
NR. 26 (1457) - XXVIII - 1976 M. LIEPA - JULHO 1 D.- 1,50 kr.
R. Juatindiba, 20 (28) Caixa Postai 4421 - 01000 São Paulo, SP. Tel. 273-0338

CSKZfl

LIETUVIU IMI G RAČUOS BRAZILIJON 5OMETIS (1926-1976)

KAS VIRSTA TIKROVE?

Kviesdamas skaitytojus pareikšti savo nuo
monę apie „Senelių sodyba virsta tikrove” 
tM.L. 1976, birželio 17) tikiuosi, kad straips
nio autorius A.S. nori,kad visuomenė išgirs
tų ir skirtingas nuomones, negu jo išdėstytas. 
Manau, kad kuo nors prisidėsiu ir ašf pa
reikšdamas čia savo nuomonę.

Prieš kelis metus, eidamas B.L. Bendruo- 
menės Valdybos pirmininko pareigas, ture- 
jau progos išgirsti panašų siūiymę - senelių 
prieglaudę. Dalis gautų lėšų savišalpai, būtų 
paskirta sudaryti fondui šiam tikslui. Nesu
tikau.

Iki šiol ši mano nuomonė nepasikeitė. 
Suprantu, kad jeigu yra senelių, kuriais tu
rime rūpintis, tai turime kę nors daryti 
šiandien, oabar, su esančiais pinigais ir rū
mais, o ne kurti gražias mintis ir darbo pla
nus, kurie užsitęs tiek laiko, kad dabartiniai 
seneliai jau turės savo butę kapuose.

Pagal straipsnj, galima suprasti, kad Lie
tuvių Sęjunga-Alianęa yra palanki šiai, idė
jai (Senelių sodyba).Turiu tokį pasiūlymą:
paskirti dabar išnomuotę Vila Belos mokyk
lą, šiam tikslui.

Ten yra plačios salės - penkiems sene
liams užtektinai.

Seneliai, kadangi pagal A.S. turi galimybes 
statyti savo namus, mokėtų mažę nuomą 
padengti rūmų išlaidoms. Jie turėtų visą kie
mą savo sodybai, galėtų pastatus prižiūrėti, 
dažyti, taisyti, saugoti. Jie būtų prie centro, 
prie autobusų, prie gydytojų, prie apsipirki
mo vietų, galėtų lošti kortom, ginčytis, ko
kią novelę žiūrėti (mokykloje yra elektra 
del T.V.). Net ir kunigas galėtų ten gyventi. 
Kas dar smagiau, jie gyventų arti Zelinos,kur 
yra dauguma lietuvių. Jaunimui nereikėtų 
laukti stovyklos aplankyti senelius. Jie kas
dien galėtų juos aplankyti.

Jeigu atsirastų daugiau senelių, būtų gali
ma perskirstyti sales, pastatant naujas sienas. 
Tokiam remontui reikėtų mažiau negu treč
dalis Jaunimo Kongreso apyvartos, mažiau 
negu du kart Kongreso likutis, mažiau negu 
ketvirtadalis lėšų, gausimų už Vila Anastacio 
mokyklą.

Iš kitos pusės, nereikėtų kurti dar vieną 
organizaciją, dar vieną administraciją, ir y- 
pač nereikėtų rūpintis sujieškoti seneliams 
šoferį.

Mano nuomone, geriau negu pirkti naujus 
pastatus ar žemes, turime panaudoti tai, kas 
yra mūsų ar kitos kartos jvykdyta. Turime

Roma. — Popiežius Paulius 
VI priimdamas daugiau negu du 
šimtus. Romoje akredituotų už
sienio laikraštininkų, užsienio 
spaudos sąjungos Romoje na
rių, priminė spaudos darbuotojų 
ir visų dirbančiųjų socialinės 
komunikacijos srityje pareigą 
būti tiesos, teisingumo ir tikro
sios žmonių laisvės gynėjais. 
“Jūs dirbate garbingą, bet kar
tu ir labai atsakomingą darbą”, 
!sv. Tėvas pabrėžė. “Jūs esate 
viešosios nuoomnės ir moralinės 
sąžinės formuotojai, jūs esate 
visuomenėje pasireiškiančio gė
rio ir blogio teisėjai. Todėl jums 
tenka nepaprastai didelė atsa
komybė ne tik prieš visuomenę, 
bet taip pat prieš savo sąžinę 
ir prieš patį Dievą. Visada ir 
visur ginkite žmogui priklau
sančias teises ir tikrąją asmens 
laisvę, šią savo misiją vykdy
kite be jokio šališkumo ar dis
kriminacijos.

vieną paukštį rankose. Kokiam tikslui svajo
jame apie tuos, kurie dar skraido? Galime 
matinti tą paukštį, kurį jau sugavom.

Manau, senelių reikalas jau išspręstas. 
Bet, ką sakyti apie mūsų jaunimą? Mes visi 
rūpinamės: kas bus iš mūsų jaunimo?

Manau, jiems tenka nusispręsti, ką jie da
rys ir kaip jie ves savo pradėtą oarbą ir atei
tį.

Mes tikrai turime pareigą jiems ką patarti. 
Jeigu ne, tai būkime jauni ir vykdykime jų 
darbą.

Šia proga, kai kalbama apie jaunimo va
sarvietės įsigijimą, manau, kad tie, kurie rū
pinasi esamų pastatų išlaikymu, galėtų oaug 
ką paaiškinti jaunimui, koki sunkumai ir 
kiek tas išlaikymas kainuoja. Esu įsitikinęs, 
kad jaunimas yra pasiruošęs tai suprasti.

Jaunimui turiu tokį pasiūlymą: — Jeigu 
jums taip rūpi gamta, tai nusipirkite „Titu
lo de Clube de Campo”. Tas daug nekai
nuoja. Pavyzdžiui, „Clube de Campo A.B. 
C.', netoli Santo Andrė miesto centro prie 
„represa”, metus laiko atgal, pardavė titu- 
lus-akcijas už maždaug 2,000 kr. kiekvienai. 
Viena akcija duoda teisę šeimai naudotis 
įrengimais. Klubas panašus į lietuvių jau pa
žįstamą Praką J u ru batu ba-Estoril prie Via 
Anchieta, tiktai daug didesnis ir turi dau
giau patogumu. Ten yra maudyklos (pisci
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BAŽNYČIA KOVOJA UŽ ŽMOGAUS
IŠLAISVINIMĄ

Šv. Tėvo žodis žurnalistams

Visomis jėgomis už laisvę

Todėl būkite žmogaus gy
vybės gynėjai visur, kur jai 
gresia pavojai. Būkite žmogaus 
orumo ir jo garbės saugotojai. 
Bažnyčia dėl savo veiklos nere
tai susilaukia priekaištų. Kai ku
rie žmonės norėtų, kad ji tesirū
pintų Evangelijos skelbimu, ne
sikišdama į jokius žemišku* rei
kalus; kiti, priešingai, pagei
dauja, kad Bažnyčia visu savo 
moraliniu autoritetu įsijungtų 
į kovą žmogaus bei tautų iš
laisvinimą iš vergijos. Iš tikrų
jų žmogaus išlaisvinimas yra 
Bažnyčios išganymo misijos ne
atskiriama dalis. Bažnyčia vi
somis savo jėgomis kovoja už 
žmogaus išlaisvinimą, kartu 
vykdydama savo pirmutinę ir 
tiesioginę misiją — skelbti pa
sauliui Kristaus Evangeliją”, 
pabrėžė šv. Tėvas.

nas), didelės salės šokiams ir lošimams 
(kiekviena salė maždaug Vila Zelinos salės 
didumo), futbolo aikštė, didelis restoranas 
ir t.t. Laikas nuo laiko administracija stato 
parengimus ir kviečia geriausius orkestrus 
šokiams.

Manau, kad jeigu atsirastų organizuota 
grupė su savo programa, administracija nie
ko prieš neturėtų. Reikėtų, žinoma, pasikal
bėti, susitarti.

Kongreso darbuotojams turiu toki pasiū
lymą:—panaudokite kongreso likutj(70.000 
kr.) Clube de Campe akcijų nupirkimui tiems 
jaunuoliams, kurie neturi pajamų. São Pau- 
lyje turime kelis Clube oe Campo, ir gal net 
pasisektų susitarti su kuria administracija 
sudaryti „mažesnę administraciją” klubo vi
duje, tvarkyti nupirktas akcijas.

Nėra reikalo rūpintis su žemės nupirki
mu, rūmų pastatymu, valdžiai mokesčiu, 
nauja organizacija ir administracija, vasarvie
tės išlaikymu, ir t.t. Ir, kas svarbiau, toks pa
siūlymas gal turėtų galimybių būti įvykdy
tas dabar, šiandien.

Baigdamas, norėčiau pridėti, kad gražios 
kalbos ir dideli planai tiktai nukelia darbą į 
ateitį; ir ko tolimesnė bus ši ateitis, tuo ma
žiau bus galimybių įvykdyti projektus.

Juozas Tijūnėlis
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Pokalbis su Jurašais apie Lietuva
Iš pavergtos Lietuvos atvykę 

Aušra ir Jonas Jurašai Toronto 
lietuvių kolonijoje išbuvo tre
jetą dienų — š.m. balandžio 
10-12. Labai jie čia buvo užimti, 
nes daug kas nesitenkino jų 
viešu pranešimu bei priėmimu 
Anapilyje ir stengėsi su jais pa
sikalbėti mažesniuose būreliuo
se. Vienas tokių pasikalbėjimų 
Įvyko Toronto Lietuvių Namuo
se. JĮ surengė KLB Toronto apy
linkės valdyba. Pirmininkavo 
J. R. Simanavičius, KLB krašto 
valdybos pirmininkas.

Nors pagrindiniai šio minčių 
pasidalinimo kalbėtojai buvo 
abu Jurašai, tačiau dalyvių tar
pe buvo ir daugiau tautiečių, ne
seniai-atvykusiu iš Lietuvos. Da
lyvavo ir keletas buv. Sibiro 
tremtinių bei jų artimųjų gimi
nių, taipgi vienas kitas lankiu
siu lituanistinius kursus Vil
niaus universitete. Dėlto nevisi 
šio pasikalbėjimo pareiškimai 
yra vien Jurašų pasakyti.

Kas mes buvome?
Prisistatydamas pasikalbėjimo 

dalyviams, J. Jurašas papasako
jo, kad jis, šiuo metu vidurinio
sios kartos atstovai 12 metų 
buvo Kauno valstybinio dramos 
teatro vyriausias režisorius. At
ėjo jis Į teatrą su jauno žmo
gaus entuziazmu patarnauti Lie
tuvos menui, bet greit pradėjo 
būti kviečiamas Į posėdžius, ku
riuose buvo duodama patarimų, 
koks turėtų būti sovietinis teat
ras. Ten jam galutinai paaiškė
jo, kad menas aplamai ir teat
ras specialiai Lietuvoje yra pa
jungtas komunistinei ideologi
jai, turi išreikšti tos ideologi
jos pagrindinius šūkius. Tai bu
vo plyšio pradžia, nes jam tie 
varžtai nepriimtini. Jis, nežiū
rint visko, ėmė veikti pagal savo, 
kaip teatro menininko, sąžinę ir 
savo vadovaujamame teatre 
reikšti savo vidinį pasaulį. Pas
tarasis nebuvo reiškiamas tie
sioginiais žodžiais scenoje, bet 
nejučiomis dvelkė į žiūrovą. 
Tauta tą dvelkimą pajuto. Kiek
vienas jo režisuotas spektaklis 
buvo kartojamas 150-200 kar
tų perpildytoje teatro salėje.

