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Naujas ^Kronikos” numeris
Siame “Kronikos” numeryje
Po Įvairių kratų ir bylų oku
vėl iškyla kuri. J. Zdebskis, Šla
puotoje Lietuvoje “Lietuvos Ka
vantų klebonas. Paskelbtas jo
talikų Bažnyčios Kronikos” lei
protesto raštas prokurorui, kal
dimas buvo, atrodo, sustabdy
tinantis milicijos pareigūnus,
tas, nes ilgai nepasiekė laisvo
kurie 1967 m. balandžio 10 d.
jo pasaulio. Pagaliau vėl pasi sulaikė jį, vežantį automobiliu
rodė naujas numeris, būtent.
parapijietę su jos tėvu, ir apkal22-tras, bet tik rusu kalba. Kas parapijietę su jos tėvu ir apkal
atsitiko su lietuviškąja laida ir tino neblaivumu. Kun. Zdebskis
su 21 numeriu, nėra žinių. Nauesąs blaivininkas, niekad nege
jame numeryje yra 67 „pusla riąs ir turėjęs liudininkų, pa
piai, kuriuose sudėta gana daug tvirtinančių jo teigimus.
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Leipalingio klebonas A. Amb
formuoja mūsų ELTA.
Pirmoje vietoje išspausdin rasas 1976 m. vasario 22'd. raš
LIETUVIU IWIGRACÜOS BRAZI LOON 5M$ETIS (1926—1976)
tas Vilniaus arkivyskupijos ku tu pranešė savo vyskupui apie
nigų laiškas Lietuvos Komunis bandymą padegti šventovę ir
proga kandidatuotis į Bendruome tų Partijos centro komitetui. Jo sovietinės valdžios abejingumą
OZ <4 BALSUOTI
kopijos išsiųstos įvairioms insti tiriant faktus. Tai buvęs organi
nę, viešai pateikiant visuomenei
tucijoms. Laiške atsikertama zuotas ateistuc. darbas,
savo
planus.
Nieko
nereiškia
kriti

jau pakartotinai „Mūsų Lietu
propagandiniams doc. J. AniSpausdinamas Gvidono Dovy
va ’ skelbia, kad BLBendruome- kuoti kitų darbą ar nedarbą. Tai
čo
straipsniams,
nusiskundžia

daičio atviras laiškas Lukšiu vi
nės rinkimai artėja ir kad pats lai tikrai pats lengviausias reikalas.
ma religijos bei sąžinės laisvės durinės mokyklos pedagogų ko
kas statyti kandidatus / tarybą. Tačiau daug reikšmingiau sudary
varžymais ir faktais parodoma, lektyvui su nuorašais LTSR
Visuomet žvelgiant i praeitį, ti geresnį darbo planą, stoti kan
kad jo interpretuojama sovieti švietimo ministerijai ir šakių
didatų
ir
vėliau
jau
organizacijoje
atsiranda ne tik pagyrimų, bet ir
nė konstitucija nėra vykdoma, rajoninėms valdžioms. G. Dovy
parodyti
savo
jėgas.
kad tai propagandinė veidmai daitis, buvę Lukšių vidurinės
kritikos. Lygiai, kaip ir gyvenime,
Dar
kitas
reikalas:
sekanti
pro

nystė. Laiško pabaigoje prašo mokyklos auklėtinis, rašo apie
nevisuomet viskas gerai išeina —.
ma panaikinti visus potvarkius, tikėjimo persekiojimą vidurinė
būna ir šešėlių, ir giedrių momen ga bus tik už dviejų metų. Jeigu
dabar neateisi į tiesioginį darbą,
prieštaraujančius religijos bei je mokykloje, pateikia faktus,
tų.
Kas liečia, visuomeninį darbą, tai reikės vėl verstis vien tik kriti sąžinės laisvei. Pasirašė kuni kaip už kalėdinės eglutės pa
gai: S. Laurinavičius, A. Simo puošimą buvo tardomi ir gąsdi
ne kartą girdėjau teisingos ir nau ka...
naitis. A. Petronis. K. Garuckas, nami vaikai mokyklos direkto
Jau turėjau progos kalbėti su
dingos kritikos. Daug kas sako,
H. Černiauskas, I. Jardelis, B.
kad mūsų veikėijai nesirenka į nu vienu antru. Paklausiau, kaip su Juras, M. Petravičius, Baliuko- riaus Urbono iniciatyva.
Kitas atviras laiškas parašy
kandidatūra į tarybą. — Oi, kad
matytus susirinkimus, kad nuolat
nis,
Puidokas
ir
kt.
—
iš
vi

tas laikraščiui “Pravda” ma
vėluojasi. Dar kiti sako, kad susi taip to laiko neturiu, — skambėjo
so
31.
nevrų metu žuvusio kareivio Vi
rinkimuose daugiau praleidžiame atsakymas. Dar iš kitur girdėjosi:
Toliau
rašoma
apie
tikinčių

liaus Mėlinio motinos Mėiinielaiko besiginčydami visai nereikš — Kad mano vyras dirba, kaip jų kovą už teisę atstatyti neaiš nės, gyvenančios Pūsliuose, Za
mingais dalykėliais ir nesusitaria čia dabar su bendruomene... No kiomis aplinkybėmis 1967 m. rasų rajone. Ji skundžiasi, kad
me dėl esminių darbų. Nekartą rėjosi paklausti, bet susilaikiau —
sudegusią savo šventovę Tau jai nebuvo leidžiama palaidoti
Argi
tamsta
manai,
kad
iki
Šiol'
ragnuose.
Taip pat pranešama žuvusio sūnaus su religinėmis
girdėjau nurodymų, ką ir kaip rei
kėtų daryti ir paklausimų, kodėl, dirbę bendruomenėje žmonės yra apie 1967 m. kovo 1/ d. įvyku apeigomis, o kai ji, nepabūgusi
kaip ar kitaip nedaroma. Kitų bedarbiai? Argi inžinieriai, valdi sį gaisrą Šiauliuose, kuriame su valdžios grasinimų, atliko savo
degė Šv. Jurgio šventovės dalis religinę pareigą, dalyvavusieji
nuomone yra asmenų, kurie ateina ninkai, chemikai, kunigai, biznie
ir varpinės bokštas. Gaisras esą laidotuvėse buvo persekiojami,
tiktai savo draugus sukiršyti, ar riai, studentai ėjo į visuomeninį
kilo neaiškiomis aplinkybėmis, o mokiniai neįleidžiami į kapi
paerzinti, nes nieko rimtesnio ne darbą, nes nieko geresnio nesugal
o atvykę gaisrininkai trukdę ti nes. Po laidotuvių sūnaus kapas
vojo, ar neturėjo, kur pasidėti?
turi veikti namie.
kinčiųjų pastangas jį užgesinti buvęs ateistų išniekintas.
Reikėtų Saliamono išminties, Jie tą darbą dirbo iš idealo, dėl tau
7

kad butų galima atsakyti į tuos tos meilės. Jiems irgi laiko trūks
klausimus. Mano nuomone, jų ta, jie turi irgi savo šeimas, savo
dauguma, yra teisingi, tačiau kol artimuosius, savo darbą.
Kritika reikalinga, tačiau dabar
mes būsime mirtingieji, tai mus
lydės netobulumai. Nieko nėra to yra mūsų geriausių minčių, ir pro
bulo pasaulyje, taip pat niekas jektų realizavimo momentas. Mus
mūsų nesimuša į nemirtingųjų eiles. Šaukia visuomeninis darbas. Kas
Visi esame eiliniai žmonės ir da turi 21 metus amžiaus, turėtų pa
galvoti ir nutarti paskirti savo tau
rome, ką sąlygos leidžia.
tai dviejų metų laisvalaikį BLB
Tačiau viena tiesa Šiuo metu
mums svarbi, gal net pati svar Bendruomenės veiklai.
biausia: DABAR GERIAUSIA
Alf, D. Petraitis
PROGA įrodyti darbu savo min
tis. Kandidatuotis į BLB Tarybą
TAUTYBIŲ
nereiškia tiktai sužinoti, kiek as
ATSTOVAI
meniškų simpatijų turime Šiame kraš
te. Reiškia realią galimybę parody
BALTUOSIUOSE
ti savo tautai meilę, paskiriant po
RŪMUOSE
rą metų savo laisvo laiko visuomeniniam darbui. Nėra taip svarbu,
Kreipiant daugiau dėmesio
kiek čia dabar balsų gausiu, bet
įvairiom tautybėm Amerikos gy
daug svarbiau turėti realią progą
venime, birželio 1 vėl buvo pa
savo visuomenines mintis pavers
kviesti įvairių tautybių atsovai
ti tikrove. Jeigu tas veikimas iki
į Baltuosius Rūmus. Trejetą va
šiol, mielas broli, nebuvo tinkamai landų trukusioj konferencijoj
pravestas, tai dabar pati geriausia
svarstytas 1980 metais vyksiąs

c

BRAŽINSKAI ITALIJOJE
“New York Times” dienraš
tis, kuris liepos 1.1 d. laidoje
pranešė apie Prano ir Algirdo
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JAV gyventojų surašymas. Ypa
tingai rūpintasi kaip turės būti
atžymimos į vairios, tautybė s, kad
pilnai išryškėtų amerikietiško
gyvenimo margumas.
Įvadines pastabas suteikė
William J. Baroody, Malonu bu
vo išgirsti irjuozą Kasputį, pre
kybos sekretoriaus asistentą, t.
Konferencija vyko preziden
tūros rūmų rytinėj daly esan
čiam šeimos teatre. Dalyvavo
apie 60 tautybių atstovų. Lie
tuviam atstovavo Pabaltijo mo
terų federacijos pirm. Regina
Žymantaitė, LB Karšto valdybos
vicepirm. Aušra Zerr ir Dar
bininko redaktorius Kornelijus
Bučmys.

Lietuvos nacionalinė
M.Mažvydo biblioteka

Bražinskų žygį į JAV ambasa
dą Turkijos sostinėje Ankaroje,
liepos 12 d. paskelbė, kad jie
du išvykę Romon ir apsistoję
pabėgėlių stovykloje. Reikia
manyti, kad ten pasiliks, kol pa
aiškės jų pastovesnio apsigyve
nimo galimybės.
Sovietai, spaude visą laiką
Turkiją, kad išduotų Bražins
kus, pareiškė savo nepasitenki
nimą. TASS liepos 10 d. paskel
bė pareiškimą, kad Turkijos nu
tarimas paleisti minėtus pabė
gėlius “prieštarauja sovietų vi
suomenės reikalavimams juos
grąžinti ir atitinkamai nubaus
ti”. “NYT” dar pažymi, kad
Bražinskai pasitraukę iš stovyk
los Turkijoje dėl tėvo ligos ir
abiejų depresijos. Jiedu nesėk
mingai bandę gauti politinę glo
bą JAV ambasadoje.
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DARIAUS IR GIRĖNO 43-IŲJU MIR
TIES METINIŲ PROGA

