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LIETUVIU IMIGRACIJOS BRAZILIJON 5OMETIS (1926-1976)

ŠIŲ DIENU GYVENIMO ŽENKLAI LABAI AIŠKIAI LIEPIA:

MELSKITĖS, BROLIAI

Prieš 25 metus Lietuva ir viso pasaulio lietuviai buvo paaukoti 
Nekalčiausios Marijos Širdžiai.

Tuo metu dar teberūko karo griuvėsiai. Lietuvoje upeliais tekė
jo partizanų kraujas ir Sibiran išvežamųjų ašaros. Klaikiai dejavo 
enkavedistų celėse kankinamieji. Nuo pragaro varžtų atitrūkęs bar
baras niršo rusiškojo komunizmo vardu.

Ką šitas pasiaukojimas reiškia?
Nepalyginamai daugiau, negu visi moderniški karo laivai, visos 

milijoninės armijos ir visos atominės bombos sudėjus kartu.
Materialistinis žmogus iš tokio teigimo plačiai nusišypsos.
Jam sunku suprasti, kad be Dievo valios nei plaukas nuo galvos 

nenupučia. Jam nesuprantama yra neribota Dievo visagalybė.
Tačiau, kad pasiaukojimas būtų veiksmingas, visi pasiaukojimo 

reikalavimai turi būt vykdomi. Pasiaukojimo aktas be konkrečių 
reikalavimų išpildymo yra tuščias popieriaus lapas,vertas materia
listo šypsnio.

Fatimoje Marija aiškiai kalbėjo, kad Dievas nori, jog būtų įsteig
tas pasaulyje Nekalčiausios Marijos Širdies garbinimas. Ir tam, kas 
ją garbins, Marija prižada išgelbėjimą ir išganymą.

Marija Fatimoje aiškiai nusakė pirmąjj pasaulin} karą, aiškiai j- 
spėjo dėl antrojo karo ir komunizmo įsigalėjimo Rusijoje, kaip 
Dievo rykštės, kuri skaudžiai plaks nepaklusnią žmoniją.

„Kad tai neįvyktų, aš noriu, kad Rusija būtų paaukota mano 
Nekalčiausiai Širdžiai ir būtų įvesta kiekvieno mėnesio pirmą šešta
dienį atgailos komunija. Jeigu mano prašymas bus įvykdytas, tai 
Rusija atsivers ir bus taika, o jei ne, tai ji (Rusija) išplatins savo 
klaidas visame pasaulyje, prasidės karai ir bažnyčios persekiojimai. 
Daug gerųjų bus nukankinta. Šv. Tėvas turės daug kentėti. Keletas 
tautų bus sunaikinta*

Šiandienos gyvenimas prikišamai rodo, jog Marijos reikalavimai 
toli gražu nėra vykdomi. Iš to neišvengiamai išplaukia ir pasėkos. 
Rusiškas komunizmas rankoves pasiraitojęs žygiuoja pirmyn. Na
ganu užanspauduotas didelės dalies Europos, Azijos tautų gyveni
mas. Raudonąjį kazoką ima šokti viena po kitos Afrikos tautos. 
Vakarinėje Europoje vis aukščiau ir aukščiau kyla potvynis. Kūjis 
ir priekalas jau kalinėja Vatikano vartus..

Mes, lietuviai, pasiaukoję Nekalčiausiai Marijos Širdžiai, sukrus- 
kime ir pasiryžkime pildyti pasiaukojimo akto reikalavimus. Mels
kimės, broliai.’ Okupantas naikina mūsų tautą, religiją,ir kultūrą. 
Laisvi vakariečiai mus pardavinėja pigiau, negu savo naktinius pan- 
taplius. Viena vienintelė išeitis — remtis Marijoz pažadais. Melski
mės, broliai.' Ji mūsų tikrai neapvils, jeigu melsimės; Ji mūsų neiš
duos, ieigu aukosimės; Ji apsaugos, jeigu būsime to verti; Ji mums 
laisvę pažadėjo, jeigu melsitės,broliai.

Pašau io galiūnai mus nupirko ir pardavė; pažadėjo ir neištesėjo; 
išdavė ir juokėsi. Marijos pažadai tvirtesni, nei pasaulio pamatai. 
Ji mūsų neprašo eiti į koncentracijos stovyklas, kalėjimus. Ji tik 
prašo: Melskitės, broliai!

Šiandien latvių tauta Jau 51 procentas išnaikinta. Tėvynėj Lie
tuvoj dar ne tik padėtis geresnė, bet viens po kito sužiba tautiniai 
ir tikėjimo didvyriai. Argi mes tremtyje būsime tokie kietagalviai

Prez. Fordas už Lietuvos laisve
Illinois Lietuvių Respublikonų Lygos metiniame bankete vasario 

28 et. Jaunimo Centre, Chicagoje, Baltųjų Rūmų specialus preziden
to Fordo asistentas tautinių grupių reikalams perteikė šitokio turi
nio prezidento raštą:

BALTIEJI RUMAI 
WASHINGTON
Vasario 26, 1976

Lietuviu kilmės Amerikiečiai,
kai mes švenčiame Amerikos laisvės gimimą, mūsų gyvento

jai kas kart labiau įsisąmoniną savo dviejų kraštų tautinį pavel
dėjimą. Jūsų lietuviškai-amerikietiška veikla atkreipia dėmesį į 
žymias pastangas milijonų talentingų, kietai dirbančių asmenų 
iš viso pasaulio,kurie išugdė Ameriką į tą dabar žinomą, didelę 
valstybę.

Aš puikiai suprantu Jūsų susirūpinimą savo tėvų žeme, savo 
šeimomis ir draugais, kurie buvo ar ir dabar tebėra giliai palie; 
ti Rytų-Vakarų politinių įvykių raidos Europoje. Praeitą vasarą, 
prieš pat išvykdamas į Helsinkį, o prieš tai - 1975 m. vasario 
mėnesį,aš buvau susitikęs su Jūsų vadais aptarti šiuos rūpės - 
čius ir pabrėžti,kad susitarimas, kurį aš pasirašysiu Helsinkyje 
nėra nei sutartis, nei teisiškai rišantis dokumentas.

Aš nurodžiau,kad Helsinkio susitarimai yra politiniai ir mora» 
liniai įsipareigojimai,kurių tikslas sumažinti įtampą ir daugiau 
atidaryti komunikacijos linijas tarp Rytų ir Vakarų tautų. Aš 
Jus užtikrinu,kad nėra priežasties visai suprantamam Jūsų susi» 
rūpinimuijkurį Jūs keliate,turėdami galvoj Helsinkio deklaraci
jų padarinius Baltijos tautoms. Jungtinės Amerikos Valstybės 
niekada nepripažino Estijos, Latvijos ir Lietuvos inkorporacijos 
į Sovietų Sąjungą ir to nedaro nei dabar. Mūsų oficialioji nepripa
žinimo politika nėra paveikta Europos Saugumo konferencijos re
zultatų.

JAV politika yra - ir taip pat tolda politika buvo mano nuo pat 
mano atėjimo į valstybinį gyvenimą - visokiais tinkamais ir tai
kiais būdais remti laisvės ir tautinės Rytų Europos tautų nepri
klausomybės siekimus.

Aš įvertinu Jus už Jūsų nuolatinius įnašus į mūsų tautinį pa
veldėjimą ir į mūsų pastovią piliečius atstovaujančią vyriausybę. 
Šiandien aš jus sveikinu už Jūsų kovą dėl visos žmonių laisvės/

La Scala 
bankrutuoja

Roma. — Bene garsiausia pa
sauly Milano La Scala opera dėl 
finansinių sunkumų ne tik ne
gali atvykti su gastrolėmis (į Ame
riką, bet jai pačiai išsilaikyti, 
yra pavojus. Operos prezidentas 
Aldo Aniasi ir Milano meras at
vyko į Romą ir kreipėsi į prezi
dentą Giovanni Leone ir prem
jerą Aldo More, prašydami padi
dinti valstybės pašalpą, nes jau 
neturima kuo mokėti ir už šio 
mėnesio darbą. Iš parduodamų 
bilietų opera surenka tik vieną 
dešimtadalį visų išlaidų, o kitus 
pinigus sudeda rėmėjai ir valsty
bė. Personalą sudaro 350 solistų, 
choristų, baletininkų ir techniki
nio personalo.

Maskviečiai domisi 
JAV rinkimais

Maskva. — Maskvoje Ameri
kos Informacijos tarnyba išsta
tė į prezidentus kandidatuojan
čių paveikslus ir aptarimus. Ne
turį laisvų rinkimų Maskvos gy
ventojai labai domisi vitrina, 
net labiau, negu Sojuzo ir Ap- 
polo į erdves skridimo pavaizda
vimu.

Washingtonas. —. Tam. tikra 
Pentagono taryba Fordo admi
nistracijai pateikė rekomendaci
jas sulaikyti sudėtingesnių tech
nologinių išradimų pardavimą 
Treciajam pasauliui, nes tie iš
radimai iš jų rankų patenka ko
munistiniams kraštams ir tuo 
netiesioginiai stiprinamas sovie
tų ir kitų apsiginklavimas.

Erodo vaikai, tokie beširdžiai kainai, kad savo tautai, kraštui, ti
kėjimui ir broliams-sesėms nepadėsime išpildyti Marijos prašymą:

MELSKITĖS, BROLIAI!

B.Z.

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka
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teisingumo ir laisvės. Visa tai vėl 
sužydės Lietuvoje, — baigė kongr. 
Flood.

AMERIKOS BALSAS Į LIETUVĄ

Leidinys bus išleistas įvairiomis 
kalbomis, kad tokiu būdu “apklausi
nėjimo rezultatai būtu žinomi visam 
psauiiui”. i

Praneša, kad panašūs apklausinė-

Astronautas už Lietuvos 

nepriklausomybę 
9

— Buvęs astronautas, Ohio sena
torius John Glenn (dem.) vasario 24 
prisidėjo prie Pabaltijo kraštų oku
pacijos nepripažinimo rezoliucijas 
S. R. 319. Tų pačią dieną prisidėjo 
dar Senato mažumos vadas Hugh 
Scott (Penn.) ir sen. W. F. Mondale 
(dem., Minn.).

Viso jau prisidėjo ir rezoliuciją 
remia 21 senatorius.

Lietuviu mdda Kongrese
Lietuvos Nepriklausomybės atkū

rimo minėjimas JAV Atstovų Rū
muose įvyko kovo 4 d. Pradžioje 
kun. A. Žilinskas sukalbėjo maldą, 
kurioje Dangui dėkojo, kad ateivius 
atvedė į šią žemę, “kur jie rado 
laisvę nuo baudžiavos”; — skatino 
melstis, kad JAV “taptų vilties, 
teisybės, taikos ir laisvės pavyzdys 
visiems žmonėms pasaulyje”.

Maldą užbaigė priminimu, kad 
esame broliai vienas kitam, “todėl 
visi, nelaisvės prislėgti pasaulyje, 
siekia vilties ir vadovavimo, jų 

.tarpe ir Baltijos kraštai: Lietuva, 
Latvija ir Estija. Tegu JAV vadovai 
netyli ir tenedaro kompromisų su 
blogybe”.

Po maldos kongresmanas Daniel 
J. Flood ir eilė kitų kongresmanų 
pasakė kalbas, išryškinančias Lie
tuvos teisę į laisvę.

