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Techonologijoje yra žino
mas vadinamasis Murphy
dėsnis. Jis sako: ‘Jei kas ga
li įvykti, tai tikrai įvyks’.
Yra tik vienas nežinomasis kada. Dažnai išvystant nau
jus gaminius, kai kas lūžta
ar neveikia, mes pasakome:
‘Va, vėl tas Murphy įsimai
šė!’
Murphy dėsnis ne mažiau
tinka ir valstybių ir santvar
kų gyvenime. Ir juo netikresnis projektas, juo prastes
nis pamatas, tuo greičiau
‘Murphy įsimaišo’, ir viskas
griūna.
Grius ir Sovietų Sąjunga.
Iš viso reikia stebėtis, kad ji
dar taip ilgai išsilaikė ant to
kių nežmoniškų ir nemoralių
pagrindų. Kai kam gali atro
dyti, kad 60 metų sovietų eg
zistencija lyg ir liudija dar il
gesnę tos egzistencijos gali
mybę. Ištikrųjų, betgi, Sov.
Sąjunga jau buvo begriūvan
ti 30-siais metais, kai plačiu
mastu buvo organizuojamas
raudonosios armijos pučas.
Kaip paradoksiškai beskam
bėtų, Sov. Sąjungą nuo griu
vimo tada išgelbėjo Hitlerio
Vokietija ir II-sis Pasulinis
karas, vėliau gelbėjo, ir net
dabar gelbsti, Vakarų demo
kratija.

Įdomi dar ir kita paralelė.
Iš Vokietijos gudresni žydai
pradėjo bėgti apie 1930 me
tus. 1936 m. Berlyne įvyko
pasaulinė sporto olimpiada.
Ak, kaip norėjo Hitleris
savo sistemos pranašumą pa
rodyti pasauliui sporto are
noje! 1945 metais Trečiasis,
1000 metų Reichas jau nebe
egzistavo.
Iš Sov. Sąjungos žydai pra
dėjo bėgti prieš keletą metų.

1980 metais Maskvoje įvyks
pasaulinė sporto olimpiada.
Ak, kaip nori sovietai paro
dyti savo pranašumą bent
sporto arenoje! Kiek metų
dar po to Sov. Sąjunga gy
vuos? Pagal Orwell’į - iki
1984 metų, pagal dr. Štromo
pranešimą VLIKo seime Sov. Sąjungos griuvimas
yra tik kelių metų klausimasYra daug ženklų ir pačioje
Sovietų Sąjungoje pranašau
jančių permainas. Tegu So
vietai baladojasi po Afriką ir
vis muilina pasauliui akis ■
tas ant raudono Markso
smėlio vis aukščiau statomo
ir gramėzdiškai ramstomo
pastato griuvimo nesulaikys.
Šiandieną mes turime
pamato optimizmui. Tačiau
negalime optimizmo dėti mū
sų veiklos pagrindam TIKÉ'
KIMÈS GREITO LAISVĖS
RYTO, BET BŪKIME PASE
RUOŠ? DAR ILGAI KE
LIONEI Į TĖVYNĖS LAIS
VĘ.
Analistai sako, ir tai tik
riausiai yra tiesa, kad
Jimmy Carteris į preziden
tus buvo išrinktas iš Rytų
Europos kilusių amerikiečių
balsais, kai prezidentas For
das per debatus išsireiškė,
kad nemanąs, jog Rytų Euro
pa yra sovietų dominuojama.
Tai yra politinės jėgos mani
festacija skaitlingo bloko, ku
ris galvoja ir siekia to paties
kaip ir mes! Jei milijonai iš
Rytų Europos kilusių ameri
kiečių būtų politiniai apjung
ti, JAV politiniame gyveni
me atsirastų naujas fakto
rius su kuriuo būtų negalima
nesiskaityti. Atsirastų gali
mybė turėti mūsų galvojimo
Kongreso atstovus, senato-

Baltijos valstybių konsulai Kanadai prie Parlamento Rūmų
Ottawoje. Iš kairės: Latvijos konsulas dr. E. Upenieks, Lietuvos
gen. konsulas dr. J. Žmuidzinas ir Estijos gen. konsulas I.
Heinsoo.

Pabaltijo valstybių konsulai
Kanados parlamente
Vasario 28 d. Kanados Atstovų
Rūmų narys dr. S. Haidasz, baltų
bičiulis, suruošė Parlamento Rū
muose vakarienę Pabaltijo valsty
bių konsulams Toronte pagerbti.
Be jų, šiame priėmime dalyvavo
senatorius P. Yuzyk, vienas Užsie
nių reikalų ministerijos patarėjas,
skaitęs paskaitą apie Belgrado
konferenciją, KLB pirmininkas J.
Simanavičius, J. Danys, keli se
natoriai ir Atstovų Rūmų nariai.
Kokteilio metu atsilankė užsienio
reik, ministeris d. Janieson, ilgo
kai pasikalbėjęs su svečiais.
Po vakarienės konsulai buvo vie
no senatoriaus palydėti į Senatą ir
pasodinti gubernatoriaus ložėje.
Jie buvo pristatyti senatoriams,
pažymint, kad Kanada nepripažįs
ta Pabaltijo valstybių inkorporavi
mo į Sovietų Sąjungą.
Kitą dieną, kovo 1, įvyko jau tra
dicija tapusi Ottawos Parlamento
Rūmų salėje šeštoji baltų vakaro
nė ‘Baltic Evening - Soiree balte’
vadinama. Nuo kiekvienos baltų
tautybės dalyvavo po 25 asmenis.
Kiti (apie 150) garbės svečiai: fed.
ministerial, parlamentarai, amba

rius. Atsirastų galimybė
afirmatyviai paveikti JAV
užsienio politiką!
Tokia nauja dimensija
mūsų veiklai atneštų naujų
impulsų ir būtų patraukli
mūsų ambicingiems jaunie
siems. . Į tokios Rytų Euro
pos amerikiečių politinės
santarvės kūrimą savo ener
giją galėtų nukreipti mūsų
Bendruomenės politinio dar

Lietuvos nacionalinė
M.Mažvydo biblioteka

sadoriai, konsulai, žurnalistai,
tarp kurių ir T.Ž. red. dx...P. Gai
da. Paminėtinas ir nuncijaus,
JAV-bių, Vokietijos ir Graikijos
ambasadorių dalyvavimas. Lietu
vos gen. konsului dr. J. Žmuidzinui teko garbė sėdėti už stalo su
nuncijumi B. Palmas ir Senato pir
mininke R. Lapointe.
Atidaromąją kalbą pasakė dide
lis baltų draugas, vakaro globos
komiteto pirmininkas, senatorius
P. Yuzyk, o pagrindinę - Kanados
Krašto apsaugos ministeris B
Danson, kurio senelis yra gimęs
Vilniuje. Baltus sveikino ir Atsto
vų Rūmų narių konservatorių va
das W.B. Baker - savo, socialde
mokratų ir opozicijos lyderio Clerc
vardu.
Meninėje dalyje iš lietuvių pu
sės dainavo solistė G. Čapkauskie
nė, muz. J. Govedui akomponuojant. Ji palydėta ilgais plojimais
Uždaromąją kalbą pasakė KLB
pirm. S. Simanavičius.
Šio gražaus vakaro, kaip ir pen
kių ankstyvesniųjų, parengimo
ašis - tai ctaviškis mž. J. Danys ir
didžioji talkininkė p. J. Danienė.

bo entuziastai rodą gerų no
rų ir energijos.
Jei to pasiektume, galėtu
me sakyti, ne vien prašyti.
Ir šio kašto labui, ir visos
žmonijos labui, ir mūsų kelio
nes į Lietuvos laisvę sutrum
pinimui, galėtume sustabdy
ti Sovietų Sąjungos, to visų
tironijų King Kongo, rėmi
mą.
P. J. Nasvytis
DIRVA
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Galutinai nustatyta, kad l’LD prasideda 1978 tu. birželio
•ti d 9 v.r. sporto žaidynėmis ir baigiasi Pasaulio Lietuvių
B.tnlriiomenės seimo posėdžiais liepos 4 d.

Pašauto Lietuvių Sporto Žaidynės
BIRŽELIO 26. PIRMADIENĮ
Krepšinio rungtynes Btiniiiamtliorpe GI (plane nr. 2D.
i.litui Grove ( I
13. Silverthorne GI
IS. Vincent M;is>ey GI - 17, Westway IIS — 16. Etobicoke Olympium — 2.
Skaitmenys dešinėje nurodo vietų žemėlapyje).
BIRŽELIO 27, ANTRADIENĮ
Stalo tenisas: Richview (JI - - 20

BIRŽELIO 28, TREČIADIENĮ
Lauko tenisas: Trinity-Redwood parke — 12, High Park
19. Etobicoke Stadium Complex Centennial — 2

BIRŽELIO 29, KETVIRTADIENĮ
Lengvoji atletika: Etobicoke Stadium Complex Centen,i!
2. Tinklinis; New TorontcrSS — 15, West iluiabcr CI
14. Šachmatai: 'Toronto Lietuviu Namuose — 1. Šaudymas:
r.iamptoii. Heart Lake, šaudykloje ir Downsvicw šaudykloje.
Oficialus PLSz atidarymas — Etobicoke Olympium ir Sta
dium Complex— 2.
BIRŽELIO 30. PENKTADIENĮ
Plaukimo varžybos: Etobicoke Olympium baseine — 2.
Golfas — Nobleton Lakes and Country Club aikštėje. Sporti
ninkų susipažinimo vakaras — 7 v.v. Toronto Lietuvių Na
muose. 1573 Bloor.St. W.

LIEPOS 1, ŠEŠTADIENĮ
Krepšinio ir tinklinio baigmės Etobicoke Olympium — 2.

LIEPOS 3, PIRMADIENĮ
Futbolorungtynės — Earlscourt parke — 11.
Tikslūs adresai, programos ir tvarkaraštis bus paskelbti
PLSŽ leidinyje.
Bilietai parduodami į atskiras arba vienas bilietas į visas
sporto varžybas.

