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IJOTVISKOJO JAUNIMO
RUSINIMAS
Vfaiiųs'. — Kaip ok. Lietuvoje
stengiamasi greičiau surusinti
lietuviškąjįjaunimą, skelbia vil
niškė lâtâ. Visose- 'mckyfese
buvo surengtas konkursas, pa
vadintas “Studijuokime Lenino
kalbą”. Plačiau apie tai pasa
koja G. Tarvydas, konkurso
darbų vertinimo komisijos pir
mininkas, vienas iš švietimo vir
šininkų :

“Sumanymas surengti kon
kursą
“Studijuokime Lenino
LIETUVĄ (MIGRACIJOS BRAZ1LÜON 50-METIS (1925-1976)
kalbą” brendo keletą metų. Aks
tinu tapo pernai Taškente įvy
SPAUSDINTAS MŪSIĮ ŽODIS
kęs sąjunginis pasitarimas dėl
rusų kalbos mokymo gerinimo.
-Mūsų respublikoje prieš kelerius
Nuo 1974 metų „Mūsų Lietu- metus buvo surengta rusų kal
„Jei senesnio amžiaus mūsų
ateiviuose lietuviškumas ir pasiry- vos ^prenumerata pakilo 200 nuo-yjQ$ mokomųjų kabinetų apžiū
simcių. Tuo pačiu laikotarpiu au ra, buvo nuolat stebimas rusų
žymas prie savo tautinių tradicijų
užsilikęs, lai to negalima pasaky tobuso mokestis pakilo 240 nuo kalbos ratelių darbas. Konkur
ti apie priaugantį jaunimą. Ir taip šimčių, kavos puodukas 400 nuo sas savo ruožtu paskatino moks
iš dabartinės Brazilijos lietuvių šimčių, spausdinių pašto mokes leivius dar geriau mokytis rusų
kolonijos, prie dabartinių emigra tis 300 nuošimčių. Nežiūrint to, kalbos, kuri taip reikalinga bu
cijos sąlygų už kokių 10, o dau „Mūsų Lietuva” metus užbaigia simiesiems specialistams ir tie-

stoginiame darbe, ir įsavinant
pasaulinės kultūros vertybes
“Džiugino konkuiso masišku
mas. Pirmuose^ttp'dfe'fi^W'
lose ir septyniose nonose varžė
si daugiau kaip 30 tūkstančių
vaikinų ir merginu. Apie 60 iš
jų iškovojo teisę <.< alyvauti baigiamajame konkurso etape. Ste
bėti varžybų pa; Metėme 500
ankstesnių konkurso etapų da
lyvių. Malonu, kad organizuo
jant konkursą labai aktyviai
prisidėjo rusų kalbos ir literatū
ros mokytojai, visų irma, pe
dagoginių ir kultūros mokyklų
dėstytojai.
“Vertinimo komisija išaiškino
konkurso rezultatus. Jo nuga
lėtojais tapo dešimt moksleivių,
geriausiai pasireiškusių raiškio
jo skaitymo ir rašto darbų var
žybose.
“Konkursą “Studijuokime Le
nino kalbą” numatoma rengti
kas antri metai”.

dar su mažu likučiu, ypatingai dė
ka Garbės leidėjų, dėka ir tų, ku
Taip pat yra straipsnis apie
rie šiemet mokėdami prenumera
Lietuva svetimoje ; areštus Estijoje ir lietuvių laišta 70 kr., įteikia visą Šimtinę.
1 kas dėl Mindaugo Tamonio nu
spaudoje
Dažniau negu praeityje pasitaiko lie
žudymo.
Taip rašoma
1938 1 metais
Bra- tuvių, IVkurie
apmoka
•
*11
• •
LVI
tU rVLL užuojautas,
Jll
įjoję letuvių kalendoriuje,struips- pranešimėlius ar net savo įteiktas
Paryžiuje išeinąs lenkų kalba Briuselyje flamų ir prancūzų
nyje „Brazilijos lietuviai ir jų žinutes,
žurnalas “Kultūra” 1976 Nr. kalbomis išeinąs trimėnesinis
ekonominiai, kultūriniai ir tauti
3/342, skyriuje “Lietuviškoji Lettre du Foyer Oriental Chreniai reikalai”. Straipsnio žodžius
Skaitytojai ML remiu net ir ta kronika”,
įdėjo ištisai Tomo tien” 1976 kovo numeryje. įdėjo
sekė ne tik numatytos sąlygos,
da, kai juos dėl pasto keblumų pa ; Venclovos laišką su trumpais Nijolės Sadūnaitės nuotrauką ir
bet dar ir sunkesnės, nes karo me
siekia ne kiekvieną savaitę, arba redakcijos paaiškinimais. Taip jos paskutinį žodį teisme. (E.)
tu ir po karo visai negalėjo būti
labai vėluoja. Administracija paš pat atvirą lietuvių laišką, adre
lietuviškos spaudos, suvaržyta bu
iau ML įteikia trečiadieniais, pro
suotą Vakarų intelektualams
vo lietuvių veikla Brazilijoje.
Dar apie íbombaá
tarpiais patikrindama adresus ir H. Boehl, G. Gross, L. Kola-,
sąrašus. Suprasdami ir pastą ir lie kowski, E. Jonescu, A. SiniavsGruzijoj '
Šiandien, penkiasdešimtmečio
tuviškos spaudos vertę, ML pre kij, A. Solženicin ir A. SachaMaskva. — Apie bombų spro
metais, tas „priaugantis jaunimas” numeratoriai kantriai laukia savo
rov. Laiške kalbama apie Min
jau yra suaugę ar vyresnio am egzemplioriaus ir užsimoka meti
gimus sovietų valdomoj Gruzi
daugo Tamonio nužudymą.
žiaus žmoųės,^ lietuviškos veiklos
joj plačiau rašo Elisabeth Pond
nį mokestį.
Milano
laikraštis
“
R
Giornale
nugarkaulįs. Žinoma, ne visi. Pa
“Monitor” laikrašty. Gruzinai
Nuovo
”
kovo
28
laidoje
įdėjo
gal rašinį ^lietuviškoji spauda bu
’ Rusijoj daugiau linksniuojami
ilgoką
straipsni
antrašte
“
Pa

ML administracija laikraščio ne
tų nustojusi eiti 1948-1953 me
ne vien už ekonominius skanda
baltijo
kraštų
nacionalizmas
”
.
nutraukia,
nors
ir
skaitytojas
dels

lais, o 1948 m. įkurtoji „Mūsų
lus, 'bet jų vardai jau minimi ir
Autorius
Sergio
Federici.
tų prenumeratų užmokėti. Supran
Lietuva” jau atšventė sidabrinę
už bombas. Tbilisi pareigūnai
sukaktįn1976 metais „Mūsų Lie tama, kad per metus prenumera
Anglijoj leidžiamas mėnesinis užsienio korespondentams patuvos” įpyvarta siekia beveik tūks tos pirkimo galia sumažėja. Jeigu žurnalas
“East-West Digest” Í tvirtino, jog balandžio 12 sprotantį kruzeirų per savaitę ir aplan metų pradžioje 70 kr. prenumera kovo numeryje atspausdino Lie igo bomba prie ministerių tary
ko lietuvius nuo Argentinos sie ta tiek ir verta, metų pabaigoje
tuvoje pogrindyje atgaivintos bos būstinės. Apie kitus pana
jos pirkimo galia telieka apie 50 “Aušros” vedamąjį.
nos iki Amazonės žiočių.
šius veiksmus rašė ir vietinė
ar net mažiau kruzeirų. Ir nežiū“ABN Correspondence” 1976 spauda. Minimi tokie atsitiki
Laiks nuo laiko išleidžiama lielaikraštis eina toliau,
sausio - vasario numery veda mai: gaisrai arba sprogimai dL
tuviska knyga, Vila Zelinos ir Šv.
majame “Spiritual Superpower” • dėlėj vaikams skirtoj krautuKazimiero parapijos platina lietu
autorius Jaroslav Stessko tarp -vėj, dviejose filmų studijose, oviškas knygas, priima prenumera
Jeigu lietuviškoji spauda išsilai kitko sako: “Jeigu žlugo vaka : penas rūmuose, žemės ūkio in
tas kituose kraštuose leidžiamai lie kė .20 ar 25 metus daugiau, negu
rų imperijos, tai kodėl Rusijos stitute, aerodrome, automobilių
tuviškai spaudai. Prenumeratų pre pranašavo 1938 m. kalendoriaus
tautų, ir žmonių kalėjimas turi taisymo dirbtuvėje ir dar kituo
mijos priklausytų Rio de Janeiro straipsnis, tai dėka skaitytojų ir egzistuoti?” Toliau: “Jeigu JAV
se valdiniuose pastatuose. Nu
lietuviams, kurių tarpe iš 125 prenumeratorių, skelbėjų ir kores palaiko santykius su mažyte kentėjo ir keli žmonės.
žinomų Šeimų eina 44 „Mūsa Lie pondentų, kurie nuolat „Mūsų Lie Ghana, tai kodėl neturėtų turėti
Tuos , ir kitus reiškinius buvo
tuvos” prenumeratos, o Sao Paule tuvą” palaiko. Galima tikėtis, kad jų su nepriklausomąja Lietuva,
priverstas, pripažinti ir Gruzijos
iš bairų turbūt didžiausias nuošim Brazilijos lietuvių spauda dar ilgai Latvija. Gruzija, laisvąja Ku- •
centrinis komitetas, pasmerkda
tis žinomų šeimų ML gauna Agua gyvuos.
j ba. Kroatija ir Ukraina su 50 j mas ir reikalaudamas kaltinin
Razos ir Moinho Velho bairuose.
tonų gyventoju?” . •
giausia 15 metų nereikalinga bus
čia ir lietuviška spauda, tuščios
bus ir musų mokyklos”.

LO

14 L// /

CÍ/C14O j

J

kus visu griežtumu bausti .