Minėjime Altai atstovavo Teodo
ras Blinstrubas, Juozas Skorubskas 
ir dr. Jonas Genys, iš Lietuvos 
atstovybės buvo dr. Stasys Bačkis, 
iš Amerikos Balso — Antanas Vai
čiulaitis ir Barbora Darlys, Jungti
nio Baltų Komiteto reikalų vedėjas 
Edvardas Šumanas, taip pat daly
vavo laikraštininke Genovaitė Kri- 
vickienė.

Kongresmanas Daniel J. Flood 
(dem. iš Pennsylvania) pabrėžė, 
kad jis yra giliai paveiktas lietuvių 
ryžto išsaugoti savo tautybę, kultū
rą ir religinę laisvę. Priminė R. 
Kalantos auką, 17,000 lietuvių pro
testo memorandumą J. Tautoms, 
Simo Kudirkos pareiškimus, ypa
tingai brutalią dabartinę okupaciją, 
žiaurius trėmimus. Pabrėžė, kad 
JAV privalo laikytis Lietuvos in
korporavimo į Sovietų Sąjungą ne
pripažinimo, pasidžiaugė, kad JAV 
tebepalaiko diplomatinius santykius 
su Baltijos valstybių laisvųjų vy
riausybių atstovais. Reiškė viltį, 
kad nebetoli laikas, kai šios ryžtin
gos ir kilnios Baltijos kraštų tautos 
susilauks žmoniškumo, teisybės,

Amerikos Balsas pakvietė nuvy
kusius į Washingtoną Teodorą Blin- 
strubą ir Juozą Skorubską radijo 
bangomis prabilti į Lietuvą. Jie 
papasakojo apie Vasario 16 minėji
mą kongrese, pažymėjo, kad Wa- 
shingtonas yra vienintelė sostinė 
visame pasaulyje, kur taip iškilmin
gai paminimas Lietuvos nepriklau
somybės atkūrimas. Tai jau virtę 
tradicija, kuri buvo įvesta Amer. 
Lietuviu Tarvbos dėka.

Danijoj išleis leidinį 
su S. Kudirkos liudijimu 
Danijos Rytų Europos Egzilų Ko

mitetas, Kopenhagoj organizavęs 
akademiko A. Sacharov vardu liu
dytojų apklausinėjimus dėl žmo
gaus teisių nebuvimo ar brutalaus 
jų pažeidimo Sovietų Sąjungoj, 
VLIKui prisiuntė raštą, dėkodamas 
už Simo Kudirkos nusiuntimą liudy
ti apie Lietuvoj padėtį, už paramą ir 
medžiagą.

Komitetas grąžindamas nusiųstą
sias nuotraukas, rašo: “Džiaugia
mės, kad Jūsų nuotraukas galėjom 
mūsų akcijai panaudoti. Tai yra 
labiausiai sukrečiančios sovietų 
įvykdytų masinių žudymų nuotrau
kos, kokias mum teko matyti. Kaip 
tokios, jos yra ypatingai vertingi 
sovietų žiaurumų dokumentai.

Komitetas informuoja, kad ruo
šiamasi išleisti 172 psl. leidinį apie 
Sacharovo vardo apklausinėjimus. 
“Ne visų liudytojų parodymai bus 
išspausdinti”, rašo Komitetas, “Bet 
mums malonu pranešti, kad Simo 
Kudirkos liudijimas bus išspausdin
tas ištisai”.

NAUJAS DUETAS — sol. V. Verikaitis ir R. Strimaitis. Pirmasis jų kon
certas Įvyko š.m, sausio 31 d. Torontu per “Tėvynės prisiminimų”, radijo 
programos dvidešimtmečio minėjimą Toronte, antrasis — Daytone, Ohio, 
vasario 22 d. per Vasario 16 minėjimą

jimai žmogaus teisių pažeidimam 
Sovietų Sąjungoj bus iškelti ir 
rengiami ateity.

Lietuvis svarbiame poste
Dr. Kazys Bobelis paskirtas nariu 

JAV mediciniškų programų patarė
jų taryboj «National Advisory 
Council on Regioną] Medical Pro
grams). į šią tarybą parinkta tik 12 
žmonių iš visos Amerikos. Pareigos 
trejiems melams. Kadencija baigsis 
1978 m. lapkr. 30 d.

Dr. Bobelį šioms pareigoms pa
kvietė JAV Sveikatos, Švietimo ir 
Gerovės sekretoriaus įstaiga. Tary
ba darys rekomendacijas medicare, 
medicaid, tyrimams skiriamų sumų 
reikalais, vykdant projektus, kaip 
tinkamiau gelbėtis nuo širdies, vė
žio ligų, nuo kraujo išsiliejimo sme
genyse ir sprendžiant kitus medici
nos klausimus.

Inž. Juozas Ardys dėsto Lietuvos 
geografiją Lemont, III. aukštesnio
joj lituanistinėj mokykloj. Jis yra 
baigęs University of Connecticut 
kaip elektros inžinierius su BSEE 
laipsniu, mokytojavo Hartfordo ir 
Philadelphijos lituanistinėse mo
kyklose. Dabar eina atsakingas pa
reigas General Electric Co. Bloom-, 
ington, Ill. mieste, kuris yra 110 
mylių nuo Lemonto. Nežiūrint šio 
didelio atstumo, inž. J. Ardys šeš
tadieniais važiuoja į Lemonto litua
nistinę mokyklą, kurioj jis ir jo, 
žmona Rėdą mokytojauja,, o dukra 
Indrė lanko 8-ąjį skyrių. Dvi vyres
nės dukros Rasa ir Rėdą jau yra 
baigusios Lemonto aukštesniąją li
tuanistinę mokyklą. Inž. Ardys yra 
veiklus bendi uomenininkas ir JAV
LB tarry bos narys. TÈWNÈ

—Aidas, Hamiltono mergaičių 
choras, ruošia naują repertuarą 
metiniam koncertui gegužės 1 
Jaunimo Centre, Hamiltone. 
Programoj dar dalyvaus sol. R. 
Strimaitis ir sol. V. Verikaitis. 
PLB pirm. Br. Nainys iš Chica- 
gos oficialiai atidarys 1977 m. 
vajų Aido iškylai į Pietų Ameri
ką. Vajus tęsis visus metus.

NIJOLE SADŪNAITĘ su jos by
los aprašymu i savo puslapius Įtrau
kė JAV katalikų almanachas “Cat
holic Almanac” šiemetinėje laidoje. 
Medžiagą šiam rašiniui parūpino 
Amerikos Lietuvių Katalikų Tarnyba.

BALTIMORÈS LIETUVIAI balan
džio 4 d. Šv. Alfonso mokyklos salė
je atsisveikino su kun. Kazimieru 
Pugevičium, išsikeliančiu į Niujor
ką. Ten jis, be Amerikos lietuvių ka
talikų tarnybos, tvarkys ir Religinės 
Šalpos bei Lietuvos vyčių reikalus. 
Išleistuvėse dalyvavo ir jam sėkmės 
linkėjo gausus būrys baltimoriečių.
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KONGRESO ATGARSIAI

Antano Laukaičio skilty “Aus
tralijos padangėje" pasirodė 
straipsnis apie pasaulio lietuvių 
jaunimo trečiąjį kongresą (Dir
va, 1976 kovo 11, Nr. 11, psl. 
10). Straipsny pavadintame 
“Jaunimo kongreso atgarsiai", 
A. Laukaitis pateikia Mūsų Pa
stogės laikraščio vedamajame 
redaktoriaus V. Kazoko išreikš
tas mintis, kartu su savo papil
dymais. Laukaitis rašo, jog Ka
zokas jaunimo kongresą apibū
dino kaip “oficialių prievartinių 
posėdžių, kursų, ar nuo tamsos 
iki tamsos trunkančių studijų" 
kongresą, pavadindamas jį “reli
gine demonstracija ir manifesta
cija". Pridėjo ir “tose dienose 
dalyvavusį be entuziazmo jauni
mą"; ir dar — “niūrios posėdžių 
salės ir asketiški studijų kamba
riai”. Skundžiamasi, kad prog
rama buvo perkrauta ir kad jau
nimas iš Australijos, atvykęs į 
Pietų Ameriką, neturėjo progos 
geriau pažinti šio kontinento. 
Žodžiu — negana turizmo.

Straipsnio autorius, remdamas 
Kazoko kritiką (gal tiksliau — 
peikimą), sukuria tokį įspūdį, 
kad jaunimo kongresas' buvo 
kažkoks kalėjimas. Sakoma, kad 
“jaunimas prievartos nepripa
žįsta”. Laukaičio žodžiai veda 
skaitytoją prie išvados, kad 
kongreso programa buvo jauni
mui vyresniųjų primesta.

Ačiū ponui Laukaičiui ir po-' 
nui Kazokui už tokį narsų jau
nuomenės apgynimą nuo vyres
niųjų tironijos. Tik gaila, kad 
neseniai pasibaigusio jaunimo 
kongreso jie nesuprato ir taip, 
norom ar nenorom, iškreipė tak
tus. Faktas, kad vyresnieji skati
no ir padėjo jaunimui perimti 
kongreso ruošos vairą. Faktas 
yra, kad jaunimas, ne vyresnieji, 
šį kongresą suruošė. Faktas, kad 
trečiasis jaunimo kongresas bu
vo geresnis, pilniau įvykdęs sa
vo užsibrėžtus tikslus, negu pir
mi du kongresai, jau vien dėl 
to, kad pirmą kartą jaunimas 
kongresą pats surengė. Tik vie
noj srity vyresnieji kongreso 
darbuose vadovavo — tai lėšų 
telkime.

Neturėtų būti jokio reikalo 
tuos minėtus tris faksus iš viso 
skelbti. Tiek kartų prieš kong
resą pats jaunimas lietuvių spau
doj juos minėjo ir analizavo. 
Tiek kartų PLB pirmininkas

Jaunimo kongresas ar jaunimo kalėjimas
Išvyka į trečią jaunimo kongresą (9)

Bronius Nainys ir kiti visuome
nės šulai, pasididžiuodami savo 
jaunimu, šias tris teisybes raštais 
bei kalbomis kėlė.