Steponas Darius ir Stasys Girėnas žu
vo 1933 metais liepos mėn. 17 dieną miš
kelyje ties Soldinu, Rytų Vokietijoje,
Brandenburgo provincijoje. Ši vieta nuo
1945 metų priklauso Lenkijai, kaip tik
toje dalyje, kurią Sovietai išplėšė iš
Vokietijos, pratęsdami Lenkijos sienas
iki Oderio upės pakraščių. Šito miesto
apylinkėse miške pastatytas granito pa
minklas, pažymintis vietą, kur „Lituanica" tragiškai baigė savo kelionę po to,
išskridusį iš New Yorko ankstų rytą
1933 metų liepos mėnesio 15 dieną,
pasiekė šią vietą perkirtusi Atlanto okeaną ir perlėkusi 6411 kilometrų per
37 valandas ir 11 minučių. Čia iš 16 j
17-tos nakties metu žuvo narsieji lakū
nai, nepasiekę savo tikslo, vos poros va
landų atstu, kur jų laukė minios žmo
nių Kaune ir visose kitose Nepriklau
somos Lietuvos vietose pasitikti did
vyrių, parnešancių namo savo tautai
garbę už atliktus aviacijos pažangos dar
bus.
Soldino miškelis, kur nuožmi prie
šiško likimo ranka pakirto parskren
dančių lakūnų gyvybę, nuo New- Yor
ko 6411 kilometrų nuotolyje, nuo Kau
no 650 kilometrų ir 115 kilometrų at
stu nuo Berlyno miesto centro.
Šių metų liepos mėnesio 17 dieną
švenčiame 43-iųjų metų šio vieno iš
skaudžiausių laisvosios Lietuvos įvykių
sukaktuves, kuris betgi tuo pačiu metu
tapo tautos simboliu, kurio ženklan da
vė pradžią nauji darbai, ir kurio vardu pa planą tarp New - Yorko ir Kauno.
1903 metais broliai Wright pakilo lėk
sipuošė šimtai Lietuvos vietovių. Dar
netaip senas laikas, kur paliko atminty tuvu, sunkesniu už orą, kur išsilaikė 59
sekundes ir nuskrido 260 metrų;
je tūkstantinės minios aimanas ir ašaras
1906 metais brazilas Santos Dumont
Kauno mieste, kai po ilgų laukimo ir
nežinios valandų buvo pranešta iš Vo pademonstravp savo lėktuvą Paryžiuje;
1909 metais Blériot perskrido La
kietijos nelemtoji žinia, pridengusi mir
ties šydu laukiamuosius, rodosi, vos Manche sąsiaurį.
1919 metais pirmą kartą buvo per
už kelių varsnų nuo triumfo ženkle siū
skristas Atlanto vandenynas;
buojančios tos pačios minios.
Ir tik 1927 metais Charles Lindberg
Iki šiam laikui daug buvo tyrinėta
ir tardytasi apie priežastis, kurios pa perskrenda iš New Yorko į Paryžių, pir
kirto „Lituanicos" sparnus, prieš pat mą kartą be sustojimo, per 33 valandas;
Sekančių dešimties įvykių raidoje,
pasiekiant kelionės tikslą. Vokietijos
valdžios ištaigų ir pareigūnų laikysena pa 1933 metų liepos mėnesio 15 dieną,
sirodė dviveidiška, po to kai buvo pra lietuviai amerikiečiai Steponas Darius
ir Stasys Girėnas perskrenda per Atlan
nešta vieta ir lėktuvo nelaimės aplinky
bės Lietuvos valdžios tarnautojams. Iš tą, padarydami 6411 kilometrų per
vienos pusės, vokiečių valdžios asme 37 valandas.
Po to dar sekė visa eilė kitų skridi
nys atidavė visus pagarbos ženklus žuvu
sių atminčiai, bet iš kitos pusės aiškiai mų, kurie aviacijos istorijoje yra indivi
trukdė pastangas Lietuvos valdininkų, dual iškai atžymėti, kol galutinai buvo už
kurie buvo pasiųsti ištirti lėktuvo nelai kariauti oro keliai, kuriais šiandiena trans
mės aplinkybes. Po to, kai lavonai bu portuoja milijonus keleivių ir tonas prekių, dalinai pakeičiant vandens ir že
vo parvežti į Kauną palaidoti, Lietuvos
valdžios medicinos įstaigos irgi padarė mės kelius, kur atskiri pilotai atlieka
savo analizes. Nors tuo laiku nieko ne tik aiškiai nustatytas tam tikras tech
buvo paskelbta, matomai, taipgi, kad niškas pareigas.
Tuo pačiu laiku, dėl tų pačių priežas
nepakenktų tarpvalstybiniams santy
kiams su Vokietija, reikia, betgi priim čių, ir dėl didybės savo asmeniškos au
ti kaip įvykių faktinę padėtį, jog lakū kos, Darius ir Girėnas tapo Naujosios
nai buvo pašauti vokiečių SA dalinių Lietuvos didvyrių simboliu, kuris užde
ar policijos pareigūnų savo skridimo gė lietuvių širdis tiek pačioje Lietuvoje,
metu, nežiūrinti žemo lėkimo aukščio tiek ir visuose išeivijos kraštuose, kel
ir jokios militarinės prasmės.
dami tautos pasididžiavimą, pasitikėji
Darius ir Girėnas savo skridimo žygiu mą savimi, ir savo vertės pajutimą tar
prisidėjo prie aviacijos pažangos, išbanpe kitų laisvų ir nepriklausomų gyveni
mu besidžiaugiančių tautų. Štai dėl ko,
dydami tuo laiku dar naujus ir tiksles
nius kelius, negu iki tada dar buvo pa bemažko visi Lietuvos miestai pasipuo
siekti ar žinomi. Tokiu būdu, žuvusieji
šė Dariaus ir Girėno vardo gatvėmis;
lakūnai įeina į aviacijos vystimosi isto mokyklos, organizacijos, naujos staty
riją, kaip pradininkai šalia kitų žymiųjų bos prisiėmė jų vardus; Liepos mėnesio
vardi^. Šia proga galima suminėti keletą
17 dieną tapo Dariaus ir Girėno Diena,o
pačių svarbiųjų datų iš aviacijos istori kartu taip pat ir Brazilijos lietuvių išei
jos, įterpiant Dariaus ir Girėno skridimo vių Diena.
- VsaumccoManw «o

KONGRESE DALYVAUS DAUG TAUTŲ
Papildomos informacijos apie tarptautinį eucharistinį
kongresą ir lietuvių dalyvavimą
. C. SURDOKAS

Keturiasdešimt pirmasis tarp
tautinis eucharistinis kongresas,
kuris įvyks Filadelfijoj š.m. rug
pjūčio 1-8 dienomis, plačiai at
skleis Vatikano II santarybos
prieš 11 metų pradėtą liturginio
atsinaujinimo ir reformų povei
kį. Šiam kongresui rengiama di
namiška liturgija, specialios
maldos ir pamaldos, procesijos
bei eitynės, konferencijos ir se
minarai, meno parodos, įvairūs
renginiai ir speciali literatūra.
Per tą savaitę bus 45 skirtin
gos liturginės apeigos, kurios
bus atliktos skirtingomis kalbo
mis, skirtingais papročiais ir
skirtinga apranga. Vien tik iš
JAV yra užsiregistravusios 27
tautinės grupės. Joms skirtas
šeštadienis, rugpjūčio 7. Kon
greso programoje ta diena vadi
nama pasaulio žmonijos diena.
Jos tema: “Eucharistija ir lais
vės alkis”.
Nuo pat kongreso rengimo
pradžios daug dėmesio kreipia
ma į moterų įjungimą.kongreso
organizavimo darban, jų dalyva
vimą kongresinėj liturgijoj ir jų
pačių organizuojamame simpo
ziume. Kongresan pakviesta ei
lė kitų tikybų augštųjų dvasi
ninkų ir atstovų, tuo sudarant
progų ekumeninių dimensijų
praplėtimui. Lygiai stengiamasi
duoti žymesnio vaidmens juodo
sios rasės ir ispaniškosios kil
mės žmonėms.,

“Lietuva alksta laisvės”
Lietuviai ruošiasi dalyvauti
bendrojoje kongreso programo
je ir savo lietuviškojoj šeštadie
nį, Rugpjūčio 1 d., 6 v.v., įvyks
iškilmingas kongreso atidary
mas. Po to miesto gatvėmis bus
eitynės su žvakėmis, kuriose da
lyvaus ir lietuviai. Jie neš lietu
višką kryžių, kurį šiam kongre
sui paruošė Jonas Skladaitis.
Drauge bus nešamas plakatas

Per šį keturiasdešimt trijų metų lai
kotarpį, po abiejų lakūnų didvyrių mir
ties, sekė tiek daug istorinių įvykių, ku
rie pagrobė Lietuvos laisvę, ir pasmer
kė tautą vėl naujai kovai už savo gyvybę
ir laisvę. Daugelis naujų aukų įsipynė
j šios kovos kelią, jų tarpe ir tuos, ku
rie pavertė Pilėnų kunigaikščio Margio
legendą į moderniškosios tikrovės fak
tus, už kurių slepiasi tūkstančiai neži
nomų vardų partizanų, kritusių nelygio
je kovoje prieš tėvynės užgrobikus, ly
dimu Romo Kalantos aukos pavyzdžio
ir pranašo naujųjų laikų heroizmo. Tai
vis praeiti, praeinami ir praeisimi ke
liai, seką pėdsakus, kuriuose lengva
įžvelgti žuvusių lakūnų palikimą sekan
čioms kartoms, atlikusių savo misiją,
kad tauta gyventų.

Parengė Henrikas Valavičius

“Lithuania Hungers for Free
dom”. Eitynių stebėtojams lie
tuviai dalins specialiai paruoš
tus atsišaukimus Lietuvos rei
kalu.
Rugpjūčio 3 d., 3 v.p.p., bus
simpoziumas “Katalikų Bendri
ja šiandien Lietuvoje, Ukraino
je ir Rytų Europoje”. Lietu
viams atstovaus kun. K. Pugevičius. Tą pat dieną, 8 v.v., bus
specialios Mišios už taiką ir tei
singumą. Mišias laikys kardino
las Krol, kongreso šeimininkas.
Tarp koncelebrantų bus lietu
vių komiteto vykdomasis vice
pirmininkas kun. K. Sakalaus
kas.
Rugpjūčio 4 d. po pietų bus
Pasaulio Lietuvių Kunigų Vie
nybės suvažiavimas.
Rugpjūčio 6 d., 8 v.v., įvyks
Čiurlionio ansamblio koncertas.
Tas pat ansamblis su kanklinin
kėm atliks kompoz. A. Mikuls
kio parašytas specialias kanklių
Mišias rugpjūčio 7 d., 10 v.r.,
Šv. Petro ir Pauliaus katedroje.
Mišios bus laikomos už kenčian
čią Lietuvos K. Bendriją. Ir dar
vieną koncertą ansamblis atliks
tuoj po Mišių katedros aikštėje.
Po to bus lietuvių agapė ir atei
tininkų sendraugių suvažiavi
mas. 7 v.v. numatyta tautybių
procesija.
Be to, kiekvieną, savaitės die
ną 10.30 v.r. kurioje nors lietu
vių parapijos šventovėje (Šv.
Andriejaus, Šv. Jurgio ar Šv.
Kazimiero) bus koncelebruotos
lietuviškos Mišios. Viso kongre
so metu Filadelfijos Civic Cent
ro salėje Dus lietuvių meninin
kų Viktoro Veselkos ir Juozo Ja
siūno darbų paroda. Drauge ten
bus išstatyti eksponatai apie da
bartinę Lietuvos Katalikų Bend
rijos padėtį. Prie parodos bus
taip pat dalinama V. Volerto pa
ruošta brošiūra apie “LKB Kro
niką”, tikinčiųjų persekiojimą
ir Lietuvos padėtį.
~

