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Laisvės liepsna nebeuzgesinana
Generalinio Lietuvos konsulo dr. J. Žmuidzino kalba
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LINKSMU ŠV. VELYKŲ!

Gerbiamosios ir gerbiamieji,
Prieš penkiasdešimt septyne
rius metus Vilniuje pasirašytas
Vasario 16 aktas, skelbiantis
Lietuvos valstybės atstatymą,
yra svarbiausias mūsų valstybi
nio tęstinumo dokumentas. Tai
lietuvių tautos politinės išmin
ties ir suverenios valios išraiš
kos paminklas visiem laikam.
Priešmindauginėse ūkanose
gimęs lietuvių veržimasis į sa
varankišką valstybinį gyvenimą
visada, 700 metų tėkmėje, buvo
stiprus ir toks tebėr šiandie tiek
išeivijoj, tiek Tėvynėj.
Kad nepriklausomybės idėja
yra gyva, pavergtoj Lietuvoj,
mum liudija čia tarp mūsų esan
čio Simo Kudirkos herojizmas.
Taip, Simas Kudirka pirmas
iš Sovietų Sąjungos 242 milijo
nų žmonių, rizikuodamas gyvy
be, drįso sovietiniame teisme,
tardamas paskutini savo žodį,
pareikšti štai ką:
“Aš nieko daugiau neturiu pridė
ti prie to, ką jau pasakiau, išskyrus
tik vieną savo norą, tik mano reika
lavimą augščiaustam teismui ir so
vietų vyriausybei, būtent, prašau jus
— grąžinkite mano tėvynei Lietuvai
nepriklausomybę!”

Šis besireiškiantis dabartinėj
Lietuvoj tautinis atsparumas,
šis nepriklausomybės troškimas,
kurį mums simbolizuoja Simas
Kudirka, yra toji didžioji kliū
tis, dėl kurios maskolių varomai
indoktrinacijai nepasisekė per
trisdešimt metų įtikinti lietuvių,
kad rusas esąs “vyresnysis bro
lis”, kad vadinamą “sovietinę
plačiąją tėvynę” reikia labiau
mylėti už Lietuvą ir kad rusų

kalbai reikia duoti pirmenybę
prieš kitas kalbas.
Ir kai žvilgtelto atidžiau į
pasaulio politinę fermentaciją,
Lietuvos valstybinės nepriklau
somybės atstatymo vizija darosi
tikresnė. Visur juk pastebimas
besiplečiantis tautų laisvės są
jūdis, kokio istorija dar nėra
niekada mačiusi.
Tarptautinės teisės žinovai,
sociologai ir politikai prieina iš
vadą, kad stipriausioji dvide
šimtojo amžiaus politinė jėga
yra ne ideologinė komunistų re-,
voliucija ar atominių ginklų su
kelta dvasinė įtampa, bet nepa
prastas dekolonizacijos išsiplėti
mas. Pasak “The New York
Times” publicisto C. L. Sulzbergerio, tautinės laisvės liepsna
jau nebeužgesinama: ji, tarsi
miško gaisras, nesustabdomai
plinta, persimesdama nuo vieno
krašto į kitą.
Tokių vulkaniškų prasiverži
mų į nepriklausomybę akivaiz
doje 112-kos tautybių paskuti
nės imperijos valdovai Kremliu
je jaučiasi tikrai kaip ant žari
jų, juo labiau, kad Sovietijos
valdomų gyventojų gausumas ir
žemės didumas nesudaro jos
stiprumo.
Turint visa tai galvoje ir ži
nant, jog sovietinei meškai jau
dantys byra ir ji ne iš gero vis
žvilgčioja į Ameriką, kaip į di
delį pradarą medaus avilį, lietu
vių tautos didžioji viltis negali
blėsti.
Tikrai, Lietuva vėl bus laisva,
kaip yra laisvas mūs Simas Ku
dirka.
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MŪSŲ

LIETUVA

lietuves LsisvinimoVeiksniU
konferendgo* išvados
Lietuvos laisvinimo
darbo
konferencijos,
įvykusios 1974 m. spa
lio 26 ir 27 dieną White
plains, New York, su
tartos išvados:
A. Lietuvos laisvinimo
darbo sampratos ir lietuvių
bendravimo klausimu-r-

1. Lietuvos laisvinimo dar
bo konferencija, išklausiu
si ir apsvarsčiusi praneši
mą apie Lietuvos vadavimo
sampratą, nutarė dar kartą
pareikšti nepakeičiamą lais
vinimo veiksnių nusistaty
mą siekti nepriklausomos
Lietuvos valstybės atstaty
mo, remiantis nekintančia
lietuvių tautos valia, Lietu
vos valstybingumo apraiško
mis ir lietuvių išeivijos
tautine pareiga savo tau
tai padėti išsilaisvinti iš
okupacijos.
2. Lietuvos laisvinimo dar
bo konferencija drauge, su
visa lietuvių išeivija protes
tuoja prieš okupanto vyk
domą pagrindinių žmogaus
teisių paneigimą Lietuvoje,
ypač prieš religijos perse
kiojimą ir Lietuvos žmonių
bendravimo su kitais kraš
tais varžym"

Kiek įmanoma oKupacinio rėžimo varžtų ribose,
laisvojo pasaulio lietuviams
tikslinga puoselėti ir plėsti
ryšius su pavergtoje Lietu
voje gyvenančiais tautie
čiais išeivijos tautiniam ta
patumui su savo tauta iš
laikyti ir solidarumui su ja
ugdyti. Tuos ryšius mez
gant ir palaikant, išeivijos
lietuviams tenka vadovautis
savo sveika nuovoka, sąži
nės jautrumu ir tautiniu są
moningumu, vengiant bet
kurių veiksmų, kurie galėtų
pakenkti Lietuvos valstybi
niam tęstinumui ar lietuvių
tautos pastangoms išlikti ir
išsivaduoti iš okupacijos.
3. Lietuvos laisvinimo dar
bo konferencija, turėdama
galvoje, kad mūsų visuome
nės diferencijacija ir nusi
statymų įvairumas yra natū
ralus ir teigiamas reiški
nys, taria, kad dėl to tole
rancijos puoselėjimas ir jos
laikymasis mūsų išeivijos or
ganizacijų, spaudos ir pavie
nių asmenų tarpe yra būti
nas. Nesilaikymas šio svar
baus dėsnio apgailėtinai
kenkia išeivijos tautiniam so
lidarumui ir laisvinimo dar
bo sėkmei.

B. Lietuvos laisvinimo-il
galaikių darbų ir priemonių
klausimu -1. Rūpintis, kad Lietuvos
Diplomatinės Tarnybos įstai
gos, reiškiančios Lietuvos
valstybingumo tęstinumą,
būtų išlaikytos.
2. Išlaikyti, remti ir stip
rinti Vyriausią Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetą, tęsian
tį tautos valią dirbti ir kovo
ti už Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymą.
3. Rūpintis Lietuvos ne
priklausomybės ir lietuvių
tautos laisvės klausimo ir
reikalo atstovavimu už Lie
tuvos ribų.
4. Plačiau naudotis peti
cijos teise tarptautiniuose fo
rūmuose, kurią turi lietuvių
organizacijos ir lietuviai
kaip atskirų valstybių pilie
čiai, sekant Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo prin
cipą.
5. Pasirūpinti tautinių ir
asmeninių skriaudų lietu
viams dokumentacijos su
rinkimu.
6. Rūpintis Lietuvos etno
grafinių sienų dokumentaci
ja. Studijuoti būsimos Eu
ropos struktūros klausimu
tarpvalstybinių
santykn

Lietuvos Laisvinimo Darbų Konferencijos, įvykusios 1974 m. spalio 26-27 d.d.
College of White Plain, N.Y, dalyviai. Iš kairės - pirmoje eilėje stovi: J. Kavaliū
nas, K. Miklos, dr. J. Valaitis, J. Gaila - JAV LB Krašto Valdybos pirm., M. Macke
vičius, A. Simutis ~ Lietuvos Generalinis Konsulas, dr. J. K. Valiūnas - Vliko pir
mininkas, B. Nainys - PLB pirmininkas, T. Blinstrubas - Altos vicepirmininkas,
dr. B. Nemickas, E. Čuplinskas - Kanados LB Krašto Valdybos pirmininkas; ant
roje eilėje: R. Kaperas, J. Valaitis, A. Vakselis, A. Gureckas, S. Lūšys, dr. D.
Šatas, J. Audėnas, A. Gečys, kun. V. Bagdonavičius, R. Česonis, B. Raugas, dr. V.
Šimaitis. Nuotraukoje nėra V. Vaitiekūno. L. Tamošaičio nuotrauka
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plotmėje.
7. Ieškoti efektingai būdų
leisti ir platinti svetimomis
kalbomis knygas, liečian
čias Lietuvos bylą ir lietu
vių kultūrą.
Dėti pastangas, kad lietu
viai, kurie yra išblaškyti po
Sovietų Sąjungą, būtų gra
žinti į Lietuvą.
9. Išnaudoti kitų valsty
bių žmonių galimą pagalbą •
Lietuvos labui. Su latviais ,
ir estais artimai bendradar
biauti: veikią derinti, vieni
kitus remti ir kiek tikslinga
veikti išvien.
C. Lietuvos laisvinimo ei
namųjų ir specialių darbų
bei žygių klausimu -1. Teikti ekonominę, kul
tūrinę ir politinę pagalbą
lietuviams okupuotoje Lie
tuvoje.
2. Telkti informaciją iš
okupuotos Lietuvos ir ją
perduoti laisvajam pasau
liui:
a. straipsniais periodinė
je spaudoje, radijo, televi
zijos ir kitomis priemonė
mis.
b. kasmetiniais leidiniais
(apie žmogaus teisių pažei
dimus ir kitais- klausimais)

c. išverčiant į kitas Kal
bas ir leidžiant Lietuvos
Katalikų Bažnyčios Kroni
kas.
3. Informuoti laisvąjį pa
saulį apie Lietuvos bylą ap
lamai. Išskirtiną dėmesį skir
ti toms valstybėms Europo
je ir Azijoje, kurių intere
sai yra susikirtę su Sovietų
Sąjungos interesais, nežiū
rint jų vidinės santvarkos
ir ideologijos.
4. Organizacijoms ir foru
mams, galintiems padėti lie
tuvių išeivijai ir lietuvių tau
tai, dėmesį skirti tikslin
gos atrankos būdu.
5. Teikti paramą tauti
nėms ir tarptautinėms orga
nizacijoms, pozityviai talki
nančioms Lietuvos laisvini
mo bylai.
6. Skatinti gyvenamojo
krašto visuomenės tinkamą
supažindinimą su lietuvių iš
eivijos gyvenimu ir jos tei
giamaisiais darbais.
7. Tęsti politinį spaudimą
į visų mums prieinamų vals
tybių vyriausybes ir parla
mentus, didžiausią dėmesį
kreipiant į Jungtines Ame
rikos Valstybes. Tuo tikslu
taip pat skatinti lietuvius
platesniu mąstu dalyvauti
gyvenamojo krašto politinė
je veikloje.
8. Moksliniais veikalais
dokumentuoti Lietuvos oku
paciją, jos gyvenimą rusų
priespaudoje ir pastangas iš
silaisvinti.
(Tęs. 9 psl.)
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PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO
TREČIOJO KONGRESO REIKALU
TIK 9 MENESIAI LIGI III PL JAUNIMO KONGRESO!
LIETUVI, KONGRESO PASISEKIMAS TAVO RANKOSE/