Laikant šiuos faktus omeny, 
greit paaiškėja, kad Kazoko fra
zė “prievartiniai posėdžiai" yra 
absurdas. Kaip jaunimas gali sa
ve versti daryti tai, ką jis yra , 
pats užsimojęs daryti? Būtų 
schizofreniškas elgesys. Nesu
prantu, kaip aplankęs Vilą Kots- 
ką, kur vyko studijų dienos, 
objektyvus stebėtojas galėtų pa
vadinti posėdžių sales “niūrio
mis". Studijų dienų kambariai, 
tiesa, buvo asketiški, bet kažko
dėl nepaminėta, kad jie buvo 
švaruūs ir gražūs. Tie kambariai 
turėjo po dvi lovas, stalą ir spin
tą. Ko daugiau jaunimui, laiki
niam svečiam, reikėjo? Ar ponas 
Kazokas pasigedo spalvotos te
levizijos ir vaisiais bei alum per
krauto šaldytuvo, nepamirštant ir 
skoningo kilimo bei dviejų tar
naičių? Kodėl Kazokas, rašyda
mas apie tą Vilą Kotską, su 
“niūriomis" posėdžių salėmis 

(kurios tikrai nebuvo niūrios) 
ir “asketiškais” kambariais (ku
riais net ir baisūs “kapitalistai" 
atstovai iš JAV buvo patenkinti), 
neužsiminė, kad ji buvo pasakiš
koj gamtoj? Nerandu nė vieno

Simpoziume apie Jaunimo Sąjungos rūpesčius kalbėjo Vo
kietijos Lietuvių Jaunimo Sąjungos pirm. Alfredas Luizas; 
Vokietijoje numatytas IV PLJK 1979 m. Salia jo sėdi kitas 
simpoziumo dalyvis, Venecuelos Lietuvių Jąunimo Sąjun
gos pirm. Aras Mažeika. Venecueloje 1972 metais buvo 
įsteigta pirmoji krašto Jaunimo Sąjunga. Nuotrauka Danos 
Blauzdžiūnaitės.

blogo žodžio apie žavingo Vilos 
Kotskos daržo ar apie to' vienuo
lyno verandas ir vėsius korido
rius. Vilos Kotskos grožis yra už
fiksuotas kongreso atstovų skai
drėse bei nuotraukose. Abejo- 
jant šių eilučių autoriaus ko
mentarų tikslumu, galima pasi
tikrinti jaunimo atstovų atsi
vežtas nuotraukas.

Kodėl šie du australai žurna
listai taip smarkiai užsipuolė ant 
kongreso? Kodėl jie nori mus 
įtikinti, kad jaunimas per prie
vartą lankė nuobodžias paskai
tas? Atsakymą randam pačiuo
se Laukaičio žodžiuose: “ .. .da
lis Australijos jaunimo iš kong
rese vykusių studijų dienų de
monstratyviai pasišalino. Ir kas 
gali jiems už tai priekaištauti?”

,,Pasaulio Lietuvis" vasario mėnesio numerj 
(44 puslapiai) paskyrė išimtinai III PLJ Kongre
so eigos aprašymui bei iliustravimui. Tai, saky
tum, Kongreso leidinys. Galėtų būti graži dova- 
na-prisiminimas ypač įvairių Kongreso komisijų 
nariams.

Čia patiektam tik to leidinio įžangini žodį.
(Red.)

Aš galiu, didelė kongreso at
stovų dalis galėjo ir taip pada
rė. Ir Australijos žurnalistai tu
rėtų priekaištauti? Vietoj to, kad 
statytų nemalonius, bet reikalin
gus klausimus sau ir tiem jau
nuoliam' pastaruosius jie gina, 
rašydami apologetinius straips
nius. Kai trys Australijos atsto
vai negražiai pasielgė, Laukaitis 
ir Kazokas randa reikalo apjuo
dinti kongresą ir prasilenkti su 
tiesa. Šie žurnalistai turėtų iš
kelti kitus Australijos atstovus 
bei dalyvius, kaip Algį Milvydą, 
Birutę Mikužienę, Kazį ir Nijo
lę Zdanius, kurie taip aktyviai 
įsijungė į kongreso veiklą ir ku
rie nematė reikalo “demonstra
tyviai pasišalinti". Dabar laikas 
Australijos visuomenei nagri
nėti klausimą, kaip išrinkti tiktai 
tokius atstovus, kurie nepasi
trauks iš ateinančio kongreso, jei 
jiem nepatiks tvarka. Trumpai 
pasakius, kongresam reikalingi 
tik Milvydai, Mikužiai ir 
Zdaniai. c a

REMSIME IR PADĖSIME
1975 metų sąvartoje Pietų Amerikoje įvykęs 

Trečiasis Pasaulio Lietuvių Išeivijos Jaunimo 
Kongresas lietuvių išeivijai įžiebė naujos vilties 
kibirkštėlę, paliudydamas, kad išeivijos ateitis 
dar turi šviesių pragiedrulių ir kad ji dar ilgai 
galės būti gyva. Rimtomis, kruopščiai paruošto
mis, akademiško pobūdžio svarstybomis, gyveni
miškais ir dabarčiai atitinkančiais nutarimais, iš
skirtinai pabrėžiant nusistatymą aktyviai jungtis 
į Lietuvos lasvinimo darbą, dešimties kraštų lie
tuvių jaunimo atstovai parodė, kad lietuvišku
mas yra giliai įstrigęs į jų širdis, kad jis yra 
jaunimui suprantamas, kaip kasdieninis gyveni
mo draugas bei nuolatinis palydovas.

Džiaugiamės praėjusiu kongresu ir pritaria
me jo nutarimams. Taip, kaip rėmėme praeity, 
taip remsime ir ateity Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
sąjungos, jos padalinių bei kito organizuoto ir 
neorganizuoto jaunimo veiklą, talkinsime visuo
se jo darbuose ir padėsime suruošti ketvirtąjį 
kongresą. Kongrese vyravusi bendruomeniška 
dvasia ir nutarimas veikti PLB rėmuose mums 
kelia ūpą ii’ skatina dar didesniu uolumu eiti ta 
pačia kryptimi, kuria PLB valdyba ir Pasaulio 
Lietuvis ėjo.

Šią PL laidą skiriame jaunimo kongreso dar
bų aprašymui. Tikime, kad tokiu būdu visuome-
nę arčiau supažindinsime su jaunimo darbais, o ši 
jaunimą daugiau supras. įvertins ir ateityje dar 
labiau parems. Ko nepajėgsime sudėti šioje PL 
laidoje, tą išspausdinsime kituose laidose specia
liai kongresui skirtame skyriuje.

“Pasaulio Lietuvis”
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SVEIKATA

TINKAMAS KŪNO IR DVASIOS
MAISTAS

Nuo tuščių kalbų eikime 
prie tinkamos kūno ir dva
sios mitybos.

Jaunystės klaidos —
—gyvenimo našta

Vaikai gimsta be nuodėmės 
valgio srityje. Jie esti pasirengę 
priimti maistą tinkamą augimui 
ir jų asmenybės išsivystymui. Ne
laimė, kad suaugusieji įpratina 
vaiką prie nesveikiausių valgių 
bei gėrimų. Tokia mityboje ne
tvarka labai .neigiamai veikia, 
vaiko brendimą kūnu ir dvasia. 
Pirma mityboje nuodėmė yra 
vaiko nereguliarus valgydinimas. 
Vietoj'reikiamos tvarkos valgy
je, vaikas motinos esti maitina
mas tada, kai jis užsimano val
gyti. Nereguliarus maitinimas su 
ardo normaliai ritmingą virški
nimo kanalo darbą. Tada prasi
deda virškinimo - negalavimai. 
Permaitintas vaikas atsisako val
gyti. Jis ima atvemti maistą. Dar 
Čia prisideda netinkamas maisto 
paruošimas. Sumenkęs vaikas da
rosi jautrus, irzlus, pikčiurna. Jo 
svoris krenta, jis.dąrosi mažakrau 
jis ir chroniškai liguistas. Toks 
ir suaugęs nieko 'gero mums ne
žada: būna nesutarimo palaiky- 
tojas.Nuo mažens valgyje klai
dų turį, išauga, suaugę paliegė
liai kūnu ir dvasia.-

. . Nesiorientuoj antie ji reikale su
augusieji visokeriąpai gadina jau
ną žmogų. Tokie,; maitina vaiką 
tarpe valgių, vis ramindami vai
ko riksmą. Taip 'įpratinamas 
vaikas prikimšti skrandį tada, kai 
koks nors nemalonumas jam ar
tinasi, Šitos mitybos nuodėmės 
pasėkoje turime neuro tinius,
nuolat ką nors kąsnojaučius su
augusiuosius. Iš „čia ir visi gu
mų kramtytojai. Jie visai nesi
jaučia kaip nemaloniai nuteikia 
normalų, tvarkingai besimaiti
nantį asmenį savo nuolatiniu 
žiaunų kilnojimu ne reikiamo 
valgio- metu. Tokie visai nežino, 
kad jų toks nesveikas elgesys tu
ri pradžią netvarkingoje šeimoje. 

... .Maisto nepriteklių kentusi mo
tina. stengiasi savo vaiką mais- 

,!tu laimingai nuteikti. Tokios 
. • motinos pervalgydina savo vai- 
ękus. Perkimšti vaikai maistu ne

tenka. normalaus apetito, alkiui 
reflekso. Tada jų skrandis išsi- 

. pučia taip, kad vaikui reikia daug 
■maisto, kad patenkinus alkį. Per
sivalgymas vaikystėje neišvengia

MUSU LIETUVA
—---------- -- «tw—yiow

DRAUGAS.

JONAS ADOMAVIČIUS D.

mai veda . prie nutukimo suau
gusiojo gyvenime.

Vaikąs maistu tvarko 
tėvų elgesį

Psichologiškai kiekvienas vai 
kas yra savanaudis. Netvarkin
gai auklėjamas jis toks palieka 
visą gyvenimą, visomis keturio
mis siekia įvairiopo pasitenkini
mo. Jis , vengia visko, kas jam 
suteikia nemalonumo. Iš čia tu
rime dabar neišauklėtųjų minias: 
jie šaukia, kad teikiama pagal
ba vargšams, kam tėvai siunčia 
siuntinius broliams tėvynėje, 
kam vyresnieji draudžia mariju- 
aną... Vis tai kadaise namuose 
tironais paversti maži buvę tva
riniai. Tokie nori atkreipti į sa
ve dėmesį ir vyrauti namuose. 
Jie geria ir valgo vien dėl ma
lonumo ir stengiasi prailginti 
taip jiems malonų laiką. IŠ čia 
gaunasi rūkančiųjų-gerianciųjų 
persivalgančiųjų įvairiausios nak
tinės ir dieninės paaugusiųjų ir 
suaugusiųjų, net pražilusiųjų puo 
tos-orgijos. Nestebėtina, kad jau 
kas sekundę šiame krašte vienas 
jaunuolis suserga venerine liga. 
Todėl tilkit nutilkit visi tuščia
kalbiai — junkitės reikiamon, 
ve'klon, nuo mažo vaiko pra-. 
dėję. Pirmiausia tinkamai auklė
kime vaikus, reguliuokime jų mi
tybą. O kad tokiais auklėtojais 
taptume, turime patys save suim
ti nagan ir nustoti darbais žu
džius savo jaunuomenę. Imkime 
vaikų asmenybę ugdyti žmo- 
niškai-kitaip tironų skaičius gau
sės iki begalybės. Mat, vaikas iš
moksta maistą naudoti, kaip 
kardą atsiekimui pasitenkinimo 
ir savų troškimų išsipildymo. Jis 
ima tėvus tvarkyti, atsisakydamas 
valgyti, arba ima vemti lauk 
maistą. Motina, žinoma, susijau
dina ir įvairiais būdais stengia
si priversti vaiką valgyti. Kiek
vieno valgio metu prasideda ko
va vaiko su tėvais. Paprastai, 
tą kovą laimi vaikas. Kita mo
tina nuduoda verkšlenančią, kad 
tik vaikas valgytų. Tuomi ji ne
tinkamai kelia vaiko apetito 
reikšmę. Vaikui metant svorį, .tė
vai ima jį papirkinėti, kad tik 
jis valgytų. Taip ir išugdomas 
namuose tironas. Toks savu ne
klusnumu išgauna iš nesusitu
pėjusių tėvų pageidaujamą at
pildą.