Lietuvos nacionalinė
M.Mažvydo biblioteka

2
MŪSŲ

NR 28(1459) - XXVIII. 1976.VII.15

LIETUVA

Lenkai apie dabartin
g
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"Kas bus, kas nebus, bet žemaitis nepražus", kartoja lenkų žurnalas "Kultūra1"

BAIDOS l t RIS I AMS

l žsienio lietuvius viešinčius V ii
niuje vis dai saisto sovietiniai nuo
statai, oficialiai užkertantį s kelią ■
jų tėviškės Neoficialiai ne vienas jų
dažniau.,mi ...įdedamas ginimų ap
silanko u tėviškose Žymesniesiem»

Paryžiuje išeina aukšto lygio
lenkų kalba mėnesinis žurnalas
Kultūra. Jo 1976 sausio-vasari j
(Nr. 1/340—2/341) laidoje, sky
riuje ‘‘Lietuviškoji kronika", til
po ilgokas E. ŽagielFo straipsnis
apie dabartinę Lietuvą. Autorius,
atrodo, .gerai moka lietuvių kal
bą ir bus lankęsis Lietuvoje.
Straipsnis pradedamas žemai
tišku posakiu — ‘‘Kas bus, kas
nebus, bet žemaitis nepražus”.
Tai rodo pasiryžimą ištverti, išlai
kyti savo tautinę ir kultūrinę ta
patybę.
Turistų judėjimas tarp Lietu
vos ir Lenkijos, o taip pat gi
minių lankymas, yra apsunkin
tas ir ribotas. Gyvenimo sąlygų
paveikti, žmonės į tai žiūri su
įprastu cinizmu — juk ne tiek
rūpi aplankyti giminės kitoj pu
sėj, kiek uždirbti prašmugeliavus
prekes per sieną. Aukso ir bižu
terijos kainos Lietuvoje yra žy
miai pigesnės ir apsimoka vežti
Lenkijon. Sovietų gaminiai yra
menkiausios kokybės, ir pasirinki
mo jokio. Kas nori padoriau ap
sirengti, stengiasi nuvažiuoti į
satelitipes respublikas. Batai ir
vaistai — iš Vengrijos, namų apy
vokos prekės — iš Rytų Vokie;i
ir 1.1. Kai žmogus grįžta
užsienio, jo neklausia, kas
...uja politikoje, o tik ką ten
gulima pigiai nusipirkti? Taigi,
vizų gavimas yra laikomas tam
tikru atpildu, ir jos duodamos
Dvidešimt pirmoji pasaulio sporto olimpiada Montrealyje prasidės liepos 17 dieną. Ta proga Kanados paštas išleis»
savo žmonėms, kad ir nepartiedino įvairių pašto ženklų. Nuotraukoje pavaizduoti trys olimpiados momentai — atidarymo, olimpinės ugnies ir
čiams, bet tokiems kombinato
laimėjimų. Olimpiadoje dalyvaus ir lietuviai..sportininkai Mttk valstybių komanUosc Klis e T. Ž. ’
riams, kurie patys uždirbd'am
Vienos inteligentų šeimos me bai pigūs, o’mokslas nemokamas. «vectaut» .-adaroind net ir viešų išini
duos ir kitiems uždirbti. Kitiems,
t.y. tiems, kurie parems jų pas tinio uždarbio, vidurkis yra 3 Užtat kitos prekės labai brangios. cių. turistų judėjimą sekantys pa
reigūnai. atrodo, lig šiol vadovavosi
tangas gauti vizą, arba ją išduos. tūkstančiai rublių. Dažniausiai Palyginimas: vieno asmens mais "užmerktų
akių"' politika, matyt
yra du dirbantieji. Tokios šeimos tui metams minimumas yra 500 jausdami lietuvišką gėdą del Mask
Didelis girtavimas
bute paprastai rasi: televizorių, rublių. Ir prie tokių uždarbių bei vos Įvestų suvaržymų. Nepriklauso
“Blat” — neišverčiamas rusų radiją, magnetofoną, šaldytuvą, kainų kombinatoriai statosi vie mos Lietuvos laikotarpyje, net ii
žodis, kurio prasmę autorius aiš skalbimo mašiną ir baldus. Val nos šeimos namelius, perkasi au sunkiose pokario sąlygose, kai Lie
kina kaip “ranka ranką plauna”, gomais produktais aprūpinimas tomobilius už 5,000 rublių ir dau tuvoje buvo dar daug trūkumų, nie
žydi ir tarpsta, sudarydamas nau 1975 metų rudenį buvęs kiek ge giau. Girdėt, kad Kaunas procen kas nevaržė užsienio lietuvių. Jie
laisvai keliaudavo po visą Lietuvą
jai kylančią kombinatorių klasę, resnis negu Lenkijoje, bet kito tėliai turi daugiausia privačių Nuo karo pabaigos dabar jau praėjo
kuri gyvena labiau pasiturinčiai, mis prekėmis — žymiai bloges automobilių visoje Sovietų Są trys dešimtmečiai, paremti sovietine
negu gyventojų vidurkis. Lietu nis. Prekybos organizacija dar jungoje. Prisideda prie to ir iš santvarka, o Maskva vis dar nedrįs
viai geria šiandien daug daugiau netobulesnė negu Lenkijoje—ne užsienio gaunami siuntiniai ir di ta užsienio lietuviams atkelti vartų
negu prieš karą, bet vis dar daug produktyvus laiko gaišinimas, ir desnė negu Rusijoje darbo pro i jų tėviškes Paskutinės žinios liudi
ja dar dide»m .u/tų sugriežtinimą
mažiau už rusus. Partijai priklau pasirinkti tegali tarp blogos ir
dukcija Pabaltijo kraštuose.
symas nesmerkiamas, nes esą ge dar blogesnes prekių rūšies. Skait
(Bus daugiau)
riau, kad joje balsą turėtų lietu menimis palyginti su Vakarais to
TĖVU ŽEMĖ LIETUVA
vis, o ne rusas. Tais pačiais su bendrai žemo gyvenimo standar
DRAUGAS
metimais veržimasis I mokslą yra to negalima, ries butai, kuras,
MŪS ŠIRDYJE VISADA !
nepaprastai didelis»
elektra, paprasta duona yra la
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Būdingi faktai iš laikraščio ’'Biržiečių Žodis’’', kuris uždraustas siųsti į užsienį
_
*"

S
S

(pardavėja 0. Murauskienė),
parduotuvėje nr. 7 (vedėja T.
Krasauskienė), daržovių parduo
tuvėje (pardavėja 0. Baronie
nė).
Aplamai, Biržų vartotojų ko
operatyvas negali didžiuotis
naujomis parduotuvėmis. Jau
čiama prekybinių patalpų sto
ka. Nėra kur išdėstyti prekių.
Labai blogose patalpose įsikū
rusios baldų - indų, elektros
prekių parduotuvės T.^hai ankš
ta parduotuvėje nr. 4. Mažas pa
galbines patalpas turi ‘ Eglutės”
parduotuvė, čia pieno skyriuje
FjJ Įrengti du prekystaliai, tačiau
cįp- dirba tik viena pardavėja. To
dėl susidaro didelės eilės, žmo
nės gaišta brangų laiką.

Neseniai Vakaras pasiekė-ke
li numeriai “Biržiečių žodžio”,
LKP Biržų komiteto ir rajono
darbo žmonių deputatų organo.
Jį redaguoja V. PeisaraviČius,
pavad. P. Skodžius. Šis 4 pus
lapių mažo formato laikraštėlis
išeina 12.000 tiražu tris kartus į
savaitę. Iš to laikraštėlio, lei
džiamo vietos reikalams, o ne
užsieniui, galima įžvelgti dabar
tinį gyvenimą Biržuose ir apla
mai nedideliame Lietuvos mies
te.
Gatvių pavadinimai
Visai neseniai Biržuose buvo
atnaujintos gatvių pavadinimų
lentelės; greta lietuviškų gatvių
pavadinimų atsirado ir rusiški.
Bet su tais rusiškais gatvių pa
vadinimais išėjo nevisai gerai:
kaikurios gatvės buvo pavadin
tos prospektais ar aikštėmis. Pa
čiame miesto centre ant restora
no lietuviška lentelė rodo, kad Vytauto Didžiojo Rinktinės šaulės atvyksta su vėliava į šv0 Kryžiau
čia J. Janonio gatvė, o rusiško parapijos bažnyčią dalyvauti iškilmingose Vasario 16 pamaldose.
ji — kad čia J. Janonio aikštė.
________________ Nuotrauka C.Genučio
Rusiški gatvių pavadinimai iš
džiam savo, kaip komunisto, są
busas Ryga — Kupiškis pro Bir
lietuvių kalbos buvo išversti,
žinei” .
žus. Nemažai tos moterėlės pri
nepaisant jokių taisyklių. Pvz.
Turgavietėje
sipirko — vienos, žiūrėk, kelios
Gorkio — Gorkovo, Kęstučio —
“Triukšmingas sekmadienis
rezginės, kitos — du maišai. Ir
Kestuče ir t.t. (Atrodo, biržie
Biržų turgavietėje” — rašoma
garsiai kalbasi tarpusavyje.
čiai iškabų dažytojai dar rusų
kitame laikraštėlio numeryje.
— Gal reikės pirkti bilietą už ba
kalbos neišmoko arba buvo gar
“
Žmonės
derasi,
perka,
parduo

gažą?
saus Biržų naminio alaus išgė
da
...
”
Bet
tuos
žmones
seka
— Konduktorės nėra gal kaip
rę ... O gal jiems rusų kalba
budri
milicininko
akis,
štai
sau

nors pral|sim. Gal nepagaus.
nepatinka?).
sio
26
d.
buvo
surašyti
trys
pro

— Jeigu pagaus, sakysim, kad ne
Tas rusiškų gatvių pavadini
žinojom.
tokolai. Biržietė Zelma Palšienė
mų įvedimas teisinamas tuo,
— Vairuotojas visada įspėja.
kad miestą lanko .turistai iš vi pardavinėjo rankomis nertas
— Sakysim, kad latviškai nesu
sos Sov. Sąjungos, dažni svečiai pirštines, kojines, kepuraites, o
pratom.
Janina Valčiuk — dirbtines gė
Biržuose esą kaimynia latviai.
Deja, apie pusiaukeli “pagauna”.
les. Vanda Žurauskienė atvažia
— Kur važiuojam? — klausia
Lietuviai partiečiai
vo net iš Salamiesčio — tikėjo
kontrolierė.
Augštas vietas Biržuose ir ra si pelningai išparduoti skarutes,
— Į Biržus, — vos girdimai-atsa
jone užima daugiausia lietuviai lovatieses. Vasario 2 d, vėl pro
ko moterys ir nenoromis ieško rub
komunistai. Pvz. partijos Biržų tokolas. Tą dieną'buvo sulaiky
lio baudai.
rajono sekretorius yra J. Kond- ta Einorių kolūkio kolūkietė AlAtlyginimai
rotas, antrasis sekretorius E. : fonsa Bajorienė, kuri net iš Po
Beveik kiekviename laikraš
Trečiokas, organizacinio sky locko atvežė skaručių ir bandė
tėlio numeryje matyti skelbi
riaus vedėjas A. Kniauklys, jas už augštesnę kainą parduoti
mų, kad vienai ar kitai įmonei
bendrojo skyriaus vedėjas K. Biržuose.
reikalingi darbininkai. Atrodo,
Marcinkevičius, propagandos ir
Pavergtoje Lietuvoje dabar
nedarbo Biržuose nėra, bet...
agitacijos skyriaus vedėja S. Rodraudžiama turgavietėse parda
Štai viename numeryje toks
žėnienė, bet jau partinės įskai vinėti valstybinės ir kooperaciskelbimėlisį “Biržų linų fabri
tos vedėjas "— N. šlenevas.
nės pramonės pagamintas me
kui skubiai reikalinga: darbinin
Kaikuriė lietuviai“ partiečiai,
džiagas bei žaliavas. (Jas galima
kės moterys (atlyginimas iki
matyt, nėra labai smarkūs ko palikti pardavimui tik valdžios
140 rublių), įvairių kategorijų
munistai. Rašoma apie švietimo
krautuvėse). Amatininkų dirbi
šaltkalviai (atlyginimas iki 170
skyriaus darbuotoją komunistę
nius leidžiama pardavinėti tur
rublių), vairuotojai (atlyginimas
A. Taurienę ir Kratiškių apylin
gavietėse tik turint finansų įs
iki 170 rublių)”. Kalbama apie
kės vykdomojo komiteto pirmi taigos pažymėjimą. Galima pre
maksimalinį mėnesinį atlygini
ninką Sov. Sąjungos komunistų
kiauti tik nurodytoje turgavie
mą. Iš tokių atlyginimų pragy
partijos narį E. Meškinį, kurie
tėje ir tik savo gamybos dirbi
venti, aišku, sunku, todėl reikia
savo motinas laidojo tikybinė niais, kurie nurodyti pažymėji
visaip “kombinuoti”.
mis apeigomis, patys jose daly me. Bet, atrodo, žmonės šių tai
vavo. “Partijos narys negali to syklių nesilaiko.
Parduotuvės
leruoti, kad šeimos narys būtų
Biržų vartotojų kooperatyve,
laidojamas su bažnyčia”, rašo
Grįžtant iš Rygos
rašo “Biržiečių Žodis”, pasitai
laikraštėlis, “kaip lygiai negali
Biržiečiai apsipirkti dabar
ko nesąžiningo pirkėjų apsvėribūti pakantus krikštynoms, su dažniausiai važiuoja į Rygą. Ry
mo ir apskaičiavimo atvejų. Jų
tuoktuvėms bažnyčioje. Daly gos įsėdimo aikštėje būrys —
buvo vaikiško trikotažo - avaly
vauti šiose apeigose — reiškia rašoma laikraštėlyje. Daugiau
nės parduotuvėje (vedėja V. Mabūti neprincipingam, nuolai- sia moterys. Tuoj atvyks auto
libosko), parduotuvėje nr. 9