J. Jurašo režisuotų spektak
lių garsas pasiekė toli už Lietu
vos ribų. Kai jis pastatė Šekspy
ro veikalą Maskvoje tautybių 
festivalio metu, didieji raudo
nųjų menininkai pajuto kažką 
neįprasto’, bet nesovietiško. Vie
ną gražią dieną atvyko rusas iš 
Maskvos į Kauną ir Jurašą iš
cenzūravo, o kai jis su tuo nesu
tiko, buvo išmestas iš darbo ir 
pateko į Lietuvoje vadinamą 
“vidinių emigrantų, išvietintų” 
kategoriją. Į šią kategoriją pa
tekę žmonės lieka vaikščiojan
čių mirusių būklėje: jie neturi 
teisės į butą mieste, nepriima
mi Į žmoniškesnį darbą, yra 
nuolatos sekami iki tokio laips

nio, kad kiti tautiečiai bijo nei 
pas juos Į namus užeiti. Tą per
sekiojimą patyrė ir J. Jurašo 
žmona Aušra, kuri buvo valsty
binės knygų leidyklos redakto
rė. Vienintelė išeitis liko emig
ruoti Į užsienį. Po ilgų pastan
gų, didele dalimi žmonos dėka 
tai ir pavyko. Prieš išvažiuojant, 
J. Jurašas buvo gundomas pasi
likti, bet patikėti pažadais ne
buvo pagrindo.

Ar lietuviai pareigūni gali kuo 
nors padėti?

Jie yra pilnoje Maskvos tar
nyboje. Daugumas jų vadovau
jasi pažiūra — neiškeik per- 
augštai galvos, nes liksi be jos. 
Yra jau- tokių likusių be galvų.

Kokioje apimtyje vyksta rusi
nimas?

Estija ir Latvija rusinama 
sparčiau, ypač Latvija. Rygoje, 
kuri yra daugiausia Pabaltijy 
surusintas miestas, rusų yra gal 
iki 80%. Mieste beveik nebega
lima latviškai susikalbėti. Ka
dangi Rygoje gyvena nemaža 
latvių tautos dalis, tai jų tra
gedija yra suprantama. Lietu
voje yra apie 28% iki 30$ ru
su. c

Ar tebevyksta deportacijos?
Masinių ir visiems matomų 

deportacijų nėra, tačiau kaikas 
išnyksta. Teisybės vardan reikia 
pasakyti, kad kaikas išvyksta sa
vanoriškai suvilioti geresnių at
lyginimų ir geresnės karjeros 
perspektyvų tolimesnėse Sovie
tų Sąjungos respublikose.

O kaip su buvusiais partiza
nais?

Apie juos galima būtų pasa
kyti tik tiek: nežiūrint nuo pat 
mokyklos kalamos versijos, kad 
jie yra banditai, didelei lietuvių

Lietuvos sostinės Vilniaus naujasis rajonas Z. Kazėno nuotr.

JONAS JURAŠAS, buvęs vyriausias 
Kauno valstybinio teatro režisorius, 
kalba Toronte apie teatro nelaisvę 
Lietuvoje Nuotr. S. Dabkaus

tautos daliai jie tebėra didvy
riai ir jų (žuvusių,1 nukankin
tų ir tebesančių gyvų) buvusi au
ka — šventa.

Ar jaunimas nutausta?
Iki 1972 m.

simos nepriklausomos Lietuvos 
vizija palengva blunka ypač dėl
to, kad niekas nedrįsta tos vizi
jos bent kiek konkrečiau for
muluoti ir jaunimui perduoti, 
bet Kalantos ugnis nušvietė vis
ką kitoje šviesoje. Visą savaitę 
Kauną buvo užliejusi partiza
nų dvasia, kurią skleidė ne vy
resnieji, ne vidurinioji, bet jau
niausioji karta, žemiau 20 metų 
amžiaus, gimusi jau okupaci

joje. Kai rusai paskelbė Kaune 
apgulos stovi ir atsiuntė regu
liarios kariuomenės parašiuti
ninkų dalinius su dujokaukėmis 
ant veidų, net vyresnieji išsigan
dę pradėjo jauniklius raminti. 
Pastarieji buvo žymiai drąsesni. 
Į vieną gimnaziją atėjo keli 
moksleiviai su portfeliais, ant 
kurių buvo parašyta: “Russians 
go home”. Tai reiškia, kad gy
voji Lietuva tebemato angliško
sios kultūros išeivijoje savo dva
sinę atramą, ir būtų tragedija, 
jeigu išeivija ją apviltų.

Ką išeivija turėtų daryti?
Gyvajai Lietuvai reikia ne žo

džių, bet konkrečių darbų. Jiems 
reikia pagalbos ne tiek mate
rialinės, kiek moralinės. Apsi
rengti ir pavalgyti dabar kiek
vienas Lietuvoje gali, bet baisus 
yra laisvojo žodžio alkis. Kaip 
tą laisvąjį žodį jiems per gele
žinę uždangą perduoti, palieka 
kiekvieno išeivijos tautiečio as
meninio sugebėjimo reikalas.

Kaip toje perspektyvoje atro
do kelionės i Lietuvą, ypač kai- 

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

Maironis

atrodė, kad bū-

kurių jaunuolių važiavimas j 
studijas Vilniaus universitete?

Apie atvažiujančius studijuo
ti ten susidaro nuomonė, kad jie 
yra naivūs žmonės, politiškai 
nesubrendę, kuriuos raudonieji 
bando įtraukti į savo tinklą. Bet 
atvažiuoja ir nevisiškų “durne
lių”, kurie daug ko pasimoko 
ir grįžta patrijotiškai sustiprė
ję. Galbūt dėl jų rusai pradeda 
abejoti, ar jiems apsimoka tuos 
kursus toliau laikyti. Kalbama 
apie jų uždarymą.

Susirinkusiųjų tarpe buvusi 
torontietė studentė patikslino, 
kad jos grupėje, buvusioje Vil
niuje, “durnelių” buvo apie 
10%, “gudrių” buvo taip pat ne
daugiau, o pagrindinę daugumą 
sudarę pusiau pasiruošę studen
tai, kurie kaiko išmoko, bet gal 
kaiką ir prarado, kalbant tradi
cine prasme.

Šiose diskusijose dalyvavo ir 
daugiau dalyvių. Išvadoje susi
darė įspūdis, kad “durnelių” 
turistų tikrai Lietuvai nereikia. 
“Lietuvos gyventojai stebisi, 
kad laisvųjų kraštų žmonės pa
sirodo dideli bailiai, daug dides
ni kaip pavergtieji Lietuvoje. 
Ko gi jūs, būdami laisvų kraštų 
piliečiai, bijote?” — pakartojo 
Jurašas beveik tuos pačus žo
džius, kuriuos pernai girdėjome 
iš Simo Kudirkos. J. Js.
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Išeivijos lietuviukų Odisėja...

Ne vien miegu gyvena žmogus

sus bendrai, aš esu nuomo
nės, kad lietuvių jaunimą 
reikia pritraukti ne tiktai 
malonumais, o rimto sąžinės 
įsipareigojimo pareikalavi
mu. Ideologiniai įsitikinęs

Jūratė Statkutė - de Resales žmogus yra atsparesnis už 
tą, kuris laukia tiktai past-DIRVA

Iš Montevideo į Sao Pau
lo, Brazilijoje, galima va
žiuoti mašina, autobusu ar , . 
skristi lėktuvu. Kongreso | 
’’bagočiai” skrido lėktuvu. 
Kongreso, ne bagoeiai, o 
galvočiai, iškeliavo autobu
su, norėdami daugiau kraš
to pamatyti.

— Kelionė autobusu už
truko 36 valandas. Dauguma 
važiuojančių nenumigo per 
visą kelionę, nes nuotaika 
buvo per daug pakili. Dai
navome, kalbėjomės, žiūrė
jome vaizdų, dažnai susto
davome kojas pamankštinti,

X ’VH(

— viena per kitą man pa
sakoja Birutė ir Joana.

Lietuvių Tautinių šokių grupė "GRANDIS" šoko Vasario 16 d. minė 
jnne Cicero□

linksminimo.
— Ar tu manai, kad aus- 

traliečiai pasitraukė iš stu
dijų dienų todėl, kad jie lau
kė tiktai pasilinksminimų?

— Australijos delegacija 
turėjo tam tikrą krizės mo
mentą, bet pasitarę, jie pa
siliko studijų dienose, ir dir
bo labai rimtai. Gal jų tarpe 
buvo keli, kurie nerimavo, 
skundėsi drausme ir per di
deliu darbo kiekiu. Tačiau 
dauguma Australijos dele
gatų, lygiai kaip mes visi, 
gerai suprato, kad mes tu
rime tiktai penkias dienas 
tam, kad išsikalbėti svar
biausiais mūsų pasaulio 
bendradarbiavimo, ir fakti-

— Mes gi išvažiavome 
kiek anksčiau dviem maši
nom, drauge su argentinie
čių Viktoru Barzdžiumi, — 
pasakoja Aras. — Sustojo
me dienos metu viename 
Brazilijos pajūrio kurorte 
pasimaudyti. Į galą kelio
nės mus pasivijo autobusai.

— Po penkiasdešimties 
valandų kelionės ir maudy
mosi jūroje, išrodėme kaip 
banditų gauja. Į Sao Paulo 
įvažiavome gruodžio 31 die
ną, — tęsia Aras. — Sao 
Paulo yra labai išsiplėtęs 
miestas, jame gyvena 10 
milijonų gyventojų, ir, mū
sų nelaimei, jie nekalba is
paniškai. Mums nurodyto 
adreso ieškojome porą va
landų : nei surasti, nei susi
kalbėti, nei susiorientuo
ti ... Pagaliau radome tą 
puikų lietuvį, kurio adreso 
tikrai vertėjo ieškoti tiek 
laiko: jis mus labai gražiai 
priėmė ir užleido mums vi
są savo butą! Išsimaudėme, 
mes nusiskutome, mergai
tės įlindo į balinius rūbus 
ir visi išdulkėjome į klubą, 
kur naujus metus sutikome 
drauge su pusantro tūks
tančio lietuvių.

— Pasiutusio tempo sam
bos žingsniuose tuoj išdul
kėjo visas miegas. Tokio 
triukšmingo naujų metų su
tikimo savo gyvenime nesa
me turėję. Buvo puiku!

— Auštant pradėjau sa
lėje ieškoti kitų venezuelie- 
čių, kurių nuo Montevideo 
nebuvau mačiusi, — juokia
si Birutė. — Ieškojau apie 

valandą laiko, nes buvo dau
gybė -žmonių, ir vis, kur ei
nu, ten prasideda sveikini
mai, kalba, šokis.

