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TAUTINIU ŠOKIŲ ŠVENTE
JAUNIMO KONGRESE

R. Juatindiba, 20 (28) Caixa Postai 4421 - 01000 São Paulo, SP. Tel. 273-0338

Mažoji tautinių šokių šventė
numatoma Jaunimo kongreso
metu, Brazilijoje. Šventėje turėtų
dalyvauti apie 12 tautinių šokių
vienetų, po aštuonias poras kiek
viename vienete. Iš Pietų Ameri
kos tokių vienetų bus bent šeši,
o kitas grupes sudarys iš kitų že
mynų atvykę šokėjai. Šokių šven
tės šokėjai dalyvaus visoje Jau
nimo kongreso programoje. Jau

LATVIAI BRAZILIJOJE - IR LIETUVIU ISTORIJA

| šventės repeticija ir visų bendras

i pasirodymas Kalėdų dieną.

Meno vadovai yra
numatę
šiuos šokius: Gyvatarą, Audėjė-

i lę, Aštuonytį, - Ketvirtainį, Sukčių, Landytinį, Vijurą, Pliaušku-

tį, Kepurinę, Pakeltkojį ir Sukti'nį. Šokėjams bus .sudaromos są

lygos pasirodymas Buenos Aires

ir Sao Paulyje per televiziją
nimo stovykloje, Argentinoje bus pan.

Brazilijos latviai baptistai per
nai išleido stambią savo istoriją,
apimančią ją gyvenimą nuo 1890
metą. Autorius Osvaldo Ronis
knygos „Urna epopeia de fė”
634-rius puslapius papildė dviem
Šimtais fotografiją; istoriją išleido
baptistąspaustuvė Rio dejaneire.
Knygoje gausu pastabųapie lietu
vius: yra ir specialus skyrius apie
latvių baptistą religinę tarnybą
hetuvią tarpe: „Campos etnicos
de atividades missionarias - Mis
são entre os lituanos.”
Pirmieji 99 puslapiai skirti Latvijos kultūrinės ir religinės istori

ir

São Paulo, 4 Parana, 1 Minas Ge
rais valstijose ir viena net Bolivi
joje. Tarp latvių įsteigtą bažnyčią
yra ir Vila Z alino s „ Igreja Batista
de Boas-Novas,” kuri Šiandien iš
laiko 1 7misionieriąįyairiuose Sao
Paulo valstijos interioro miestuo
se. Šios bažnyčios bendruomenė,
kai dar susirinkdavo Mookoje, įkū
rė parapijas São Paulo centre,
Santanoje, Ipirangoje, Vila A naš
lučio, vėliau Osasco, Mogi das
Cruzes, net iki Paranos ir Santa
Catarinos valstijų.
Misija tarp lietuviąbuvo pradė
ta 1929 melais, kai jaunas latvis
jos apžvalgai. Priede - keletas do Fritzis Romisch, puikiai kalbėda
kumentą apie religini baptistą mas lietuviškai, parašė atsišauki
persekiojimą sovietą valdomoje mą religiniame latviu leidinyje,
Japonų kultūros draugijos atstovas dr. Banno
Vėliau jam padėjo lietuvis Vaclo
Latvijoje. Tarp įvado ir išsamios
spalio 10 „Nemuno" vadovui Jonui Lukoševi
bibliografijos, kruopščiai iŠst udi- vas Mataitis iš Palma, SP, baigęs
čiui įteikia čekį už dalyvavimą tarptautinėje
juota ir gausiais dokumentais pa trijų metą seminarijos k ursą.
folkloro s’ventėje rugsėjo 13-14 dienomis São
Fritzis
Romisch
savo
darbo
remta Brazilijos latvią baptistu
Paule.
ML nuotrauka.
pradziąlieluviątarpe,
„baltuojan

praeitis.
tinti prie sios patogios skaičiavi
Skaitytojui tuoj pat krenta į čiuose derliui laukuose,” kaip jis
m**-Atemos. Kar kuriose mokyk
akį amerikiečio dr. II’. C. Taylor rašo 1929 metais, pavaizduoja Ši
lose ji jau dėstoma, ir mokinia
taip: „Apie tai mąstydamas lyg
1941 metais rašyti žodžiai:,JŠ
pamato, kiek tas kraštas yra pra
trisdešimt penkių baptistą Brazi matau Viešpatį Jėzų Kristą sto
vintį prie to lauko, liūdnai ir ilge
lijoje vienas yra latvis;o iŠ septyWashingtonas. — Šiame Kong radęs, vartodamas archaišką inčų.
nią baptistą pastorių (dvasiškių) singai į jį žiūrintį ir sakantį: „Ką,
rese yra daugiau galimybių nei svarų ir kvortų sistemą. Kai ku
vienas yra kilęs iŠ latvių kolonijos galiu siųsti?Kas eis mano vietoj?’
būdavo anksčiau pravesti metri rios valstijos, tame skaičiuje ir
šiame krašte.”Šios krikščioniškos Šio klausimo sujaudintas — tęsia
nės sistemos įvedimą. Data, iki Illinojus, ant greitkelių pradeda
šeimos latviai davė septynis kart latvis — mano Širdis atsakė: ,Stai
kada ji bus įvesta, nebus nustaty šalia mylių žymėti ir kilometrus.
daugiau dvasiškiu negu kitą tau aš, Viešpatie. Jeigu gali mane pa
ta. Gyventojai bus pradėti pranaudoti,
siųski
mane!
’
”
(327
psl.)
tybių arba vietiniąbrazilą baptis
Bažnytinės ir pasaulinės muzi
kilmės pavardžių, nes ir šiandien
tą bendruomenės, „neskaitantį
„Tėvynės vaidila. " Čikagoje gyiekos
srityje
latviai
baptistai
Šio
latvią
tarpe
lietuviai
gyvena
Nova
kaip tęsia amerikietis misionie
nančio istoriko V. Liulevičiaus.
krašto
kultūriniam
lobynui
davė
Odessoje, Varpa kolonijoj ir kitur.
rius, „latvių įnašo Švietimo įstai
ruošiančio Išeivijos Hetuvią istori
108
chormeisterius,
kurių46
kilę
gose, muzikos srityje, literatūro
Knyga parašyta portugalų kal ją. paprašyta. H. Mošinskienė krei
iš pirmosios imigracijos dar prieš
ba, sumaniai ir aiškiai fotografijo
je ir evangelizacijoje.” (20 psL)
pėsi į keletą asmenų, kurie ruošiu
I-ąjįkarą, 59 iŠ tarpkarinė^s ir trys
Pastorius Ronis knygą parašė
mis beibrėžiniais iliustruota. Pats
istorinius veikalus apie lietuvius
iš pokarinės imigracijos. Šiuo me
per dešimt metu, rašydamas 145
autorius sveikintinas už kruopštų
Brazilijoje. įskaitant labai didelį
tu
yra
93
latviai
pastoriai,
o
iŠ
vi

laiškus 80-čiai žmonių, aštuonis
įdomios medžiagos kiekį surinku
ir įdomiai atliktą darbą, o latviai
so
434
bažnyčios
darbuotojai
dir

kart keliaudamas net iki Mato
baptistai uz 85 metu*įnašą į šio
sį A. Dulku, ir kitus.
ba
ar
dirbo
tarp
vietinių
brazilą
Grosso ir Bolivijos. .Keturiomis
krašto kultūrinį bei religinį gyve
Tikėkimės, kad lietuvių imigra
baptistą — iš 8.000 latviųbaptiskalbomis šaltiniai buvo šie: 78
nimą, kuris kartu yra ir pačios lat
ciją ir jos laimėjimus, rūpesčius ir
tųšiame krašte. Religiniuose insti
knygos, 22-ją laikraščiu 62 tomai,
vių tautos garbė ir laimėjimas.
svajones galėsime sekančiais — pa
12 metraščių, šeši žurnalai, dvi tutuose ir baptistu seminarijose
Be latvių tyrinėdami savo imi grindinės lietuvių imigracijos pen
doktorato tezės, septyni bažny- dėsto 26 latviai profesoriau
gracijos sukakčiai istorinęmedžiakiasdešimtaisiais — melais spaus
čiąarchyvai, keturios monografi
Autorius per apimamų laikao gą lietuvius užsiminė Brazilijos
dintu žodžiu pamatyti, lietuviškai
jos, daugybė laiškų, anketų, pro- suskaičiuoja 200 pradžios ir 80
vokiečiai, ypač apie XIX amžiaus
ir portugališkai: visų pirma Jauni
tokoląknygąir taip toliau.
vidurinės mokyklos mokytoją, 12
lietuvius krašto pietuose.
mo kongreso leidin yje:lada įiYiiLatvią pastangomis Brazilijoje gydytoją, septynis advokatus, 15 j
Lietuvių ilgametė istorija Bra riuose straipsniuose braziląspauįkurtos 75 baptistu parapijos— inžinierių 18 dantų gydytoją ir
zilijoje aprašyta lik metraščiuose
doje ir pabalį iečiąbiuletenyje ir
bažnyčios, ją tarpe 18 Santa Ca 1.1., kurie visi išvardinti ir aprašy
ir straipsniuose, o ir nemažai kn.y—aišku—stambioje. gerai iliustruo
tarina. 10 Rio Grande do Sul. 10 ti. Knygoje pasitaiko lietuviškos
guje apie kun. Sugintą. K. Juros
toje istorijos knygoje.
Is

