
NR. 52 (1430) - 1975 M. GRUODŽIO
R.Juatindiba,20 (28),Caixa Postal 4421

- DEZEMBRO 24 D. 1 kr.
-01000 São Paulo,SP.Tel.273-0338

"GALĖSIME IR KALNUS NUVERSTI"

Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas P. Amerikoj - ne "ant 
popieriaus", o jau čia, tikrovėj. Tai pirmasis toks jvyks musų 
kraštuose. Ir nežinia, ar kas nors panašaus greit pasikartos.

Tai didis, drąsus ir įspūdingas įvykis. Ir gilaus gyvastingumo 
ženklas. Juk maža, po visą pasaulį išs klaidyta tauta, kurios jau
nimas jau daugumoj gimęs svetur ir augantis dažnai lietuvybei 
priešingose sąlygose, o įstengia suruošti tokį pasaulinio masto 
suvažiavimą. Jį renkasi lietuvių jaunimas iš visų pasaulio kraštų 
(išs kiriant tik Lietuvą, kurią laiko užgniaužę svetimi). Renkasi 
kaip broliai , sesės, nors vieni kitų niekad nematę ir nepažinę. Ir 
išvystys tokią organizuotą programą, kuriai galėtų pavydėti daug 
patogesnėse sąlygose gyvenantis kitų, didelių ir laįvų, tautų jauni
mas. Stovykla su įvairiais kultūriniais pasireiškimais, prasmingos 
studijų dienos, meno koncertai, tautinių šokių šventė, dailės ir 
foto paroda, civilinės ir religinės manifestacijos - visa tai pareika
lavo ilgo, kruopštaus, sudėtingo daugelio asmenų - net ištisų ko
lonijų - ištvermingo darbo. Nugalėti ir kontinentiniai atstumai 
ir su jais susijusios kliūtys. Ušs p ręstos ir nelengvos finansinės 
problemos.

Kongresas - jau čia.
Tai pasaulio lietuvių jaunimo šventė. Ir didelio ryžto dienos.
Jaunimas tatai gyvai jaučia. "Jaunimo kongresai yra būtini, 

jei norime išlikti kaip tauta be tėvynės", sako Toronto jaunimo 
atstovė, Gabija Juozapavičiūtė. "Be artimesnio tarpusavio paži
nimo, ištirpsime masėse".

Tiek medžiaginių ir dvasinių pastangų reikalavęs kūrinys turės 
duoti ir vaisių. Tačiau vaisiai neišsirps ir nepasirodys savaime. 
"Kongreso idėjų įgyvendinimas priklauso nuo grįžusių į savo 
kraštus", sako Dainora Juozapavičiūtė. "Taigi, kongreso pasise
kimas priklausys nuo jo pasekmių". Būtent, kaip sąmoningai ir 
organizuotai jaunimas ir suaugusieji žvelgs į kongreso priimtas 
rezoliucijas.

Linkime, kad daugeliui, ypač gi mūsų jaunimui, kongresas už
degtų tokius lietuvybės jausmus, kokiais didžiuojasi Hamiltono 
atstovė, Rūta Siūlytė: "Labai džiaugiuosi, kad esu lietuvaitė. 
Dėlto man taip langva įsipareigoti bai viekti lietuviškoje visuo
menėje. Noriu dirbti Lietuvai, kiek galiu. Visi turime dirbti Lie
tuvai. Kartu dirbdami, galėsime ir kalnus nuversti".

Tikrai, jei visi dirbsime dėl Lietuvos, ir dirbsime kartu, išlaiky
sime lietuvybę, nors sąlygos tam ir nelengvos.

Kalėdų ramybė nerimo tonuose

SVEIKINAM

Kai matai šventėm nušvitu
sius miestus, galvoji, jie greit 
vėl nublanks. Džiaugsmas iš
kils ligi savo crescendo ir išsi
baigs. Ramybė iškeliaus su ka
lėdinėm giesmėm ir dova
nom.

Kokia prasmė lankti Kalė
dų? Prasmė mum, o ypač 
tiem, ku rie nė tom dienom ne
gali džiaugtis? Gimimas tebė
ra grėsmėje, džiaugsmas bai
mėje, ramybė netikrume. Vis- 
tiek Brežnevas, Moatsetun- 
gas, Castro tykos nužudyti Kū
dikį, kaip anuomet Erodas.

Bet Kūdikis išaugo slepia
mas, išėjo viešumon vadų ne 
laukiamas, kalbėjo grasinamas 
akmenimis. Išvengė kalavijo 
būdamas kūdikiu, bet neiš
vengė kryžiaus tapęs vyru. 
Būrys sutelktų mokinių dingo, 
kaip nužudyta viltis, ir grįžo 
atgal tik Jam prisikėlus. Grį
žo baimingi, kaip avys, su- 
glaudusios galvas būrin. Rei
kėjo Sekminių audros, kad 
juos padrąsintų, išskirstytų po 
pasaulį ir į veiksmui tų. Bet ką 
reiškė dvylika vienišų žvejų 
prieš pasaulio legijonus, val
džias ir mases?

Romos liūtas urzgė, jausda
mas žvejų meškerę. Ėmė 
Švaistytis kardu ir ugnimi Dio- 
klecijonas, Decijus, Valerijo

nas, Neronas, Trajan as, Hu- 
nerikas. Jie tačiau nenutildė 
“Gloria katakombose, kalėji
muose, amfiteatruose.

Nauja gaivi gyvenimo srovė 
pamažu plėtėsi visuos kraš
tuos. Sunku buvo užčiaupti 
burną kūdikiams, — dar sun
kiau ryžtingiem jaunuoliam. 
Vergai ir kariai, valdininkai ir 
senatoriai slapta garbino Die
vą net slankiodami apie dievų 
panteonus ir “dieviškąjį ’ cie
sorių.

Ramybė neapgaubė že
mės nė tada, kai Konstanti
nas pasirašė taikos ediktą. 
Liovėsi tik persekiojimai, bet 
dar kovojo filosofai, grūmėsi 
punksnomis rašytojai, puolė 
ir gynė tiesą kalbėtojai.