— Iš ryto, vieni anks
čiau, kiti vėliau, susikrovė
me daiktus ir išvykome į 
Itaici-Campinas vienuolyną, 
kur turėjo įvykti studijų 
dienos. Sesijos prasidėjo tos 
pačios dienos popietį. Se
kančios savaitės bėgyje 
dirbdavome nuo 7:30 ryto 
iki pirmos nakties, neretai 
net iki antros ar trečios ry
to.

— Kaip atlaikėte tiek lai
ko be miego? — klausiu.

— Rimtą suėjimą su kk 
tais lietuviais, mes daugiau 
vertinome negu miegą. Mie
goti ar važinėti galime vi
sada, bet mums rūpimus da
lykus plačioje lietuvių gru
pėje aptarti galime tiktai 
kartą į keturius metus1, o 
kai kurie mūsų tik kartą 
gyvenime, to vienintelio 
kongreso, į kurį buvo va
žiuota, metu.

AUSTRALIJOS
; DELEGACIJA

Pagalvoju, kad australie
čių delegacijos padėtis yra 
visai priešinga: Australijo
je yra daug lietuvių, jie tar
tis ir diskutuoti gali namie, 
o išvažiuoti iš Australijos 
gali tiktai kartą į keturius 
metus, ar kartą gyvenime. 
Jiems kelionė ir nauji hori
zontai yra svarbesni už pa-

Nuotrauka V. A. Račkausko 

čias studijų dienas.
— Kas atsitiko su austra- 

liečiais? — statau visiems 
lietuviams rūpintį klausia
mą.

— Gyvenimas atokiau
siame pasaulio žemyne iš
vysto tam tikrą ’’atokumo 
jausmą”, žmonės pasidaro 
labai jautrūs kitų grupių in
tervencijoms, tikisi specia
laus atsinešimo.

Man asmeniškai austra
liečių padėtis išrodo logiška 
ir suprantama. Kiek žinau, 
studijų dienų metu jie no
rėjo mažiau dirbti ir dau
giau važinėti*. Aiškinu savo 
nuomonę:

— Nuotoliai nuo Austra
lijos yra tokie, jog mums 
įprastos kelionės iš krašto 
į kraštą Australijoje gyve
nančiam jaunimui yra ne
prieinamos. Kiekviena ke
lionė į užjūrį jiems yra la
bai didelis įvykis. Kartą iš
važiavę, jie nori kuo dau
giausiai visko pamatyti.

— Kelionės į kongresą 
tikslas nėra pasivažinėji
mas. Rinktas atstovas, iš 
kur jis bevažiuotų, turi tam 
tikra įsipareigojimą. Be to, 
jis yra lietuvis, ir kaipo lie
tuvis išeivijoje, t. y. laisva
me pasaulyje, jis privalo 
duoti tam tikrą savo jėgų, 
darbo ir pastangų duoklę 
lietuviškiems reikalams, — 
gana kietai’ man atsako 
Áras. — Nekalbant apie 
austrai i ečius. o apie mus vi- 

nai egzistencijos, klausi
mais.

— Ar jūs, venezueliečiai, 
nesutikote su Australijos 
delegatais?

— Priešingai. Jie mums 
patiko. Jų amžiaus vidurkis 
buvo žymiai aukštesnis ne
gu mūsų, tur būt buvo 
aukščiausias iš viso kongre
so. Jų profesinis pasiruoši
mas buvo aukšto lygio. Pa
lyginus su mūsų, Venezue- - 
los delegatų, amžiaus vidur
kiu, australiečiai galėjo būti 
mūsų mokytojai. O nežiū
rint amžiaus ir žemynų 
skirtumų, esminiais lietu
viškais klausimais jų ir mū
sų galvosenos buvo vieno
dos, ir tas mums pasirodė 
teigiamas jaunimo sąjungos 
reiškinys.

KALBOS (NE)MOKĖJIMO 
KRYŽKELĖSE

Studijų dienų metu svar
stomų klausimų buvo daug, 
ir jaunieji pasiskirstė būre
liais pagal pasirinktas te
mas. šio reportažo rėmuose 
paliesime tuos du būrelius, 
kuriuose dalyvavo Venezue- 
los atstovai

Iš Venezuelos atvykusios 
mergaitės pasirinko grupę, 
kuri svarstė ’’bendradarbia
vimo su nekalbančiu lietu
viškai jaunimu” klausimą.

— Mūsų būreliui gerai 
vadovavo pirmininkas Ra- 
dzivanas, iš New Yorko. Jo 

- darbas buvo nelengvas, nes 
atsirado nuomonių skirtu
mų. Chicagiečiai, kurie turi

(T ę s . 5 p s 1. )
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SVEIKATOS KLAUSIMAI

SĄNARIŲ
REUMATAS DU. D. BEGÈSYS

Populiarioje kalboje sąna
rių reumatu žmonės vadina 
tokią ligos būklę, kada žmo
gaus sąnariai pasidaro skaus 
mingi ir laikui bėgant pa
laipsniui deformuojasi. Me
dicinos pasaulyje yra žino
ma, kad sąnarių susirgimai 
atsiranda nuo ištisos eilės li
gų ir reumatiniai sąnarių 
susirgimai yra tik viena iš tų 
ligų. Reumatinio susirgimo 
priežastis nėra tiksliai žino
ma, bet yra manoma, kad 
šios ligos atveju žmogaus 
sąnarių pakitimai yra ne kas 
kita kaip kūno reakcija į 
kokius nors jaudiklius, kaip 
pavyzdžiui bakterijas, viru
sus, nuodus bei didelius per
gyvenimus ir rūpesčius.

Reumatas yra specifi
nė liga žmogui. Dar nėra pa
vykę eksperimentiniu būdu 
šią ligą sukelti gyvulių tar
pe. Maždaug vienas iš 
dešimties Jungtinių Ameri
kos Valstybių gyventojų yra 
daugiau arba mažiau šios 
ligos paliestas. Moterys ja 
serga tris kart dažniau ne
gu vyrai. Kodėl taip yra nie
kas nežino. Ši liga yra pro
gresuojanti, bet pas vienus 
ji vystosi greičiau, gi pas ki
tus lėčiau. Šiltų kraštų gy
ventojai reumatinėm ligom 
serga labai retai. Įdomu pa
stebėti, kad sergantieji reu
matu persikėle i šiltus 
kraštus jaučiasi geriau. Reu
mato liga dažniausiai pra
sideda apie trisdešimtus- 
keturiasdešimtpenktus am
žiaus metus, bet gali prasi
dėti anksčiau arba vėliau.

Reumatiniai sąnarių už
degimai paprastai skirstomi 
į aštrius ir chroniškus susir
gimus. Aštraus susirgimo 
atveju sąnarys patinsta, oda 
apie sąnarį parausta, pats 
sąnarys pasidaro skausmin
gas. Aštriam susirgimui pra
ėjus, sąnarys gali pagyti 
arba liga gali pereiti į chro
nišką formą, kuri tęsiasi 
gana ilgai tai pagerėdama 
tai pablogėdama. Sergantie
ji reumatu daugumoje mėgs
ta šilumą ir nepakenčia 
šalčio. Šilima, ypač drėgna 
raminančiai veikia kūno 
muskulus ir mažina reumati
nius skausmus. Gal būt dėl 
tos priežasties įvairios karš
tos mineralinės bei purvo 
vonios turi tokį pasisekimą 
reumato gydyme. Europoje 
ypač populiarios yra Aust
rijos Bagdasteino karštos 
vonios (108 F). Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse karš

tus šaltinius turintieji ku
rortai yra Hot Springs, 
Arkansas (147 F), Hot 
Springs, Virginia, Bath 
County ir Hot Sulphur 
Springs, Colorado (110-117 
F). Visi šie kurortai yra 
pritaikinti reumatikų gydy
mui. Moksliškai yra sunku 
įrodyti, kad tokios karš
tos vonios gydo reumatą, 
bet logiškai galvojant, per
šasi išvada, jeigu jos ligo
niams nepadėtų, tai žmo
nės jose nesigydytų. Tuo tar 
pu tuose kurortuose žmonių 
nemažėja.

Kaimo medicinos istorijo
je yra žinoma ir kitokių 
gana keistų reumato gydy
mo būdų, pavyzdžiui, kiši
mas reumato paliestos galū
nės į skruzdžių kupstą, ar
ba bičių avilį, kad sergan
ti kūno dalis būtų įgelta, ly
giai kaip vanojimas kūno dil
gėlėmis arba gėrimas dide
lio kiekio citrinos sunkos 
bei beržų lapų ir kitokių 
medžių žievių arbatos. Tai 
tik dalis mums žinomų kai
mo gydvmo metodų.

Kalbant apie reumato gy
dymą reikia atsiminti, kad 
reumatas yra viso organiz
mo liga, o sąnarių pakiti
mai yra tik tos ligos apraiš
ka. Šios .ligos metu, ypač 
aštrios formos atveju, ypa
tingai svarbu, kad ligonis 
gautų pakankamai poilsio. 
Juo sunkesnė ligos forma, 
juo ilgiau reikia ilsėtis, bū
tent 10-12 valandų per parą 
reikia praleisti lovoje. Gulė
ti lovoje 24 valandas nėra 
patartina, nes toks nejudru
mas duoda sąnarių sustingi
mą. Aštriam susirgimui pra
ėjus, ligonis turi neužleis
ti sąnario lankstumo ir ak
tyviai visus sąnarius mankš
tinti.

Savo laiku buvo manyta, 
kad kortizonas bus tas vais
tas, kuris pagydys reumatą. 
Praktika parodė, kad chro
niško reumato gydymui jis 
netinka, nes kortizoną var
tojant ilgesnį laiką jis orga
nizme sukelia nemalonius 
pakitimus. Aštraus susirgi
mo atveju jis yra labai ge
ras ir veiksmingas vaistas. 
Nežiūrint, kad reumato gy
dymui yra ir daugiau vaistų, 
bet praktiškiausias ir pati
kimiausias vaistas tai yra as
pirinas. Tie, kurie aspirino 
imti negali dėl skrandžio 
gleivinės jautrumo, turi ban
dyti kitokius vaistus.

Reumato gydymas nėra 
sėkmingas. Chronišką reu-

Svogūnas ir česnakas
Svogūnas ir česnakas vartojiami 

maiste nedideliu kiekiu, kaip prieskonis, 
juose esantys baltymai ir angliavandeniai 
didesnės praktiškos reikšmės neturi.

Svogūnas vertingas vitaminais, minera
linėmis druskomis, fitoncidais, eteriniais 
aliejais. Šimte gramų žalių svogūnų yra 
maždaug 60 miligramų askorbininės rūgš
ties, 6 miligramai karotino, kuris žmogaus 
organizme virsta vitaminu A. Šis vitami
nas (turi didėlės reikšmės regėjimo išsau
gojimui. Todėl žalių svogūnų rekomenduo
jama įjungti į savo racioną žmonėms to
kių profesijų, kaip vairuotojai, lakūnai, 
poligrafijos darbuotojai. Tiktai reikia at
minti, kad karotinas įsisavinamais su rie
balais, todėl svogūnų salotas reikia pa
ruošti su aliejum, grietine arba majonezu.