Atsišaukimas į visas lietuviškas orga
nizacijas Brazilijoje.
Trečiasis Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Kongresas ruošiamas Pietų Ameri
koje įvyks 1975 m. gruodžio m. 20 1976 m. sausio m. 6 d.d. trijuose Pie
tų Amerikos kraštuose - Argentinoje,
Urugvajuje, Brazilijoje.
į S. Paulo miestą Brazilijoj, Kongre
so dalyviai atvyks gruodžio m. 31 d.
kur sutiks Naujuosius 1976 metus. To
liau bus Kongreso studijų dienos, ruo
šiamos netoli S. Paulo Italei miestelio
apylinkėse. Kongreso uždarymas nu
matomas sausio m. 6 d. S. Paulyje.
Kongreso rengimų Finansų Komisi
jai Brazilijoje pavesta sutelkti lėšas, ku
rios bus reikalingos įvairioms išlaidoms
padengti. Kadangi šis Kongresas apima
lietuviško jaunimo tautiniai kultūri
nius tikslus išeivijoje ir lietuvybės tęsti
numą ateityje, tai reikalinga visų talka.
Tad maloniai kviečiame visus prisidėti
darbu ir pinigine parama pagal asmeni
nes ir organizacijos išgales. Paskirti tam
tikrą sumą iš savo iždo Kongreso reika
lams.
Visų organizacijų ateitis priklauso
nuo jaunosios kartos visuomeninio su
sipratimo ir atsakomybės uždėtose pa
reigose. Padėkime jaunimui suorgani
zuoti ir kuo tinkamiau pravesti šį Kong
resą, kuris tampresniais ryšiais sutvir
tins tarpusavio bendravime ir susiklau
syme mus visus.

P.L.J.K Finansų Komisiją

Ateitininkų Sendraugių - Vincas
Tūbelis
BLB akademinio sambūrio - Graž
vydas Bačelis
Seserys Pranciškietės - Sesuo Juli
ja
Nemuno" ansamblio - Jonas Lu
koševičius
Šv. Kazimiero parapijos - kun. P.
Daugintis
Saleziečių - kun. Pr. Gavėnas
BLB Literatūros ratelio - Alfon
sas Petraitis
Šv. Juozapo Brolijos - Motiejus
Tamaliūnas
L.Kat.Bendr.Choro - Viktoras Tatarūnas
L.Kat.Moterų Dr-ja - Angelika
Trubiené
V. Anastácio mok.globėjų - Petras
Žarkauskas
III PLJK bendro komiteto nariai:
Jonas Lukoševičius, Elena Bareišytė, Teresė Jočytė, Emantė Mikuckytė Jūraitienė.
Komiteto Valdybos nariai:*
Arūnas Steponaitis, Gražvydas
Bačelis, Algirdas Idika, Jonas Tatarūnas, H. Mošinskienė

Finansų Komisija savo posėdy
je kovo m. 18 d. apsvarsčiusi da
bartinę Kongreso rengimo ir finan
sų padėtį konstatavo, kad padėtis
yra labai rimta ir komisija negali
apsiimti atlikti visą rengimo dar
bą.

REIKALINGA VISŲ ORGANI
ZACIJŲ TALKA VISOSE SRI
TYSE IR YPAČ LĖŠŲ SUTELKI
MO VAJUJE. — Jaunimas be vy
resniųjų pagalbos nepajėgs nei to
Kongreso suruošti, nei jį pravesti.
Tik visų organizacijų
bendra talka' galima bus
ką nors padaryti, nes šioje srityje
reikalingas patyrimas ir nuovoka,
kurių be abejo mūsų organizaci
joms nestinga.
Šiuo tikslu ir šaukiamas šis vi
suotinis susirinkimas, kad bendro
mis jėgomis nugalėtume visus sun
kumus ir įsijungtume į rimtą produktingą darbą, kuriame jaunimas
irgi turės parodyti savo sugebėji
mus.

A

Pas. Liet. Jaunimo Kongresą paremsi atvykdamas balandžio
mėn. 12 d. 20 vai. j ruošiamą Kongresui paremti VAKARIE
NĘ.
Vieta — Lietuviu Sąjungos Brazilijoje patalpose, Rua Lituâ
nia, 67, Moóca.
Pakvietimus jsigyti iš anksto galima pas prel. Piju Ragažinską, telef. 274-2295; Joną Tatarūną - telef. 63-7344; V. Banį telef. 274-0677; Tėv. Jėzuitus, - telef. 273-0338; V. Zelinos
Klebonijoje - telef. 63-5975.
Kaina vienam asmeniui Cr$. 60,00.
Prie įėjimo pakvietimu nebus galima įsigyti.

Šios savaitės nauji mecenatai-rėmėjai:
Pasižadėjo įnešė
lO.Jorge GarškaCr. 1.000,00 - 100,00
11 .Liudas Bendoraitis 1.000,00 -100,00
12. Natal Thome
1.000,00 -100,00

Mėnesinį įnašą sumokėjo:
Mons.Pijus Ragažinskas Cr. 100,00

SMULKESNĖS AUKOS
Stasys Tervydis (anksčiau davė 300 kr.
dar duos 400 kr.) - CrS .100,00
Antonio Pavilonis 200,00
João Alexandre Mota 200,00
Jose Tibėrio P.Lancheros - 200,00
Genesio Amadeu
150,00

-o-o-o-oDia 10/3 tivemos uma reunião de
preparação ao Congresso. Apesar de
muitos não concordarem esta sim foi
uma reunião "a Ia Lituana", Todo
mundo falou, todo mundo brigou, nin
guém se entendeu, mas no final muita
coisa ficou acertada.

Kaip matome, mūsų bičiuliai brazi
-o-o-o-olai irgi gausiai aukoja. Nejaugi nerasime
Apesar da discordância de alguns
100 geros valios lietuvių, kurie prisidė
(forças ocultas), o pessoal da Comissão
tų prie tūkstantinio vajaus? '
LIETUVI, KONGRESO PASISEKI de Programas, diz que vai dar uma
aula em matéria de Organização.
MAS YRA TAVO RANKOSE.
-o-o-o-o-

FINANSŲ KOMISIJA

DIRBKIME KARTU!

;

TRABALHAMOS JUNTOS! į
□□□□□□□□□□D
J A'U N I M O ĮNAŠAS

□□□□□□□□□□□□□□a
□□□□□□□□□□□□□□a
□□□□□□□□□□□□□□a
LUTAR QUANDO É FÁCIL CEDER
VENCER O INIMIGO INVENCÍVEL
NEGAR QUANDO A REGRA É VEN
DER

ROMPER A

INCABIVEL PRISÃO

TOCAR O INACESSÍVEL CHÃO,

êste é o pensamento daqueles que
estão se preparando para organizar o
Congresso Mundial da Juventude Litua
na. Isto é interessar-se e fazer algo em
pról da Lituânia; é ajudar nossos ir
maloniai kviečia visų lietuviškų
mãos que estão lá lutando em condi
organizacijų pirmininkus, III PLJK
ções infinitamente inferiores as nossas,
Bendro Komiteto narius ir Valdy
pois eles não tem o que nos sobra: LI
bos narius į b e n d r ą s u si
BERDADE.
ri n k i m ą, kuris įvyks kovo m.
Se trabalharmos todos juntos, se pu
31 d. (pirmadienį) 20:30 vai. Jau
dermos contar sempre com um número
P.L.J.K. Brazilijos Finansų
nimo Namuose V. Zelinoje.
maior de pessoas que queiram ajudar
Komisija
Kviečiami:
a TRABALHAR (Gênios que só tem
planos e não os executam, não preci
BLB - Algirdas Sliesoraitis
TŪKSTANTINIS VAJUS
samos mais, as vagas já foram preenchi
L.Sąjungos Br.- Aleks. Bumbi is
das); o nosso objetivo será alcançado
L.K.Šv.Juozapo Bendr.- Kun. J.
Lietuvį, prisidėk prie tūkstantinio
sem dúvida nenhuma.
Šeškevičius
vajaus. Tėvynėje už tautos laisvę mūsų
Quanto mais pessoas trabalharem,
Jaunimo sambūris „Žilvitis" - Eug. tautiečiai rizikuoja laisvę ir gyvybę. Mes»
menos trabalho tocará a cada uma.
bent pinigine auka paremkime lietuvy- ‘
Bacevičienė
Porém, se ao invés de ajudar, quando
Ateitininkų Kuopos - Roberto bes išlaikymą, paremdami III Pasaulio chamado, você vier com a desculpa que
Lietuvių Jaunimo Kongresą.
Saldys
está muito ocupado, então todo o

P.L,J. III KONGRESO BRAZILI
JOS KRAŠTO FINANSŲ KOMI
SIJA

Congresso deverá ser preparado por al
guns poucos, que ficarão sobrecarrega
dos de trabalho, e consequentemente
algumas falhas surgirão, mas depois
não venha você que não participou,
criticar. Então deixa de ser comodista,
altruísta, e outros "istas" mais e venha
nos ajudar.