Nakvynėms rezervuota 400 lovų (kiekviena $44-55 savai
tei) The St. George Campus, University of Toronto. Taip pat
rezervuota 300 kambarių “Holiday Inn”, 970 Dixon Road,
Rexdale, Ontario.
PAREIGŪNŲ ADRESAI:
Organizacinio k-to pirm. — Pr. Berneckas, 32 Rivercrest
Rd., Toronto, Ont. M6S 4H3. Tel. 1-416-763-4429.
Varžybinio k-to pirm. — A. Klimas. 223 Church Street,
Weston. Ont. Tel. 245-7210.
Informacijos koordinatorius — J. Karpis, 34 Warwood
Rd., Islington. Ont. M9B 5B3. Tel. 622-4742.
Nakvynių k-jos pirm. — Kęst. Budrevičius. 519 Dovercourt Rd., Toronto, Ont. M6H 2W3. Tel. 535-9755.
Žaidynių leidinio redaktorius — archit. Alg. Danelis,
410 Davenport Rd., Toronto, Ont. M4V ’B5. Tel. 924-6450.
Bendravimo, informacijos ir priežiūros k-jos pirm. —
Br. Stundžia, 53 Yorkleigh .Avė., Toronto, Ont. Tel. 247-5634.
Parengimų k-jos pirm. — J. Budrys. 329 Runnymede
Rd., Toronto, Ont., M6S 2Y5. Tel. 769-1254.
Medicinos pagalba — dr. J. Vingilis, 1 Beaverbrook Ave,
Islington, Ont. Tel. 231-1310.
PLSZ organizacini komitetų sudaro — pirm. Pranas Ber
neckas. vicepirm. Vincas Ignaitis. sekr. Jonas Karpis, ižd.
Jonas Nešukaitis, varžybiniams reikalams Kazys Sapoėkinas,
lėšų telkimo reikalams Paulius Dunderas, ūkiniams reika
lams Leonas Baziliauskas.

Dainų šventė
Dainų šventė įvyks 1978 m. liepos 2, sekmadienį, 3 v.p.p.,
Maple Leaf Gardens, 60 Carlton St.. Toronto, Ont. Jau yra
užsiregistravę daugiau kaip 40 chora su virš 1000 dainininkų.
Be to, šventės programoje dalyvaus apie 500 mokyklinio

•- ■

------ ----------------

’

amžiaus choristu tautinių instrumentų muzikinis vienetas,
estų dūdų orkestras ir simloinnis Toronto orkestras.
Bilietų kainos: $6, 88, $1U. Bilietus galima įsigyti pas
platintojus u prie įėjimo. Auditorija talpina apie 16.(>’’<) žiū
rovų, tad lengvai visi atvykusieji galės į dainų šventę patekti.
Dainų šventės organizacinio komiteto pirm. — J R. Si
manavičius. vicepirm. L. .Sknpkulė, sekr. J. Andrulis, ižd. V.
Buda.
Koordinatoriai — J. Karasiejus ir dr. Kvedaras.
Šventės muzikinės k-jos pirm. — muz. V. Verikaitis, 80Dorval St.. Toronto. Ont., M6P 2B8. Tel. 1-416-534-3120.
Dainų šventės leidinio redaktorius — C. Senkevičius.
Nakvynių k-jos pirm. — VI. Dauginis, 1613 Bloor SI. W„
Toronto, Ont'.. M6P 1A6. Tel. 1-416-533-1121. Šiuo adresu
nakvynių rezervacijas gali gauti ne tik J)S dalyviai, bet ir
PLD svečiai Prašoma rezervacijas gauti iš anksto.

Pasasdio Lietuvių Ešendrucmenės
seimas
PLB seimo posėdžiai prasidės liepos 1, šeštadienį, 9 v .r.
“Royal York” viešbutyje, 100 Front St. W. (plane nr. 4).
Posėdžiai truks iki liepos 4 d. imtinai. PLB seimo posėdžiai
bus vieši, ir norintieji galės dalyvauk diskusijose. Visuomenė
kviečiama seimu domėtis.
PLB seimui rengti Toronte yra sudarytas komitetas:
pirm. dr. J. Sungaila (tel. 1-4.16-239-1047), inform, reikalams
A. Rinkimas (tel. 239-7268.', sekr. dr. S. Čepas, ižd. inž. E.
Čuplinskas, narys K. Manglicas.
PLB seimo leidinio redaktorius — St. Barzdukas.

Pamaldas ir kiti renginiai
PLD pamaldos katalikams bus liepos 2, sekmadienį. 10,30
v.r., Anapilio sodyboje prie Laisvės paminklo, 2185 Stavebank Rd., Mississauga, Ontario (plane nr. 7).
Ten yra ir “Tėviškės Žiburiai” (plane nr. 6).
PLD pamaldos lietuviams evangelikams jvvks liepos 2,
sekmadieni, 11 v.r., St. Andrews Latvian Lutheran Church,
383 Jarvis Su ir Carlton St. kampas.
PLD metu, birželio 27-30 d.d.. įvyks Kanados-JAV lietuvių
mokytojų studijų, savaitė “Royal York” viešbutyje (piane 4).
PLD metu organizuojama kanadiečių lietuvių dailininkų
meno paroda “Royal York” viešbutyje (plane nr. 4).
PLD metu Toronte vyks tautybių savaitė — Karavanas.
Paviljonai būna įrengti skirtingose vietovėse.
Lietuvių paviljonas “Vilnius" bus Prisikėlimo parapijos
patalpose (plane nr. 5). Ten bus pardavinėjami suvenyrai,
lietuviški valgiai ir vakarais atliekamos kultūrinės progra
mos. Paviljonai atidaryti nuo 6 v.v. iki U v.v. “Vilniaus”
paviljonu rūpinasi-KLB Toronto apyl. valdyba.
Birželio 29, ketvirtadienį, po pietų, Kanados Lietuvių
Jaunimo Sąjungą organizuoja ekskursiją laivu po Ontario
ežerą. Norintieji dalyvauti registruojasi pas D. Juozapavičiū
tę tel. 1-416-767-5637.

DIDYSIS PI-D SUSIPAŽINIMO VAKARAS bus liepos 1,
šeštadienį. 8 v.v., “Royal York” viešbutyje (plane nr. 4),
Convention Floor, kur telpa apie 3000 svečių. Bilietų kai
na — $8.

UŽBAIGIAMASIS PLD POKYLIS su oficialia ir trumpa
kultūrine programa bus liepos 2. sekmadienį, 7 v.v., “Royal
York” viešbutyje. Bilieto kaina $15 asmeniui.
PLD metu bus galima Įsigyti sporto ir dainų šventės su
venyrų, ženkliukų ir pan.
PLD informacija veiks Toronto Lietuvių Namuose, 1573
Bloor St. W. Tel. 532-2911. Taip pat informacijos'skyrius
ir bilietu plaūmfiias veikia ir Čikagoje, J. Varnelio preky
boje. 2501 W. 71 St. Tel. 471-1424.

Visi ir iš visur lietaviai-ės kviečiami dalyvauti PLD
Toronte.
PLD Organizacinis Komitetas

Visu laisvujit kraštu tautiečiai, dalyvaukime

Pasaulio Lietuviu Dienose!

Šiandieninė Lenkija
“Kas dirba, neturi laiko užsi
dirbti pinigų”, — šSko šiandie
ninės Lenkijos žmonės. Šiuo sa
kiniu V. Vokietijos žurnalas
“Bunte” pradeda savo kores
pondento gan plačią šiandieni
nės Lenkijos gyvenimo apžval
gą; pirmiausia sustodamas ties
dideliu darbininkų susirinkimu
Varšuvos aikštėje, kurioje ma
tyti dešrelių, arbatos ir degti
nės kioskai. Senos pilies aikštę
užpildė beveik 100.0000 darbi
ninkų. Jų pasikalbėjimo tema
sukosi apie asmeninius bei šei

mos vargus. Pagrindinio kalbė
tojo balsas “plerpia” garsintu
ve: kalba išsilavinęs kasyklų
darbininkas^ pirmasis valstybės
pilietis Edvardas Gierikas —
generalinis Lenkijos darbininkų
partijos sekretorius. Vietoje
klasių kovos jis prašo tautiečius
daugiau dirbti, nes priešingu at
veju jie pateks į ekonominius
sunkumus. Pasibaigus propa
gandinei kalbai, minia pradėjo
ploti ir net džiaugsmingai šauk
ti.
. Tai trumpas įvykis iš 1977 m;

gegužės mèn. I d. įvykusios
šventės Lenkijos sostinėje.
-E. Gierekas vengia savo kal
bose stipresnių žodžių. Mat,
Lenkija yra dėkinga už šiandie
nini gyvenimo lygi ne normoms,
ūkiniams komunistinės biuro
kratijos planams, bet gyvento
jų apsukrumui. 33 milijonai len
kų dirba tariamai socialistinia
me krašte. Jie turėtų žymiai
mažiau mėsos ir autoyežimių,
jeigu komunistų partija uždraustų laisvo ūkio sistemą.
Tai tik! dalis teisybės: vado
vaujantieji socialistai turi būti
dėlangi mažiems,» privatiems
ūkiams krašte ir milijardams
paskalų stiprios valiutos kraš-

tuose. Pirmėje vietoje stovi V
Vokietija. Nenuostabu, kad Gierekas ir kancleris Schmidtas
mielai susitinka, nes Bonnos at
stovas turi pinigų, kurių Vai
šuva yra labai reikalinga. Gierekas Vokietijos kanclerį aplan
ko ir jo privačiuose namuose
Keistas Lenkijos ūkis; 40' ■
įmonių priklausė privatiems sa
vininkams, žemės ūkio
net
807<. Tačiau socialistinis plana
vimas neaplenkė ir Lenkijos
ūkininkų.