Svogūnuose daug kalcio, o poruose be 
kalcio yra ir didelis kiekis kalio bei natrio 
druskų, iki 20 miligramų vitamino C (šim
te gramų svogūno).

7 skirtumų galvosūkis
Tarp šių dviejų piešinių yra septini skirtumai detalėse. 

Pabandykite atrasti.

matą galima šiek tiek apgy
dyti, skausmus sumažinti, 
bet pakitusių ir deformuo
tų sąnarių sveikais padary
ti nėra galima. Kai kuriais, 
toli pažengusiais atvejais, 
operatyvinis gydymas gali 
atstatyti kai kurių sąnarių 
funkciją, bet bendrai paė
mus ši liga mažina žmogaus 
pajėgumą, darbui, gi sun
kesniais atvejais ji žmogų

Česnakas savo chemine sudėtimi ar
timas svogūnui, tačiau vitaminų jame 
praktiškai nėra.

Ši daržovinė kultūra turi bakterijas už
mušančių savybių, sulaiko augimą ir dau
ginimąsi daugelio ligas sukeliančių mikro
bų. Česnake yra eterinio aliejaus. Ir čes
nakas. ir svogūnas patiekalams suteikia 
malonų aštrų skonį, pagerina maisto virš
kinimą, padidina apetitą. Išsiskyręs per 
plaučius, eterinis aliejus padeda atsikosė
ti.

Tačiau svogūno ir česnako eterinis alie
jus kenksmingas smarkiai sergantiems 
skrandžio, žarnyno, inkstų, kepenų ligo
mis. Sergantiems kepenų ligomis leidžia
ma vartoti vintus svogūnus. Sergantiem: 
chroniškomis žarnyno ligomis į troškintu? 
mėsos patiekalus galima įdėti truputį čes
nako: jis sumažina rūgimo ir puvimo pro 
cesus.

Kadangi svogūnas ir česnakas padidin. 
apetitą, jie nepatartini turintiems svori- 
perteklių.

„T. M.“

padaro invalidu. Nežiūrint, 
kad Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse yra skiriama 
daug dėmesio reumato gy
dymui, tik apie 50% gydo
mų ligonių yra pagydomi 
taip, kad jie ir toliau gali 
dirbti jų įprastą darbą, gi 
35% tampa nedarbingi ir 
15% pasidaro visiški invali
dai.
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Maloniai kviečiame į jaunimo ruošiamus sokius 
su vaišėmis, kurie įvyks liepos 3 d,, šeštadienį, 201| 
vai., Sąjungo s-Aliança rūmuose. Šokių. vakaro tiks-S 
las - susitikti su draugais ir apjungti lietuvių jaunim

Pakvietimai klebonijose, Nemuno ir Rūteles narių 
tarpe. Ypatingai kviečiami buvp šokėjai ir Jaunimo 
kongrese dalyvavę bei talkinę

U — J. J.L- iJ-I-L —1—- LJ —JX- J-l— y

NE VIEN MIEGU 
GYVENA "ŽMOGUS

(is 3 psl.)

lietuviškas mokyklas ir net 
vaikų darželius, žiūri Į lie
tuvių kalbos nemokėjimų 
kaipo Į požymi, jog lietuviš
kai nekalbantis saviškis lie
tuviškumu nesidomi'. Jie 
yra teisūs, nes jų sąlygose, 
norint išmokti lietuviškai 
kalbėti reikia tiktai panorė
ti įsirašyti į artimiausią 
mokyklą ar stačiai bendrau
ti su lietuviais. Mažose ko
lonijose, ar ten kur antroj, 
trečioj ar ketvirtoj kartoj 
yra mišrių šeimų vaikų, t. 
y. ten, kur lietuvių kalbos 
arti nė nesigirdi, noro iš
mokti gali būti marios, bet 
tam nėra praktiškos gali
mybės.

— Diskusijų metu lygi
nome įvairių kraštų sąly
gas, minėjome konkrečius 
atvejus. Australijos ir Vo
kietijos atstovai blaiviai iš
dėstė jų kraštuose augančių 
mišrių šeimų vaikų padėtį. 
Pietų Amerikoje, pav. Bra
zilijoje, Argentinoje ar 
Urugvajuje, mišrių šeimų 
vaikų kalbos mokinimo pro
blemas pagilina antros, tre
čios, ketvirtos kartos buvi
mo faktas. Kanados ir JAV 
atstovai pabrėžė, jog di
džiuose lietuvių centruose ir 
atokesnėse vietovėse, sąly
gos vėlgi gali būti labai 
skirtingos. Visi praplėtėme 
savo akiratį, aštriai pajuto
me nutautėjimo sudėtingą 
problematiką.

— Diskusijos nebuvo pa*- 
viršutiniškos, — aiškina 
man mergaitės. — Mes visi 
atsidėję stengėmės surasti 
formules, galinčias kuo di
desnį skaičių lietuvių kil

mės jaunuolių įtraukti į lie
tuvišką veiklą.

Būrelyje dalyvavo Vene- 
zuelos atstovė Joana Rodri- 
guez, pradėjusi mokytis lie
tuviškai vos prieš metus laiš
ko. Kadangi ji yra tiesiogi
niai paliesta, klausiu jos, ką 
gi galvoja apie nutarimus, 
kurie išplaukė iš pravestų 
diskusijų.

— Jie man atrodė labai 
geri, — atsako Joana lie- 
viškai, lėtai, bet taisyklin
gai. (Ji šiuo metu lietuviš
koje mokykloje galinėjusi 
.linksniuotėmis, vargšė!).

Visuotinio balsavimo me
tu, astuoni būrelio siūlyti» 
nutarimai buvo priimti ir 
sudaro skyrių ’’Lietuviškai 
nekalbančio jaunimo reika
lu”. Kiti du ar trys siūly
mai buvo atmesti.

BŪTI AR NEBŪTI? 
POLITIKUOTI AR 
NEPOLITIKUOTI?

Mūsų vyrukai, Venezue- 
los atstovai Aras ir Rimas 
Mažeikai, pasirinko nema
žiau kontroversinę diskusi
jų temą: politiką. Aras pa
sakoja:

— Politikos būrelis buvo 
pats gausiausias. Tas mane 
nustebino, nes kongreso 
programa buvo tokia ’’apoli
tiška”, jog maniau, kad nie
kas ten politika nesidomės. 
Išėjo priešingai. Mūsų bū
relio diskusijos užėmė dau
giausia laiko ir patraukė ar 
tik ne daugiausiai dėmesio.

— Vien ant pirmos astuo
nių eilučių deklaracijos iš
sėdėjome ištisai dvi dienas. 
Tai mums buvo labai nau
dinga: ne tiek ginčijomės, 
kiek lyginome nuomones, 
esminiai išsiaiškinome pa
grindiniais klausimais. Pa
minėtina. kad būrelis su
traukė tikrai pajėgius at-

Brighton Parko lituanistinės mokyklos mokiniai dainuoja per Vasa 
rio 16 minėjimą. Juos akordeonu palydi mokytojas muz. Faustas 
Strolia.

Nuotrauka P. Malėtos
stovus iš visų kraštų, ir ja
me ypač išryškėjo politinių 
mokslų studentų gilus atsi
davimas Lietuvos klausi
mui.

Aras man paduoda jų 
darbo vaisių tekstą. ’’Jauni
mo politinės veiklos” nuta
rimai apima spausdinyje 
tris su puse puslapio ir pra
veda aktyvią liniją ’’dedant 
pastangas atstatyti nepri
klausomą Lietuvos valsty
bę”. Kiek matau, nutarimai 
veda prie Jaunimo Sąjungos 
stipraus supolitinimo, griež
tosios linijos rėmuose, šie 
politiniai nutarimai buvo 
patvirtinti visuotinio balsa
vimo keliu1.

Sprendžiant iš Venezuelos 
atstovų pasakojimų, politi
niai nutarimai įnešė šiek 
tiek nustebimo tų tarpe, ku
rie buvo numatyti sekančiai 
P. L. J. Sąjungos valdybai. 
Numatytas pirmininkas vie
šai pareiškė, kad jis nesi* 
jaučia galįs politinius nuta
rimus vykdyti, nes jis dar 
norįs nuvažiuoti į Lietuvą 
ir pasiūlė rinkti kitą pirmi
ninką. čia jaunieji prakti
koje, iš karto, susidūrė su 
mūsų išeivijos pagrindine 
dilema.

Norėdamas man paaiš
kinti kokiomis gairėmis bu
vo vadovautasi kongreso 
metu, Aras man pacituoja 
Sheakespearą: ’’Gėris yra 
geras, kuo jis besivadintų; 
blogis visada lieka blogiu”.

— Lietuvos okupacija yra 
blogis, — paaiškina Aras.

Ach, pagalvoju, kad vis
kas tuose klausimuose būtų 
taip lengvai išsprendžiama 
vien principais ... Pasižiū
riu j Aro tiesu žvilgsnį ir 

vėl susimąstau. Gal jie tei
singai elgiasi imdami pa- 
grindan griežtų principų 
gaires ?
VISUOTINI BALSAVIMAI

Antrajam Jaunimo Kon
gresui buvo priekaištauta, 
kad visuotinas nutarimų 
balsavimas buvęs pravestas 
per greitai ir paviršutiniš
kai. Klausiu jaunųjų, kaip 
praėjo balsavimas šį kartą, 
trečiojo kongreso metu.

— Praėjo rimtai. Kiek
vienas' punktas buvo atski
rai svarstomas, buvo patie
kiami klausimai, atsaky
mai. Atstovai balsavo labai 
sąmoningai, kiekvienas pa-
gal savo sąžinę, ir įsitikini
mus. Kai kurie balsavimui 
patiekti punktai nepraėjo, 
buvo atmesti, kiti turėjo 
būti pakeisti.

— Visuotinos diskusijos 
su balsavimais vyko kas 
dieną. Paskutinis balsavi
mas buvo ilgiausias: užtru
ko visą dieną, dalį nakties 
iki pusės antros, ir buvo 
atidėtas dar sekančiai die
nai.

— Labai norėdavote mie
go?

— Su tuo miegu tikrai 
buvo blogai. Studijų dieno
mis diskusijos normaliai už
sitęsdavo iki 1 vai. ryto, o 
po to dar vykdavo ant grei
tųjų repeticijos šokių šven
tei.

— Kaip jūs fiziniai nesu- 
griuvote nuo miego stokos ?

Jie juokiasi. Jų amžiuje 
vandenynai tėra iki kelių, 
o baltosios nemigo naktys 
yra pačios gražiausios.

(Bus daugiau)
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Šypsenos
KlasėjeKada pastatyta Roma? — paklausė istorijos mokytojas vieną mokinį.— Naktį.— Iš kur tai žinai?— Iš knygos. Tenai parašyta: “Romos miestas nebuvo pastatytas per vieną dieną”.