O "Stebuklas" é muito grande, sabe
quem participou da última reunião, e
concordou em trabalhar? O Walter Žvingilas. Agora só está faltando o papai
Žvingela ajudar com „tutu" a comissão

de finanças.

-o-o-o-oOutra que tem "labai daug darbo"
é a Helen Bareišytė. Ela deve ser mi
neira, pois trabalhando em silêncio, es
tá fazendo muito mais, que muita gen
te que fala, fala, fala, fala e não faz na
da.
-o-o-o-o-

E a comissão da "Studio Savaite",
Será que vai bem obrigado?
-o-o-o-oO Sr. Tatarunas da Comissão de Fi
nanças já ganhou um apelido o "Tio
Patinhas".
-o-o-o-oDédé Juozas participou da última
reunião. Passada quase uma hora, a
Šimonytė começou a ficar preocupada,

pensando que ele estivesse doente, pois
até ali não havia dado nenhuma bronca.
Eis senão quando, já no fim da reunião
ele pede palavra, e dá aquela lavada. Aí
todos sossegaram, e viram que aquele
era o "Dėdė Juozas".
-o-o-o-o-

Quem passou por São Paulo, e foi
passar férias em Ilha Bela foi a família
Vasiliauskas de Porto Alegre. É uma
pena que eles não tenham parado para
visitar os pobres aqui de São Paulo. Es-

(Tes. 4 psi. i

'

3

NR. 13 (1391) XXVIÍ. 1975 111.27
**73******

II ** ~

.-•-

II

■

MŪSŲ
I

-4

■

rr__ ... .

-

_ .

- „ .-, ---

A

Z ■«.-•r*4*

'"*&•**> ***•

■■<>.

.

.«••v— -**

.-

—

— w-..-..

LIETUVA
------

4
-««a»—'*<£•—• -

į

.* jiwii if

— g ■ ■■■■

r ■■-—Mm—■';■■»■-T-mi

“HWii—* ifrirn—j~

?««*. TIESA IR GYVENIMAS W«W!
SU MIRTIM NOKSTA
PRISIKĖLIMAS

KRISTAUS PRISIKĖLIMO
REIKŠMĖ

įžymioji ir nekartą premijuoto
ji rašytoja ir poetė Birutė Pukelevičiūtė parašė: „AŠ savo mirtį noSv. Povilo žodžiais tariant, kiek
•kinu, lyg vaisius savo branduolį.
vienam žmogui skirta mirti (Žyd.
Ir nokstu drauge su ja". Aš savo
9,27). Tai skambėtų ne taip tra
mirtj nešioju po širdim, kaip kū
giškai, jeigu kiekvieno žmogaus
dikį".
mirtis būtų vienodai rami ir greiGali kai kam tokios mintys at
' ta. Tačiau yra mirčių fiziniai ir
rodyti liūdnos, beviltės, pesimis
dvasiniai labai sunkių. Lengvesnė,
tiškos. Man jos teikia džiaugsmą,
nors ir skaudi, yra kokia nors did
paguodą, ypač Velykų švenčių me
vyriška mirtis, kaip antai kanki
tu.
nių Romos koliziejuje ar kitokia
Taip yra. Visi mes savyje „no
už kokj nors kilnų tikslą. Tokių
kiname mirtį, lyg vaisius savo
tačiau yra maža. Kitos visos yra
branduolį. Ir drauge nokstam su
labai paprastos, skausmingos sau,
ja". Tai natūralu. Sveikas meais
kartais gana įkyrios kitiems. Kas
nokina sveiką vaisių, o sveikame
dien matome, kaip tenka atsiskir
vaisiuje noksta sveikas branduo
ti ir su būtiniausiais asmenimis ir
lys. Ir tas vaisius turi nukristi nuo
išmokti gyventi be jų. Nėra tokių
medžio. Turi patekti žemelėn, tu
asmenų, be kurių žmonija negalė
ri supūti, kad nunokęs branduo
tų apsieiti.
lys galėtų juo maitintis ir susilie
Kad ir Kristus mirė, tai faktas
ti su žeme, į ją įleisti iš savęs die
slepiąs savyje, apie mirtį ką tai to
gą ir išaugti į naują medį, ir vėl
kio, ko žmogus vien savo protu ne
žydėti, megzti ir nokinti naujus
pajėgia suprasti. Jeigu Kristus atėvaisius. Nenunokę vaisiai, nesu
ięs žmoniją atpirkti, tai įvykinąs
nokę branduoliai nedygsta.
kokiu nors stebuklingu būdu, bū
Panašiai gražus ir antrasis Putų užžengęs j dangų nemiręs ir tik
kelevičiūtės sakinys: „AŠ savo mir
žodžiais būtų pasakęs, kad miru
Centrinis paminklas šv. Kazimiero kapinių (Chicagoje) kūrėjams
tį nešioju po širdim, kaip kūdikį"
sieji gyvena ir vieną dieną kelsis
yra vienas originaliųjų skulpt. R. Mozeįiausko darbų.
Po savo širdim nešiojanti kūdikį
,
A. Kezio, SJ. nuotrauka
jų kūnai, būtų gal sunku tuomi ti
motina nuolat jaučia jo prezencikėti Tuos žodžius jis patvirtino
ją, kiekvieną jo krustelėjimą. Tuo
savo pavyzdžiu Kristaus prisikė
savo kūdikiu džiaugiasi, apie jį
limo faktas buvo visagalis apašta
svajoja, laukia tos valandos, kada
lams ir kitiems jo mokiniams.Kris
jį pagimdys, nors tas gimdymas
taus suėmimo valandą apaštalai
bus sulaistytas krauju ir užants
išbėgiojo ir, atrodo, ne visi susi
MIELI BROLIAI LIETUVIAI
pauduotas kančia. Ji žino, kad kū
rinko net ji palaidoti. Po prisikė
dikiui gimus ji bus laiminga limo, visi, net ir Tomas, nebijojo
NORS TOLI TOLI NUO JOSŲ, BET ŠIRDIM IR DVA
džiaugsis.
mirti, kad liudijus ir skelbus, jog
SIA DRAUGE SU JUMIS VELYKŲ RYTĄ NE TIK GIE
Kodėl nežiūrėti j mirtį, kaip i
Kristus tikrai prisikėlė iŠ mirties.
DOSIU ALELIUJA, BET IR LINKIU JUMS PATIRTI KO
gimdymą, kaip i savęs pagimdy
Svarbiausia tačiau, kad Kristus
mą amžinajam gyvenimui? Ar to
TYRIAUSIO IR KO GILIAUSIO DŽIAUGSMO IŠ V. KRIS
jvykdė atpirkimą, išganymą pada
neskelbė mums dieviškasis Išga
TAUS PRISIKĖLIMO, IR KAD TAS DŽIAUGSMAS BO
rė ne pažadu tolimai, nežinomai
nytojas? Ar to jis nepaliudijo sa
TŲ JŪSŲ STIPRYBĖ KASDIENIO GYVENIMO DARBUO
ateičiai, o kiekvienam pasiekiamą
vo paties prisikėlimu, kurj mini
dabar. Jeigu žmonijai pačiai reik
SE, VARGUOSE IR PASISEKIMUOSE.
me kiekvieną Velykų rytą? Kaip
tų susirasti kelią j teisingą gyveni
tik tą prisikėlimo tiesą labai nori
Jonas Kidykas
mą ir išganymą, patirtis rodo, kad
pabrėžti Bažnyčios naujai pertvar
M. L. Redaktorius
tai vyktų labai sunkiai, ir žmogus
kytos laidotuvių pamaldos, kai
niekad negalėtupn būti tikras, ar
Mūsų tikėjimas ir gyvenimas
vietoje seniau juodų rūbų dabar
-o-o-o-oir kuris iš žmonių siūlomų kelių tebūna tas pat, kaip buvo apašta
vartojami balti, kai ir karstas ap
Um recado para a Onute Liblick.
yra teisingas. Kristus tą kelią pa lų ir pirmųjų krikščionių, kad per
dengiamas baltu uždangalu, kai
rodė, pamokė kaip gyventi. Žmo Kristaus prisikėlimą ir mums bai Você está fazendo muita falta na pre
prie grabo pastatoma deganti Ve
nėms lieka ne klaidžioti nežinioje, gėsi mirtis, o prasidėjo gyvenimas. paração do Congresso. Esperamos con
lykų žvakė. Ar ne tai patvirtina
o eiti Kristaus paliktu keliu. Ki- * Visiems linkiu malonių ir Kris tar com você em alguma das comissões.
kiekvieną kartą kalbamas „Tikiu
taip žmogaus gyvenimas gali būti
taus šviesa gausių jo prisikėlimo
-o-o-o-omirusiųjų prisikėlimą ir amžinąjį
beprasmis. Kaip apaštalai, taip ir Švenčių.
Recadinho aos que estão desconten gyvenimą?
mes esame tikri, kad Kristų turi
Taip tikras yra mano prisikėli
Vyskupas Vincentas Brizgys tes com esta seção. Ao invés de ficar cri
me ne tik Bažnyčios įsteigėją, o
ticando, escreva no jornal, aponte as mas iš mirusių, kaip tikras yra nu
už mus mirusį, prisikėlusį ir am
falhas, que nós iremos melhorar. Aos nokęs vaisiaus branduolys, kaip
žinai gyvenantį, kad mus mokintų,
que tem alguma sugestão a fazer, escre
tikras yra po motinos-širdim besi
vam também para a redação deste jor
šviestų, gelbėtų.
vysiąs kūdikis, kaip tikras yra
nal. Aceitamos criticas e sugestões com
Dėkingumo, vilties ir pergalės
Kristaus prisikėlimas iš kapo. To
bom grado.
dvasia yra vieninteliai teisinga Ve
DIRBKIME KARTU (iš 3 psl.)
dėl Velykų rytą su tikru giliu entu
lykų dvasia ir nuotaika. Dvasiniai
-o-o-o-oziazmu giedame: „Linksma diena
atnaujin tas gyvenimas yra didžiau peramos sua visita da próxima vez que
mums nušvito... Kėlės Kristus,
Na outra „savaite bus daugiau"
sias mūsų dėkingumo, mūsų tikė vierem à São Paulo, pois queremos re
mirtis krito... Aleliuja — kelsimės
jimo Kristaus prisikėlimo liudy- tribuir pelo menos uma parte as genti
Sudieu - Tchau.
lezas que sempre somos alvo quando
ir mes. Aleliuja, Aleliuja...
mas, yra išmintingiausias būdas
Alggirdas vamos a Porto Alegre.
Jonas Kidykas, S.J.
pasinaudoti atpirkimu.
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JAUNIMO VADŲ PROBLEMA
PRANAS RAZMINAS