Galimybė metrinei
sistemai

Lietuvos nacionalinė
M.Mažvydo biblioteka
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Pavergtos Lietuvos žurnalai
S. ŠETKUS
Pakliuvo į rankas apie 20 eg
zempliorių praėjusių ir šių me
tų “tarybinės” Lietuvos žurna
lų: “Švyturys”, “Jaunimo Gre
tos”, “Mokslas ir Gyvenimas”.
Perskaičius juos nuo pradžios
iki galo, lieka išprievartautos,
rusiškai rafinuotos spaudos
vaizdas, nors šiaip tie žurnalai
gana estetiškos išvaizdos, pa
žengusio spalvinio fotografijos
meno.
Pirmas įspūdis yra tas, kad
Lietuva per visus amžius, įskai
tant nepriklausomybės laikus,
nieko kito nedarė ir tik galvo
jo, kaip pasidaryti rusiška bei
sovietiška. Labai retai užsime
nama, kad kas nors, kada nors
nekentė komunizmo ar rusišku
mo. Nė vienas lietuvis žurna
listas neturi teisės apie tai net
užsiminti. Tik rusas gali. Ma
tyt, todėl, kad rusas. Taip vie
name straipsnyje toks užsime
na, kad “lietuviai, buržuaziniai
nacionalistai” likvidavo 500.000
“taikių piliečių” ir dar 200.000
sovietu belaisviu. Klausimas tad
ir kyla, kas tokį milžinišką žmo
nių skaičių sulikvidavo, jei visa
lietuvių tauta vien tik apie ru
sus tesvajojo?
Tokių priešingybių galima
rasti nemažai. Tačiau jų visų
bendra tema — tai jieškojimas
su mikroskopu lietuvių, kurie
kada nors priklausė kuriai kiek
kairesnei organizacijai. Toks su
randamas, nors jis būtų dar bu
vęs vaikas-moksleivis. Iškapstomos seniausios fotografijos, iš
keliamas jų “revoliucinis” pa
grindas, kaip pradžia to, kas
šiandiena yra “tarybinėje Lie
tuvoje”. Jei tokių surandamas
dar kuris gyvas, tai jis padaro
mas “didvyriu”, apsagstomas ai
be medalių.
Rašiniai tokių “sovietinių pat
riotų”, kaip J. Paleckis, A.
Venclova, L. Gira, P. Cvirka, S.
Nėris ir kiti senieji, žurnaluo
se pakartojami tik retkarčiais,
sukakčių proga. Matyt, ir val
dantieji supranta, kad begėdiš
kas, fanatiškas garbinimas to-

h

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
— Sovietų ryšių ministerija
Maskvoje išleido pašto ženklą,
skirtą lietuvio dailininko M. K.
Čiurlionio gimimo šimtmečio su
kakčiai atžymėti. Šio ženklo
projektą paruošė dail. K. Juodikaitis. Ženkle yra miniatūrinis Čiurlionio atvaizdas,, kai ku
rie iš jo “Jūros sonatos” ele
mentų, įrašai rusų ir lietuvių
kalbomis, sukaktuvinė data.

kių dalykų, kaip “Stalino sau
lė”, ar nebeatskyrimas mongolo
kareivio nuo lietuvio, sostinės
Vilniaus nuo Maskvos, yra įgri
sęs mulkinamiems gyventojams,
o pačiam okupantui nebepriimtinas. Aiškiai matyti pastangos
sudaryti įspūdį, kad lietuvių
tauta tvarkosi pati, yra “nacionališkai patriotiška” ir kad ru
sas nėra okupantas. Okupantu
vadinami tik “vokiški grobikai”, .
bet jokiu būdu ne rusiški.
i
Tarp tų eilučių galima išskai
tyti ir tai, kad Lietuvoje dar
nėra viskas tiek rusiškai saldu,
kiek tie žurnalai nori įtikinti.
Poetai dar vis nekalba apie “tai,
kas reikia”, rašytojai. neišeina
iš “niekieno žemės”, Kaunas te
besąs labiausiai “konservaty
vus” miestas visoje Lietuvoje.
“Konservatyvus”, pagal tuos
žurnalus, reiškia priešiškiausiai
nusistatęs prieš rusų okupaciją
Lietuvoje.
Niekur nė žodelio apie tokius
dalykus, kaip R. Kalanta. Sibi
ro tremtinių ir pasitraukusiu iš
Lietuvos tarytum nebūta. Ko
kios rūšies žmonės atstovauja
dabartinei Lietuvai, parodo il
gas, išgarbintas “interviu” su
žurnalistu A. čekuoliu, kuris
pasisako dirbęs Otavoje “parla
mentiniu žurnalistu”. Kitų kraš
tų žurnalistai jį laikę rusu. Tuo
A. Čekuolis didžiuojasi. Jis jau
čiasi esąs pilietis galingos vals
tybės, esančios “neperdedant”
viso pasaulio centre. Kad jis
yra lietuvis, kad lietuvio tie žur
nalistai nebeatskiria nuo ruso,
kad Lietuvos vardo nemini, jam
tai visai nerūpi. Gale pasigiria,
kad tekę jam kalbėtis net su
“Anglijos karaliene Elzbieta”.
Visur garbinamas Brežnevas,
rusų generolai. Jie visi dabar
laikomi “lietuvišku elitu”. Nors
redakcinę kolegiją sudarančių
daugumos pavardės lietuviškos,
bet žurnalai yra aiškiai reda
guojami rusų. Rusiška visa
dvasia. Nieko grynai lietuviško.

Apie Kauno
senamiestį
‘Jš sovietinės
KAUNAS'.
spaudos matyti, kad okup. Lie
tuvos učbanistai ir architektai
stengiasi atnaujinti Kauno sena
miestį, rekonstruoti daugelį pa
statų. Senamiesčio siauros gat
velės nepritaikytos automobilių
judėjimui, tai norima tam tik
ruose rajonuose 'uždrausti jiems
važinėti. Senamiestis turėtų bū
ti turistinis ir prekybinis, bet
ramus centras. Darbams vado
vauja Kauno konservavimo vir
šininkas Jurgis Bučasr.

Šv. Mykolo Arkangelo mokyklos herbas su užrašu „Quis ut Deus", išdėti kelių

šimtų metrų ilgio spalvotų pjuvenų kilimu Campos Novos gatvėje rugsėjo 28 d.
Mokinių ir mokytojų šimtinė dirbo visą naktį, pilstydami toną pjuvenų. Už her
bo stovi mokinės Sueli Rulevaitė ir Danutė Silickaitė.
ML Nuotrauka.

Iš konkrečių darbų minima,
kad Rotušės, aikštėje norima at
kurti senoji XVI amžiaus vais
tinė. Senojo pašto rūmai jau at

naujinti. Restauruojami namai
<ms apdengti raudonomis čerpė
.
ms. Remontuojami ir Maironio

įamaic

Turistai ok. Lietuvoj
Vilnius. — Vilniškė Elta sako,
kad per metus į Vilnių ateina apie 500 turistinių traukinių, iš
“draugiškų respublikų”. Ekskur
sijų tarybos pirmininkas J. Litvi
nas patvirtino, jog- Vilniaus ge
ležinkelio rajone pradedama sta
tyba ekskursijoms priimti rūmai.
Rūmuose bus įrengti visi reika
lingi patogumai. Pernai mieste
buvo baigtas septynių aukštų
viešbutis “Turistas”. Esą padaugė
jo vietų Birštone ir Trakų turistinėse 'bazėse. Iš viso turistams
ok. Lietuvoje įrengta 2.4 tūkstan,
čiai vietų. ’‘Zarasuose šiemet atidaiytas kempingas”, sako Litvi
nas (terminas, kurio nevartoja
nei Amerikoj ar Kanadoj gyve
nantieji lietuviai).
— M. K. Čiurlionio 100 metų
gimimo sukakties proga Lenin
grado rusų knygų leidykla “Muzyka” išleido V. Landzbergio
paruoštą monografiją “Čiurlio
nio kūryba”c

VOKIEČIŲ RAŠYTOJO T. MAN
NO šimtųjų gimimo metinių parodą
Ciuriche, Šveicarijoje, papildė iš Vil
niaus nusiųstas dail. Eriko Varno
medalis. Vienoje jo pusėje yra T.
Manno atvaizdas, kitoje — atostogų
namelis Nidoje, kuriame dabar yra
įsteigtas T. Manno muzėjus.

MOKSLININKŲ KELIONĖS. To
bulintis į JAV išvyko Kauno poli
technikos instituto dėstyotjai K. Kri
vickas, V. Bulovas ir Vilniaus inžine
rinio statybos instituto dėstytojas A.
Kulvecas. Prancūzijoje tobulinosi
teisininkas S. Vėlyvis, o Italijoje paskaitąs skaitė vilnietis chemikas
prof. K. Daukšas.
DAIL, A. KMIELIAUSKO knyg,
ženklių parodą Olandijos Apeldorno
miesto galerijoje surengė jų rinkė
jas H. Bloklandas. Parodos lankyto
jus su Lietuvos knygženklių menu,
parodomis, premijomis ir dail. A.
Kmieliausko darbais supažindino spe
cialus leidinėlis, kuriam įvadą para
šė pats H. Bloklandas.

UŽDAROS MAUDYKLĖS
Sąjunginio kurortii projektavimo
instituto Lietuvos skyrius, vadovau
jamas A. Bernadišiaus, suprojektavo
uždaras jūros vandens maudykles
Palangoje, netoli Rąžės upės ir Biuvetų. Stikliniame pastate numatoma
Įrengti 50 metru ilgio baseiną gy
domajam plaukimui ir maudymuisi,
mažesni baseiną vaikams. Naujaja
me pastate taipgi bus žaidimų kam
bariai, dušai, pirtis, bufetas. Sudė
tinga aparatūra tieks ir šildys jūros
vandenį. Maudyklės veiks ištisus metus, prailgindamos palyginti trum.
PQ maudymosi sezoną Palangoje,

Radio Liberty vadovybė infor
muoja JAV LB visuomeninių
reikalų tarybą, kad nuo liepos
5 pradėtos savaitinės radijo
transliacijos estų ir latvių kalbo
mis į šias dvi Baltijos valsty
bes. Nuo rugsėjo mėnesio šios
transliacijos tapá kasdieninėmis,
Estų skyriui vadovauja iš JAV į
Muencheną nuvykęs dr. Jaan
Pennar, latvių ,— Valdemars
Kreicbergs, buvęs Amerikos
Balso korespondentas. JAV LB
krašto valdybai ypač artimai
teko bendradarbiauti su Ameri
kos Latvių Sąjunga, rūpinantis
transliacijų per Radio Liberty
gavimu. Lietuvių kalba translia
cijos į pavergtą Lietuvą buvo
pradėtos
5. m. sausio 5.
J
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PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO
TREČIOJO KONGRESO REIKALU

NAKVYNIŲ KOMISIJA
Telefonai ir adresai:

Petras ir Roseli Bilevičiai - R.
Inhagapi, 65 - tel. 274-4047
Vytas Bacevičius — R. Pedro
de Godoi, 396 - tel. 63-9343
Angelika Trübiené - R. Mare
chal Malet, 451 — tel (darbo)
273-0338.
Arnaldas Zizas - R. das Heras,
1248.

