖS MUZIKOS FESTI- 
VALIO “Liepojos gintaras’’ pagrin
dinį prizą laimėjo Kauno šiluminių 
tinklų vokalinis-instrumentinis an
samblis. Festivalyje varžėsi 20 savi
veiklinių ansamblių, atstovavusių 
Latvijai, Estijai, Lietuvai, Gudijai, 
Gruzijai ir Rusijai. Lietuviai šio lat
vių festivalio pagrindinį prizą jau 
yra laimėję šešis kartus.

Du Kartu per savaitę "Semk 
dat" programos perduos atgal į 
Lietuvą dokumentus ir žurnalus, 
Lietuvoje parašytus, bet tik nele
galiai manuskriptų formoje plati
namus. Tai apims ir Lietuvos Ka
talikų Bažnyčios Kronika, kuri 
reguliariai pasirodė nuo 1972 m 

"Taip buvo Seniau" programa 
teiks žinių apie svarbesnes lietuvių 
sukaktis, dabar okupanto uždraus 
tas minėti arba suklastotas. Ki 
tos programos lies lietuvių spaudą 
laisvajame pasaulyje, nagrinės tau
tybių problemas Sov. Sąjungoje, 
svarstys juridinius klausimus ir 
žmogaus teises, ypatingai svar
bius lietuviams, o taip pat Lietu
vos moters problemas.

Naujo Radio Liberty Lietuvių 
Skyriaus redaktorius bus Juozas 
B. Laučka. Jo bendradarbiais bus 
Kajetonas Čeginskas, Abrahamas 
Levinas buv. valstybinio radijo 
bendradarbis, ir Aleksandras Kat- 
sas, neseniai Lietuvą apleidęs jau
nas žurnalistas. Bus kooptuojami 
ir kiti bendradarbiai iš Europos ir 
JAV.

Radijo Liberty lietuvių kalba 
transliacijų laikas ir banga: 1—2 
(Trans.laikas), 2-3 (Vilniuje girdi
ma), banga 41; 3-4, 4-5, 41; 8-9, 
9-10, 17; 16-17, 17-18, 41; 18 
19, 25,21-23, 22-24,31. (ELTA)

MADRIDO RADIJAS
Nuo kovo 1 dienos lietuvių 

programos iš Madrido Radijo sto 
ties kasdieną perduodamos Lietu 
vai: 20 vai. 30 min. 31.05 metrų 
ilgumo banga. Programa kartoja 
ma kitos dienos rytą, 9 vai 30 
min. pirmą kartą ir 15 vai. 15 
min. antrą kartą. Programa trunka 
penkiolika minučių. Lietuvoje gn 
dima vieną valandą vėliau. (ELTA

KLAIPĖDOS KRAŠTOTYROS ML 
ZÊJUS Nidoje įsteigė etnografini sa 
vo skyrių, kurį sudaro žvejo buitie-, 
sodyba. Jos kieme — trys buriniai 
žvejybos laivai su tinklais Lankyto 
jus su Nerijos žvejų buitimi bei kul
tūra supažindina trijuose namo kam
bariuose sutelkti baldai, rakandai, 
pakraigėse sukabinėti apyvartos reik 
menys, nuotraukų paroda, atspindin 
ti žvejų darbą, senąją bei naująją ju 
pastatų architektūrą.

ŽEMĖS ŪKIO STATYBOS pro 
jektavimo instituto tautinių šokių 
ansamblis “Rasa”, laimėjęs III laips
nio diplomą saviveiklinių ansamblių 
festivalyje Moldavijoje, išvyko gast
rolių į Š. Vietnamą. Kauniečiai ten 
viešės pusę mėnesio, surengs kon
certus sostinėje Hanojuje, Haifongo 
uoste bei kituose miestuose. Išvykos 
repertuare — lietuvių ir kitų tau
tų šokiai, dainos, liaudies muzika.

V. Kst

t o

Í LIETUVIŠKOJI SPAUDA -g
MŪSŲ TAUTINĖ ŠVIESA. |į 

I Remkime ja ir platinkime’. ||

LIETUVIAI PAS JAV 
PREZIDENTĄ

„Ketvirtadienį, vasario 27 d., 
11:30 ryto, prezidentas Gerald 
R. Ford priėmė Pabaltiečių dele
gaciją Washingtone. Lietuvius at
stovavo Amerikos Lietuvių Tary
ba, kurios delegaciją sudarė dr. 
Kazys Bobelis, Teodoras Blinstru- 
bas ir dr. Kazys Sidlauskas.

Delegaciją prezidentui pristatė 
kongresmanas Edward J. Derwins- 
ki, kuris pareiškė, kad Pabaltiečiai 
stipriai kovoja už žmonių teisę ir 
laisvę. Daktaras Bobelis, kalbėjęs 
visos delegacijos vardu, padėkojo 
prezidentui už Amerikos valdžios 
nusistatymą nepripažinti Pabalti
jo kraštų inkorporaciją i Sovietų 
Sąjungą, už jo intervenciją Simo 
Kudirkos byloje ir dėl Radio Li
berty transliacijų. Daktaras Bobe
lis prašė prezidento, kad Amerika 
toliau laikytų stiprų nusistatymą 
Pabaltijo valstybių klausimu ir 
kad nepripažintų sovietams dabar
tinių sienų kaip jie siekia Europos 
Saugumo konferencijoje.

Prezidentas Ford tvirtai pareiš
kė, kad Amerikos nusistatymas 
nepripažinti Pabaltijo kraštų in
korporacijos j Sovietų Sąjungą 
nepasikeis. Prezidentas pasidžiau
gė, kad lietuviai jj remia ir palai
ko jo užsienio politiką. Priėmi
mas vyko prezidento Ovai Office 
ir buvo nuo prezidento Johnson 
laikų, pirmas toks lietuvių atsto
vų priėmimas". (ELTA)

LAISVĖS RADIJAS LIETUVAI
Nuo 1975 m. sausio 4 d. buvo 

pradėtos kartą per savaitę lietu
vių kalbos transliacijos iš Radio 
Liberty.

Nuo kovo 2 d. lietuvių kalba 
programos bus transliuojamos j 
Lietuvą kasdien. Pusvalandį trun
kančios programos bus kartoja
mos taip, kad bendras lietuvių 
kalba pranešimų laikas užims de
vynias valandas kasdien. Be nau
jienų, pasaulio spaudos apžvalgų 
ir einamųjų įvykių analizės, tos 
kasdieninės programos reguliariai 
pateiks lietuvių gyvenimo tėvynė
je ir išeivijoje serijas. Ypatingas 
dėmesys bus kreipiamas j Vaka
ruose apsigyvenusios jaunesnės lie
tuvių kartos pažiūras ir veiklą. 
„Jaunimas Kalba Jaunimui" pro g-' 
rama duos progos tik ką atvyku- 
siems iš Lietuvos painformuoti 
ten likusius jų tautiečius apie gy
venimą demokratiškuose kraštuo
se.

"Užrekorduoti Autoriai" pa
teiks Lietuvos rašytojų Vakaruo
se jaunesnės kartos literatūrinius 
skaitymus. Okupuotoje Lietuvo- 

5 je gimę ir mokslus išėję, jie da- 
► bar pirmą kartą turės progos cen

zūros ir kitos priespaudos nevar
žomi paskelbti savo kūrybą.
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PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO 
TREČIOJO KONGRESO REIKALU

Pagrindiniai III PLJK ruošos puoselėtojai š, Amerikoje su viešnia iš Brazi

BRAZILUOS KRAŠTO FINAN
SŲ KOMISIJOS

svarbiausieji telefonai:
pirm. Prel. P. Ragažinskas -

Tel. 274-2295
ižd. Jonas Tatarūnas - tel.63-7344
ižd. Viktoras Banys - tel. 274-0677 
sekr.Halina Mošinskienė telef.

65-0907. DIRBKIME KARTU!
lijos Živile Juraityte. Nuotraukoje iš kairės: Kanados Liet. Jaun. S-gos pirm. 
Almis Kuolas, JAV Liet. Jaun. S-gos pirm. Daiva Vaitkevičiūtė, Pasaulio Liet. 
Jaun. S-gos ryšiu centro vadovas Mindaugas Pleskys, viešnia iš Brazilijos Ži

TRABALHAMOS JUNTOS 
□□□□□□□□□□D 
JAUNIMO ĮNAŠAS

vilė Juraitytė ir PLB vicepirm. jaunimo reikalams Romas Kasparas.
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□D□□□□□□□□□□□□□□a

III-jo PASAULIO LIETUVIŲ 
JAUNIMO KONGRESO RUOŠA

EGLE GIEDRAITYTE
Kadangi III Pasaulio Lie

tuvių Jaunimo Kongresas 
įvyksta Pietų Amerikoje, tai 
didžiausias Kongreso ruošos 
darbas tenka P. Amerikos 
lietuviams. Sudarytame ko
mitete yra nariai iš trijų 
P. Amerikos kraštų kuriuo
se vyks Kongreso progra
mos. Braziliją atstovauja 
Jonas Lukoševičius, Teresė 
Jočytė ir Elena BareiŠy- 
tė, Argentiną -- Nelida Za- 
vickditė, Jonas Baltrūnas ir 
Viktoras Barzdžius, o Urug
vajų - du nariai iš penkių 
sudarytam to krašto komi
teto.