Vado sąvoka yra gana plačios
apimties. Tašiau čia nesiryžta
ma pradėti nei nuo diktatorių ar
valstybių vadų. Tokiais vardais
dažnai vadina .įvairios organiza
cijos savo vadovus, ypač centri
nius.
L ■

Pripažindami ką nors vadu,
pripažįstame - ir : jo autorite
tą. Trumpalaikius- vadus vadina
me ir pirmininkais. iBe to, kaip,
pvz., ateitininkai turi dar ir dva
sios vadus, kurie rūpinasi dvasi
niais bei religiniais at-kų reika
lais. Pasitaiko, kąd kai kurie pir
mininkai yra ’’perrenkami nau
jam laikotarpiui. Tai rodo, kad
toks vadovas sugeba ir nori dirb
ti. 'Kiti jau nenori .pirmininkauti.
Sakosi esą pavargę.ir turį kitų rū
pesčių. Tegu kita pabando. Tokių
pavyzdžių galėtumėm prisirinkti ir
iš suaugusiųjų, tiferqie, metus pa
dirbėję, panašiai galvoja: aš jau
atlikau savo pareigą, tegu kiti
pabando.
. Giliau -pažvelgus į vado sąvo
ką, reikėtų sutikti-, kad vadas yra ne tik tas, kuris organizacijai
ar jos padaliniui pirmininkauja,
bet ir tas, kuris savo raštais bei
savo patarimais visą savo gyveni
mą stovi organizacijos narių pir
mose eilėse ir drąsina, kovoja už
savo narių idealus. Tuos reikė
tų laikyti visos org-jos ramsčiais.
Jiems vadų ir dirbančiųjų kritika
•— svetimas dalykas. Pozityvus,
kūrybinis darbas ■— jų veiklos pa
saulis. Tokie ant savo pečių neša
ir visą kūrybinę ateitininkijos
veiklą: redaguoja jai žurnalus,
laikraščius, rašo knygas, straips
nius, skaito paskaitas, rengia sto
vyklas, iškylas, o pirmininkaujan
čiam belieka sukviesti narius ir
atlikti kitus laikinos reikšmės
darbus.
Jaunimas savo vadus atpažįsta
ir jiems paklūsta. Tačiau, kaip va
dai, taip ir eiliniai nariai dažnai
pasimeta, ypač šiame krašte.
Kol jaunuolis vadovauja, rodos,
sąžiningai dirba; atlikdamas sa
vo pareigas, tačiau, (pasibaigus jo,
kaip pirmūno, kadencijai, nebenusitveria kad--Ir antrinių org
ijoj pareigų ir dažnai apsikasa sa
vo įsigytoj profesijoj-, savo užmiestinėj rezidencųpi, .savo sukurtoj
šeimoj. Tad ir kylą, klausimas, ar
jo būta sąmoningo, ateitininko,
mylinčio at-kų idealų kilnumą,
ar tai būta dailumo kilniais idea
lais užsidegimo,J@ali būti ir taip.
Galėjo jį paveikti ir blogi at-kų
šeimos kai kurie pavyzdžiai. Nė
ra paslaptis, kad (tokių savo tar
pe apsčiai turimekOportunistinė
dvasia ir mūsuose nesvetima.
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m PASAULIO LIETUVIŲ
JAUNIMO KONGRBA5

■Kaup aaznai su aukštojo mokslo
diplomu baigiasi ir ateitininkišTERCEIRO CONGRESSO MUNDIAL DA JUVENTUDE
ka veikla! Nuogto momento bai LITUANA
Rua das Giestas. 927-9 - Vita Beta - ©3147 São Failo, SP
gusiojo mintysi; ima suktis apie
- Td 1611163-5723, 27448634
karjerą darbovietėje, apie jaukų
šeimos lizdą (jeigu jau anksčiau
jis nesusuktas), '• apie užmiesty
laukiamą rezidenciją. Tik vykda
mas į susirinkimą, jis bando pa
sirinkti gražesnių žodžių savo va
dovaujamiesiems ir pranešti, kad
dėl ypatingų asmeninių reikalų
nebegalės vadovauti ir prašo iš
sirinkti kitą, kuris “turi daugiau
laiko”. Žinoma, jis niekados ne
pasakys, kad vadovauti "neapsi
moka”.

Kaip jau minėta, jaunimas sa
vo vadus atpažįsta, kaip ir mes
juos, būdami jauni, atpažinome,
jais sekėme, nèí pamėgdžiojome.
Šiandieną at-kų padaliniams pir
mininkaujančių dar turime, bet
vadų, kurie veiktų jaunimą savo
gyvenimo pavyzdžių, savo idea
lizmu, labai pasigendame.
Netikėtai praverk jaunuolio
kambario duris ir susipažink su
ten esančia tvarka: vieton paklo
tos lovos, (pastebėsi sujauktą mi
gį; drabužiai, knygos-visa ant
grindų. Jeigu tave pasitiks ir jau
nuolio veidas, tai neišsigąsk. Tai
tik tavo gero bičiulio sūnus. Jis
neatsiprašys dėl esančios netvar
kos, bet pasiteisins kambario ma
žumu. Jau po pirmo įspūdžio būsi
praradęs norą leistis į pokalbį.
Mat, buvai numatęs jį bent į
trumpalaikius kaž kurios kuopos
vadus ir norėjai su juo tuo reika
lu pasikalbėti. Sunkia širdimi
uždarei jo kambario duris galvo
damas: “nepataikiau”.

- Jeigu tamsta nori su plonėti iki
Jaunimo kongreso, turėsi sumažinti pa
valgymus iki penkių per diena. .

Žinių žiupsneliai
• NAUJAS RYŠIŲ UENTRO VA
DOVAS — Mindaugas Pleškys, pri
klausęs II JK komitetui ir buvęs
skautų akademikų pirmininkas. P.L.
J.S. Ryšių Centras įsteigtas II JK
metu rinkti ir skleisti informacijas
pasaulyje išsisklaidžiusiam lietuvių
jaunimui. Dabar Ryšių Centras sa
vo dėmesį skiria trečiojo kongreso
ruošos darbams.
• LITUANISTINĖ SAVAITĖ
AUSTRALIJOJE. Australijos lietu
vių jaunimas parodė didelį susido
mėjimą JAV-se surengta lituanisti
ne savaite. Atrodo, kad Australijoje
neužilgo bus pradėti organizuoti pa
našūs kursai. Vertėtų pasidalinti
programos projektais.

• ROČESTERYJE NUTARTA
rengti sekantį š. Amerikos jaunimo
suvažiavimą Londone, Ont., gegužės
viduryje. Suvažiavimą organizuoja
KLJS ir ALJS valdybos. Technine
ruoša rūpinasi Jurgis Valaitis, K.L.
J.S. tarybos narys Londone. Suva
žiavimo tikslas — paruošti kongre
sui jau rinktus atstovus ir norin
čius vykti į P. Ameriką.

Kitą dieną ir be tavo rekomen
dacijos jaunimas išrinko šį jau
nuolį savo pirmininku. Tai kas,
kad tu žinai, jog gero vado jokiu
būdu negalima identifikuoti nei
su netvarka, nei su kitomis jo as
mens neigiamybėmis. Tiesa, jau
nimo vadas gali visų realaus gy
venimo* niuansų ir nepajėgti su kingesmo, kaip nusigrįžti nuo
prasti. Tai ateina su metais, ilges krikščionybės idealų ir tarti, kad
ne gyvenimo praktika ir net gi ir nėra laiko, ir neapsimoka.
lesnėmis studijomis, tačiau jau Koks didelis darbas susigrąžinti
pačioje (pradžioje neturėtų jam katalikybės pavėsiu pasimetusį ir
stokoti šviesaus idealizmo, tei savęs nebesurandantį jaunimą.
giamų-veiklos planų. Be šios tei Ateitininkškasis prieauglis, ku
giamos nuotaikos ir pats klai- rio mes nuolatos ieškome ir ran
džios, ir kitus klaidins.
dame, po keliu ugdymo metų vėl
■ Senųjų' .vadų pasiaukojimas ir dingsta, ir tik trupiniai pasilieka
net mirtis už didžiuosius krikš- ar po klajonių sugrįžta. Yra, kas
čionybės ir tautos idealus šian-- juos labiau traukia — gyvenimo
dieną mūsų jaunimą mažai žavi J menkybės. Vieni iš gyvenimo
Jis samprotauja: ką gi jie galėjoj J dumblyno iškyla, kiti amzmai
daugiau danui? Tai nieko karžy-’* užtrokšta. O būta tokių šaunių
•giško. Argi mes, jais būdami, k’- jaunuolių. Pasirodo, kad didžiąja
.taip elgtumės?
^‘^gy-.eiti -.., kisx .c:- kuris
-’

• AMERIKOS LJS TURI NAUJĄ
PIRMININKĘ. Suvažiavimo metu
RoČesteryje JAV jaunimo tarybos
atstovai išsirinko naują Sąjungos
pirmininkę — Daivą Vaitkevičiūtę,
korporacijos Neo-lituania korporante ir II JK nakvynių komisijos va
dovę. Jinai vadovauja Bendruome
nės iniciatyva suorganizuotai socia
linei talkai. Pagrindinis jos darbas
— koordinuoti kongreso ruošos dar
bus JAV-ėse.
• LITUANISTINĖ SAVAITĖ. Pa
saulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos
Ryšių Centras Čikagoje ir šią vasa
rą ketina rengti lituanistinę savaitę,
kuri pagal praėjusios savaitės daly
vių reikalavimus, atrodo, truks dvi
savaites. Vieta ir tikslus laikas bus
paskelbti vėliau.