JAU TIK DU MENESIAI LIGI III PL JAUNIMO KONGRESO/

LIETUVI, KONGRESO PASISEKIMAS TA VO RANKOSE!
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KONGRESO INFORMACIJOS TAR
NYBA persikėlė į naujas patalpas, Ro
mo Sakadolskio naują gyvenvietę. Vi
sais reikalais kreiptis: 805 Houston A-

ve., Apt. 4, Takoma Park, MD 20012,
EUA.
JAUNIMO KONGRESO KALENDORIUS

Lapkričio 25, baigiasi registracija važiuo
jančių į Argentiną ir Urugvajų Jaunimo kon
greso ekskursija.
‘
Gruodžio 6-7, PLJK trijų kraštų paskuti
nis bendras posėdis, Buenos Aires.
Gruodžio 17 ar 18, autobusai su jaunimu
ir kongreso svečiais išvyksta iš SP į Buenos
Aires.
Gruodžio 20, Jaunimo kongreso stovyk
la prasideda prie Buenos Aires, Pilar mieste.
SĄJUNGOS VEIKLĄ. Kokia nuomonė
Gruodžio 25, stovykloje kalėdine šventė.
Gruodžio 26, Jaunimo kongreso šventė
vyrauja kraštuose - ar įjungti visus, ku
(„atidarymas”) San Martin teatre, Bs. As.
rie save laiko lietuviais, ar atskirti lietu
Gruodžio 27, Talentų vakaras, Montevi
viškai kalbančius ir nekalbančius. Kas
deo, Urugvajuje.
kraštuose daroma lietuviškai nekalban
Gruodžio 28, Montevidėjuje Kongreso
meno
mugė ir šokių vakaras.
tį jaunimą įtraukti į to krašto jaunimo
Gruodžio 29, autobusai išvyksta iš MVD
organizuotą gyvenimą.
j São Paulį.
Gruodžio 31, Naujųjų Metų sutikimas,
4) IŠEIVIJOS LITUANISTINIS AUK
Clube Homs, Av. Paulista.
LĖJIMAS. Kokia padėtis plačiame pa
Sausio 1 - 6 , PLJK Studijų savaitė Ital
saulyje lituanistinio švietimo srityje,
ei, Vila Kostka.
Sausio 1 - 6 ir 8-9 svečių ekskursijos po
kokios galimybės ir reikalingumas pra
São Paulo, Rio de Janeiro ir kitur.
plėsti lituanistinį švietimą kraštuose,
Sausio 6, 1930, Jaunimo kongreso už
kokios galimybės suruošti lietuviškai
darymas ir tūkstantinio vajaus diplomų įtei
nekalbančiam jaunimui specialius kur
kimas, Palácio das Convenções, Anhembi.
sus. Kokius lituanistikos aukštesnius
Sausio 7, Kongreso tautinių šokių šven
tė.
kursus galima pravesti kituose žemy

Ka duos jaunimo kongresas?
Dažnai girdime pasisakymus,
kad jaunimo kongresai nieko
konkretaus neduoda lietuviškai
jaunimo veiklai, kad visas veiki
mas yra grynai organizacinė
ruoša kongresams, bet po to ma
žai naudos, nes su kongresu vis
kas baigiasi.
r
- •
• Kaikurie taip pat
‘kelia klausimus dėl tokiu dide
lių išlaidų vienkartiniam daly
kui, kuris iš esmės yra pramogi
nis ir turistinis reikalas, organi
zuojamas lietuvybės išlaikymo
vardu. Ar nebūtų vertingiau pi
nigus išleisti eilinei jaunimo
veiklai kiekviename krašte? Pa
vyzdžiui stovykloms paruošti ge
rus vadovus, mokėti jiems geras
algas, pasikeičiant siųsti juos į
kitus kraštus, kviesti jaunuo
lius pusei metų padirbėti ir iš
mokti ko nors konkretaus iš ei
linės veiklos.
* * *
Kritikos bei pasiūlymų yra
daug, bet dažniausiai ji eina iš
asmenų, kurie nėra aktyviai Įsi
vėlę Į kongreso ruošos darbus.
Atrodo, kol pats dirbi kuriam
nors reikalui, jis yra svarbus ne
tiktai tau, bet ir VISIEMS! Atsi
traukus nuo Įtempto darbo, kaž
kaip mažai lieka noro paremti
tuos, kurie tą darbą tęsia toliau
ir jieško jam paramos.
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PAULIUS KURAS, 21 m. amžiaus,
gimęs Winnipege, Kanadoje.
Paulius išrinktas
Windsore i Kanados Lietuvių Jauni
mo Sąjungos tarybą. Dalyvavo ant
rajame pasaulio lietuvių jaunimo
kongrese. Paulius rašo: “Iki pasima
tymo kongrese! Gal ir tenai bus “ku
gelio balius”!

Įgyvendinamus siūlymus kon
gresui Įvairiose srityse. Komisi
jos sudaromos prieš kongresą iš
atstovų bei dalyvių ir iš į kon
gresą nevykstančių, kurie domi
si kuria nors sritimi. Kiekvieno
je komisijoje dalyvauja bent po
vieną atstovą iš kiekvieno kraš
to, jeigu ne asmeniškai,, tai bent
Taip reikalas pasi raštu pateiktais siūlymais ar pa
"Gabija
daro nebedegantis, ir žmogus la geidavimais.
bai lengvai atitrūksti. Siūlytis
kažin' kaip nepatogu ... Taigi,
JAUNIMO KONGRESO DARBO KO
dažnai jau nebeturima visų ži
MISIJŲ TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
nių, nebejaučiama visos veiklos
Įtampos dinamikos.
1) INFORMACIJOS SKLEIDIMAS
* * *
JAUNIMO TARPE: kaip palaikyti jau
Šiame kongrese, bandant iš
nimo tarpusavio ryšius kongresui praė
vengti tokių pasitraukimų, ypač
jus, kokios įstaigos reikalingos paski
atstovų eilėse, stengiamasi nau
ruose
kraštuose ryšiams su centrinėmis
jų darbo, komisijų projektu
Įjungti visus atstovus ir besido PUS institucijoms palaikyti, korespon
minčius įvairiais jaunimo klau dentiniai ryšiai,informacijos biuro reika
lingumas ir veiklos būdai; magnetofo
simais iš anksto.''
ninių įrašų pasikeitimas.

Darbo komisijų projekte, pa
ruoštame Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Sąjungos ryšių centro bei
talkininkų, išvardinta dešimt
tokių komisijų, apimančių visas
pagrindines sritis, kurioms rei
kės kongreso metu rasti konkre
čius atsakymus. Jose nekalbama
apie neįgyvendinamas rezoliuci
jas, bet keliami labai konkretūs,
visą jaunimo veiklą liečiantys
klausimai. Komisijų uždavinys
yra rasti atsakymus ir paruošti

2) JAUNIMO BENDRADARBIA
VIMAS: kuriose srityse pageidaujamos
kelionės po kraštus, koįde tų kelionių
tikslai bei sąlygos; kultūrinių grupių
siuntinėjimas ateityje; kokios galimy
bės pasikeisti kitokia medžiaga- dailės
ar foto darbais, plokštelėmis, knygo
mis, leidiniais, filmo juostomis,kokios
galimybės pasikeisti jaunimo vadovais,
kur jie reikalingiausi. Kaip galima pasi
dalinti šių projektu finansine našta.

3) LIETUVIŠKAI NEKALBANČIO
JAUNIMO ĮJUNGIMAS I JAUNIMO

nuose arba ar būtų įmanoma siųsti kitų
kraštų jaunimą į tokius kursus Š. Ame
rikoje. Kaip įvairiuose kraštuose naudo
jamas vaizdines priemones galima būtų '
perleisti ir kitiems.

5) JAUNIMO POLITINĖ VEIKLA.
Kokiais būdais jaunimas turėtų pasirū
pinti, kad jį pasiektų tiksli ir teisinga in
formacija Lietuvos reikalais. Dokumen
tinės medžiagos vertimai į kitas kalbas.
Kokia informacija reikalinga įtaigoti
gyvenamojo krašto žmones Lietuvos byIso reikalu, kaip tą medžiagą paruošti.

Šiame kalendoriuje dar bus įtraukti kiti
renginiai: parodos, ekskursijos, pamaldos,
vakarienės, apeigos prie paminklų, svečių
atvykimo datos ir panašiai.

TATAI JAV-BÉSE.

O KAIP PAS MUS?

Mes laibame

6) JAUNIMO SĄJUNGOS RYŠIAI
SU LIETUVIŲ BENDRUOMENE. Ar
įmanoma Pasaulio lietuvių jaunimo są
jungai laikytis finansiniai savistoviai.
Ar pakankamai glaudūs statutiniai ry
šiai. Kokie turėtų būti ryšiai tarp kraš
tų LB valdybų ir tų kraštų US valdy
bų. Kokie turėtų būti ryšiai tarp US
vienetų ir LB ar bendrinių lietuvių or-'
ganizacijų.
7) JAUNIMO SĄJUNGOS RYŠIAI
SU JAUNIMO ORGANIZUOTAIS
VIENETAIS. Kokie yra ryšiai su ideo
loginėmis organizacijomis. Kokie yra
ir turėtų būti LIS ryšiai su kitais viene
tais - jaunimo chorais, tautiniais an
sambliais, sporto ir užsiėmimų būreliais,
dramos bei kitais kultūriniais rateliais.
Jeigu LIS ypač rūpinasi niekur nedaly
vaujančiu arba atitolusiu jaunimu, ko
kias pastangas LJS turėtų dėti tą jauni
mą pritraukti prie jaunimo organizacijų.