ŠYPSENOS
R. Vokietijos klasėj
Mokytojas klausia mokinį:
— Kodėl mes privalome my
lėti Sovietų Rusiją?
— Už tai, kad ji mus išlaisvi
no.
— O kodėl mes privalome ne
apkęsti Amerikos?
— Už tai, kad ji mūsų neiš
laisvina ...
Kas ir kur leistina
Anglijoje viskas yra leistina,
išskyrus tai. kas yra uždrausta.
Vokietijoje viskas yra uždraus
ta. išskyrus tai, kas yra leistina.
Prancūzijoje viskas yra leistina,
netgi tai, kas yra uždrausta. To
kius patarimus turistams yra
davęs vienas Paryžiaus laikraš
tis.
Malonus berniukas
Kaip tamstai patinka mažasis
mūsų Kaziukas?
— Jis yra mielas ir gerai iš
auklėtas berniukas, bet jis ma
ne palaikė gydytoju.
— Kodėl?
— Kai aš įėjau, jis man pa
rodė liežuvį.

Škotijoje
Netoliese anglių kasyklų vie
no kaimo gyventojai sugalvojo,
kaip nemokamai apsirūpinti
anglimis. Kai iš kasyklų trau
kiniais vežamos anglys, tai vie
tos gyventojai išsirikiuoja šalia
geležinkelio ir traukinio perso
nalą pajuokia, o tie ima svaidy
tis anglimis . . .

Reikia poilsio
Plepi moteriškė pas gydyto
ja:

— Tamsta gydytojau, a>
labai blogai jaučiuosi. Man bū
tinai reikalingas ligos lapelis.
— Jūs visai sveika, — sako
apžiūrėjęs ją gydytojas.
— Ką jūs! — nesutinka mo
teris. — Pažiūrėkite mano lie
žuvi!
— Taip. Jūs teisi, — žvilgte
lėjęs taria gydytojas. — Jūsų
liežuviui būtinai reikia bent ke
liu savaičių ramybės. Pr. AIš.
C
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SVEIKATOS KLAUSIMAI

Dirbtiniai dantys
DR. DAINIUS DEGESYS
Yra įdomi statistika kuri
rodo, kad 23 milijonai JAV
gyventojų neturi nei vieno
sveiko danties. Kodėl? Tam
yra daugelis
priežasčių.
Svarbiausia iš jų: nemokėji
mas tinkamai dantų valyti,
prasta mityba, bloga žmo
gaus bendra sveikata, ir taip
pat jo amžius.
Be dantų žmogus negali
kramtyti. Todėl jis bandė
surasti būdą pasidaryti dirb
tinius dantis. Tūkstantis še
ši šimtai metų prieš Kristų,
finikiečiai, kurie gyveno Sydon ir Tyre, prisirišdavo
vielomis ištrauktus žmogaus
arba galvijų dantis prie sa
vo sveikų dantų. Kitoje pa
saulio dalyje, Siamo krašte,
žmonės pripildydavo tuščias
burnas su dirbtiniais danti
mis. Yra pasaka, kad tam
krašte garsus ir • nagingas
karalius sau pats išsidrožė
peiliu dirbtinus dantis iš ko
koso riešuto.
Dirbtiniai dantys - pro
tezai yra daromi iš visokiau
sių medžiagų. Prieš šimtą
metų, 1854, Thomas W.
Evans padarė vieną iš pir
mųjų totalinių protezų var
todamas vulkanizuotą gumą.
Dabar, protezai dažniausiai
daromi iš kietos plastikos,
polymethyl methacrylate ku
ri labai natūraliai atrodo.
Žmogui, pritaikinti dirbti
nius dantis yra gana ilga
procedūra. Trunka keturius
ar net daugiau sykius nuei
ti pas dantų gydytoją, kol
jis dirbtinius dantis tinka
mai pritaiko pacientui. Ko
dėl taip ilgai trunka? Pir
miausia dantistas turi pada
ryti gerą burnos reproduk
ciją, nustatyti proporciją
veido ir dantų, pririnkti
dantų spalvą ir formą ir at
gaminti tinkamą sukandi.
Yra JAV biznierių, kurie
reklamuojasi galį padaryti
pacientui protezus per die
ną už labai pigią kainą. Nei
toks skelbimasis nei tokie
protezai atatinka etiniams
standartams odontologijoje.
Gerai padaryti protezai
turėtų išsilaikyti ilgokai, net
daugelį metų, bet, kaip ir
kiekvienas dalykas^ apsitri
na su laiku. Paslaptis kaip
išlaikyti dirbtinus dantis,
kad jie žmogui ilgai tarnau
tų yra tinkamas ir regu
liarus jų prižiūrėjimas. Kas
naktį prieš einant gulti
reikia išimti protezą, kad
burna pasilsėtų. Kiekvieną

dieną dirbtinius dantis ir
protezo vidų apiplauti su
dantų šepetuku, specialus
gaunamas vaistinėje, ir pa
prastu muilu. Kad protezas
neišsprūstų iš rankų ir nesu
dužtų, valyti patartina virš
vandens plovimo kriauklės.
Jeigu išsprūstų protezas,
vanduo suminkštintų kriti
mo smūgį ir protezas išlik
tų sveikas, nesudužęs.
Atsargai patartina paci
entui turėti ir antrą protezą
kuris yra visiška kopija pir
mojo. Jeigu pirmasis pro
tezas sudužtų, pacientas tu
rėtų kitą. Tai labai svar
bu žmogui kuriam graži
išvaizda labai svarbi, pvz.,
televizijos pranešėjams ar
kalbininkams ir teatro artis
tams.
Svarbu karts nuo karto
dienos bėgyje išimti protezą
iš burnos, tuo labiau nak
ties metu. Taip kaip gerai
pritaikytas batas kojai nėra
gerai dėvėti visą dieną ir
naktį, taip ir su protezu.
Per ilgai laikant protezą,
ypač tokį kuris ne per ge
rai pritaikytas, suerzina
burnos vidų,
gleivinės
sluoksnį. Atsiranda paki
timai - burnos žaizdos,
žandikaulis susiaurėja ir su
mažėja. Vėliau protezas la
bai blogai laikosi. Daug
mokslininkų galvoja, kad
nuolatinis burnos vidaus er
zinimas greičiau sukelia bur
nos gleivinės sluoksnio vė
žį. Taigi patartina pagalyoti apie gerus ir tinkamus
protezus...
Dirva

Jaunieji Brighton Parko lituanistinės mokyklos šokėjai jau pasirengė
dalyvauti V Tautinių Šokių šventėje.. Nuotrauka P.Malėtos

Ir aihhdis hnkia sveikatai?
t

DR. O. GUSTAINIENĖ

į
j

Pirštas
— Negražu rodyti pirštu,
bara mama.
— Tai dėl ko šis pirštas vadinamas rodomuoju? — paklausė sūnus.

Alkoholis sužaloja sveikatą,
jeigu jo geriama perdaug. Koks
alkoholio kiekis yra žalingas?
Yra ištirta, jeigu geriama kas
dien 8 uncijos 86-proof degti
nės (arba 3 Martini), po ilges
nio laiko galima nepataisomai
sugadinti sveikatą.
Jau 1862 m. anglų gydytojas
Francis Austie rašė: “Jei neno
ri sugadinti sveikatos, negerk
kasdien daugiau kaip 3 uncijas
100-proof burbono arba 12 un
cijų vyno, arba 3 bonkas alaus.”
Nekiekvieną organizmą alko
holis vienodai veikia. Yra žmo
nių, kuriems ir daug mažesnis
alkoholio kiekis gali pakenkti.
Bendra taisyklė: mažesnio svo
rio individas pakelia mažiau al
koholio.
Visiems yra žinoma, kad perdidelis alkoholio vartojimas
kenkia kepenims. Viena iš dau
gelio kepenų funkcijų yra rie
balų skaidymas. Kepenys taip
pat skaido ir alkoholi. Kai daug
geriama, kepenys pirmoje vie
toje skaido alkoholį, o nesuskal
dyti riebalai susitelkia kepeny
se. Taip kepenys suriebėja. Ši
stadija dar nepavojinga. Jeigu
nustojama gerti, kepenys susi
telkusius riebalus suskaido ir
vėl tampa normaliomis.
Kas turi padidėjusį kiekį rie
balų kraujuje. (cholesterolio ir
trigliceridy — taip vadinama
ketvirto laipsnio hyperlipoproteinamia), tam yra ypatingai ne
sveika gerti, nes po kiekvieno
išgėrimo riebalų kiekis krauju
je dar labiau padidėja. Gi žmo
nės, kurie turi perdaug riebalų
kraujuje, dažniau gauna’ Širdies
priepuolius.