Abu tokiuPamatęs savo pacientą, gydytojas pradeda bartis:— Tamstos čekis, kurį man išrašei, buvo nepadengtas ir grįžo.Gali būti, bet mano liga taip pat grįžo. Atspėjo— Kokios būtybės gali gyventi jūroje ir sausumoje?— Jūreiviai!
STOVYKLOS

ACAMPAMENTO DE CRIANÇAS

O acampamento de Julho realizar-se- 
á do dia 11 a 18, no sitio da familia
Valavičius, em Santa Isabel, para cri- 
anças até 13 anos de Pdade. Inscrições 
nas casas paroquiais e com a d. Silene 
Silickas, R. Prof. Gustavo Pires de An
drade, 491 — V. Zelina, tel. 274-1354. 
A cozinha estará sob os cuidados da 
própria dona de casa, d. Aldona Vala
vičius, da d. Adelė Baltrušaitis e d. Si
lene Silickas.

Ajudando Pe. Saulaitis estarão pre
sentes no acampamento Roseli Sinkevi
čius, Claudio Butkus, Mauricio Bendo? 
raitis e outros. A taxa ė de 150 cr. por 
pessoa; 125 cr. e 100 cr. pelo segundo e 
terceiro da mesmg familia»

LINKSMAS
VAKARAS’

Gostaríamos de contar com. sua presença no baile 
que faremos no dia 03 de julho do corrente, a partir 
das 20 horas, no salão da Sąjunga-Aliança, Rua Li
tuânia, 67 - Mooca, com o intuito de reunir a juven
tude lituana e rever os velhos amigos.

Convites e maiores informações pelo telefone: 
63-5723 (Elena Bareisis), 273-3224 (Sandra Saldys), 
27 3-0338 (redaçao do jomal. Msų Lietuva),

Havera um cocktail, o traje e distinto (mesmc)X.

Berniukas piešia. Įėjus tėvui į kambarį, jį klausia:— Tėveli, kiek yra pieno ru« siu?— Jr tu pats žinai. Yra šviežio, rauginto ir dirbtino. Kodėl klausi?— Aš piešiu karvę, todėl noriu žinoti, kiek spenių karvei pridėti. Kur Alpės?— Tėte, kur yra Alpės?— Paklausk mamą. Ji visuomet per kilnoja daiktus iš vietos į vietą. Vaikščiok pėsčias— Tėte, mokytojas vis man sako, kad privalau Įsigyti enciklopediją.— Dar ko! Gali, kaip ir kiti vaikai, mokyklon vaikščioti pėsčias.

STOVYKLA ST A. ISABEL

Vaikų iki 13 metų žiemos stovykla
prasideda sekmadienį, liepos 11, p. J.A. 
Valavičių sodyboje Santa Isabel, SP. Re
gistruotis klebonijose ir pas S. Silickie- 
nę, R. Prof. Gustavo Pires de Andrade, 
491 - V. Zelina, tel. 274-1354-, Mo
kestis 150 kr. Už antrą ir trečią iš tos pa
čios šeimos - 125 kr. ir 100 kr.’

Stovykloje kun. A. Saulaičiui tal
kins Roseli Sinkevičiūtė, Klaudijus But
kus, Maurytis Bendoraitis ir kiti. Sto
vykla baigiasi liepos 18. Virtuve rūpin
sis pati šeimininkė Aldona Valavičienė, 
Adelė Baltrušaitienė ir Silene Silickie- 
nė.

Plikagalvio paguodaPagalvokit ir šnekėkit kaip norit, o plikagalviai turi ir kai- kurių pirmenybių prieš plaukuotuosius. Pvz. jie pirmiau pajunta, kai lietus pradeda lyti...Nepažįsta kiškio— Mamyte, mūsų mokytoja nėra mačiusi kiškio/— Kodėl tu taip manai?— Aš nupiešiau, o ji klausia, kas čia toks?Teisingai atsakė— Tavo tėvas namuose? — paklausė nepažįstamas vyras berniuką, sėdintį prie namo ant suolo. -— Namuose.Vyras priėjęs pabarbeno į duris. Kiek palaukęs, vėl kreipėsi į berniuką:— Tai kodėl neatsiliepia?— Matot, dėde, mes ne čia gyvename. Parinko Pr. Alš.

RENKASI RŪTELĖS TĖVAI

Svarbus „Rūtelės" tėvų susirinkimas 
kviečiamas liepos 10, šeštadienį, ’ygiai 
16:30 vai. Jame dalyvaus iš JAV- at
skridęs Jonas Kavaliūnas, Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės vicepirmininkas 
švietimui, norįs pasikalbėti su tėvais 
apie lietuvių kalbos pamokas, lietuvių 
kalba šeimose ir panašiai.

Birželio 26 susirinkime buvo galuti
nai nutarta stovyklos data, pasitarta 
apie liepos 10 susirinkimą ir susitarta 
vykti į L. K. Bendruomenės gegužinę. 
Lituanistinė mokyklėlė darbą pertrau
kė žiemos atostogoms ir vėl ji pradės 
rugpjūčio pradžioje šeštadieniais.

IŠSKRIDO į AMERIKĄ

Pereitą šeštadienį į jaunimo stovyk
las išskrido „Rūtelės" vadovė Eugenija 
Bacevičienė, kuri šiuo metu dalyvauja 
Neringos stovykloje, vėliau Čikagos 
skaučių stovykloje, metinėje Mokyto
jų savaitėje ir Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Sąjungos ruošiamoje Lituanistinėje 
savaitėje, už kurią duodami universite
to užskaitai. Iš jaunimo išskrido Nilza 
Guzikauskaité, Beatriz Bacevičiūtė ir 
Robertas Saldys, kurie išsiskirstė po 
įvairias stovyklas ateinančioms šešioms 
savaitėms — mergaičių, berniukų, skau
tų, ateitininkų JAV ir Kanadoje. Šie 
trys grįžta į SP. rugpjūčio 14, o; E. Ba
cevičienė rugsėjo 10, po Tautinių Šokių 
šventės.

iounimojKada pareis?Nusipirkom gėlių. Eisim sveikinti senelio, išėjusio į pensiją. Sūnus klausia:— Mamyte, ar tai senelio gimimo diena?— Ne. Senelis išėjo į pensiją.— O kada pareis?NusiminusiamŽmona sergančiam vyrui:— Ką tu kalbi, kad nebėra ko tau gyventi? Žiūrėk, namai nebaigti mokėti, automobilis neišmokėtas, o už televiziją taip pat dar yra skolos...
KRITIKAS

— Tiek daug dirbau, kol 
parašiau eilėraščių ciklą, o 
mano sūnus nutvėrė ir su
plėšė.

— O, jo laukia puiki atei 
t is!

— Kaip tai?
— Jis, kaip matyti, bus

geras kritikas.

KODĖL?
— Užčiaupk burną!
— Bet. .. mama. .
— Užčiaupk burną, sakau 
-- Tai kam tada tiek va r 

gote. mokydami kalbėti?(Žiūr. brėž. apačioj). Vasarą katinėlis matė vaikus prie; upės mečkeriojant. Kartą ir jiàâugal vojo meškerioti, tik kiek kitaip Užmovęs ant meškerės^, gali gardumyną, atsisėdo prie"’pel? tės urvo. Pisižiūrėję į paveiki . lėlius parašykite, kaip jam sekėsi ?

Maloniai kviečiame į jaunimo ruošiamus sokius 
su vaišėmis, kurie įvyks liepos 3 d., šeštadienį, 20 
vai., Sąjungos-Aliança rūmuose. Šokiu vakaro tiks
las - susitikti su draugais ir apjungti lietuviui jaunimą

Pakvietimai klebonijose, Nemuno ir Rūteles narių 
tarpe. Ypatingai kviečiami buvę šokėjai ir Jaunimo 
kongrese dalyvavę bei talkinę

RENKASI SĄJUNGOS REIKALU

Šį ketvirtadienį, liepos 1 vakare Jau
nimo namuose renkasi jaunimas aptarti 
laikinosios Brazilijos Lietuvių Jaunimo 
Jaunimo Sąjungos valdybos reikalą. Su
sirinkime pereitą šeštadienį, birželio 26, 
buvo pristatyti vaikiai planai ir PLJS 
statuto pagrindiniai bruožai.
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LITERATŪRA «DAILE «MOKSLAS
klegenu kalnu apaštalas

Iš Lietuvos kunigaikščių kilęs kunigas — Amerikos misiionierius, miręs prieš 135 metus
ALGIRDAS BUDRECKIS

(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Piniginiai sunkumai
Piniginės painiavos prasidė

jo, kai jo tėvas mirė 1803 m. 
Pašalpos nutrūko. Rusų vyriau
sybė jo teisių į tėvoniją neno
rėjo pripažinti, kadangi jis ta
pęs kataliku ir dar kunigu. Nors 
vėliau rusų valdžia nusileido iki 
tiek, kad jam buvo leista pri
žiūrėti tėvo dvarą, Galicinas ne
sutiko palikti savo naujokyno 
Amerikoje. Jo tarpininkai — 
baronas von Fuerstenbergas ir 
du grafai taip sutvarkė reika
lus, kad motinai ir sesei buvo 
pripažinta teisė 1807 m. par
duoti dvarus ir tvarkyti parda
vimų pajamas. Galicino motina 
pasiuntė jam porą tūkstančių 
dolerių, bet jo tėvonija buvo 
nederlinga dėl Napoleono inva
zijos padarytų nuostolių. Mirus 
įmotinai, sesuo ištekėjo už vo
kiečio princo von Salm, kuris 
lengvapėdiškai eikvojo žmonos 
turtą.

Galicinui reikėjo 150.000 do
lerių išlaikyti Loretto kolonijai. 
Jo motinos bibliotekos pardavi
mas atnešė šiek tiek lėšų. Jo 
draugas, Niderlandų karalius, 
nupirko Galicino dailės rinkinį 
už 20.000 dol., tačiau kunigo 
svainis von Salm pusę to uždar
bio išeikvojo. Aplinkybių ver
čiamas, 1827 m. Galicinas krei
pėsi Į labdaringą visuomenę. Jo 
kreipimąsi raštu patvirtino 
Charles Carroll, kuris sudarė 
auku sąrašą, pridėdamas šimti
nę iš savo kišenės. Prie aukoto
jų prisidėjo kardinolas Cappel- 
lari (vėliau popiežius Gregorius 
XVI), paskirdamas 200 dol. Sa
koma, kad viename priėmime 
rusų ambasadorius Vašingtone 
baronas de Maltitz uždegė ciga
rą su Galicino 5000 dol. skolos 
lakštu, tuo panaikindamas sko
lą.

Nežiūrint rėmėjų .aukų, Gali
cinas tiktai gyvenimo pabaigoje 
išmokėjo visas skolas savo sko
lintojams — Baltimorės ir Fila
delfijos kvakeriams bei protes
tantams. Per visus savo ketu
riasdešimt vienerius darbo me
tus Alegėnuose Galicinas nepra
šė ir negavo nė cento algos. Sa
vo darbštumu ir pavyzdingu 
ūkio tvarkymu jisai ne tik save, 
bet ir nemažai našlaičių išlaikė. 
Jo namelis tapo p i j o n i e r i ų 
“Mekka”.