8) PLJS CENTRINĖS INSTITUCI- •
JOS. Kokia buvo PUS valdybos veikla
nuo PUS įsikūrimo 1972m.Kokias tu
rėtų duoti ateities veiklai gaires III PL
JK. . ,

Sudarytos kelios komisijos
nagrinėti organizaciniams Pa
saulio Lietuvių Jaunimo Sąjun
gos klausimams, kaip pvz. PLJS
ir PLB ryšiai, PLJS ryšiai su
organizuotais jaunimo vienetais,
PLJS centrinės institucijos ipvz.
Ryšiu Centras, veikias nuo II

Lituanistiniuose kursuose susidarė
studentų būrelis, pasivadinęs MKL
— mes kalbame lietuviškai

Jaunimo Sąjungos veikla — pa
sidalinimas problemomis, siūly
mais ir t.t.
Žvelgiama ir ateitin su pasku
tiniąja komisija, kurios tikslas
panagrinėti IV PLJ Kongreso
vieta bei laiką, jo tikslus, kuo
ketvirtasis kongresas turėtų
skirtis nuo pirmųjų trijų.
Kaip matome iš darbo komi
sijų projekto, šiame kongrese iš
anksto bandoma išvengti tuščių
kalbų; siekiama pritaikyti stu
dijų dienose gvildentas temas
konkrečiai veiklai. Su studijų
dienų programa supažindinsime
VÓ1 í<3B
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Seimininkėms
VALGYKIME DAUGIAU
DARŽOVIŲ
Žinomas ir visų pripažintas da
lykas, kad daržovės žalios ir vir
tos, yra būtinos mūsų mitybai.
Visi žinome tai gerai, teoretiš
kai, bet ar vykdome tai kasdieni
nėje praktikoje?
Ne vienas mūsų tai pasakys:
„juk kasdien valgome daržoves".
Bet kas praktikuojama dauge
lyje namų, tai visai nėra daržovių
valgymas.
Tai reiškia, kad syki per dieną,
pietų metu duodamos prie mėsos
visuomet tos pačios bulvės, retkar
čiais truputis morkų ar burokėlių,
kuriuos namiškiai valgo nenoro
mis arba ir visai nevalgo.
Didesni pasisekimą turi kopūs
tai, bet ir tai tik tada, jeigu juose
yra daugiau mėsos ar riebalų, ne
gu pačių kopūstų.
Vasaros metu paprastai, paduo
dami Saločiai ar agurkai, visuo
met tie patys.
Tiktai nuo mūsų priklauso vi
sai tai pakeisti.
Tiktai mes galime išmokyti vai
kus valgyti daržoves, kaip ir tą di
deli vaiką, kuriuo virsta vyras, kai
susiduriam su racionalia mityba.
Daugumas vyrų 'ar iš pamėgi
mo, ar dėl pasitaikančių "progų"
dažnai valgo ne savo namuose.
Per tokias "progas" jie noriai
valgo visokias marinatas, aštrius
užkandžius, rūkytas mėsas ar žu
vis, kuri atneša nemažiau žalos už
alkoholį.
Taigi, pavyzdingas, naminis sta
las turi stengtis panaikinti vyrams
bei moterims tų "progų" pasek
mes.

METŲ MOTINA DUODA
INKSTU SŪNUI'
Pirmasis toks atsitikimas, kad tokio amžiaus moteris duo
da inkstą kitam. Daug ligoninių
atsisakė imti iš tokio amžiaus
moters inkstą, bet, Peter Bent
Brigham ligoninė (Bostone) su
tiko. Sųnųs, <4 . m.etų ąmžįąųs,
jau metai kaip serga, paskuti
niu laiku atsirado visiškai bevil
tiškoje padėtyje. Tai Arnold
Storms, turi seserų^ bet jų audi
nių rūšys nesutinka, tik motinos
sutiko. Visus stebina motinos
meilė. Qperaçija. pąvyko. Mrs;
Mamie Storms jaučiasi gerai.
Sūnui įdėtas naujas inkstas pra
dėjo veikti.
J. Ve.
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MŪSŲ LIE

Kad suteiktume daržovėms di
desni vaidmenj mūsų virtuvėj, tu
rime pakeisti gaminamų valgių są
rašą.
Mes negalime reikalauti, kad
kas nors, kas jau suvalgė užkan
džius, sriubą ir mėsą, norėtų dar
valgyti, ir tai apsčiai, daržovių.
Dėl to reikia daržoves įvesti
kaipo pagrindini valgi Per pietus,
o ypač per vakarienę.
Daugelis šeimininkių, kad "ne
sukus galvos", vakarienei paduo
da tik rūkytas mėsas: dešras, kum
pi ir t.t., kas jau per didelis nusi
žengimas prieš elementariškiausią
higieną.
Bet jeigu tokia vakarienė mums
pasitaikytų dėl ūkiškų išskaičiavi
mų, tai reikėtų, jos žalingumui at
sverti, pridėti apsčiai kokių žalių
Saločių, žalių kopūstų ar pan.
Kas dėl naujo darbo su vakarie
ne, tai gera priprasti ją sugalvoti
iš anksto ir pagaminti drauge su
pietumis, o vakare tik pabaigti.
Pradedant nuo pusryčių, turi
me stengtis duoti kiek daržovių.
Vasaros metu geriausiai duoti
ridikėlių arba pamidorų.
Žiemos metu truputį žalių ko
pūstų su cukrumi, ar alyva, arba
kokių vaisių.
Per pietus vietoje nesveikų už
kandžių, marinatų ir sosų - duoti
įvairių daržovių bei Saločių.
Kaip vienas iš pagrindinių da
vinių patiektina, kokia nors ska
niai ir rūpestingai pagaminta dar
žovė.
Jeigu vieną davinj sudaro dar
žovės, tai aišku, kad mėsos davi
nys turi būti sumažintas, o kai ku
riomis dienomis ir visai apleidžia
mas.
Tomis dienomis kai daržovės
yra paduodamos prie mėsos kaip
priedas, turime būtinai pagaminti
kokį daržovių davinį, kaip pagrin
dinį vakarienei.

SJVL

Norvegija kovoja su rūkymu

- įsidėmėkit gerai, kad žmogus negyvena amžinai!

žiaus ir jiems sunku priprasti
prie išimamų lęšiukų.
Dr. C. D. Binkhorst Olandi
Dr. Romanas Petkus, akių joje atrado būdą šiai problemai
chirurgijos specialistas, dirbo pašalinti. Akių chirurgas, nau
kartu su žymiu akių specialistu dodamas šią techniką, pašalinę';
dr. C. D: Binhorst Olandijoje ir kataraktą, operacijos • metu įsurado naujausią būdą akių ka stato į akį dirbtinį lęšiuką. Li
gonis džiaugiasi normaliu regė
taraktai gydyti.
Iki šiol ligoniui po kataraktos jimu be akinių, visai akyje ne
operacijos reikėjo nešioti nepa jausdamas dirbtinio lęšiuko. Šis
togius storo stiklo akinius, bet dirbtinis lęšiukas įdedamas vi
ir su tokiais akiniais regėjimas sam laikui, o regėjimas yra
„„„ ___ toks, kaip prieš kataraktos atši
lus. Tokie akiniai, daiktą padi-ra^m^- .Dabar yra galimybė,
dindami daugelį kartų,.iškreipia šią techniką .pritaikant, įstatyti
jo pavidalą, sudarydami šunim- dirbtinį lęšiuką ir seniau kata
mą prie jų prisitaikyti, bet be raktos operaciją turėjusiems,
tokių akiniij ligonis po katarak- kurių regėjimas yra nepatenkitos operacijos būtų beveik ak- namas.
las. Kai kuriems ligoniams įNorg mokslininkai nesustos
manoma prisitaikyti prie išima- ieškoję naujų tobulesnių būdų
mų lęšiukų (contact linses) ir akių gydymui, tačiau šis dirbtijie džiaugiasi geru regėjimu. ni° lęšiuko ^pritaikymas yra diTačiau daugumas ligonių turin- delis žingsnis priekin.
čių kataraktą,, yra vyresnio am- ——----------- ----- —------------ -

Nauja šviesa turintiems
kataraktą

į lauką, čiupt
RAUNA ROPES PAVASARĮ užSfiseUs^uukiūtino
ropes, traukia traukia — iš
‘ Viso pasaulio kapitalistinių kraš
tų valstiečiai įprasta tvarka1 derlių
nuims rudenį, dar prieš artėjančios
Heinos šalčius. Kitaip yra Sovietų
kolchozuose bei sovehozuose. Ten
dažnais atvejais šakniavaisių der
lius “žiemoja”. Kad tai yra tiesa,
matyti iš šios J. Laurinavičiaus pa
ruoštos
pasakaitės,
paskelbtos
“Valstiečių laikraštyje” 1975. I. 1.
..‘Gyveno senelis ir senelė. Jiedu

traukti negali.
Tada senelis sugrįžo namo.
— Ar išrovei ropę? — paklausė
senelė.
— Velnias ją, tokią didelę, pajų
dina... — numojo ranka senelis.

— Einam abu: aš imsiu už tavęs,
tu už ropės...
— Nepasakok senų pasakų, —
suirzo senelis. — Kuriam galui plė
šytis ? Atvažiuos pavasarį iš miesto

Nuo pirmos dienos šio mėne pasodino ropę. Ropė augo, augo ir
sio Norvegijoje uždrausta gar UŽSugo prieš pat Naujuosius metus. kolūkio šefai ir išraus..,”
sinti visus tabako gaminius.
NEIŠGYDOMA LIGA
Draudžiama ten dabar parduoti
tabaką jaunesniems kaip 16 m.
Vieną dieną pas Robertą Kochą. jo pri
Perspėjantieji skelbimai ant ci
ėmimo valandomis atėjo dama „iš aukš
garečių pūkelių būtini, valdžia
tuomenės".
ten turi dabar teisę reguliuoti 'ci
— Prašau, mieloji ponia, sėskitės,—
garetės svorį, sudėtį, filtrus ir
draugiškai ją priėmė gydytojas.
Pacientė įsižeidė ir išdidžiai pareiškė:
pakavimą. Specialiai parengti
— Į mane visuomet kreipiasi, sakyda
asmenys, daugiausia" gailestin
mi gerbiamoji ponia, pone profesoriau!
gos seserys, ir mokytojai, pa
— Nuo šios ligos, deja, aš negaliu jū
skleisti po visą Norvegiją moko
sų išgydyti,— baigė R. Kochas pokalbį,
net nepradėjęs medicininės konsultacijos,
— auklėja žmones pamesti rū
ir atidarė duris, kviesdamas sekantį pa
kyti.
cientą.
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São Paulo 31XII 75 - 07 01 76

Sig savaitę prie tūkstantinio vajaus
prisidėjo:

Buenos Aires Montevideo
20 XII 75 - 29 XII 75

TERÇEIRO KONGRESSO MUNDIAL DA JUVENTUDE LITUANA __
Rua des Giestas, 927-9 - Vito Bela -» o3W

Pauto, SP ~ Tal <011) 63-6723,2744)034

Lietuvi, prisidėk prie tūkstantinio
vajaus,paremdamas musų jaunimą .
Lietuvių Jaunimo Kongreso pasisė
kimas Tavo rankose.