Net normalios mitybos išmo
kyti vaikai būna kai kurių su- 

sirupinusių tėvų, ypač senelių, 
pervalgydinami. Tokie vyresnie
ji prišneka, prikalbina vaikus 
persivalgyti. Vaikų apetitas iš
kraipomas saldumynais ir pyra
gaičiais. Taip ir panašiai anks
tyboje vaikystėje padarytos mi
tyboje klaidos atsiliepia suaugu
siems įvairiausiais mityboje ne
normalumais. Vaikystėje turėtų 
nuodėmių mityboje negali panai
kinti net pražilusieji. Įpratimas, 
tampa antru prigimimu.

Asmenybė ir mityba

Iki šiol mūsų visų didžiausia 
nelaimė buvo mūsų daugumos 
neatsiekimas pakankamo jausmi- 
nio-emocinio. subrendimo. Kitaip 
sakant, mes savo asmenybėmis 
dar nesame pajėgūs žmoniškai 
veiklai. Tokiai nelaimei yra daug 
priežasčių. Tvėrėjas mums sutei
kė galimybę būti žmoniškais, as
menybe natūraliais taip, kaip 
kviečiui yra duota Tvėrėjo jėga 
būti tikru kviečiu. Įvairios prie
žastys trukdo minėtam gėriui 

\ tapti tikru ant šios žemės. Žmo
gaus asmenybės rėmų prigimtas 
silpnumas, aplinkinių ydingi pa
pročiai, auklėjimo klaidos, ne
laiminga aplinkoj patirtis trum
pam laikui sutrikdo, ar visam lai
mi sulaiko žmogaus asmenybės 
išsivystymą. Neišauklėto žmo
gaus pasąmonėj glūdinčios jėgos 
žmogų stumia rūpintis vien tik 
prailginimu malonumų. Tos nei
giamos jėgos gali prašokti visus 
žmoguje esančius žmogiškos as
menybės pradus. Tada žmogus 
ima tvarkytis gyvenime, kaip ma 
žas vaikas. Iš čia turime vien 
baliais besirūpinančiuosius, o 
žmonių ašaroms aklus mūsiškius 
ir ne mūsiškius.

Vaikystės klaidos sunkina su
augusiojo gyvenimą. Netikęs nuo 
mažens auklėjimas per kai ku
riuos maisto gaminius įpratino 
žmogų prie malonių nusiteikimų. 
Taip neurotiškas suaugusiojo el
gesys dažnai turi savo pagrindą 
nesveikuose valgio įpročiuose. 
Valgymas tokiems darosi pakai
talu pasitenkinimui instinktyvių 
nuotaikų, kurių viešai žmogus 
nepajėgia išreikšti.

Psichoanalizė pateikia mums 
vertą dėmesio galvojimą apie psi
chologinius vyksmus žmoguje. 
Ankstyboje vaikystėje žmogaus 
malonumai grupavosi apie bur
ną. Pąsitenkinimą didžiausią kū
dikis apturėdavo čiulpdamas, ry 
damas ir vąlgydąmas. Vėliau .tąs 
malonumas gaunasi iŠ kandiipo, 
ąrdyino. formaliai- žmogui emo
cijomis vystantis, malonumas at- 
tó# M W iSno ,dąĮ> 
galiau psichinė energija prasisk
laido ir būna įvedama (visuo
meniškai priimtinas plotmes.

Deja, taip laimingai žmogus 
išsivysto savo nusiteikimais (emo 
cijomis) ne visada. Emocinis- 
jausminis vystymasis gali susto
ti ties burnos-malonumų plotme. 
Tada toks net suaugęs žmogus 
gauna malonumą vien tik per- 
sivalgydamas bei persigerdamas 
ar persirūkydamas bei persiple- 
pėdamas. Įvairūs gyvenime ne
malonumai jausmais pasilpusįjį 
gali gražinti į jo burninį stovį, 
kuris buvo normalus kūdikiui - 
tada toks suaugęs ims nesulai
komai persivaldyti.' Tokie gyve
nimo kryželiai gali vesti žmones 
prie smarkaus rūkymo, girtavi
mo, gumos kramtymo... Vis tai 
per tą patį žmogaus žmogumi 
netapimą.

IŠVADA. Ne smerkti, bet už
jausti ir padėti visi turime mū
sų asmenybe pasupusiems bro
liams. Jie yra paliegėliai svar
biausiame dalyke — savo asmeny 
bėję. Sau ir tėvynėje likusiems 
talkinti norint, kaip matom, kal
bų toli gažu ne gana Reikia sa
vą ir artimo asmenybę žmogi- 
'nančios veiklos pagausinimo iš 
kiekvieno mūsiškio išreikalauti.

ŠYPSENOS
Visi — kolegos ...

Vysk. Gecono Martin, popie
žiaus rūmų prefektas, pareiškė, 
kad popiežius Paulius mėgstąs 
pajuokauti. Esą jis, sakydamas 
kalbą grupei sargų, pareiškė, 
kad šv. Petras esąs vartų saugo
tojas, o jis — jo įpėdinis. Taigi, 
jie visi esą kolegos ...

Skundžiasi...
“Komjaunimo Tiesa“ skun

džiasi, kad net Pedagoginio Ins
tituto studentai, išlaikę penke- 

. tuku egzaminus apie Markso te- _ 
ori j as, bėga pirmiausia Į šven
tovę ir dėkoja Dievui, kad iš
laikė egzaminą ...

Jonukas ir teta
Jonuk, išlipk iš obels!
— Aš žaidžiu indėnus!
— Ir maži indėnai klauso sa

vo tetų.
— Aš žaidžiu toki indėną, ku

ris neturi tetos.
Mokykloje

— Už ką Diėvas išvarė iš ro
jaus Adomą ir Jievą? — klausia 
kapelionas mažąjį Jonuką.

— Aš manau, kapelione, už 
tai. kad Dievo obuolius vogė, — 
atsakė užklaustasis.

Pokalbis
Prezidentas Niksonas pokal

byje su Izraelio premjere Goldą 
Meir:

— Mudviejų užsienio reikalų 
ministerial yra žydai.GoldaMeir:

— Taip, bet manasis aaug ge
riau kalba angliškai, negu jūsiš- 
k*s ‘’ Parinko Pr. Alš.
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JAUNIMO KONGRESAS.. .
(iš 3 psl.)

Skirtingos nuomonės trečia
jame kongrese buvo gerbiamos. 
Atstovus rinkdamas, jaunimas 
ieškojo tokių, kurie nebijotų iš- 
išreikšti savo nuomones. Taigi 
trijų australų, pasitraukusių iš 
kongreso, elgesys smerktinas ne 
todėl, kad jie kitaip pasisakė, bet 
todėl, kad, patyrę, jog jų nuo
monė nesutampa su atstovų dau
gumos, jie numojo ranka ir pali
ko Vilą Kotską. Jų supratimu, 
kongresas buvo kalėjimas, iš ku
rio reikėjo momentaliai išsilais
vinti. Vietoj kalėjimo jie pastaty
tų pramogų rūmus. Jeigu kong
resas buvo kalėjimas, tai kodėl 
niekas kongreso metu nesiūlė 
pakeisti tvarką? Net ir tie, kurie 
pasitraukė, to nepadarė. Išvyk
dami jie tik kongreso suvažiavi
mui nusiskundė, kad kacetinis 
gyvenimas jiem nepriimtinas. 
Kiti atstovai nesekė jų pavyz
džiu ir tokių pareiškimų neda
rė todėl, kad jie ketverius metus 
kongresui ruošėsi, todėl, kad 
jiem rūpėjo pasaulinę lietuvių 
jaunimo veiklą praplėsti ir tobu
linti, todėl, kad jie jautė atsa
komybę prieš tuos, kurie juos iš
rinko ir šelpė.

Kongreso atstovų rūpestis su
prasti visus savo kolegas ir su 
jais broliškai elgtis pasireiškė ir 
tame atstovų susirinkime, kur 
trys australai “demonstraty
viai pasišalino”. Išklausius šių 
trijų nusiskundimus, atstovai 
balsavimu pareiškėjais pasitikė
jimą! Trijų australų reakcija į 
tą pasitikėjimą buvo palikti stu
dijų dienų rūmus ir grįžti į Sao
Paulo, kur gyvenimas smages

nis. Nenuostabu, kad šių trijų 
tarpe buvo tokių, kurie ne tik pa
sitraukė iš paskutinės kongreso 
dalies, bet ir anksčiau, Argenti
nos stovykloj, nesigailėjo aštrių, 
įžeidžiančių žodžių dėl maisto ir 
nusiskundė vadovybei, jog vie
no krašto atstovai iš jų juokiasi.

Atmetę pirmų trijų jaunimo 
kongresų “paskaitomis perkrau
tas programas”, kuo Laukaitis ir 
Kazokas siūlėjas pakeisti? Anot 
jų, trijų dienų kongresas turėtų 
būti “manifestacija, masišku 
pasirodymu savųjų ir svetimųjų 
tarpe”. Likusios dienos “turėtų 
virsti jaunimo bendravimo ir su
artėjimo ženkle (sic), kad pate
kęs ir abejingas lietuvybei jau
nuolis galėtų susižavėti lietuvių 
jaunimo gausa ir jo lietuvišku 
nusiteikimu . . . turėtų būti ren
giamus . kvykęs,
gegužinės, masiškai susitinkant 
su vietos lietuviais”. Argi ponias 
Laukaitis ir ponas Kazokas taip 
blogai informuoti, kad jie neži-

komiteto energinga pirmininkė Nêlida Zavickaite, kurią • 
PLB Vaiddyba atžymėjo kaip iškiliausią Kongreso lietuvai- į 
tę. Nuotrauka Danos Blauzdžiūnaitės

Kci xada olimpiada?
Montrealio olimpinėse žaidynėse, 

tarp savo struktūra išsiskiriančių pa
statų matysime augščiausios klasės 
sportines varžybas.

Lietuvos sportininkai
Šioje olimpiadoje tikimės pama

tyti bent keliolika lietuvių.. Į Sov. 
Sąjungos olimpinę rinktinę pakvies
ta 14 vilniečių: irkluotojai — V. Če- 
siūnas, A. Montvydas, G. Ramoškie- 
nė, keturvietė, krepšininkai — A. 
Rupšienė ir R. Girskis, plaukikas A. 
Juozaitis, lengvaatlečiai K. Šapka, L. 
Purvinskaitė ir dar keletas sportinin
kų su nelietuviškomis pavardėmis. 
Kurie iš tų sportininkų pasieks Mont
real!, sunku pasakyti. Tai priklausys 
nuo jų pastangų bei sugebėjimų.

Malonu vėl matyti aktyvų K. Šap- 
ką. Po susižeidimo jis vėl po truputį 
atgauna formą. Tikimės, kad iki žai
dynių vėl pasieks savo nuolatinį 
augštį.

L. Purvinskaitė praėjusiais metais 
400 m. įveikė per 53,9 sek. Ją grei
čiausiai matysime vidutiniuose nuo
toliuose. Angelė Rupšienė jau atsto
vavo Sov. Sąjungai moterų krepši
nio pasaulio pirmenybėse.