• LIETUVIUS MINI “NATIONAL
GEOGRAPHIC”. 1975 m. vasario
numeris nemažai vietos skyrė apra
šymai Baltimorėje gyvenančių lietuv’ų ir jų veiklos. Įdėta ir tautinių šok'ų grupės nuotraukų. Pasirodo, au
toriaus seneliai yra lietuviai.

ba tinkamai pasinaudoti. Anks
čiau buvo galvojama, kad didie
siems gyvenimo žygiams reikalin
ga ilgų metų pasiruošimo. Toji
patirtis negali būti ir Šiandieną
•visai paneigiama. Jeigu būtų
bandoma gražusis at-jos medis
priderinti laiko dvasios reikalavi
mams, reikėtų labai didėliu atsar
gurnu įeiti į prisiderinimo kelią.
Pirmiausia mums reikia vadų,
jaunimo vadų, gyvenančių ir vei
kiančių Visa atnaujinti Kristuje
idealu. Dažni perstatinėjamai ir
tik ieškojimai ne visados duoda
gerų vaisių.

Draugas
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PARŠIUKO ČIUKO
NUOTYKIAI

"RŪTELES AITVARAS" MAŽIESIEMS

Juozo KASČIŪNO pieš

Janinai Narūnei mažylių pa vaikams, o turinys realus, su
saulis labai artimas. Išeivijoje ji prantamas ir nuotaikingas. Žo- j
praturtino vaikučių knygų len dynas pritaikytas vaikų amžiui. w
tynėles, parašydama jiems eilę Eilėraščiai vaizdžiai parašyti ir
knygučių. Viena jų, pati naujau skambūs. Veikėjų elgesys auk- ;
sia, yra eiliuotas pasakojimas lės vaikų jausmus ir sukels tei
“Rūtelės aitvaras”. Autorės de giamas emocijas.
dikacijoje pažymėta: “Mano
Puikiai atliktos dail. Zitos Sobrangiai Rūtelei”. Knygutės ap deikienės iliustracijos juoda-bal
imtis — 22 psl. kiekvienas pus ta derinasi su turiniu. Be to, jos
lapis iliustruotas dailininkės Zi pritaikytos spalvinimui. Vai
tos Sodeikienės. Ji skirta prieš kai, žiūrėdami į paveikslėlius,
mokyklinio amžiaus vaikams ir iš jų lengvai išskaitys turinį ir
savarankiškam
pasiskaitymui patys savais žodžiais papasakos
Rūtelės nuotykį.
pirmųjų skyrių mokiniams.
(Žiūrėkite brėžinį). Kiek veidų
Janinos Narūnės “Rūtelės ait jūs matote?
Kūrinio veikėja Rūtelė yra
darbšti mergaitė, kuri siuva lė varas” yra vertingas įnašas į
lei žiurstą, o iš likusių skudurė mažiausiųjų pasaulį, šalia kitų
lių daro aitvarui uodegą. Kai negausiai išleistų knygučių išei
** VELYKOS
ATĖJO
vėjas užneša aitvarą ant šakos, vijoje. I tai turėtų atkreipti dė
Rūtelė ir jos draugė mėgina su mesį tėveliai ir skirti laiką ma * ****************************************
Vyte
N
meškere ji nukabinti. Įstrigusi žiesiems pabendraujant prie lie
meškerė lūžta. Išsigąsta mer tuviškos knygutės. A. Abr.
gaitės, bet tėvas ant jų nesibaJanina Narūne, RŪTELĖS AIT
VARAS. Iliustravo dailininkė Zi
ra, tik liepia iš santaupų nupirk
Klanais ir klaneliais
ta Sodeikienė, spaudė Pranciško
ti naują kotą. Laimingos mer
Vanduo nupliuškėjo,
nų spaustuvė 1974 m., 341 High-_
gaitės žaidžia toliau parke. Pa
Balandis sušuko:
sakojimas baigiasi posmeliu
"Velykos atėjot"
Vėjau, vėjau,
Ir dažo margai kiaušinius
tu tik pūsk
mūsų aitvarėllus!

Klanais ir klaneliais
Vanduo nupliuškėjo.
Prie tako žibutė
Meili pražydėjo
Ir džiugina jaunus, senus.

Ir aukštai
iškelk visus
lig pat debesėlių!

Kad su paukščiais
erdvėje
eitų jie lenktynių,

Klanais ir klaneliais
Vanduo nupliuškėjo,
Balandis sušuko:
"Velykos atėjot"
Velykos, Velykos pas must

S

Kad greičiau
pasiektų jie
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ITiteratira LABIAU SUSIRŪPINTI
GIEDOJIMAIS
K. SENKUS

Daugiau ar mažiau giedama ir
dainuojama visose tautose. Pa
linkimas giedoti ar dainuoti,
galima sakyti, yra žmonių pri
gimtyje. Giedoti, dainuoti, mu
zikuoti yra kūrybingo džiaugs
mo ženklai. “Palaiminta (laimin
ga) tauta, kuri moka džiūgauti;
jos vaikai vaikščioja, Viešpatie,
tavo veido šviesoje” (Ps. 88,16).
Iš tjkrųjų laiminga tauta, kuri
moka giedoti ir dainuoti. Ji tuo
liudija apie savo turimą gaiva
lingumą, gyvybinį veržlumą ir
kūrybinį sugebėjimą.
Senovėje lietuviai, kaip žino
me, giedodami meldėsi, garbino I
Dievą ir kartu mokėsi lietuviš-;
kai skaityt. Kantičkos, anuometi
nės giesmių.knvgos. turėjo būti
išleistos labai daug kartų, kad
patenkintų norinčius giedoti.
Senoji tradicija reiškė, kad gali
ma arba reikia giedoti kiekviena
proga. Kiekvienos apeigos, kur
tik susirenka grupelė ar daugiau
žmonių yra susiejamos su gies
mėmis. ir stengiamasi giedoti.
Šita tradicija gyva ir dabartinė
je Lietuvoje. Apie tenai vartoja
mų giesmių gausą aiškiai kalba
“L i t u r g i n i s m a 1 d y n a s”
(Vilnius-Kaunas 1968). Jame,
šalia daugelio maldų, yra
2U0 su viršum giesmių tekstų.
Su juo reikėtų mums išsamiau
susipažinti. Dabartinėje Lietu
voje žmoniųgiedama ne kelios ir
vis tos pačios giesmės, bet atski
roms apeigoms priderintos,
kiekvienai progai parinktos. Tai
reiškia, tenai žmonių giedojimai
seka arba papildo liturginę min
ti savo melodijomis arba muzi
ka suiškilmina kiekvienas apei
gas, viešas bažnytines arba gry
nai lietuviškai liaudiškas.
Lietuvoje giedojimas yra ne
tiek “pasirodymas”, bet tikra
malda, esminė lieturgijos apei
gų dalis.
-oZ i no me gerai, kad lietuviai
gieda ir svetur, išeivijoje. Bet
jų giedojimas apsiriboja mažu
giesmių skaičiumi (4-6). Jas gie
da visur ir kiekviena proga tas
pačias. Daugelis jas taip “įsi
mylėjo”, kad be jų nebesijaučia

gerai...
“Bad Godesberge taip gražiai
sugiedojo” — neseniai gyrėsi
vienas lietuvių moterų suvažiavimo dalyvis. Tenai “pamaldų

metu skambėjo lietuviškos šven
tos giesmės: Pulkim ant kelių,
Prieš Tavo altorių, Marija. Mari
ja ir kitos” — taip ano dalyvio
susižavėjimą patvirtina K. Šim.
reportažas, išspausdintas Euro
pos Lietuvyje, Nr. 39, 4 pušį.
Reportažuose apie kitus suva
žiavimus, kur prisimenamas gie
dojimas, galime skaityti tą patį.
Gi lietuviai reporteriai, kurie
tokį giedojimą laiko jau visiems
žinomu dalyku ir kuriems įgriso
tai kartoti, praeina tylomis net
pro pačias pamaldas.
Dėlei šitos išeivių “tradicijos“
kunigas K. Senkus eilę kartų pa
tyrė ir mažiau malonių situacijų,
kai jis — rengėjų prašytas —
stengėsi į “standartinį” gie
dojimo repertuarą įtraukti ir vie
ną kitą naują giesmę. Čia gali
ma suminėti Liet. Studijų Savai
tes Europoje ir V. Vokietijos lie
tuvių katalikų, kunigų ir pasau(liškiu, suvažiavimus. Apie tok}

L i E T U V A

Mokslas
“standartinį“ giesmių repertua
rą liudija kun. K. Pugevičius
Darbininke, 1974, Nr. 39, 4 pusi.
Yra ir daugiau liudininkų su at
viromis akimis ir neužkimštomis
ausimis.
“Kam gi čia tų naujų gies
mių . . . Imkime žinomas įprasti
nes!” — įtikinėja vienas “tradicionalistaš”. “Žmonės nori vėl
išgirsti jų mėgstamiausias . . .”
— argumentuoja panelė daktarė.
“Naujos neskambės taip gražiai,
kaip tradicinės ...” — įtikinėja
garsaus lietuvių giedojimo mė
gėjas. Šitie ir kiti įrodinėjimai,
žinome, turi šiek tiek pagrin
do. Geriau bent šiek tiek giedo
ti, netu visuomet tylėti.
Kad lietuviai gieda ir nori gie
doti. yra aiškus ženklas, kad jie
dar gyvi. Tačiau turime būti
sau patys teisingai kritiški. Kyla
klausimas: Ar lietuviai išeiviai
savo “tradiciniu” giedojimu neapsigauna? Gal jie gieda labiau
“demonstruodami”, pasirodydami prieš kitus, negu melsda
miesi? Čia prisimintini garsūs
“bytlių” koncertai bažnyčiose,
kur triukšmas nustelbia nusitei
kimą maldai.