PASAULIO LIETUVIU BENDRUOMENĖS KELTO
Pasaulio Lietuvių Bendruomenė veikia vi
suose laisvojo pasaulio kraštuose, kur yra dau
giau lietuvių, ir joje lietuvius jungia bendrieji
tikslai bei uždaviniai, kurie išreikšti Lietuvių
Chartoje ir PLB Konstitucijoje.
Tik darnus bendros kalbos radimas ir glau
dus jungimasis Pasaulio Lietuvių Bendruome
nėje tautiniams uždaviniams organizuotai vyk
dyti iš tikrųjų reikš mūsų gyvenimo pažangą,
būtiną lietuvių išeivijos tautinei gyvybei lai
duoti ir lietuvių tautos laisvės kovai laimėti.
Dideli darbai tegalimi visų pastangomis ir visų
atsakomybe.
REMIAMASI DVIEM PAGRINDAIS:

Prigimtine bendruomene, kuriai lietuvis
priklauso pačiu savo gimimu. Iš savo tautos
gavome visa, kas mus žymi kaip lietuvius:
kalbą, kultūrą, istoriją.
Lietuvos valstybe, nes valstybinė nepriklau
somybė yra pagrindinė lietuvių tautos kilimo
ir kūrybinio reiškimosi sąlyga. Tai akivaiz
džiai liudija senoji nepriklausoma ir naujųjų
laikų nepriklausoma Lietuva.
Prigimtinės bendruomenės organizuota iš
raiška yra Pasaulio Lietuvių Bendruomenė, to
dėl jos minties tolimesnis skleidimas, prigydymas ir ugdymas turės būti vienu iš didžiausių
rūpesčių.
Gi kova dėl Lietuvos laisvės yra kova už pa
grindinę lietuvių tautos teisę turėti tai, kuo nau
doj ašį visos kultūringos tautos ir ko siekia sve
timu jungu besikratančios, savarankiškam gy
venimui bundančios tautos. Tai išeivijos talka
savo tautai, pavergtai ir izoliuotai, negalinčiai
reikštis nei žodžiu, nei veiksmu.
DĖMESYS:

Kad Lietuvos laisvės kova būtų kiekvieno
lietuvio patriotinė pareiga. Jos sėkmingumas
priklauso nuo vieningo ir atsakingo vadovavi
mo.
Kad lituanistinis švietimas būtų ne tik tėvų
bei mokytoju» bet ir visu bendruomenių didy
sis reikalas.
Kad rūpėtų ne tik šią kultūrą, kaip ryš

kiausią tautinės gyvybės apraišką, išlaikyti, bet
taip pat ir ugdyti bei brandinti.
Kad lietuvių pasaulėžiūrinės, srovinės ir ki
tokios skirtybės, natūralios laisvų žmonių gy
venime, nestelbtų tautinio jų broliškumo, ypa
čiai pabrėžtino kitur gyvenant. Tautinis solida
rumas, kaip aukščiausioji tautinė dorybė, bū
tinas ne tik mūsų veikloje, bet ir tarpusavio
santykiuose, nelaimių, darbo, verslo ir kitais
atvejais.
Stipriai, tvarkingai ir drausmingai Bendruo
menei būtina, kad jos nariai, be savo reikalų,
taip pat paisytų ir bendrųjų.

BUK DOSNUS

PRIEMONĖS IR BŪDAI

1.Gimto ji kalba lietuviui yra tautinės jo
garbės reikalas ir raktas i dvasinius tautos lo
bius. Kad ji būtų vartojama visu jo gyvenimo
plotu:
Šeimoj,
mokykloj,
draugijoj,
bažnyčioj.
Ž.Demokratinė santvarka yra esminė sąlyga
demokratinei Bendruomenės dvasiai ugdyti,
kad periodiškai nuo apačios iki viršaus besi
kartojanti rinkiminė procedūra sudarytų vi
siems sąlygas Bendruomenės rinkimuose daly
vauti — rinkti ir būti renkamiems. Šitai turi
skatinti individualinę iniciatyvą, sugebėjimus
bei polėkius ir įjungti į bendros atsakomybės
pergyvenimus. .
3. Literatūra, dailė, muzika ir mokslas yra
subtilus tautinės kultūros apraiškos, ypačiai
susijusios su pačių kūrėjų ir mokslininkų indi
vidualybe. Atsižvelgiant į išskirtinę kūrybos
reikšmę pačiam tautos ir jos išeivijos likimui,
meno ir mokslo kūryba taip pat nusipelno ir
išskirtino visuomenės dėmesio.
4. Jaunimas laikui bėgant perims vyresnių
jų dirbamus darbus. Veikti išmokstama tik vei
kiant. Kad jaunimas įsigytų Bendruomenės
darbui reikalingų nusiteikimų ir įgūdžių.
5. Vienų kraštų lietuviu bendruomenės yra
gausesnės ir pajėgesnės, kitų kraštų — mažiau
gausios ir pajėgios. Taip pat nelygiai pasiskirsčiusibs ir kultūros darbo pajėgos. Kai vienų

54. Ateitininkų Sendraugių
Skyrius - įnešė Cr$ 1.000,55. Mečys Paleckis
,
—j nešė Cr$ 1.00,-

,

ir „tai ką atidavei, sugrįš tau dvigubai."
PLJ Kongreso ruošimas P. Amerikoje
yra puikiausia proga iškelti lietuvių
tautai esminius bruožus:SVETINGUMĄ ir VAIŠINGUMĄ.
Turimomis žinomis atvyks daug
jaunimo, jj reikia priimti, pagloboti,
sudaryti sąlygas, kad jaustųsi jaukiai
mūsų tarpe.
įvairiems parengimams reikalingos
salės, stovyklavietė irt.t. Reikalinga pa
pildyti finansinę padėtį.
Čia ateina į pagalbą L. Sąjunga-Alianęa. Lapkričio (novembro) mėn. 1516 d. ruošiamas BAZAR AS, L. S. ru
piuose, R ua Lituânia, 67, Mokoje.
Tam BAZARUI reikalingos aukos.
Ne vien tai, kas, kaip anksčiau buvo
minėta „nebereikalingų daiktų" - gali
publika įsivaizduoti, tai tebūsią „senų
daiktų išpardavimas" • ne. Tai tebuvo
sugestija tiems, kurie ištikrųjų negali
niekuo kitu prisidėti. Juo vertingesni
bus daiktai, tuo įplaukos bus didesnės.
Taipogi bus reikalinga jaunimo tal
ka prie bazaro stalų, ir savaime aišku,
reikalinga atsivesti savo draugus ir pa
žįstamus, kurie tuos daiktus pirktų.
Kaip tik pries’kalėdinis metas patogus,
nss visada priimta dalintis dovanomis.
Tai čia pasirinkimas bus didelis.
Neuždarykite duris tiems, kurie pa
sibels prašydami bazarui aukos. Ne sau,
bet jūsų vaikų ir anūkų ateičiai jos ren
kamos. Kongreso pasisekimas yra svar
bus tuo, kad jis jaunimą suburtų, suar
tintų savo tarpe, o tas jaunimas yra mū
sų pačių vaikai ir anūkai.
-Finansų Komisija.

kraštų lietuviai jaučia kultūros perteklių, kitų
kraštų lietuviams savas kultūrinis gyvenimas,
tėra nepasiekiama svajonė. Kad daugiau turį
duotų mažiau turintiems.
6. Išeivijos lietuviai daug statė ir tebestato.
Bet ši statyba tik iš dalies tepatenkina tautinius
poreikius. Kad Lietuvių Kultūros Namų kūri
mo idėja būtų įgyvendinta ir ilgainiui taptų
kultūriniu lietuvių centru.

(Iš PLB Valdybos pareiškimo
Pasaulio Lietuvis, nr. 1.1.
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įdėsiu dideles tvirtas Kojas, gražias
akis, įduosiu lazdą į rankas ir išlei
siu į kelionę - į tolimu Detroitą. Ir
aplankys jus visus. Ar gerai?
Prieš kelias dienas buvo labai
šilta ir gražu pas mus. Kiek
džiaugsmo buvo paukščiukams!
Net giedoti buvo pradėję. Tu r EutTarp šių raidžių yra 26 žodžiai iš tetos Onos laiško
pagalvojo, kad pavasaris. Bet šian
kenti - me, me, me... Net duonos
dien šalta, sniegas sukasi ir vargšai
žiauberiuką aš joms padovanojau.
mažuliukai tik cik, cik, cik ir sle
Na, tai likit sveiki, vaikučiai!
piasi kur šilčiau. Pribarstau visuos
Sveikinkit mamą ir tėtį.
kampuos aš jiems avižėlių, kviečių
ir duonytes. Tik niekaip negaliu
41046'*
pasiūti jiems kailinukų. Bet jie turi
Jūsų teta Ona
daug plunksnyčių - nesušals gal.
Aną dieną važiavom su dėde
Vytu į turgų. Tai buvo smagu.
Laukai balti balti. Eglutės atrodo
kaip bobutės, sutūpusios pakelėj,
’■tom skarytėm apsigaubusios,
iri*ū, kažkieno ūsai kyšo iš po
eglutes. Nagi didžiausias zuikis
betupįs.
O turguj kiek visokių gyvulėlių:
višteliu, ožkų, avių, mažų arkliukų
ir daug daug veršiukų. Labai skau
dėjo man širdelė. Tiek daug mažų džiai, taip bliovė... Visi norėjo
veršiukų, ir jie taip verkė grau- grįžti į namučius pas mamytę.
Arkliukai šokinėjo, jiems buvo;
matyt,labai linksma parodyti savo
gražias uodegas ir karčius, ir pa
matyti daug žmonių. Labai išdi
džiai žiūrėjo į ožkutes: jiems,matyt
SILAGÈLÊS
jos atrodė nelabai gražios-su barz1
Šilagėlė gražiausia ankstyvojo
dom ir ilgais ragais. Man jos labai
gražios) ir kaip gražiai moka me- pavasario gėlė.
1

Sveikijvaikučiai.!
Pūkuotoji, rainoji, riesiuod
»r
visos kitos katytės siunčia ums
visą glėbį linkėjimų. Klausiau
šunelio D žirni:
- Kaip bus? Gal ir nuo tavęs
įduoti linkėjimų?
Tai tik mirktelėjo viena akim, su
uodega paukštelėjo kelis kartus į
grindis ir sako:
- Kaipgi, įdėk ir nuo manęs.
Tegul jie būna sveiki ir linksmi, o
labiausiai-geri. Pasakyk, kad aš
jiems nulipdysiu senį iš sniego,