Ir tada kai tautu karaliai, 
kaip mūsų Mindaugas, lenkė 
savo galvas prie Krikšto šalti
niu, Kristaus ramvbė dar ne
buvo įtvirtinta. Atrodė pildosi 
pranašo žodžiai: “Ateis pas 
Tave, Dieve, kaip marių tvir
tuma, tautų gausybė. Tautos 
keliaus Taxo šviesoje ir kara
liai Tavo kilmės atspindyje’ . 
Bet ir vėl tamsuma dengdavo 
žemę ir miglos tautas. Vėl per
sekiojo Tave, Dieve, vėl kan
kino tavuosius, trėmė žudė,' 
kol nevienas pats ’uvo, nęs 
Tu nugali, Galilėj; ti!

(Tęs . 9 psl. )

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka
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neužgrindžiamą skirtumą tarp fasa
do (t. y. besilankantiems specialiai 
reklamuojamų tarybinės santvarkos 
‘laimėjimų’) ir gyvos žmogaus šir
dies”? Kaip?

3 \
mų, knygų, televizijos programų turiniai per
sunkti karo motvvais.

Taip pat Įsitikinau, kad ten ne visi lygūs. 
Profesionalai gyvena geriau už darbininkus, o 
kaimuose gyvenimas skurdesnis, negu miestuo
se.

OKUPUOTĄ
TĖVVYNĘ
APLANKIUS

ATEITIS

1975 - 3

KLAUSIMAS: Ar yra kokių nege
rovių besilankant okupuotoj Lietu
voj? Jei yra, kokios jos yra ir kaip jų 
išvengti?
ST U DENTAS 1: Važiavau i Lietuva atvira šir
dimi ir pasiryžęs neprasilenkti su Įstatymais, 
kad galėjų mane areštuoti. Tačiau net su 
aukštais Kòmunistu pareigūnais atvirų disku
sijų nevengiau. Buvau tardomas ir labai nuo
dugni,ii išT atytas. Bet baimes man neįvarė, 
nes žinojau, kad kaip gimusi Amerikoje ir Lie
tuvos iki tol nemačiusį žydų šaudymu apkal
tinti negalės. Patarčiau ir kitiems nuvykus elg
tis išmintingai, bet drąsiai. Neverta per žiop
lumą pačiam Įkliūti ir Įklampinti kitus.

ST UDENTAS II: Man asmeniškai neteko pa
tirti kokių nemalonumų.

ST UDENTE III: Mums belankant Lietuvą ne
buvo jokių baisių negerovių... tik, kad nebu
vo galima pabūti ilgiau kaip penkias dienas. 
Nors ekskursija tęsėsi dvi savaites, Lietuvoje 
tegalėjom būti tik penkias dienas. Tarp tų ki
tų astuonių dienų buvo gana daug be rei
kalo nuobodžių dienų.

STUDENTAS IV: Čia paminėsiu tik kelias 
negeroves. Visiem, be abejo, žinomos ir kitos 
negerovės — asmens laisvių varžymai. Ten 
atrodo, žymiai smarkiau plitęs girtuokliavimas. 
Čia gatvėse niekuomet nemačiau tiek pasigė
rusių, kaip ten. Ši liga liečia visus — ir aukš
tesnių. ir žemesnių klasių žmones, studentus 
ir jaunus darbininkus. Tik moterys mažiau ge
ria. Viena priežastis —- bendras gyvenimo nuo
bodumas. Nėra ten tiek Įvairumo, kaip čia.

Aptarnavimas irgi prastas. Daug kur rei
kia laiko pragaišti apsiperkant ir kitiem reika
lam. kas dar daugiau apsunkina jau gana nuo
bodų gyvenimą.

STUDENTAS V: Administracinė struktūra la
bai atbulai veikia, reikia turėti daug kantry
bės. Tuo pačiu patartina taisyklių laikytis. 
Nežiūrint keblumų, būtinai patariu važiuoti.

STUDENTAS VI: Ypatingų negerovių man 
asmeniškai neteko pergyveni ar pastebėti. Be 
abejo, buvau sekamas Nulipus nuo traukinio 
Vilniuje (iš Varšuvos), mano kelionės drau 
gas pamiršo savo švarką. Tą vakarą aš vienas 
einu Vilniaus gatvėmis. Prie manęs priėjo se
nesnio amžiau'' moteris su mano draugo švar
ku ir paprašė, kad perduočiau jam. Tikrai 
nustebau, padėkojau ir toliau ėjau.

KLAUSIMAS: Ar Tau teko, anot 
prof Antano Maceinos, “praregėti 

STUDENTAS I. Tik aklas negali pastebėti 
skirtumo tarp “tarybiniu laimėjimų" ir gyvos 
žmonių dvasios. Lietuviai nepaprastai nuošir
dūs ir aiškiai pasako, kad laisvame krašte ir 
medžiagiškai galėtų daug geriau gyventi

Turisto žvilgsnis oficialios . propagandos 
ten bandomas nukreipti Į statybas, restaura
cijas, muziejus, o lietuvio dvasios parodyti ven
giama.- Tiesa, Žirmūnai ir Lazdynai iš tolo 
gražiai atrodo, bet iš arti pačia statyba-turi 
nusivilti Bet kai pastebi, kad tuose “liuksu
siniuose' rajonuose beveik visi kalba tik ru
siškai, tai tada išryškėja didvsis skirtumas tarp 
“fasado' ir “gyvos žmogaus širdies". Fasadas 
rodo naujus kelius, bet jais negalima nuva
žiuoti pamatyti tėvų gimtinės nei senelių ka
pų. Fasadas kalba apie nacionalinės kultūros 
žydėjimą bet visose Įstaigose kalbama tik ru
siškai. Įspūdinga “Tarybų Lietuvos“ respubli 
kine biblioteka, bet tik fasadas, nes vidus už
tvindytas rusiška literatūra. Būni galima tą 
palyginimų eilę pratęsti, nes tikrovės ir melo 
susidūrimai ten dažni ir ryškūs. Pavyzdžiui, 
komjaunuoliai pasakojo, kaip pradžios mokyk
lose juos Įrašydavo Į pionierius: mokytojas 
duoda diktantą ir visi klasėje turi rašyti: “Aš, 
(vardas, pavardė), prašau priimti mane i pio
nierių organizaciją“. Tada turi visi pasirašyti. 
Po to mokytojas “diktantus” surenka ir 100 
nuošimčių išpildo planą.