Žinomais ir nežinomais kana
lais doleris pssffite Lenkiją iš
JAV-bėse gyvenančių lenkų.
Valstybė “užmerkia” akis, nes
tvirta valiuta padedaekonominiam valstybės gyvenimui.
Neužtenka privačiai gaunamų
dolerių ir užsienio paskolų ūki
niam Lenkijos gyvenimui. Dar
ir šiandieną cukrus yra normuo
jamas, o prie mėsos krantuvių
stovi ilgiausios žzneaių eilės
Tik. pusė -tokijss
turi te' levizijos priimtuvus, kas penkta
šeima. —'radi
jo priimtuvus. Privačių antove' žirnių. Lenkijoje .tik; pusė miiitojiL
Kaip lenkai gyvena? Labai
"»paprastas atsakymas ~ -darbu
vadinamoje juodojoje rinkoje.
rėtaštinėje
per 8 vai. parašo 10 laiškų, tai
vakare savo namuose už JAV
doL nemažiau 100. Panašiai yra
su kirpėjais. Jie kirpykloje tik
“praleidžia” laiką, e vakarais
savo namuose dii^i “išsijuosę”,
kirkdami, vyrus .ir dėdami pus* metines šukuosenas moterims.
E. Gierekas. ■■.gerai žim, kad
įsakyti daugiau dirbti negali, o
tik prašyti. Jis nešim sekti Gomulkos pėdomis ir suplaukti
Gomulkos likimo, kai šis dras
tiškai pakėlė -maisto kainas.
Riaušių maišinimui Gomulka į
Dancigą (Gdanską) ir Sietiną pa
siuntė tankus. Buvo užmuštų, o
pats Gomulka neteko valdžios
•Panašaus likimo pernai galė
jo susilaukti ir Gierekas, nežy
miai pakėlęs prekių kainas.
Traktorių gamintojai Varšuvos
priemiestyje Visus griežtai užprotestavo, iétraiikdaw pabė
gius ir net geiė&k^o bėgius
tarptautinėje Paryžius - Varšu
va greitojo traukimo linijoje
Gierete, pasimokęs iš Gomulkos, nepasiuntė tankų ar karių
su šautuvais ^pasitenkino gais
rininkais ir vandeniu ir tuoj pat
grąžino senas prekių ksaixm. Ta
čiau užpykusi minia puolė ko
munistų partijos būstinę. Ir čia
Gierekas'panaudojo tik ašarines
bombas ir suėmimus. Bendra
vokiečicf išvada: vakarietis, atvykęs į Lenkiją jaučiasi esąs vi
dupyje rytinės Europos.
Sulietuvino K. Baronas
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ta a uaçã taáfesa, i fetate nação tara e seus prob
certo modo, pouco ctmheddos. Esta dranstâncra me anima
esboço breve sobre algu« siso mais caracterfotica festa ®
Tratando se de cultura, muitos estão
enganados em pensar que a cultura lítuana é
reflexo da cultura dos povos eslavos ou dos
germânicos. Muito pelo contrário, é comple
’ amente independente dos seus vizinhos.
•\ língua lituana é uma das mais antigas
■ nadas no mundo contemporâneo, ė o único
■ homa que mais se aproxima do sanscrito,
'■'iidn muito semelhante a este.
A religião Romano Católica, conta com
■' - de toda a população lituana.
Surpreendente ė a trajetória desta nação
■ a ; a a Surpreendente ė a sua vitalidade.
meas são suas lutas e amargas suas
lores Sua antiga e típica cultura tem sido
defendida durante séculos. Apesar de todas
1^ provas, a nação lituana permaneceu viva
• sentimento de nacionalidade se mantém
.atente A ilegal incorporação da República
Democrática da Lituania à União Soviética ė
gnorada internacionalmente: a LITUANIA
CONTINUA EXISTINDO COMO PAÍS JURIDI
A MENTE INDEPENDENTE.
Os lituanos, como a maioria dos povos da
Europa pertencem ao grupo ârico gu IndoEuropeu. cujos ancestrais fixaram-se nas
margens ao sudeste do Mar Bâltico, durante
.1 grande migração de 3.000 A.C.
Dentro das ramificações do grupo' àrico
que deram origem a várias línguas e nações,
os lituanos situam-se no ramo BÁLTICO, que
compreendiam inicialmente várias famílias,as
quais com correr dos sécuios foram desapa
recendo. Dos antigos Baitas (em lituano signi
fica branco) sobreviveram os lituanos e os
letonianos, que por longo tempo utilizaram a
mesma língua. As diferentes condições de
sobrevivência destes povos permitiram,
apenas aos lituanos, conservar uma quase
integral pureza linguística até nossos dias.
A existência dos lituanos já é mencionada
no sec V A.C. na história de Heródoto. No
sec II A.C. são citados pelo geógrafo grego
Polybius e pelo historiador romeno Tácito.
Ptolomeu, inclui o Mar Báltico e o Rio Nemu
nas (Chronus) no seu mapa mundi.
Este povo, já conhecido no reinado do , J
Carlos Magno, vivia em grupos de famílias de
regime patriarcal. Não tinham leis escritas.
Guiavam se pelos costumes e princípios reli
giosos. Adoravam a natureza e seus fenôme çh
nos. Aquilo que lhes fugia à compreensão era
considerado Deus. Adoravam o sol, a luz, as ggp
estrelas, o trovão e o fogo. Acreditavam em
outra vida após a morte. Os mortos normal- ''
mente eram cremados.
A liderança do grupo era delegada ao
mais velho e sábio, que também fazia as z
vezes de juiz. Quando em guerra, assumia c į,
comando o guerreiro mais hábil e corajoso 7
De volta a paz, retomava-se a situação ante
rior
kSj
Povos vizinhos começam a se estabelecer
• orno nações, as Cruzadas iniciam suas
tarefas.
Rgí
A idéia de união dos grupos lituanos,
■ ('meça a tomar força cada vez maior. Como
defensor desta causa, surge com maior desta- K
que o príncipe RIMGAUDAS em 1.234, derro- |f|
ta o exército russo, e dois anos mais tarde,
■s alemães estabelecidos ao norte do territó- Mi
rio lituano.
Em 1 236 com a morte de Rimgaudas, Ü||
seu filho Mindaugas unifica o Pais, impondo
seu domínio aos demais príncipes. Em virtu wde das nações vizinhas, já cristãs, justifica
rem os ataques a Lituania. por esta ser pagà.
Mindaugas resolveu introduzir no País a fé
cristã, batizando se O primeiro rei cristão,
foi Coroado pelo Papa Inocencio IV em
1.253, abrindo as portas de seu Reino para cultura Ocidental.

Após a morte do Rei assumiu o poder
Gedemínas em 1.316 A Lituania ja estava
unificada a assim continuou até a perda de
sua independência.
Durante seu reinado, os russos procura
ram sua proteção, submetendo-se ao seu
governo. Alguns \historiadores apresentam
Gedemínas como rèi da Lituania da Russia.
Fundou em 1.323 a cidade de Vilnius
transformando a na capitai.
Sua morte ocorreu em 1.341 lutando
contra os alemães, que já tinham armas de
fogo desconhecidas dos lituanos.
Sucederam Gedemínas, seus filhos Algir
das e Kestutis. Por ser o mais velho, Algirdas
era considerado rei. e assim durante 32 anos
os dois irmãos governaram a Lituania que
continuava a maior nação da Europa.
Algirdas foi o herói da história da Euro
pa, pois, cumpriu a maior façanha para o
futuro da cultura Ocidental: DETEVE A
INVASÃO DOS TARTAROS.
Apos a morte do Rei Algirdas, o filho do
Grande Duque Kestutis, chamado VYTAUTAS
O GRANDE, governou desde 1 392 a 1.430.
Estendeu os limites da Lituania desde o Mar
Báltico ate o Mar Negro, com mais de um
milhão de quilômetros quadrados de superfi
/ cie VYTAUTAS O GRANDE, perpetuou se na
b’ctėria da Europa, pelo fato de ter vencido a
poderosa Ordem Teutonics era 1.410, no dia
15 de julho, à frente de um exército coligado
de lituanos, poloneses, tchecos e outras
nações, pondo uma cruz no túmulo do expan
sionismo- germânico no Oeste.
Mais tarde, depois de infeliz união com a

Polônia, em 1795, o Estado soberano Litua
no Polonês, foi ocupado pelos seus vizinhos .
escravizado pelo jugo rÚsso. Daqui por dian
te, começa a trágica via crucial da Lituania
Os lituanos estiveram sob domínio russe
até 1018. A primeira guerra mundial, a depo
sição do czar russo e a tomada do poder
pelos bolchevistas, permitiram que o pov
proclamasse no dia 16 de fevereiro de 19’8 ,
a restauração da independência da Republic
Democrática da Lituânia.
Ressurgindo como um Estado independeu
te, após 123 anos de sujeição ao imper?
russo • czarista Um dos problemas de maior
importância, foi a situação econômica do
País? Para uma apreciação justa dos esforços
e da obra do povo lituano durante 22 anos
de independência, relembramos as condições
calamitosas
surgiram desde o início da
reconstrução do País.
A primeira guerra mundial (1914-1918).
transformou a Lituânia num campo de bata
lha durante três anos. As devastações de
guerra deixaram um quadro impressionante
de desolação e de destruição, mesmo dos
restos do sistema obsoleto da economia, a
qual era inteiramente incorporada ao po’dero
so império russo com total desprezo pelos
interesses vitais do povo lituano. Em condi
ções muito mais precárias, do que os outros
países europeus em circuntâncias similares, ė
que foi iniciada a obra de reconstrução
econômica.
J Ciuvinskas.

LIETUVA, TĖVYNE MUSU
Vienas laikraštis, turįs daug skaitytojų, reiškia
tiek pat, kiek du korpusai armijos.

Napoleonas

TU DIDVYRIU ŽEMĖ.
IŠ PRAEITIES TAVO SŪNŪS

TE STIPRYBĘ SEMIA.

1

!o Vice-gubernatorium (Vaizde: lietuvių tarpe vienos aikštės atidaryme Sto. Amaro).
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POEZIJA
IŠ PAVERGTOS LIETUVOS

TEGUL TAVO VAIKAI EINA
VIEN TAKAIS DORYBĖS.

.. TEGUL DIRBA TAVO NAUDAI
LR ŽMONIŲ GĖRYBEI.

Ištuštėjo kraičio skrynios —
Nėr ten juostų šimtagijų,
Nėr švelnaus kantrumo drobės
Kvepiančios žiedais lelijų.
Nėr darbštumo aštuonyčių —
Vien tuštybės ten aruodas
Ir savimeile ataustas
Audeklas šiurkštus kaip gruodas . . .
Židiniai šeimos naujieji
Tokio kraičio susilaukę
Greit atšala užgesinę
Šilimos ugnelę jaukią.

TĖVYNĖ IR VAIDILUTĖS

Ten grubi ranka palaužia
Net naujos gyvybės daigą,
Kad tik jis nesutrukdytų
Savanaudžio džiaugsmo eigą . . .
Vaidilų tės:
I — Ką daryti, kaip gyventi?
II — Kaip tas piktžoles ravėti?
III — Kaip dorybių prigabenti
Į jaunystės tuščią klėtį?

I
II
III
IV

—
—
—
—

Ko liūdi Tėvyne mano?
Ko Tau rieda ašarėlės?
Ar ne žalios Tavo rūtos?
Ar ne kvapios Tavo gėlės?