G

ATEITIS
“Ateitis” yra ateitininkų lei
džiamas katalikiškos — lieuviškos orientacijos mėnesinis žur
nalas. Paskutiniame š. m. s'ausio
mėn. numeryje buvo daug ge
rų straipsnių yyl^mtietjiems, stu?
į dentams ir moksleiviams. Jau' nuliams
ateitininkams
yra
tik keli rašinėliai. Man patiko
Lionės Bradūnaitės
rašinėlis

Vos pirmoji pavasario šiluma pa
glosto žemę, šilagėlės palieka jau
kią šilkaplaukių lapelių gūžtą ir
stiepiasi į saulę. Atverdamas gelto
ną kuokelių puokštę plačiai išsiskle.
džia violetinis apyžiedis. Jau balan
dyje šos gėlės spalvingu kilimu pa
dengia Lietuvos, ypač Dzūkijoje
sausų pušynų aikšteles ir pamiškes.
Jos puošia ir Vilniaus apylinkių
“Detalė parke”, kur aprašomi kalvas. Toliau į Lietuvos vakarus
senukų ir senučių pasikalbėji šilagėlė vis retesnė, šilagėlės mėgs
mai parke ilsintis ant suoliuko.. ta šilumą ir kontinentinį klimatą,
Tai linksmas ir juokingas pasa todėl jos yra Rytų Europos ir Va
kojimas. Be to, man patiko ir i karų Azijos stepių žolynų puošme
na.
aprašymas moksleivių ateitinin-'
Kadangi šias gėles gerokai apnai
kų sąjungos jaunulių komisijos kina puokščių skynėjai, todėl kai
veiklos. Kįti straipsneliai man kuriuose kraštuose šilagėlė įtrauk
dar per sunkūs, todėl aš mieliau ta į saugomų augalų sąrašą, pavyz
džiui, Vienos miesto turguose šila
skaitau “Eglutę”.
gėles pardavinėti uždrausti prieš

Rita Stukaitė, Va sk.
K. Donelaičio lit. mokykla.

50 metų.
j /

• *
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. ÂR ÂTSIMJ^ BROL 7
Ar atsimeni, brol, tuos tolimus laikus,
Kai, abu su sesute atvažiavote čia?
Palikę liūdesyje motinėlę, brolius,
Is’važiavot iš kaimo, sužalota širdžia?
Ar atsimeni, brol?
Ar atsimeni, brol, kaip sunku buvo rasti
Bet kokį prastą darbą, kokiam fabrike?
Prie naujo pasaulio aplinkybių priprasti
Ir užmiršti žirgeli tėvynės lauke?
Ar atsimeni, brol?

ŽALČIO SONATA
Sonata nr. 3 — Žalčio sonata,
sukurta 1908 tempera dažais ant
popieriaus, kaip ir visos jo kitos
sonatos. Pirmiausia mus stebina,
kodėl žalčio sonata. Kodėl jis
sustojo prie tos temos? Jūrą jis
matė, pergyveno pavasarį, vasa
rą, turėjo įspūdžių ir vaizdų,
tai apie juos buvo lengviau kal
bėti ir lengviau sonatose pavaiz
duoti. Žaltys yra lyg abstraktinė
tema.
Žalčių motyvas sutinkamas
lietuvių tautosakoje, pasakose.
Žinome, kad žalčiai senovės
Lietuvoje buvo labai gerbiami,
namuose laikomi. Su jais buvo
surišta daug burtų. Sutinkamas
žaltys ir Šv. Rašte. Tai gudru
mo ir išminties simbolis. Bet
drauge žaltys yra ir blogio bei
pikto simbolis. Velnias, pasiver
tęs žalčiu, sugundė Ievą rojuje.
Čiurlionis mėgo Šv. Raštą,
dažnai jį skaitė, mėgo mistiką,
simboliką, įžiūrėjo gėrio ir blo
gio kovą visatoje. Tai ir įgalino
jį susitelkti ties šiuo motyvu.
Žaltys yra pagrindinė sonatos
tema. Žaltys eina per visas ketu
rias dalis. Tai gudrus žaltys, sie
kiąs dar didesnio gudrumo, bet
drauge jis ir blogį skleidžia.
Priešais šią temą pastatoma ant
roji tema — šviesa, saulės peisažas. Tas šviesos motyvas prasi
veržia visur ir stelbia blogio
motyvą.

Ar atsimeni, brol, kai sesutė išėjo
Po svetimas šeimas sau darbo jieškot?
Kaip spaudė tau širdį kai tu ją palydėjęs
Daug laiko stovėjai norėdams raudot?
Ar atsimeni, brol?

Rodos, tiek metų daug nuo to laiko praėjo,
Bet tos dienos dar stovi gyvai prieš tave.
Visas jėgas likimas išblaškė kaip vėjas,
Ir jaunystės svajonės liko vien tik sapne.
Ar atsimeni, brol?
Šiandien viskas geriau. Nuosavybes turi ...
Jau suaugus šeima, nors senatvė artėja.
Bet neužmirštamai stovi vis prieš akis
Tie laukai, po kuriuos tavo dainos skambėjo...
Ar atsimeni, brol?

Dar sugrįžti tėvynėn norėtum kada ...
Susitikt su draugais ... paviešėt pas savus ...
Susitikt tą mergelę, kuriai tu, tada
Pažadėjai atnešt visas erdvių žvaigždes...
Ar atsimeni, brol?

Tie laikai nebegrįš niekados jau, kadangi
Pasiliko viskas lyg dangaus tolumoj ...
Negalėdamas grįžti tėvynės padangėn,
Pasilieki ir tu, vien atminčių gilumoj.

Bronė Kimeklytė-Merani

Allegro

Pažvelgę į šį paveikslą, žal
čio kaip ir nematome. Domi
nuoja kolonos, medžių eilės,
vandenys. Prasiveržia šviesa ir
sudaro mistinę nuotaiką. To ir
reikia, kad žaltys galėtų įsi
skverbti į pasaulį ir jame gyven
ti. Jis nenori būti pastebėtas.
Tai būdinga žalčiui — pasislėpti
ir įsitvirtinti, kad jam visi tar
nautų.
Pirmasis žalčio motyvas paro
dytas dešinėje aukštai,. Ten yra
; pievelė, ir joje rangosi žaltys.
Atrodo lyg koks upelis, net ne
įtariamas, o vis dėlto jis žal
tys. Antrasis motvvas — pats
-

Žalčio sonata

didžiulis ir gudrusis žaltys ran
gosi pro kalną. (Jo uodega iš
kilusi horizonte šalia kalno.)
Paskui eina per kolonas ir atrodo
kaip koks Amerikos greitkelis.
Žalčio galva yra pačiame palieta su gretimu piešinių, kad
nebūtų ryški. Bet ji vis tiek pa
stebima. Ir tas žaltys gudriu ir
šiurpiu žvilgsniu stebi didelę
visatą ir kažką planuoja.
O visata aplinkui labai didelė.
Į kairę nuo žalčio matome švie
sius pasaulius. Matome du kal
niukus ir du medžius. Šis moty
vas paveiksle net 4 kartus pa
sikartoja. Tai šviesa ir gėris.
Vienoje vietoje, ties paveikslo
viduriu dešinėje, tą motyvą ma
tome uždėtą už geležinių vartų.
Ten gėris kenčia, ten tamsioji
karalystė.
To fantastinio pasaulio pir
mame plane žemai matome sa
votiškus mūrus ir tris angas.
Tie mūrai užsibaigia lyg kokie
laiptai. Ant jų auga medžiai ir
nusitęsia į tolį, į kitą kalną. Ša
lia angų yra įbrėžti ornamentai.
Tai saulės ženklai. Jie primena
senovės Egipto ženklus, kai
buvo garbinama saulė.
Trijų angų motyvas kartojasi
paveikslo centre šalia žalčio, tik
čia nebėra tų saulės ornamentų.
Iš pirmojo plano pro debesis
kyla stambios kolonos, kurios
laiko antrąjį planą. Ten matome
kitą sudėtingą pasaulį. Čia kolo
nos laiko iškėlusios žaltį. Tolu
moje prie kalno matome šven
tyklą, o viršum šventyklos —
saulė. Tai saulės šventykla, gė
rio šventykla, kai Čia pat raitosi
žaltys — blogis. Už šventyklos
— kalnas, ant kalno dega auku
ras.
Viršuje matome spindinčius
šviesius vandenis. Tas šviesus
fonas pasikartoja net tris kartus.
Čia viršuje matome šviesųjį peisažą — du medelius ir du kal
nus. Viršutinė medžių linija irgi
pakartojama tris kartus, (p.j.)
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Arkivyskupijos laikraštis „0
SÃ0 PAULO," nr. 1023, pranešė
„kardinolo šoferio mirti," pabrėž
damas, kaip p. Stasys Žutautas su
dideliu atsidavimu beveik per 28
pietus dirbo arkivyskupijos labui.
Tam pačiam numeryj talpina ir
Aparecidosarkivyskupokard. Mo
tta telegramą São Paulo arkivysku
pijos generalvikarui, Dom Benedi
to: „Nuliūdęs dėl musų bičiulio
Stasio mirties, šiandien už jj atlai
kiau mišias."
Tačiau niekam, atrodo, nesvar
bu minėti Velionies tautybę.
Tik sekančiam numery T. Pet
ro Dauginčio pateikta trumpa Ve
lionies biografija tuoj jj pristato
arkivyskupijai kaip lietuvi, pavyz
dingą kataliką ir gyvai dalyvavusį
religinėj bei kultūrinėj lietuvių
veikloj.
Dažnai mums patiems reikia
stengtis iškelti tai, ką kiti „sten
giasi" užmiršti. Juk Lietuva pažįs
tama vien tik per lietuvius.

RUOŠIA ATEITININKU DIENĄ
Ateitininkų diena organizuoja
ma gruodžio 7 Jaunimo namuose.
Tai bus maldos susitelkimo ir stu
dijų diena, kuri prasidės 8 vai. ry
to ir tęsis iki vakaro su specialia
programa suaugusiems, studen
tams ir moksleiviams.
Dalyvauti gali visi ateitininkai
ir neateitininkai, kurie iš anksto
įsirašo pas kun. Juozą Šeškevičių
ar kun. Antaną Saulaitj.
Pasinaudokite proga, paskirki
te vieną advento sekmadienį pasi
rengti Kalėdoms. Pagaivinkime sa
vo krikščioniškas ir lietuviškas
nuotaikas ateitininkiškoje dvasio
je. Programa vyks lietuviškai.