Daug geriant, po ilgesnio lai
ko kepenyse padidėja ne tik rie
balau bet ir jungiamasis audi
■ nys. Tada išsivysto kepenų circ
zė. ši liga jau yra nepagydoma
Amerikos didmiesčiuose kepe
nu cirozė yra trečioji mirties
priežastis. Daugiausia žmonių
miršta nuo širdies ligų, antroje
vietoje — nuo vėžio ir trečioje
vietoje — nuo kepenų cirozės.
Dr. Charles Lieber — kepeni
ligų specialistas Bronx vetera
nų ligoninėje Niujorke padarė
bandymą su beždžionėmis. Pen
kiolikai gerai maitintų beždžio
nių kasdien duodavo alkoholio.
Po penkerių metų 10 beždžio
nių gavo kepenų cirozę.
Alkoholis silpnina širdį, nes
jis trukdo normalią širdies mus
kulų celių cheminę reakciją, ku
ri gamina energiją.
Kasdien geriantysis po ilges
nio laiko gali sugadinti ir sme
genis: sumenkėja atmintis, pajė
gumas mokytis bei daryti spren
dimus.
Po kiekvieno didesnio išgėri
mo išsivysto laikinio pobūdžio
skrandžio gleivinės uždegimas.
Todėl kas turi skrandžio ar dvy
likapirštės žarnos žaizdas, alko
holio visai negali vartoti.
Daugiausia alkoholio išgeria
prancūzai (daugiausia jie turi ir
alkoholiku). Kiekvienam pran
cūzui tenka 20 litrų gryno alko
holio per metus, kiekvienam ka
nadiečiui — 9 litrai. Tai 1970
m. statistika. Kanadoje alkoho
lio vartojimas kasmet didėja,
i 1973 m. kanadiečiai išgėrė 33.6
i milijonus galionų degtinės, 2.52
milijonų galionų vyno ir 413 mi
lijonų galionų alaus. Taigi per
73-sius metus* kanadiečiai pragėrė 965 milijonus dolerių.
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Jaunimo vadovybė teko Kanadai
Organizacinę kanadiečių pa
tirtį, atrodo, pripažino III pa
saulio lietuvių jaunimo kongre
sas Pietų Amerikoje, išrinkda
mas Kanadą kaip kraštą, kuria
me turėtų būti sudaryta sekanti
dar jaunutės Pasaulio Lietuvių
Jaunimo Sąjungos valdyba.
Kaip buvusiai Kanados Lietuvių
Jaunimo Sąjungos valdybai te
ko iš nieko pradėti kurti orga
nizaciją Kanadoje, taip tiems
patiems asmenims teks judinti
sąjungos veiklą pasauliniu mas
tu. Apsiimtas darbas (ar paves
tas) yra milžiniškas ir sunkus,
ypač kad iriamasi į visiškai nau
jus ir plačius vandenis. Tačiau
iriamasi drąsiai ir su gyvu en
tuziazmu bei atsakingumu vi
sam jaunimui iš dešimties kraš
tų, kuris taip uoliai ruošėsi ir
sunkiai dirbo kongreso studijų
dienose Brazilijoje, formuluo
jant sąjungos uždavinius.
Kadangi tai pasaulinio masto
vienetas, nėra krašto, kuriam
priklausytų ir iš kurio galėtų
visais atvejais tikėtis visokerio
pos paramos. Galima sakyti,
kad užnugaryje yra visi kraštai,
tačiau tai netikslu, nes nesinori
konkuruoti su kraštuose naujai
besiformuojančiomis jaunimo
sąjungomis, kurioms, ypač pra
džioje, reikia daug pagalbos bei
paramos. Bus tikras paskatini
mas, jeigu naujoji valdyba ras,
kad turi tvirtą užnugarį savame
krašte, t.y. Kanadoje. Jos lai
mėjimai tai lyg ir visos Kanados lietuvių jaunimo, laimėji
mai.
Naujoji Pasaulio Lietuvių
Jaunimo Sąjungos valdyba su
daryta Toronte. Čia norime ją
oficialiai pateikti Kanados lie
tuvių visuomenei ir, svarbiau
sia, jos jaunimui. Pirmininkė
yra Gabija Juozapavičiūtė, bu
vusi KLJS vicepirmininkė, atei
tininkė, spaudos bendradarbė
bei II ir III jaunimo kongresų
talkininkė. Sekretorė — Rima
Lasienė, skautė, studijuojanti
Toronto universitete humanita
rinius mokslus. Valdyba pasi- skirstė darbais pagal trečiojo
kongreso nutarimus bei nusta
tytus darbo projektus; kurie yra
tokie platūs, jog pradedama
abejoti, ar betkuri valdyba tre
jų metų laikotarpyje pajėgs
juos pilnai įvykdyti. Užtat dar
bai padalinti įvairių projektų
bei sričių vicepirmininkams.
Bendradarbiavimo - ryšių pro
jektui vadovauja vicepirm. Dai
nora Juozapavičiūtė ir Rūta Čepaitytė. Jų rūpestis—talka įvai
riems kraštams, ar tai būtų as
menų siuntimas, ar kiti dalykai.
Jos taipogi rūpinasi meninių
vienetų pasikeitimu, ryšininkų
tinklo tarp kraštų sudarymu ir
atvykstančių priėmimais įvai
riuose kraštuose.

Informacijos projektui vado
vauja vicepirm. Almis Kuolas.
Jo žinioje yrą: informacijos
teikėjų tinklo sudarymas tarp
kraštų, kad visas jaunimas kuo
daugiau žinotų apie jaunimo
veiklą visuose kraštuose; veik
los tvarkaraščio sudarymas ir
platinimas, kad norintys galėtų
pasinaudoti stovyklomis, kur
sais ir t.t., planuodami keliones;
informacinio biuletenio išleidi
mas bei visuomenės informavi
mas per lietuvišką spaudą, ra
dijo valandėles.
Lituanistikos projektui vado
vauja vicepirm. Kristina Parėštytė. Jinai tikisi paskleisti sto
vyklų, kursų, paskaitų medžia
gą įvairiuose kraštuose, kad vi
si galėtų pasinaudoti gera ir
vertinga medžiaga, jei dėl at
stumų ar kainos negalėjo ren
giniuose dalyvauti. Jos žinioje1medžiaginė bei asmeninė pagal
ba lituanistikos srityje, artimai
bendradarbiaujant su PLB švie
timo reikalams vicepirmininku.
Politinės jaunimo veiklos pro
jektui vadovauja vicepirm. Al
gimantas Čepas. Jo rūpesčiu
steigiamas politinės veiklos kooaràinatoriu tinklas, kuris rū
pintųsi atsiliepimu visuose kraš
tuose į mus liečiančius politi
nius, įvykius,, pąmiųėtų buvusius
įvykius, skleistų informacijas
apie Lietuvos ir išeivijos padėtį.
Ketvirtojo pasaulio lietuvių
jaunimo kongreso rengimu rū
pinasi vicepirm. Jūra šeškutė.
Jos atsakomybėje yra įjungimas
visų kraštų jaunimo į kongreso

eigos bei programos planavimą,
atstovų rinkimo klausimas, pa
siruošimas kongresui, suvažia
vimai ir t.t.
Pagrindinis šios valdybos už
davinys yra lietuvių jaunimo są
jungų Įsteigimas visuose kraš
tuose, kur yra lietuviško jauni
mo. Atrodo, tas tikslas bus įgy
vendintas gal net prieš šios val
dybos laikotarpio pabaigą 1979
m. liepos mėnesį ketvirtuoju
kongresu Vokietijoje. Jau gau
tos žinios, kad Argentinoje ir
Kolumbijoje organizuojasi vi
siškai naujos jaunimo sąjungos.
Venecueloje sąjunga jau egzis
tavo prieš III kongresą, vado
vaujama Aro Mažeikos. Kolum
bijoje ratus suka Kęstutis Slotkus, III PLJK atstovas. Argen
tinoje susitarė III PLJK atsto
vai su Maryte Barzdžiūte, Kęstučiu Mikaloniu ir Nelida Burbaite. Abu kraštai ruošia savo
jaunimo suvažiavimus 1976 m.
birželio 19-20 d.d. ir tikisi juo
se sudaryti valdybas. Kanados
Lietuvių Jaunimo Sąjunga 1976
m. gegužės mėnesio gale taip
pat turėjo sėkmingą ir entuziaz
mo pilną suvažiavimą Windso
re. Stipriai veikia ir Vokietijos
Lietuvių Jaunimo Sąjunga, ku
riai vadovauja Alfredas Lutzas.
Vokietijai tenka ir ketvirtojo
kongreso ruoša. Gautos žinios
paskutiniu laiku, kad tenai jau
susiorganizavo kongresui rengti
komitetas, kurio ryšininku šiuo
metu Mvra Romas Šileris.
PLJS Ryšių Centras, kaip ir
pernai, organizuoja lituanistines

savaites netoli
Klevelando,
Ohio, rugpjūčio 15-27 d.d., ku
rios šiais metais ypatingai pasi
žymės savo internacionalumu.
Jose žada dalyvauti asmenys iš
Australijos, Brazilijos, Venecuelos.
Ryšiai tarp kraštų taip pat ne
užmiršti. Rasa Lukoševičiūtė iš
Montrealio išvyko į Argentiną
visai vasarai darbuotis jaunimo
sąjungos steigimo srityje. Ji
taip pat rūpinsis lituanistinių
mokyklų reikalais. Jos kelionę
finansuoja PLB valdyba. Suda
ryta ir darbo sutartis, kurioje
nurodomi jaunimo sąjungos ir
PLB švietimo uždaviniai. Tokio
mis pat sąlygomis į Urugvajų
išvyko Rasa Šoliūnaitė iš Čika
gos visai vasarai.
Naujoji PLJS valdyba tikisi
neapvilti trečiojo kongreso at
stovų bandydama atlikti jų nu
statytus uždavinius. Lietuviai
yra išsisklaidę po plataus pasau
lio kraštus, tačiau yra kažinkokia jėga, kuri visus jungia. Tai
pasirodė kongrese, kur iš įvai
rių kraštų susirinkę rado bend
rą kalbą, nes visus rišo bendri
rūpesčiai, tikslai, siekiai. Prisi
mena Maironio žodžiai, kuriais
reikėtų vadovautis kiekvienai
jaunimo sąjungai: “Nors mūsų,
broliai, nedaugei yra, tačiau
tvirti mes. jei riš mus vienybė!”

T. Ž.

Gabija Juozapavičiūtė

Dalis Kanados lietuvių jaunimo atstovų, dalyvavusių pasaulio lietuvių jaunimo kongrese P. Amerikoje, susitiko
Montrealyje prie Aušros Vartų šventovės pasitarimo proga. I eilėje iš kairės: šetikaitė, Juozapavičiūtė, Kalinaus
kas, Juozapavičiūtė, šeškutė; Ii eilėje: Valaitis, Brilds, Beržinytė, šetikaitė, Kuras, Brikis
Nuotr. A. šeškaus
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KAIP ATSIRADO
SKAUTIŠKOJI LELIJĖLĖ
ps. R. Pakalnis

Dabartinės -skautiškosios leli
jėlės atsiradimo istorija yra skai
toma šimtus, o gal ir tūkstančius
metų atgalios.
Senovės Indijoje "Fleur-delis” - lelijos gėlė buvo naudojama
kaip simbolis, reiškiąs gyvybe ir
prisikėlimą. Egipte ji buvo kaip
auka dievui Horui jau porą tūks
tančių metų prieš Kristaus gimi
mą. Tačiau nei vienas nei antras
nieko bendro neturi su skautiškos
lelijos prasme.
Viduramžiuose, Neapolio kara
lius Charles, būdamas prancūzas,
_ lelijos ženklą turėjo savo karališ
kame herbe. Jo valdomoje terito
rijoje tuo metu gyveno žymus ke
liautojas Flavio Gioja.
Flavio
Gioja gerai žinomas jūrininkų isto
rijoje kaip asmuo, išradęs ir pri
taikąs kompasą praktiškam ir pa
tikimam naudojimui. Jo pieštuose
žemėlapiuose pasaulio šalys buvo
pažymėtos atskiromis raidėmis,
nurodančiomis šiaure, pietus, ry
tus ir vakarus. Italų kalboje šiau
rė vadinasi ’’tramontane”. Tokiu
būdu atsirado ”T” raidė, rodanti
šiaurės kryptį. Norėdamas daugiau
įsiteikti karaliui,FlavioGioja ”T”
raide sujungė su karaliaus herbo
’’fleur-de-lis”. Nuo to laiko šiau
rės kryptis ir buvo žinoma šiuo
ženklu.

kariško apmokymo dalykų. Ás mo
kiau juos, kaip reikia surasti ke
lią nežinomoje vietoje, naudotis
žemėlapiu; mokiatk pasigaminti to
pografinius žemėlapius ir rašyti
raportus, ką jie matė žvalgyboje.
Kiekvienas mano vyrų turėjo mo
kėti orientuotis esamoje vietoje
nakties met, perplaukti upes su
arkliu, gamtoje iš esamų augalų
pasigaminti sau maistą, sekti
pėdsakus arba stebėtf-priešą, tin
kamai užsimaskavus.

LAIŠKAI IŠ STOVYKLŲ
ŠIAURĖS AMERIKOJE

(Red. pastaba: Šiuo metu JAV He
tuvių stovyklose yra sanpaulieėiai Euge
nija Bacevičienė, Robertas Saldys, Mū
za Guzikauskaité ir Beatriz Bacevičiū
tė).