• Neturėkime dvejopos sąžinės:
vienos katalikiškos asmens gyveni
me, antros pagoniškos visuomeni
niuose ir valstybiniuose reikaluose.
Skaudu žiūrėti, kaip kartais tėvynės
vaikai stoja vienas prieš kitą.
VYSK. K. PALTAROKAS
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Girti vairuotojai
Kovo 31 d. — pirmadienis.
Bent jau darbo savaitę vyrai ga
lėjo pradėti blaiviomis galvo
mis, tačiau dar 5 vai., ryto Kau
ne už “Volgos” vairo sulaiko
mas Biržų AKV viršininkas Ka
zimieras Gudynas. “Ir kaip
jums beįtikti!” net supyko, “ge
ri dieną — blogai, geri naktį —■
ir vėl negerai!” 10 vai. ryto jau
girtas važinėjosi Vabalninko gi
rininkijos pjūklininkas Edvar
das Valunta. Girtas darbo dieną
baigė ir “Gintaro” kolūkio au
tomašinos vairuotojas Juozas
Praniauskas. O pėstysis Anta
nas Trakelis 19 vai. buvo tiek
girtas, kad sumaišė kelius: vie
toj to, kad eitų į Klausučius —
patraukė į Pabiržę.
Balandžio 1-ji — melagių die
na. Visaip bandė išsisukinėti
naftotiekio vairuotojas Arvydas
Juodgudis, pasigėręs. Papilyje.
TŪT santechnikas Vincas Pet
rulis prie Vabalninko į kelią iš
ėjo tiek girtas, kad tarp beprasilenkiančių automašinų suda
rė avarinę situaciją ir vos nežu
vo po pienovežiu.
Kazys Letkauskas, LŽŪT rajo
ninio susivienijimo automechanikas, gėrė balandžio 2 d. vaka
re, bet neatsispyrė pagundai pa
vairuoti nuosavą “Pobiedą”.
Balandžio 4 d. Biržų prekybi
nės bazės darbininkas Bronius
Klanauskas prisigėrė tiek, kad
pradėjo įsivaizduoti esąs plates
nis už galinguosius “Mažus” ir
patraukė pačiu gatvės viduriu:
tesitraukia visa smulkmė į šalis.
Balandžio 5 d. pensininkas
Antanas Andrijaitis markstėsi
iš sotumo, prisigėręs pas biržietę Garbauskienę, o jo nešertas
arklys užsuko pasiganyti į vieną
dar nežaliuojantį miesto skverą.
Tą pačią dieną Černiachovs
kio kolūkio kolūkietė Veronika
Pečiulienė, su šeima besisve
čiuodama pas Antaną Indriliūną, Andrijaičio lygio nepasiekė:
kaip motociklo vairuotoja, kas
antrą stiklelį praleido, bet tas
prakeiktas vamzdelis (alkoho
liui krauju j e matuoti) vistiek
pažaliavo.
Dar tik 12 valanda balandžio
7-tosios dienos, o rajono finan
sų skyriaus vairuotojas Alfon
sas Jusys jau girtas". Balandžio
8 d. gėręs dar valandą anksčiau,
mopedu važinėjosi Medeikių
kolūkio elektrikas Vytautas An
tanas Puodžiūnas. “Tarybinio.
Artojo” kolūkio statybininkas
Petras Grubinskas prie nuosavo
“Žigulio” vairo sulaikomas 15
valandą.
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Ir taip susidaro įspūdis, kad
nelaimėmis. Du Panevėžio profjeigu ne autoinspekcija, baigia
technikinės mokyklos mokiniai,
“BŽ”, įmonėse ir organizacijo
Algirdas Židonis ir Vidmantas
se už išgėrimą darbo metu per
Dagys, atvažiavo į Sodeliškio
daug nebaudžiama, todėl suve
apylinkę į vieno mokslo draugo
dant metinius “Stop!” konkurso
tėvo laidotuves ir išvažiavo pa
rezultatus,
girtuoklius teks
sivažinėti Vidmanto tėvo —skirstyti į dvi dalis: gėrusius : kolūkio mechaniko — žinioje
laisvalaikiu ir įsigudrinusius tai
esančiu kolchozo motociklu su
daryti neatsitraukiant nuo ga priekaba. Jie pasuko ne į Bir
mybos, apmokamu laiku.
žus, bet Skaistkalnin, kur auto
Geriančius atsitraukiant nuo
inspektorių mažiau. Skaistkalgamybos griebia draugiški teis nyje nusipirko vyno, alaus ir
mai, sudaryti prie įmonių ir or pasileido į N. Radviliškį, kur
ganizacijų darbo drausmei pa Leitiškiuose gyvena Dagio drau
laikyti. Tie teismai taip pat
gė. Ten pasėdėjo, išgėrė, bet Žisprendžia amoralių poelgių by doniui pasidarė nuobodu —
las, kurioms priklauso smulkus
trys ne kompanija — ir jis iš
kyšininkavimas. Daug bylų
ėjo pasivažinėti motociklu. Be
draugiški teismai nagrinėja dėl
lėkdamas keliu sutiko autobusą.
pasirodymo girtais ir netinka Neįpratęs ir išgėręs motocikli
mo elgesio viešose vietose. At ninkas perdaug pasuko į dešinę
rodo, į draugišką teismą leng ir kliudė priekabos ratu buvu
vai gali patekti kiekvienas, ku sio stulpo liekanas. Smūgio pa
ris dėl ko nors nepatinka komu mėtėta priekaba skrido oru, o
nistiniams ponams.
pasimetęs Židonis atsiskyrė nuo
motociklo ir, nusviestas į kelio
s Išgėrusių nelaimės
Išgėrusių pasivažinėjimai au vidurį, pateko tiesiog po autotomašinomis dažnai pasibaigia ' buso ratais .. . Medicininė pa-
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galba jam jau buvo nereikalin
ga.
Pasirodė, kad motociklo ne
veikė nei rankinis, nei kojinis
stabdžiai, bet kalčiausi šioje is
torijoje, rašo Biržų tardymo
grupės vyr. tardytojas A. Pipi
ras, buvo rajono kelininkai, pa
likę 15 cm augščio gelžbetoni
nio stulpo likutį, tiesa, šiek tiek
į šalį nuo važiuojamosios dalies.
Atidžiau pasidairius po rajoną,
sako Pipiras, nemažiau pavojin
gų kliūčių rastum tiesiog- Re
tyje.
Viename “BŽ” numeryje įdė
ta sudaužyto P. Morkvėno “Za
porožiečio” nuotrauka. Biržų
rajono valstybinio draudimo in
spekcijos viršininkas E. Janu
šonis įspėja, kad draudimo pre
mija nemokama, kai savininkas
sudaužo transporto priemonę ją
vairuodamas išgėręs svaigalų.
Alus ir darbas
Pačiuose gėrimuose dažnai
įvyksta muštynės ir kartais pa
vartojami peiliai. Statybininkas
Sigitas šakarnis dirbo “Vieny
bės” kolūkyje pagal rangos su
tartį. Dvi dienas padirba, dieną
atostogauja. Arba priešingai.
Pareikalauja išgerti — kolūkie
čiai parūpina. Tokia buvo ir
praėjusių metų spalio dvide
šimt šeštoji diena. Bedažydami
kambarius su švogeriu R. Truseliausku, iš būsimos šeiminin
kės pareikalavo alaus. Magary
čioms. Ką daryti Jekaterinai
Lebedevai — atnešė kibirą.
Gerti dviem nuobodoka, todėl
pasikvietė netoliese dirbusius
tokius pat sutartininkus Kęstu
tį Brazauską, Stasį Ragaišį ir
pastarojo tėvą Petrą. Vidurdie
nis, o penki vyrai sėdi ir geria
alų. Ir ko jiem negerti, sako
laikraštėlis, jeigu ir beuliojant
uždirbs perpus daugiau, negu’
kolūkio laukuose plušanyts kol
ūkiečiai.
Begerdami susipyko dėl ap
versto dažų kibiro. Kai svečiai
išėjo, šakarnis juos pasivijo ir
peiliu pavojingai sužeidė Stasį
Ragaišį ir Kęstutį Brazauską.
Daug pastangų teko padėti Bir
žų ligoninės chirurginio sky
riaus personalui, kol Ragaišį, o
ypač Brazauską, išgelbėjo nuo
mirties.
(Bus daugiau)
T. Z .

TĖVŲ ŽEMĖ LIETUVA

mūs

Širdyje

visada j

Vokietija

Pasaulio Latvių Dienų parade žygiuoja ir jaunimas | dainų šventę Maple
Leaf Gardens Toronto gatvėmis liepos 4 dieną
Nuotr. J. Ligers

VASARIO 16 GIMNAZIJA moks
lo metus užbaigė birželio 26 d., o
naujuosius pradės rugpjūčio 29 d.
Tikimasi, kad gimnaziją tada papil
dys mokiniai ir iš kitų šalių. Prašy
mai priimami šiuo adresu: Priv. Litauisches Gymnasium, 6840 Lampert
heim ■ Huettenfeld, W. Germany.
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DR-D- DEGÈSYS