’ Šmeižiamas ir niekinamas
Nors buvo didžiai labdarin

gas, 1804-1807 m. Galicinas su

silaukė nemalonių, net bjaurių 
užsipuolimų iš pačių parapijie
čių. žmonės asketiško Galicino 
veiksmų nesuprato. Jo žodžiai 
ir raštai buvo tyčiomis iškrai
pyti. Susilaukė šmeižto ir pa
niekos. Kažkurie parapijiečiai jį 
net kumščiais apkūlė. Mat, kai- 
kuriems nepatiko jo griežta 
tvarka. Kiti jį įtarė kaip svetim
šalį šnipą, o keliaujantys airių 
kilmės kunigai pakurstydavo ai
rius parapijiečius prieš “sve
timtautį kleboną”. Jefersoniš- 
kiams respublikininkams (pir
miems demokratams) nepatiko 
Galicino federalistinės pažiūros 
į politiką. Bet, nežiūrint politi
nių nesusipratimų, 1812 m. ka
ro metu Galicinas padėjo kapi
tonui Richard McGuire sutelkti 
kareivių kuopą.

Bet svarbiausia, kad Galici- 
ną palaikė vyskupas ir pamal
dūs vietos žmonės. Galicinas pa
traukė savo šmeižikus teisman, 
kuris nusikaltėliams įsakė su
mokėti Galicinui reparacijas 
viešai Loretto šventovėje.

Po įšventinimo į kunigus 14 
metų Galicinas buvo žinomas 
kaip Father Augustine Smith. 
Taip jis pasirašinėdavo doku
mentuose ir parapijos metriko
se. Bijodamas rimtų sunkumų 
ateityje, paprašė Pensilvanijos 
seimelį įteisinti ir senąją pavar
dę. Seimelis 1809 m. gruodžio 
16 d. patvirtino Smitho pavar
de pasirašytas metrikas ir davė 
teisę ateityje vartoti tikrąją sa
vo pavardę. Sužinoję apie savo 
klebono kunigaikštišką kilmę, 
staiga parapijiečiai Galiciną 
pradėjo palankiau ir paslaugiau 
vertinti.

Katalikybės gynėjas
Nors turėjo daug kitų darbų 

ir įsipareigojimų, Galicinas ra
do laiko parašyti ir išspausdinti 
keletą traktatų, kurie gynė ka
talikų reikalus. Jis buvo pats 
pirmasis kunigas Amerikoje, 
kuris apologetiškai polemizavo 
su Katalikų Bendrijos priešais. 
Galiciną išprovokavo 1814 m. 
Padėkos Dienos proga- pasaky
tas presbiterininkų kunigo pa
mokslas Huntingtone prieš po
piežius. Galicinas replikavo tam 
pastoriui savo straipsniais “Hun
tington Gazette”, kurie 1816 m. 
išėjo atskiru spaudiniu, pava
dintu “Defense of Catholic Prin
ciples”. ši brošiūra turėjo kele
tą laidų ir net Airijoje buvo 
perspausdinta. 1817 m. protes
tantų pastorius parašė atkirtį 
Galicino argumentams. Galici
nas vėl stvėrėsi plunksnos ir pa

rašė “An Appeal to the Protes
tant Public” ir po to “A Letter 
to a Protestant Friend on the 
Holy Scriptures” (1820 m.). Tie 
raštai įrodo, jog Dimitras Gali
cinas buvo gabus apologetas.

Kosmopolitiškai nusiteikęs, 
Galicinas taip pat buvo didelis 
tolerantas. 1834 m. jis parašė 
brošiūrą “Six Letters of Advice 
to the Gentlemen Presbyterian 
Parsons Who Lately Met at Co
lumbia for the Purpose of De
claring War against the Catholic 
Church”. Palankūs kritikai tei
gia, kad jo polemika ir kontro
versijų išdėstymas primena 
Įžymaus prancūzų teologo Bos- 
suet stilių.

Nemėgo augštybių
Beveik 20 metų vienišas ku

nigas Galicinas vargo savo misi
joje, o katalikų skaičius vis di
dėjo. 1834 m. vyskupas jam pa
skyrė padėjėją kunigą Heinrich 
Lemcke, kuriam buvo pavestas 
apaštalavimas Cambria apskri
tyje. Vokietis kunigas Lemcke 
vėliau ir parašė biografiją apie 
savo kleboną: “Leben und Wir- 
ken dės Prinzen D. A. Gallit- 
zen” (Muenster, 1861).

Kuklumo dėlei Galicinas atsi
sakydavo tarnybinių paaukšti
nimų, nors jo santykiai su vys
kupu Carroll ir Filadelfijos vys
kupu Egan buvo geri. Antra 
vertus, sakoma, kad kai vysku
pas -Flaget pasiūlė Galiciną į 
Cincinnati vyskupo sostą 1821 
m., arkivyskupas Marechal už
protestavo. 1833 m. tas pats ar
kivyskupas atmetė vyskupo 
Fenwick pasiūlymą pakelti Ga
liciną į Detroito vyskupus. Ga- 
licinas sutiko tapti vakarų Pen- 
silvanijos generalvikaru 1827 
m., kai Filadelfijos vyskupas 
Conwell jį įtikino, jog tai prisi
dėtų prie K. Bendrijos klestėji
mo vakaruose.

Idealistas iki galo
Keturiasdešimt vienerius me

tus Galicinas ganytojavo Alegė- 
nų kalnuose. Pagaliau, sveika
tai sunegalavus po griežto pas
ninkavimo, kunigas ir kuni
gaikštis Dimitras Augustinas 
Galicinas mirė kaip beturtis sa
vo lūšnelėje 1840 m. Jis buvo 
pašarvotas šv. Mykolo medinė
je šventovėje, kur su juo atsi
sveikino minios vakarų Pensil
vanijos kolonistų.

Apie Galicino triūsą Loretto 
miestelyje rašo istorikas Anta
nas Kučas: “Jis čia sukūrė pa
vyzdingą krikščionišką bendruo
menę, kur visi turi būti lygūs 
Dievo vaikai. Jis jiems buvo

Kun. D. A. Galicino portretas

dvasios vadas, tėvas, globėjas, 
gydytojas ir teisėjas iki pat mir
ties (1840). Netekęs po tėvų mir
ties piniginių pajamų, gyveno 
ten kaip lygus skurdžius, tačiau 
gaubiamas nenugalimo idealiz
mo” (Amerikos Lietuvių Istori
ja, Bostonas, 1971 m., 17 psl.).

Tikrai mūsiškis Gediminaitis 
buvo Alegėnų apaštalas. Atvy
kęs į McGuire nausėdiją, rado 
tankumynus, o po 40 metų pa
liko tvarkingus derlingus ūkius. 
1799 m. jis pastatė šventovėlę 
iš rąstų, o vėliau jo pirmykštės 
parapijos ribose atsirado 21 pa
rapija, 33 kunigų ir 4 mokslo 
Įstaigos.

Pagal jo norą, Galicinas buvo 
palaidotas tarp klebonijos ir 
šventovės. 1847 m. jo palaikai 
buvo perkelti į mauzolėjų ar
čiau Loretto miestelio. 1891 m. 
jo palaikai buvo sudėti į meta
linį karstą, o 1899 m., švenčiant 
Loretto misijos šimtmetį, ant 
paminklo buvo pastatyta bron
zinė statula su granito pakyla 
(Ferdinand Kittell, Souvenir of 
Loretto Centenary, Cresson, 
Penn., 1899). T g

B. VYTIENĖ

Užmirštas šulinys
Esu tiktai senas šulinys,, 
apaugęs visas žolėmis, 
seniai jau užmirštas visų 
sau po velėna gyvenu.
Gyvas esu — vis sruvenu, 
žalius žolynus auginu.
Kas tiktai pasiekia mane, 
gaivinasi tyra versme.
Aš juos globoju ir keliu, 
o man užtenka, kiek jaučiu 
jų džiaugsmą, laime ir viltis, 
net saulės šviesą per jų šaknis.. 
('žmirštas, senas aš šulinys, 
apaugęs visas žolėmis, 
patenkintas tuo, kas esu, 
ramybe širdyje slepiu.
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MŪSŲ ŽINIOS
PAVERGTŲ TAUTŲ 

SUSIRINKIMAS
Pavergtų tautų organi

zacija įsisteige 1975 va
sario 20, jai priklauso 13 
komunizmo pavergtų tau
tų. Organizacija įsteigta 
dėka Pabaltijo valstybių 
kum ne to aktyvios veiklos, 
nes visi pastebėjo, kad 
kartu dirbant daug daugiau 
galima nuveikti, negu dir
bant pavieniai. Todėl bu
vo sukviestos visos pai^rg- 
tos tautos ir pirmame su
sirinkime vienbalsiai nu
tarta sukurti vieningą paT 
vergtų tautų organizaciją, 
pavadintą "Pro Libertate" 
kuri galėtų aktyviai prisi
dėti kovoje pries komuniz
mo veržimąsi į laisvąjį 
pasaulį . Juk baisi komu
nizmo liga gali užkrėsti 
visą pasaulį ir, be jokio 
didesnio pasipriešinimo, 
pavergti visus. Todėl rei
kalinga budėti ir bendromi 
jėgom gintis nuo šio s gre
siančios n ei a im ė s .

Susirinkime buvo galuti
nai apsvarstyti ir priimti 
pavergtų tautų ''Pro Li
ber tate" į statai, kurie tuo
jau? bus įregistruoti ir 
patvirtinti. Pavergtų tau
tų "Pró Libertate" organi
zacijoje ir Pabaltijo vals
tybių komitete dalyvauja 
kaip nariai Br. L. Bend
ruomenes įgalioti atstovai.

Posėdyje taip pat nutar
ta steigti visų pavergtų 
tautų biblioteką , kuriai 
kiekviena tauta pasižadėjo 
parūpinti apie savo tautą 
išleistas portugalų, kiek
vienos valstybes ir sveti
mom kalbom leidinius. 
Biblioteka bus prieinama 
visiems, kas tik domisi 
pavergtu tautų gyvenimu, 
ypač moksleiviams, kurie 
labai domisi pavergtų tau
tų padėtimi.

Vienas mokyklų inspek
torius, Pavergtų tautų or
ganizacijos narys, surado 
interiore gimnazijose apie 
100 mokinių, ne baltiečių 
kilmės, kurie rašys dalbos 
apie Pabaltijo valstybes. 
Tik prašo medžiagos. La

biausiai juos domina vyk
domasis "genocídio, " sis 
didžiausias pasaulyje kri
minalinis nusikaltimas. Pa- 
baltiečių komitetas yra pa
skyrę s dešimt premijų uz 
geriausiai atliktus darbus. 
Vėliau bus išleista brošiū
ra, sutraukianti geresniuo
sius ir įdomesnius darbus.

K. J. t.

- Latviai Argentinoje iš
leido leidinį "Latvijos įjun
gimas ir inkorporacija į 
Sovietu Sąjungą 1940 me
tais".

- Argentinos lietuviai ruo
šia savo krašto lietuvių is
toriją. Tam reikalui suda
rytas komitetas. Taip pat 
organizuojamas Argenti
nos lietuvių archyvas, ku
riam medžiagai saugoti ir 
tvarkyti paskirtas J. Sių
sis. Numatyta sudaryti gy
vų ir mirusių lietuvių kar
toteka. Visa istorinė me
džiaga bus pasiųsta į. JAV 
istorikui Liulevičiui, kuris 
rašo paša alio lietuvių isto
rijų.