Kongreso oficialus atida
rymas įvyks š.m. gruodžio 
20 d. netoli Argentinos sos
tinės Buenos Aires, stovyk
lavietėje ‘Villa Marista’. Sto
vykla tęsis šešias dienas. 
Pagal stovyklos organizato
rių atsiųstas žinias, stovyk
lai tikrai nieko netrūksta. 
Stovyklavietėje yra par
kas, moderniškas pastatas, 
kuriame yra koplyčia, teat
ro salė, ir trys dideli val
gyklos kambariai. Trumpai 
sakant -- patogu. O palepin
ti sporto mėgėjus, stovykla- 

yra keturios futbolo 

ir dvejos krepšinio aikštės 
ir maudymosi baseinas.

Svarbiausias Argentinos 
uždavinys yra šiai stovyk
lai paruošti programą. Pro
gramos komisijai vadovauja 
Nelida Zavickaitė ir Monika 
Balčiūnaitė. Kaip anks
čiau buvo rašyta, PLJS ry
šių centras Chicagoje yra 
dalinai atsakingas programų 
ruošai. Tuo besirūpindami, 
vasario mėnesio pradžioj nu
siuntė į Argentiną savo pa
siūlymus. Tarp jų yra pasiū
lymas surengti sporto šven
tę susipažinimui, o taip pat 
susipažinimas su dabartinės 
Lietuvos padėtim, lietuvių 
liaudies papročių pristaty
mas Kūčių ir Kalėdų dieno
mis ir suorganizavimas ‘pra
tybų būrelių’, kuriuose as
menys specializuotųsi įvai
riose srityse.

Be programos, Argenti
noje, Urugvajuje ir Brazi
lijoje įvairios Komisijos taip 
pat rūpinasi apie finansus, 
informacijos skleidimą, tech
nikinius darbus ir transpor
tą. Paminėti visų vadovau
jančių ir talkinančių pavar
des yra neįmanoma nors be 
jų ruošos, oarbas neiv;’ -T^

V. Noreikos nuotrauka

Gruodžio 27-28 d.d. Buenos 
Aires mieste bus Kongreso 
pristatymas su plačia kultū
rine programa. Po to iš Ar
gentinos jaunimas bus laivu 
perkeltas į Montevideo, 
Urugvajaus sostinę. Čia 
numatyta dviejų dienų kul
tūrinė programa - talentų 
koncertas ir tautinių šokių 
šventė. Šokių šventės tiks
las, kaip pranešė Jaunimo 
Kongreso komitetas iš P. 
Amerikos, yra įtraukti ypač 
tokį jaunimą kuris kitur ne
dalyvauja, bet mėgsta šok
ti.

Naujuosius metus Kongre 
so dalyviai sutiks Sao Paulo 
mieste Brazilijoje. 1976-tuo- 
sius metus dalyviai pradės 
studijų dienomis, kurios bus 
ruošiamos netoli Sao Pau
lo. III PLJK-so uždarymas 
numatomas sausio 6 dieną 
Sao Paulyje.

Nors vietos, datos ir bend
ri programos bruožai yra jau 
numatyti, darbas dar toli 
gražu nebaigtas. Vienas 
žmogus ar net keli negali to
kio masinio darbo sava
rankiškai atlikti. Toks dar
bas reikalauja nepaprastai 
daug talkos. Todėl P. Ame
rikos dirbantis jaunimas ir 
vadovybė kreipiasi į Š. Ame
rikos kolonijas, kuriose yra 
didesnis lietuvių pirmosios 
ir antrosios kartos jaunimo 
skaičius.

Ko tikisi P. Amerika iš 
Š. Amerikos jaunimo? Kun. 
Saulaitis. PLJS pirminin

kas, sako, kad pirmiausiai 
tikisi, kad jaunimas gausiai 
dalyvautų, parodydamas sa
vo nuoširdumą, draugystę 
ir supratimą. Jis taip pat ti
kisi, kad šis Kongresas su
stiprins lietuvybės jausmą ir 
dvasią trečiosios ir ketvir
tosios kartos P. Amerikos 
jaunimui per Kongreso bend 
radarbiavimą ir tuo paska
tins vesti tolimesnius ryšius 
su kitom pasaulio lietuvių 
kolonijom.

Brazilijoje, Argentinoje, 
Urugvajuje visi veiklieji ti
kisi, kad JK bus proga 
mūsų kolonijoms išsijudinti, 
užmegzti dar glaudesnius 
ryšius tarp šių trijų kraštų 
ir su Venezuela bei Ko
lumbija... Jaunimas, aišku, 
tikisi susipažinti, susidrau
gauti, sustiprinti ryšius tarp 
kraštų.

Darbas vyksta. Tikslai di
dingi. Bet Kongreso pasise
kimas remiasi mūsų visų tal
ka, ypač jaunimo susido
mėjimu, aktyvaus dalyvavi
mu Kongreso ruošos dar
bams ir pačiame Kongre
se. Yra pageidaujami keli 
asmenys, kurie sutiktų atei
nančią vasarą arba anksty
vą rudenį vykti P. Ameri
kon prisidėt prie Kongreso 
ruošos darbų. Susidomėję 
asmenys kviečiami kreiptis į 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos Ryšių Centrą šiuo 
adresu: LWYA Communi
cation Center; 2242 West 
Marquette Rd.; Chicago, Ill. 
60629 DIRVA
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Sveikata

KRAUJO SPAUDIMAS
DR. D. DEGÊSYSJungtinėse Amerikos Valstijose able 23 milijonai žmonių turi padidintą kraujo spaudimą, kas reiškia, kad vienas iš penkių suaugusių turi šią ligą. Daugelis tokių ligonių net nežino, kad jie turi padidintą kraujo spaudimą, nes daugumoje atvejų šia liga nesiskundžiama, ir ji dažnai būna nustatoma, atsitiktinai tikrinant žmogaus sveikatą.Negydoma aukšto kraujo spaudimo liga sukelia daug komplikacijų, trumpina žmogaus amžių ir didina mirtingumą. Padidintam kraujo spaudimui atsirasti yra daug priežasčių, bet svarbiausios tai per didelis svoris, rūkymas, nervinė įtampa ir nepakankamas poilsis.Yrą dar eilė specifinių ligų, kurios didina kraujo spaudimą, bet jų mes čia neminėsime. Padidinto ir negydyto kraujo spaudimo atveju žmogaus kūno pagrindiniai organai pradeda degeneruotis, širdis pradeda nusilpti, nes jai tampa sunkiau kraują varinėti kraujo indais. Inkstai pradeda blogiau veikti, gi jiems sutrikus kraujo spaudimas dar daugiau pakyla. Tokiu būdu pasidaro užburtas ratas.Nuolatinio padidinto spaudimo atveju kraujo indai pradeda darytis trapesni, kietesni ir mažiau elastin- ip. todėl jie dažnai, neišlaikę spaudimo, sprogsta. Tokiu būdu žmogaus kūne susidaro kraujavimai. Jeigu toks kraujavimas susidaro miegenyse, žmogus gali staigiai mirti arba tapti suparaližuotas. Širdies koronarinių arterijų sutrikimai pasitaiko kur kas dažniau tarp tų žmonių, kurių kraujo spaudimas yra padidintas. Žmonės, turinys padidintą kraujo spaudimą, gali skųstis nuolatiniu nuovargiu, galvos skausmais ir bloga savijauta. Pranyksta entuziazmas dirbti, atsiranda apatiją darbui, ir žmogus pasidaro nedarbingas.Paskutinių dešimties metų eigoje Jungtinėse Amerikos Valstijose buvo pravežtos kelios padidinto krąv

PASAKA AR DARBAS».-
Nauja mokymo priemonė, galinti sudominti mokiniusDaug kas skundžiasi sunkokomis ir dažnai neįdomiomis pamokomis lietuviškose mokyklose. Jų paįvairinimui ir pagyvinimui buvo paruoštos skaidrės, kurios suteikia tikrą vaizdą• apie aiškinamą dalyką. Jos yra labai plačiai naudojamos beveik visose lietuvių mokyklose visame pasaulyje/ išskiriant tik tė- vynė dėl visiems žinomų priežasčių. Nauja iniciatyvaPaskutiniame dešimtmetyje lietuvių mokyklos sulaukė daugiau vertingų vadovėlių, kuriuose vaizdžiai aiškinami rei-

jo spaudimo stebėjimo studijos. Framinghamo gydytojų grupė per dešimt metų stebėjo virš 5,000 žmonių ir šių tyrimų pabaigoje priėjo išvados, kad vyrai ir moterys, turintys padidintą kraujo spaudimą, turėjo 4 kartus daugiau komplikacijų ir mirimų atvejų, negu to paties amžiaus žmonės su normaliu kraujo spaudimu.Tolimesni stebėjimai rodė, kad juo jaunesnis žmogus turi padidintą kraujo spaudimą, tuo trumpesnis yra jo gyvenimo amžius. Taigi, padidintas kraujo spaudimas yra pavojingesnis jauniems žmonėms, negu senesniems. Normaliai jaunų žmonių iki 20 metų amžiaus kraujo spaudimas yra žemas. Su didėjančiu amžiumi kraujo spaudimas natūraliai pradeda pamažu didėti, nes senesnio žmogaus kraujo indai pasidaro mažiau elastingi.