Musų krašto sistemoje dirbantis žmogus sulaukęs 65 metų atsiduria
pensininkų grupėje. Šis staigus perėjimas į pensininkų eiles daug kam būna
tiek materialinis tiek moralinis smūgis.
Kai kurie šio amžiaus laukia tikėdamiesi praleisti daugiau laiko savo
asmeniniam gyvenimui, kiti jo bijo galvodami, kad išėjimas į pensijų atskirs
juos ne tik nuo kasdieninio užsiėmimo, bet ir nuo visos veiklios visuomenės.
Dauguma 65 metų sulaukusių pensininkų dar tikisi naudingai praleisti
artėjančios senatvės dienas.
Dabartiniu metu Jungtinėse Amerikos Valstybėse 10°/o gyventojų t. y.
apie 20 milijonų žmonių yra daugiau 65 metų. Turint galvoje, kad ši grupė iš
metų į metus didės, kyla klausimas, kaip galima pagerinti senatvės
problemas, kad senesni žmonės būtų sveiki ir produktyvūs. Sveiki, kad ir
seni, žmonės neapsunkina nei valdžios nei socialinių įstaigų, todėl
sveikatingumo kėlimo klausimas senų žmonių tarpe susilaukia vis daugiau
dėmesio tiek medicinos tiek valdžios sluogsniuose.
Senatvės pakitimams bei senesnių žmonių gyvenimui studijuoti, Jungti
nių Amerikos Valstybių gydytojų sąjunga yra sudariusi komitetą. Šio
komiteto tyrimų rezultatai rodo, kad žmonės, sulaukę 65 metų amžiaus, yra
dar visai produktingi darbininkai ir dauguma jų galėtų savo srityje dirbti ir
toliau. Jie pataria pensininkams įsijungti į šalpos ir visuomeninę veiklą, nes
veikla šiose srityse dažnai duoda jiems moralinį pasitenkinimą.
Stebėjimai rodo, kad bet koks darbas ar jis būtų protinis ar fizinis,
pensininkų gyvenimą ne tik prailgina, bet jį padaro naudingesnių ir
malonesniu. Panašių išvadų yra priėję ir kiti paskiri senatvę studijuoją
mokslininkai.
1973 metais Dr. Alexander Leaf, žmogaus senatvės eigos tyrimų
specialistas, paskelbė rezultatus savo studijų, darytų Equadore, Wilcabamba kaimelyje. Toje mažbje vietovėje gyveno 819 žmonių. Jų tarpe Dr. A.
Leaf rado 9 gyventojus sulaukusius daugiau 100 metų amžiaus. Vienas jų
buvo jau 149 metų, kitas - 123. Toks ilgo amžiaus žmonių skaičius mažame
kaimelyje yra ypatingas, turint galvoje, kad Jungtinėse Amerikos
Valstybėse tarp šimto tūkstančių gyventojų randame tik 3 senesnius negu
šimto metų. Dr. A. Leaf, tirdamas tų senų žmonių gyvenimo būdą bei jų
Kraujagyslės sukaftėja
Gyvenimo trompintojai
sveikatingumą rado, kad visi Wicabambos šimtininkai buvo geros sveika
tos, dirbo fizinį darbą ir buvo aktyvūs tiek šeimos aplinkoje, tiek to kaimelio
“Dental Abstracts” žurnalas su
nuo perdaug mėsos
socialiniame gyvenime. Stebėtina, kad jie neturėjo arteriosklerotinių minėjo priežastis, kurios sutrum
Vascular Research Laboratory
pakitimų. Jų kraujo spaudimas prilygo jaunų žmonių kraujo spaudimui ir jų pinta žmogaus amžių.
trys
gydytojai, Brooklyne priėjo
1. Nutukimas, padidinąs svorj
protinis pajėgumas bei atmintis buvo dar visai gerame stovyje.
išvados, jog valgantieji perdaug
10%, nuo mūsų amžiaus nutrauks 1
mėsos
savyje paskatina kraujagys
Dr. A. Leaf buvo nuvykęs ir į kitas vietoves, kaip pavyzdžiui į Gruziją ir ar 2 metus.
lių sukalkėjimą — (arteriosclero
Azerbeidžianą, esančias Kaukazo rajone. Jis rado, kad ir šiose vietovėse
2. Kasdieninis cigarečių rūkymas
sis).
šimto metų sulaukę daugumoje buvo sveiki, judrūs, dirbo fizinį darbą ir amžių sutrumpina nuo 8 iki 10
Sukalkėjimas pasireiškia tuomet,
buvo aktyvūs tų\vietovių gyvenime. Visų tų virš šimtą metų turinčių metų.
kai arterijų ‘pamušalas’ pradeda
3. Gyvenimas dideliuose miestuo
apsidengti taukuota medžiaga —
žmonių dieta, kalorijų atžvilgiu, buvo per pusę mažesnė negu Jungtinių se, o ne mažesniuose miestukuose
‘choresterol’. Tas atsiliepia ir į
Amerikos Valstybių gyventojų. Ji susidėjo daugiau iš daržovių, vaisių ir arba ūkiuose amžių sutrumpins nuo
širdies veiklą.
pieno gaminių. Mėsos visi valgė nedaug. Įdomu pastebėti, kad vienas 4 iki 6 metų..
4. Pasiliekant nevedusiu, amžių
būdingesnių jiems papročių, tiek Wilcabamba kaimelyje tiek Kaukazo sutrumpins
Kava Ir Arbata
nuo keturių iki 5 metų.
apylinkėje gyvenančių žmonių tarpe, buvo pamėgimas kasdien gerti mažą
5. Vyrai trumpiau už moteris
Daugiausia kavos išgeria švedai,
kiekį vyno, arba prieš valgant išgerti stikliuką degtinės. Šių dienų gyvena nuo dviejų iki 3 metų.
o ne turkai.
6. Vairuojant automobili amžių
Švedui vidutiniškai išeina per
stebėjimų duomenys rodo, kad mažas kiekis alkoholio nekenkia žmogaus
sutrumpins
nuo
dešimties
12
metus 24 svarai, o turkui tik 140
sveikatai, o priešingai prisideda gyvenimą prailginti.
mėnesių.
gramų.
Žmogaus amžiaus ilgis ir senatvės eiga nėra pas visus vienoda, bet
Anglai gali sukelti streikus, jei
kiekvienas senstantis žmogus palaipsniui darosi mažiau pajėgus įprastam
jiems fabrike neduosi pertraukos
darbui bei gyvenimo tempui. Senėjimo metu žmogaus organizme atsiranda
arbatai gerti, vis dėlto ne jie. o
daugiausia arbatos sunaudoja airiai.
organų pakitimai. Nervinė sistema ir kraujo indai yra patys pirmieji
organai, kurie pajaučia senatvės pradžią. Smegenų kraujo mityba suprastė
ja ir kai kurios smegenų celės atrofuojasi. Atmintis pradeda silpnėti, jam
BEREIKALINGAI NUVARGSTA
ypač būna sunku atsiminti naujos pavardės ir tie įvykiai, kurie įvyko visai
PAKENKIA NERVAMS
'
neseniai. Sumažėja pajėgumas išmokti naujas sąvokas, tuo tarpu jaunatvėje
Dr. Alvarez nuomone, yra dvi
išgyventi įvykiai išsilaiko gana gerai, todėl seni žmonės ir mėgsta kalbėti
nervingų moterų rūšys: tos, kurios
apie jų praeitį daugiau negu apie ką kitą.
paveldėjo palinkimą nervuotis, kita
Protinis pajėgumas ne pas visus vienodai greitai mažėja. Protiniai
rūšis — trūkumas miego.
dirbantieji išlaiko protinį pajėgumą ilgiau. Daugelis žymių literatų,Daugelis moterų, nemokėdamos
mokslininkų, politikų bei menininkų buvo gana produktingi sulaukę 80 arba
kaip reikiant sutvarkyti naminę
ir 90 metų amžiaus. Tik prisiminkime tokius kaip Bernard Shaw, Bertrand
ruošą, bereikalingai bėgioja, grie
Russell, Adenauerį, DeGaull, Picasso arba Adomą Varną.
biasi šio, griebiasi to, ir tuomi save
Senatvės pakitimai nėra visada malonūs ir todėl nenuostabu, kad senesni
nuvargina, tuo tarpu kaip prie
žmonės jausdami kūno silpnėjimą, griebiasi įvairių priemonių kaip nors tą
geresnės sistemos viskas būtų gali
senatvę nustumti tolyn.*-1 Šiai senatvės baimei nėra atsparūs nei garsūs
ma atlikti greičiau ir su mažesnėm
politikai, menininkai, nei eiliniai darbininkai.
pastangom.
Savo laiku Rumunijoje buvo išgarsėjęs vaistas, Gerovital H3, kuris būk (Tęs . 5 psl,)
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KOLUMBIJOS JAUNIMAS PAKILO
Kolumbijos lietuvių jaunimas, jos LJS ir išsirinkti valdybos na
III PLJK atstovo Kęstučio Slot- rius. Tas pareigas apsiėmė Olga
kaus paskatintas, ryžtasi susio?“ ■Ralytė, Bruno Venslauskas, Gina
ganizuoti ir veikti. Balandžio 14 Gaurišaitė, Vacys Vileikis, Nely
d. 27 jaunuoliai iš Mędelino, Ca-| Vilei-kytė ir Vacys Kęstutis Slot
le ir Begotos susirinko stovyklau kus. ■
ti. Stovyklos vadeivas — Kęstu- j Šeštadienį Med’elino jaunimas
tis Slotkus, komendantas .—■ Va •pranešė apie savo veiklą, o po pie
cys Vileikis, pavaduoja —- Gina tų — įvairūs velykinių, papro
Gaurišaitė, daktarai — Viktutė: čių pristatymai.
Slotkutė de Rico ir Jairo Rico.
Vėlykų dieną — iškilmingi
Ketvirtadienį, balandžio 15 d. pusryčiai ir šv. Mišios. - ?
pokalbis apie Jaunimo kongreso!! Organizatorių nuomone: “...
ruošą, eigą ir nutarimus. Penkta ši stovykla mus visus labai sujun
dienį — Antanas Mockus praveda gė ir liko noras toliau kartu dirbpokalbį apie dabartinę Lietuvą. ! ti ir jungtis! Nuotaika puiki, la
Po pietų buvo svarstomi Kolum bai daug pasiekta”.
bijos lietuvių jaunimo sąjungos
Naujoji KLJS valdyba planuo
reikalai. Po ilgų diskusijų nutar ja sudaryti Kolumbijos lietuvių
ta, kad stovykloje susirinkęs jau jaunimo sąrašą, išleisti informa
nimas atstovauja veikliausiam cinį leidinį ir suorganizuoti tarpKolumbijos jaunimui ir nėra ko- . tautinę stovyklą kai m su Venelaukti
reikią. įteigti Kolųmbi- i cuelos jaunimu» ’

,

Už Lietuvos Laisvę ir Persekiojamą
Bažnyčią Lietuvoje
RUGPJŪTIS
Kad lietuviai uoliai dalyvautų lietuvių parapijų
pamaldose, veikloje ir Tarptautiniam Eucharisti
niam Kongrese (1-8 d.d.)
1 S Šv. Juozapo parapija, Lowell

2
3
4
5
6

P
A
T
K
P

9
10
11
12
13
14
15

P
A
T
K
P
Š
S

Vila Moinho Velho, Brazilija
ALRK Moterų S-ga, kp. 2, Cicero
ALRK Moterų S-ga, kp. 4, Arlington
ALRK Moterų S-ga, kp. 5, Worcester
ALRK Moterų S-ga, kp. 6, Lewiston
Švč. Mergelės Marijos parapija, Kingston
Melbourne Lietuvių parapija, Australija

16
17
18
19
20
21
22

P
A
T
K
P
Š
S

ALRK Moterų S-ga, kp. 7, Chicago
ALRK Moterų S-ga, kp. 8, Baltimore
ALRK Moterų S-ga, kp. 9, Rockford
ALRK Moterų S-ga, kp. 11, Seltzer
ALRK Moterų S-ga, kp. 15, Brockton
ALRK Moterų S-ga, kp. 16. Lawrence
Sydnėjaus Lietuvių parapija. Australija

23
24
25
26
27
28
29

P
A
T
K
P
Š
S

ALRK Moterų S-ga, kp. 17. W. Hartford
ALRK Moterų S-ga. kp. 18. Hollywood
ALRK Moterų S-ga. kp. 19, W. Pittston
ALRK Moterų S-ga, kp. 20, Chicago
ALRK Moterų S-ga, kp. 21. Chicago
ALRK Moterų S-ga. kp. 22. Arlington
Šv. Andriejaus parapija, New Britain

Šv. Juozapo parapija, Duryea
Šv. Antano parapija, Forest City
Šv. Kazimiero parapija, New Haven
Šv. Kazimiero parapija, St. Clair
V.J. Atsimainymo parapijos Draugijos ir
Brolijos, Maspeth
7 Š Šv. Kazimiero Seserys, Šv. Jurgio mokykla
Shenandoah
8 S V.J. Atsimainymo parapija, Maspeth

ŽVILGSNIS Į SVEIK AT Ą

(T,ęs . is 4 psl. )

tai atjaunindavo senstantį organizmą. Nežiūrint Amerikos ir kitų kraštų
sveikatos įstaigų užtikrinimo, kad tas vaistas buvo bevertis, jis buvo ir
tebėra populiarus ne tik Rumunijoje, bet ir kitose Rytų Europos valstybėse.
Seną organizmą atjauninti šiuo metu nėra galima, bet senstančio organizmo
funkcijas pagerinti priemonių yra. Tos priemonės yra vaistai, daugumoje
gerinantieji smegenų kraujo apytaką ir smegenų celių mitybą. Tokius
vaistus vartojant kai kurių senstančių žmonių atmintis ir bendra savijauta
pagerėja.
Kai kurie senatvės sutrikimai galima palengvinti vaistais, kiti prisilaikant
nuosaikaus gyvenimo dėsnių. Nuovargis, nepakankamas poilsis, nervinė
įtampa, persivalgymas ir perdidelis alkoholio vartojimas neigiamai veikia
mūsų kūną ir trumpina amžių. Fizinis darbas bei kūno judesys daug
prisideda prie geros sveikatos išlaikymo. Vaikščiojimas palengvina širdies
darbą ir sumažina kraujo indų susirgimus. Tie, kurie praleidžia senatvės
dienas sėdėdami ir nieko nedirbdami, trumpiau gyvena negu tie, kurie yra
aktyvūs ir judrūs. Seno žmogaus dieta turėtų būti lengva ir neriebi. Riebus
maistas ne tik didina kūno svorį, bet taip pat didina ir kraujo indų bei širdies
susirgimų skaičių. Todėl vietoj riebalų ir cukraus reikia valgyti daugiau
daržovių ir vaisių. Be vitaminų daržovės ir vaisiai turi daugiau celiuliozės,
kuri žadina vidurių peristaltiką ir tuo mažina vidurių užkietėjimo pavojų,
kuris senesnių žmonių tarpe yra dažnas.
Senesnio žmogaus organizmas yra jautresnis įvairiems negalavimams bei
ligoms, todėl jis yra reikalingas didesnės medicininės priežiūros. Tokiame
amžiuje dažnas sveikatos patikrinimas yra labai naudingas juo labiau, kad
senesniame amžiuje ne tik ligų, bet ir įvairių kūno auglių pasitaiko daugiau.
Taip pat reikia atsiminti, kad anksčiau atpažinta liga yra lengviau
pagydoma.
Norisi pabrėžti vieną senatvės metu dažnai pasitaikantį susirgimą, kuris,
mano nuomone, nesusilaukia pakankamo dėmesio, tai būtent, padidinto
kraujo spaudimo liga. Visa eilė stebėjimų ir tyrimų rodo, kad padidintas
kraujo spaudimas, jeigu yra negydomas, duoda keturis kartus daugiau
mirtinų širdies komp^likacijų negu gydytas.
Be medicininių reikalavimų, reikia neužmiršti ir senesnio žmogaus
psichinės nuotaikos. Senas žmogus, jeigu jis neturi darbo, pareigų įr
užsiėmimo, jaučiasi blogai,, nes jis pradeda galvoti esąs niekam nereikalin
gas. Todėl pensijos sulaukusiam asmeniui yra patartinas bet koks darbas.
Senesnio amžiaus laikotarpis galima palyginti su rudeniu. Ruduo yra
laikas gėrėtis ir naudotis tais vaisiais, kurie buvo pasodinti pavasarį ir
išauginti vasarą. Tas rudens laikotarpis nėra visiems vienodai saulėtas. Kai
kuriems jis atneša įvairių negalavimų, nusiskundimų bei blogą nuotaiką.
Daugelis nusiskundimų išplaukia iš senatvės ligų, bet kiti išplaukia iš
senatvės baimės bei nemokėjimo prisiderinti prie seno amžiaus pakitimų.