- S. m. gegužes 16 Susi
vienijimas Lietuvių Argen
tinoje atidarė savo šių me • 
tų veiklos pradžių. Tarp 
jų veiklos projektų visa 
eilė sporto šakų rungty
nių, didesne ansamblio 
dalyvių veikla, ekskursi
jos ir jaunimo šventes - 
festivaliai.

- Luis Rudėnas, buvęs 
"Rambyno" ansamblio a- 
kordeonistas, Šiomis die
nomis baigė industrijos 
inžineriją. Tačiau muzi
kos jis netik neapleido, 
bet dar toliau tęsia savo 
studijas San Martin teat
re.

ŠYPSENOS
Keisti žmonės

— Žinai, Petrauskai labai 
keisti žmonės. Neseniai nusipir
ko kilimą ir dabar visus svečius 
verčia nusiauti batus.

— Kas čia keisto? Daugelis 
taip daro.

— Taip, bet jie kilimą pasi
kabino ant sienos.

Pokalbis laidotuvėse
— Aha, jus tai pykina? . . . — 

klausia ateivis komunistą, žiū
rintį į religinius ženklus. Tiesa, 
velionis visą laiką buvo “pažan
gus”, bet tik laidotuvėse pridė
jo prie jo religinius simbo
lius . . .

— Ir kas čia tokio! — atsakė 
komunistas. — Jeigu būtų pri
dėję prie jo kūjį ir pjautuvą, tai 
daug kas pamanytų, kad jis iš
keliavo ne į aną pasaulį, bet į 
Sovietų Sąjungą . . .

i Nelaimingi atvejai
— Du kartus vedžiau ir abu 

kartai buvo nelaimingi. Pirmoji 
žmona man. pabėgo.

— O antroji?
— Antroji nepabėgo.

/

MALDOS 
KALENDORIUS 

1976
Už Lietuvos Laisvę ir Persekiojamą 

Bažnyčią Lietuvoje
LIEPA

Kad lietuviai sulauktų Šventųjų. ypač Arkii 
Jurgio Matulaičio ir Arkiv. Teofiliaus Matulionio

1 K Ateitininkai, New Haven
2 P Kalvarijos — Visi meldžiasi
3 S Lietuvos Vyčiai #41, Brooklyn
4 S Sv. Kryžiaus parapija, Chicago

5 P Ateitininkai, Worcester
6 A Ateitininkai. Boston
7 T Ateitininkai, Brockton
8 K Ateitininkai, Cleveland
9 P Ateitininkai, Rochester

10 S Ateitininkai, Detroit
11 S Sv. Pranciškaus parapija, Lawrence

12 P Ateitininkai, Chicago
13 A Ateitininkai, Los Angeles
14 T Ateitininkai, Toronto. Kanada
15 K Ateitininkai, Hamilton, Kanada
16 P Ateitininkai, New Jersey
17 S LKR Federacija, Centro valdyba
18 S Geelongo Lietuvių parapija. Australija

19 P Sv. Kazimiero Seserys, šv. Kazimiero
mokykla. Philadelpia

20 A Villa Anastacijo ir Lapą, Brazilija
21 T Vila Bonilha, Brazilija
22 K Lietuvių Misija, Bom Retiro, Brazilija
23 P Lietuvių Misija, Casa Verde ir Vila Carolina.

Brazilija
24 S Sv. Onos parapija, Spring Valley
25 S Sv. Kazimiero parapija, Los Angeles ,

26 P Sv. Onos parapija. Luzerne
27 A Sv. Pranciškaus Seserys, Sopulingosios

Dievo Motinos mokykla, Kearny
28 T Lietuvių Misija Agua Rosa ir Vila Prudente.

Brazilija
29 K Vila Marija. Thompson
30 P Dievo Apvaizdos parapija, Chicago
31 S S v. Kazimiero parapija, Racine

Rašo AJf. D. Petraitis
ĮVAIRENYBES

Žibalo stiklelis

Jeigu Kam pasiūlytam»- 
išgerti žibalo stiklelį, mus 
palaikytų nevisai sveiko 
proto. Tačiau British Pe
troleum ir Sauditu Arabi
jos valdžia daro bandymus 
išimti iš žibalo esančius 
proteinų elementus. Pro- 
teinai-tai gyvūnų ir auga
lų ląstelių pagrindine su
dėtinė dalis. Atseit, žiba 
le yra tokių dalių, kurios 
butų reikalingos ir net bū
tinos mitybai. Tikimasi 

J

ateityje is žibalo išimtus 
proteinus maišyti su ki
tais valgiais ypač tai zmo 
nijos daliai, kur yra nuo
latinis gyvulių proteinų 
trūkumas. r •

Žibalo nauda vis didėja.
Jis viskam reikalingas. 
Tačiau viena tik aišku: 
didėja paklausa, kyla jo* 
kaina...
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BLB Rinkimo reikalai
Šio mėnesio 10 d. įvykusiame 

BLB Valdybų posėdy buvo aptar
ti ir BLB rinkimai. Buvo nutarta 
sekančiai:

- Rinkimai įvyks 1976 m. rug
sėjo (setembro) 12 dieną. Norima 
suderinti šią datą su Tautos Die
na ir kartu su jau visame pasauly
je tarp lietuvių įsisenėjusia kaip 
lietuvių emigracijos ir lietuvių ben
druomenės užsienyje diena.

- Kviesti pavienius asmenis ir 
lietuvių organizacijas statyti savo 
kandidatus j BLB tarybą iki 1976 
m. rugpijučio (agosto) 8 dieną.

Solidarumo jnas’as
BL B-nės veiklai vystyti reika

lingos lėšos. Tam tikslui renka
mas solidarumo mokestis. Kiek
vienas, įnešęs solidarumo mokestį, 
dar gaus nemokamai žurnalą PA
SAULIO LIETUVIS. Jai bus dvi
guba nauda: plati informacija a- 
pie Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės veiklą prapūs mūsų tarpe, o 
asmenų įnašai parems bendrą veik
lą. — Solidarumo įnašas jau ren
kamas; jam atžymėti yra papuoš
tos atitinkamos kvitelės — recibo, 
jnešusiųjų sąrašai su sumomis bus 
skelbiami M.L-voje.

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 Emílio Carlo-Bairro do Li
mão)

Tel.: 220-0439 / 266-3569

C AS AS -AP A R T AM E N TOS - L O J AS - E TC.

(ASCOUC E SYRHKO
RASPAGENS, APLICAÇÃO, C A L A F t T AÇÀO

j EM 3 PAGAMENTOS

ATENDEMOS TODOS OS BAIRROS
ORÇAMENTOS SEM COMPROMISSOS

TELEFONE 32-9516 - DIMAV1C1US i

MŪSŲ LI ETUVA

Dariaus ir Girėno minėjimas
Dariaus ir Girėno minėjimas 

bus nauja BLB iniciatyva. Minėji
mas numatytas paskutinj liepos 
šeštadieni (1976,7,24 d... 20 vai.) 
šv. Kazimiero p-jos patalpose. Bus 
trumpos pamaldos su kultūrine 
programa, kuria rūpinasi BLB Li
teratūros Ratelis. Po programos - 
kiekvieno atsinešti užkandžiai.

BLB-nės posėdis
Sekantis BLB posėdis numaty

tas liepos id., 19 vai. Largo Pais- 
sandu 51,816-817.

-BLB literatūros ratelio 
nare dr. Rože A. Petrai- 
tiene s. m. gegužės 26 i- O o
talu kultūros instituto pa
talpose davė įdomių pa
skaitą apie naujažodžius 
dabartinėje italų žurnalis
tikoje. Ji taip pat duos ki
ta eilų paskaitų tame pa
čiame institute. 
•

- Pranešame visiems, ku
rie mokosi lietuvių kalbos 
per pasta, kad pamokos iš
siuntinėjamos visiems lai
ke savaitės. Negavę per 
ta laika atsakymo, prašo- v
mi pranešti kurso mokyto
jui.
Primenama, kad mokytis 

gali visi, net ir tie,kurie 
jau gerai kalba lietuviškai, 
bet norėtu pasitobulinti ra
šyboje. Pamokos ruošia
mos viá ems prieinama 
kalba. Verta pasinaudoti 
šia patogia proga, nes ne
visi gali vykti į pamokas, 
nevisuomet atlieka laisvo 
laiko kelionėms. Namuose,, 
atliekamu laiku verta pasi

mokyti ar pasitobulinti lie
tuvių kalboje.

- Bl Bendi uomenes var
du gautas laiškas iš Filo - 
zoiijos ir Teologijos fakul
teto S. Leopoldo mieste, 
Rio Grande do Sul valstijo
je su padėka už leidinius’. 
Užmirštieji Pabaltieciai ir 
Žmogiškų Teisių pažeidi
mas Lietuvoje. Minėti lei
diniai padėti fakulteto bib
liotekoje, dokumentacijos 
skyriuje.

th. itiniA Jh -A—

MES STEBIMĖS...

Mes stebimės ir.. dažniausiai nutyli
me. Bet ne visada tyla yra geroji byla. 
Piktoji varna visada į mišką suka, nors 
ir kažin kaip baltai jos plunksneles be- 
nudažytume ...

Tikrai stebimės, kada priekabiu ieš
kant, buv. Kongreso SVEČIAI ir DA
LYVI AI,sąmoningai suplakami su KON
GRESO ATSTOVAIS, kitus išvadinant 
melagiais, sąmoningai prasilenkiant su 
tiesa. .

Gerai žinome, kad kongrese dalyva
vo daug svečių, kurie patys save, ar ju 
tėveliai juos „išrinko atstovais’. Dalyva
vo, nes taip ir turėjo būti: kiekvienas 
lietuviškos kilmės jaunuolis buvo mie
lai laukiami kongrese..

Kongreso atstovai turėjo atlikti bent 
vienų metų prisiruošimą, kalbos žinoji
mą ir preliminarinį susipažinimą su bū
simo kongreso darbais. Atstovai turėjo 
būti IŠRINKTI ir turėjo dalyvauti KON
GRESO STUDIJŲ SAVAITĖJE - kur 
buvo atlikti visi pagrindiniai kongreso 
darbai.

Gi, kongreso pramogėlėse ir paren
gimuose matėm ne vieną mielai lauktą 
svečią iš jaunimo tarpo. Taip ir turėjo 
būti. Čia nei garbė, nei nuopelnas. Pa
reiga.

Pažįstam visi Rio lietuvių gerumą ir 
nuoširdumą kiekvienam iš bet kurių at
vykstančiam tautiečiui, tai negalėjo bū
ti priešingai su kongreso svečiais. Nerei
kia ieškoti Amerikos - kada ji jau at
rasta. Apgailestavome (vos vienu saki
niu) tinkamai priruoštų ir teisėtai iš
rinktų Rio kolonijos atstovų nebuvimo.

Apgailestaujame ir stebimės prime
tant tai, kas nebuvo pasakyta. Visi žino
me Rio lietuvių nuoširdų bendradar- 
viavimą kongrese ir manome, kad jų
buvo daugiau, negu mums mėgina ant 
rankų pirštų suskaičiuoti.