MQSQ LÍETyxA-------- ....... . ______________  „,n. Xkiniams tokia pamoka pasidaro savo pačių darbu. Tokioje pa ilga ir nemaloni valanda. Sekanti kartą mokinys atlieka tik prievolę eidamas i tokias pamokas. Panašiai praleistos pamokos neduoda gerų vaisių, dažnai turi neigiamą įtaką mokinių jausmams ir galvosenai.Prieš porą metų Toronte kelių mokytojų iniciatyva buvo pradėtos ruošti pamokų kortelės, kurių pagalba visi mokiniai įtraukiami į pamokos darbą. Sis pamokų kortelių metodas yra pritaikytas lietuvių mokykloms pagal beskyrę mokyklų sistemą. Tačiau šis kortelių metodas nėra beskyrė mokyklos sistema. Pa- mokų kortelės yra taip pritaiky- tos lietuvių mokyklai, kad su jomis galima turėti atskirą pamoką su visa klase. Kitą pamoką galima pravesti senu pasakojamuoju metodu ar kortelių metodu. Tai mokytojo pasirinkimas.Kortelių metodo principas: kiekvienas mokinys dirba skirtingą darbą toje pačioje pamokoje ir su savo darbu supažindina kitus mokinius. Pamoka yra bendra visai klasei. Kiek- Vienas mokinys dirba atskirai tik toje bendroje pamokoje. Kiekvieno mokinio pamokos pa- Kraujo spaudimui mažinti yra ruošimo darbas yra paskirstytas vartojami įvairūs vaistai. Kol vais-?ís^ros® kortelėse. Tėvynės pa- . . , . . . , .... zinuno korteles yra trijų rusiųtai paskiriems pacientams pritaiko-_ pagal medž/ag0£ šaltinius mi, užtrunka tam tikras laiko tar-Kortelėms A medžiaga paimta 
pao, ivucį pi avižiuje gjuj’ld ĮVctinu VdUUVCUU, bh.ctl L V Lili lt   7 ----j-. ^^&i.ama,tojas nori matyti pacientą dažniau, knygų; kortelėms B — žemėla- kuri būtu svarstytina mokyklų Nustačius veiksmingus vaistus, li-Pjū> modelių, piešinių; korte-^ ovy ių. jose: kortelėse yra • • . , ,. ..... lems C — skaidriu suskirstė ta mokyklinė medžią-gonis juos turi vartoti reguliariai ir „ . ga, esanti dabar vartojamuo-ilgai. Pamokos eiga se vadovėliuose, žemėlapiuose.Be vaistų, didelę reikšmę krauje Pradžioje pamokos mokiniai knygose bei skaidrėse. Tai yra spaudimui mažinti turi ligonio svo-pašnenka po vieną skirtingą tik skirtingas darbas su ta paris Normalus kūno svoris vra vie.,korteJ?’ kurlole nurodomi dar- čia medžiaga. M. Vitalius ris. formalus kūno svoris yra yie bo ufdaviniai ir medžiagos šal-nas is pagrindinių reikalavimiEtiniai. Nurodytą medžiagą mo- _ .

mokoje visi dirba ir nelieka laiko užsiimti svajonėmis ar paša- linais niekniekiais. Būtų, naudinga, kad kiekvienas mokinys metų laikotarpyje apsiimtų padaryti vieną' didesnį darbeli (projektą).
Atspausdintos kortelės1973 m. buvo atspaustos pamokų kortelės vyresniųjų skyrių Lietuvos istorijos ir geogra-

iš Toronto ir Los Angeles lietuvių mokyklų mokytojų, kad, naudojant kortelių metodą, visi mokiniai mielai įsitraukia į pamokos darbą. Gal yra truputį daugiau darbo mokytojui paruošiant medžiagą bei pritaikant norimas korteles, bet būna žymiai geresni darbo vaisiai šu mielai dirbančiais mokiniais. Šiems mokslo metams yra atspaustos tėvynės pažinimo pamokų kortelės, kurias paruošė mokytoja Regina Valickienė su A. Rinkūno ir V. Matulaičio pagalba. Korteles galima gauti šiuo adresu: KLB Mokslo Priemonių Komisija, 44 Long- bourne Dr., Suite 506, Weston, Ont. M9R 2M7, Canada.“Laisva Lietuva” yra 188 pamokų kortelės (storas popierius), “Tėvynės pažinimas” — 168 pamokų kortelės.r........... Šių pamokų kortelių rinkinyspas, todėl gydymo pradžioje gydy-iš įvairių vadovėlių, 'skaitytinų pėra nauja mokslo programa,

alaus ir degtinės vartojimas padi kinys galėtų ja naudotis. Jei dinto kraujo spaudimo atveju irg mokytojui būtų sunku turėti turi būti sumažintas, lygiai kaip įrodytas knygas, tai reiktų XT.. .. .. . . . bent lapo kopijas padaryti arbarūkymas. Nikotinas kai kuriem: tokią kortelę išimti iš rinkinio žmonėms sukelia arterijų spazmu: prieš pamoką. Jos vietoje moky- bei jų sienelių pakitimus, kurie Ltojas galėtų paruošti naują kor-* sveikam žmogui gali padidinti krau telę iš jau turimos medžiagos, jo spaudimą. Mokytojas supažindina moki-. .. nius su kortelėmis, pamokos te-Padidintas kraujo spaudimas yr. ma ir mokiniu darbu. Mokiniai rimta liga, trumpinanti žmogau atlieka kortelėse pažymėtą dar- gyvenimą ir sukelianti daug kompli bą per 15 minučių, jei mokyto- kacijų. Jai gydyti reikia ne tt jas kitaip nenurodo. Kaikuriuos vaistų, bet ir paties ligonio valios i darbus mokinys galės pabaigti , • namuose. Mokiniu darbo metukooperavimo. . mokytojas pagelbsti mokiniams,jeigu jiems kyla kurių nors klausimų’ Po 15 minučių darbo kiekvienas mokinys paeiliui referuoja savo darbą klasei. Mokytojas įvertina mokinio darbą ir, jei reikia, prideda savo pastabas. Pamokos pabaigoje mokytojas padaro bendrą pamokos apžvalgą ir darbų parodėlę. Tokiu būdu kiekvienas mokinys iš skirtingų šaltinių pats paruošia pamokos žinių dalį ir perduoda kitiems mokiniams. Visu mokinių darbas ir pranešimai sudaro pilną pamoką. Taip mokiniai ruošia patys pamoką, girdi bei mato kitų mokinių dar- , bus, o taip pat būna įvertinti — išgirsta bendras mokytojo pastabas bei pamokos apžvalgą. Mokiniai gauna tas pačias žinia*

NUSKRIAUSTŲJŲ... (iš 1 psl.)rima teisingumo dėsnių, tautų ir žmonių teisių tokioje tarptautinėje veikloje, juo didesnis bus nuskriaustųjų laisvės troškimas, kuris ilgainiui taps sprendžiamuoju veiksniu.Ši pasaulio reikalų raida testiprina mūsų tautos pasiryžimą ir toEau saugoti savo individualybę, branginti Lietuvos istoriją, ugdyti savaimingą kultūrą, gilinti lietuvišką solidarumą, Išlaikyti savo tikėjimą. Nes visa tai sudaro dvasinę nepriklausomybę, kuri yra pirmas valstybinės nepriklausomybės pagrindas.Tai sakydamas Vasario 16-osios sukakties proga, aš nuoširdžiai sveikinu tautą krašte ir užsienio lietuvių visuomenę Lietuvos Diplomatinės Tarnybos vardu. Kartu reiškiu linkėjimą, kad būtų sėkmingi mūsų visų darbai, dirbami tautos gerovei ir būsimos atgimusios Lietuvos Valstybės vardan.
DIRVA

kalingi dalykai. Deja, beveik visose mūsų mokyklose mokytojas stovi prieš klasę, pasakoja, aiškina ar skaito iš tų vadovėlių. Gerai, jei mokytojas yra sumanus ir pajėgia sudominti mokinius dėstomu dalyku. Yra blo- - giau. kai mokytojas aiškina savo dalyką pagal vadovėlį, o mokiniai gyvena savomis idėjomis- svajonėmis ar įspūdžiais, gautais už pamokos ribų. Tada mokytojas “atlieka” pamoką, o mokiniai prasėdi arba pražaidžia. Tokia pamoka pasidaro nemaloni mokytojui, nes jis nepajėgia sudomint; mokir” <- mo-
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Iii PASAULIO LIETUVIŲ 

JAUNIMO KONGRESAS

TERCEIRO CONGRESSO MUNDIAL DA JUVENTUDE 

LITUANA Rua ds Gtestas, 927-9 - Vite Bete - o3147 Sâo Paulo. SP 

- Tel (Oil) 63-5723, 274-0934

KONGRESUI RUOŠIASI AUS
TRALIJA

Australijoje jau pasirodė pir
masis Jaunimo trečiojo kongreso 
ruošos pragiedrulys - Australijos 
lietuvių dienų proga Adelaidėje 
įvyko pirmasis Kongreso reikalais 
pasitarimas. Jame dalyvavo iš Či
kagos atvykę Pasaulio lietuvių 
bendruomenės valdybos pirminin
kas mž. Bronius Nainys ir jo duk
ra Rūta, vėliau sutikusi PLJS ry
šių centro (Čikagoje) pareigas. 
Pasitarime taipgi dalyvavo Austra
lijos lietuvių jaunimo delegacijos 
Jaunimo antrame Kongrese vado
vas inž. Henrikas Antanaitis iš 
Melbourne. Pasitarimui vadovavo 
Lidija Pocienė, II PLJK atstovė.