1

30 P ALRK Moterų S-ga, kp. 23. Pittsburgh
31 A ALRK Moterų S-ga, kp. 24, Brooklyn

FIZINIS DARBAS SVEIKESNIS

r
»

Fizinis darbas ir pasimankštinimas reikalingi sveikatai palaikyti,
— tikrina dr. Joseph B. Wolffe,
Medical Center, Norristown, Pa.
direktorius.
Iš atliktų tyrinėjimų paaiškėjo,
jog tuos, kurie atlieka įvairius dar
bus sėdėdami, kaip pavyzdžiui raš
tinių darbininkus, telefonų operato
res, busų vairuotojus, siuvėjus ir
pan., širdies priepuoliai ištinka tris
kartus dažniau, negu darbininkus,
dirbančius fizinį darbą faorikuose ar
laukuose.

KAIP IŠSIGYDŽIAU
Artritis mane kankino 20 metų.
Kalbėdamas su K. P,, pasiskundžiau.
Jis papasakojo, kaip vienas tautietis
išsigydė žuvų taukais. Daroma taip:
vieną šaukštą žuvies taukų (cod liver
oil) gerai sumaišyti su apelsinų sun
ka, išplakti nedidelėje stiklinėje
(apelsinų sunka turi būti iškošta).
Taip dariau kasdien eidamas miego
ti tris savaites. Po trijų savaičių pa
jutau, kad koja sveika. Tą patį darė
ir mano bičiulis J. B. Jis taip pat pa
sveiko. V. L.
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Rako stovykla, liepos 17
Labas. Čia aš — dusų „fofoqueira" iš
Šiaurės Amerikos.

Per musų dienotvarkę mes turim rank

darbių: padaryti lietuvaitės lėlytės, gin
taro karolius, išdeginti medj. Aš su sese
mama padarėm lėlytę, ir aš padariau ka
roliukus ir išdeginau.
Mes turėjom posėdžius apie lietuvių
organizacijas, Lietuvių Bendruomenę
ir tt Kitę dieną buvo posėdis su laužavedžiais — viena sesė mums paaiškino,
kaip turi būti laužo programa, kaip laužavedė turi daryti ir 1.1. Kada sugrjšiu,
noriu gauti laužavedės specialybę.
Turim iškylas su skautėmis, sueigas
su paukštytėmis ir 1.1.
Aš turiu daug draugų čia dabar. Iš

Ana Beatriz Bendoraitis

tos, e neste ta m bem como não podería deixai
Eu estou muito boa mas entrou um espin de ser.
ho no meu dedo.
Gostei muito da gincana que teve terçafeira e das tarefas apresentadas, que motivou
O Ricardo Bendoraitis, o Jose, o Puerta
a participação de todos, mas o que vai ficar
estão muito chatos.
na historia é o dia de ontem (quarta-feira).
Aqui tem tres cachorros um da Cynthia
e os outros do Casenco.
Uma longa caminhada de 6 km iniciou o
Todos estão muito bem mas tem uns cha nosso passeio. A exploração do lugar, as „pob
tos.
res” refeições e a chuva qüe nos visitou de
Já teve gincana e a Sandra pegou a nossa
madrugada, também contribuiram para o suformiga do grupo Pipiriukai e nós ficamos sem. cesso do acampamento.
Teve jogos: subir no morro, etc.
Nesta stovykla não teve dia da arnizade.
Alberto Greičius
Quinta feira teve olimpiadas.
No acampamento nós comemos na varan
Os dois Ricardos e o José ficam falando
da, a casa tem tres quartos, dois banheiros, sa
que a gente come barata, minhoca, etc. na ho
la e cozinha.
ra do almoço.
Na quarta feira nós saímos do sitio e anda
Quarta feira teve canto e o Ricardo e José
mos 6 quilômetros para fazer a fogueira e o
se esconderam, quando acabou eles aparece
almoço doze pessoas dormiram no mato de
ram.
noite choveu e voltaram encharcados.
O meu grupo chama-se Pipiriukai o da
A chegada foi boa.
Sandra Morkuté o do Ricardo „Ledu kalnas”.
O local é bem legal tem um rio as montanhas parecem escorregadores com mato e ar
Irutė Petraitytė
vores aqui no acampamento fez calor.
Gostei muito do acampamento, pois pude
mos muitas vezes fazer o que quiséssemos.
Muito bem organizado (Parabens Pe.Sauiaitis
e a todas as conselheiras), comida otima,nun
ca tivemos iguaL
Até hoje 5a feira, o dia rnais legal na min
ha opinião, foi na 4a. ontem, o dia da sobre
vivência. (e que sobrevivência): passamos o
dia inteiro no sol e a noite quando não nece
ssitamos mais de chuva, veio o maior pé d’a
gua.
Fizemos esculturas no sabão e decoramos
Todos estão bem unidos principalmente
pedras
é muito bom.
a turminha nova. É realmente uma pena não
A
comida
era boa. As camas tinham colter tido até hoje o dia da amizade. (Bis. ca
choões.
da um já tem seu parzinho ou ao menos pre
Na quinta-feira tinha um concurso para
tende ter).
correr,
o barzinho era numa janela.
Cada qual teve seu grupo, e que estes jun
tos lhe deram um nome: 3 grupos foram fei
tos: Ledų kalnas (o meu), pipiriukai, Morku- João Butkus Filho
tés.
Quarta-feira era o dia da sobrevivência.
Estou adorando.
Acordamos e arrumamos as coisas para acampar em um lugar. Andamos 6 km para che
gar ao tal local.
No almoço comemos linguiça batata, to
mate e cenoura.
Neste dia 12 pessoas iam dormir ao ar liv
re e eu era um deles.
No meio da noite começou a chover e o
kunigas Saulaitis foi nos buscar às 3 horas.
Voltamos ę todas as coisas estavam enchar
cadas.
Quinta-feira acordamos tomamos café e a
Audra fez uma brincadeira muito legal.
A Ponia Silickas era uma otima cozinhei
ra, a comida era deliciosa.
Antes das refeições tinha que rezar e quan
do a oração terminava era uma correría.
Tinha um riacho com agua muito gelada.
Eu gostei muito deste acampamento.
Elisabeth Jurčiukonis
Gostei muito deste acampamento apesar
de algumas comidas que não gostei.
Nós levantavamos às 8 horas da manhã e
dormíamos às 10 horas da noite.
Após levantar nós íamos hastear as ban
deiras e depois tomavamos café e fazíamos as
tarefas em grupo.
Na quarta-feira nós pintamos sabonete e
Rosana J urciukonís
na quinta-feira pintamos pedras.
Para mim stovykla é como uma família, cu
Eu subi no morro e quase levei um tombo
ja finalidade é despertar interesses a todos e
entre os pinheiros.
também muito divertido, e sei que para que
Aqüi há muitas árvores de mexirica, laran
isso seja feito muitas pessoas colaboram.
ja, ameixa e outras.
Nosso dia começa às 8:00 horas, cheio de
Um dia aqui teve ginkana e eles deram umuitas atividades e programas, e todas pessoas mas tarefas difíceis de cumprir mas ainda adão o seu recado, cada qual fazendo sua par chamos. Participaram os 3 grupos Pipiriukai,
te.
Morkutés e Ledu kainas. O vencedor foi o Le
O lugar é magnífico e tem até um rio atrás dų kalnas.
da casa. A pureza do ar e todo esse verde daO meu quarto era médio porque duas me
qui. vem completar o nosso acampamento.
ninas ficavam conversando alto.
A oportunidade de fazer novas amizades
Gostei de todos daqui inclusive o Toco o
esta sempre presente em todos acampamencachorrinho da Cynthia.

mokau daug naujų gražių dainų.

Beatriz Bacevičiūtė
LAIŠKAI IŠ STOVYKLŲ'
ŠIAURĖS AMERIKOJE
Rako skaučių stovykla, liepos 16

Dainava, liepos 6
Čia viskas gerai sekasi. Amerikiečiam
labai patiko „Žvakidė” (pastatyta São

Paule per kongresą sausio pradžioje),kai;
Aš gyvenu su Kernavės tunto skau
tėm, bet man Aušros Vartų tuntas (skau- tuoj kai atvažiavo ję pastatė čia. Visi iru

ne prisimena ir paklausė, ar aš mokinir man labai patiko. Visos galėjo pasaky- siuos teatro kurse.
Beatriz ir Robertas jau išvažiavo. Da
ti, kę jos jaučia būdamos skautės, ko
trūksta, kad galėtų daugiau padėt jauni bar aš viena pasilikau tarp daug žmonių
mui. Buvo labai jdomu. Aš papasakojau, svetimoj šalyje, bet aš labai patenkinta
kaip yra mūsų stovyklos, kę mes ten da čia, su viskuo ir visais.
rome, mūsų programą ir kažkaip prisimi
niau, kaip per Baltos Meškos stovyklą
(1975 Caucaia), per Kristaus dieną,prieš
čių vienetas) paruošė susikaupimo laužę

išpažintį vaikai paruošė tas maldas.
Kernavėj turėjome labai gražų laužą
su mišiom prie ežero, ir kilo mėnulis tarp
medžių ir švietė ežere, kuriame varlės ir
svirpliai dainavo savo melodijas. Buvo vė
si, šviesi ir tyli naktis.
Aušros vartų tunte turėjome susimąs
tymo laužę, kaip rašiau, bet šią naktį pa

žadino mane iš miego trečią valandą ir
nuvedė j Aušros Vartų rajoną ir gavau
mėlyną šlipsą (kaklaraištį - vyresniųjų
skaučių) su labai gražia ceremonija, ku
rios turbūt niekad neužmiršiu..Mano di
džiausias noras tai yra, kad mes galėtu
me kaip nors išlaikyti mūsų skautus,pri
traukti daugiau — bet kaip?
Beatriz ruošėsi pirmam patyrimo

laipsniui ir patyrusios skautės įžodžiui.
Daug stengiasi, dirba, pravedė jų laužą,
išmokė kaip reikia kepti bulves su svo
gūnais lauže. Išmokė kelias dainas por

tugališkai, grodama gitara, ir mergaitėm
labai patiko. Dvi mažos mergytės man
padainavo portugališkai, nes jų senelė
turi dvi seseris Brazilijoje, ir gavo plokš
telę.
\
r
.. „
... ,
Eugenija Bacevičiene

Man nei pilvas neskaudėjo. Su

mais

tu jau prisitaikiau.
Dainava labai graži vieta, su daug me
džių ir labai daug draugų. Šį laišką rašau

prie gražaus ežero.
Labai įdomus dalykas, kad čia sutem
ta po 21 valandos. Viskas eis skaičiuoja
ma kitaip — ne kilometrai, bet mylios,
uncijos ir taip toliau. Sunku susigaudy

ti.
Nilza Guzikauskaitė

Sanpauliškiai Robertas Saldys ir Bea
triz Bacevičiūtė (sėdį ant automobilio)
ateitininkų stovykloje Dainavoje, neto
li Detroito, JAV. Jų laiškai skelbiami
Mūsų Lietuvoje kas savaitę.
Nuotrauka Vytauto Bacevičiaus.
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0A& Malt&A
nininkai, kaip Klee ar švedų
spalvų mistikas Carl Kylberg,
kurių pirmtaku buvęs Čiurlionis
— teigia Christer Duke.

Soedertaeljės mieste, netoli
Stockholmo, gegužės 4 buvo su
rengtas vakaras M. K. Čiurlio
nio kūrybai pagerbti. Vakarą
surengė šio miesto kultūros na
mai. Programoje parodytas
trumpas film a s, pagamintas
Čiurlionio muzėjuje Kaune, ir
atlikta Čiurlionio simfoninė poe
ma “Jūra”, Įgrota orkestro su
vargonais. Stockholmo universi
teto lektorius Juozas Lingis kal
bėjo apie lietuvių tautą ir kul
tūrą. Išryškintas tapybos ir mu
zikos santykių klausimas Čiur
lionio kūryboje.
Šiuo vakaru užbaigta visą mė
nesi Soedertaeljės miesto kultū
ros namuose vykusi Čiurlionio
kūrinių reprodukcijų paroda,
pavadinta “Muzika pąveįksluose — paveikslai muzikoje”. Sa
vo išsiuntinėtuose kvietimuose
rengėjai rašė, kad jiems rūpi at
kreipti menu besidominčiųjų
švedų dėmesį į vieną kaimyninį
kraštą kitoje Baltijos jūros pu
sėje ir supažindinti su Čiurlio
niu, kuris daugelį stebina savo
pajėgumu susieti muziką su ta
pyba.