NERINGA, BIRŽELIO 29
Kaip einasi Brazilijoje? Čia viskas

labai graži
vieta, stengsiuos kuo daugiau išmokti.
Musų kelionė labai gerai pavyko, pažigražu. Neringa (stovykla)

nom New Yorko miestą, kurj Rasa (Mi.
lukaitė) mums parodė.

Šitoj stovykloj beveik 100 caikų, ku
rie turi iki 14 metų, daug daugiau už
musų Brazilijos stovyklas. Pažinome Li
lę Milukienę, Vyriausiąją Skautininką.
Ji labai mus gerai priėmė.
Šią naktį įvyks teatrėlis, tai visi ruo
šia vaidinimėlius. Daug žaidimų išmo
kau čia. Daugiau kitę kartą parašysiu.
Nilza Guzikauskaité

Vakar atvažiavom q Neringą ir dar rspėjau daug pamatyti, bet girdėjau

kaip genys į medį kala.
Kai atskridom j New Yorką, paskan
binom Rasai Milukytei ir ji atvažiave
ir mus nuvežė pas save į namus. P. Mi
lukienė yra febai maloni, mes su ja kai
bėjomės iki 1:30 nakties. Rasa apvaži
nėjo mus kelias valandas per New Yor
ką, tai kad gerokai pamatėm.
Čia Neringoje stovyklauja 97 berniu

knygos ”Du laukiniai žvėreliai’
ir ’’Beržo Tošies Vamzdelis”,
Skautų įstatus - iš vidurinių am
žių riterių, o daugybą visokių idė
jų ir užsiėmimų pasiskolinau iš
indėnų ir zulų.
Tikroji skautiškos lelijėlės
prasmė būtų: ji visada tau rodys
tikrąją kryptį "ir tik aukštyn! Nie- kai, keli vadovai, vadovės, kelios sese
kada nenukrypk dešinėn ar kairėn, lės, yra kelios_mamv$ės^
ždaun
nes visada grįši ton pačion kryp
tinę Žvaigždutės ant abiejų lapelių
reiškia, kad kelias dešinėn ar kai
rėn yra užblokuotas; likąs tik tie
sus kelias aukštyn. Pas amerikie
čius skautus tos dvi žvaigždutės
reiškia atsidariusias vilkiuko aku
tes, jam tampant tikru skautu.
Kada skautybė Amerikoje buvo i
vos kelių metų senumo, kritikai
ją puolė, sakydami, kad tai yra 120 žmonių iš viso. Mes gavom tokį
organizacija, ruošianti kareivius,lapą su ryto maldom; labai graži malo jos ženklas yra ieties galvutė Ja:
reiškianti mūšio ir kraujo sim Dieve, Tu mane myli.
bolį. Kai Baden-Powell telegrama Gal nesuprantu, gal nejaučiu,
buvo užklaustas, ką jis apie tai bet žinau ... Tu myli mus
mano, skautybės įkūrėjas teatsalabai, labai daug.

Praslinkus ketveriems me
tams, kada jau buvau paskirtas
vadovauti regimentui, skautavimo
principus panaudojau pilnai išplės
toje formoje. Programa buvo sun
ki, bet įdomi. Ją išeiti, atlikti ka
reivis turėjo savo laisvu laiku,
šalia pagrindinio karinio apmoky
mo mokslo. Vyrams šis skautamokslis labai patiko ir tai jie
atlikdavo su džiaugsmu, noru ir
pasiryžimu.
Aukštoji kariuomenės vadovybė
greit pastebėjo skautybės naudą.
Vyriausybės buvo, pasiūlyta pada
ryti tinkamus apdovanojimus tiems
vyrams, kurie baigė savo karinį,
apmokymą su skautiškąja mokykla.
Galvojant apie tinkamąatzymėjimo
ženklą, man šovė mintis panaudoti
u
’’fleur-de-lis”
arba kompaso
šiaurinės krypties raidų, turint
G
S
u
mintyje, kad taip, kaip kompaso
Dabar mes turėjom pusryčius ir man
□
- Balta lelija yra taikos ir
u
rodyklė, taip mano išmokyti skau
labai patiko vienas dalykas. Tai buvo,
tai visada ras tiesų kelią nežino nekaltybės simbolis!
moje šalyje...
- 1914 m. įkūrėjas BP rašė: kai seselė Igne sušvilpdavo, buvo gali
lokiu būdu ’’fleur-de-lis” ’’Skautiškąjį ženklą paėmėme iš ma per maždaug 3 ar 4 minutes kalbėti?
oficialiai buvo įvesta visuose ka šiaurės strėlės, kuri naudojama tik vokiškai, paskui kelias minutes tik
riuomenės daliniuose kaip specia- žemėlapiuose, orientuotis, kur yra prancūziškai, paskui ispaniškai ir taip
toliau iki visi pavalgė, buvo labai jdclūs i -atžymėjimo
šiaurė
. Lady
i.baigė
_ 1 1_kariškąjį
— jženklas
T1
__visiems,
_ i__ — idžiais:
v • . ”♦•«-»
• • Baden
i tikrąjį
• «Powell
• • « kelią,
« žo■
Iš užsilikusių skautybės įkū jkurie
apmokymą
’’Strėlė
rodo
mu ir vaikam patiko.
rėjo lordo Baden-Powell laiškų su skautiškąja mokykla.
kuriuo reikia eiti”. Taigi, skauto
Sutikau dvi mergaites ir vieną ber
bei užrašų, vienoje vietoje ra
1907 metais, kada prasidėjo ženklelis sesei-broliui simboliš- niuką, kurie buvo pas mus per kongre
šoma:
skautybė berniukams, tą patį kai primena, kad jie, vykdydami są. Tai Snaigė, Marytė Matulaitytė ir Ge”1885 metais, kada man teko ženklą panaudojau ir jiems. For- skautiškuosius siekius ir rodydami diminas Mažeika — visi vadovai.
būti adjutantu savo regimente,aš muojant pirmuosius skautus, pa- kelią kitiems, būtų teisingi ir pa
Man labai patiko meno namukas ir
pastebėjau, kad jauni vyrai, pa grindinį jų apmokymą aš paėmiau tikimi, kaip kompasas.
visi tie rankdarbiai.
šaukti atlikti kariną prievole,, į iš savo karių mokymo patirties.
...............
•
Strėlės
trys smaigaliai
reiškia
kariuomenet ateidavo su labai že Uniformą, komandas ir įžodį pa-tris mūsų šūkio žodžius, o . dvi Vakar šventėm šv. Petrą ir Paulių,
mu išsimokslinimu. Jie neturėjo ėmiau iš Pietų4„ Afrikos
A*-.-!
„«1^X4
valdžios penkiakampės žvaigždutės prime ir čia yra gana daug berniukų tais var
dais. Taip pat vakar atvažiavo stovyk
jokio supratimo apie žemėlapių žinyno, ryžtingumo idėją - iš na 10 skauto įstatų.
los kapelionas Tėvas Kulbis, ir atrodo,
skaitymą, raportų rašymą ar .ke Karališkojo Laivyno, skautiškus
Pasaulinis
ženklas
yra
apjuos
jjs vaj^am patinka, nes vaikai vis
lio suradimą pagal žvaigždes. Dau žaidimus, medžio ženklus ir signa
tas
virve,
kuri
apačioje
surista
.
a.
..
.
..
gumas jų net bijodavo sutemus lus paėmiau iš Thompson-Seton
X„ prie 1° eina. Šiandien susipažinau su
tikruoju mazgu, reiškiančiu pa- . a . .
„ ...
išeiti laukan, jau nekalbant apie
šaulio
skautų
vienybe.
NežiūrintP°
n,a
Sulciene Simo Kudirkos mama,
bet kokius naktinius uždavinius.
kaip smarkiai šį mazgą tempsi £un Yra V'ena šeimininkių, taip pat
Turėjau rasti būdą juos išmokyti
'jis neatsileis; gi didėjantis skau-^’a stovyklauja Simo Kudirkos sūnus.
būti drąsiais, būti pasiruošusiais,
tybės sąjūdis šiame tikrojo mazgo Nuo pirmadienio mašinos ir sunkvežireikalui esant, ir savo gyvybės
rate visad liks vieningas brolis- misi dirba čia prie pirmo namelio,stato i
nepagailėti karaliaus bei tėvynės
kas-seseriškas junginys.
vykios iigoninėię, turbūt iki galo sto
gerovei. Kitaip sakant - aš juos
Strėlė ir virvė yra balta, vykios bus jau pabaigta, nes darbas Iš
turėjau padaryti vyrais. Tai įvyk
ženki ei i s - purpurinės spalvos baj greitai eina.
dyti, pradėjau juos mokyti skau(royal puiple).; šios spalvos buvo Vakar vakare buvo vakarinė progratavimo, atitinkančio ir šių dienų
1 * V, 1
1
’ ** 1 . Heraldi- ma, jr berniukai pasirodė maždaug kaip
skautavimo programą. Keletą me
koje balta spalva retskta tyrumą, jr m5 jSdytaudami ir w tokiais da.
tų vėliau" aš buvau paskirtas va
o purpurinė spalva vaizduoja pa-......
.
grindine, vedamąją skautybės min-Lykas' kal!; Ir P“ mus'tlkta'- kad v,sdovauti vienam kavalerijos eska
tį - dirbti, lengvinant žmonijoskas "«“«skai.
dronui Airijoje. Skautavimo prin
cipus palikau prie jų pagrindinių
skausmus,, skurdą ir nusiminimą.
Eugenija Bacevičienė
s
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Tautos dvasia dailės pasaulyje VALIUS
Sukaktuvininkas dailininkas Antanas Tamošaitis ir j0 kūryba