Paaiškėjo, jog Melbourne naujai 
sudarytoje Australijos LB krašto 
valdyboje (pirm. Šimkus) jauni
mo reikalams vicepirmininkas yra 
21 m. amžiaus studentas Vytau
tas Jus’ka. Jis pabrėžė reikalingu
mą iš naujo užmegsti su Šiaurės 
Amerika ryšius, kurie nutrūko 
tuoj po Jaunimo antrojo kongre-

GALVOSŪKIS

Gulsčiai: 1. Paukštis. 6. Vardas. 7. Ankš
tinis augalas. 9. Apsuptas vandens. 10. • 
Plokščia atraiža. 11. Priklausąs praeičiai.

Statmenai: 2. Atsiranda naktį. 3. Gėri
mas. 4. Mokslo laipsnis. 5. Siūlų gamybos 
prietaisas. 8. Siuntimo įstaiga. 10. Skalyti.

f •

Pasitarime pareikštas noras vyk
ti j Jaunimo trečiąjį kongresą Pie
tų Amerikoje, bet drauge iškeltos 
kliūtys, kurias reikės nugalėti. At
rodo, jog Australijos jaunimui 
lėktuvo bilietas gali būti daug bran
gesnis nei kelionei j Šiaurės Ame
riką vien todėl, kad nėra tiesiogi
nio susisiekimo lėktuvais tarp Aus
tralijos ir Pietų Amerikos kraštų. 
Nepaisant to numatoma Pietų A- 
merikon nusiųsti reprezentatyvi n j 
kontingentą.

Pasitarus Jaunimo kongreso rei
kalais pasidalinta ir kita informa
cija apie jaunimo veiklą. Australi
jos jaunimas ypačiai susidomėjo 
pereitą vasarą Ohio valstijoje (A- 
merikos vidurvakariuose) suruoš
ta Šiaurės Amerikos lietuvių jau
nimo pirmąją lituanistinę savaitę. 
Atrodo, jog Australijoje neužilgo 
gali būti pradėta organizuoti pa
našaus pobūdžio kursai.

Nors dar nėra patvirtinta, vis- 
vien sklinda žinios, kad Australi
jos lietuvių jaunimas norėtų orga
nizuoti Pasaulio jaunimo ketvirtą
jį kongresą.

-«.v /r •.................... ... ... ...................
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MEMÓRIAS DE UM VELHO 
CONGRESSISTA

0 ACAMPAMENTO DO PRJ
MEIRO CONGRESSO

Todavia, estes encontros inter
nacionais nem sempre começam 
bem. Numa tarde agradavel do a- 
campamento "Dainava ’, uma mo
cinha argentina e um jovem ale
mão. ambos participantes do con
gresso. foram passear perto do la
go "Spyglys", entre os salgueiros 
e as margaridas silvestres. Depois 
de algum tempo, (com a amizade 
ja travada) a moça quis pedir fos
foro para acender seu cigarro. A 
lingua comum a ambos era o litu- 
ano, porem a moça nao falava 
muito bem, fazendo o pedido da 
seguinte forma: "Ar turi degtines'' 
o que queria dizer: Vocè tem 
pinga?, quando o certo seria "Ar 
turi degtukas?. 0 rapaz ficou mui
to surpreso mas, percebendo o ci
garro, forneceu o fosforo.

Levei para casa varias lembran
ças deste acampamento, como 
por exemplo um boomerang aus
traliano, com o qual ate hoje, não 
consegui pegar nenhum canguru.

Xo ultimo dia, reunüno-nos to
dos juntos às bandeiras, onde can
tamos hinos nacionais de varios 
países. Ficamos muito chateados, 
pois a ideia de nos separar, talvez 
para sempre, estava nos nossos co- 
racoes. Mas para que isto nao fos
se sentido, o clima de alegria vol
tou a reinar e. segundo a tradiçao 
de vários acampamentos de uni
versitários, e que resolveram jo
gar-me de roupa, cem quilos e tu
do nas aguas do lago. Uma coisa 
porem nao sabiam:era a primei
ra vez que eu tinha tempo para 
tomar banho no lago, durante os 
sete dias da semana de estudos e 
os cinco dias do acampamento, 
pois a diretoria trabalhava em me
dia. 20 horas por dia.

Toltando ao acampamento do 
primeiro congresso, ou melhor, a 
semana de estudos que precedeu

ti acampamento. reaiizmtt mmt 
sitio pertencente aos lituanos de 
Detroit, resolvemos montar, na 
entrada principal deste sitio, uma 
construcáo de dois andares, cha
mada "(.asa Branca", com um ma 
pa Mundi. Logo que chegava al
guém proveniente de um outro 
pais, como Australia. \ova 7.e- 
landia, Italia, etc., nos indicava
mos o respectivo pais. /Io chega-
rem os brasileiros, tivemos que 
pintar 8.000.000 de quilômetros 
quadrados no mapa. Assim, no 
dia 18 de junho de 1966. come
çamos com 14 paisęs particqian 
les. Ao descerem do aviao. nem 
todos tiveram a sorte dr etuon 
trar os amigos. Foi o que monte 
ceu a uma turma da Ale manim a 
qual chegou num vòo que ihh um 
tínhamos conhecimento. <• nn, a 
chou ninguém a sua espera. Um ia 
mos pensado em identificar u pes
soal da diretoria do congresso, re 
unindo-o ao redor de um //eqiie 
no fogdo. montado na ala pnm i 
pal do aeroporto, tendo em • nua. 
uma panela fervendo com repolht 
azedo, para assim, atrair atrai es 
de meios audio-cheiro-visuais.
congressistas proví ndos de out ros 
paisęs. Infeliz mente nao deu ccrli

0 grupo, sendo alfabetizado 
em varias linguos, procurou a lista 
telefônica e logo achou um sobre 
nome htuano. Telefonaram para 
a pessoa desconhecida e conver
saram em Htuano. 0 homem imu 
busca-los no aeroporto, levou os 
para um restaurante e depois mi
jou 100 km até o acampamento, 
entregando-os saos e salvos.

.4 equipe da semana de estudos 
foi formada com base na amiza
de, pois ja nos conhecíamos de a- 
campamentos anteriores, reuni
ões de estudantes, cursos de tin 
gua lituana em nivel universitário, 
etc. Cada membro da equipe foi 
escolhido conforme suas habilida- 
dest redator do jornal da semana 
de estudos, coordenador dos prog 
ramas noturnos, coordenador das 
atividades, acadêmicas, etc.

Toronto tautinių šokių ansamblis Gintaras koncertuos 
. Bostone š.m. vasario 1 d. V. Bacevičiaus nuotrauka

Štai, Pilypai, ateina mano mama. Ro
dyk linksmą veido išraišką, kad ji maty
tų, kaip tu džiaugiesi jos atvykimu, o pas
kui galėsi jos paprašyti tūkstančio knir 
zeirų Jaunimo Kongreso vajui.
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Lietimu

TAUTOSAKOS

\tėl\ nu mesta.
rudu uiausta 
aukso peiliu rėžia.

(A u š r a.)

tė\<. diržas nesulenkiamas, 
motinos kubilas neuždengiamas, 
kilnaus žirgas nesulaikomas.

(K e I i a s. s a u lė, vėją s.)

Pradėjau sent, 
pradėjau temt.

(Mėnuli s.)

Gale lauko ugnelė kūrenasi.

(Saulė leidžiasi.)

Kala be kaltelio, 
kerta be kirvelio — 
tūtas pasidaro.

(Šalti s.)
' (

Jurkaus žemėj žirgas žvengia, 
Uetuvoj kamanos blizga.

V ■

»*■

<3

rv*

(Griausmas ir žaibas.)

- Ir tu man sakai, kad tu 
gerai nusiplovei su muilu!

MŪSŲ LIETUVA

draudžiama.

Aleksas Souski, 
Hartfordo šeštadieninės 

mok. abiturientas, lietuvių 
kalbą išmokęs per dvejus 

metus!!!

B

___________________________________ i'iiiiiriiiin—m
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tikrai nori gauti keletą• Ar tu
Rugpiūčio mėn, aš paskambi

nau poniai Dzikienei, ir ji man 
papasakojo apie “Švyturį”. Aš jdienų atostogų?

Ėjau naktį,
'• pamečiau sagtį, 

rado mėnuo, 
padavė saulei.

(Ras a.)

Gyvenu be kūno, 
šneku be liežuvio; 
visi mane girdi, 
o niekas nemato.

(Aida s.)

Kodėl aš nutariau 
išmokti lietuvių 
kalbą

1968 m. sausio mėn. mirė ma
no senelis. Iš tikrųjų aš nega
liu sakyti, kad aš jį praradau. 
Aš manau, kad aš buvau per 
jaunas suprasti jo svarbą man ir 
taip pat faktą, kad jis mirė. 
Kadangi mes negalėjom susikal- ’ 
bėti bendra kalba, aš jo tikrai 
niekuomet nepažinau. Tada aš 
pasiklausiau savęs, ar tas pats 
bus ir su močiute?