PABAIGTA ŠERMENINĖ
Vila Zelinos bažnyčioje, anks
čiau buvusioje krikštykloję yra įrengta šermeninė (velório). Norin
tieji ja naudotis gali skambinti te
lefonu 63-5975.

RENKASI KNYGOS MĖGĖJAI
Šio mėnesio literatūros ratelio
pobūvis spalio 25, 20 vai. įvyks
ne G. Bačelio bute, kaip buvo pra
nešta anksčiau, bet pas Petraičius,
R. Nova York, 28—Apto. 32, Su
maré. Šalia kitų dalykų, progra
moje aptarsimas Antano Škėmos
veikalas „Žvakidė", sendraugių
ateitininkų pastatytas spalio 5.

MUSU
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BAZARUI REIKIA FANTU
ATSIMINIMUI

Fantus bazarui galima įteik
ti trečiadieniais (quarta feira),
nuo 14 iki 22 valandos, Sąjun
gos-Aliança būstinėje, Rua Li
tuânia, 67 — Moóca.
Kas norėtų padovanoti fan
tų ir neturi galimybės įteikti,
prašom pranešti telefonu 292
-1343, kad galėtume pasiim
ti.

Pusseserės Onos ir Antano Jočių širdin
giausia užuojauta a. a. ANTANO KAI
RIO šeimai, žmonai Monikai, dukrai
Klaudetei ir sūnui Antanui.

Neverkit, kad mirtis pasitiko mane.
Miręs, aš laimingas esu.
Niekas nebeužgauna jautrios man Šin- ■
dies.
Už visą pasaulį
ir didžiausius turtus

brangesnis man kapas.
Per amžius jame ilsėsiuos ramybėj.
Užtenka jog jo visiems turtuoliams ir visiems žmonėms.
Jei kas iš jūsų
ateisit manęs aplankyti - neverkit,
tiktai atneškit gėlių ant mano kapo,
paskynę lankoj:
praeidami ramiai ir tyliai
lėkit gėlių ant kapo po kryžium,
kryžium jo kūnas,

— viltis.'

KVIETIMAS
Kviečiu širdingai visus drau
gus, drauges, pažįstamus ir
kitus tautiečius dalyvauti
Šv. Mykolo Arkangelo gimnazijos 23-ių metų šventės rytą prie spalvotu kilimų iš
a.a mano vyro DOMININ
puoštos gatvės (iš k. į d.) Sesuo Julija, mokinės Sueli Bulevaitė ir Janetė Nikitin,
KO LAUCIAUS 1-jų mirties
ML Nuotrauka
Sesuo Karolina ir vedėja Sės. Bernarda.
metinių Mišiose spalio-outubro 26 d.,sekmadienį,! 7
PAIEŠKOJIMAI IŠ ANGLIJOS
] vai. šv. Kazimiero koplyčio= Bronius Banys. Ieško Biiūdžius (84
Carfin St., New Stevenson, Scotland)
ir
B je, R.Juatindiba 28 (20 )j,
-Jonas Levanavičius ir Monika MažiuGudliauskas
(23
Woolmer
Rd.,
Meadows,
lytė, turintys būti Buenos Aires. Ieško Mari
i M Parque da Moòca.
Notthingham).

ja Žalys (17 Carlisle H., Bradford BD8 8AY.
- Juozas Biliūnas ir Balys Biliūnas, irgi
Argentinoj. Ieško Juozas Biliūnas (21 Rich
mond Grove, Manchester, Eccles.)
- Žiliu kaitė ir Naruševičiūte iš Nariūnų
kaimo. Ieško Jonas Ziliūnas (8 Henconner
Ave., Leeds 7GB)

- Juozas Stankevičius. Ieško Vladas
Stankus (928 Barnbeth Rd., Glasgow SW3,
Scotland)
- Antano Igakojo įpėdinio ieško Bronius
Gloveckas (23 Keeling House, Claredale St.,
London E2)

iy

Velionies našlė Urs.Laučienė

LANKYS TAUTIEČIUS

AUŠRELE LIČKUTE

Ateinančiomis savaitėmis šv. Ka

zimiero parapijos klebonas, kun.
Petras Daugintis, kalėdos Imirim,

TOSTAS UŽ POLITIKĄ

Choramenino, Guarulhos, Penha,
Ermelino Matarazzo, Guilherme,

Granada, V. Matildes apylinkėse.

Per vasarą smarkiai privargti mums teko:
Stovyklą stovyklos gulėjo ant tako Vienoj gėrėm olą, kitoj snapsą gėrėm;
Vienoj griovėm valdžią, kitoj valdžią tvėrėm.
Vienoj pabalsavom, kitoj protestavam,
Trečioj, per rinkimus, su pagaliu gavom.
Ta vasara buvo karėta, kaip žarijos Ir įvykiai įvykius įkandin vijos.'

Girdėjome, dargi, kad kaž kokie durniai
Kultūros dirvonuose knisas, kaip kurmiai:
Esą - dramą stato, esą - knygą leidžia,
Ir taip, kaip patrakę, valiutą išleidžia... ,

Neturim kultūros niekams inetereso
Ir laikom kultūras vien išmistais bieso liktai už politiką keliam uzboną,
Už ją atiduosim ir nuosavą žmoną.
Išnyks tie ansambliai, numirs tie rašėjai Kultūrą pagairėj sušvilps šalti vėjai,
Bet jeigu tik du liks veikėjai lietuviai,
Liks kovos kaip liepsnos, kaip durklai liežuviai.

Rugsėjo 18 d. MAGDALENA BEGONIENÉ, apie 68 m.

amžiaus, našlė. Ji gyveno Uni

ão, Imirim (už Santana).
Spalio 17 d. mirė ONA GI
NE VIČIŪTĖ-LIUTKEVIČIE-

NÉ, 64 m. amžiaus,našlė. Ve
lionė gyveno rua Haia, Utinga (Sto. Andrė).

!
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ADOMO GALDIKO
PALIKIMAS EMILIJA ČEKIENE
Kaip jau minėjau pra
eitame Dirvos numeryje,
lietuvių seselių vienuolijos
sodyboje, Putnam, Conn., jų
ir prel. P. Juro pastangomis
yra sukaupta daug lietuvių
tautos kultūrinių ir liaudies
meno lobių, o Magdelenos
Galdikienės iniciatyva, kuri
norėdama pasitraukti iš
New Yorko triukšmo, bet vi
są gyvenimą būdamaa tam
priai suaugusi su lietuvių vi
suomenine veikla, savo gyve
nimo saulėlydyje negalėjo
atitrūkti nuo jo ir pasirinko
ramesnę vietą ir lietuvišką
aplinką, kur be minėtų vi
siems lankytojams prieina
mų tautinių vertybių, ra
maus poilsio ieškoti, atosto
gų ar savaitgalių praleisti at
vyksta daug lietuvių iš įvai
rių JAV kraštų.
Naujoji koplyčia dekoruo
ta tautiniais motyvais dail.
Varnelio, o išorėje randame
dailininkų Vytauto ir Alek
sandros Košubų didingas
skulptūras ir mozaikas. Čia
vyksta pamaldos, jaunimo
stovyklos, kultūrinės vakaro
nės, čia tartum ramus Lietu
vos kampelis.
M. Galdikienė, vos metus
čia pagyvenusi, seselių nuo
širdžiai talkinama, savo vy
rui a.a. dailininkui Adomui
Galdikui pastatė paminklą
— įrengė jo vardo kūrinių
galeriją ir muziejų. Prieš po
rą metų išleido monografiją
anglų kalba, o jau š.m. birže
lio mėnesį iš spaudos išėjo to 
kia pat liuksusinė lietuvių
kalboje.
Galerijos sienose matome
virš 30 kūrinių, daugiausiai

didelio formato ekspresionis
tinių, kurie, kaip ir dera gale
rijai, yra keičiami. Čia sėdė
damas stebi jo kūrinius ir
matai, jauti, kaip dailininkas
gyveno tuo kūrybiniu trošku
liu, be kurio negimsta 'joks
veikalas, joks kūrinys. Nors
Galdikas, kaip ne kartą pats
yra sakęs, negalįs atsiplėšti
nuo savo gimtojo krašto vaiz
davimo ramios gamtos,be
daugybės šaukiančių spalvų
ar gamtos audrų, bet likimo
atblokštas į svetimus kraš
tus, neišvengė ir tų akį rė
žiančių gamtovaizdžių, bega
lės varsų, kas jo kūrinius pa
darė gyvus. Tačiau, tame rė
žiančių atspalvių derinyje
visvien atsispindi menininko
nepaprastas jautrumas, nes
tos ryškios spalvos akies ne
rėžia, visa tarsi uždengta
lengvučiu pilkšvu rūku. Visi
kūriniai pasižymi nuostabiai
gyvu virpančiu spalvų žaidi
mu.
Iš galerijos salės yra du
rys į dail. A. Galdiko memo
rialinį muziejų. Čia vėl ne
mažas kambarys, kurio sie
nas puošia jo kūriniai iš įvai
rių laikotarpių. Visą vieno
kambario sieną1 užima lenty*
nos, kuriose po stiklu skonin
gai išdėlioti iš daugelio velio
nio aplankytų kraštų parsi
vežti meno ir liaudies meno
kūrinėliai, vertingi suveny
rai.
Čia matai daugybę
storų, didelio formato meno
albumų ir viso pasaulio di
džiųjų dailininkų monografi
jų. Daug yra Galdiko mažų
piešinių susegtų į albumą
aliejum, tušu, rašalu, paste
le, aliejiniais
pieštukais.

VERGIJOS KRYŽKEUUOSE
Atsiminimai iš Sibiro tremties
Stefanija

Rūkienė

METINĖ APYSKAITA
Pasirašiusi obligacijas, pasidariau dar di
desnė ligonė. Kelias dienas niekur nėjau.
Nuklampoti per sniegą ir tokiame šalty de
šimt kilometrų pas felčerę neturėjau jėgų ir
noro.
Seimininkai pasakė, kad buvo metinis
kolchozo narių susirinkimas. Buhalterija vis
ką apskaičiavo ir kiekvienam pranešė, kiek
uždirbta. Darbą vertina darbdieniais ir už
juos skiria atlyginimą. Moka pinigais ir na
tūra.