I — Ar saulutė Tau aptemo?
II — Ar nešvyti gintarėlis?
Visos — Ko, brangi Tėvyne mūsų
Tau veide kančių šešėlis?

T. — Daug didžių kančių patyriau,
Skauda širdį man, dukrelės.
Jau ne šiandien ir ne vakar
Erškėčiuotas mano kelias.
Kai valdovai svetimieji
Mums užgynę buvo raštą,
Daug divyrių galvas guldė
Už gimtinį savo kraštą.

Daugel ašarų išliejo
Seserėlė ir motulė,
Kai ne vienas jaunas brolis
Sibiro sniegynuos gulė . . .
(Daina “Lietuva brangi” I posm.)
T. — AŠ didžiuojuosi didvyriais,
Branginu kančias patirtas,
Bet koks skausmas! Kokia gėda,
Kai purve suklumpa girtas.

Jau ne vienas mano vaikas,
O ne kartą net ir dukros . . .
Kokia didelė nelaimė —
Pražuvimo kapas tikras!
Mano dukros jau nemėgsta
Rūtų darželius ravėti
Ir dorybėmis papildyt
Jų jaunatvės erdvią klėtį.

T. — Būkit Naujos Vaidilutės!
Jūs auka išgelbėt gali
Vedamą mirtin, bejėgę,
Pražūčiai paskirtą šalį!

IV — Rožės neužaugs be vargo,
Rūtos neišdygs nesėtos,
Visos: Nesunku dirbt ir kentėti
Dėl Tėvynės numylėtos!

— Nors mes silpnos, bet per auką
Daug kam galime padėti!
II — Stenkimės tik kuo uoliausiai
Šventą ugnį prižiūrėti.

I

III — Ji brangesnė už gyvybę —
Kryžiaus medis ją iškėlė'
IV — Nepražūsim, jei širdyse
Neužges ta kibirkštėlė!

I

— Ar prie aukuro bu dėsi
Siaurame šeimos rately,
II —Ar pati auka pavirtus
Gelbėt ryšies visą šalį.

III — Atsimink, Tėvynė laukia,
Tavyje sudėjo viltį?
IV — Jai padėsi pasikelti,
Jei pati mėginsi kilti.
Visos: Būsim naujos vaidilutės —
Mūs auka išgelbėt gali,
Vedamą mirtin, mums brangią
Pražūčiai paskirtą šalį!
Vėl tada augs tėviškėlėj
Kvapios rūtos ir lelijos,
Šaukimės tiktai pagalbos
Nekaltos Širdies Marijos!
(Marija, Marija)

. (MS'
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Pradedant pokalbi apie jaunimą

11Į HtBUMHU į |>Į i MBWW^6Erj^W>«i.

skaldo dabartinę mūšų lietuvių
visuomenę, ir stengsis deramai
išdiskutuoti mūsų veiklą išeivi
joje. Nepamirškime, kad mes
Šiandien negalime ribotis lietu
vybės išlaikymu svetimuose
kraštuose, bet turime kurti iš
eivijos identitetą, stiprinti nau
ją jo lietuvišką dvasią, ugdyti
susipratusių ir sąmoningų bendruomenininkų eūes.
“Jaunimo''Žiburių” redakcija
skiria gegužės ir birželio mėne
siu puslapius aktualiems ir gy
vybiniams klausimams, kurie
turėtų iškilti PLB seime, kad
galėtume pasidalinti mintimis
apie seimo svarbą Bendruome
nei ir jaunimo sąjungai.
Rasa Lukoševičiūtė

Spaudoje užtinkame dvi pa
grindines abejones:
1 Kaip Kanados Lietuvių
Bendruomenės krašto valdyba
galėjo imtis rizikos rengti Pa
saulio Lietuviu Dienas Toronte?
2 Kodėl tuo pačiu metu ren
giamas Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenes seimas, dainų šventė,
mokytojų savaitė, sporto žaidy
nes jaunimo sąjungos atstovų
susirinkimas, neskaitant kitų
renginių?
Pirmasis teigimas primena
pneškongresinį pasiruošim ą. kai po kraujo ir ašarų bu
vo nutarta rengti III Pasaulio
Lietuvių Jaunimo Kongresą P.
Amerikoje. Ir JAV. ir Argenti
na. Brazilija bei Urugvajus ne
pasitikėjo turimomis jėgomis*
bei organizaciniu gabumu. Iki
Praėjusią vasarą Britanijos Lietuvių Sodyboje stovyklavo šimtinė lietuviško
paskutinės dienos visi abejojo
jausimo. Nuotraukoje — grupė klausosi pašnekesio apie Pasaulio Lietuvių
III PLJK pasisekimu ir nauda.
Jaunimo Sąjungą
Nuotr. G. Juozapavičiūtės
Šiandien beveik visuose P.
Amerikos kraštuose veikia jau
ties ir gyvenimo mokyklos laips
Su tokiu žvilgsniu norėčiau
nimo sąjungos, nauji veidai pa
nių bei pažymėjimų!
prieiti prie šio straipsnio ant
sirodė mūsų veiklos scenoje,
Siame seime bus labai svar
lietuvių išeivijos arenoje atsi ro punkto, būtent, kaip “Jau
bu padėti i šalį visa ta’ kas
rado ilgai mūsų tarpe miego nimo žiburiai” stengsis apibūdinti ši svarbų lietuvių išeivijos
jęs milžinas — P Amerikos
lietuviai. Tai Įvyko didele dali Įvyki gegužės ir birželio mėne
sių puslapiuose.
mi III PLJK kongreso dėka.
XII JÀV ir Kanados lituanistinių mokyklų mokytojų
“Pasaulio Lietuvis” (1978 m.
Ketvertų- metų laikotarpyje
studiiu savaitės programa
abejonės nesumažėjo. Esą To 39 nr.) savo vedamajame rašo:
rietu pertrauka
ANTRADIENIS, BIRŽELIU 21
rontas ne Čikaga, organizaci
“Šiame seime svaresnis bus ir jau
9.00 — 10.00 v.r. Registracija Roy
2.00 — 5.00 v.p.p. Tęsinys “Lietu
niai rūpesčiai nesumenkėję ... nimo žodis, nes jame lygiateisiais
al
York
Hotel,
100
Front
St
West,
viškai nekalbančių mokymas litua
Tuo noriu pasakyti, kad iš tik nariais dalyvaus dvylikos kraštų
Toronto,
Ont.
Canada.
nistinėje mokykloje”. (Programa,
rųjų mūsų Bendruomenės val jaunimo sąjungų atstovai, šitoks vy
10.00
—
11.00
1.
Atidarymo
žodis
resniųjų
ir
jaunųjų
lygus
dialogas
laikas, metodai, priemonės ir moky
dyba pasiėmė didelę atsakomy
— V.’ Stanevičienė, KLB švietimo
forume seimą tikrai pagy
tojų pasiruošimas). Prelegentai pa
bę Bet kai pagalvoji, kad mes bendrame
komisijos pirmininkė. 2. Invokacivins ir jaunimo klausimais padės
teikia grupinių diskusijų išvadas,
kasdien rizikuojame vidurinėje surasti gyvenimiškesnius sprendi
ja — kun. Antanas Saulaitis, SJ. 3.
motyvus ir rekomendacijas. Visų da
ir jaunojoje kartose prarasti mus ..
Garbės prezidiumo sudarymas. 4.
lyvių diskusijos. Prelegentų atsaky
svarbias lietuvių gyvenimo ver
Garbės prezidiumo narių sveikini
mai.
Neišvengiamai kyla labai svar
tybes. Pasaulio Lietuvių Dienų
mai.
Vakarienės pertrauka
būs klausimai, į kuriuos netu
11.00 — 12.00 "Lituanistinės mo
organizavimas neatrodo toks
kyklos mokytojo vaidmuo pasaulio
riu konkretaus atsakymo, bet
7.00 — 8.00 v.v. Paskaita: "Tauti
baisus ir rizikingas.
lietuvių
bendruomenėje
”
—
Stasys
nės muzikos ir dainos vienetų orga
kuriuos turime svarstyti, galvo
Barzdukas.
nizavimas lituanistinėje mokykloje*'
dami apie lietuvybės ateitį tiek
bu antru teigimu vuriu savo
— Emilija Pakštaitė-Sakadolskienė
išeivijoje, tiek Lietuvoje. Pa
tiškai sutikti. Iš tikrųjų, ar mo
8.00 — 9.00 v.v. Stepo Kairio mu
Pietų pertrauka
žvelkime Į dabartinę lietuvių
kytojų savaitė gali būti tokia
zikinio vieiieto koncertas.
2.00 — 5.00 v.p.p. Grupinė pa
darbinga kaip anksčiau, žinant,
išeivijos veiklą, ypač' kreipda
skaita: “Išeivijos mokytojų, kultū
KETVIRTADIENIS, BIRŽELIO 28
kad ji Įvyks “Royal York” vieš
mi dėmesį Į Lietu viii Bendruo
rininkų ir bendruomenininkų pa
Dienos programos vadovas — kun
butyje tuo metu, kai vyks kiti
menę ir Lietuvių Jaunimo" Są
ruošimas lietuvybės išlaikymui atei
A. Saulaitis, SJ,.
įdomūs renginiai? Ar PLB sei
jungą.
tyje
”
—
v.
Bireta,
A.
Gečys,
R.
Lu9.00 — 12.00 v. Grupinė paskaita
mas Įstengs iki galo sudominti
Lietuviu Bendruomenė šian
koševičiūtė, L Tamošauskas. Vado
“Efektingas lietuvių kalbos moky
savo atstovus, kai tuo pačiu
dien yra skaldoma. Daugybė
vauja Kęstutis Norkus. Diskusijose
mas dabartinėje lituanistinėje mo
metu1 vyks kiti renginiai? Jau
ideologinių skirtumų, svarbių
dalyvauja visi.
kykloje” — R. Penkiūnienė, dr. S.
dabar linkiu visiems kraštams
veikėjų asmeniniai siekimai ar
Vakarienės pertrauka
Ramanauskienė, kun. J. Vaišnys, SJ.
surasti ypatingus “super lietu
dar kokios nesibaigiančios lita
Grupinės diskusijos. Visų bendros
vius” atstovus, kurie galėtų vis
nijos trukdo LB siekti savo
diskusijos.
7.00
—
8.00
v.v.
Paskaita
su
iliustra