Mokykloje man labai sekėsi 
kalbos. Taip pat aš susirašinėju 
su draugu Šveicarijoje ir teta 
Airijoje. Aš galvodavau daug 
kartų apie mano giminaičius 
Lietuvoje, kad a§ jų nepažįstu. 
Močiutė mums daug kalbėjo 
apie savo brolius ir seseris, apie 
ūkį, kur ji užaugo, apie neapy
kantą rusams, ir aš panorau juos 
pažinti, su jais susirašinėti. Va
sarą susidomėjau vertėjavimu. 
ir svetimos kalbos dar daugiau 
mane sudomino. Tai buvo kita 
priežastis.

atsimenu pirmą šeštadienį mo
kykloje. Aš buvau pasimetęs. 
Tiek daug žmonių kalbėjo, o aš 
nieko beveik nesupratau! Tai 
mane vertė pagalvoti apie mano 
senelių pirmas dienas Ameriko
je.

— Tai butų gera mokykloje 
laikyti liūtą!

— Ką tu! Brangiai kainuoja!
— Visai nebrangiai! Zoologi

jos sode parašyta, kad žvėris 
šerti

jh

.Gižiesiems
(Žiūrėkite kryžiažodį) skersai: 

3. Mėnesio pavadinimas. 5. Ve
žimas Azijoje (iš bara). 6. Mies
telis Mažeikių apskrityje, t. 
Vieno dainininko dainą. 9i Gėri
mas. 10. Įnašas.

Žemyn: 1. Grindys, 2. Kratys. 
3. Rungiasi. 4. Jotvingis. 8. 
Gauja. 9. Augo.

(10 taškų) 
Paruošė A. Geras 

šaltinėlis”.
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jJdíe JVtok/ôíaz.
viliuos KRYiKiiiuoss Algimantas Mackus

(Tąsa is praeito Nr J

Stefanija Riki eat

SKRIAUDŽIAME ARKLIUKUS

Vakare pasikalbu su Stupeliu. Jis taip pat 
visai neturi ko valgyti. Stupelis sužinojo, 
kad Didžiosios Galkos kolchozas sušaldė 
rūsyje bulves. Dabar tas bulves veža j miš
ką ir šeria arkliams. Nutarėme bulvių pa
siskolinti iš arkliukų ir taip gintis nuo bado. 
Vis geriau, negu nieko. Susiradome lietuvį 
tremtinį iš Galkos ir iš jo sužinojome, kur 
laikomos bulvės. Tuojau nueiname ir parsi- 
nešam vakarienei. Virtuvėje bulves nuplau
name šaltu vandniu ir greičiausiai dedame 
jas ant ugnies. Mažai dubenėlių telpa ant 
krosnelių, bet dauguma jau išsivirė, tai leng
vai susirandame ir mes laisvę krosnelės gaba
liuką. Kurstome pečiuką, kad mūsų bulvės 
greičiau užvirtų, nes sušaldytos išvirusios bū
na daug skanesnės. Išsivirėm ir valgome ir 
mes, kaip kiti darbininkai. Būtų labai skanu, 
jei turėtum druskos užsibarstyti.

Taip ir išgyvenau, sušalusiomis bulvėmis 
maitindamasi tris mėnesius. Pavalgau, skau
da skilvį ir visą kūną riečia krūvon, o seilės 
iš burnos žliaukia nesulaikomai. Stupeliui ir
gi skauda pilvą ir bėga seilės. Grįžęs kaiman 
iis tuojau mirė, o aš išlikau gyva, bet skilvį 
sugadinau visam gyvenimui. Tuojau pasimi
rė ir Stupelio anūkėlis, kuris kartu su sene
liu ilsisi Malinovkos kapinėse.

Pasišneku su šlavėja. Ji gana simpatiška 
moterėlė, vargo bitė, tai atjaučia ir kitus 
vargšus. Ji man pasakė, kad daug kas ją pra
šo sulopyti darbo drabužius arba net pasiū
ti kelnes iš maišo, bet ji visiems patarnauti 
nespėjanti. Pasiteiravo, ar aš mokėsiu sukirp
ti kelnes. Jai atsakiau, kad tokius menknie
kius puikiausiai moku, tik neturiu žirklių. 
Ji pažadėjo man paskolinti žirkles, o siūlų 
duosią darbininkai, kurie prašo ką nors pa
siūti ar sulopyti.

Šlavėja man pažadėjo duoti ir dėžutę. 
Pernykščiai darbininkai paliko jai kelias dė
žutes pasaugoti, bet šiemet jie neatvažiavo 
dirbti ir jų neatsiima. Vienos jau keleri me
tai niekas neatsišaukia, tai tą ji man ir atida
vė. Puiki dėžutė ir su spynele.

Taip praturtėjau ir aš. Tremtiniui skrynu
tė jau didelis turtas. Susidėjau į ją siūlus, a- 
datą ir lopinius ir užsirakinau. Gera turėti 
skrynutę, tai jau nebe maišelis.

Dar tą patį vakarą valytojos patartas vie
nas darbininkas paprašė mane sulopyti jam 
kelnes. Tuojau ir pradėjau lopyti, nes norė
jau valgyti.

Kitą vakarą du darbininkai paprašė, kad 
aš jiems išvirčiau vakarienę. Davė bulvių ir 
truputį svogūno. Bulves nuskutau, supiaus- 
čiau riekutėmis, pridėjau svogūnėlio, o jis 
Sibire labai branginamas, ir ištušinau.

(Bus daugiau!

Poeto mirties dešimtmetį minint

ATSKLANDA

— Kąnešu stikliniame karste!
— Surinkau visus daiktus, turėtus anuomet,
— Šaknis įleido mirę daiktai manin.
— Nenusimesi aštraus, mirusio svorio!
— Kai žmogus nebeturi ko laidoti, jis tampa

vienas.
— Buk,

Į APVALIA SPALVA

Žmogišką išdidumą — 
kampuotą veją 
žaliuose krūmokšniuose, 
rausvuose agrastą ovaluose 
prieš kraujo sukrešėjimą — 
atleisk.

Žmogišką vienatvę — 
negrįstoj gatvės linijoj 
riedantį kaimiečio vežimą 
su grūdais iš gimtojo derliaus 
prieš rudenio šalną, — 
atšauk.

Neornamentuotą kalbą — 
išsunktą aklą mėlynumą, 
užgriautų žaislų apvalumą 
prieš dangaus sulėtėjimą, — 
užgniaužk.

Generacijos neapykantos — 
kliedinčios vaikystės, 
pamišimo dėl duonos, 
geltonų plaukų, 
prižarstytų apkaso druskos, — 
nebeatimk.

Per vėlu.

IS“CHAPEL B*

Mirtis yra pasenęs ir nuvėsęs 
saulėleidis virš Lietuvos gamtovaizdžio: 
pavasarį saulužė ištekėjo 
už svetima kalba prašnekusio mėnulio.
Mirtis yra iškrypėliai malūnai, 
už auksiną krintą į žvarbią vėjo pusę: 
vidurnakty išslinko mergina 
slapta sumalt padienio darbo grūdus.

Mirtis yra fanatiški artojai, 
apakęs kraujo sakramentas su žeme: 
kaip žvėrys sužeisti pakyla jie iš guolių 
ir dūžta- atsimušę į cementą vakare. 
Mirtis yra į frontą sugrąžinti 
pikti ir ciniški kareiviai su medaliais: 
į šviną puolė išbadėjus mergina, 
netekus ašarų išverkti savo daliai.

Mirtis yra pageltę manuskriptai, 
senųjų knygų tituliniai lapai: 
pelėsių kronikon ir išnykimo daton 
surinko žilas Vilniaus antikvaras. 
Mirtis yra į patį žemes turtą 
Ištįsusių kolonijų žemėlapiai: 
į prievartą poklojo Marija — 
į krikštą — savo kūno liemenį.

Mirtis yra iš Afrikos žemyno įtraukti 
naujų respublikų vardai istorijos žabangon: 
netekus žado, klupo negrė Marija 
suspaudus ankštą amuletą rankom. 
Mirtis yra sunaikintos valstybės, 
žemėlapiuos ištrintos upės iki marinį.: 
dainuoja sausrą negrė Marija 
lelijų; ledo ir lietaus kalba.

Mirtis yra spalvoto stiklo ir vandens, 
archyvuose neblunkantis kolažas; 
su saule atsikėlė mergina, 
su sauluže atsigulė į patalą.
Mirtis yra prieš juodą arba baltą 
alyvų kalną ir ugnies pamokslą: 
dainavus skausmą, gimdo Marija 
į mirtį, kaip išnykusį gamtovaizdį. ■
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VARĖNA - GRYBŲ SOSTINĖ

Dzūkijos Varėna — Lietuvos grybų sosti
nė. Tikrinių baravykų (lotyniškai Boletus 
edulis) čia pridygsta labai geros rūšies. Ap
skrities 42 grybų paruostos stotims vado
vauja V. Valiukonis. Vien tik Puvačiuose 
Vincas Bingelis 1958 metais paruošė 45 to
nas virtų grybų. 0 mėgėjų grybautojų Varė
nos apylinkėje rudeni būna po du tris tūks
tančius per diena.

Net mokyklose mokoma senų tradicijų, 
kaip ir kur surasti daugiau gerų grybų. Gry
bai kai kuriems atrodo „bobų" reikalas, bet 
tona bobausių tarptautinėje rinkoje kainuo
ja daug daugiau, negu keliasdešimt tonų kvie
čių.