Kviestųjų skaičiuje jau nebemato
me Žalgirio M. Paulausko. Vietoje jo 

j5akyĮ^s%&'Vjfri^ąūs Statybos R?Gifs- 
kis. A. Juozaitis turėjo labai gerą'Se
zoną ir pagerino daug Lietuvos re

kordų. irkluotojai yra veteranai, jau 
dalyvavę olimp. žaidynėse.

Iš Kanados lietuvių žaidynėse ma
tysime tinklininkę Reginą Armonai- 
tę. Gaila, kad torontietis G. Rautinš 
pasitraukė iš Kanados krepšinio 
olimpinės rinktinės. Danutė Valai
tytė turi daug galimybių pasirodyti 
Montrealio olimpiniuose takeliuose. 
Geriausios jos pasekmės 800 m. — 
2:4,7 (2:4,0) ir 1500 m. — 4:16,7 
(4:15,0) yra labai arti olimpinių nor
mų. šiais metais dar bus įvykdyta 
eilė varžybų ir bus proga pasiekti 
reikalaujamas normas.

Ruošiasi ir kanadiečiai
Labai stipriai juda Kanados spor

tininkai, besiruošdami olimpiniams 
žaidimams. Sudarytos valstybinės ko
mandos, kurios jau kelinti metai kar
tu dirba ir ruošiasi ateinančioms 
žaidynėms — dalyvauja tarptautinė
se varžybose ir kartais neblogai pa
sirodo. Bene didžiausią pažangą pa
darė moterų tinklinio komanda, ku
rioje žaidžia ir R. Armonaitė. Nese
niai Vengrijoje įvykusiame turnyre 
laimėjo antrą vietą pasekme 4:1. 
Tokį pat laimėjimų santykį turėjo ir 
Kuba, tačiau 1 v. nulėmė geresnis 
Kubos setų, santykis: Kuba 14-6, Ka
nada 12-6. Kanadietės pasižymėjo 
kaip geros kovotojos.

A. S.

no, jog visa tai, ką jie siūlo, 
kongrese Pietų Amerikoj įvyko? 
Nemaža grupė jaunimo ir seni
mo iš visų pasaulio galų buvo 
atvykę kaip tiktai tam tikslui! 
Jie nedalyvavo studijų dienose,' 
p aplankė lietuvių centrus ir 
grožėjosi Pietų 
dais jiem surengtose ekskursi
jose. Trečiojo jaunimo kongreso 
programa buvo sutvarkyta taip, 
kad būtų galima patenkinti 
visus tuos, kurie atvažiayo pasi
svečiuoti, apsipirkti, ir tuos, ku
rie norėjo svarstyti jaunimo 
problemas, nustatyti gaires jo 
veiklai.

Tiesa, buvusio kongreso 
struktūra nepatenkino tų, kurie 
norėjo atvykti į Pietų Ameriką 
pasilinksminti ir kartu laukė lie
tuvių visuomenės finansinės 
šalpos. Nejaugi Laukaitis ir Ka
zokas siūlo paversti visą jauni
mo kongresą iškilmingu turistų 
suvažiavimu, kurį lietuvių vi
suomenė paremtų aukomis? Šių 
eilučių autorius neaukotų nė 
vieno cento tokiam tuščiam su
važiavimui ir nė negalvotų kitus - 
prašyti tokį pobūvį remti.

A. Laukaitis baigia straipsnį 
pabrėždamas reikalingumą atsi
žvelgti į jaunimo norus. Deja, jo 
atsižvelgimas yra padarytas pa
sidavimo jaunimo silpnėjimui 
nuotaikoj. Pilnai sutinku, kad 
jaunime lietuvybė silpnėja, iš 
dalies dėl tėvų nesupratimo, bet 
daugiausa dėl savo apsileidimo 
ar sąmoningo apsisprendimo. 
Tačiau blogėjančiai padėčiai at
sakymo kapituliacijoj nerasi. 
Viltį teikia tiktai nuolatinė ko
va ir aukščiausi reikalavimai. A. 
Laukaitis klysta, kai sako, kad 
kongreso studijų dienos savo 
tikslo nepasiekė ir kad jaunimas 
dalyvavo be entuziazmo. Tų 
dienų dalyviai nepasidavė, po
nas Laukaiti. 'Man buvo garbė 
ten atstovauti JAV jaunimui.

Viktoras Nakas 
1668 Bowers Ave.

Birmingham, MI 48008

VILNIAUS L TALLAT-KELPSOS 
augėlesnioji muzikos mokykla spe
cialia konferencija, pedagogų ir 
moksleivių koncertais paminėjo veik
los 35-metį. Pirmuosius penkis ab
solventus mokykla yra išleiduis 1949 
m., o lig šiol ją jau yra baigę 1.408 
muzikai, šiuo metu, įskaitant neaki
vaizdinį skyrių, mokykla turi 650 
moksleivių, su kuriais dirba 185 dės
tytojai.

A. BIELIAUSKO "KAUNO RO- 
MANĄ”, iš lietuvių kalbos išverstą 
I. Trojanskio, 20.100 egz. tiražu iš
leido Bulgarijos leidykla “Otečestve- 
nija Front”.
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MUSŲ DRAUGAS KOPŪSTAS 
O NOSSO AMIGO REPOLHO

A verdura mais popular da Lituânia 
é o kopūstas. É preparado cru ou azedo 
e o cheiro tão gostoso dos kopūstai está 
presente em todas as festas autênticas li- 
tuanas. E faz tempo que os lituanos co
mem kopūstai. O repolho veio para a Li
tuânia através dos prussianos, que por 
sua vez aprenderam a comer repolho 
dos cavaleiros das cruzadas. Naquela é- 
poca os lituanos admiravam os cavalei
ros alemães, que comiam grama, que 
nem cavalo ou vaca. Começaram a plan
tar repolho na Lituânia no século quin
ze. Para os longos meses de inverno 
era guardado em barris de madeira, re
polho azedo.

pas inimigas que desconheciam a másca
ra contra gases. Conta-se que na frança 
no século dezesseis, antes de ser usada 
no pescoço, a guilhotina era posta à pro
va em repolhos. Se houvesse assimetria 
entre as duas metades, ela era cosidera- 
da indigna de decepar a cabeça ao 
acusado. Atualmente o repolho é usado 
como combustível nas naves espaciais

Os cientistas descobriram que se os 
astronautas ingerirem em partes iguais 
repolho e tubaína a reação será tão for
te que os mesmos poderão vagar pelo es
paço indefinidamente; e o principal: sem 
foguetes.

f r ur r *• v *• r r r r r r F 9? r f r r # r r r «r r r r &
% 
%
HADA KARVELYTĖ

SKMM09O

E verdade que o repolho é também 
lemėdio. O suco de repolho contém vá
rios compostos químicos de enxofre, e 
por isso tem um poder desinfetante. As 
folhas folhas do repolho servem como 
compressas para feridas ou para curar 
doenças da pele. O suco de repolho tam
bém contém um óleo etérico, que é ca
paz de sanar Ursulas do estômago e do 
duodeno. há bastante vitamina C, e re
polho azedo contém colageno. Colage- 
no é um composto químico que deter
mina o envelhecimento de pessoas. Co
lageno evita as rugas na testa e outras 
marcas de velhice. A acidez natural do 
repolho íuta contra artrite, reumatismo, 
calcifação das artérias e outras doenças.

Por isso os conhecedores das coisas 
boas da vida sugerem que cada pessoa 
coma repolho azédo pelo menos uma 
vez por semana. É certo que o melhor 
aproveito pode ser tirado de repolho 
cru.

O coração do repolho, tanto amado 
pelas crianças, não só faz a massagem 
dos dentes, maš o óleo naâural desinfeta 
a boca inteira. Por isso as crianças das 
aldeias do interior tinham poucas cáries 
e o pessoal vivia muitos anos sem visitar 
o dentista. Além de tudo isto, o repo
lho foi usado pelos batalhões de artilha
ria de vários países na repulsão de tro-

CALENDARIO de atividades

Aš pasirinkau aštuntą įstatą, 
nes man atrodo, kad jį yra sun
kiausiai išlaikyti.

Skautė linksma - kartais sunku 
šypsotis ir neliūdėti. Skautė turi 
labai neleisti žmonėms matyti ją 
nusiminusią. Visi gėrisi skaute kuri 
yra linksma.

Skautė susivaldo - Susivaldyti 
kartais irgi sunku, nes yra daug 
pagundų aplinkui. Jeigu jos 
draugės ką nors blogo daro ir 
kviečia ją taip pat prie jų, tikra 
skautė susivaldo.

Skautė nenustoja vilties - 
Skautė visada privalo turėti viltį. 
Jei kas nors jai nesiseka, 
turi galvoti: "Man rytoj 
pasiseks”.

Aš žinau, kartais labai
išlaikyti šį įstatą, bet gera skautė 
visada mėgina.

k 
k 
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PAVASARIO MALDA

Sveika Marija, 
Malonės pilnoji!
Pavasario džiaugsmas 
Tau glaudžias prie kojų, 
Tau juokiasi žydras dangus!

Globoji našlaitę
Ir mažą paukštelį.
Marija, parvesk mus 
į gimtąją šalį, 
Neleiski numirt ne namuos.

TEBEŠAUKIA VARDU

Tebešaukia vardu 
Tave lygumos žalios 
Ir sidabro upeliai linksmi, — 
O kada vėl sugrįši 
į tėviškės sodus, 
Kad žieduos atsigautų Širdis.

MARIJAI

skautė 
viskas

sunku

Lidija Radikaitė

Z. -el

*
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O Marija, o Motina Kristaus, 
O meilės šaltini skaidrus! 
Tau lelijos po kojom nevysta, 
Tau vienai žvaigždėm žėri dangus.

O ateiki, išgirski, paguoski, 
Tavęs šaukiamės vargo vaikai. 
Skausmo ašarą sūrią nušluostyk. 
Puošk! širdį malonių žiedais.

Neapleisk, nepalik, Maloninga! 
Be Tavęs kas varge mus užstos? 
Būki Motina Tu gailestinga 
Mums, vaikams pavergtos Lietuvos.

-ip/ip - iy-p^ ns., circu
lo Cultural dos jovens, a 
J. Juatindibe, 28 -?*ooca.

16/Op - 16 hs . , Reuniao de 
universitários, Casa daJu- 
ventude, 7. ^elina /em li-

canjo, 
, Ramo

22/05 - 16:pC - Reunião de 
pais do grupo "Rūtelė',' Ca
sa da Juventude, V a ■ ........ ■_____ -—
3C/05 ~ Veste
'•u.en-tenario d

. ll”usr_a: .1h

c
graçao
i n i a n

H

H
H

O Marija, o Motina Kristaus, 
O meilės šaltini skaidrus! 
Tau lelijos po kojom nevysta, 
Tau vienai žvaigždėm žėri dangus!

H

„ *

cas rolclori- 
em Jauninas.

i
- C ome mo r a ę ao a n ual J 

dos estonianos, lėtos 
lituanos.

cas

orą
de 
de

r/B-

T ■>

os ; i 
’ ’ p 1

do "Nemunas no Festival 
internaciona- de Folclo
re, no teatre da Cultura 
Japonesa, Liberdade /3P/.

26-2 
cent

- concerto

a nipo s

—í--f—-- -------
Paises.- 
osevelt,

29/C8 - 20/09 - Via gem do 
"Nemunas" para 0 Festival 
de danças folclóricas litu- 
anas ė m Chicago, mo ., do 

centenaric da - e^eiw-

, Praça Ro-

6



į \įR. 19 (1450) XXVI11. 1976.V.13 MUSU LIETUVA 7
11 Į -1 ' '■ | - -Į.,-- „,-Į-r- i—iihbim, ......n,IJti lĮt, TĮr-ym.