Susilaukti nuoširdaus dėme- į
šio ir Įvertinimo, ypač savųjų į
tarpe, nėra dažnas atvejis. Nuo- ,
■įįK
latinis judėjimas kasdieninėje ;
rutinoje neretai priveda prie į
asmens suniveliavimo. Tokio ’ j
pavojaus yra išvengęs dail. An- ■
tanas Tamošaitis savo visuomet.
puikios nuotaikos, išskirtino
draugiškumo, pasiaukojimo pro
fesijai, meilės tėviškei, artimui >
(ypač jaunimui) dėka. Malonu
todėl, kad taip dažnas dailinin- *
ko veikloje (skirtingais laikais
ir Įvairiais atvejais) sutiktas lie- |
tuvis jungiasi Į jo 70 metų am- į
žiaus sukakties paminėjimą.
Tokių eilė gausi ir įvairi: jau- J
nystės dienų audimo studentė
Kaune ar tolimame provincijos
kampelyje, daugelio mokymo ‘
institucijų kolegos ir studentai, j
dažnų paskaitų dalyviai, -jo pa- ’
ruoštų liaudies meno srityje ,
knygų skaitytojai, kūrybos ger- sr
bėjai, jaunieji profesijonalai,
kurie studentavimo, metais nau
dojosi jaukia Tamošaičių ūkio
atmosfera stovyklavimo metu
Šv. Lauryno upės pakrantėje ne
toli Kingstono.
Daugelis mūsų jaunimo dar
ir dabar semiasi lietuviškumo
nuotaikų dailininko (ir Ponios)
namuose: studijoje, lituanisti
kos bibliotekoje (atsivežtos iš
Lietuvos), prie upėš esančiame
vasarnamyje. Čia, ąžuolų pavė
syje, Tamošaičio originalumu
dvelkiančioje pašnekesio nuotaiko j e lietuvis studentas suranda
entuziazmo lietuvybės suprati- ,
mui bei jos išlaikymui.
Taip pat daugelis mūsų kultu- g|gj
rininkų čia yra praleidę savo
s
Dailininkai Anastazija Tamošaitienė ir Antanas Tamošaitis savo kūrinių
atostogas. Tai ideali vieta dai
parodos metu Hamiltone spalio 7 -12 "dienomis demonstruoja žiūrovams
lininkams, rašytojams, teatro
gobelenų audimo meną
žmonėms bei kitų sričių kultū
pratęs ir pasisavinęs mūsų su
rininkams minčių pasidalini
Tautinė misija
kaktuvininkas dail. A. Tamošai
mui. Dienos metu svečias ras
XX š. pradžioje, surengus pir
tis, kuris dailę studijavo 1923davo sau užsiėmimą, jieškodamąją lietuvių dailės parodą Vil
1929 m. Kauno Meno Mokyklo
mas rūpimos medžiagos biblio
niuje, buvo patirta, kad taiko je ir M. Dabužinskio dailės stu
tekoje, ausdamas ar ausdama
moji dekoratyvinė dailė Lietu dijoje. Nors jo mokytojai J.
dail. Tamošaitienės audimo stu
voje tuo metu buvo skurdi:’ ne Vienožinskis ir A. Galdikas bu
dijoje, tapydamas ar piešdamas
pakankama vyriausybės para vo iškilūs pedagogai ir Įtakingi
gamtovaizdį, žuvaudamas upė-'
ma priemonėms Įsigyti, pasyvus menininkai, palenkę savo krypje. Betkokia individuali dienos
tin daugelį mokinių, tačiau A.
visuomenės domėjimasis ir,
meto veikla baigdavosi bendra
svarbiausia, trūkumas šiai dai Tamošaitis pasirinko skirtingą,
vakarone prie laužo, milžiniškos
lės sričiai pasiruošusių mokyto savitą kelią, vedanti į tautos,
upės artumoje.
jų — specialistų. Todėl antro sielos gelmes. Dar būdamas me
Sukaktuvininko veikla ir at
sios lietuvių dailės parodos Vil no mokyklos studentu jau va
liktieji darbai yra taip įvairūs,
niuje proga M. K. Čiurlionis sa dovauja ekspedicijoms, rinku
kad suglaustu rašiniu nėra Įma
kė, kad lietuvių meninis gyve sioms liaudies meno dirbinius
noma apžvelgti. Jo, kaip, daili
nimas turi būti pagrįstas lietu mūsų kaimuose. Ypač audiniai
ninko, pedagogo ir liaudies me
vių liaudies menu ir jo pagrin buvo jo renkami su užsispyrimu
no žinovo — mokslininko, veik
du turi formuotis profesinė lie- , ir meile. Įvairūs audimo būdai,
la buvo ir tebėra spalvingesnė
medžiagų Įvairumas, raštų ir
tuviu dailė.
ir našesnė, negu mes pratę ma
Šią misiją labiausiai bus su- spalvų originalumas per metų.
tyti.

metus priartėjo prie autentiškų
meno vertybių.
Originaliausius liaudies me
no pavyzdžius Tamošaitis nu
kreipdavo Į M. K. Čiurlionio Ga
leriją, Žemės Ūkio Rūmų So
džiaus muzėjų ar savo asmeninį
rinkini, kurio didele dalimi ir
dabar gėrisi savo studijoje.
A. Tamošaitis greit Įsisavino
liaudies audimo technikas, iš
moko pats austi ir visomis jėgo
mis atsidavė šiai meno sričiai.
Jis jon atėjo laiku ir buvo ne
pamainomas: tyrinėjo bei popu
liarino tautinius drabužius, su
grupavo apylinkėmis, aprašė,
paruošė spalvotus jų piešinius,
prižiūrėjo kaimo audėjas, juos
audžiančias.
Greit A. Tamošaitis įsigijo
pripažinimą bei pasitikėjimą ir
1929-31 m. jau užėmę eilę pozi
cijų. Tada matėm jį bebaigiantį
ir kartu dėstantį Kauno Meno
Mokykloje, moterų' dailės dar
bų mokykloje/mergaičių moky
tojų K seminarijoje, “Pavasario”
suaugusių gimnazijoje, amatų
mokykloje.
v
Mokytojas ir tyrinėtojas
Meno dalykus A. Tamošaitis
yra dar dėstęs’Žemės Ūkio Rū..muose,. žemės, ūkių Akademijo
je Dotnuvoje,, Vilniaus ^Dailės
Akademijoje, Kauno Taikomo
sios Dailės Institute, Glasenbache, Austrijoje, jo paties įkur
toje dailės studijoje, Ecole dės
Arts et Metiers — meno mokyk
loje Freiburge, Vokietijoje,
YMCA meno akademijoje Montrealyje.
Kaip audimo srities technikų'
specialistas ir dailininkas-kūrėjas audimo srityje A. Tamošai
tis yra suredagavęs Žemės Ūkio
Rūmų 1931 m. pradėtą leisti
“Sodžiaus meną”. Visos šios 8
knygos, išskyrus II t., buvo pa
skirtos beveik vien dekoratyvi
nei dailiajai tekstilei. Be to, A.
Tamošaitis išspausdino: “Audi
mas” — 1933, “Austiniai kili
mai” — 1935, “Staltiesės” —
1937. Taip pat senosios lietuvių
tekstilės temęmis dailininkas
yra rašęs daugelyje žurnalų ir
laikraščių. Visa jo rašytinė me- džiaga mūsų senosios tekstilės
temomis yra brangus ir retas
turtas mūsų kultūros istorijoje,
o jo veikla šioje srtiyje įgalino
mūsų dailiąją tekstilę vystytis.
Asmeninė kūryba
A. Tamošaičio asmeninė kū
ryba (kilimai) buvo išstatyta in
dividualioje parodoje VD muzėjuje Kaune 1936 m. ši ir kitos
jo parodos buvo labai palankiai
priimtos. Didelio formato, lietu
viškų nuotaikų kompozicijos,
Tęs . 8 psl,.

8

NR. 28 (1459) - XXVIII. 1976.VII.15
.r.

—

mini» ih H1'"

M US ų

8a»flg3aagią»g«MCTc^gwrT>k*g*»?*<M*a>Ma

L i ETUVA
--

Spaudos apžlibsimas

SOVIETINĖJE MOKYKLOJE APIE
AMERIKONIŠKUS GRŪDUS
Amerikietis kolumnistas Art
Buchwald,
kurio
straipsnius
spausdina daugelis amerikiečių
dienraščių, lapkričio 2 d. straips
nyje rašo apie amerikiečių grū
dus ir Sovietų mokyklą.
Sovietinis mokytojas mokinių
klausia:
— Gerai, draugai vaikai, šian

TAUTOS DVASIA. . .
(is 7 psl.)------

jų didelių plokštumų geomet
riniai siluetai buvo artimi mūsų
liaudies pavyzdžiams. Panašūs
kilimai buvo išstatyti Paryžiaus
1937. Berlyno 1938, Niujorko
1939 m. tarptautinėse parodose
ir Įvertinti aukso medaliais.
Vargu ar kas nors panašaus
kada pasikartos mūsų dailiosios
tekstilės istorijoje.
Antrąją dail. A. Tamošaičio
kūrybos dalį reprezentuoja jo
grafika, akvarelė, gudšas, tem
pera ir aliejinė tapyba.
Kanadiškoje sodyboje
Pasibaigus gyvenimo nelai
mių primestom kelionėm —
Kaunas, Salzburgas, Freiburgas,
Montrealis — Tamošaičiai 1950
m išsirinko patogią gyvenvietę
ūkį visai arti Kingstono, pu
siaukelėje tarp Toronto ir Montrealio. Pirmasis kūrimosi laiko
tarpis pareikalavo laiko, kad
fiziškai įsitvirtintų 45 hektarų
žemės plote, čia Tamošaičiai ga
lėjo vėl gyventi laisvai, būti sa
vo laiko tvarkytojais, kaip ka
daise Kauno Ąžuolyno papėdė
je. Besitvarkydamas su gausybe
užsakymų, kurie plaukė iš Ka
nadoje ir JAV-se gyvenančių
tautiečių, A. Tamošaitis, šalia
fizinės ir kūrybinės pagalbos
audimo studijai, pradėjo ruoš
tis atsidėti taip ilgai lauktai ga
limybei — asmeninei kūrybai
grynojoje dailėje, šis ruošimos!
laikotarpis truko apie gerą de
šimtmetį.
Dr. H. Nagys, artimai stebė
jęs šio laikotarpio jieškojimus,
Lietuvių Enciklopedijoje rašo:

dien mes kalbėsime apie maistą.
Kuris didžiausias žemdirbystės
kraštas pasaulyje?
— Sovietų Sąjunga,
drauge
mokytojau, — atsako choru vai
kai.
— Tai gerai. O dabar mes kal
bėsime apie Sputniką.
— Drauge mokytojau!
ginalus traktavimas. Tai lietuviško
modernizmo — savo laikmečio aki
mis regimo lietuviškosios dailės am.
niminio kūrėjo pasaulio transi mu
racija — viena dar neliestų sričių
nesiekiant nei kopijuoti, nei popu
liarinti, nei operuoti banaliomis liau
diškojo meno detalėmis. Tamošaitis
jaučia savo pasaulį taip, kaip senųjų
amžių mūsų žemės gyventojas, bet
perteikia tą savo išgyvenimą jau vi
siškai moderniomis, šių dienų, sti, listinėmis priemonėmis. Koloritas,
piešinys, kompozicija yra autentiški
paties dailininko padariniai, o ta
čiau juose gyva liaudies meno tradi
cija ir toji naiviai paprasta, bet gi
liai poetiška ir šilta žmogiškoji mei
lė kiekvienam tvariniui ir visai gam
tai. Kaip tiktai tokia be galo nepre
tenzinga, betgi ir subtiliai ir kruopš
čiai išieškota ligi smulkiausių deta
lių bei nuansų, Tamošaičio tapyba
yra savotiškas unikumas mūsų dai
lės raidoje.

Taip vaizdžiai poeto aptarta
paskutinioji sukaktuvininko kū
rybos sritis lieka liudijimu vi
sai Tamošaičio kūrybai gryno
sios dailės zonoje, šio tipo dar
bai buvo išstatyti eilėje lietuvių
grupinių ir individualių parodų
Kanadoje ir JAV-se.