Mes stebimės ir džiaugsmingai prita
riame kiekvienai šviesesnei lietuvišku
mo poraiškai ir tikrai liūdnai stebimės 
negatyviais pasišūkalojimais ir sulūžu 
šių ylų badeliojimais..

Sapienti sat.

-rm. ams.-

• Šeima be lietuviško laikraščio— židinys be tautinės ugnies
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PREZ. FORDAS 
GLOBOS LIETUVIŲ

ŠOKIŲ ŠVENTĘ

VEIKLOS KALENDORIUS

Liepos 1. Brazilijos Lietuviu Bendruome
nės valdybų posėdis, Largo Paissandu, 51, s. 
817-818, 19 vai.

Liepos 3. nuo 20 vai. jaunimo rengiamas 
šokiu vakaras su vaišėmis, Sąjungos rūmuose, 
Rua Lituania. 67 - Moóca.

Liepos 4. Liet. Kat. šv. Juozapo Bendruo
menės gegužinė-piknikas, Via Raposo Tavares, 
km 25. Centro Municipal de Campismo. Pa
maldos 10 vai. Zelinoje 11 vai. lietuvišku Mi
šių nebus.

Liepos 11-18, vaiku žiemos stovykla J. 
A. Valavičių sodyboje, Santa Isabel. Priima
mi iki 13 metu amžiaus.

Liepos 18, 11 vai. Rio de Janeiro lietuviu 
pamaldos (Dubausku šeimos intencija).

Liepos 24, 19 vai. Dariaus ir Girėno minė
jimas su pamaldom ir sudėtinėm vaišėm šv. Ka 
zimiero parapijos patalpose, Mookoje.

Liepos 25, Mišios 15 vai. Zelinoje. Po ju 
šv. Onos proga arbatėlė su programa Jauni
mo namuose.

Rugpjūčio 6, 20 vai. PLIAS susirinkimas 
pas Alg. Žiba, R. Thyrso Martins, 264-Apto. 
51, Vila Mariana. Tel. 70-0307.

Rugpiūčio 8 baigiasi BL Benruomenės 
kandidatu siūlymas rinkimams.

Rugpiūčio 8, Lėliu teatras vaikams ir šei
moms, ruošia Penkiasdešimtmečio komitetas.

Rugpiūčio 15. Žolinės gegužinė. J. A. Va
lavičių sodyboje, Santa Isabel, SP. Rengia 
Penkiasdešimtmečio komitetas.

Rugpiūčio 20-29, Šeštoji metinė Pabaltie- 
čiu paroda su Lietuviu imigracijos skyriumi. 
Praça Roosevelt São Paule.

Rugpiūčio 21-22. Feira da Amizade, São 
José dos Campos. SP. šoka Rūtelė.

Rugpiūčio 21-22, Tarptautinė folkloro 
šventė Japonų draugijos salėje, Liberdade. • 
pasirodo Nemunas.

Rugpūčio 29. 15 vai. Mišios Vila Zelinoje. 
Po Mišių Liet Kat. šv. Juozapo Bendruome
nės nepaprastas susirinkimas statutams keis- 
tL Rugpiūčio 29 - rugsėjo 19 Nemuno kon
certinė išvy ka į JAV Tautiniu šokių šventę.

Rugsėjo 12, Brazilijos Lietuvių Bendruo
menės Tarybos rinkimai.

Rugsėjo 12 - Tautos šventė šv. Kazimie
ro parapijos patalpose Mookoje.

Rugsėjo 19 - Lietuviu imigracijos Brazili
jon Penkiasdešimtmečio šventė Rio de Janei- 
re. pradžia su pamaldomis katedroje 11 vai.

Rugsėjo 26, 16 vai. Naujos Liet. Kat. šv» 
Juozapo Bendruomenės valdybos rinkimai.

Spalio 2, Instituto Histórico Geográfico 
sesija apie Lietuvių imigraciją, São Paulo.

Spalio 9. Penkiasdešimtmečio komiteto 
ruošiama Pavasario šventė.
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SOLISTĖS KONCERTAS 
Soliste Roma Mastieneis 

"Čikagos dainuos sį šešta
dienį, liepos 3. 20 valan
dą , Sąjungos rumiose, R, 
Lituânia, 67,Mooca. Kon
certas buvo perkeltas del 
dainininkes slogos. Koncer
tą seka jaunimo ruošiami 
šokiai su vaišėmis.

bendrijom e t’Es

VISIEMS LIETUVIAMS ÊEÊUim-i
4 dieną - Centro Municipal de Campismo

Via Raposo Tavares, Km 25

Puiki sale, didžiulis uždengtas kiemas, miskas. 
parkas, laukai, vaiku aikštele, "churrasco", bé 
bufetas

LIETU VlSKOS PAMALDOS lOVAL.
Giedos Bendruomenes choras

Ršo de Janeiro lietuviai po mėnesi- 
nių pamaldų birželio 20 sudarė Imigra
cijos minėjimo komitetą ir numatė jo 
programą. Pagrindinė šventė bus rugsė
jo mėnesį. Pamaldų metu kun. M. Va
liukevičius jautriais žodžiais ragino vi
sus prisidėti.

Penkiasdešimtmečio leidinio jteikti- 
nų straipsniu bei kitos medžiagos ter
minas jau baigiasi. Leidinys ruošiamas 
spaudai, o išimties atveju dar priimami 
rašiniai. Komiteto pirmininkas mano, 
kad geriau dabar įteikti straipsnį, foto
grafijų ir kitos medžiagos, negu už kelių 
mėnesių sakyti, kad leidinys netoks to
bulas.

Pakvietimu galima gauti klebonijose, pas Bendruo
menes valdybos narius, pas platintojus: Agua Rasa 
pas p. Igną Vijūną, V. Prudente - pas p. Dimsus 
Tautu parke-p. Kazimierą Skorubską . V. Anasta 
cio-Celia Jambas, R. Alvarenga Peixoto Ibi ir Ka 
z e Jambas. R, Caiapós 39 A.

Kadangi solistė Roma Msstienė Ar
gentinoje peršalo ir ten negalėjo kon
certuoti, pereitą savaitgalį koncertavo 
Montevideo. São Paule koncertą teko 
atidėti.

Penkiasdešimtmečio leidinys bus lei
džiamas vienas, abiem kalbom. Paskuti
niu metu fotografijų iš praeities įteikė 
Justina Dominienė iš Itararé, kpt. Juo
zas Čiuvinskas, prel. Pijus Ragažinskas 
ir kiti. Dalis fotografijų bus paruoštų 
taip pat ir pabaltiecių parodai Praça 
Roosevelt, nuo rugučio 20 iki 29.

Komitetas numatė tolimesnius šių 
metų renginius. Miesto turizmo ištaiga 
pasiūlė pastatyti lėlių teatrą. Data tur
būt bus rugpjūčio 8, bet plačiau bus pra
nešta per ML.

a Rugpjūčio 15, per Žolinę, rengiamas 
„churrasco7' p. J. A. Valavičių sody
boje, Santa Isabel, SP.

Rugsėjo 12. Tautos šventės minėji
mą taip pat ruoš Penkiasdešimtmečio 
komitetas.

Spalio 10 įvyks Pavasario šventė, 
kurios pilna programa dar nenumatyta, 
bet gali būti, kad bus vaidinimas.

Lietuvaitė Sesuo Luzia, dirbanti Bi- 
guaęu, Santa Catarina, prie Floriano- 
polio, teiraujasi apylinkėje apie lietu
vius. Jau jai pasisekė sutikti ambulato
rijoje 75 m. amžiaus lietuvį, jau Brazili
joje gimusį.

FÁBRICA DE GUARDA-CHUVAS
GUARDA-CHUVAS DE TODOS OS TJPOSTARAüOMENS, SENHORAS 

E CRIANÇAS, MINI-SOMBIÉNHAS TIPO ITALIANO É ALEMÃO.

Vicente Vitor BanysTTdcC
inset. Estadual 104.519.517 CGC. 60.882.909/001

R. Codho Baixadas, 104 Fones 274-0677 - (Res.274-1886)
V. Prudente São Paulo

Literatūros būrelio vakaras

"Nežinomų autorių sukurtos 
liaudies dainos liudija, kad mūsų 
poezija siekia neatmenamus am
žius", teigė kpt. J. Čiuvinskas, 
pristatydamas lietuvių liaudiesply- 
ninę poeziją.

H.Mošinskienė patiekė „Jaunųjų 
talentų ugdymo projektą", kuris, 
konkrečiau apipavidalintas,bus pri
statytas visuomenei.

Živilė J. pristatė ir perskaitė 
Lietuvos rašytojo Edvardo Mie
želaičio „Sena audėja", o J. Va- 
lavičienė su Ali. Petraičiu suvai
dino dvi originalias „Antrojo kai
mo" vaidybines scenas.

Be pranešimų ir siūlymų;buvo 
galutinai nutarta Dariaus ir Girėno 
minėjimo programa. Minėjimas bus 
liepos 24 d., 19 vai. šv. Kazimie
ro p-jos salėj.

ATŠVENTĖ JONINES

Liet. Kat. Bendruomenės cho
ras birželio 25 po repeticijos pa
gerbė savo pirmininką Joną Bag- 
džių ir vicepirmininką Joną Šepe- 
tauską, kartu su T. Jonu Giedriu 
Joninių proga.

v- vr Autobusai išeina is Vila

i
Zelinos, Parque das Lh- 
çòes, Vila Anastácio. Vi
la Prudente, Moóca ir À 
gua Rasa, 7 : 30 vai.

NEBUS PAM ALDŲ
Liepos 4 d. nebus Lietu

višku pamaldų V. Zelinos 
bažnyčioje. Visi lietuviai 
prašomi dalyvauti lietuviš
kose pamaldose šv. Juoza
po Bendruomenes organi - 
zuojamoje išvykoje, Centro 
Municipal de Campismo , 
Via Raposo Tavares, Km. 
25.

LAIMĖJO PREKIJĄ

Rašytojas Henrikas Losinskas 
Alves liepos 1 Rio de Janeiro gaus 
Joao Ribeiro premiją iš folkloro 
ir etnografijos srities. Academia 
Brasileira de Letras kasmet įtei
kia šešias premijas; Losinskas jau 
yra gavęs tris.

A\USU
LIETUVA

S S A LITUÂNIA I
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ro.

. Važiuojantiems savo ma
šinomis nereikia jokiu 
pakvietimu. Norintieji 
valgyti "churrasco" į si- 
gija iŠ anksto pakvietimu

Birželio 26 Ignacas Pie- j 
karskis, 71 m. amžiais naš- i 
lys, gyvenęs Moinho Velho, i 
kilęs iš Vilniaus krašto, palai- i 
dotas Araçá kapinėse. Paliko I 
giliam liūdesy sesuo su šei
ma ir giminės Marija ir Čes
lovas Jakiūaai. 30 d. Mišios 
Lapoję liepos 18, 16:30 vai.

Rio de Janeire mirė dr. 
Saunorienė. (plačiau sekan
čiame nr.)
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