4 ’ ' ■>' .įs;-» .-f&fA-’s,r '

LITERATŪRA «DAILĖ «MOKSLAS
DAIL. J. JUODĮ ffltóIJON PALYDINT

Dail. J. Juodis kai dar tarnavo 
gusaru.

Nežiūrint, kad mes (ypač šie
met), tiesiog, spirgame iš šal
čio ir kinkuojame sniegu užvers
tomis gatvėmis čia, Kanadoje, 
berods, tas pats ir Amerikoj. 
Bet esama žmonių, kurie jau ap
sirūpino šiluma ir skaisčia sau
le kasdieniniam gyvenimui ir vi
sam laikui.

Štai, mano gusaravimo laikų 
ginklo draugas, dail. Jurgis Juo
dis, jau parašė iš šiltosios Flo
ridos, kur išvažiavo pensininko 
dienų leisti ir dar intensyviau 
tapybinio meno puoselėti.

Jis rašo, jog tai esama tikrai 
gražaus ir sveiko klimato, ir kvie
čia ten ir mane. Iš tikrųjų, juk 
abu esame jau pensininkai — 
1911 m. gimimo. Šia proga ke
letas minčių apie Jurgį Juodi, 
■kaip dailininką.

Jis žiūri į meną, kaip neatski
riamą savo gyvenimo dali. Jis 
tapo (realistiškai, galvodamas, jog 
■Lietuvos istorija, jos įvykiai ir 
žmonės - privalėtų būti dailinin
ko atžymėti ir palydėti istorijos 
prieglobstin aliejumi ir teptuku 
drobėje. Jo teigimu, juk turime 
tiek daug gražių legendų iš se
novės istorijos, kurios rodo mū
sų prabočių laimę, džiaugsmą, 
o dažnai ir tragiką. Taip pat 
kovą ir viltį! Tad, kodėl to vis
ko neįamžinti drobėn dažų ir 
teptuko pagalba? Turime istori
nius faktus iš nepriklausomybės 
kovų, turime savo tautos hero
jus ir narsius didvyrius — ko
dėl neatvaizduoti jų kančias ir 
tragiką?...

Čia ir ateina dail. J. Juodis su 
savo tapyba. Spalvos Jurgiui — 
tipingi siužetai ir temos, kartu 
jas sujungus išreiškiančios vie

ną bendrą, giliai apgalvotą, min
tį ir visumą. Ateities mūsų jau
najai 'kartai — nesvarbu kur ji 
'begyvens, savam krašte ar išei
vijoj — J. Juodžio paveikslai, su 
Lietuvos senovės legendomis, su 
žiauriomis tragedijomis dėl lais
vės ir nepriklausomybės — bus 
istorinė atgaiva ir garbingos pra
eities veidrodis.

J. Juodžio tapybiniai darbai — 
atliekami labai kruopščiai, atsar
giai ir detališkai. Jis daug laiko 
pašvenčia ypač detalėms, kurios 
kaip tik priduoda spalvingiems 
paveikslams žiūrovų pergyvena
mo autentiškumo, tuo pačiu ■— 
ir tikroviškumo.

Jo ir paveikslų ic-mos — jau 
nusakančios tematikos rimtį ir 
■legendiškumą. Štai, keletas jų: 
‘‘Saulėlydis virš Kauno pilies”, 
“Baltoji nuotaka”. “Milda”, 
“Laisvės auka”. “Ugnies laisvė”, 
“Kalanta” etc.

“Laisvės aukoj”, pvz., vaizduo
jamas Simas Kudirka, perkistas 
rusų komunistų kardu. Viena jo 
pusė laisvoje pasaulio šalyje, ki
ta — anapus, nelaisvėje. Krauju 
pasruvusios jo akys, nes raudo
noji laivo įgula — jį smarkiai 
sudaužė, Išdavimo sujaudintas - 
JAV Erelis krenta ant Laisvės 
statulos. Simo veidas žiūri į žmo
gų. Jis žiūri bauginančiai ir per
veriančiu žvilgsniu, tarytum 
klausdamas: “Kodėl? Už ką ”

Paveikslo temoj Kalanta — 
vaizduojamas jaunuolio susidegi
nimas, reikalaujant Laisvės savo 
gimtajam kraštui — Lietuvai. 
Tai yra auka Dievui ir tėvynei. 
Auka visų lietuvių, kurie kenčia 
ir kovoja už Laisvės idealą.i 
Vaizduojama: visas pasaulis, Kau 
nas, miesto sodas (susideginimo 
vieta) ir kt. Kalantos veido iš
raiška — ne skausminga, bet 
triumfuojanti. Nematyt skausmo, 
tik jaunatviškas pasiryžimas ir 
tarytum pergalė mirtyje. Nors 
liepsnos jo kūną apsupusios, jis 
lyg kyla nuo jų išsilaisvindamas. 
Jo iškelta ranka — rodo į mū
sų vilčių išsipildymą.

Linkiu tau, Jurgi, ilgų pen- 
sionavimo metų ir daug kūrybi
nės ugnies Floridos skaisčioj sau- 

' lėj ir žalioj aplinkumoj.

DRAUGAS Pranys Alšėrias

JURGIS JUODIS Pr0 Patria ’

C KUfflME VEIKIME
LIETUVIŲ LITERATŪROS EK

RANIZACIJAI buvo skirtas Vilniuje 
įvykęs rašytojų ir kinematografinin
kų pasitarimas. Įvadinį žodį tarė ki
nematografijos komiteto pirm. E. 
Juškys, pranešimą apie teorines bei 
praktines ekranizacijos problemas 
padarė filologijos kandidatas A. Bu- 
čys, literatūros kritikas. Literatūros 
ekranizavimo klausimais taip pat 
kalbėjo: kino režisoriai — R. Vaba
las, A. Žebriūnas, S. Motiejūnas, G. 
Lukšas, rašytojai — J. Baltušis, K. 
Saja, V. Kadaitis, S. Šaltenis, kino 
kritikas L. Tapinas ir Lietuvos kino 
studijos direktorius J. Lozoraitis. 
Šiuo metu jau kuriami meniniai fil
mai pagal J. Avyžiaus romaną “So
dybų tuštėjimo metas” ir J. Baltušio 
novelę “Virto ąžuolai”, paimtą iš 
“Parduotų vasarų” II dalies. Pasi
kalbėjime buvo paliesti A. Vienuo
lio, V. Krėvės I. Simonaitytės, P. 
Cvirkos kūriniai, bet pagrindinis 
dėmesys teko V. Mykolaičio - Putino 
romanui “Altorių šešėly” ir B. Sruo
gos “Dievų miškui”.

— “Broliai Domeikos’ išlei
džiama angliškai. Netrukus iš 
spaudos išeina išverstas į ang
lų kalbą Lietuvoje pagarsėjęs ir 
valstybinę premiją laimėjęs Liu- 
do Dovydėno romanas Broliai 
Domeikos. Leidžia Encyclopedia 
Lituanica leidėjas. Įvadą, parašė 
dr. R. Šilbajoris. Aplanką pada
rė ir techniškai apipavidalino 
dail. Gražina Raugas.

EDUARDO MIEŽELAIČIO knygą 
-“Kontrapunktai” 2.000 egz. tiražu iš
leido Prahos leidykla “Odeon”. Ji 
sudaryta iš rinkinių “Lyriniai etiu
dai” ir “Naktiniai drugiai”, iliust
ruota dail. S. Krasausko grafika. 
Vertėjai — V. Gaja ir J Kabicekas.

VYTAUTĖS ŽILINSKAITĖS hu
moreską “Augimas” 1976 m. “Liau
dies kalendoriuje” paskelbė Rygos 
leidykla “Liesina”. V. Kst.
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Eilėraščiai iš pavergtos Lietuvos

GRANDINĖMIS ŽVANGANČIOS DAINOS

ŠI poezija gimė griežtėjančio režimo sovietų tau
tų kalėjime sąlygomis. Ji atsakas naujam totaliniam 
puolimui prieš lietuvių tautinę kultūrą, akompanuo
jant suėmimams, kratoms, šantažui, parsidavėlių de
magogijai. Ji — suspaustos širdies šauksmas, pro
testo balsas, tarsi šešėlis spaudos draudimo kovos, o 
ne besieliai estetizavimai, naujų srovių ieškojimai. Tai 
bus galima, jei lietuvių tautos nep&sRandins viena, 
visas kultūros apraiškas gramzdinanti, sovietiškųjų 
kolonizatorių srovė. Todėl kiek galima būkite at
laidūs šių eilėraščių literatūriniams trūkumams.

Autorius

KANKINAMIEMS BROLIAMS

Lietuviško sielvarto vienišas dainiau, 
Kas liūdesį tavo bekraštį išreikš: 
Kodėl įkvėpimas šviesus neateina, 
Kuris lyg balzamas nuskaustus paveiks.

Tau skamba vis gaidos sulaužytų kanklių, 
Joms pritaria- skausmo sugniaužtos krūtinės 
Sukaustytų brolių gelmėj Solikamsko, 
Kur nubloškė kančiai žiaurusis likimas.

Vėl ašarom sesių skruostus išvagojo, 
Bežadėse lūpose dainą užčiaupė, 
Apjakę anūkai baisaus Muravjovo 
Judošiškam darbui bailius prisitraukę.

Bet neis į sveikatą nuo budelių stalo 
Gėdingai suryti puotų trupiniai.
Drebėsit, iš siaubo sapnuose pabalę, 
Kad kelias iš kapo aukų milžinai.

Bailumo menkystės juodoji minutė 
į amžiną panieką veikiai pavirs.
Garbės jūsų, suteptos gėdos degutu, 
Sunkumą prakeiktą vaikai jūs patirs.

1918

TROŠKIMAS

O kaip norėčiau gimtą žemę apdainuoti, 
Kurioj pažįstu tūkstančius takų;
Bet taip liūdnai dainelė mano skamba, 
Ir aš nesurandu linksmų gaidų.

Man sieloj verkia daug prisiminimų 
Apie apleistus brolių kapelius, 
Kuriuos mirtis išplėšė iš Tėvynės, 
Aptemdžius lietuvaičių veidelius.

Ir nesvetinga žemė tolimos Kolymos, 
Krantai lediniai Lenos atšiaurios, 
Net akmenys kalnuose Sachalino 
Byloja man aidais liteuviškos kančios.

O kiek bevardžių jau supuvo kryžių, 
Kur ilsis partizanai Lietuvos;
Ir kas galėtų, kartą pasiryžęs, 
Apginti vardą jų skaudžios kovos.

Kad ir ne kartą sunkiai klydo^
Bet kario kirvį atnešė ne jie.
Tai pasakykim vienąkart teisybę 
Kaip prakeikimą atėjūnams svetimiems.

Išeikit pagaliau iš Baltijos padangės, 
Grąžinkit laisvę nuskriaustoms tautoms. 
Tada ir neapykantos paliausis bangos, 
Kur atilsio neduoda mūs sieloms.