Dabarties darbai
Dail. A. Tamošaičio darbų yra
Toronto, Windsoro, Trento ir
Otavos universitetų galerijose.
Jis yra Lietuvių Dailės Instituto
ir Lituanistikos Instituto meno
tyros skyriaus narys. Apdovano
tas Kanados šimtmetiniu meda
liu. Iš federacinės Kanados vy
riausybės yra gavęs (kartu su p.
Tamošaitiene) užsakymą parašy
ti lietuvių tautinių drabužių
studiją — knygą.
Taigi, Tamošaitis nesirengia
poilsiui. Darbai įvairuoja, nau
jos idėjos gimsta ir neatrodo,
kad kas nors iš šalies, bent arti
mu laiku, atskubėtų bent dalį
Tačiau pats iškiliausias Tamošai
čio dailės periodas prasidėjo persi . kultūrinės veiklos nuo jo pečių
kėlus iš Montrealio į Kingstoną
nuimti.
1950 m. Čia Tamošaitis pradeda ilgai
Vienintelis žmogus, kuris yra
ir rūpestingai jieškoti savo kūrybi
taip arti sukaktuvininko, gyve
nio braižo, pu ilgo ir dažnai ištisus
na ir labai dažnu atveju didžiuo
mėnesius trukusio eskizinių detalių
jasi taip mylimo žmogaus laimė
studijavimų, moderniosios dailės ir
jimais, yra dail. Anastazija Ta
lietuvių dailės šaltinių atrankos, sti
mošaitienė. Abiem ilgiausių ir
listinių problemų diskutavimo, Ta
mošaitis 1962. IX. 22-30 Čikagos - kūrybingų metų, o daugelis mū
sų, įskaitant ir mūsiškius tėvy
Čiurlionio galerijoje suruošia parodą.
nėje, jaučiamės (ir esame!)
Tuose Tamošaičio darbuose labai bū
dingas liet, liaudies meno dvasios ir
Jums taip daug skolingi.
elementų individualus ir labai ori
Tėviškė s Žiburiai

— Kas yra, draugė Ivanai?
— Jei Sovietų Sąjunga di
džiausias žemdirbystės
kraštas
pasaulyje, —■ kodėl mums reikia
pirkti kviečius ir kukurūzus iš
j.; A. Valstybių? '■
Aš džiaugiuosi, kad iškėlei
šį 'klausimą, tu mažasis' buržua,
kontrrevoliucionieriau, maoi'ste.
Priežastis, kodėl, perkame grūdus
iš J. A. Valstybių, yra detante.
Mūsų vadas, draugas Brežnevas
neša taiką pasauliui, priimdamas
kapitalistų pertekliaus
maistą,
kur'i. mums nereikia.
Detante
a f u k alboje reiškia “pirkti grū<1 US
Drauge mokytojau, kodėl
, \ v a J stybės turi kviečių ir kun j r u/ j ue rtekliū?’

NAUJA KNYGA APIE
O. V. MILAŠIŲ

Andre Silvaire leidėjas —20, rue Domat, Paris.75005,
— išleido naują knygą apie
O. V. Milašių — O. V. de L.
MILOSZ Lettres Inedites a
CHRISTIAN GAUSS.
šis leidinys galėjo pasiro
dyti dėka Czeslaw Milosz
pastangų. Jis surado Prin
ceton Universiteto Bibliote
koje O. V. Milašiaus laiškus
siųstus Christian Gauss,
kuris mirė 1951 m. ir ku
riam Milašiaus laiškai yra
rašyti tarp 1900-1930 me
tų. Christian Gauss duktė
leido Czeslaw Milosz tuos
laiškus perduoti Andre Silvaire išleisti.
Iš aukščiau minėtos kny
gos
leidinio aiškėja, kad
Christian Gauss, kaip Princetono Universitetą garse
nybė, PANTE LEAGUE
OF AMERICA pirmininkas,
yra buvęs didelis Lietuvos
draugas. Jis su Robert J.
Caldwell, Baltic American
Society pirmininku, yra vei
kęs, kad JAV pripažintų po
I-jo Pasaulinio karo Balti
jos valstybes de jure. Po
II-jo Pasaulinio karo —
Christian Gauss rėmė 1946
metais Baltų universiteto
tremtyje įkūrimo idėją.
šiaip, tie laiškai įdomūs
ir tuo, kad iš jų paaiškėja
tai, kada Milašius yra pap
rašęs kai kuriuos savo kūri
nius bei tai, kaip jis gyveno
ir kaip pergyveno patirtus
nemalonumus iš lietuvių.

t
................ .i.,u

— Dėl to, tu kvailuti, Ivanai,
kad J. A. Valstybės neturi penk
mečio plano, o. augina daugiau,
negu gali suvalgyti. Sovietų Są
jungoje auginame tik
riek,
■kiek reik maisto kiekvienam, tai
gi nėra eikvojimo. Bet kapitalis
tai -sėja kviečius ir kukurūzus ar
jiems reikia, ar nereikia.
— Kodėl jier.taip daro, drau
ge mokytojau? j.
—- Tai paprasta. Tenai nėra
valstybės planavimo komisijos,
■kuri pasako, kiek jie gali auginti
kviečių ir grūdų.
— Bet, drauge mokytojau, jei
valstybės planavimo komisija pa
sako Sovietų žemdirbiams, kiek
jie gali auginti kviečių, o jie už
augina kiekvienam kiek reikia,
tai ką mes darysime su Ameri
kos kviečiais.
— Valgysime, tu trockininke!
Mes valgysime amerikiečių grū
dus, įrodydami J. A. Valstybėms,
■jog komunizmas nusipenės kapi
talistų klaidomis. Ar galime da
bar kalbėti apie Sputniką?
— Drauge mokytojau, ar ne
geriau būtų atsisakius pirkti Ame
rikos kviečius, nes tuo būdu jie
apsisunkins, tada pas juos bus
depresija, ir mes galėsime juos
palaidoti?
— Ivanai, tu keli kvailą klau
simą. Jeigu perkame Amerikos
kviečius, duonos kainos kyla J.
A. Valstybėse, o tada — depresija,
ir galų gale ateina revoliucija.
— Atsiprašau, drauge moky
tojau: aš čia klausinėjau tik dėl
savo motinos.
— Kodėl?
Dėl to, kad sakė nebegalė
sianti man duoti duonos užkan
džiui.
— Niekus šneki, kad tavo mo
tina negalėjo nusipirkti duonos,
•kada Sovietų Sąjunga užaugino
kitą rekordinį javų derlių. Pakel
kite. rankas, kurių motinos nega
lėjo šįryt nusipirkti duonos! Nu
leiskite rankas, jūs kvailiai! Ar
norite, kad mus visus suimtų.
— Ką pasakyti mano motinai,
drauge mokytojau?
— Pasakyk jai, ką mūsų di
džiojo vado draugo Lenino žmo
na- sakė, kada jai pasakojo, jog
žmonės neturi duonos. .
— O ką sakė, drauge moky
tojau?
— Tegu valgo pyragą.
Pabaltijys TIME

Plačiai pasauly skaitomas TIME
birželio 28 d. laidoje įsidėjo pla
čią informaciją, su aiškiu žemėla
piu, apie Pabaltijo kraštus, kaip
visiškai skirtingus, daug kulturingenius bei su Sovietų Sąjunga
nieko bendra turėti nenorinčius
kraštus — The Baltic States: a ca
se apart.
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BRAZILIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ

Šv. Kazimiero p-jos salėj

DARIAUS IR G9RÉNO

į£icfai/iaiš escune mes gimė,
SEiefavtais htóime iii būt I

liepos (julho) 24 d.,
šeštadieni, 19 vai.
Programoj: Mišios už žuvusius
Iškilmingas aktas
įvairus pasirodymai
Susineštos vaišės

BLB-nés INFORMACIJA
Nukelti rinkimai

Brazilijos Lietuvių Bendruome
nės rinkimai, numatyti rugsėjo 12
dieną, turėjo būti nukelti į kitą
datą, kadangi rugsėjo 12-tai nenu
matytai iškilo Rio lietuvių ruo
šiamas plataus mąsto 50-mečio
minėjimas.

Rengia Literatūros Ratelis

&

Todėl rinkimai įvyks vė
liau, SPALIO 31 DIENA.
Kandidatai

Kandidatu į BLB-nės organus
gali būti kiekvienas narys, turįs
nemažiau 21 metus amžiaus.
Balsuoti turi teisę kiekvienas na
rys, turįs 18 metų.
Kandidatūra galima siųsti raš
tu:
Rinkimų Komisija
C.P. 2940
01000 SÃO PAULÓ, SP.
arba įteikti į ML redakciją-adminis
t raciją.

Tautos Šventė
Šilinės atlaidai ir kartu Tautos
šventė irgi iš rugsėjo 12 d. per
kelta j rugsėjo 19 d., stengiantis to
kiu būdu išvengti susikirtimo su
Rijuj rengiamu dideliu minėjimu.
SOLIDARUMO ĮNAŠAS (už 1976 m.)
Jau įnešta suma

Ci.1.160,00

Solidarumo mokestį įnes’e:

1 i.Juozas Čiuvinskas
‘12.Ana Maria Petraityte-Liblik
13. A.D.Petraitis
14. Algirdas Mos’inskis
15. Henrikas Valavičius
16. Jonas J odei is
17. Petras Šimonis
18. Kun. Juozas Šes’kevicius
VISO

120,00
120,00
120.00
120,00
120.00
120,00
120,00
120,00

Cr. 2.120,00

PLB-nės VICEPIRMININKAS
Pasaulio Lietuvių Benruomenės Vicepirmininkas Švietimo Rei
kalams, p. Jonas Kavaliūnas, sek
madienį dalyvavo liet. Mišiose šv,
Kazimiero parapijoj, p paskui,'
prieš piet ir po pietų, turėjo po
sėdžius pačios Bendruomenės ir
Švietimo reikalais.

ĖJO METALISTO ŠIMTMETI
Kaune gegužės 11 mokslinė akade
mija ir padėdami gėlių ant kapo inži
PENKIASDEŠIMTMEČIO ŽINIOS
nieriai minėjo Vytauto Mošinskio gimi
mo šimtmetį. V. Mošinskis ugdė Lietu
Nuotraukomis ir straipsniais prie
vos pramonę, kūrė techniškus žodžius
ruošiamo penkiasdešimtmečio leidinio
lietuviškai, rašė mokslinius vadovėlius,
prisidėjo paskutiniu metu K. Pažėraitė,
buvo Lietuvos atstovas Ukrainoje ir Ru
K. Bacevičius.
sijoje 1921-5. Jo sūnus taip pat inžinie
riai - Vytautas Šiaurės Amerikoje, Al
Penkiasdešimtmečio raktinukai (cha
girdas — São Paule; vyriausias anūkas
veiros) jau pagaminti. São Paule gali
yra aeronautikos ir astronautikos inži
ma gauti klebonijose, pas komiteto na
nierius JAV, o jauniausias studijuoja
rius A. Valavicienę, A. Saldį, A. Joteiinžineriją.
kaitą, J. Čiuvinską ir pas A. Sliesoraitj.
V. Mošinskis gimė Kėdainių apskri
Netrukus bus platinami ir lipinukai au tyje, 1896 m. baigė Šiaulių gimnaziją,
tomobiliams.
baigė inžinerijos technologiją Petrapily
je. Dirbo konstruktoriumi Vilniuje, P.
São Paulo ir visos Brazilijos lietuviai Vileišio metalo fabrike, lankė Vokieti
kviečiami ruoštis dalyvauti Rio de Ja jos, Austrijos, Anglijos ir Švedijos imo-.
neiro lietuvių ruošiamoje šventėje rug
nes. 1925-30 vadovavo „Amlit” bendro
sėjo - setembro 12 d. Apeigos prie Ant
vės remonto dirbtuvėms, durpių ga
rojo karo paminklo, pamaldos Cande mykloms, elektros jėgainėms. Nuo 1924
laria bažnyčioje ir kita programa ruo
.dirbo Lietuvos universiteto Technikos
šiamos visos Brazilijos mastu. Iš São Pau
fakultetą, buvo technologijos katedros
lo bus specialus autobusai.
vedėju, rūpinosi pedagoginiais ir moks
liniais universiteto reikalais.
Penkiasdešimtmečio leidinį, kuris iš
Redagavo periodinį leidinį „Tech
eis po rugsėjo 12 šventės Rio de Janeinika”, o išleido mokslines knygas Meta
re, redaguoti sutiko Halina Mošinskie- lų technologija, Metalų tekinimas, Liejinė. Šiuo metu jau parinkta virš 100 is
ninkystės pagrindai ir kt. Mirė 1955
torinių fotografijų.
balandžio 26.