STUDENTAS II: Nebuvau su ekskursija, tai 
ėjau ir mačiau, ką pats norėjau (žinoma, tam 
tikrose ribose), o ne tarybinės santvarkos “lai
mėjimų”. nors nebuvo visada įmanoma to iš
vengti.

STUDENTĖ UI: Taip, yra labai daug “fasa
do” Sovietų Sąjungoje. Pirmas Įspūdis buvo, 
kad neatrodo taip baisiai, kaip maniau, nei 
gyvena taip blogai ir prastai ir t. t. bet po 
kelių dienų, pasikalbėjus, pamačius, suvokus, 
pasidarė labai aišku, kad vis vien nėra gerai. 
Žmonės nėra laisvi nei galvoti, nei daryti, <ką 
pasirenka, nei kalbėti ar bendrai gyventi taip, 
kaip nori

Tarybos ekskursijos vadovai, noromis ai 
ne, pristatė labai gražų, idealų paveikslą — 
iš Liuko, o kai gimines apsakė savo išgyveni
mus, nuotaikas, kaip viskas tikrai yra, tada 
jau matėsi du skirtingi dalykai. Taip susipaži
nau su sąlygom mieste... Kolchozuose yra dar 
kas kita. Žmogus turi gyventi su šiom negero
vėm ir negali pasipriešinti' ar ką apie tai pa
daryti.

STUDENTAS IV: Mane ypač slėgė žmonių 
baimė laisvai pasikalbėti ne tiktai “nekontra- 
versiškais klausimais“. Kur tik sienos, visi bijo 
laisviau kalbėtis, visokiais signalais rodo i gali
mus klausymo aparatus. Taip pat pastebėjau 
nepasitikėjimą svetimiem žmonėm, nes bet kas 
gali būti “užverbuotas”. Nemanau, kad toks 
nepasitikėjimas labai geras pagrindas žmonių 
santykiams.

Kitas slegiantis Įspūdis — tai valdžios puo
selėjama militarinė dvasia. Miestuose nepa
prastai daug visokiausių kareivių. Jokių kito
kių Įrodymų nereikia, kad Lietuva okupuota. 
Šiaip visur pastebima militarinė atmosfera. Fil- 

STUDENTAS V: Skirtumas matėsi pačių žmo
nių pasisakymuose ir sistemos paviršutinišku
me. Lietuvių gilus nuoširdumas lengvai per- 
sispindi

STUDENTAS VI: Taip, kaip minėjau’ anks 
čia u, privačiai žmonės gana skirtingi, atviręs 
ni, negu viešumoje, kur jie tikrai nuduoda esą 
patenkinti sistema.

KLAUSIMAS: Prof. Maceina rašė, 
kad “ieškoti, lankantis tėvynėje, Lie
tuvos, kaip Didžiojo Prasmens, yra 
pagrindinis lankymosi uždavinys ir 
giliausia jo nauda”. Ar Tau lankan
tis ten šie žodžiai kuria nors prasme 
išsipildė?

STUDENTAS I: Taip, Lietuvoje atradau Di 
diji Prasmeni. Pasaulyje daug okupacijų, prie 
spaudų, kančių. Tačiau laisvųjų lietuvių ph 
moji pareiga laisvinti ne negrus, čiliečius, ku
biečius ar kinus, o dirbti ir kovoti dėl Lietioo, 
laisvės.

STUDENTAS II: Prof. Maceinos žodžiai iš tik
rųjų išsipildė tam tikrais atžvilgiais. Atsilan
kymas ten man Įskiepijo dar didesni pasiryžt 
mą pasilikti ir išsilaikyti stropiu lietuviu išeivi 
joj ir nekantriai laukti tos dienelės, kai laisvi 
vėl bus Lietuva.

Labai daug laiko praleidau su giminėmis; 
sekantį kartą, jei važiuočiau, būtų Įdomu bend 
ra vaizdą pamatyt ir išgirst be giminių.

STUDENTĖ: III: Lankant Lietuvą, nuo pat 
pirmos dienos, viskas buvo jau arti prie šir
dies: ir žmonės, ir gamta, ir net Vilniaus ir 
Kauno aplinka. Visą gyvenimą esu auklėjama 
lietuviškoje šeimoje, aplinkoj... didelis procen
tas mano gyvenimo yra kreiptas Į lietuvišku
mo prasmę. Nuvažiavus i Lietuvą, suvokiau, ką 
reiškė tos visos lietuviškos pastangos — čia 
buvo tikra, konkreti Lietuva, tikri žmonės, tik
ra vieta. Visos pastangos staiga pasidarė labai 
reikšmingos ir naudingos, ir buvau tikrai labai 
laimingą, kad galėjau vadintis tikra lietuvaite. 
Tik gaila buvo rasti Lietuvą jau tokią užkrės
tą rusu kalba ir rusu okupacijos manrfastaci- 
jornis.

STUDENTAS IV: Šios knygos neskaičiau. De
ja, nesuprantu klausimo.

STUDENTAS V. Tai nebuvo mano pagrin
dinis prasmingumo ieškojimas, bet aplankymas 
Lietuvos man padėjo kitokią perspektyvą tam 
prasmeniui atrasti.