Pietų pertrauka
pusiškai Įsijungti ir visur ak
tikslu bei burti visus lietuvius
cijomis:
"Skaidrių
ir
filmų
naudo

2.00 — 5.00 v.p.p. Grupinė paskai
tyviai dalyvauti. Taigi, supras
vienon lietuviškon veiklon. Lie
jimas
lituanistinėse
mokyklose
”
—
ta: “Dabartinės okupuotos Lietuvos
kime, kad tiek mokytojų savai
tuvių Jaunimo Sąjunga, vienų V. Matulaitis:
geografijos ir istorijos mokymas li
tė, tiek PLB seimas ir visi ki
vadinama Lietuviu Bendruome
8.00 — 9.30 v.v. Kun. Algimanto
tuanistinėje mokykloje” — M. Dran
ti renginiai bus skirtingi nuo
nės augintine, kitų — jos tęsi Kezio dviejų filmų rodymas.
ga, J. Jasaitis, K. Mileris, R. Satų, kuriuos esame pažinę praei
niu ar ateitimi, pamažu vystosi
kadolskis. Diskusijose dalyvauja vi
tyje. Žinokime, kad Į Torontą
ir auga, užimdama svarbią vie
si.
atvažiuos lietuviai iš P. Ameri
TREČIADIENIS, BIRŽELIO 28
tą lietuvių jaunimo gyvenime n
Vakarienės pertrauka
Dienos programos vadovas — An
kos, Australijos, Europos, iš to
veikloje. Taip pat neišvengia
7.00 — 8.00 v.v. Paskaita: “Tėvų
limesniu JAV ir Kanados mies
mai turime priimti realybę to tanas Masionis.
komitetų reikšmė lituanistiniame
9.00 — 12.00 v.r. Grupinė paskai
tų, kuriems bus svarbu daly
kią, kokia ji yra, būtent, kad
švietime" — Gražina Ross. Diskusi
ta: “Lietuviškai nekalbančių moky
vauti visur, kad iš Pasaulio Lie
vyresniųjų bendniomenįninkų
jose dalyvauja visi.
mas lituanistinėje mokykloje” — T.
tuvių Dienų pasisemtų kuo dau
gretos retėja ir skubiais žings Gečienė, A Rinkūnas, kun. A. Sau
8.00 — 9.00 v.v. Paskaita: “Moki
giau. Tad planuokime savo skir
niais prie jaunųjų kartos artė laitis, R. Oniūnienė. Grupinės disku nio tapatybės ugdymas”. Prelegen
tingas programas su pozityviu
ja mūsų veiklos atsakomybė
sijos (keturios grupės su prelegen-j tas — A. V. Dundzila. Diskusijose
dalyvauja visi.
žvilgsniu i ateitį.
Šiai kartai betgi trūksta patir tais).
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RŪKYMAS IR SVEIKATA
— Ar yra įrodyta, kad ci
garečių rūkymas * sukelia
plaučiu vėžį?
— Taip! Eksperimentai
su gyvuliais ir rūkančių
žmonių plaučių mikroskopi
niai tyrimai rodo, progre
suojančius. audinių pakiti
mus iš kurių išsivysto vė
žys. Juo daugiau cigarečių
žmogus per dieną surūko,
juo didesne yra jam gali
mybė susirgti plaučių vėžiu.
Rūkantieji plaučių vėžiuserga dešimts kart daugiau
negu nerūkantieji. Rūkant
cigaretes užtrunka apie
30-35 metai kol išsivysto
plaučiuose vėžys,. Prieš išsi
vysiant vėžiui, nustojus rū
kyti plaučių audiniai atsi
stato i normalų stovį.

— Ar cigarečių filtrai su
mažina rūkymo pavojingu
mą?
— Taip, šių dienų cigare
tės turi apie 50 C' mažiau
nikotino dervos negu prieš
dvidešimts metų cigaretės
jos turėjo. 85 ( < visų dabar
rūkamų cigarečių turi filt
rus.
— Ar yra saugu rūkyti
mažai nikotino turinčias ci
garetes?
— Tokias cigaretes rūkykyti yra saugiau negu tu
rinčias daug nikotino, bet
nerūkyti yra dar saugiau.

— Jeigu žmogus rūkyda
mas neįtraukia dūmų į plau
čius ar toks rūkymas yra
kenksmingas?
— Neįtraukti cigarečių
dūmų į plaučius yra svei
kiau negu juos įtraukti, bet
reikia atsiminti, kad dau
guma rūkančių nežiūrint,
kad jie ir \nano, jog dūmų
.neįtraukia.» į plaučius, vis
dėlto dūmai patenka Į plau
čius.
— Ar cigarų ir pypkės
rūkymas lygiai taip pat pa
vojingas kaip cigarečių?
— Pypkes ir cigarus rū
kantieji kaip taisyklė Įtrau
kia mažiau dūmų į plaučius
ir tuo sumažina vėžio pa
vojų. Pypkes ir cigarų, dū
mai yra stipresni negu ci
garečių. Todėl tie, kurie
juos rūkydami dūmus Įtrau
kia save pastato Į didesnį
pavojų negu cigafetes rū
kantieji.

DR. d. DEGÊSYS

— Ar saugu yra rūkyti
tik kelias cigaretes į dieną?

— Statistiniai duomenys
rodo, kad žmonės, kurie rū
ko tik penkias cigaretes Į
dieną, vis tiek turi didesnį
mirtingumą, negu tie, kurie
visai nerūko.' Yra pastebė
ta, kad juo daugiau cigare
čių rūkoma per dieną — juo
mirtingumas didėja.
— Koks yra rūkančiųjų
gyvenimo ilgis?
— Statistiniai duomenys
rodo, kad mirtingumas yra
dvigubai didesnis tų žmo
nių, kurie rūko negu nerū
kančių. Du pakelius i dieną
rūkančių gyvenimo ilgis yra
apytikriai 9 metais trum
pesnis ir jų dvigubai dau
giau "miršta nesulaukę 65
metų.
— Kodėl ne visi rūkan
tieji gauna plaučių vėžį ?
— Į šį klausimą atsaky
mo šiuo metu neturime.
Tam yra daug priežasčių.
Tačiau reikia atsiminti, kad
dauguma rūkančiųjų turi
kokį nors plaučių negalavi
mą, kaip pavyzdžiui bron
chitą, emphysema arba
chronišką kosulį. Rūkančių
jų mirtingumas nuo įvairių
ligų yra, 755/ didesnis negu
nerūkančiųjų. ,

— Ar cigaretės kenkia
skrandžiui?
— žmonės, kurie turi
skrandžio žaizda, turėtų
mesti rūkę nes nikotinas
trukdo žaizdos gyjimui. Rū
kantieji nuo skrandžio žaiz
dų miršta tris kartus daž
niau, negu nerūkantieji.

— Ar yra ryšys tarp ci
garečių rūkymo ir širdies
ligų?
— Taip yra. Mirtingumas
nuo širdies koronarinių in
dų užsikimšimo rūkančių
tarpe yra du kartus dažnes
nis negu nerūkančių. Niko
tinas sukelia kraujo indų
spazmus ir todėl sumažina
širdies muskulo aprūpinimą
deguonimi ir tokiu būdu jis
kenkia širdžiai. Be to, niko
tinas jaudiną širdį ir širdis
-pradeda plakti dažniau.
n— Koks yra rišys tarp

rūkymo ir burnos bei gerk
lės vėžio?
— Cigaretes, rūkančiųjų
mirtingumas nuo gerklės ir
burnos bei lūpų vėžio yra 6
kart didesnis negu nerūkan
čių. Pypkes ir cigarus rū
kantieji nuo šių ligų miršta
4 kart dažniau negu nerū
kantieji.
— Kokie yra plaučių vė
žio simptonai?

TAIP

— Plaučių vėžio simpto
mai yra šie: besitęsianti?
kosulys, kraujuoti skrepliai
ir kartais skausmas krūti
nėje. Vėžiui tik ką prasidė
jus šie simptomai būna ne
pastebimi, gi tuo metu, kai
jie išryškėjo, vėžys būna
pažengęs toli ir jis pagydyti
būna jau per vėlu.
— Kokia galimybė pagy
dyti plaučių vėžį?
— Plaučių vėžio gydymas
nėra sėkmingas, šiuo metu
iš dešimties sergančių tik
vieną pavyksta pagydyti.

DIRVA

VYKDO MA

KITUR

Varžybos lietuviškoje mokykloje
V .MATLLAITÍS

geriausius darbus. Pakviesta ko
misija iš atrinktųjų darbų iš
skyrė premijuotinus.
Septintųjų ir aštuntųjų sky
rių grupėje geriausiu darbu at
rinktas Violetos Slivinskaitės.
antruoju — Letos Vaitonytės ir
trečiuoju -— Donato Balaišio
Devintųjų ir dešimtųjų skyrių
grupėje geriausiu darbu pripa
žintas Bernadetos Abromaity
tės, antruoju — Natalijos SÍivinskaitės, o trečiuoju — Rūtos
Meiklejohnaitės.
Gal būtų tiksliau augštesniuose skyriuose rengti skirtingų
temų konkursus kiekviename
skyriuje? Tada būtų galima
tiksliau Įvertinti ir nebūtų už
kirstas kelias kaikurių temų pa
kartojimui tik augštesniuose
skyriuose. Tuo būdu varžvbu te
mos galėtų būti Įvairesnės,
praktiškos ir pritaikytos tik to
skyriaus pajėgumui. Tokiems
darbams mokinys turėtų suras
ti dalį žinių iš tėvų, lietuviškų
laikraščių ir perskaityti knygų
ar kitų šaltinių. Labai gerai
kad mokiniai pratinami dirbti
atskirus ilgesnius darbelius at
skirai nuo pamokų ruošimo