APŽIŪRĖJO SKLYPUS
Liepos 7 Ibiunos apylinkėje skly
pą stovyklavietei apžiurėjo kun.
J. Šeškevičius, J. Tatarünas, V. ir
A. Tatarunai, St. Maželis, A. Sliesoraitis ir kiti. Per spaudą ir pažįs
tamus toliau ieškoma tinkamiau
sios vietos lietuvių stovyklavietei
ir senelių sodybai.
Lietuviškai kalbanti

Vyrų - moterų - vaikų

gydytoja

Po vienos savaitės rekolekcijų,
kun. Pr. Gavėnas vėl grjžo j ML
redakciją ir sielovados darbą.

A

A.

JONUI SPRINDŽIUI
Staiga mirus, jo žmonai LUCIJAI
sūnui ALEKSUI, dukteriai ELE
NAI, seseriai ZOFIJAI ir jų šei moms bei broliui VIKTORUI ir
kitiems giminėms nuoširdžią už
uojautą reis’kiame ir kartu liūdi
me.
MARIJA IR JUOZAS
ČŪJViNSKAI

DRA. HELGA HERING
médica
HOMENS-SENHORAS

GRIŽO REDAKCIJON

Visi tautiečiai kviečiami

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

ÂJLANDRIU8 STANKŪNUI
mirus, gilią užuojautą jo ir bro
lio Jono šeimoms nuoširdžiai
reiškia

Mateiionių ir Barbaro
s’eimos
C£XI

MUSU MIRUSIEJI

A.A. S. SAVNORIENÉ

Pereitame ML numeryje nebu
vo įdėti šie daviniai apie Rio de
Janeire mirusią gydytoją dr. Sofi
ją Savnorienę. Ji gimė 1910 me
tais, baigė gimnaziją Kaune ir Vy
tauto Didžiojo universitete medi
ciną su ginekologijos specialybe,
į Braziliją atvyko 1947 metais.
Nuolat aukojo lietuvių pamink
lui Catumbi kapuose.
ANTANAS BANEVIČIUS

Liepos 10 d. Santa Rosa de Li
ma bažnyčioje atšvęstos septin
tos dienos Mišios už Antanę Bane
vičių.

A.A. ANDRIUS STANKŪNAS

Gimė 1908 m. Abėlėj, Rokiškio
apskrityje, į Braziliją atvyko 1927
m., paskutiniu metu prieš išeida
mas pensijon dirbo ligoninėje. Mi
rė São Paule liepos 6, palikdamas
žmoną Mariją, sūnų Alfonsą, duk
teris Joaną ir Ivoną, žentą, mar
čią, anūkus, brolį Joną ir seserį
ir jų šeimas. Septintos dienos Mi
šios N.Sra. das Dores, Casa Ver
de, liepos 14, 19:30 vai.
Vila Nivi liepos 10 d. mirė
STEFANIJA VAITKÜNIENÉ, pa
likdama vyrą, sūnų, dukterį ir ki
tus gimines. Palaidota Guarulhos
kapuose. Septintos dienos Mišios
S. Benedito de Vila Nivi bažnyčio
je ketvirtadienį, liepos 16 d.,
19,30 vai. — Uoliai lankydavo lie
tuvių pamaldas Jaęanoj.

Bom Retire mirė JUOZAS BU
KAUSKAS. Taip pat siuvėjas VAL
DEMARAS žuvo, kai iš jo Bom
Retire pavogė 800 kruzeirų.
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MUSŲ ŽINIOS
PAVYKUSI GEGUŽINĖ

PRANAS SUKYS

ATŠVENTĖ SUKAKTI

savo motinos mirties dienos proga (1967 liepos 9) *
Sekmadieni, liepos 4, orgam
Daumantas ir Jadvyga Dikiniai,
norėdamas pagerbti savo mirusių tėvų šviesų prisimi
zuota Lietuviu Kataliku Šv. Juo iš San Francisco, JAV, jau ketvenimą - Elžbieta ir Vincą Šukius.
zapo Bendruomenės organizuota ris metus gyveną São Paulyje, lie
Jam nuoširdžiausia pa’dėka ir geriausi linkėjimai.
gegužinė gerai pasisekė. Pirmiau- pos 10 atšventė savo vedybinės su
po visos savaitės lietaus diena kakties sidabrinę sukaktį vaišėmis
ML Administracija
vo labai graži, saulėta, nors ir su artimaisiais. D Dikinis yra
vėsoka. Patalpų negalima įsivaiz Bechtel do Brasil vedėjas São Pauduoti geresnių. Laukų ir erdvės lyje, dirbęs su Metro.
iki valiai ..Churrasco" pirmos rū
šies Svarbiausia - puiki dainų
VEIKLOS KALENDORIUS
palydėta lietuviška nuotaika. Da
Lietuvių Katalikių Moterų Draugija maloniai kviečia visus
Liepos 18, 1 i vai. Rio de Janeiro lietuvių
lyvavo aru trijų šimtų žmonių.
lietuvius i ėv. ŪBOS
liepos 25 d.
pamaldos (Dubauskų šeimos intencija).
Kun. J Šeškevičius atlaikė šv.
Mišios V. Zelinoje 15 vai., Arbatėlė Jaunimo namuose 16
Liepos 24, 19 vai. Dariaus ir Girėno minė
Mišias, kurių metu visi kartu, va jimas su pamaldom ir sudėtinėm vaišėm šv. Ka
vai., su L. K. B. choro programa ir Jaunimo kongreso skaid
dovaujant L.K.B. Chorui, giedojo zimiero parapijos patalpose, Mookoje.
rėmis. Norintieji prisidėti kviečiami atsinešti vaišėms užkan
lietuviškas giesmes. Po mišių visi,
Liepos 25, Mišios 15 vai. Zelinoje. Po jų
džių.
šv.
Onos
proga arbatėlė su programa Jauni
Kaip kam patiko, susigrupavę ar pa
siskirstę kepė ,,churrasco", vaiši mo namuose.
Rugpjūčio 6. 20 vai. PLIAS susirinkimas
nosi, dainavo, šoko, kalbėjosi su
pas Alg. Žibą, R. Thyrso Martins, 264-Apto.
draugais ir senai nematytais pažįs 51. Vila Mariana. Tel. 70-0307
BLB Literatūros būrelis nuoširdžiai sveikina savo narį
tamais Dar ir po pietų nuolatos
Rugpjūčio 8 baigiasi BL Benruomenės
K E S?
Ą V A L A V IČ i M
ir nuolatos atvažiavo vis naujų kandidatų siūlymas rinkimams.
žmonių. Matėsi žmonių iš įvairių
Rugpjūčio 8, Lėlių teatras vaikams ir šei
Jo šešiasdešimtojo gimtadienio proga ir linki ilgiausių metų.
moms.
ruošia
Penkiasdešimtmečio
komitetas.
bairų, po Vila Zelinos gausiausiai
Rugpjūčio 15. Žolinės gegužinė, J. A. Va
buvo atstovaujama Tautų parkas.
lavičių sodyboje, Santa Isabel. SP. Rengia
Dalyvavo taip daug jaunimo,
Penkiasdešimtmečio komitetas.
Šv Juozapo Bendruomenės Val
Rugpjūčio 20-29, Šeštoji metinė Pabaltiedyba dėkoja visiems dalyvavusiems čių paroda su Lietuvių imigracijos skyriumi.
ir prisidėjusiems prie išvykos pasi Praça Roosevelt São Paule.
sekimo Ypatinga padėka priklau
Rugpjūčio 21-22, Feira da Amizade, São
so bilietų platintojams; Kazimie José dos Campos. SP. šoka Rūtelė.
Rugpiūčio 21-22, Tarptautinė folkloro
rui Skorupskui, p.p.Dimšams, p.
Vijūnui, šeiminimkėms p.p. Masie- šventė Japonų draugijos salėje, Liberdade,
pasirodo Nemunas.
nei, Šimonienei, Baltaduonienei,
Rugpūčio 29, 15 vai. Mišios Vila Zelinoje.
Bendoraitienei, Pilipavičienei, Ki- Po Mišių Liet. Kat. šv. Juozapo Bendruome
seliauskienei ir kitoms.
nės nepaprastas susirinkimas statutams keisAtsisveikindami dalyviai taip ka tl’ Rugpiūčio 29 - rugsėjo 19 Nemuno kon
bėjo rengėjams: "Kodėl Jus suren certinė išvyka j JAV Tautinių šokių šventę.
giate pikniką tik vieną-kartą per
Rugsėjo 12 - Lietuvių imigracijos Brazi
lijon
Penkiasdešimtmečio šventė Rio de Jametus", „Kitą kartą, kai rengsite
neire.
mes būtinai atvažiuosim", „Tai
Rugsėjo 19 - Tautos šventė šv. Kazimie
buvo labai puikus piknikas", „dė
ro parapijos patalpose Mookoje - 19 vai.
kojame, kad mūs neužmiršote ir
Rugsėjo 26,16 vai. Naujos Liet. Kat. šv.
pakvietėte”. „Dėkojame kad išju
Juozapo Bendruomenės valdybos rinkimai.
dinote lietuvius", „Tai buvo pui
Brazilijos lietuviai plačiai paminėjo 50 metu imigracijos sukaktį. Nuotrau
Spalio
2,
Instituto
Histórico
Geográfico
ki proga pasižrhonėti ir t.t. ir t.t.
koje: pasipuošusios auksiniais sukakties ženklais seka šventės programa
sesija apie Lietuvių imigraciją, São Paulo.

Spalio 9, Penkiasdešimtmečio komiteto
ruošiama Pavasario šventė.

IŠSKRIDO SOLISTE
Operos solistė Roma Mastienė,
dainavusi Sąjungos rūmuose lie
pos 3, su j| priglaudžiusia A. ir A.
Šlepečių s’ęima sekmadienį apžiū
rėjo pajūri, pirmadienį ir antra
dienį São Paulį ir apylinkes. Išskri
do Čikagon liepos 6.

UŽMOKĖJO PRENUMERATA
H. Monstavičienė 50 kr., Ane
lė Vabalienė 70 kr., Bronius Meselis 100 kr., Algimantas Šlepetys
200 kr., Pranas Šukys (Garbės
leidėjas) 350 kr.
mijkiw n
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GUARDA-CHUVAS

GUARDA-CHUVAS DE TODOS OS TIPOS PARA HOMENS, SENHORAS
E CRIANÇAS, MINI-SOMB RINITAS TIPO ITALIANO Ê ALEMÃO.

Vicente Vitor Banys Tfàai
Inscr. Estadual 104.519.517

R. Coelho Barradas, 104
V. Prudente

CGC. 60.882.909/001

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

Sao Paulo mieste — Marija Ambrozeviėiute-(. atafay, Marija Jakiūniene
Anelė Uckaitė-Dutkienė ir kitos Mūsų Lietuvos nuotrauka, Tėviškės Žiburių klišr

11 iki 18 stovyklauja apie 20 vai
kų su vadovais ir šeimininkėm
VAIKAI STOVYKLAUJA Aldona Valavičiene ir Stlene Silic
Jono ir Aldonos Valavičių sody kiene. Žiemos stovykla skirta vai
boje Santa Isabel, SP. nuo liepos kams tarp 8 ir 13 metų.
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