Kad lietuviai gražiai — garsiai
— gieda ir mėgsta taip giedo
ti, tai žino net kitataučiai. Pvz.
vokiečiai iš pokarinių laikų Vo
kietijoje, Tiubingene, Hánau ir
kitur, tai prisimena gana gerai.
Meno srityje kūrinio grožis, de
ja, ima blukti ir jo vertė mažėja,
kai tas pats kūrinys vartojamas
nuolat, kur tinka ir kur netinka.
Žinoma, jis turi būti vartojamas
tenai, kur kito neturima ir ne
norima be jo apsieiti, nes bū
tų lyg nejauku, netvarkoj.
-oNaujų giesmių nesimokant ir
negiedant, pasidaroma nuobo
džiais, ypač tenai, kur sekmadie
nis po sekmadienio kartojamos
vis tos pačios, nes paįvairinti nė
ra kaip. Nereikia stebėtis, kad
jaunoji karta arba ir inteligenti
jos atstovai, kurie dar eina iš vie
no su savo tėvų tradicija, paga
liau ima bodėtis, nutyla ir visai
nebegieda... nė tų “tradici
nių”.
Mažas giesmių skaičius kalba
taip pat apie dvasiškai kultū
rinį suvargimą, nuskurdimą
religinėje srityje. Dainų srityje
tokio bado dar nematyti. Mažo
skaičiaus giesmių giedojimas ir
jų “iš peties traukimas”, dar pa
laikomas tam tikro veržlumo ar
ba noro “demonstruoti”, negali
būti labai giriamas, kai žiūrima
į giesmę kaip maldą, kaip Dievo
ir šventųjų, o ne savęs pačių
garbinimą. Kai giedama tik save
parodant, garbinamas ne Die
vas.
Kai kas įsitikinęs tvirtina, kad
daugiau giesmių nebereikia:
“tradicinės” giesmės žinomos
atmintinai, jos gražiai skamba, ir
kunigai, vadovaują liturgijos
vykdytojai, patenkinti ir kitokių
nebereikalauja; o be to. “tra
dicinėms” giedoti nereikia nė
pasiruošimo . . .
Paviršutiniškai žiūrint, tai gali
atrodyti teisybė. Nes kunigas. Ii
turgijos vykdytojas arba atsakin
gas centrinis pamaldų vadovas,
naujų giesmių neprašo, neieško,
nereikalauja; neretai jis giedoji
mo reikalu iš anksto nepasirūpi
na, su giedojimo vadovu nesitaria . . . Dažnas kunigas pats
remia tokią “gražią tradiciją”
giedoti žinomiausias giesmes,
nežiūrint, ar jos tinka, ar ne. Se
novėje “Pulkim ant kelių” giedovavo iŠ tikrųjų suklaupę, par
puolę prieš Dievą ant kelių ir
nusižeminę. O šiandien šitą
giesmę “traukia” (gal būt. išdi
džiai1 stovėdami, nanašėdami i
i Tęs. S psl. ’
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Stefanija Rūkienė

ŠALTIS
Vieną kartą ir mane šaka buvo prispau
dusi prie žemes. Tik visa laimė, kad tai atsi
tiko giliame sniege ir šaka buvo kreiva. Taip
išlikau gyva, bet po ta šaka pasiliko daug
mano sveikatos, o žymę kojoje nešiosiu iki
karsto lentos.
Pietums visi renkamės prie laužo. Čia mai
šosi iš daugelio kolchozų darbininkai.Pa
kurstame laužą, kad smarkiau liepsnotų
ir toliau stovintiems nebūtų taip šalta. Išsikasame iš sniego pietus. Bijojome, kad žvė
riukai nepavogtų, bet jie už žmones sąžinin
gesni ir musų bedalių maisto nelietė. Pasišildome pietus ir užkandžiaujame. Tokiame
šaltyje labai priverstų dubenėlis karštos sriubytės, bet iš kur jos gausi.
Pasišnekame su kitų kolchozo darbinin
kais. Pasirodo, kad Sibiro kaimuose nevieno
das gyvenimas. Tvarkingesni kolchozai yra
turtingesni, už darbdienius duoda daugiau
javų ir darbininkus geriau aprūpina maistu.
Mokesčiai, žinoma, visur tie patys.
Po pietų vėl nuplauname medį, nugenėjame šakas, supiaustome j rąstus ir išdeginame
kelmą. Dirbame lėtai, bet krutame, nes šal
tis nejuokais spaudžia ir verčia judėti. Pava
kariais išsenka mūsų jėgos ir tik laukiame,
kad apskaičiuotų ir greičiau prijmtų mūsų
darbą. Tada lėtai kėšiname j stovyklą. Bara
ke jau gerai, nes šilta ir galima kiek pailsėti.
Šilta, tai šilta, bet valgyti visai neturiu, o
vandens atsigėręs taigos jau nekirsi.

SKRIAUDŽIAME ARKLIUKUS
Vakare pasikalbu su Stupeliu. Jis taip pat
visai neturi ko valgyti. Stupelis sužinojo,
kad Didžiosios Galkos kolchozas sušaldė
rūsyje bulves. Dabar tas bulves veža j miš
ką ir šeria arkliams. Nutarėme bulvių pa
siskolinti iš arkliukų ir taip gintis nuo bado.
(Bus daugiau)

Lietuviai menininkai Paryžiuje
Indrė Lukaitė

Prancūzija ir ypač Paryžius visais lai
kais buvo žymūs, kaip menininkų buveinė.
Ten spietėsi iš visų kraštų dailininkai,
skulptoriai ir kitokie meno atstovai, norė
dami patekti į.jau žinomas ir garsias me
no mokyklas.
Lankydami Paryžiaus mokyklas, jie įsi
gydavo ne tik prestižą, bet susitikdami ir
bendraudami su kitais menininkais, jie pa
jusdavo to laiko dvasią ir meno pulsą.
Daugelis meno krypčių prasidėjo Paryžiu
je ir pasklido po pasaulį. Ten gimė fauvizmas, ekspresionizmas, surrealizmas ir ki
tokios meno kryptys.
Modernusis menas yra toks platus, kad
sunku keliais žodžiais jį aprašyti. Moder
naus menininko kūryba priklauso nuo jo
inteligencijos, jautrumo aplinkai ir tech
nikos.
Šios visos ypatybės išplaukia iš meninin>ko supratimo ir temperamento, o formą,
kurią jis pasirenka, iš palinkimo ir domė
jimosi dalykais, kurie yra artimi jo šir
džiai. Menininkas kuria ne dėl to, kad pa
rodytų, ką jis mato, bet kad matomas gy
venimas pastumia jį kurti. Moderniajame
mene daugiau yra atkuriamos menininko
mintys ir įspūdžiai, negu gyva forma.
Kaip senais, taip ir dabartiniais laikais
Paryžius yra pilnas užsieniečių, o patys
prancūzai sudaro vos 50% menininkų.
Tokioj daugybėj ir lietuviai turi origina
lių, išsiskiriančių ir prancūzų meno kriti
kų aukštai vertinamų menininkų.
Paryžiuje savo charakteringa ir labai
skirtinga ir savotiška technika išsiskiria
lietuvių tarpe gerai žinomas dailininkas
Vytautas Kasiulis. Meno jis pradėjo moky
tis dar Lietuvoje, vėliau studijas tęsė Vo
kietijoje, o dabar gyvena Paryžiuje, pa
skendęs tapyboje ir litografijose. Jo pa
veikslai yra paplitę ne tik Prancūzijoj, bet
ir daugelyje kitų kraštų.
Savotiškos grafikos ir ypač sėkmingai
dirbąs oforte — atstovas yra Žibuntas
Mikšys. Jo darbai yra originalūs savo sub
tilumu ir labai įdomūs savo tematika. Jis
taip pat yra gerai žinomas Paryžiuje.
Neseniai lankęsis Čikagoje, skulptorius
Antanas Moneys buvo pakviestas įkurti
skulptūros studiją Cite Universitaire, Pa
ryžiuje ir ten profesoriauti. Skulptorius
Moneys dirba daugiausiai pamėgęs naudoti
akmenį — nuo alebastro iki granito — ir
medį. Jis yra sukūręs eilę monumentalių
skulptūros kūrinių, atkreipusių prancūzų
meno kritikų dėmesį. Mončio kūryba pasi
žymi originaliu stiliumi, artimu liaudies
primityviajam menui ir turi ekspresionis
tinę formą.

Reikia pripažinti, kad visi trys meninin
kai, gyvendami svetimame krašte, būdami
originalūs, stiprūs ir žinomi menininkų
tarpe, nepametė mūsų tautinio liaudies
bruožo savo darbuose.
Šią vasarą Paryžiuje, Orangerie dęs Tui
leries, prie Louvr, buvo atidaryta Chaim
Soutine dailės darbų paroda. Chaim Sou
tine yra mums beveik nežinomas Lietuvos
žydas. Prancūzijoje ir meno pasauly Sou
tine kyla ir yra vis daugiau vertinamas
dėl savo originalumo, spalvų ir ekscentriš
kumo.
Soutine buvo dešimtas iš 11 siuvėjo vai
kų sūnus. Tėvai buvo jam pramatę amatą.
Tačiau jis anksti ėmė linkti į meną. Jis
augo labai vargingame kaime — getto, kur
menas ir kultūra visai nebuvo žinoma. Jo
žydiška šeima žiūrėjo į piešimą, kaip į
nuodėmę prieš antrą talmudo įsakymą.
Pirmas Soutine kūrinys buvo gimtojo
bažnytkaimio bepročio portretas. Per di
džiausią vargą jis mokėsi Vilniaus .meno
mokykloje, vėliau, vieno gydytojo padeda
mas, jis atvyko į Paryžių ir čia studijavo
Ecole des Beaux Arts Akademijoje. Grei
tai pasidarė žinomas Montparnasse, kur
susidraugavo su žinomais menininkais:
Marc Chagall, Lipchitz, Cendrars, Apolli
naire, Kisling, Modigliani ir kitais. Pate
kęs tarp garsių menininkų, fauvizmo ir
kubizmo srovėms jis nepasidavė. Apsigy
venęs menininkų garsiajame avilyje, La
Ruche, jis buvo kraštutiniai nesocialus ir
gyveno tik savo paties ankstyvos jaunys
tės paliktomis žaizdomis. Soutine visą lai
ką pasiliko vienas, visuomet neramus ir
nepatenkintas kitais ir savimi ir nuolat
keitėsi savo kūryboje.
Soutine tapybinis talentas pilnai atsi
skleidė tik jam grįžus iš Ceret. Iš čia Sou
tine grįžo neginčijamas savo srities meist
ras su apie 200 paveikslų. Jo gyvenime tai
buvo pats produktingiausias kūrybos pe
riodas. Dėl savo perfekcionistinio būdo,
savo paveikslus jis laikė vis nebaigtais ir
pats pasirodydavo retai viešumoje. Gyvas
būdamas, jis todėl mažai tebuvo žinomas
publikai ir iškilo tik po mirties (1943 m.».
Dėl savo išraiškos būdų: jo tapyboje absosiučiai dominuoja spazmiškas judesys, sukraipąs namus, raująs medžius iš šaknų ir
kraštutinis pesimizmas, ypač būdingas jo
portretinei tapybai. Jo paveikslai yra ran
dami: Louvre, Washington, D. C., Chicago
Art Institute, New Yorke, Los Angeles,
Clevelande, Londone ir kitur.
Mes galime didžiuotis, kad tarp daugy
bės pasaulinio masto menininkų galime
rasti ir nemažiau vertingų ir garsių lietu
vių Paryžiuje.