STUDENTAS VI: Nelabai — nepajutau, kad 
dabartinė Lietuva man būtų “Didžioji Pras
mė”. Teisybę pasakius, išvažiavęs iš Lietuvos, 
jaučiausi lyg tai būčiau aplankęs dar vieną iŠ 
Įvairių Europos kraštų. Norėčiau dar kartą 
ten nuvažiuot, bet jokiu būdu negalėčiau ten 
toje sistemoje gyvent. Valdžiai pasikeitus, ne
priklausomybę' vėl atstačius, turėčiau iš naujo 
ta klausimą persvarstvt.
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TĖVŲ ŽEMĖ LIETUVA, MUSŲ ŠIR
DY VISADA - PÁTRIA DE NOSSOS 
PAIS, LITUANIA, TU ESTARÁS SEM
PRE EM NOSSOS CORAÇÕES.

Ill PLJK BRAZILIJOS ATSTOVAI 
(nepilnas sąrašas)

ELENA BAREIŠYTĖ 20 m. studijuo
ja ekonominius mokslus Pontificali- 
niame Katalikiškame universitete. 
Jinai ir yra III PLJK Komiteto narė.

RAMUTIS IDIKA 30 m. fotografas, 
mokosi meno mokykloje, dalyvauja 
Literatūros Mėgėjų Būrelyje ir Kon
greso studijų savaitės ruošos komi
sijoje.

ŽIVILĖ JŪRAITYTÉ • 22 m. istorijos 
ir prancūzų kalbos studentė São 
Paulo valstybiniame universitete, bu
vusi praeito kongreso atstovė. Jinai 
yra Literatūros Mėgėjų Būrelio bei 
Kongreso studijų savaitės komisijos 
narė, šių metų pradžioj nuvykusi j 
Kanadą platinti III PLJK idėją.

VANDA PI LIPA VIČIÜTÉ - 20 m. stu
dijuoja prancūzų kalbą ir literatūrą 
São Paulo valstybiniame universite
te. Vanda yra studentė Ateitininkė, 
Nemuno grupės šokėja ir padeda 
Kongreso Būstinės komisijoj. Ji nu
vyko, šiais metais, į Kanados vasa
ros stovyklas.

ALEKSANDRAS VALAVIČIUS - 20 
m. studijuojantis inžineriją São Pau
lo valstybiniame universitete. Lan
kęs tautinių šokių kursą Indianoje ir 
dalyvavęs, prieš keletą metų. Dai-> 
navos ateitininkų stovykloje. Jis pri
klauso Kongreso studijų savaitės ko
misijai ir vietinei skautų grupei.

LAIMA VOSYLIŪTĖ • 21 m. anglų 
kalbos studentė Ipirangos fakultete, 
veikli ateitininkė, buvusi praeito 
kongreso atstovė ir Nemuno grupės 
šokėja, talkininkauja kongreso tu
ristiniai komisijai.

LYDIJA RUBLIAUSKAITÉ - 18 m. 
prancūzų kalbos ir literatūros stu
dentė São Paulo valstybiniame uni
versitete, buvusi įvairią stovyklų 
vadovė, prisideda prie Kongreso stu
dijų savaitės komisijos veiklos.

ANTANAS VALAVIČIUS - 20 m. 
inžinerijos studentas São Paulo vals
tybiniame universitete, dalyvavęs 
1972 metais žiemos stovykloj Dai
navoj, Kongreso programų komisi
jos narys.

AUDRA VOSYLIŪTĖ • 18 m. bebai
giant vidurinę mokyklą, moksleivė 
ateitininkė, Nemuno grupės šokėja 
ir Kongreso Būstinės komisijos na
rė. Šiais metais Audra aplankė JAV 
vasaros stovyklas.

SNAIGĖ VALIÜNAITÈ ir ALGIS ŠEŠKUS karštai diskutuoja pasaulio lie
tuvių jaunimo kongreso klausimus Kanados lietuvių jaunimo atstovų suva
žiavime Toronte Nuotr. D. Blauzdžiūnaitės

EKSKURSIJOS SVEČIAMS

Jaunimo kongreso Turismo ir 
transporto komisija baigia suruoš- 
ti net šešias skirtingas ekskursijas 
svečiams is’ kitų kraštų, pakvies- 
dama palydovus kiekvienai kelio
nei. Turistines ekskursijas svečiai 
pasirenka iš anksto, dar prieš atvyk
dami j Braziliją, kad komisija galė
tų sklandžiai jas pravesti.

Visose ekskursijose paliktos lais
vos dienos - Kongreso uždarymo 
dieną - sausio 6, Tautinių -šokių 
šventės dieną - sausio 7, ir, išsky
rus vienai, sausio 4 d., sekmadie
nis, kada bus Kongreso pamaldos 
katedroje ir Kanados „Baltijos " 
ansamblio koncertas.

PIRMOJI EKSKURSIJA

Sausio 2 svečiai apvažinėja São 
Paulo miestą,lydimi Silvijos Bendo- 
raitytės ir Auroros Draugelytės; 
sausio 5 važiuoja j Santos ir Gua- 
rujá, laiveliu iki Bertiogos su paly
dovais kun. St. Šileika ir Kristina 
Valavičiūte. Sausio 7 naktj išvyks
ta j Rio, iš kurio grjžta sausio 9 
rytą. Juos palydės Kristina Vala
vičiūtė ir Stasys Maželis, kurie a- 
bu sustatė visus ekskursijų planus.

ANTROJI EKSKURSIJA

Svečiai, kurie šiai ekskursijai už
sirašo, sausio 2 važiuoja j Campos 
de Jordão su kun. Šileika ir K. Va
lavičiūte, sausio 5apžiūri São Pau
lo miesto jdomybes su Emilija 
Bendoraitiene ir Silvija Bendorai- 
tyte, sausio 8 važiuoja j Serra Ne
gra ir Aguas de Lindoia su Mere- 
nice Maželyte ir Emilija Bendorai
tiene. Paskutinę dieną - j San
tos ir Guarujá su St. Maželiu.