Adomo Galdiko kūrinys - Composition (guašas), kuris buvo parinktas
Vatikano muziejui.
Daug aliejinių eskizų sąsiuvi
niuose suklijuota. Visi labai
spalvingi, gyvi, jų daug, bet
kiekvienas visiškai skirtin
gais motyvais originaliu spal
vų žaidimu supinti. Baigiant
apeiti muziejaus kambarį,
prieini prie dail. A. Galdiko
paskutinio, nors nepaprastu
tempu visą gyvenimą kūru
sio dailininko, nebaigto kūri
nio, palikto ant molberto —
kapų koplytėlės, jo darbo
drabužio ir tapybos priemo
nių. Nebaigęs kūrinio daili
ninkas išėjo poilsio ir ... nebe
grįžo.
Per gyvenimą ėjo jis teki
nom, skubėdamas, kartais
likimo parklupdomas. Tokiu
pat skubėjimo tempu ir kūrė
todėl jo kūrybinis palikimas
didelis ir amžinas. A. Galdi
ko gyvenimo palydovė Magdelena jautė pareigą tą pali
kimą ir patį kūrėją įamžinti
įsteigdama jo vardo galeriją

ir muziejų, bei išleisdama
dviem kalbom monografiją,
ne vien paminklą amžino po
ilsio vietoje.
1973 m. buvo išleista Char
lotte Willard parašyta mono,
grafija — Adomas Galdikas:
A Color Odyssey. Dabar iš
leista lietuviams, redaguota
dr. J. Griniaus, suskirstyta į
tris pagrindines dalis.

war

Gal būt
ir Adomo Galdiko kelyje
taip įvyko, kaip rašė prancū
zų kritikas Waldemar Geor
ge jau 1931 m.: ‘Kaip jo per
sekiojama tėvynė, kaip jo su
pančiota, engiama tauta, ku
rios jis yra vienas švyturių,
Galdiko tapyba gimė kančio
se. Ji augs, kaip jos kančios,
ji ivykdys savo epinę paskir
tį, ji ras savo gilią būties
prasmę — ištverti, augti
savo vitaliniu polėkiu ir savo
nepalaužiamu jėgos siekimu.

Baisu man tos raštinės, bet reikia eiti. Nu
ėjau ir aš pasiteirauti, kiek pernai uždirbau.
Daug prigrafuota ir prirašyta. Per pusmetį
mano išdirbta pusantro šimto darbdienių.
Avansu paimti aštuoni kilogramai miltų,
trys poros vyžų irviena pora batų, bet svar
biausia, viskas pravalgyta, dirbant tolimuo
se kulistanuose.
Suvedus apyskaitą, pasirodė, kad aš dar
laikoma sena kaimo gyventoja ir teisėta kol chozininke. Pavasarį gausiu daržą ir turėsiu
mokėti visus privalomus mokesčius ir duok
lę valstybei. Čia pat išskaičiavo ir tas prievo
les. Už karvę, kurios neturiu ir neturėsiu,
turėsiu duoti keturiasdešimt aštuonis kilo
gramus mėsos ir dvylika kilogramų sviesto;
pusantro avies kailio, o avies tai nėra; vieną
kiaulės kailį, bet paršiuko neturiu. Priminė,
kad dar reikės duoti vilnų ir sumokėti ketu
ris šimtus rublių karo mokesčio.

Grįžau namo visai pritrenkta. Tokie bai
siai dideli mokesčiai ir prievolės; su obligaci
jomis vien tik pinigais aštuoni šimtai rublių.
Jei sekančiais metais išdirbčiau tris šimtus
darbdienių ir už darbdienj gaučiau po rublį,
ko niekuomet nebūna, tai tik trečdalį pini
ginęs skolos sumokėčiau. O kur mėsa, svies
tas, kailiai ir vilnos? Jei ir pinigų turėčiau,
tai nieko negaučiau nusipirkti. Visi laiko tik
po vieną karvę ir avį, nėra šeimos, kuri turė
tų parduoti atliekamų gyvulių.
Ar šiaip ar taip galvok, tikra pražūtis. To
kių mokesčių aš negaliu išmokėti. Nieko ne
turiu, viską iš manęs atėmė, išspaus ir pasku
tini atodūsį.
Visi tremtiniai neužsidirba maistui, o da
bar dar apkrovė tokiais mokesčiais. Prapuolėm. Nieko neišgalvoju ir nesuprantu: kas
per santvarka, kas per įstatymai ir kokie
kvailiai juos rasė.
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Lietuvių ir jų prietelių šeimoms nuoširdi padėka.

ML Administracija
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ŽĖLINOS
Sj šeštadienį ir sekmadieni vakare, 17
iki 22 valandos.

//T

Tai paūšim, paūliuosim, laimę išbęndysim, draugų susitiksim, na, ir
savo bažnyčiai padėsim. Nepasivėluokim, kad gerieji fantai nedingtų.

POSĖDIS PASKIRSTĖ PELNĄ

Spalio 14 Ateitininkų sendrau
gių valdybos posėdis nutarė iš
„Žvakidės" pelno 1.000 kr. pa
skirti Jaunimo kongresui ir 1.000
kr. „Mūsų Lietuvai/' o dėkoda
mi už šešių mėnesių intensyvų
darbą surengti artistams vakarie
nę, kuri įvyks spalio 21 d., 20 vai.
klebonijoje.
Ateitininkų kasoje likęs vaidi
nimo pelnas bus naudojamas jau
nimo veiklos ^reikalams. Nutarta
Nekalto Prasidėjimo šventės išva
karėse organizuoti ateitininkųdieną. '
Lietuviškai kalbanti

H

Vyrų — moterų — vaikų

gydytoja

DR. HELGA HERiNG

3
M

Av. Eulina, 99—V. Sta. Maria
(Skersgatvis ties nr. 2214, Av. De
putado Emílio Carlo-Bairro do Li
mão) Telefonas: 220-0439

FÁBRSCA

BE

ADMINISTRACIJA DĖKOJA
Mūsų Lietuvos administratorius
kun. Petras Daugintis dėkoja Sen
draugių ateitininkų valdybai, pa
skyrusiai iš „Žvakidės" vaidinimo
pelno tūkstantį kruzeirų lietuviš
kam laikraščiu paremti.
LIETUVIU DRAUGĖS KNYGA

Prof. Lãines Paulillo iš São
Carlos, SP, Teixeira knygyne São
Paule spalio 15 visuomenei prista
tė savo naują gyvenimiškų apysa
kų rinkinį „Trem, trilho, tralha."
Raštu ir žodžiu pati kvietė lie
tuvius knygos pristatymo šventė
je dalyvauti, nes 1973 m. São Car
los fakultetas ir miesto turizmo
įstaiga k.'ietė „Nemuną" ir „Žil
vitį" šok ti if dalyvauti tautų pa
rodoje, kurią autorė organizavo.
Salia São Paulo gubernatoriaus,
žymesnių modernių rašytojų kaip
José Mauro de Vasconcelos, daly
vavo lietuviai Alfonsas Alionis,
São Carlos parodoje savaitę budė
ję Aurora Draugelytė ir Ramutis

Vicente Vitor Banys Ltda.

R. Coelho Barradas, 104
V. Prudente

Idika, vienas kelių knygų autorius
ir kiti.
Ceremonijose buvo apie 150
žmonių, kurie išklausė miesto te
atro trio išpildomą Beethoveno
muzikinį veikalą, autorės kuklų
asmenišką žodį ir gaivinosi gėri
mais, Pasinaudodami proga, Ra
mutis Idika ir Aurora Draugely
tė pasikalbėjo su filmų direkto
riumi Primo Carbonari, kuris la
bai susidomėjo Jaunimo kongre
su ir norėtų visą jo eigą įtraukti
į pasaulinių ir Brazilijos žinių fil
mus, rodomus kino teatruose
prieš pagrindinį filmą.

VEIKLOS KALENDORIUS -1975
Spalio 18-19, Trijų kraštų Jaunimo kon
greso posėdis, Porto Alegre, RS.
Spalio 19, 11:00, Rio de Janeiro lietuvių
pamaldos katedros koplyčioje
Spalio 19, 14:00 vai, R. Juatindiba 28,
JK atstovų susirinkimas ir jaunimo studijų
diena (Rytą atstovų posėdžio nebus)

GUARDA-CHUVAS

GUARDA-CHUVAS DE TODOS OS TIPOS PARA HOMENS, SENHORAS
E CRIANÇAS, MIN1-S0MBRINHAS TIPO ITALIANO E ALEMÃO.

Inscr. Estadual 104.519.517

Gilbertas Dilys aukštai iškelia premiją - taurą, kurią „Nemunas" laimėjo
pasirodydamas Tarptautinėje šventėje japonų kultuos draugijos salėje.
Iš dešimties tris geriausias šokių grupes išrinko pati publika (apie 3.500
asmenų) - „Nemunui" taurė už „bendrą įspūdi" (destaque). Fotografi
ja iš tarptautinės vakarienės spalio 10.
ML nuotrauka

CGC. 60.882.909/001

Fones 274-0677 - (Res.274-1886)
ggo Paulo
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spalio 19, 16 vai. Vila Zelinos bažnyčio
je Sutvirtinimo sakramento apeigos.
Spalio 20, 20:30 vai. JK komiteto valdy
bos posėdis Sąjungos būstinėje,R.Lituânia.
Spalio 21, 20 vai. V. Zelinos klebonijoje.
„Žvakidės” artistų vakarienė.
Spalio 23, 2):30 vai. Sąjungos-Aliança na
muose, R. Kituania, 67, Jaun. kongreso komi
teto valdybos posėdis (vietoj pirmadienį, spa
iio 20).
Spalio 25, 20 vai. BLB Literatūros rate
lio pobūvis pas A.D. ir R. Petraičius, R. No
va York-28, Apto. 32, Sumaré.

Spalio 26, 15 vai. Jaunimo namuose. Vi
la Zelinoje, Moksleivių ateitininkų susirinki
mas.

Lapkričio 2, ypatingos Vėlinių pamal
dos parapijose.
Lapkričio 15-16, Jaunimo kongreso bãzaras, Sąjungos rūmuose, R. Lituânia.
Lapkričio M-16, Trijų kraštu PLJK pa
sitarimas, Buenos Aires.
Lapkričio 23, „Nemunas” šoka Persiku
šventėje, Cocuera (prie Mogi das Cruzes)
Lapkričio 23, 16 vai. lietuvių kalėdinis
pasirodymas Prakartėlių muziejuje. Ibirapueros parke.
Lapkričio 28, 20 vai. PLIAS susirinki
mas pas A. ir H. Mošinskius.
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