LABIAU
SUSIRŪPINKIME

GIEDOJIMAIS
(iš 7 psl.)

JUOZAS SODAITIS

"Žalčio pasaka" (Akrilis).

R
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tą Evangelijos prilyginime mini
mą fariziejų.
Daugelyje vietų, kur nėra uo
laus vargonininko, vargiai įma
noma bent grupę žmonių iš
mokyti kitokių ar naujų giedo
jimų. Tenai reikėtų prisiminti
ir pasiguosti, kad senoje Lietu
voje taip pat amžiais nebuvo
kiekvienoje parapijoje vargoni
ninkų. kaip ir Šiandieninėje oku
puotoje tėvynėje. Tačiau žmo

„Mūsų Vytis“

nės giedojo kiekviename kaime,
kiekvienoje pirkioje, kiekviena
religine proga. Todėl anuomet
reikėję daugelio kantičkų. gies
mių knygų. Žinoma, giedojo,
kaip kas mokėjo, kaip Šiandien
Lietuvoje gieda, nežiūrint viso
kių varžymų.
-oKad lietuvių giedojimai vėl
plačiai atgytų ir sužydėtų,
reikia kunigų, vargonininkų,
muzikų ir visų kitų glaudesnio
bendradarbiavimo. Reikia, kad
vadovaujantieji mūsų visuome
nės asmenys į savo garbingą
veiklą įplanuotų ir su giedoji
mais surištus klausimus. Reikia
imti garsiau šaukti, negu vienas
V a rg o n i n i n k ų - M u z i k ų S ąj u n g 0 s
narių būrelis pajėgia.
D lris
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Petras Pakalnis

KAMBODIJOS TRAGEDIJA

Tradiciniu lietuviškuoju pasveikinimu
SVEIKI, SULAUKĘ ŠVENTŲ VELYKŲ!
visus tautiečius sveikina ir linki visiems
didžio velykinio džiaugsmo
Šv. Kazimiero parapijos kunigai:
Jonas Kidykas
Petras Daugintis
Antanas Saulaitis

svečias Jonas Giedrys

**************

*************

VELYKOS

LIETUVOJE

(Autorė neseniai atvykusi
iš Lietuvos)
Dar laukai Visur juoduoja,
Medžiu šakos plikos,
O ateina laukta šventė Džiaugsmingos Velykos.

Anksti rytg atsikėlę,
Skuba j bažnyčia.
Aušta rytas toks malonus,
Gražiausias kaip tyčia.
O stropieji komjaunuoliai
Po šventorių zuja,
Tikrina, kas eina melstis,
Gieda Aleliuja.

Kas geresnj darbe turi,
Švenčiu švęst negali.
Aleliuja širdy skamba
Ten po visa šalj.

Jau toks paprotys prigijęs
Per Velykų diena Palinkėti daugel laimės,
Sveikinti kiekviena.

Tų margučiu gražumėlis
Ant Velykų staloi
Tik stipriausia pasirinkę,
Daužo taip be galo.
Valgo kumpj, kepta žasj,
Geria miežiu alų, (
Tyliai švenčia jie Velykas
Be jokiu skandalu.
Džiaugsme temdo, šircįi gelia Nevisi savieji...
Gal kalėjime, Krasnojarske
Mirė išbadėję.
Pranė Narušienė
.1,11, -t-f y..

-T.H, .«-O-

I-II--K-11- -T-FI-IU.- -Į- -Į- -Į- JL

**************

NAUDINGAS LEIDINYS
Jau pasiekė ir Braziliją Argenti
nos "Laiko' Žinynas-kalendorius,
kurį paruošė Pijus Gudelevičius.
79 psl. leidiny, 1975 m. kalen
doriuj pateikiami šventųjų ir tau
tiniai vardai. Seka Argentinos lie
tuviškų įstaigų adresai, lietuvių
telefono numeriai, lietuvių intelek
tualų adresai, paskui Buenos Ai
res, Rosario, Berisso, Kordobos,
Comodoro Rivadavios ir Sarmien
to lietuvių naudingesni adresai.
Kad leidinys būtų dar naudinges
nis,seka Brazilijos, Kolumbijos,
Urugvajaus, Venecuelos lietuvių
pažymėtint adresai bei telefono
numeriai, prie kurių dar prisideda
vienas kitas Čilės, Paragvajaus, Pe
ru, Meksikos lietuvių adresas.
Nors leidinys, aišku, ir nepil
nas, ir vis reikalaujantis „aggiornamento", yra vertas ir mūsų dė
mesio. Už ką "Laiko" Žinyno-kalendoriaus leidėjams nuoširdžiausi
sveikinimai.
Praeitą šeštadienį mirus a.a.
JUOZUÍ EZARAVICIUI, jo šei
mai ir giminėms nuoširdžią užuo
jautą reiškia

Irena ir Algirdas Tamoliūnai

VITAS GERULAITIS
tarptautinėse teniso rungtynėse
S. Paule laimėjo, drauge su kitu
lošiku, 4-tą vietą (ir gavo 6.000
dol. premiją). "O Estado" primi
nė, kad Vitas yra lietuvis; ir pabrė
žė, kad tokio amžiaus žaidikui
(gimė 1954.7.26) toks tai yra di
delis laimėjimas.
Dabar V. Gerulaitis jau rungia
si Caracase, Venecueloj. Jam lin
kime geriausios sėkmės.

|

į
j
•
i
i

MIRĖ

I

Kovo m. 12 dieną ANTANAS
MARCINKEVIČIUS, gyvenęs Santa Teresinha, Santo Andrė. Jis, važinodamas motociklu, susidūrė
Utingoje su auto, buvo sunkiai
sužeistas ir mirė. Velionis buvo į
tik 45 m. amžiaus.
Mūsų užuojauta mirusiojo šei
mai.

KpNFERENCUOS
IŠVADOS (iš 1 psi.)

Dokumentuotinos šios te
mos:
a. Pirmoji rusų okupaci
ja, b. 1941 metų sukilimas,
c. Vokiečių ir antroji rusų
okupacija? d. 1945-1952 me
tai: areštai, trėmimai-, kolek
tyvizacija, ginkluotas pasi
priešinimas, e. Lietuviai So
vietų Sąjungos kalėjimuo
se ir koncentracijos stovyk
lose, f. 1952-1970 metų laiko
tarpis, g. Tautinė ir religinė
rezistencija, h. Rusijos pri
siskirtos ir kolonizuotos Ma
žosios Lietuvos padėtis, i.
Gudijai priskirtos rytų Lie
tuvos padėtis ir jos tauti
niai santykiai.
9. Remti okupuotos Lie
tuvos gyvenimą studijuojan
čias institucijas, rūpintis pro
fesine talka bei lėšomis ir '
sekti, kad numatyti darbai
būtų laiku atlikti.
KONFERENCIJOS IŠVA
DŲ KOMISIJA: A. Gureckas, VI. Šimaitis, Jurgis
Valaitis

Kambodija yra maža Pietų Azi
jos valstybė, turinti apie 5 milijo
nus gyventojų. Kitados ji buvo ka
ralystė, bet jos karalius Sihnaoukas atsisakė sosto ir tapo respub
likos prezidentu. Jis rašė eiles,sim
patizavo komunistams ir taip nu
alino kraštą, kad 1970 m. genero
las Lon Nol nuvertė jo vyriausy
bę ir pats pasiskelbė respublikos
prezidentu. Prieš porą metų jis
gavo širdies smūgį, gydėsi namie
ir JAV, o sugrįžęs į Kambodiją
turėjo kovoti prieš sukilėlius. Bu
vęs prezidentas Sihnaoukas pabė
go į Kiniją ir kurstė žmones prieš
Lon Nol.
Sukilimas Kambodijoje prasidė
jo jau 1967 m. Tais metais vieno
je provincijoje komunistai bandė
sukelti ūkininkus prieš vyriausy
bę, bet kunigaikštis Sihnaoukas
juos greitai numalšino. Komunis
tai perėjo į Šiaurės Vietnamą, kur
juos Vietnamo karo instruktoriai
ruošė naujam sukilimui. Kai 1970 komunistų raketoms, žmonės per
m. generolas Lon Nol nuvertė Si- gyvena nuolatinę mirties baimę ir
hnaouko vyriausybę, jo draugai visos miesto ligoninės perpildytos
pradėjo antrąjį sukilimą.
sužeistais. Per penkerius sukilimo
Per penkerius pilietinio karo metus Kambodija prarado 700.000
metus sukilėlių skaičius išaugo iki karių ir 3 milijonai gyventojų liko
70.000 vyrų. Ginklų jie gavo iš be pastogės.
Kinijos ir Šiaurės Vietnamo ir
Kambodijos sostinę gina 40.žingsnis po žingsnio artinosi prie 000 narių, bet jų eilės nuolatos
Kambodijos sostinės Phnom Penh • retėja. Pašaukti naujokai apmo
Jos padėtis pasidarė kritiška kai komi porą dienų ir tuojau siunčia
šių metų pradžioje sukilėliai užė mi į frontą. Vienas naujokas, pasi
mė Megongo upės pakraščius ir mokęs kovoti tik pusę dienos,
nepraleido laivų, vežančių j sosti buvo nusiųstas j frontą ir tą pačią
nę amuniciją ir maistą.
dieną neteko kojos. Tuo tarpu
Kambodijos vyriausybė yra drau aukšti karininkai dikinėja sostinė
giška JAV ir iš jos gavo daug pa je.
galbos. Kai sukilėliai nutraukė su
Sukilėliams vadovauja Khieu
sisiekimą Mekongo upe, JAV kraš Samphan. Jis yra baigęs ekonomi
to apsaugos ministerija nusamdė jos mokslus Paryžiuje ir kurį lai
vieną lėktuvų bendrovę, kuri ga ką buvo ministeriu Sihanuoko ka
bena maistą ir amuniciją j Phnom binete. Nors jie susipyko, bet kai
Penh. Pradžioje tas oro transpor Samphan lankėsi Kinijoje ir tarė
tas buvo nežymus, bet dabar jis si su jos vyriausybe, Sihanoukas
pasiekė iki 1,200 tonų kasdien. buvo jo vertėju. Sukilėliai nori
Be to, šiais metais JAV suteikė
pravesti žemės reformą, pašalinti
Kambodijai 275 milijonų dolerių
didikų privilegijas ir teisingiau pa
pagalbą. Bet tos pagalbos neužte
dalinti krašto turtą. Karo pabėgė
ko ir gen. Lon Nol prašė preziden
lių pasakojimu užimtoje teritori
to Fordo suteikti Kambodijai dar
joje jie steigia darbo brigadas ir
222 milijonus dolerių. Preziden
bendrai dirba žemę.
tas Tordas ir užsienio reikalų sek
JAV krašto apsaugos sekreto
retorius Kissingeris sako, kad toji
riaus nuomone su JAV pagalba
pagalba Kambodijai yra būtina.
Kambodija dar gali išvengti trage
Tačiau kongresso nariai mano,kad
dijos. Birželio mėnesio pradžioje
toji pagalba neišgelbės Kambodi
Kambodijoje prasideda monsuno
jos iš tragiškos padėties.
lietus. Jis sustabdo karo veiksmus
Norėdamas ištirti Kambodijos
ir duoda kariuomenei laiko persi
padėtį, Fordas prašė kongreso na
grupuoti ir geriau pasiruošti ko
rių vykti j Kambodiją ir į Pietų
voms. Prezidentas Fordas sako,
Vietnamą, kuris taip pat šaukėsi
kad už Kambodijos likimą atsakys
JAV pagalbos. Trys kongreso na kongresas. Tikrai, 222 milijonai
riai aplankė Vietnamą ir Kambodi dolerių JAV nėra didelis dalykas.
ją ir nustebo Phnom Penh skurdu. Bet kiti tvirtina, kad JAV, sutei
Apie pusė milijono karo pabėgė gusi Kambodijai iki šiol 2 mili
lių užtvindė Kambodijos sostinę, jardus dolerių, pilnai atliko savo
kuri negali jų išmaitinti. Krintant .pareigą.
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MOŠŲ ŽINIOS