TREČIOJI EKSKURSIJA

Ši ekskursija prasideda sausio 2 

su kelione j Aguas de S. Pedro,ku
riai vadovaus St. Maželis. Po „Bal
tijos” koncerto sekmadienį sau
sio 4 išvažiuoja j Rio su Aurora 
Draugelyte ir St. Maželiu, kuris 
jau nuo pereitos savaitės apvaži
nėja visas ekskursijų vietas, susi
tardamas su restoranais, laivų įstai
gomis ir 1.1., nusiderėdamas iki 
geriausių kainų ir sąlygų.

Ekskursija baigiasi kelione į 
pajūrį sausio 8, su palydovais kun. 
St. Šileika ir S. Bendoraityte, ir 
sausio 9 su São Paulo miestu 
(Butantã, Ibirapuera, Zoologijos 
sodas ir kt.), lydimi S. Bendorai- 
tytės ir A. Draugelytės.

KETVIRTA EKSKURSIJA

Ši ekskursija teturi Rio miestą, 
arba nuo sausio 4 nakties iki 6 d. 
ryto, arba po studijų savaitės, 
nuo sausio 7 nakties iki sausio 9 
ryto, nes tą vakarą išskrenda dau
guma svečių.

PENKTOJI EKSKURSIJA

Ši kelionė labai trumpa — tik 
vieną dieną po São Paulo miestą 
tiems svečiams, kurie turi kitų už
siėmimų. Sausio 9 jis prisijungs 

prie kitų São Paulo apžiūrėti.

SESTOJI EKSKURSIJA

Jau virš 20 Kongreso svečių už
sirašė kelionei j Iguaçu krioglius, 
todėl atrodo, kad bus pilnas au
tobusas. Albertas Magila ir Jonas 
Bagdžius palydės keliautojus iki 
Iguaçu ir atgal per Vila Velha, 
nuo sausio 2 vidurdienio iki sau
sio 5 vakaro.

CHURRASCO VISIEMS

Šeštadienį, sausio 3, Mairinque

miestelyje planuojamas chui ras 
visiems ekskursijų dalyviams, iš
skyrus išvykusiems į krioklius. 
Kadangi dalyvių skaičius bus di
dokas, juos palydės St. Maželis, 
K. Valavičiūtė ir A. Draugelyte. 
Prie šio churrasco galės prisiju* 
ti ir São Paulo lietuviai, norint 
ji daugiau laiko praleisti su sve 
čiais iš kitų kraštų.

Turizmo komisija praneša, kad 
važiuojantiems savo priemonėmis 
churrasco su visais gėrimais ir už
kandžiais kainuos 60 kr. asmeniui, 
o važiuojantiems su ekskursijos 
autobusais — 85 kr. Šie autobu
sai išvažiuos iš Zelinòs 8:30 ryto 
šeštadienį sausio 3, ir grjžta po
piet. Kepsninei pakvietimai bus 
platinami neužilgo per finansų 
komisiją. JK būstinę ir bairų at
stovus, kaip paprastai.

Turizmo komisijos vadovai St. 
Maželis ir K. Valavičiūtė numato, 
kad gali būti progos ir vietiniems 
lietuviams prisijungti prie ekskur
sijų į tolimesnes vietas. Tai paaiš
kės tik po Kalėdų, kai žinos tikrą 
dalyvių skaičių. Apie šias ekskur
sijas bus pranešta per Naujųjų 
Metų sutikimą.

PARODA BUS ZELINOJE

J K komiteto valdyba savo po
sėdyje gruodžio 15 nutarė iš trijų 
ar keturių vietų parinkti Vila Ze
linos Jaunimo namus Kongreso 
fotografijų' ir Brazilijos lietuvių 
dailininkų parodai. Foto paroda 
bus atvežta iš Argentinos, joje da
lyvauja lietuvių jaunimas iš įvai
rių kraštų, o‘ vietinių dailininkų 
darbai šiuo metu baigiami surink
ti.

Parodos atidarymas įvyks sau
sio 1 d. po 18 vai. pamaldų Zeli- 
noje, arbatėlės proga.

JK INFORMACIJOS CENTRAS

Kadangi Kongresu metu São 
Paule bus virš 500 svečių iš kitų 
kraštų, įskaitant apie 350 iš Šiau
rės Amerikos, kurių tik mažytė 
dalis moka portugališkai, Kongre
so būstinė įsteigs informacijos 
centrą Vila Zelinos jaunimo na
muose. Patalpas pasiūlė klebonas 
kun. J. Šeškevičius.

Išvykus būstinės vedėjai Elenai 
Bareišytei į kongresą Argentinoje, 
prie likusių būstinės komisijos 
narių prisidėjo Joana Satkūnaitė 
ir Janina Norkaitė. Informacijos 
centras pasinaudos Zelinos klebo
nijos telefonu.

Kongreso metu pagrindiniai te
lefonai J K informacijai kitų kraš
tų dalyviams bus šie: Būstinės tel. 
274-0934 ir 63-5723; Informaci 
jos centro (taip pat ir Zelinos kle
bonijos) tel. 63-5975; Finansų 
komisijos tel. 63-7344 ir šv. Ka
zimiero parapijos tel. 273-0338.

(Tęs. 5 psl.)
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GiERAS ŽMOGUS

Vaizdelis

Aloyzas Baronas

Juozas Gaputis prieš kiek laiko į- 
sigijo taverną. Ji buvo tolokai nuo 
lietuvių gyvenamo rajono, tačiau 
prie tavernos buvo salė ir tam tikra 
prasme tai buvo gana pelninga. Ga
putis pardavinėdavo sumuštinius, 
dešreles ir kitokį mažo paruošimo 
reikalaujantį maistą. Susirinkę ame
rikiečiai stebėjo televiziją, kartais 
salėj vykdavo šokiai ar susirinkimai 
ir taip Gaputis gerai vertėsi.