Surinkti grybai džiovinami ypatingose 
krosnyse arba pritaikytose duonkepėse kros
nyse. Grybiena, mano mokslininkai, gali gy
vuoti net šimtą metų, jeigu su aplinkinėm 
samanomis neišraunamas, o tik nuplauna
mas. Grybas išdygsta, kai pasitaiko palan
kios gamtos sąlygos, net ir baravykai atsi
randa pavasari, jei rudeni nespėja išdygti. 
Mokslininkai tiria įvairių chemikalų poveikį 
grybams, bet ir daug reiškia, per kartų kartas, 
perduotas pomėgis ir sugebėjimas grybauti.

LIETUVOS BRIEDŽIAI

Atrodo, kad briedžiai Lietuvoje gali su
laukti 16-18 metų amžiaus. Briedžiai pa
prastai subręsta lytiškai trečiaisiais gyveni
mo metais, o ruja prasideda rugpjūčio pabai
goje.

Įriedės nėštumas trunka apie aštuonis 
mėnesius, briedžiukai atsiranda gegužės ant-

* 9

Tolsta musų effzilė 
tiesta- mūsų kalba.
Žilvine, Žilvinėli, 
bespalvė plyšta puta.

Kraujo neišmatuosi 
skausmo neišdalinsi.
Žilvine, Žilvinėli, 
kų pasirinksi?

— Kas yra duota, kas yta išrinkta?
=— duota, mirtisišrinkta.

— Kas yra duota, kas yra išrinkta? 
Nieko neduota, tik viskas išrinkta.

i ■ -k

į Eglės pasaką grįžta puta.
Žilvine, Žilvinėli!
Tai tiek ir tebuvo duota, 
tai tiek ir tebuvo skirta.

MALDA

Mažos metrikos 
protėvių raštuose 
mirštančia kalba ■■ 
vaikystės miestui!

Nemirusia kalba 
protėvių raštuose, 
prisikėlimo Dieve, ' 
besą Iv ainis Viešpatie!

M Ü S U LIETUVA;------------------- rq—
roj pusėj. Atveda viena du, labai retai tris 
jauniklius. Jaunikliai laikosi su patele iki se
kančio gegužės mėnesio.

1969 - 1970 metų sezonu sumedžiota 804 
briedžiai idevyni nuošimčiai), bet apie trys 
nuošimčiai žūsta nuo gamtos ar kitų neiai- 
mių: paskąsta ežeruose ar pelkėse, žūsta nuo 
ligų, sužeidimu patinų kovose rujos metu, 
krenta nuo senatvės ir daug rečiau - nuo plėš
rūnų. Medžioklėse sužeistų taip pat žūsta, ki
ti susiduria su automobiliais ar garvežiais, 
keli briedžiai kasmet apsinuodija mineralinė
mis trąšomis.

Vasaros dienas briedžiai praleidžia guo
liuose, pradėdami judėti prieš saulėlydį ir 
nurimdami prieš aušrą, išskyrus lietingomis 
dienomis, kada maitinasi ir dieną. Žiemą 
briedžiai juda nuo saulės patekėjimo iki 10- 
11 valandos. Per parą žiemą guliasi poilsiui 
5-7 kartis, per parą nueina tarp vieno ir pen
kių kilometrų.

Lapkričio mėnesį, žiemai artėjant, brie
džiai buriasi į būrius, kurie pavasarį, padau
gėjus maistui, išsibarsto. Vasarą jie būna miš
ko pakraščiuose, drėgnuose lapuotynų plo-

DAIL. GENĖ GEŠTAUTIENĖ

1 974 m. gruodžio 28 d. suėjo 10 metu kai 
CMcagoje automobilio avarijoje žuv-t? poetas Algimantas 
Mackus, tegyvenęs vos 32 metus, buvo gimęs 1932 m. va
sario 11 d. Pagėgiuose, Klaipėdos krašte. Išeivijoje jis 
buvo pirmasis stipriausiai pasireiškęs atstovas tos mūsų 
rašytojų kartos, kuri atėjo po už ją vyresnių žemininkų ir 
kuri. jau buvo, paties Mackaus vaizdingomis sąvokomis 
tariant, grynai lietuviškos egzilės augintinė. Pirmoji jo 
poezijos knyga “Elegijos” buvo išleista Chicago) e 1950 
metais dar Algimanto Pagėgio slapyvardžiu. O vėliau, pa
sirašant jau tikrąja pavarde, pasirodė šie jo eilėraščių 
rinkiniai: “Jo yra žemė” (1959), “Neornamentuotos kal
bos generacija ir Augintiniai” (1962) ir “Chapel B” (1965, 
jau pomirtinis leidinys).

Su kiekviena nauja knyga Algimanto Mackaus poetinis 
talentas vis augo, tragiškoms lietuviško egzodo temoms 
rasdamas originalią savą kalbą, naujus poetinius. įvaiz
džius, juos atitinkantį ritmą ir labai taupų, nugrynintą 
žodį. Ankstyba, poeto mirtis buvo ir yra didelis nuostolis 
mūsų Fteratūru..

8
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tuose, žemapelkėse, mažuose miškeliuose 
ir krūmynuose, o žiemą traukia į stambes
nius miškus, likdami tame pačiame miške vi
są žiemą. Lietuvos briedžių prieauglis yra 
24 nuošimčiai per metus.

Ketverių penkerių mėnesių briedžiukui
pradeda dygti ragų kelmeliai, kurie antrai
siais metais pavirsta į ragus, kurie vasaros pa
baigoje jau apvalomi nuo odos. Spalio antroj 
pusėj ragus pradeda mesti vyresni briedžiai, 
o iki vasario visi lieka beragiai.

Lietuvos briedžių ragai palyginti lengvi, 
sveria maždaug 10 kilogramų. Sunkiausias 
vienas ragas rąstas svėrė 6,1 kg. Atšakų skai
čius nevienodas, pasitaiko net 4-5. Jų augi
mas, dydis ir forma pareina nuo gyvenamų
jų sąlygų, maitinimosi.

Genė Geštautienė jau kurį lai
ką pažįstama Kalifornijos lietu
vių meno gretose. Ji dakvavo 
su savo darbais beveik kiekvie
noje lietuvių parodoje, dažnai 
aukodama savo paveikslus lietu
viškiems reikalams paremti.

Ji mažiau girdėta už Kaliforni
jos ribų dėl dviejų priežas
čių: dėl jos kuklumo ir jos pa
veikslų tylios sėkmės, nes jos 
menas yra populiarus ir be gar
sinimo, mėgiamas, perkamas ir 
puošia ne vienus lietuvių ir 
amerikiečių namus Pietinėje 
Kalifornijoje.

Genė Geštautienė yra kukli, 
be pretenzijų, reali, žinanti sa
vo, kaip menininkės, vertę. Gal 
dėl to iki šiol nebuvo galima 
jos prikalbinti surengti jos vie
nos kūrinių parodą, o gal ir dėl 
to, kad daugelis jos tapytų, 
aliejumi drobių, dar nespėjus iš
džiūti, išgraibstomos meno mė
gėjų-

Pagaliau, Westwood Centei m 
Arts pakviesta, ji surengė pir
mąją savo parodą šio mėnesio 
19-26 dienomis.

Genė, gimusi Biržuose, gim
naziją baigė Pasvalyje. Vėliau 
kelionė eina per Stuttgartą, kur 
pradėjo meną studijuoti, į Mel- 
bourną Australijoje ir pagaliau 
prieš keliolika metų į Kaliforni
ją, Los Angeles.

Visą laiką dirbdama ir dar pri
žiūrėdama šeima (vvras Balvs.C »
sūnus Sigitas-Jonas). rado laiko 
kurti, tobulintis. Meną ji studi
javo Kalifornijos Universitete. 
Santa Monicos kolegijoje, Oti> 
Meno Institute.

Prieš porą metų ji keliavo 
po Europos muziejus ir ilgiau 
buvo sustojusi Paryžiuje, kui 
pas žinomą prancūzų menininką 
F. DeFozez studijuodama pasie
kė meninio subrendimo.

Paskutiniu laiku ji tobulinosi 
pas žinomą Kalifornijoje tapybos 
meisterį Kero Antoja.

Genė Geštautienė priklauso 
Beverly Hills Art Association. 
Lagiiana Arts Association ir 
Westwood. Center oi t-be' Art.--.

VHP

8
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DĖMESIO!
SVARBU!

MIELI LIETUVIAI

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdy
ba, 1975 m. kovo 17 dienos posėdyje susi
pažinusi su spaudos paskelbtomis informaci
jomis apie Valstybės Departamente šiuo me
tu svarstomomas galimybes de jure pnpažin- 
ti Pabaltijo valstybių aneksiją ir pramatyda- 
ma tokių svarstymų pasekmes, priėjo šias 
išvadas:

a) JAV nusistatymas nepripažinti Pabal
tijo valstybių aneksijos visuomet buvo ir pa
siliks tvirta atrama lietuvių tautos siekiuose 
atstatyti nepriklausomą Lietuvos valstybę.

b) Tos atramos praradimas galingiausios 
pasaulio valstybės vyriausybės, išeivijos lie
tuviams žymiai apsunkintų Lietuvos laisvi
nimo darbo pastangas, o okupuotam kraš
tui būtų didelis moralinis smūgis.

c) Todėl būtina, kad visi išeivijos lietuviai, 
Amerikoje ir laisvame pasaulyje, vieningai ir 
visuotinai veikdami, siektų įtaigoti JAV Vy
riausybę, kadji iki šiol vedamos nepripažini
mo politikos ne tik nepakeistų, bet išnaudo
dama visas turimas priemones, Jungtinėse 
Tautose, Europos Saugumo konferencijoje 
ir kituose tarptautiniuose forumuose, vi
soms Pabaltijo tautoms reikalautų laisvės 
ir nepriklausomybės tol, kol tų tautų suve
reninės teisės būtų atstatytos.

d) Nors apie Valstybės Departamento 
galimus ėjimus kol kas žinome iš neoficia

lių spaudos pranešimų, tačiau paskutinio - 
dešimtmečio JAV Valstybės Departamen
to vedama oolitika tų pranešimų teisingu
mu mažai abejonių bekelia, todėl ir nebėra 
prasminga laukti jų patikrinimo, bet reikia 
tuoj pat energingai imtis žygių, kad tie gali
mi ėjimai nebūtų padaryti.