Didelis Čiurlionio kūrybos
gerbėjas yra Soedertaeljės mies
to teatro ir muzikos intendentas Harry Olt, estų kilmės šve
dų kultūros veikėjas ir Stockholme veikiančio baltiečių insti
tuto valdybos narys. Įdomu, jog
jį patį susidomėti Čiurlioniu pir
miausia paskatino japonų meno
istorikas ir žurnalistas Ichiro
Kato, kuris pernai Stockholme
įvykusioje tarptautinėje baltie
čių mokslinėje konferencijoje
skaitė pranešimą apie Čiurlio
nio kūrybą. Japonų tyrinėtojas
iš Yokohamos miesto iškėlė
Čiurlionio “rytietišką pojūtį”, jo
susidomėjimą Rytų filosofija ir
indiečių menu.

Ichiro Kato nuomone, Čiur
lionio paveikslų muzikinė darna
primenanti japonų klasikinius
medžio raižinius. Ir kiti meno
istorikai lyginą Čiurlionį su
tokiais japonų medžio raižyto
jais, kaip Hiroshige ir Hokusai.
Ypač pabrėžiamas didžiojo lie
tuvių menininko kūrybos ryšys
su garsiuoju Hokusai medžio
raižiniu “Banga”.
Harry Olt pasakojo, kad jis
pirmiausia susipažinęs ir susiža
vėjęs Čiurlioniu, klausydamasis
. jo simfoninės poemos “Jūros”.
Vėliau jis atradęs daug gyvo

To paties miesto laikraštis
“Laenstidningen” paskelbė me
no kritiko Christer Duke
straipsnį, kuriame teigiama, kad
Čiurlionis savo abstrakčiuose ir
simboliškuose paveiksluose mė
gino atvaizduoti savo rūšies vi
suotinį ritmą, tapydamas savitas
visatos vizijas, fantastiškas erd
ves iš sudėtingų vaizdų. Jo kom
pozicijos dažniausiai ramios, ge
rai išmąstytos, simetriškos. Žiū
rint į jo paveikslus, nejučiomis
prisimena tokie modernūs me-

100 metų nuo Prano
džiai svarų indėlį. Bet ir tai, ką
Pranas Vaičaitis trumpu laiku
parašė, turi išliekamąją vertę.
Pavyzdžiui, visiems žinomi ir jau
i chrestomatiniais tapę- tokie eilė• -aščiai, kaip “Yra šalis, kur upės
į teka”, “Jau pajėgos mažinąs; vysĮ tu kaip lapas”, “Norėjau ąš deimanto grūdus pagriebti” ir “Gy■ venimo mano saulutė jau lei1 džia”.
Pranas Vaičaitis (1876-1991)

A. Lembergas

jas. Taip gana originaliai verti
na Čiurlionio kūrybą Soeder
taeljės teatro ir muzikos intendentas Harry Olt.

muzikinio jausmo ir Čiurlionio
tapyboje, čiurlioniškasis muzi
kalumas, pasak Harry Olt, glū
di jausme ir išraiškoje, pana
šiai kaip švedų lyriko Gunnar
Ekeloef poezijoje. Daugelis
Čiurlionio paveikslų, kaip žino
ma, pavadinti muzikiniais termi
nais ir pasižymi judriu ar lėtu
tempu. Tai ypač pastebima kos
minio turinio cikluose — “Jū
ros”, “Piramidžių” ir “Žalčio”
sonatose. Pajutęs, kad vien mu
zika neįstengs išreikšti savo vaiz
duotės pasaulio, Čiurlionis vis
labiau pasinėrė tapybon, kurio
je jis iškilo kaip intuityvus ta
pybos mistikas, lyriškas regėto

AUŠRELĖ LIČKUTĖ
ŠUNIŠKA
I ŽURNALISTIKA

Loja šunys naktimis,
Baubčioja pelėdos —
Tampa žmonės šunimis:
i šuo rašeiva rėdos,
j

| Ir priloja kai kada
j Tiek šuva-rašeiva,
Kad prilotoji spauda
I Sveiką mato šleivą.
i šuo pribėga prie tavęs,
Į akis pažiūri,
I Tuoj sulos, ir tuoj atves
; Visą sėbrų būrį.
I

Ir prasideda ruja:
Drasko, plėšia auką —
Sprunka vargšas, bet deja,
Kur rast saugų lauką?

;
į
;
I

Miega žmonės naktimis,
Sapnužius sapnuoja —
Suskiai, virtę šunumis,
Puola ir aploja.

Noroms nenorams šia proga
prisimena ir kiti mūsų poetai bei
ŽURNALISTIKOS RIKTAI
Š. m. vasario 10 d. suėjo 100 Í rašytojai, numirę pačioje savo
Gyvas būdamas ponas
metų, kai Santakų kaime, prie i jaunystėje, puikiai pradėję, bet ir
Pąnaitis uoliai lankė susiSintautų, buv. Šakių apskrityje, į staiga viskį pabaigę." Štai, Ed
gimė žymus poaušrinio, bet dar; mundas Steponaitis mirė 1908 i rinkimus; miręs, deja, su
sirinkimų nebelankė.
spaudos draudimo laikotarpio m. vos tik 16 metų, Zigmas Gėlė
poetas Pranas Vaičaitis. Daug ža- ■ mirė 1912 m., būdamas: tik aš
dėjęs rašytojas mirė džiova labai: tuoniolikmetis, jau daug palikęs,
Lenkiškos dešros piknike
jaunas, tik 25 metų, kūręs poezi- ■ bet kiek dar būtų parašęs Jonas
buvo tikro lietuviško skoją vos kelerius metus. Pra- ■ Biliūnas, miręs 1907 m., teturė 1 nio.
nas Vaičaitis priklauso tam mū-. damas tik 28 metus, o jau mūsų j
sų literatūrinės raidos etapu’, ku- i laikais Vytautas Mačernis, žu
Rašytojas ilgai plaukio
ris, “Aušrai” sustojus, tęsėsi ikij vo 1944 metais, išgyven'ęs tiktai
jo, kol išplaukė į tarptauti23
metus.
'''
“
V
'
''
naujo ūgtelėjimo, jau spaudą at- s
j nius vandenis.
gavus. Tai buvo lyg pereinam-:
*
Prano Vaičaičio gimimo 100 !
sis laikotarpis,- kuriame grožinė į
Antro kaimo gyventojai
metų sukakties proga Lietuvoje j
literatūra dar tampriai rišosi su
visi yra miestiečiai.
išleista poeto kūrybos rinktinė,
tarnavimu visuomeniniam reika
&
pavadinta “Lėkite, daiw”,
lui, bet jau rodėsi ir visai nauji,
Plaukikas sėkmingai nu- ,
rengta A., Zalatoriaus. Leidinys
grynai asmeninio išsisakymo ir
skendo pačiame gyvenimo ,
gana plataus pobūdžio, 424 psl.,
grynai estetinio poreikio daigai.
žydėjime.
kuriame šalia 'paties poeto kūry
Abu šie' aspektai ir yra gana
bos teikiama ir pluoštas atsimi
ryškūs Prano Vaičaičio lyrikoje.
Mažame butelyje buvo
nimų apie patį poetą, duodama
Labai gaila, kad toks viltingas
naujų archyvinių dokumentų ir i daug vietos buteliams su
Prano Vaičaičio talentas turėjo
poeto gyvenimo faktų. Tai labiau i degtine.
užgesti per anksti. Toliau vysty mokslinis ir kiek galima pilnes
Nabašninkas dalyvavo
damasis, jis galėjo mūsų literatū nis Prano Vaičaičio raštų rinki
muštynėse, ir atsigulė grarai anuo laikotarpiu atnešti di- nys.
ban>
DIRVA
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Filmas apie
Clevelando
lietuvius
Clevelando Skautininkių
Draugovės iniciatyva pradė
ti organizuoti filmo, apiman
čio visą šimtmetį Clevelando
lietuvių kolonijos gyvenimo
ir veiklos, sukimui - rado
platų visuomenės pritarimą.
Iš organizacijų ir pavienių as
menų susidedanti grupė jau
artėja prie 100! Ir tam tiks
lui, Superior Savings and
Loan Assn., yra atidaryta
atskira sąskaita.
JAPONAS IKUO MURATA, To
kijo ekonomikos kolegijos humanita
rinių mokslų profesorius, jau baigė
K. Donelaičio “Pavasario linksmy
bių” vertimą į japonų kalbą ir jį pa
skelbė kolegijos žurnale, pridėdamas
ir originalo tekstą. Kartu su vertimu
pateikiamas ir 21 psl. straipsnis apie
K. Donelaitį, lietuvių raštijos bruo
žus. Prof. I. Murata, talentingas kal
bininkas, lietuvių ir latvių kalbas
studijavo Ohio universiteto kursuo
se. Lietuviškai jis susirašinėja su
vilniečiu akademiku K. Korsaku, fi
lologijos dr. A. Sabaliausku. 1974 m.
vasarą viešėjo Vilniuje. Prof. I. Murata yra pasiryžęs japonams pateikti
pilną K. Donelaičio “Metų” vertimą.
Pernai jis išvertė ir paskelbė vysk.
A. Baranausko “Anykščių šilelį”.
Vertimai atliekami labai kruopščiai,
naudojantis net tarminiais tekstais,
į juosteles įrašytomis deklamacijo
mis. Tačiau jų poetiškumo neįmano
ma patikrinti, nes nėra lietuvio, mo
kančio japonų kalbą.

TERESĖ IR JONAS BOGUTOS,
Čikagos lietuviai, kuria video filmus,
panaudodami vaizdines televizijos
juosteles. Aplankę Shenandoah vie
tovę Pensilvanijos valstijoje, jiedu
Čikagon parsivežė video filmą apie
senųjų ateivių gyvenimą. Jis bus ro
domas T. J. Bogutų vadovaujamame
teatre “Lithuanian Video Theater”.

Bus lietuvių
ukrainiečių
konferencija
Dr. Kęstutis Valiūnas, Vliko
pirmininkas, gegužės 31 turėjo
ilgesnį pasikalbėjimą su Ukrai
nos egzilų atstovais: Jaros
lav Stetzko, egzilyje buvusiu mi
ni steriu pirmininku, ir AnatoliJ
Bendriy, Ukrainos Informacijų
centro Washingtone pirminihku.
Pasikalbėjimas buvo atviras jr
nuoširdus. Sutarta spalio mėne
si New Yorke turėti lietuvių-uk
rainiečių atstovų konferenciją.
(E.)
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MĖNRAŠTIS “NORTHERN MO- i
SAIC”, leidžiamas Kanadoje, Onta- į
rio provincijoje, Thunder Bay mies
to etninių grupių tarybos, gegužės
mėnesio laidoje visą puslapį pasky
rė medžio drožinėtojui Jonui Moc
kui. Su juo skaitytojus supažindina
Lynne McClain straipsnis “Wood
carver Jonas Mockus”. Iš pateikia
mų duomenų sužinome, kad jis yra
gimęs 1918 m. Lietuvoje, ūkininko
šeimoje, ir drožimui skiria savo lais
valaikius nuo pat vaikystės. Šiuo
metu J. Mockus gyvena Thunder
Bay mieste, dirba Abitibi bendrovė
je. Jo drožiniai jam yra laimėję pre
mijas CNE parodoje Toronte ir vie
tinėse gyvenamojo miesto parodose.
J. Mockus yra sukūręs dekoratyvinę
lėkštę su W. Churchillio atvaizdu,
Kanados provincijų puodukus, pa
puoštus jų ženklais. Didžioji jo dro
žinių dalis betgi atspindi lietuviškas
temas. Straipsnis, kuriam medžiagą
parūpino dr. E. Jasevičiūtė, iliust
ruotas penkių J. Mockaus drožinių
ir paties pasidarytų darbo įrankių
nuotraukom. Jų tarpe yra Lietuvos
Vytis, verpianti motina, už kurios
nuo caro žandarų lietuvišką knygą
slepia skaityti besimokanti maža
mergaitė. Visi šie drožiniai, išskyrus
vieną vazą, yra bareljefinio pobū
džio