Šiais metais kiekviename To
ronto Maironio mokyklos sky
riuje mokiniai buvo skatinami
dirbti atskirose varžybose - kon
kursuose. Man teko matyti to
kius septinto — dešimto skyrių
mokinių darbus. Konkurso te
ma: “Mano tėvų gimtinė”.
Mokslo metų eigoje kiekvienas
mokinys rinko šios temos me
džiagą, išsiklausinėdamas tėvus
apie jų įgimtąsias vietas, jų gy
venimo aplinkybes bei sąlygas.
Kaikurie mokiniai savo raši
nius iliustravo tėvų ir jų gy
ventos aplinkos fotografijomis
bei dokumentų fotokopijomis,
lietuviškų laikraščių iškarpo
mis ir savais piešiniais. Teko
matyti nupieštą Lietuvos žemė
lapį su detaliai pažymėtomis tė
vų gimtinių vietomis bei jų il
giau gyventomis vietovėmis.
Tokie žemėlapiai turėjo būti
kiekvieno mokinio darbe, bet
gal nevisi vienodai suprato kon
kurso temą. Taip pat tikslius tė
vo ir motinos tėviškių adresus
įrašė tik viena mokinė.
Užaugę ne Lietuvoje žino, kad
tėvai gimė ir gyveno Lietuvoje,
bet tik retas kuris žino tiksliai
kaimo ar miestelio vardą bei
kur ta vietovė yra Lietuvoje,
nes nebuvo progos su tėvais
apie tai išsikalbėti. Taip ir nu
klysta pasaulin be kelio į savo
Sutuoktuvės
kilimo vietas.
— Tėveli, kodėl jaunikis ir
Šiuo konkursu buvo siekia
ma, kad mokiniai daugiau susi nuotaka, eidami tuoktis, laiko
pažintų su savo tėvų bei šeimos vienas kitą už rankų?
— Tolde papročiai, sūneli
vietovėmis ir jų gyvenimo ap
Boksininkai prieš kovą irgi pa
linka. .Tuo būdu mokytojai
Įtraukė tėvus artimiau bend duoda viens kitam ranką.
rauti su savo vaikais ir pasida
Atspėkite
linti savo prisiminimais apie
— Koks skirtumas tarp advo
gyvenimą Lietuvoje. Kaikurie
mokinių darbai buvo rūpestin kato ir rato?
— Skirtumas toks: advokatas
gai paruošti ir juose jautėsi mo
kinio ir jo tėvų bendradarbia nepateptas tyli, o ratas — girgž
<-*
vimas. Iš kiekvieno skyriaus da.
Parinko Pr. A iš
mokytojai buvo atrinkę po ,4
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Apie europietiškų Adomą
esi, esti, o lotyniškai — sum,
es, ėst

keiktis nemoka ir “padoriai”
nusikeikti lietuvis gali pasisko
Bazelyje, Šveicarijoje, nese
linęs keiksmažodžius iš lenkų,
O kaip su Jieva?
niai iš spaudos išėjo prof. Juo
rusų ar kt. Lietuviškai keiktis
Taip jau surėdyta, kad ten,
zo Ereto nauja knyga arba, ge
lietuvis nemoka ir per neatme
kur
yra
Adomas,
neišvengiamai
riau sakant, straipsnių rinkinys
namus tūkstantmečius nepajė
turi
būti
ir
Jieva.
Jeigu
lietuviš

vokiečių kalba “Vom Adam der
gė išmokti.
kasis
Adomas
savo
kalboje
iš

Europaer”.
Kalba yra tautos sielos veid
laikė
senosios
prokalbės
pradus
Man atsiųstos knygos pir
rodis. Ar tas veidrodis yra šva
mam puslapyje autoriaus ran ir atnešė juos kaip neįkainoja
rus, suskūęs, murzinas, parodo
ka įrašyta: “Tegul saulė Lietu mą kalbamokslio perlą ligi mū
kalboje vartojami keiksmažo
sų laikų, tai lietuvė tą perlą dar
vos. " Visiems balti ečiams
džiai. Keiksmas yra ryški tautos
labiau išpuošė niekur kitose
draugams prisiminti autorius
sielos būsena. Jis iškelia į viršų
Europos kalbose neaptinkamo
skiria labai prasmingą mintį:
tai, kuo tauta yra savo sielos
mis formomis. Autorius nuro
“Tiems, kurie tėvynėje neturi
gelmėse, savo būties šaknyse —
do, kad lietuviškas žodis “ma
laisvės, ir tiems, kurie laisvėje
skaidri, rami, idiliška, graži ar
ma
”
turi
per
šešiasdešimt
skir

neturi tėvynės”.
nešvari, žiauriu žvėriška^ -Nerei
tingų
išsireiškimų;
pvz.:
mama,
Nepavargstantis mūsų profe
kia kartoti, kaip bjauriai kei
mamytė,
mamutė,
mamytytė,
sorius kiek galėdamas ir kur
kiasi mūsų kaimynai lenkai ir
mamytėlė,
mamaitė,
mamyčiugalėdamas visada padeda antra
rusai. Iš patirties žinome, kad
jai savo tėvynei. Padeda vokiš kė, mamaičiukė, mamaitėlė ir t.
ir jų dvasinė būsena yra grubi,
kai kalbančiame pasaulyje savo t. Taigi, tik vienas tas žodis ro
sadistiška, kraujo ištroškusi,
plunksna, turtingu žodžius nu do lietuvių kalbos nepaprastą
žiauri ir nepastovi. Kaip tauta,
lankstumą, skambumą ir nepa
šviesdamas Lietuvos likimą
mes turėjome pakankamai patir
tarp slavų ir germanų. Neabejo lyginamą lietuviškos Jievos kū si ties iš lenkų bei rusų pusės, ir
ju, kad tiktai profesoriaus dėka
rybingumą, o taip pat ir kalbos
patys gerai žinome, ką reiškia
vokiškai kalbantis pasaulis yra
tobulumą. Juk nieko panašaus
lenkų arba rusų vergija.
gerai informuotas apie mus ir
nėra ir gal visai neįmanoma su
Pats aršiausias lietuviškas
tėvų žemės likimą. Štai tik ma
kurti kitose Europos tautų jau
keiksmažodis yra “rupūžė”. Bet
no bibliotekoje yra to paties au
nesnėse kalbose — vokiečių,
rupūžė yra tam tikros varlių rū
toriaus leidiniai: “Abschied von
prancūzų, anglų ir t.t. Lietuvių
šies pavadinimas. Taigi keiktis
Europa”, 1957; “Vom russikalba yra pasiekusi toki tobulu
daiktų arba gyvių pavadinimais
hen Menschen”, 1958; “Die
mo, iš prokalbės laikų atsineštą
yra tas pats, kaip keiktis: na
vergessenen Balten”,
1969;- išsirutuliojimo laipsnį, kokio
mas, bulius, karvė, arklys, kiau
• Baltische Schicksal”, 1970, ir
nėra pasiekusi jokia jatmesnė
lė, avis ir pan. Prisimenu, dar
šiais metais jau minėtas leidi
europietiška kalba.
studijų metu vienas prancūzas
nys. Taigi, kaip matome, auto
rašė disertaciją, mėgindamas
O kaip su keiksmažodžiais?
rius tikrai nenuilstamai beldžia
išvesti Europos tautų charakte
Čia lietuviai pralošia, bet ge
si į vokiškai kalbančiojo pasau
rį, remdamasis jų vartojamais
rąja prasme. Visi žinome, kad keiksmažodžiais. Lietuviai, vie
lio žmogaus sąžinę, neduoda
nei Adomas, nei Jieva nekeiks ninteliai iš visų Europos tautų,
mas jai užmigti.
nojo. Taigi, ir lietuvis atstovau į šią disertaciją nepakliuvo, nes
Sutikdamas lietuvį, sutinki
damas šiam garbingam vardui,
Adomą
Naujame savo leidinyje auto
rius gausioje ir margoje Euro
pos tautų šeimoje lietuviams
randa būdingą vietą. Esą, sutik
damas lietuvį, sutinki europie
tišką Adomą. Adomas yra lai
komas žmonijos tėvu. Tai argi
lietuvis yra europiečių tėvas?
Kodėl autorius kelia tokią savo
tišką mintį? Ar tam jis turi pa
grindo? Autorius nurodo pran
cūzų kalbininką Meillet, kuris
yra .nurodęs, jog norint išgirsti,
DlSCOb e LIVR06
kaip senieji indoeuropiečiai kal
bėjo,- reikia nueiti ir pasiklau
litua os
syti lietuvio ūkininko. Ta pras
me lietuvis ir yra europietiškas
MUSU, LIETUVOS REDAKCIJOJ dar galima
Adomas —.savo sena ir brangia,
kalba, išlaikiusia senosios
gauti šias lietuviškos estradinės muzikos
indoeuropiečių prokalbės duo
PLOKŠTELES:
menis. Lietuvių kalba yra tos
ŽIBURĖLIS
bendrosios prokalbės — Euro
pos kalbų motinos — atgarsis.
JAUNA NAKTIS
Čia pat autorius duoda palygi
PIENĖS PŪKAS
nimą su svarbiausiu būties išsi
reiškimu “aš esu”.
Lietuviškai — aš esu arba esmi, tu esi, jis yra arba esti; san
LIETUVIŠKOJI ŠEIMA YRA MAŽOJI LIETUVA,
skritiškai — asmi, asi, asti. Tai
gi, skamba labai lietuviškai.
KURIOJE AUGA ATEITIES TAUTA
Skirtingas ' tik vienas garsas.
Graikiškai tas pats žodis skam
ba irgi labai artimai — eimį,
BRONIUS ZUMERIS
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SMILGA
Prie mano tako smilga
Siūbuoja palengva
Ir nulenkia galvelę,
Kai aš einu pro ją.
O aš einu pro šalį
Rytais ir vakarais,
Dulkėtas ir pabalęs
Su ilgesio žvilgsniais.
Ir vis matau smilgele,
Kaip lenkiasi ana,
Ir klausiu: - Ar gi gali
Palenkti kas mane?
O man jinai byloja Palinksiu aš, kaip ji,
Kaip lenkiasi žolelė
Nuo dalgio pradalgy
Viltis, viltis tik gali
Dar palaikyt jėgas,
Kaip tie rasos lašeliai
Gaivina žoleles. ..
bA

to prancūzo išvada buvo trum
pa: lietuviai savų lietuviškų
keiksmažodžių neturi. Jeigu lie
tuvis keikiasi, tai keikiasi slavų
skoliniais, o tai nėra jo dvasios
išraiška. Pagal tai turėtų išeiti,
kad lietuviška dvasios būsena
turėtų būti švari, sielos veidro
dis skaistus ir nesuteptas.
Nagrinėja ir kitas temas
Šalia to, ką mes čia trumpai
paminėjome, autorius paliečia
ir kitus būdingus momentus.
Jis pateikia lietuviškų ligi de
šimties skaitmenų panašumą su
indiečių skaičiavimu. Nurodo,
kad indiečių dievaičio Budos
vardas yra labai artimas lietu
viškam budi, budinti ir pan.
Šalia kalbos klausimo, auto
rius iškelia ir politinį momentą
— amžiną lietuvių ir aplamai
Baltijos tautų-likimą tarp-4-ry
tus besiveržiančių germanų ir į
vakarus besismelkiančių slavų •
rusų, kurie ir taip turi neaprė
piamus plotus tuščių žemių.
Autoriaus įsitikinimu, Lietuva
ir kitos Baltijos tautos vėl prisi
kels laisvam gyvenimui, nes tai
stulpas, kuris negriūva.
Joseph Ehret, VOM ADAM DER
EUROPAER, Basei. 1978. 46 psl.
Platus literatūros sąrašas. Pla
čiai parašyta apie lietuvių kalbą,
istoriją. Leidinys skiriamas Pa
baltijo valstybių 60 m. nepriklau
somybės sukakčiai paminėti.