Taverna buvo kryžkelėj. Viename 
gatvės kampe buvo aukšta tvora 
atsitvėręs fabrikas, kiemas, kitame 
sandėlys, ir tiesiai prieš taverną 
medinis, senas namas. Toliau gat
vėje stovėjo daugiausia mediniai na
mukai. Rajono gyventojai buvo dar
bininkai, bet jie visada dirbo, turėjo 
pinigų, daugelis jų lankydavosi pas 
Gaputį, ir visi gerai sugyveno Ta
vernos viename kampe buvo su
krauta minkštųjų gėrimų dėžės, džio
vintos bulvės ir kukurūzai, ir Čia 
verždavosi vaikai, pirkdavo už cen
tus ir gaišindavo laiką. Gaputis ne
norėjo tokių dalykų pardavinėti, bet 
taip atrado ir taip turėjo palikti, 
nes prie to visi buvo pripratę ir taip 
patiko apylinkės žmonėms. Rodos 
viskas ėjo gerai, bet Gaputis pasiilg
davo lietuvių, kurių į jo taverną 
labai mažai atsilankydavo.

Vienas iš tokių atsilankančių buvo 
Jonas Burkus. Tai buvo dar Lietuvo
je amatų mokyklą baigęs stalius dir
bo prie statybos ir į darbą važi
nėdavo vadinamu Stationwagonu, 
nes, grįžęs iš darbo, dar versdavosi 
ir privačiais remontais. Nedaug ap
sišvietęs vyras, bet mėgdavo pasi
girti, kad buvęs toks poetas kuni
gas Jonas Burkus yra jo giminė. 
Kai išsigerdavo kartais uždainuo
davo poeto posmą:

Ein par Rygų Burkus Jonas, 
priprovojęs Rygos ponus.

Vieną dieną Burkus sėdėjo pas 
Gaputį ir labai norėjo pasikalbėti. 
Burkus gyrėsi, kad dabar staliai už
dirba šešis dolerius valandai ir gar
siai pasakojosi, kaip jis ginčijęsis su 
bosu, kuris toli gražu nemokėjęs 
taip dirbti, kaip Burkus. Alaus pa
veiktas, Burkus garsiai aiškino ir, 
Gaputis jam pusbalsiu pratarė:

— Žinai, nešauk taip garsiai, čia 
susirinkę amerikonai, ir jiems nepa
tinka, kad ėia kiti kalba jiems nesu- 

— prantama kalba, jie mano, kad juos 
apkalbam.

— Žiūrėk tu man, — tariamai nu
stebo Burkus, — tai, sakai, pratur
tėjęs išsižadėjai lietuvių kalbos. 
Jeigu jau negalima lietuviškai kal

bėti, tai man čia nėra ko būti.
-— Na, bet supranti juk, biznis, — 

nenusileido Gaputis.
— O kas? Aš tiems tavo ameriko

nams, kalbėdamas lietuviškai, į alų 
nespiaudau. Tai ir sudiev. — Bur

kus nusispiovė, vienu ypu baigė 
alų ir pasikėlė nuo kėdės. — Su
diev, — pasakė išeidamas.

— Tu, neimk už blogą, — išta
rė Gaputis, pasijusdamas nejaukiai, 
bet po kelių minučių visa užmiršo, 
nes įėjo būrys vaikų, pirko džiovin
tas bulves ir vaisvandenius, didieji 
gėrė alų ir ginčijosi.

Burkus daugiau niekada nebeuž
suko. Matyt, pyko, ir Gaputis, jau
tėsi įskaudintas to niekinimo. Jis juk 
Burkui įpildavo nemokamai stiklą, 
mėgo pasikalbėti, tačiau juk garsiai 
šiais laikais net ir miške nerėkau
jama. Burkus tai turėjo suprasti..

Gaputis kartais matydavo, kaip 
pusę penkių po pietų pravažiuodavo 
pro jo namus Burkus, ir GaputisT>e- 
veik norėdavo gatvėj jį sustabdyti, 
bet, to nepadaręs, dar labiau pyko, 
ypač kai vienas lietuvių Gaputį pa
klausė:

— Čia, sako, pas tave negalima 
lietuviškai kalbėti?

— Kas taip sakė?
— Kas, žmonės kalba. Nagi Bur

kus.
— Rėkauti negalima, nesvarbu, 

angliškai ar lietuviškai. O kalbėti ga
lima. Va, ir dabar kalbamės, o kas čia 
atsitiko? Ar aš ką sakau?

— Na, nežinau, aš netikėjau, bet 
sakė, tai sakė, — nebesiginčijo sve
čias;

Po to Gaputis dar labiau užpyko 
ant Burkaus. Ir juo toliau, juo labiau 
širdyje didėjo neapykanta. Gaputis 
jautė jam padarytą skriaudą.

Vieną giedrią ankstyvo rudenio 
popietę Gaputis užgirdo gatvėje 
triukšmą. Jis išbėgo pro duris su 
vienu senyvu svečiu ir pamatė, kad 
prie šaligatvio gulėjo parblokštas 

berniukas,. gi jo dviratis buvo nu
trenktas &iek atokiau. Negausios 
mašinos važiavo toliau ,gal kiek toj 
vietoj sulėtindamos greitį. Čia pat 
Gaputis susitiko moterį, kuri šaukė:

— Automobilis užkliudė vaiką. 
Paskambink policijai.

— Tu skambink, — labai nenorė
jo policijos Gaputis ir, nukabinęs 
ant sienos kabančio telefono ragelį, 
padavė moteriškei, įmotėj automatą 
dešimt centų ir išėjo į gatvę. Prie 
berniuko dabar jau stovėjo būrelis 
žmonių. Vaikas buvo be sąmonės, ir 
žmonės lingavo galvomis. Mašinos 
lėkė pro Šalį. Jeigu kuri stabtelė
davo iš įdomumo, užpakaly važiuo
jantieji pradėdavo signalizuoti, kad 
nestabdytų judėjimo. Po penkių mi
nučių atvyko policijos ir greitosios 
pagalbos automobiliai. Berniuką 
sanitarai įkėlė į greitosios pagalbos 
automobilį ir nuvažiavo. Policinin
kai į savo automašiną įsikėlė ap
lankstytą dviratį ir pradėjo apklau
sinėti susirinkusius. Niekas nieko 
nebuvo matęs. Policiją pakvietusi 
moteris pasakė:

— Ne, nemačiau tikrai koks bu
vo automobilis. Rodos rudas fordas, 
bet tikrai negaliu pasakyti, kas už
kliudė.