VITAS GERULAITIS, žymusis teniso žaidėjas, JAV rinktinės narys

V. GERULAITIS JAV TENISO
RINKTINĖJE
Pirmasis lauko teniso susitikimas
JAV — Sovietų Sąjunga baigėsi ko
vo 18 d.
Varžybos buvo suskirstytos į pen
kių dienų susitikimus. Varžytasi
Maskvoje (du kartus), Filadelfijoje,
Klevelande ir Indianapolyje.
Taškam skaičiuoti buvo panaudota
neįprasta “geimų” sistema. Vieton
individualią pergalę išryškinančių
laimėtų “setų” skaičiaus buvo su
tarta skaičiuoti laimėtus- “geimus”.
Dėlto baigminė pasekmė priminė
daugiau krepšinio rungtynes, o ne
tarptautinį teniso susitikimą. JAV

í

nugalėjo Sovietų Sąjungą 139:95 pa* .
sėkmė,
'•
Amerikiečių rinktinę sudarė —
moterys B. J. King, R. Cassais ir M.
Shalow; vyrai — V. Gerulaitis, M.
Riessen ir S. Mayer. V. Gerulaitis
sėkmingai žaidė vienete ir su S.
Mayer dvejetuose (šis dvejetas yra
1975 m. Wimblengdono varžybų dve
jeto laimėtojas). Vito laimėtų taškų
santykis buvo augštesnis, negu galu
tinė JAV rinktinės pasekmė perga
lėje prieš sovietus. Laimėjimas ame
rikiečių rinktinei atnešė $60.000 at
pildą.
Abu susitikimai Maskvoje buvo
sekami su dideliu susidomėjimu. Pil
noje salėje (14.000 žiūrovų) buvo ir
mažas būrelis lietuvių, atvykusių iš
Lietuvos stebėti šio susitikimo. Jiems
buvo malonu pasikalbėti su Vito tė
vu Vytautu Gerulaičiu, buvusiu Lie
tuvos teniso meisteriu. Dar maloniau
juos- nustebino šaunaus Vito geras
žaidimas ir gera lietuvių kalba. To
dėl ir autografų prašymams nebuvo
galo!
Vilniaus “Sportas”, aprašydamas
šį tarptautinį susitikimą, mini ir Vi
to Gerulaičio pavardę, tačiau “pamir
šo” paminėti, kad jis yra lietuvis.
Išeivijos lietuvių spauda, kuri nė
ra verčiama prisidėti prie šio tylos
sąmokslo, taipogi nepakankamą dė
mesį skiria garsiam lietuviui sporti
ninkui.

Turėkime drąsos, kalbėdami apie
Vitą, paminėti, kad jo pasaulinis
įvertinimas siekė net 14-tą vietą pa
saulyje ir kad dabar JAV jis yra ket
virtas.
Tikėkimės, kad jo pavardę dar il
gai girdėsime. Greitu laiku gal dar
skaitysime ir apie kitą Gerulaičių
šeimos narį — jo jaunesniąją sese
rį. taipogi puikiai valdančią teniso
raketę. J. B.

Penkiasdešimtmečio ruošiama gegu
žinė Žolinės dieną - rugpjūčio 15 —
Santa Isabel. Pakvietimus galima gauti
klebonijose ir pas komiteto narius. No
V. GERULAIČIO TRIUMFAS
rintiems važiuoti autobusu taip pat bus
galima gauti kelionės bilietą. Programo šeštadieni, birželio 26 d.. Vitas Gerulai
je Mišios 11 vai., seka „churrasco" gra is Wimbledone nugalėjo praėjusiųjų me
žioje gamtoje. Gegužinės pelnas skiria ų teniso čempioną Arthur Ashe. Tai būvi
nelauktas V. Gerulaičio triumfas, iškėlę.*mas „Republica da Lituania" aikštės
į į pačių geriausių žaidėjų eiles. Nors te
reikalams.
A
tiso ekspertai šiais metais nepranašauj;
Išvyką j Rio de Janeiro Penkiasde am čempiono titulo, bet niekas negali ži
loti, ką jaunas, atkaklus lietuvis padary
šimtmečio šventei rugsėjo 12 rengia
nei’ keletą baigiamųjų rungtynių.
Liet. Kat. Šv. Juozapo Bendruomenės
choras, kurio valdyba pasamdys auto
busus ir parūpins viešbutį. Autobusai
išvyks iš São Paulo penktadienį, rugsė
jo 11 vakare, o iš Rio de Janeiro po
šventės sekmadienį, rugsėjo 12 d. po
piet Platesnės informacijos sekančia
Atlyginimas ir eilutės
me ML numeryje.
— Kodėl tau daugiau moka
Kun. M. Valiukevičius iš Niteroi per
už eilutę? — klausia jaunesnis
eitą savaitę lankėsi São Paule ir pasita
laikraštininkas vyresnįjį.
rė su choro valdybos pirm. Jonu Bag— Ogi todėl, kad aš rašau
džiumi dėl programos ir dėl ekskursijos
ir tarp eilučių, — atsakė šis.
smulkmenų.

Šypsenos

PENKIASDEŠIMTMEČIO ŽINIOS
Pereitą savaitę Penkiasdešimtmečio
komitetas parinko virš 80 fotografijų
lietuvių imigracijos skyriui metinėje Pabaitiečių parodoje, kuri įvyks nuo rug
pjūčio 20 iki 29 Praça Roosevelt

Knygai apie lietuvius Brazilijoje
trūksta kelių svarbių fotografijų. Nežiū
rint, kad Mūsų Lietuvos archyvas turi
daug nuotraukų ir apie 20 asmenų įtei
kė savo istorines nuotraukas, ligi šiol
nėra gauta fotografijų iš Bom Retiro,Vi
Ia Anastacio ir Parque das Nações mo
kyklų laikų, ir taip pat iš Vila Zeiinos
statybos ar šventinimo įvykių. Iš senų
knygų bei žurnalų paimtos fotografijos
netaip ryškiai išeis, todėl Penkiasdešimt
mečio komitetas kreipiasi j ML skaity
tojus, prašydamas šias fotografijas skubiai paskolinti.

Važiuojantys į Penkiasdešimtmečio
gegužinę Santa Isabel rugpiūčio 15 sa
vomis priemonėmis iš São Paulo, važiuo
ja Via Dutra iki Santa Isabel išvažiavimo.
Už 4 km pasiekę miestelį suka dešinėn,
prie pirmųjų šviesų kairėn, prie sekan
čio kampo dešinėn, ir prie sekančiu švie
sų kairėn, sekdami „Represa" ženklus.
Važiuoja asfaltuotu keliu 14 km ir prieš
tiltą suka kairėn, ties „Dito Melo" krau
tuvėle ir koplyčia. Negrįstu keliu pava
žiavę kilometrą ras gegužinės vietą.

NeprieštarauJkim policijai
Maskvoj, bestatant namą, iš
trečio augšto nukrito darbinin
kas. Atvykęs milicininkas ap
žiūrėjo, pasiklausė širdies pla
kimo, pajudino ir nusprendė:
Nebegyvas! “Numirėlis” lėtai
atvėrė akis ir pusbalsiu su
šnabždėjo:
— Netiesa!
— Laikyk liežuvį, idijote! —
sušuko kitas darbininkas. — Tu
nori už miliciją daugiau išmanvti!?
k
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Stasys Jurevi
tt

čius, Vincas Kutka ir Kazimieras
Bacevičius. Naujoji "i aryba pradė

ARŪNĄ STEPONAITI ir MARGARETE BUMBLYTĘ,

jo sudaryti darbo komisijų sąsta

sukūrusius lietuviškos šeimos židinį, nuoširdžiai sveikina ir gilios laimės lin
ki
Brazilijos Lietuvių Bendruomenė
BLB Literatūros ratelis
BLB Akademinis sambūris

tą.

Trečiojo Pasaulio Lietuviu Jau
nimo Kongreso paruošiamieji dar
bai jau buvo pradėti ir j šj darbą
įtraukti tiek naujai išrinktos tary
Sfietui/iois esw mes gimę
įEietuuais tu/timc to M!

BRAZILUOS LIETUVIU BENDRUOMENĖ

bos kaip ir valdybos nariai.
Inž. Arūnas Steponaitis BLB Ta
rybos pirm, užima ir III PLJ Kon
greso Brazilijos Komiteto valdybos
pirm, pareigas, inž. G. Bačelis —
I vicep., A.D. Petraitis — I sekr.,
adv. Alg. Sliesoraitis ir kun. Ant.

>

Antrojo ir Trečiojo Pasaulio Lietuvių Jaunimo kongreso Brazilijos komiteto pirmininką Arūną Steponaitj ir abiejų kongresų komisijų narę Margaretę Bumblytę jų sutuoktuvių proga sveikina ir amžinos jaunystės kartu linki

Artėja rinkimai. Ruošiamės iš
rinkti naują BLB Tarybą. Nevie

kyla klausimas: ką padarė
senoji taryba, kas buvo nuveikta
per tuos dvejus metus? Iš kitos
nam

pusės yra teisu peržvelgti tuos dve
jus metus ir parodyti visiems
tiems, kurie balsavo už dabartinę
BLB Tarybą, kad ju duotas pasi
tikėjimo balsas buvo tinkamai įver

A. A. JUOZO MATELIONIO

riai nuo to laiko paskyrė III PLJ
Kongresui savo geriausias pajė
gas, visą laiką ir atidėjo bent dali
nai organizacinį veikimą. Pirmoje

septintų mirties metinių Mišios
švęsimos šv. Kazimiero parapijos
koplyčioje, R. Juatindiba 28 —
Parque da Mooca, rugpiūčio —
agosto 7 dieną, 19 vai. vakarą
Kviečiame artimuosius ir pažįstamus jungtis į bendrą maldą jo atminimui.

vietoje visiems buvo kongresas,
visų dėmesio centre buvo kongre
so pasisekimas. Brazilijos lietuviai
turėjo įrodyti, kad jie yra pajėgūs
suruošti tarptautinio masto sąskry
dį. Šalia to didžiulio darbo pro

matosi ir organizacinio
LIETUVIS FILME "GOYA
darbo pažymės, nesurištos su IIIjų PLJ Kongresu.
São Paule pereitą savaitę pradė
tintas.
Pažiūrėkime apytikslią chrono
jo eiti Leningrado ir Rytu Berlyno
BLB Bendruomenė dirba kaip
loginę eigą, kas tuo metu dar vy
1971 m. išleistas filmas „Goya”,
organizacija, atstovaudama visiems
ko Brazilijoje, palikdami grynai
apie ispaną dailininką, kurio vaid
Brazilijos lietuviams. Kartu ji dir
kongreso paruošimo darbus.Šie su menį atlieka lietuvis artistas Do
ba per savo atskirus narius įvairio
daro visai atskirą mūsų kultūros is- natas, kurj liepos 18 d. „O Esta
se kitose organizacijose, nes tiek Ta
rijos tomą.Jo pasisekimo nuopel
do de São Paulo" vadina „exce
rybos, kaip ir Vaidybos nariai ne
nas priklauso visai Brazilijos lietu lente intérprete".
išėjo iš savo organizacijų, jų nepa
vių šeimai, kartu su Argentinos ir
liko. Ji dar palaiko santykius su
Urugvajaus lietuviais.
Baltiečių Komitetu, su Pavergtų
Alf. D. Petraitis

DADE ir visa, kas daroma lietu
vių vardu, oficialiai eina BLBendruomenės ženkle. Vietos valdžios

(Bus daugiau)

organai tai pripažįsta.
Paskutiniai
rinkimai jvyko
1974 metų kovo 17 d. Dalyvavo
644 balsuotojai. Balsai atėjo iš

BLB-nės INFORMACIJA

penkių valstijų, 18 miestų, daugy

bės S. Paulo miesto rajonų — bai-

rų. Buvo balsuota trijose vietose:
Vila Zelinos Jaunimo Namuose,
Vila Anastácio lietuvių mokyklo
je ir Mookoje, Šv. Kazimiero pa

rapijos patalpose. Per „Mūsų Lie
tuvą" buvo išsiųsta apie 800 balsa

vimo lapų, ir kita 300 buvo atski
rai pasiųsta šeimoms, kurios laik
raščio negauna. Tuo norėta pa
lengvinti balsavimą asmenims, kurie negali atvykti j balsavimo vie
tas. Gera dalis balsų gauta per paš

Kandidatai

MŪSŲ LIETUVAI 5.000 KR.
Brazilijos Jaunimo kongreso fi
nansų komisija liepos pabaigoje j-

teikė Musų Lietuvos administraci
jai 5.000 kruzeiru iš Jaunimo kon
greso likučiu. Paremdama savait
rašti, JK komiteto nutarimu finan

Kandidatu j BLB-nės organus
gali būti kiekvienas narys, turįs
nemažiau 21 metus amžiaus.

sų komisija dėkoja už ML pusla
pius, virš pusantrų metu skirtus
kongresui, už jdėtus skelbimus,

Balsuoti turi teisę kiekvienas na
rys, turįs 18 metų.
Kandidatūra galima siusti raš

pranešimus ir žinias.

tu:

Rinkimu Komisija
C.P. 2940
01000 SÃO PAULO, SP.
arba įteikti j ML redakciją-adminis-

Pirmasis naujosios tarybos posė

sas

D. Petraitis.

BLB Valdyba:

pirm. adv. Algirdas Sliesoraitis, vi
cep. inž. Gražvydas Bačelis, ižd.
Petras Bareišis, sekretoriai — kun.
Pranas Gavėnas, SDB ir Geny Žar-

kauskaitė, nariai — Stasė Lukoše

vičiene ir Aldona Valavičienė. Re-

TEZĖ APIE LIETUVIUS
São Paulo universiteto studen
tė Živilė Jūraitytė pristatė savo
„pos-graduaęao" direktoriui dizertacijos rėmus ir bibliografiją, kuriu
tema yra lietuviai imigrantai Bra
zilijoje.