Tėviškės Žiburiai
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SKAUTU SKAUČIŲ ĮSKYLA
1978

V - 25- 26 -27

Susirinkom Ramovės kieme apie 8:30 v. ir po pusvalandžio išva
žiavome. Kartu su vadove Eug. Bacevičiene ir p. Zalubiene, buvome
iš viso 36, Palangos Vietininkijos, skautai, skautės, vilkiukai, paukš
tytės ir Vyčiai. Buvo keli iš visų musų skilčių. Lokiai: Flavijus Bace
vičius, Marcelo Černiauskas Fernandes, leros Aradzenka, Augusto
Zaluba, Arturas Pavilionis ir Leo Medvedevas. Ereliai: Jonukas But
kus, Alberto Greičius, Antonio Belapetravičius Alvarez; Pelėdos: Do
ris Kūniški, Márcia Pavilionis, Fátima ir Elizabeth Jurčiukonis ie Es
teia Belapetravičius; Gegutės: Beatriz Bacevičius, Rosana Jurčiuko
nis ir Cristina Zaluba; Voverytės: Sandra Greičius ir Regina Spuras.
Vilkiukai “Baravykai' : Alberto Dilys, Valter Belapetravičius, Vitis
Šaltenis, Marcelo Jurgilas, Marcelo Belapetravičius Alvarez. Paukšty
tės ' Peteliškės": Clarice Bacevičius, Eglė Šaltenis ir Silvana Jurčiuko
nis. Vyčiai: Pauliukas Jurgilas, Robertas Saldys, Eduardas Greičius,
Klaudijus Butkus, Edson Karavich ir Rikardas Šimkūnas.
Iškyla buvo Santa Izabel pas Šimkūnus kuriems nuoširdžiai dė
kojam.,
Vieta labai graži — tarp aukštų pušų ir pakalnėj šaltas upelis, ku
ris bėga tarp akmenų, Prie upelio Lokiai ir Ereliai pasistatė palapi
nes. Skaučių palapinės buvo aukščiau prie vaisių medžių.
Papietavom su tėvais, kurie padėjo visus nuvežti ir po jų išvažia
vimo pradėjome musų programą, kurios pirmas dalykas buvo pasi
kalbėjimas, kurj oravedė kun. Gavėnas. Jis mums paaiškino apie
"Corpus Christi" dieną, krikščionių dieną Krikščionybės dieną.
Žmogus turi įsisąmoninti savo religija, kad nebūtų kaip "cadaver
ambulante", oet turi būti (integração) kūnas-Fdvasia.
Tada kun. Gavėnas mūsų klausė, ką mes žinome patys apie save.
Yra svarbu, kad žmogus žinotų, kas jis yra, kad pažintų geriau pats
save ir tada galėtų geriau sugyventi su kitais. Kiekvienas sveikas žmo
gus sugeba būti atsakomingas už savo veiksmus; bet jeigu reikėtų pa
galbos, tai yra draugai, tėvai, šeima, kurie gali padėti. Draugas yra
tas, kur ne tik nori susipažinti ir praleisti kelias valandas kartu, bet
irgi padėti, kai yra reikalinga.

Po pasikalbėjimo turėjome laisvalaikį ir pavakarius. Ketvirtą valan
dą prieš mišias, kun. Gavėnas klausė išpažinčių ir per mišias davė ber.
drą išrišimą. Mišios buvo lauke, visi susėdę ant žolės ratu. Po mišių
ki vakarienės turėjome pasiruošti dėl vakarinės programos.
Labai gerai pavakarieniavom; ir čia musų didelė padėka p Onai
Zalubienei už taip skanius valgius, gerai paruoštus, kuriuos turėjom»
per visas tris dienas.
vakarinė programa buvo labai įdomi. Užkūrėm laužą salė] (pečiu
nes lauke buvo labai šalta. Visos grupės pasirodė, dainavo ir žaidė
Susiėmę rankas, skautiškai atsisveikinom dainuodami "Ateina nak
tis".
Sekančią dieną, oo vėliavos pakėlimo, pusryčių ir susitvarkymo n
rėjom rankdarbius. Visi naudojosi tik gamtos medžiaga ir paruošė
vo darbelius. Po to lošėm tinklinį ir futbolą.prieš pietus. Po pietų p
jom prie ežero, kuris yra apie 3 km. nuo namų ir grįžom dėl pavaka
rių. Tuojaus apsirengėm skautiškomis uniformomis, nes turėjom dvit
jų naujų skautukų įžodžius. Musų tarpe turim dabar Marcelo ir Ant<»
nio Belapetravičius Alvarez; juos sveikinam ir linkim laimingo skau
tiško gyvenimo.
Po vakarienės pradėjom ruošti salę dėl laužo programos ir užku
rėm vėl pečių. Prieš pasirodymą keli išėjom laukan ir žiūrėjome i
dangų, kuris buvo labai šviesus rr buvo galima matyti keli Žvaigždy
nai. Visi dalyvavo labai linksmai ir panaudojom kelis žaidimus, ku
riuos išmokom per Pietų Amerikos Kongreso Stovyklą, Urugvajuje
Kaip visų stovyklos dienų pabaigoje, dainavom "Ateina naktis
ir nuėjom visi į savo palapines.
Šeštadienį ryte po pusryčių pradėjom tvarkyti daiktus ir išardėm
palapines. Turėjome žaidimus ir dainavimą. Apie antrą valandą T ė
vai pradėjo atvažiuoti ir apie ketvirtą visi išvažiavom namo.
Palikom dalį mūsų širdies su ta gražia gamta, kuri daug malonu
mų mums davė per tris šaltas, bet gražias dienas
Budėkime.
Beatriz Bacevičiūtė
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PAIEŠKOJLMAS

MOŠŲ
| APARECIDĄ IŠ RIO ?
Kun. PETRAS URBAITIS tiki
si išvykti i Torontą, i PASAULIO
LIETUVIŲ DIENAS, šio mėne
sio {junho) 22 dieną, ketvirtadie
nį, 10 vai.
Prieš tai jis dar lankysis, šio
men. 13-18 dd. RIO DE JANEIRE vienos parapietės pensijos rei
kalu; ir tikisi susitikti su keliais
kitais tautiečiais. Tikisi, kad ir te
nai susidarys maldininkų grupelė
■ ir su jais 18 dieną atvyks j APARECIDĄ, į bendras Brazilijos
lietuvių SVENTKELIONĖS pa
maldas. Iš ten grįš į São Paulą.

Paieškomas Juozas Norkūnas,
sūnus Simono, gimęs 1900 m.,
Brazilijon atvykęs 1930 m.
Informacijas prašoma perduo
ti V. Zelinos klebonijai.

padėjo “santonas“, kuri jaunat
viškai traukė Alionis.
Prie pakilios nuotaikos prisi
dėjo ir šv. Petras, parūpinęs tokią
skaidrią ir gražią dieną.
VEJA S E SU A CÉDU
“Jaunosios choristės“ jau gal
voja apie kokią kitą panašią išvy LA MODELO 19 ESTÁ
ką. Bet prieš tai — ŠVENTKE- AQUI.
LIONÉ l APARECIDĄ!
Diário Popular 29-5-1978

KNYGNEŠYSTES REIKALU

Dėkojame Vincui Baniui, kad
išrinko ir pateikė ML šių lietuvių
vardus. (M.L. Red.)