— Rodos, mačiau, kad pravažiavo 
toks geltonas Stationwagonas, — pa
sakė Gaputis, bet, žinot, sunku da
bar pasakyti.

Policija nieko nesakė, užrašė, ir 
viskas. Sunku pagauti, kai nėra liu
dininkų. Taip kasdien pasitaiky
davo, bet dažniausiai nebūdavo ga
lima surasti, nes niekas nenorėda
vo liudyti, kas tikrai nebuvo matęs.

Po kelių dienų to rajono laikraštis, 
išeinąs trečiadieniais ir šeštadie
niais, parašė apie nelaimę. Duotas 
berniuko vardas ir adresas. Nuo su
trenkimo vietos ligi jo namų buvo 
aštuoni blokai. Jis važiavęs pirkti 
dviračiui naujos padangos Berniu
kui sutrenkta galva, sulaužyta ranka, 
bet pasveiks. Parašyta, kad galėjo 
užkliudyti fordas ar geltonas station
wagonas, bet niekas tikrai nežino. 
Tikriausiai tie, kurie užkliudė, taip 
pat nepastebėjo, kad užkliudė. Tai 
ir viskas, kas buvo parašyta.

Gaputis perskai tė ir laikraštį pas i- - 
dėjo ant pinigų registerio. Dabar jis 
apie pusę penkių vis pasidairydavo, 
kai būdavo laiko, išėjęs į gatvę. Ir 
vieną dieną, pamatęs atvažiuojantį 
Burkų, pradėjo nuo Šaligatvio moti. 
Burkus pralėkė pro šalį, bet, paste
bėjęs Gaputį,. sustojo. Pavažiavęs 
atbulas, sustojo ir išlipoiš mašinos.

— Na, tai labas, — pasakė. — Jei 
sustabdei, tai reikia sustoti.

— Gerai, kad aš, o ne policija, 
— ištarė Gaputis.

— Kaip tai? — nustebo Burkus.
) (Tęs. 9 psl. )
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STUDULj SAVAITĖS LAIKY
TOJAI

Pati svarbiausia III POKprog
ramos dalis - studijų dienos Ital
ei, Indaiatubps miestelyje prie 
Campinas. Jaunimo atstovai ii 
São Paulo j Italei išvažiuoja sau
sio 1 d., 11:00 vai. ir grįžta j Sao 
Paulį sausio 6 d. popiet.

Kadangi vietų skaičius ribotas 
200-tais asmenų, studijų savaitė 
neturės sąlygų priimti lankytojų 
nakvynei ar valgiams. Tuo pačiu, 
norintieji pasiklausyti jaunimo dis
kusijų, pokalbių, pasitarimų, pa
skaitų ir programų gali ten nuvyk
ti (savomis priemonėmis) pagal 
tvarkarašti, kuris bus paskelbtas 
Jaunimo kongreso leidinyje — va
dovėlyje.

Studijų savaitės akademinė prog
rama - paskaitos, diskusiniai bū
reliai - jau buvo anksčiau pa
skelbti Mūsų Lietuvoje. Atvykę 
lankytojai jų metu yra žiūrovai, 
nes pirmenybė pasisakyti ir dis
kutuoti priklauso išrinktiems kraš
tų atstovams.

Kas vakarą vyks meninė prog
rama. Sausio 2 ateitininkai sen
draugiai pastatys "Žvakidę" Vila
Kostkos teatre. Kitas vakaras nu
matytas Brazilijos lietuvių rašyto
jams — literatūros vakaras.
I--------- -------------------------------—-

NUMATO VIEW TRANSPOR-
TĄ

Turizmo /transporto komisija 
jau sustatė autobusų tvarkarašti 
gruodžio 29 — sausio 10 dieno
mis. Autobusai paims svečius iš 
Congonhas, išdalins po nakvynes, 
nuvež j pagrindiniusJK renginius/ 
(N.Metų sutikimą, uždarymą, šo
kių šventę ir Lt) Šie autobusai 
jau pasamdyti, o kiekvienas sve
čias už juos mokės iš viso apie

MŪSŲ
--- ________ f 

50 kruzeirų. —1
Nakvynės komisija, būstinė ir 

transporto komisija sudaro auto
busų kelionės planą, kad svečius 
būtų galima kuo patogiau ir grei
čiau išskirstyti. Ypač rūpi gruo
džio 31 dieną, kada j Congonhas 
vakare atskrenda apie 180 asme
nų, kurie turėtų suspėti j Naujųjų 
Metų sutikimą.

w PASAMDYTAS VIEŠBUTIS

Kadangi apie šimtus svečių pa
geidauja būti viešbutyje, susitarta 
su Hotel Planalto netoli Santa E- 
figėnia bažnyčios, kur būtų gaii- 
ma sutalpinti net kelis šimtus as
menų, kurių dauguma yra suaugę 
svečiai.

Jaunimą norima apgyvendinti 
šeimose. Ligi šiol nakvynių komi
sija yra suradusi apie 240 vietų,1 
kurios visų pirma skiriamos Pietų 

Amerikos jaunimui ir Kanados 
„Baltijos" ansambliui, kuris kon
certuos seserų pranciškiečių salė
je sausio 4, sekmadienj, 17 vai.

Nakvynių dar trūksta maždaug 
šimto. Šeimos, kurios norėtų ir 
galėtų svečius priimti, susipažinti 
su lietuvių jaunimu iš kitų kraštų,
kviečiamos kreiptis j būstinę,’ ir 
nelaukti, kol kas nors ateis nak
vynės prašyti. Galima skambinti 
būstinei arba nakvynių komisijai 
(telefonai šiame puslapyje).