STOVYKLAVO JAUNIMAS
Pereitą savaitgali J. A. Valavičių

sodyboje Santa Isabel stovyklavo
apie 20 jaunimo, diskusijų temai
pasirinkę naujai jsteigtos Br. Jau
nimo sąjungos ateities veiklą.

RIO DE JANEIRO, RJ
Sekančios lietuviu Mišios Rio
de Janeiro katedros koplyčioje
bus rugpiūčio 15d., 11 vai. Jas lai
kys kun. M. Valiukevičius iš Nite
rói už a.a. K. Martinkų ir Pr. Dut-

(Atkirpti ir įteikti asmeniškai ar paštu:)
Šiuomi užsakau "LIETUVIAI BRAZILIJOJE" leidinio

................................ egzempliorius. (Po 50 kruzeiru)

traciją.

Leidinio mecenatas 500 kr. ar daugiau

Garbės prenumeratorius — 100 kr.....................................

Lietuviškai kalbanti

................................

Prenumeratorius — 50 kr.

SIUNČIU SUMĄ CRS...................

gydytoja

dis jvyko kovo 21. Tuomet buvo

išrinktas Tarybos prezidiumas ir
valdyba. BLB Taryba: pirm. inž. Arūnas Steponaitis, vicep. kun, An
tanas Saulaitis SJ., sekr. Alfon

x
v
S

ku-

Vyru — moterų — vaiku

tą.

S
V
O

2

Matelionių šeima

tarpiais

Tautų organizacija PRO-LIBER-

i
r

Brazilijos III PLJK komitetas

BRAZILUOS LIETUVIU BEN
DRUOMENĖS VEIKLOS APŽVAL Saulaitis - kandidatas. Kaip ir kitu organizacijų žmonės, BLB na
GA
Laikotarpis: 1974 — 1976

<

Vardas, Pavardė..............................................................................................

DRA. HELGA HERING

Adresas (gatvė, pašto dėžutė) ...................................................................

médica
HOMENS-SENHORAS
CRIANÇAS

. Av. Eulma, 99—V. Sta. Maria
(Skersgatvis ties nr. 2214. Av. De
putado Emilio Carlo-Bairro do Li
mão)
Tel.: 220-0439 7 266-3569

• ••••••

•••••••••••••••••••••••••••»»•

, • •<

CEP, Miestas, Valstija....................................................................................

Siųsti: A. Valavičienė, R. Manoel Pereira Guimarães 87
04722 São Paulo, SP.
arbà: A. Saldys, Av. Antonio Carlos Fonseca 173
04290 São Paulo, SP.

arba įteikti parapijose ar Mūsų Lietuvos redakcijoje.

LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

1
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nyčią Mišioms už a.a. Andąų Stankūną. Už darbštų ir pasišventusj savo narj Vyrų Brolija suorganizavo ,
šias pamaldas, kuriose dalyvavo net
iš Zelinos ir kitų vietovių. Giedojo
choras ir bažnyčia. Ir meldėsi visi.

LIETUVIŠKOS SUTUOKTUVĖS
PADĖKA

Liepos 30 šv. Juozapo bažnyčio
Kaip gražus sapnas prabėgo ke je, Jardim Europa, moterystės sak
ramentu susijungė inž. Arūnas Ste
turi mėnesiai svetingoje S. Paulo
ponaitis ir Margarete Bumblytė.
lietuvių kolonijoj, šv. Kazimiero
Lietuvių ir portugalų kalbomis pra
parapijoj.
vestose apeigose giedojo V. TataŠirdingai dėkoju visiems malo
rūno diriguojamas ir vargonais F.
niems S. Paulo lietuviams už jų
nuoširdų vaišingumą, jvairias gau Girdausko palydimas L. K. Bend
ruomenės choras, o bažnyčia pil sias dovanas-aukas. Ypač jaučiu
nutėlė svečių iš viso São Paulo, iš
dideli dėkingumą Stasei Jankaus
visų lietuvių organizacijų — kadan
kaitei — dėka jos rūpesčių ir jos
gi susituokė Brazilijos Lietuvių
plačios pažinties su jos darbovie
Bendruomenės tarybos pirminin
tės gydytojais, grjžtu j Urugvajų
kas ir Lietuvių Sąjungos Brazilijos
beveik visai sveikas; ir Angelikai
pirmininko duktė. Civilinės vestu
Triubienei, T. Jėzuitų namų šeimi
vės vyko tą patj vakarą.
ninkei, rūpestingai mane globoju
Jaunieji savo ramia ir nuoširdžia
siai per tuos keturis mėnesius.
nuotaika paveikė visus susirinku Dėkingas T. J. Giedrys
sius, kurie ilgai pasiliko parapijos
salėje linkėti jiems laimingo gyve
MENO IR KULTŪROS PARODA nimo kartu,
t
jau šeštą kartą bus atidaryta š.
m. rugojūčio 20 d. 19 vai. Roose
NEMUNAS NEGAVO LEIDIMO
velt aikštėje,
Reikia, kad ypač šiais metais pa
„Nemuno” tautinių šokių gru
roda būtų turtinga savo ekspona pės mokytojas ir vadovas Jonas Lu
tų įvairumu. Tad reikalinga ypač
koševičius pereitą savaitę kreipėsi
tų eksponatų, kurie dar niekad ne j Švietimo ministerijos aukštus pa
buvo išstatyti.
reigūnus, prašydamas, kad „NemuTodėl prašome visus, kurie tu nui” būtų leista vykti j JAV be už
ri betkokių meniškų dalykų lietu stato (12.000 kr.) Pristatė Tauti
viškais motyvais, paskolinti paro nių šokių šventės komiteto laišką
dai, kad visi galėtų pasigrožėti mū (angliškai) ir kitus dokumentus,
sų lietuviško meno išdirbiniais —
iškaitant kiekvieno 25-ių šokėjų
paveikslais, audiniais, medžio dro ir palydovų asmeninę anketą.
žiniais, juostomis, pašto ženklų,
liet, pinigų, gintaro išdirbinių, ko
VEIKLOS KALENDORIUS
lekcijų ar pavienių daiktų.
Rugpjūčio 15. Žolinės gegužinė. J. A. Va
Taip pat būtų jdomu gauti ką
lavičių sodyboje. Santa Isabel. SP. Rengia
nors charakteringo primenančio
Penkiasdešimtmečio komitetas.
mūsų 50 metų istorijos laikotarpį.
Rugpjūčio 20-29. Šeštoji metinė PabaltieVisus eksponatus, su sąrašu,pra
čiu paroda su Lietuviu imigracijos skyriumi.
šoma įteikti liet, parapijų kleboni _ Praça Roosevelt São Paule.
Rugpiücio 21-22. Feira da .Amizade. São
jose.
José
dos Campos. SP. šoka Rūtelė.
Eksponatų pristatymas reikalin
Rugpjūčio 21-22. Tarptautinė folkloro
gas jau tuojau, nes reikia iš anks
šventė Japonu draugijos salėje. Liberdade,
to padaryti atitinkamus užrašus
pasirodo Nemunas.
bei paaiškinimus.
Rugpūčio 29. 15 vai. Mišios Vila Žolinoje
Po Mišių Liet. Kat. šv. Juozapo Bendruome
nės nepaprastas susirinkimas statutams keis-

KAIP l ATLAIDUS
susirinko lietuvių (ir kitataučių)
j Casa Verdės N. S. das Dores BažKĮiy ru iiprlni
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PAGRINDINIS IMIGRACIJOS PENKIASDEŠIMTMEČIO

MINĖJIMAS
Rio de Janeire rugsėjo — setembro 12 dieną.
Apeigos prie ll-ojo karo paminklo 9 vai.
Pamaldos Candelaria bažnyčioje 11 vai.
Kelionė laivu ir dalyvių vaišės.
DALYVAUKIME VISI

Kas gali, dalyvauja tautiniais rūbais.
Giedos L. K. Bendruomenės choras iš S. Paulo.

Lietuvių imigracijos Brazilijon Penkiasdešimtmečio komitetas maloniai
kviečia visus j Žolinės

GEGUŽINĘ
rugpjūčio 15 d., J. ir A. Valavičių sodyboje, Santa Isabel, SP. Mišios 11
vai., churrasco nuo 12 vai. Pakvietimai klebonijose ir pas platintojus.
Pelnas skiriamas Lietuvos aikštėms paminklinėms lentelėms ir aikš
tės atidarymo šventei.

ŠEŠTOJI METINĖ
PABALTIJO TAUTŲ PARODA

Praça Roosevelt, São Paulo
VIII 20-29
Šiokiadieniais 16 — 22 vai.
Savaitgaliais 14 — 22 vai.
Atidarymas VIII 20, 19:30 vai.
Lietuvių skyriuje LIETUVIŲ IMIGRACIJOS
PARODA

Valdžios jstaigos atsakė, kad
tokiai didelei grupei neįmanoma
duoti leidimo. Todėl ir „Nemunas”
dalyvavęs V-toje Tautinių šokių
šventėje Čikagoje 1972 metais, ne
galės dalyvauti šioje šventėje rug
sėjo 5, kuri yra oficiali JAV 200
Nepriklausomybės metų minėji
mo dalis.
Rugsėjo 12 - Lietuviu imigracijos Brazi
lijon Penkiasdešimtmečio šventė Rio de Ja
neire.
Rugsėjo 19 - Tautos šventė šv. Kazimie
ro parapijos patalpose Mookoje - 19 vai.
Rugsėjo 26, 16 vai. Naujos Liet. Kat. šv.
Juozapo Bendruomenės valdybos rinkimai.
Spalio 2, Instituto Histórico Geográfico
sesija apie Lietuviu imigracija, São Paulo.

Spalio 9. Penkiasdešimtmečio komiteto
ruošiama Pavasario šventė.
Spalio 31 - BLB-nės Tarybos-Valdybos
rinkimai.

tL Rugpiūčio 29 - rugsėjo 19 Nemuno kon
certinė išvyka i JAV Tautiniu šokiu šventę.
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CUAROA

LIETUVA

IŠSKRIDO Į JAV
Daumantas ir Jadvyga Dikiniai
liepos 31 trims savaitėms išskrido
j JAV aplankyti savo vaijcų ir jų
šeimų. D. Dikinis jau ketveris me
tus yra Bechtel do Brasil vedėjas
São Paule — firmos, kuri yra pa
grindinė Metro statytojų patarėja.
Dikiniai neseniai atšventė savo ve
dybinio gyvenimo 30 metų.

JUAZEIRO DO NORTE, CE
Atostogų metu Londrino uni
versiteto skyrių Ceará valstijoje ve
da prof. Emantė Jūraitieriė, šiuo
metu dėstanti Londrinos universi
tete Paranoje. Biologijos profeso
rė dalyvauja Projeto Rondon prog
ramoje.
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