Dar vis atsiranda tautiečių, ku
Apolonija Rakevičius,
rie nori įsigyti šio krašto ateivių 01031
leidinį - PENKIASDEŠIMTME 10.513 Vladas Mickus, 14.884
TI—CINQUENTENÁRIO. Tokių Jonas Velionskis, 15302 Veroni
yra ne vien tik São Paule, o ir vi ca Mačiulis, 15624 Adão Krukas,
"JAUNŲJŲ CHORISČIŲ" GE soj plačioj Brazilijoj.
16203
E rėmėjus Povareskinas,
GUŽINĖ
Jų yra taip pat ir JAV-bėse bei 16565 Emilia Sakalauskas, 16566
Kanadoj ir dar kitur. Jie tikrai Liudomiras Sakalauskas, 16589
Sutrukdytos gegužėj, V. ZeliPedro Zemlickas, 17327 Janina
džiaugtųsi, gavę šį leidinį nos “jaunosios choristės“ suruo
Pasaulio Lietuvių Dienų proga Mackevičius, 17877 Jeronimas La
šė išvyką birželio pirmąjį sekma
Toronte, arba dar kur kitur juos butis, 18048 Jadvyga Žukauskas
dienį. Ir dar kur — į Cotią. Čia,
sutikdami, Brazilijos ATSTOVAI Sanches, 18612 Juris Jankauskis,
tarp kalvų, miškų prūdų, šalti
galėtų pasitarnauti ir šios rūšies 18635 Cestovas Okalicius.
nių, dirbtinių ežerų auga - kaip knygnešystėje
sakyt? - lietuviškas sodžius.
Svarbu tad žinoti vardus ir adre KAS BUS IŠ MANĘS ?
Nuvažiavo pilnas autobusas sus kadaise Brazilijoj gyvenusių, o
tarp chorisčių ir vieno kito “sve
S. Paulo saleziečiai kas du mė
dabar išsikėlusių gyventi į Šiau
čio”. Nuvykusios pas Maželius
nesius rengia susikaupimo dienas
rės Ameriką bei Kanadą.
(kur, tarp medžių ir ežerėlių,
Informacijas šiuo reikalu pra jaunuoliams, kurie nori rimčiau
kvepiančių eukaliptų ir iš ak
šoma nedelsiant duoti šv. Kazi pagalvoti apie savo ateitį ir mėgin
mens šnarančio vandens, įrengti
miero p-jai raštu ar per telefoną ti sužinoti ką Dievas iš jų nori.
visi didmiesčio patogumai), ir atsi
Praeitą sekmadienį tokiame su
gaivinusios šilta kavute, patraukė (273.0338).
sirinkime dalyvavo ir keli Lietu
Šv. Kazimiero p-jos knygne vių kolonijos atstovai.
lankyt kaimynų. Atrodė kažin
kur, o jie visai čia, vienas prie ki šystės skyrius.
Diena praėjo gražioj nuotaiko:
to. Ir viskas čia taip lietuviška!
Prisiminėm mieste važiavę per
Avenidą Angeliką; o čia radom
OLIMPIADAI RUOŠTI KOMITETAS
“Rua Jonas Bagdžius“ ir kokią
į IMIGRANTŲ OLIMPIADOS RUOŠIMO KOMITETO Lietuvos
tai kitą ilgą “Avenidą", kurios
tačiau vardas, gal nuo šalčio, su skyrių įėjo ir WALTER ŽUKAS, kuris pernai atstovavo Lietuvai atletizmo šakoj, kaip bėgikas.
sitraukęs, neįskaitomas. Bet išjos
Numatyta dalyvauti krepšinio, teniso, salono futbolo, bėgimo ir
tuoj takelis j “Magilą“. Gi kiton
plaukimo varžybose. Jei atsirastų dar ir kitų šakų specialistų, galė
pusėn, į kalnus, kops, sako, Tatų susidaryti ir šių grupė.— Taigi, jau numatyti 35 sportininkai. Ge
tarūnų dvaras...
Džiugu matyt tautiečius taip gužės 3U dienos posėdy buvo galutinai aptarta sportininkų apranga
puikiai įsikūrusius. Ir smagu juos - uniforma: marškinukai su Vyčiu ir užrašu LlTUANlA (kelnaitės
aplankyt, keliaujant kaimo kele taip pat turės tautinės spalvos dryžius).
KVIEČIAMA KIEK GALIMA DAUGIAU LIETUVIŲ KILMĖS
liu, kaip Lietuvoj vaikystės die
nomis, ir dainuojant lietuvišką SPORTININKŲ.
įsirašymas baigiasi birželio..(junho) 30 dieną. įsirašymas vyksta
dainą.
11 valandą, nors ir neskambi per šį lietuvių komitetą (galima skambinti ML-vos numeriu;
no varpais, visi (ir kaimynai) su 273-0338).
gužėjo j Maželių seklyčią Mišioms.
Mat, choristės ir kunigą pasikvie
tė. Klebonas pašventino namus,
apšlakstė susirinkusius; o šie — ir
FÁBRICA DE GUARDA-CHUVAS
šios — tuoj užtraukė “Pulkim ant
Guarda chuvas de todos os tipos, para homens, senhoras e
kelių.. " Giedojo, meLdeši, auko
crianças. Mini-sombrinhas, tipo italiano e alemão.
josi. Ir ryžosi ugdyti vis didesnę
tarpusavio meilę.
O tų pietų apstumas! Mat, su
važiavusios visos šeimininkės —
Vicente Vítor Banys Ltda.
C.R.C.80.882.909 001
ir beveik visos našlės*...
Inscr. Estadual: 104.519.617
Nestigo nei tradicinio “bolo",
nes Kotryna Poderytė- Škėma
Fones:274.0677 ■ (Res.274.1886)
R. Coelho Barradas, 104
šventė gimtadienį.
São Paulo
V. Prudente
O paskui šokiai, žaidimai, juo
kai. Pamiklin^isustingusias kojas

je. Buvo pokalbiai, diskusijos, oa
skaitos ir filmelis apie pašauki
mus.
Diena užsibaigė su Mišiomis,
per kurias jaunuoliai pristatė per
aukojimą dienos darbo vaisius
surašytus apmąstymus ir pasiry
žimus.
Ar ši pašaukiminė susikaupimo
diena mūsiškiems patiko?
Taip. įrodymas yra tas, kad no
ri dalyvauti sekančiame subuvime

DĖMESIO

Šv. Kazimiero p-jos klebonjoj buvo atidarytas iš Romos ai
vežtų DEVUCIONALIJŲ KlOS
KAS. Yra rožančių, ženkliukų,
medalikėlių, medalių, kryžiukų
paveiksliukų, žiedų, stovylėlių
ir kt.
Kas lankosi raštinėj ar kop
tyčioj, gali pasirinkti ir jsigyti
palyginus nebrangių devocionalijų ir būdingų suvenyrų.

Lietuvi

i kalbanti

Vyrų - motmi - vaikų

gydyto®
DRA. HELGA HERING
médâcs

HOMÊNS-SENHORAS
CRIANÇAS
Av. Eulina, 99—V. Sta. Marie
(Skersgatvis ties nr. 2214, Av. De
putado Emílio Cario-Bairro do Li
mão)

Tel.: 220-0439 ! 266-3569
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MŪSŲ ŽINIOS
Šio ML numerio

GARBĖS
P L I AS

LEIDĖJAS

yra

ASAULIO LIETUVIU INŽINIERIŲ

SĄJUNGOS Brazilijos skyrius

SVARBUS POSĖDIS

Nuoširdžiai dėkinga
ML administracija

Birželio (junho) 16 dieną, 20 vai. šaukiamas Brazilijos Lietuvių
Bendruomenės TARYBOS (CONSELHO DELIBERATIVO)
POSĖDIS.

Posėdin kviečiami visi TARYBOS NARIAI:
Juozas Šeškevičius
Algirdas Sliesoraitis
Antanas Gaulia
Algimantas Saldys
Pijus Butrimavičius
Pranas Gavėnas
Vincas Banys

Jonas Si liekas
Joana Satkunaitė
Geny Žarkauska'rtė
Arnabdas Zizas
Juozas Čiuvinskas
Alfonsas D. Petraitis
Petras Šimonis
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APARECÍ DA MŪSŲ LAUKIA

Šiu metu birželio 18-toji turi
būti BRAZILIJOS LIETUVIU
SUSITIKIMO DIENA Aparecidoj.
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Bus svarstomi SVARBŪS REIKALAI.

Jei kas negalėtu dėl kokios priežasties dalyvauti, yra prašomas apie tai pranešti BLB-nės valdybai raštu.
Posėdis bus šv. Kazimiero p-jos patalpose.
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SODYBA

Nutarta birželio 19 dieną šaukį§5|
ti sklypininku susirinkimas. Susi-»
Sodybos tvenkinys jau pilnas
rinkimas jvyks jaunimo namuosevandens. Užtvenktas buvo tik tas
upeliukas, kurs prasideda musu že 20 vai. Susirinkime bus pateikta
elektros įvedimo apyskaita ir sumėje. Upeliukas, kurs teka musu
sitarta data dėl nuosavybės doku-JSjį
žemės riba (rubežium) liko laisvas,
mentu. Sekantis Valdybos posė- jgJJ
visi numatyti žemės lyginimo dar
dis bus birželio 12 dieną. Dabar- S&S
bai baigti. Sodybos administracija
tiniu metu daroma sąmata (oręa-PJJ
nuoširdžiai dėkoja p. Jonui Vala
mento) dėl artezijaninio šulinio iK
vičiui ir Firmai Massey Ferguson
vandens atvedimo j sklypus.
ffiK?
už mašinos parūpinimą. Stovykla
Stovyklos atidarymas nutarta įLSį
temokėjo tik kurą ir vairuotoją.
daryti liepos mėn. 9 dieną.
SĮjjjj
Mašina visą darbą, iškaitant tepalūs ir jos pačios atvežimą ir išveži
SODYBOS ATIDARYMO
mą, atliko veltui. Seneliu namas
IŠKILMĖS
praktiškai jau baigtas. Dabar vyks
ta dažymo darbai. Vandenteklo jjvyks liepos mėnesio 9 dieną,
rengimai jau padaryti. Dar trūks10 vai. stovyklos pašventinimas
.. nadaryti šviesos "instalacijas".
ir stovyklos įrengimu aplanky
Šią savaitę dengiamas Išvykų Na
mas. 11 vai. Šv. Mišios visų prie
mo stogas. Baigus išvykų namą
stovyklos darbu ir aukomis prisi
bus pradėta svečiu namo statyba.
dėjusiu intencija. Po to bus "chu
P J. J odei is įrengė bombą, kuri
rrasco' . Neturintiems savo auto
kels iš tvenkinio vandeni Svečiu
mobiliu bus organizuojami speci
Namo Statybai. Gegužės 30 die
alūs autobusai. Norintieji išvyko
ną Vila Zelinos klebonijoje posė
je valgyti ' churrasco", turi iš s/,
džiavo Sodybos Valdyba. Valdy
anksto įsigyti pakvietimą. Planuo
bą sudaro du Šv. Juozapo Ben
jama šia proga išleisti specialu iš
druomenės atstovai — Jonas Tata- vykos ženklą. S
rūnas ir K. J. Šeškevičius, du Bra
Iš kiekvieno São Paulo bairo,
zilijos Liet. Bendruomenės atsto
kur atsiras pakankamas norinčių
vai - Algimantas Saldys ir Algir
jų vykti skaičius, išeis autobusas.
das Sliesoraitis ir trys sklypininku
atstovai - Vincas Tūbelis, Jonas
Silickas ir Henrikas E. Remenčius.
SKAITYTOJU DĖMESIUI
Buvo nutarta pikniku namo grin
dis iškloti plytinėms plokštėms
Kai kurie ML-vos skaitytojai
(Lajotão), kurios Stovyklai kai
kartais negauna, arba pavėluotai
nuos 10.500 kruzeiru. Bendras iš
gauna ML.
vykų namo plotas yra 290 kvadra
Administracija užtikrina, kad
tiniu metru. Studijuota dokumen
ML yra išiuntinėjama VISIEMS
to (minuta) tekstą, kuriuo bus pa
-užsisakiusiems paštu antradienio
daromi nuosavybės dokumentai
priešpietėj.
sklypu savininkams. Prie pikniku
Reikia protestuoti vietiniame
namo nutarta pastatyti pastogę
pašte dėl laikraščio nepristatymo.
"churraskams" kepti.
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