Šias išvadas priimdama dėmesin, PLB 
Valdyba kreipiasi j Lietuvių Bendruomenės 
kraštų valdybas ir kviečia jas imtis skubios 
akcijos. Kiekvieną krašto valdybą prašome 
vystyti tokią akciją, kokią jos gyvenamo 
krašto sąlygomis būtų pati efektingiausią. 
Telegramos ir laiškai JAV Prezidentui, pra
šant nepripažinti aneksijos ir siekti Pabaltijo 
tautoms laisvės, būtų viena iš sėkmingų prie- L 
monių, tinkančių naudoti visų kraštų LB na
riams. JAV lietuvius išskirtinai prašome j 
raginti savo kongresmanus remti ir skubiai 
priimti kongrese esančią rezoliuciją įneštų į 
Senatą. Prašome rašyti laiškus į spaudą, kad ||jj 
atkreipus visuomenės dėmesį. Kam įmano
ma, siek asmeninių ryšių su kongreso, sena
to, Valstybės Departamento bei Baltųjų Rū- | 
mų pareigūnais ir šiame reikale prašyti jų tai- ii 
kos. Planuojant ir vykdant akciją, stengtis i 
savo veiksmus derinti su kitų organizacijų 
tb paties tikslo siekiančiais veiksniais, ieš
kant ne konkurencijos, bet geresnių bendrų 
rezultatų. Kur galima, prašome siekti visų I 
trijų Pabaltijo tautų atstovams kartu.

PLB Vaidyba į

Petras Pakalnis

GINKLU PREKYBA

Sunku tikėti, kad praėjusiais 
metais įvairios valstybės pirko 
ginklų už 18 milijardų dolerių. 
Maždaug prieš dešimt metų už tą 
milžinišką sumą pinigų būtų bu- 
y| galima pastatyti arba nusipirk
ti hęt 18 milijonų namų su pa
kankamu žemės sklypu ir su gara
žo ąr sandėliu. Prieš 20 metų 
ginklų prekyba siekė tik 300 mili
jonų dolerių, o dabar pakilo net 
500 procentų. Bet to dar negana. 
Vlęnas JAV žurnalas apskaičiavo, 
kad prieš porą metų visos pasaulio 
valstybės išleido kariuomenės rei
kalams net 240 milijardus dole
rių, fyųo vasario mėnesio 15 die
nos iki kovo 1 dienos Egiptas už
sakė Prancūzijoje ir Anglijoje už 
514 milijonų dolerių ginklų, Per
sija už 6Ô0 milijonų, Kuwaitas už 
350 milijonų, Pakistanas už 50 mi
lijonų.

Arėdamas suvienodinti karo 
lėktuvus, NATO valstybės bando 
JAV, Prancūzijos ir Švedijos spraus- 
minfus naikintuvus. Bendrovė, ku

MŪSŲ LIETUVA

ri laimės tas varžytines, galės už 
dirbti 15 milijardų dolerių.

Nors ginklus gamina daugumo
je privačios bendrovės, bet tarp 
jų ir pirkėjų tarpininkauja karo 
attaches. Anglai ir prancūzai turi 
ginklų katalogus ir jų pagalba aiš
kina pirkėjams ginklų pajėgumą ir 
kitas įpatybes. Anglai pavertė vie
ną laivą j ginklų parodą ir aplan
ko būsimuosius jų pirkėjus. Pran
cūzai turi netoli Versalio pastovią 
ginklų parodą. Kas nori pirkti 
JAV ginklų, tas arba atvyksta į A- 
meriką, arba apžiūri JAV ginklus 
.karinėse bazėe, kuriomis yra nu
sėta Europa, Afrika ir Azija.

Didžiausia ginklų pardavėja yra 
Amerika. Praėjusiais metais ji par
davė ginklų už 8 milijardus dole
rių, o nuo 1950 m. iki šios dienos 
net už 86 milijardus. Rusija užima 
antrą vietą. 1974 m. ji pardavė 
ginklų už 5 ir pusę milijardo do
lerių. Daugiausiai jos ginklus per
ka arabai, kurie dažnai nusiskun
dė, kad rusai nepristato laiku at
sarginių dalių. Trečią vietą užima 
Prancūzija. Pernai ji pardavė gink
lų už 3 milijardus dolerių. Anglai 
stovi ketvirtoj vietoj, italai penk
toj, vokiečiai ir kanadiečiai šeštoj. 
Net Izraelis parduooa ka< kuriuos 

ginklus. Pernai jis uždirbo 50 mi
lijonų dolerių.

Kartais ginklai eina iš rankų j 
rankas. Taip, pavyzdžiui, per ant
rą pasaulinį karą JAV pardavė So
vietams Sherman tankus. Pasibai
gus karui, rusai pardavėjų dalį E- 
giptui. Per 1967 m. karą keletą 
tų tankų žydai atėmė iš egiptiečių.

tac

brazuijos lietuviu atžalynas džiaugiasi vasaros saule

ft
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Gerai sutaisytus 5 tankus žydai
pardavė Ugandai. Tais tankais ge
nerolas Idi Amin Daba nuvertė 
prezidento Obotės vyriausybę.

Nuo antrojo pasaulinio karo 
iki mūsų dienų 75 tautos ir taute
lės pasidarė nepriklausomos. Daž
nai jų vadai mano, kad valstybės 
prestyžas reikalauja turėti gerai 
apginkluotą kariuomenę. Todėl 
jos perka ginklus. Kitos valstybės 
perka ginklus saugumo sumeti
mais. Parduodami ginklus Indijai, 
Sovietai norėjo atsverti Kinijos ka
rinį pajėgumą.

Kartais ginklų pardavimas riša
mas su politinėmis sąlygomis. Ru
sija pardavė ginklų Jemenui ir So
mai i jai ir tose valstybėse įrengė 
stiprias savo aviacijos bazes. Pana
šiu būdu JAV jsigįjo bazes Ispani
joje ir Thailandijoje. Aviacijos ba
zės reikalais dabar JAV veda de
rybas su Kuwaitu.

Ginklų gamyba duoda darbo 
tūkstančiams darbininkų, o jų pre
kyba gerą pelną pardavėjams ir 
tarpininkams. Taip vienas JAV 
tarpininkas, siūlydamas ginklus 
Pietų Amerikos valstybėms, už
dirbo virš 4 milijonų dolerių. Da
lį tų pinigų suvartojo kyšiams. 
Kai kanadiečiai prašė savo prem
jero neparduoti ginklų užsienyje, 
jis taip jiems atsakė: "Geriau turė
ti paišinas rankas ir sotų pilvą" 
Reikia atsiminti, kad vienas spraus 
minis naikintuvas gali duoti tiek 
pelno, kiek 1,000 parduotų auto 
mobilių.

JAV ilgą laiką nenorėjo parduo
ti ginklų Pietų Amerikai, kad ji 
būtų priversta gerinti materialinę 
savo piliečių padėtį. Bet kai 1973 
m. prezidentas Niksonas pastebė
jo, kad Europa pardavė Pietų A- 
merikai ginklų už 2 milijardus do
lerių, tas suvaržymas buvo atšauk

9



B U (1392) XXVII. 1975.IV.3 MŪSŲ
--------------- .---------.-------

MŪSŲ ŽINIOS
VELYKOS LIETUVIU PARAPI
JOSE

V. ZELINOJ - Visą Tridieni 
tautiečiai gausiai lankėsi pamaldo
se. Velykų ryta graži ir iškilmin
ga Prisikėlimo procesija, kurios 
nesutrukdė nei užėjęs lietus. - 
Reikia tikėtis, kad daug kas pasi
naudojo ir sakramentais, Prisikė
lusio Kristaus malonės laidais.

$V. KAZIMIERO p-jos kop
lyčioj Didžiosios Savaitės pamal
dose dalyvavo gana didelis būrys 
tautiečių. Ypač nuotaikingai pra
ėjo Velykų vigilijos pamaldos. — 
Klebonas dėkoja visiems vienokiu 
ar kitokiu būdu prie jų prisidėju- 
siems, sveikinusiems ir apdovano
jusiems kunigus Velykų proga.

RIO DE JANEIRO liet, parapi
joj gausus būrys tautiečių dalyva
vo Prisikėlimo pamaldose.

Sekančios liet, pamaldos bus 
balandžio 20 diena.