Tiesos ištroškus, rauda mūsų žemė
Nuo pamario lig Ašmenos kalvų, 
ir neša ašaras į žilą Nemuną - 
Upelės Tėviškės sudužusių vilčių.

1974- LII.

SVEČIUI IŠ UŽ OKEANO

Brangusis tolimas svety,
Atskridęs tarsi išsipildęs sapnas,
Tu vėl į tolį išeini.
Lemties kur veda begalinis takas...

Nežinom nieks, ar jis dar atsisuks 
Į mūsų graudžią Lietuvos padangę, 
Ar susitikę akys ašarom paplūs, 
Kad pasimatėm, negandus peržengę.

Akimirkos, draugėj pralėkę,
Atstot privalo atskirties metus, 
Jų atminimas toks šviesus palieka, 
Jau neišdils ligi prieisime kapus.

Džiugu be galo, kad mūs širdys plake 
Vienu ritmu kitapus Žemės, ** 
Įveikę klaidų ūkanotą taką 
Per kalnus, prarajas ir plotį okeano.

MAIRONIO KELIU

Maironio Šešėlis per Lietuvą eina, 
Primindamas garbę tautos pavergtos, 
Jį graudžiai malonios lydėdamas dainos 
Vėl suskamba aidu senovės žilos.

Man lauką kūrybos praplėsti poeto, 
Kurio atminimas nemirštamas bus, 
Apeiti Tėvynę tą jo numylėtą 
Pateko likimas garbingai sunkas.

Mane abejodams ne vienas paklausia: 
Kodėl per tėvynę šešėliu eini?
Gal būt, pašaukimas kitoks tavęs laukia, 
Ar atskiro kelio tu nesurandi?

Bet mane užbūrė Jo žodžiai Tėvynei 
“Jau niekas Tavęs taip giliai nemylės" — 
Tik eidams keliu, kur Maironis pramynė, 
Patirt tokią meilę turiu aš vilties.

Í97S. VI1.16 DRAUGAS

Amžiais pavergta kelias tėvynė; 
Jos atgimimą jaučia dvasia. 
Ginkim, ką mūsų protėviai gynė! 
Žadinkim brolius meile drąsia!

Maironis
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Pasaulyje vienas if tfikstahčie 
žmonių kalba lietuviškai.

ftr tu vienas iš jų?j
Ir nieku kitu tauta ne- 

.apreikš savo širdies, sie- 
’ los ir dvasios taip, kaip sa 
v o kalba. Vydūnas

Lietuvaitė ruošia 
veikalą apie šokius

Kristina Žebrauskaitė-Gintautienė, 
modernaus šokio artistė, New 
Yorke, intensyviai įsijungė ų miesto 
šokio ir mokslinį gyvenimą. Jau 
treji iš eilės metai ji kaip viešnia 
dalyvauja Hawkins ir Cunningham 
modernaus šokio kompanijų šventi
nėse programose New Yorke. Ji 
susilaukė šilto žiūrovų ir meno 
kritikų įvertinimo.

New Yorko "Village Voice" Gin- 
tautienę aprašė kaip šokėją, turin
čią "nepakartojamą lyrinį ir grynai 
savitą talentą", kurios "stiprūs ir 
švelniai moteriški judesiai tebeplaz- 
dena ir scenai užsidarius".

Šokėja Gintautienė tobulinasi kla
sikiniame balete pas pasaulinio 
masto baletmeisterį Morrelli. Ji 
renka mokslinę me,vagą miesto 
archyvuose doktorato disertacijai 
tema "Šokio raida New Yorko sce
nose 19 šimtmečio pirmoje pusėje". 
Dalis šios medžiagos bus panaudota 
knygai "Šokio vystymasis Ameriko
je" kurią Gintautienė ruošia kartu 
su šokio istorike S. I. Cohen. Knyga 
sudarys vieną "Amerikos teatro 
enciklopedijos" tomų.

— Koordinacinį darbą atlieka šo
kio Moksliniame komitete (Commit
tee on Research in Dance). Kaip 
konsultantė įvairiuose šalies uni
versitetuose: Ohio, Massachusetts, 
Wisconsine, Oregone ir kt. Gintau
tienė konsultuoja naujos doktorato 
programos ir klasikinių menų i.Doc- . 
torai Program in the Fine Arts' 
sudarymą Texas Tech universitete.

* * *

"Mažoji Lietuva", trečias tomas, 
spausdinama Lietuvių Enciklopedi
jos spaustuvėj Bostone. Knygoj 
šešios studijos, kuriu keturios anglų 
kalba, viena vokiečių ir viena lietu
viu.
Knygoj yra niekur neskelbtų žemė
lapių ir istorinių dokumentų bei 
nuotraukų. TĖVYNĖ

ČIURLIONIS RUSIŠKAIMaskvoje išleista rusų kalba F. Rozine- rio „menotyrinė ” apysaka“, pavadinta „Himnas saulei“. Tai pasakojimai apie žymųjį dailininką ir muziką, išleisti jo 100- sioms gimimo metinėms paminėti.1970 m. Leningrade buvo išleista M. Et- kindo knyga apie Čiurlionį, pavadinta „Pasaulis kaip didelė simfonija“.
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STUDENTU SUSIRINKIMAS

25 balandžio jvykusiame susirin
kime dalyvavo 5 studentai. Nežiū
rint nedidelio skaičiaus,susirinkusie- 
ji rado, kad verta susirinkti — kar
tą svarstyti problemas, kartu galvo
ti ir pagal išgales veikti. Sekantis stu 
dentų susirinkimas bus Gegužės 16 
dieną 15 vai. Jaunimo Namuose, Vi 
la Zelinoje. Tema - Priežastys, ku
rios sulaiko jaunimą nuo dalyvavi
mo bendruomeniniame gyvenime. 
Pranešimą padarys Elena Bareišytė. 
Visi lietuviai studentai kviečiami j 
susirinkimą atvykti. Susirinkimo 
kalba — lietuviškai.

SUSITIKIMAS CASA VERDÉJ

Sekmadienj Casa Verdės N. S. 
das Dores bažnyčioj buvo Mišios 
už a.a. Juozą Matelion j bei kitus 
šeimos mirusius ir už prieš mėne
si j amžinybę iškeliavusi Kostą Ga
vėną. Pamaldose dalyvavo ne tik 
casaverdiečių, o ir gražus būrelis 
iš Zelinos.

Po to Juozo Gavėno namuose 
vyko „priėmimas'. Tai vėl kita 
proga tautiečiams susirinkti, pa
bendrauti, prisiminti senus laikus 
ir tolimą Tėvynę. Visa tai jau vyks
tančio imigracijos 50-mečio atmos
feroj.

VAIDINA NOVELOJE

Pranas Čepukaitis, kurio var
das teatro pasaulyje yra Francis
co Dantas, šiuo metu vaidina 
Rede Globo programoje Sara- 
mandaia, São Paulyje kas vakarą 
20 vai.

PINTURAS REFORMAS
CASAS-APARTAMENTOS-LOJAS-ETC.

CÃSCOLAC E SYKTEKO
BASPAGEN S, APLICAÇÃO, CALAF t T AÇÃO 

EM 3 PAGAMENTOS

ATENDEMOS TODOS OS BAI R ROS
ORÇAMENTOS SEM COMPROMISSOS

TELEFONE 32-9516 -DIMAVICIUS

■

IŠVYKO AUTORIUS
Dr. Grigas Valančius, ilgesni 

laiką viešėjęs Henriko ir Janinos 
Valavičių šeimoje, gegužės 5 iš
važiavo j Rio de Janeiro, iš kur 
keliaus per Brasilia, Belem, Cara
cas, Trinidad, Jamaika, San Do
mingos ir kitas vietas namo j Los 
Angeles. „Mūsų Lietuvos" spaus
tuvėlė renka jo 600 psl. veikalą 
apie jo prosenelio dėdę vyskupą 
Motiejų Valančių „Žemaičių di
dysis". Knygą spausdins „Darbi
ninko" spaustuvė New Yorke.

PRITRŪKO DRABUŽIŲ

Vytauto Dorelio Urugvajuje 
austi tautiniai rūbai (mergaitėms) 
jau pasibaigė. Po kelerių metų 
pertraukos audėjas pradėjo nau
ją rūbų laidą, su sudėtingesniais 
raštais, jvairesnėm spalvom ir leng 
vesne medžiaga. Šiuo metu dar 
audžia drabužius Argentinos šo
kių grupėms. Šios naujos laidos 
São Paule išdalinta 11 rūbų. 
Jeigu būtų norinčių naujų tauti
nių rūbų užsisakyti, orašomi ne
delsdami pranešti kun. A. Saulai- 
čiui, kol drabužiai dar audžiami.

Vėliau bus sunku juos įgyti.
„Mūsų Lietuvos' administraci

jose dar galima įgyti V. Dorelio 
austų juostų, moderniškų lietu
viškais raštais diržų, lietuviškų 
kaklaraiščių ir mažų juostelių 
knygoms pažymėti. Taip pat yra 
sieninių kabiklių ir takelių.

PIRMOJI KONGRESO PORA

Buenos Aires lietuvis, III Jau
nimo komiteto narys Argentino
je, Kęstutis Mikalonis,balandžio 
22 Aušros Vartų parapijoje vedė 
Danutę Žakytę iš Vakarų Vokie
tijos. Jaunieji susipažino kongre
so metu. Po vestuvių išvyko j 
JAV, kur Kęstutis siunčiamas sa
vo firmos IBM.

LAIŠKAS REDAKCIJAI

Arkivyskupijos laikraštis „O 
São Paulo" savo gegužės 1—7

MÚSl) LIETUVA
W» " ....... ...

laidoje atspausdino Emilijos Ben- 
doraitienės nusiųstą laišką, gi
riant) radijo stoties Jovem Pan 
Didįjį Penktadienį transliuotas
programas. Laikraštis prideda, 
kad jau pats norėjo viešai jvertin- 
ti per visą Braziliją girdėtą prog
ramą, kai gavo skaitytojos laišką.

UŽSIPILDO EKSKURSIJA

Tautinių šokių šventės proga 
„Nemuno" rengiama ekskursija 
pamažu užsipildo. Reikalinga 40- 
45 keleiviai, kad lėktuvo kaina 
būtų pigesnė. Ligi šiol užsirašė 
32 asmenys, įskaitant šokėjus. 
Ekskursijos data:rugpiūčio 29 iki 
rugsėjo 19. Tautinių šokių šven
tė Čikagoje rugsėjo 5, dalyvau
jant 99 šokių grupėms iš 5-6 
kraštų. Apie ekskursiją kreiptis j 
J. Lukoševičių ar A. Saulaitį.

PADAUGĖJO KORESPONDEN
TAI

Paskutiniu metu sparčiai pa
daugėjo korespondencinj lietuvių 
kalbos kursą lankančių mokinių 
skaičius. Norintieji užsirašyti krei
piasi į kurso vedėją Alfonsą D. 
Petraitį, Apto. 32,R. Nova York 
28, 01259 São Paulo, SP. Kurso 
uždaviniai siunčiami į bet kokią 
Brazilijos vietovę. Ligi šiol pa
mokos nemokamos.

JAUNIMO RATELIS

Jaunimo kultūrinis ratelis ren
kasi savo trečiam pobūviui šį 
šeštadienį, gegužės 15, 19:30 vai. 
R. Juatindiba, 28 - Moóca. Prog
ramoje numatyta: Živilės Jūrai- 
tytės pokalbis apie Žalčio garbi
nimą senovės lietuvių tikyboje, 
L. Rubliauskaitės rodomos skaid
rės ir pastabos apie Lietuvos pa
jūrį ir kita programa?