LINKIME LINKSMŲ ŠVENTŲ VELYKŲ

ir D A U G

DIDŽIOJI SAVAITĖ

PRISIKĖLIMO PROCESIJA

PRISIKĖLUSIO

PALAIMOS

j

KRISTAUS

VISIEMS!

Lietuviškų pamaldų tvarkaraš
i
Šv. Juozapo parapijos kunigai ir
V.
Zelinos
parapijos
klebonas
tis V. Zelinoje:
j
L. K. šv. Juozapo B-nės Aaldyba
Verbų sekmadienis: 11 vai. Ver prašo visus, turinčius lietuviškus
bų šventinimas - procesija ir Mi tautinius rūbus, dalyvauti su jais
Prisikėlimo procesijoj Velykų ry
šios.
tą 6 valandą.
Didysis Ketvirtadienis: 18 vai.
Lietuvi,
pasiruošimas išpažinčiai (bendruoBRAZILUOS KRAŠTO FINAN
P. Liet. Jaunimo Kongresą pa
meninis)f19 vai. Šv. Mišios.
remsi atvykdamas balandžio mėn
SŲ KOMISIJOS

Didysis Penktadienis: 15 vai.
Kryžiaus garbinimas ir kitos apei
gos.
9 vai. - Kryžiaus Keliai.

SV. JUOZAPO ŠVENTĖ

Didysis Šeštadienis: 19 vai. ap
eigų pradžia.
Velykos: 6 vai. — Prisikėli
mo procesija ir Mišios.
Mišių 11 vai. nebus.

Išpažinčių per Šv. Tridienį bus

klausoma: kas valandą, pradedant
nuo 13 valandos,
(T. P. Daugintis: D. Ketvirt.16
vai.
T.V. Pupinis: D. Šeštadieni 17 19 vai.)

tės proga klebonas sulaukė daug
sveikinimų ir gavo daug dovanų.

DIDŽIOJI SAVAITĖ MOKOJE
VERBŲ SEKMADIENIS - 8
vai. Verbų šventinimas, Mišios.

IŠVYKA

DID. KETVIRTADIENIS —20
vai. Paskutinės Vakarienės Mišios.

DID. PENKTADIENIS - 16
vai. Kryžiaus pagerbimas ir kitos
apeigos.
DID. ŠEŠTADIENIS - 20 vai.
Velykų žvakės, krikšto vandens
šventinimas, Šv. Mišios.

VELYKŲ SEKMADIENIS 8 vai. Velykų Mišios.
Išpažinčių klausoma valandą
prieš pamaldas.

Šventės proga rengti pietūs pra
ėjo su pasisekimu. Dalyvavo dau
giau kaip 150 svečių. Visi buvo
patenkinti. Už likutį buvo nutar
ta nupirkti naujų indų sekantiems
parengimams.
Dėkojam šeimininkėms ir bro
liukams, parengusiems pietus.
Švento Juozapo Šventėje (ko
vo 19) lietuviškos šv. Mišios buvo
atlaikytos 7 vai. ryto. Vakare Mi
šias laikė vyskupas Dorn Francisco
Vieira. Bažnyčia buvo pilna, kaip
didžiųjų švenčių metu. Po pamal
dų buvo šeimyniškas pobūvis.Šven

Balandžio 21 dienai (feriado)
gauta labai graži vieta piknikui
Crispim, 20 km. nuo Sto. Amaro.
Atsižvelgtam j ilgą savaitgalj,
suabejota, ar šis laikas patogus
lietuviškai gegužynei, todėl nu
tarta daryti parapijos pik
niką. Kviečiami dalyvauti ir lie
tuviai. Šv. Juozapo B-nės numaty
tas piknikas lietuviams bus ren
giamas vėliau.

PLIAS sky riaus

svarbiausieji telefonai:
pirm. Prel. P. Ragažinskas Tel. 274-2295
ižd. Jonas Tatarūnas - tel.63-7344
ižd. Viktoras Banys - tel. 274-0677
sekr.Halina Mošinskienė telef.
65-0907.

12 d. 20 vai. j ruošiamą Kongre
sui paremti

VAKARIENĘ
Vieta - Lietuvių Sąjungos Bra
zilijoje patalpose, Rua Lituânia,
67, Moóca.
Pakvietimus įsigyti iš anksto.
Prie įėjimo nebus galima įsigyti.

NAUJA ORGANIZACIJA
Organizacija “Pró-Liberdade”
sudaryta iš daugelio pavergtųjų
tautų atstovų. Jau patvirtinti įsta
tai ir jos vicepirmininku išrinktas
adv. Algirdas Sliesoraitis.

(STOJO | UNIVERSITETĄ

VEIKLOS KALENDORIUS

Kovo 23: Sąjungos-Aliança pietūs 13 vai.
Rua Lituânia, 67;
Kovo 24: Jaunimo Kongreso komisijų ir
valdybos posėdis Jaunimo Namuose 19:30
vai.;
Kovo 28-29: Jaunimo Kongreso trijų kraš-

Vanda Pilipavičius (Letras - USP) , tų posėdžiai Montevidėjuje:
Silvia Bendoraitis (Matemática Kovo 30: VELYKOS (žr. pamaldų tvarka
raštį
São Paule ir Rio):
Paulistana), Valter Carlos KormiBalandžio 5 : PLIAS susirinkimas (pas
ves (Química - F.F.C.L. São Ber
inž. L. Mitruiį);
nardo do Campo), Elza Giostri
Balandžio 5: Literatūros Būrelio mėnesi
(Matemática - USP).
nis pobūvis (pp Čiuvinskai):
KLB HAMILTONO ŠALPOS FON
DO skyrius 1974 m. gruodžio 16 d.

posėdyje aptarė savo veiklos darbus.
Brazilijos jaunimui paskyrė stipendi
ją $500, Vasario 16 gimnazijai $200,
Vysk. M. Valančiaus mokyklai $150,
Simo Kudirkos šeimai $100, vietos
šalpai $150, Kanados lietuviškai
spaudai už patarnavimą: “Tėviškės
Žiburiams”$25, “Nepriklausomai Lie
tuvai” $25. Ižde pasiliko per $1000
siuntiniams j Suvalkų trikampį ir
vietos šalpai.

narių susirinkimas įvyks š.m.
VELYKŲ SEKMADIENI
balandžio 5 d., šeštadienį, 20:00
vai. pas inž. Leonardą Mitruiį:
po pietų Mokoje lietuviškų pa
Rua Cursino 314, Saúde. Tel. 273
maldų nebus.
6434.
Po einamųjų skyriaus reikalų
RIO DE JANEIRO lietuviams aptarimo bus rodomos fotografi
pamaldos bus pirmą Velykų die jos iš NASA erdvių tyrinėjimo
ną, 30 d. kovo, 11 vai., Rio de Ja programos: Merkurijus, Marsas,Ve
neiro senojoj katedroj, Praça 15. nėra ir kt.

Balandžio 7: Pabaltieėių Komiteto posė
dis estų konsulate 19:30 vai.;

Balandžio 12: Kongreso vakarienė L. Są
jungos patalpose (20:00 vai.);
Balandžio 13: V. Zelinoje moksleivių ateitininkų susirinkimas;

Gegužės 31: PLIAS susirinkimas 15:00
vai. (pas inž. Nardį Antanaitį);

Birželio 28-30: Pasaulio Lietuvių Katali
kų Bendrijos kongresas Romoje:
Gruodžio 20- sausio 6.1976: III PL Jau
nimo Kongresas.

Lietuvių kalbos pamokos V. Že
li noj vyksta
— antradieniais ir penktadie
niais 20:00 vai.: besitobulinan
tiems;

- šeštadieniais 16:00 vai. 2
sekcijos: lietuviškai dar nekalban
tiems, jau kalbantiems lietuviškai.
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