AKADEMIKŲ SUSIRINKIMAS

Pirmasis šių metų Akademikų 
Sambūrio susirinkimas jvyko ko
vo 16 dienę inž. Arūno Steponai
čio bute. Buvo peržvelgta praeitų 
metų bėgyje numatyti darbo pla
nai, svarstyti einamieji reikalai, 
naujų narių įjungimas, informaci
ja apie organizacijos veikla ir na
rių bendradarbiavimas spaudoje. 
Susirinkimo metu Londrinos (Pa
raná) Valstybinio Universiteto fi
zikos prof. Kl Jūraitis davė įdo
mių žinių apie savo specialybę ir 
kas toje šakoje yra jau pasiekta 
Brazilijoje. Dėl laiko stokos buvo 
atidėta kitam kartui USP prof, 
dr. Rožės A. Petraitienės paskai
ta "Barokas Lietuvos architektū
roje". Buvo priimtas prof. Kl. Jū- 
raičio pasiūlymas visą originalią 
narių medžiagą dėti į spaudą, tam 
įvedant specialų skyrių apie moks
lą "Mūsų Lietuvoje". Tuo reikalu 
bus tartasi su minėto savaitraščio 
redakcija.

Sekantis susirinkimas įvyks ten 
pat, atseit, inž. A. Steponaičio 
bute Av. Chibaras 504, apt.81 šių 
metų gegužės mėn. 18 d. 16 vai. 
Paskaitę apie biologijos mokslus 
skaitys E. Jūraitienė ir A. Stepo
naitis ekonomijos tema "Kaip su
mažinti išlaidas? ",

A.D.P.

MOKSLO STIPENDIJOS 
BOLSAS DE ESTUDO

Lietuvių Studentų Stipendijų 
komisija praneša, kad studentai, 
reikalingi paramos, gali kreiptis j 
minėtę komisija. Ir priimti numa
tytus jsipareigojimus, užpildyda
mi blanką - Solicitação de bolsa, 
kurios modelis (su"Questionário” 
buvo atspausdintas ML 1975,1.23 
nr. 4. dsI.2

UŽSIMOKĖJO M.L.

Po 50 kr. Aldona Valavičiūtė, Sr. 
Šimkus, Ed. Mekšėnas, J. Pranaitis, 
Lucįja Dulkus Lima, Aleks. Mikalaus
kas, Jadvyga Jakubaitienė, Vikt. Dam- 
kauskas.

Po 36 kr. IŠ Urugvajaus: Kaz. Lingis, 
Aleks. Spogis, Ona SveČhilienė.

Po 60 kr. Petr. Katilienė, Ant.Gols- 
kis.

Jiems visiems nuoširdus ačiū.

Administratorius

ŠALPA

Velykų proga aukojo suvargusiems 
lietuviams šelpti:

- V. Anastácio lietuviai
50 kr. KuČinskienė
Po 20 kr. Polikaitienė, Aglinskienė 
Po 10 kr. Andriuškevičienė, Skvokienė, 
Laurinaitienė, Aldo, Ingaunienė, Mazei< 
kienė, Keršauskas.
Po 5 kr. ŠeŠelgienė, Andriuškienė,Lašie 
nė (jaunoji), Šnieraitė, Sakalauskienė, 
Valiulis, Makauškas.
3 kr. Petrelienė
2 kr. Skadienė. Viso 210 kr.

- Dvi Parque da Moóca Šeimos au
kojo 250 kr. ir viena šeima iŠ Brooklyn 
100 kr.

Sušelpta 7 vargingos lietuvių šeimos. 
Jų ir savo vardu aukotojams nuoširdžiai 
dėkoja

šv.Kazimiero AsmenXiet.Parapijos
Klebonas.

MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

Pas. Liet. Jaunimo Kongresą paremsi atvykdamas balandžio JjĮĮĮ 
mėn. 12 d. 20 vai. j ruošiamą Kongresui paremti VAKARIE-’į 
NĘ.

Vieta — Lietuvių Sąjungos Brazilijoje patalpose, Rua Lituâ
nia, 67, Moóca.

Pakvietimus įsigyti iš anksto galima pas prel. Pijų Ragažins- 
ką, telef. 274-2295; Joną Tatarūną - telef. 63-7344; V. Banį - 
telef. 274-0677; Tėv. Jėzuitus,- telef. 273-0338; V. Zelinos 
Klebonijoje - telef. 63-5975.

Kaina vienam asmeniui Cr$. 60,00.
Prie įėjimo pakvietimų nebus galima įsigyti.

llill

•’ŽILVlCKr tóicrLA

Skautų skiltis "Žilvitis" turėjo 
iškylą į Mailasqui, kurioj aktyviai 
dalyvavo visi mūsų skautai.

Išvykom iš Ramovės kovo 22, 
šeštadienį, 1 vai. po pietų, o sugrį
žom sekmadienį vakare.

Tenai, vos nuvykę, susiskirstėm 
į būrelius ir paruošėm programą, 
kurią vakare išpildėm prie laužo. 
Sekmadieni rytą, anksti, išvykom 
į laukus. Išsivaikščiojom, išsibėgi- 
nėjom, ir atlikom kelis skautiškus 
pratimus. Diena prabėgo labai gra
žiai. (Ar programoj buvo ir mi
šios? - Red.).

"Žilvitis"nuosirdžiai dėkoja Mai
lasqui ūkio savininkui, prof. Ge- 
raldui, virėjai Marijai Berbel, mū
sų globėjai p. Eugenijai Bacevičie
nei ir visiems kitiems, kurie mums 
davė savo „apoio", ypač pavėžin
dami.

Tikimės netrukus suruošti kitą 
išvyką ir net stovyklą. Tik, žino
ma, ir vėl su jūsų pagalba. Už ką 
iš anksto dėkojam.

Ant. Aleknavičius

N B. Kaip tik dabar atėjo laiškas iš 
"Lithuanian Scouts Association — Lie
tuvių Skautų Sąjunga, Panerių vietinin- 
kija, Waterbury, Conn. Rašo: "Mielas 
kunige Hermanai ,su šiuo laišku siun
čiu Tavo minėtam skautų būreliui čekį 
$ 50,oo. Šie pinigai buvo surinkti Kū
čių vakaro metu ir yra mūsų metinis ge
rasis darbelis. Tuo pačiu mėginu surink
ti uniformas ir ženklelius, tačiau nela
bai sekasi. Gal vėliau seksis sudaryti už
tenkamai vienam siuntiniui. Negalvok, 
kad mes jus užmiršome. Paveikink t. 
Antaną nuo mūsų ir ypatingai jūsų 
skautų būrelį. Linkime viso geriausio ir 
ypatingai Augiausiojo palaimos visuo
se Tavo užsimojimuose. Cerkiai".

VEIKLOS KALENDORIUS

Balandžio 5: PLIAS susirinkimas (pas 
inž. L. Mitrulį);

Balandžio 5: Literatūros Būrelio mėnesi
nis pobūvis (pp Guvius kai);

Balandžio 7: Pabaltiečių Komiteto posė
dis estų konsulate 19:30 vaL;

Balandžio 12: Kongreso vakarienė L Są
jungos patalpose (20:00 vai.);

Balandžio 13: V. Zelinoje moksleivių a-
teitininkų susirinkimas;

arų 0í«a

Teilsisi ramybėj.

Kovo 20 dieną mirė a.a. MA
RU A MAČAITIENĖ, Maldos Ap- 
mo ir Moterų D-jos narė. Gimusi 
Marijampolėj 1888.1.26. Gyveno 
V. Zelmoj. Palaidota Quarta Pa-

Alfonsui Mačaičiui, gyvenančiam Či
kagoje, mirus jo pamotei a.a. MARIJAI 
MACAITIENEI, reiškiame užuojautą.

Angelika ir Vytas Truba

Monikai ir Norbertui Stasiulioniams, 
mirus uošvei MARIJAI MACAITIENEI, 
užuojautą reiškia.

Maldos Ap-mo ir L.K. Moterų D-ja.

LIETUVIU SAJUNGOS-ALIANÇA 
NAREI,

MARIJAI MACAITIENEI
mirus, jos giminėms ir artimiesiems 

reiškia užuojautą

Liet S-gos-Aliança
VALDYBA

N O S

fabrica de guarda-chuvas
OUMtOA-CNUVAt OC-T0OOA VA«A itàÍMSMS; I

CRtANCAS. MtICWOMMtNWA*. «*© IYAUaHO « AMMAO.
/ALISLI [

íiteàtíe íÀtoF &ftt99 <£tda.
Htirw

R. CoebKtBorrodcs» 104 Fami JEMQ677 - (ifia. 8744886)
V. Prvdsnto Sdorftwto

S A LITUÂNIA
Caixa Postal 4421 

01000 São Paulo, SP.
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METINĖ PRENUMERATA: 50 kr. GARBĖS PRENUMERATA: 250 kr. 
Paskiro numerio kaina: 1,00 kruzeiras. Užuojautos ir sveikinimai nuo 10 kr. pa
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naudoti raštai grąžinami tik autoriui prašant. Pavarde pasirašyti straipsniai ne
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ro.

10


	1977-07-14-nr14-MUSU-LIETUVA-00131
	1977-07-14-nr14-MUSU-LIETUVA-00132
	1977-07-14-nr14-MUSU-LIETUVA-00133
	1977-07-14-nr14-MUSU-LIETUVA-00134
	1977-07-14-nr14-MUSU-LIETUVA-00135
	1977-07-14-nr14-MUSU-LIETUVA-00136
	1977-07-14-nr14-MUSU-LIETUVA-00137
	1977-07-14-nr14-MUSU-LIETUVA-00138
	1977-07-14-nr14-MUSU-LIETUVA-00139
	1977-07-14-nr14-MUSU-LIETUVA-00140