MINES KALANTĄ

Skautų ir skaučių vienetas sa
vo savaitinėje sueigoje šį šeštadie
nį 14 vai. Jaunimo namuose mi
nės Romo Kalantos aukos meti
nes, paruošdami vaidinimėlį vie
neto nariams.

CAMPINAS, SP.

Birželio 6-7 šiame mieste, sa
leziečių mokykloje, pasirodys su 
lietuviškais šokiais ir dainom 
, Rūtelė" iš SP. Apylinkės lietu
viai kviečiami dalyvauti. Daugiau 
žinių sekančiame ML numeryje.

ITARARÉ

Justina Dominienė, daug metų 
čia gyvenusi ir buvusi lietuviškų 
’aikraščių bendradarbė, pereitą 
mėnesį atsikraustė gyventi pas 
dukterį Osasco. Abu su neseniai 
mirusiu Gustavu Dominu ML 
skaitytojai.
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SUGRIS IS ITALIJOS

Teresė Aleknavičiūtė, keletą 
metų studijavusi Vasario 16 gim
nazijoje Vokietijoje ir gailestin
gų seserų kursuose Italijoje, iš
vyksta iš Italijos birželio 10 ir 
grįžta namo j São Pau i j.

SUZANO, SP.

Balandžio 21 mirė 62 metų 
amžiaus Aleksandras Vęiutis, pa
likdamas gimines Joaną Meškaus- 
kaitę, švogerį Juozą ir Antaną. 
Buvo nevedęs, dirbo namie. Da
lyvavo Vyčių chore,kuriame buvo 
išrinktas į valdybą. Septintos d? 
Mišios buvo V. Zelinoje balan
džio 29.

JACAREI,SP.

Fotografas Vincas Klimeika 
buvo sužeistas automobilio U ba
tu boję gegužės 1, o dabar sveiks
ta namuose Jacarei,dukters ir žen 
to globoja. Jo anūkai dalyvauja 
São Pau i o vaikų stovyklose

MŪSŲ MIRUSIEJI

Beneficiência Portuguesa li
goninėje gegužės 4 d. mirė 
MARIJA BALTUŠNIKIENĖ, 
gimusi 1898 III 30 Siesikų 
kaime, Ukmergės apskrityje. 
Palydėta į šeimos kapą Tre- 
membė kapinėse. Septintos die
nos Mišios buvo šv. Jono Evan
gelisto bažnyčioje gegužės 11, 
o 30 d. pamaldos bus pirmąjį 
birželio sekmadienį VI 6,17 
vai. N. Sra. das Dores bažny
čioje, mėnesinių lietuviškų Mi- j 
šių metu.

Palieka dukterį Vladzę, žen
tą Bendito Camargo ir anūkus 
Carlos, sekančiais metais baig
siantį mediciną Bragança, Ma
rytę ir Roseli, visus gražiai lie
tuviškai kalbančius. e

Gegužės 5 dieną Itaqueroje 
„Santa Marcelina" ligoninėje 
mirė ANTANAS ČEMARKA 
Velionis yra pokarinis ateivis, 
gyveno Guaianases, mirė su
laukęs 85 metų amžiaus. į, 
amžino poilsio vietą Guaiana
ses Kapuose jį palydėjo tik du 
asmenys: kun. J. Šeškevičius 
ir Ing. Algirdas Idika. Septin
tos dienos Mišios už jo vėlę 
bus atlaikytos Vila Zelinos 
Bažnyčioje gegužės 13 dieną 
(ketvirtadienį) 7 vai. ryto.
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MUSU ŽINIOS

LIETUVOS NACIONALINE
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA '

LIETUViy SĄJUNGA-ALIANÇA

~ «
Šv. Juozapo Vyrų Brolijos organizuojama SVENTKELIONE į 

\ APARECIDĄ vyksta Marijai priminti Lietuvą ir lietuvių koloniją 

k Brazilijoj lietuvių imigracijos 50-čio minėjimo proga.

Švč. Marijos apsireiškimas Šiluvoje

Gegužės mėn. 15 dieną - šeštadienį, 19,30 valandą 
Rua Lituania, 67 - Moóca. Tik iš anksto užsisakę vietas, 
bendrai praleisime Motinos Dienos minėjimą užkandžiau

dami ir besilinksmindami. Tel. 274-5116.

BRAZILIJOS LIETUVIU PAGRINDINĖS IMIGRACIJOS
PENKIASDEŠIMTMEČIO

ŠVENTĖ

SVENTKEUONE I APARECIDĄ Mažiesiems< puslapj pradėjo kii-
Kiek teko nugirsti, šv. Juozapo iuotl Rikardas Bendoraitis, pri

vyru Brolijos organizuojamos švent- klausąs „Rūtelei ir skautams, 
kelionės registracija vyksta sklandžiai.
Atrodo, kad daug kas ypač šiemet 
nori vykt j Aparecidą padėkot s’vč. 
Dievo Motinai už visas čia patirtas 
malones, o taip pat jai paaukoti ir 
savo vargus, kadangi negalima nu
vykti j kokią Marijos šventovę Lie
tuvoj.

TALKA VAIKU PUSLAPIUI

Pereitą savaitę „Mūsų Lietuva

RUOŠIAMAS ŽODYNAS

Alfopsas D. Petraitis ir Liucija 
Jodelyté, Iietuviškai-portugališko 
žodyno autoriai, jau įteikė antro
sios dalies — portugališkai-lietu- 
viško žodyno raides A—I, kurias 
, Mūsų Lietuvos" > spaustuvėlės 
mašinėle rašo Antanas Silickas.

su pamaldomis V. Zelinos šv. Juozapo bažnyčioje 15 vai., menk' 
ne programa Seserų pranciškiečių salėje 16 vai. ir vaišėmis Jauni
mo namuose 18 vai. gegužės — maio 30 d.z sekmadienį. Pakvieti
mai vaišėms gaunami klebonijose ir per Penkiasdešimtmečio ko
miteto narius.

KVIEČIAMI VISI BUVĘ IR ESAMI VISŲ CHORŲ 
CHORISTAI

Imigracijos penkiasdešimtmečio šventėj gegužės 30 d. kviečia
mi kartu scenoje pasirodyti VISI CHORISTAI, kurie per tuos 50 
metų dalyvavo bet kuriame chore. Generalinė repeticija kviečiama 
gegužės Í3 d., sekmadienį, 15 vai... Vila Zelinos Jaunimo namuo
se.

VEIKLOS KALENDORIUS

Gegužės 15, 19:30 vai. Jaunimo kultūri
nio ratelio pobūvis, R. Juatindiba 28, Mooca.

Gegužės 16, šv. Juozapo Vyrų Brolijos 
šventkelionė į Aparecida do Norte.

Gegužės 22, 1b vai. Jaunimo namuose 
Rūtelės tėvų susirinkimas,^

Gegužės 16, 15 vai. Jaunimo namuose lie
tuviškai kalbančių studentų (universiteto) su
sirinkimas.

Gegužės 23, 15 vai. visų buvusių ir esamų 
visu choru choristų bendra repeticija (gegu
žės 30 d. penkiasdešimtmečio šventei) Jauni
mo namuose V. Zelinoje.

Gegužės 29, 20 vai. BLB Literatūros rate
lio mėnesinis pobūvis pas Piero ir Bronę Me
ram, R. Gabriel de Lara, 132, Vila Cordeiro 
- Brooklin (tel. 61-3424).

Gegužės 30, iškilmingas 1926 m. imigra
cijos minėjimas V. Zelinoje su Mišiomis 15 vai..

menine programa, vaišėmis ir pirmųjų imi
grantų pagerbimu. (Kitų susirinkimų nebus).

Birželio 13, Metinis pabaltiečių minėjimas 
- Birželio įvykių.

Birželio 19, Penkiasdešimtmečio komite
to ruošiamos Joninės, Santa Isabel.

Birželio 26-27, Čikagos operos solistės 
Rimos Mastienės koncertas'

Liepos 3, Jaunimo vakaras su šokiais.
Rugpiūčio 19 -29, šeštoji metinė Pabal

tiečių paroda. Praça Roosevelt. São Paulo.
Rugpiūčio 21-22, Feira da Amizade. São 

José dos Campos, dalyvauja ,.Rūtelė”.
Rugpiūčio 21-22, V-toji Tarptautinė fol

kloro šventė Japonu kultūros draugijos salė
je, Liberdade, dalyvauja „Nemunas’ .

Rugpiūčio 29 - rugsėjo 19 - „Nemuno” 
šokėjų išvyka į VLtają Tautinių šokių šventę 
Š. Amerikoje.

UŽMOKĖJO UŽ ML

70 kr. Veronika Vaikšnorienė 
ir Kazimieras Jenčius, 75 kr. Jo
nas Adamavičius ir Leonas Ada- 
mavičius, 100 kr. Regina Skėmai- 
tė de Brito ir Algimantas Žibąs.

• Šeima be lietuviško laikraščio
— židinys be tautinės ugnies

Lietuviškai kalbanti

Vyrų - moterų - vaikų 

gydytoja

DRA. HELGA HERING 
médica

HOMENS-SENHORAS
CRIANÇAS

Av. Eulina, 99-V. Sta. Maria 
(Skersgatvis ties nr. 2214, Av: De
putado Emilio Carlo-Bairro do Li
mão)

Tel.: 220-0439 / 266-3569

fcnaa—«MII mi 11 I ■ 111 ------------ --------„

FÁBRICA DE GUARDA-CHUVAS
GUARDA-CHUVAS DE TODOS OS TIPOS PARA HOMENS, SENHORAS 

E CRIANÇAS, MINI-SOMB RINKAS TIPO ITALIANO E ALEMÃO

Vicente Vitor Banys Ltda.
Inscr. Estadual 104.519.517

R. Coelho Barradas, 104
V. Prudente

CGC. 60.882.909/001

Fones 274-0677 - (Res.274-1886) 
São Paulo

V

ĮTJNJSIJ
LIETUVA

NOSSA LITUÂNIA

Caixa Postal 4421 
01000 São Paulo, SP.

Diretor responsável 
ANTONIO AQUINO

Redige: Equipe Editorial 
Administrador: P. Daugintis

/ METINĖ PRENUMERATA: .70 kr? GARBĖS PRENUMERATA: _ 350 kr..
7 paskiro numerio kaina: l,50kruzeiras. Užuojautos ir sveikinimai nuo 20 kr. pa- 
| gal didumą. Dėl kitų skelbimų tartis su administracija. Čekius rašyti „Pedro 
| Daugintis” vardu.

S Straipsnius ir korespondencijas redakcija taiso, pertvarko savo nuožiūra. Ne
naudoti raštai grąžinami tik autoriui prašant. Pavarde pasirašyti straipsniai ne- 

g būtinai išreiškia redakcijos ir leidėjų nuomonę. Už skelbimų kalbą ir turinį re- 
! dakcija neatsako. Laikraštis spausdinamas pirmadienį: vietinės žinios ir prane

ši Šimai 9-10 puslapiams redakcijai įteiktini nevėliau kaip iki sekmadienio vaka
ro.
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