ĮVYKO paskutinis posėdis
Gruodžio 15 Sąjungos būstinė

je, R. Lituania, J K valdyba ir visų 
komisijų atstovai susirinko pasku
tiniam posėdžiui prieš Brazilijos 
jaunimo autobuso kelionę j kong
resą Argentinoje. Posėdyje daly
vavo virs 20 asmenų, jis tęsėsi iki 
pirmos valandos nakties, nes rei
kėjo apsvarstyti labai daug klausi- i 
mų.

Ji ’ j

I ETŲV A ~

Valdybos ir kitų J K darbuoto
jų sekantis posėdis įvyko penkta
dieni, gruodžio 19, o valdybos - 
gruodžio 22.

Jaunimas su tėvais buvo susi
rinkę ten pat gruodžio 15, kelio
nės išvakarėse. Talkininkė iš JAV 
Daiva Vaitkevičiūtė ir Brazilijos 
J K komiteto pirmininkas A, Ste
ponaitis paaiškino apie kelionę, 
pristatė autobuso vadovą Eugeni- ' 
ją Bacevičienę, Brazilijos Jaunimo 
vadovus Aleksandrą Valavičių ir 
Elena Bareišytė.

Jonas Lukoševičius pagamino 
Brazil įjos jaunimui lipinukus prie 
drabužių su vytimi, užrašu „Bra
zilija" irlIlPUK.

KONGRESO SPAUDOS DARBAS

Visuomet Kongresams ir ki
toms progoms padedąs Aleksand
ras Bumbi is šiuo metu spausdina 
Tūkstantinio vajaus diplomus ir 
padėkos lapus kitiems J K rėmė
jams -- aukotojams ir nakvynes 
suteikusiems. Tūkstantinio vajaus 
diplomai įteiksimi per uždarymą.

Kongreso leidinio viršelis, pa
ruoštas Ramučio Idikos su pava
dinimu "III PLJK vadovas Brazi
lijoje" jau atspausdintas kavos 
spalva ir baltai, papuoštas lietu
višku raštu ir J K ženklu, šokių 
šventės programa atspausdinta 
„Mūsų Lietuvos" spaustuvėlėje, 
kur ir bus atspausdintas JK leidi
nys paruoštas informacijos/spau- 
dos komisijos Alfonso D. Petrai
čio ir Halinos Mošinskienės.

Kongreso programinis leidinys 
turės apie 80 psl., iškaitant kelio
lika skelbimų. Jame pilna J K 
programa, reikalingos informaci
jos, žinios apie Braziliją. Spausdi
nama 2.000 egzempliorių. Leidi
nį galės įsigyti visi būstinėje. In
formacijos centre ir per parengi
mus.

BRAZILUOS KRAŠTO FINAF 
SU KOMISUOS

svarbiausieji telefonai: 
pirm, preL P. Ragszinskas

TeL 274-2296
iždJonas Tatarūnas • tel.63-734
ižcLVincas Banys • tek 274-06

Halina Mošlnskiehė tele
85-0907. 1

TŪKSTANTINIS VAJUS

Prie tūkstantinio vajaus prisidėjo dar 
šie mmnatai rėmėjai:

71. Vitor Tumas Ineše Cr$1.000,0b
72. João Šermukšnis '* Cr$1.000,00
73. Tėvu Klubas Vytis Cr$1.000,00
74. Eng. Vilty Ambrazevičius

Dar tenka pristatyti sekančias orgam 
zacijas, kurios prisidėjo parengimais,) 
teikdamos F. Komisijai virš tukstanči<

75. Lietuvių Sąjunga - Aliança
76. Lietuvių Kataliką f v. Juozapo

Bendruomene
77. Lietuvių Katalikių Moterų Draugija

PASIŽADĖJUSIU ĮNAŠAI

Algimantas Šlepetys Cr$ 500,00
Albertas Magila Cr$ 300,00

į KITOS AUKOS
į Antanina Zervakauskas Cr$ 55,00
i

LietavŲprisidėkprie tūkstantinio va- 
jaus,ipõrejmdamas musų jaunimą. Lietu
vių Pasisekimas Tavo rankose.

FINANSŲ KOMISIJA

DĖMESIO DĖL RIFOS

Televizijos rifa^„ 24 gruodžio, per 
Loteria Federal.

Pranešam visiems platintojams, kad 
į rifos, kurios nebus apmokėtos ligi 23 
gruodžio dienos, praranda vertą. Prašom 
visų platintųjų, kad atsiskaitftų su Finan
sų Kmaâsârâ fiai mròMm dienm,

FINANSŲ KOMISIJA

KAIP PASIEKTI N.METŲ SUTIKIMO VIETĄ

Tf Ataį Santos iki n-814, kur yra garažas. Is ten,per galeri-
iti prie Club Homs: Av. Paulista, 735

likt gfi 814? kur yra garažas» Is 
ten*-.per galeri^-5 bus '
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Pagal gražius lietuvių papro
čius renkamės Kūčių vakarą prie 
bendro stalo, simbolizuojančio 
šeimos altorių. Jaučiame Dievą 
savo tarpe, mūsų širdys pilnos 
meilės ir atsiveria kitiems. Šau
kiamės vieni kitų, vieni kitiems 
atleidžiame ir linkime viso ge
riausio.

Nuolat skubėję, karščiavęsi ir 
v apmosi, sustojam valandėlei 
Švento Vakaro išgyventi. Jėzaus 
gimimo paslaptis mus iš naujo 
giliai jaudina. Klausomės trum
pos, bet nepaprastai aiškios 
evangelijos tartum pirmą kartą, 
nes visuomet stebina jos nuostabi 
prasmė.

Jau kuris laikas gyvenome ka
lėdinėm nuotaikom: tvarkėme ir 
puošėme namus, gal parsivežėm 
eglutę, klausėmės giesmių, susto
davome prie Prakartėlių mieste 
arba ruošėme Prakartėlę namie, 
jautriai atsiliepėme į draugų 
sveikinimus, kuriuose kartais 
rasdavome plotkelės gabalėlį, 
rinkome dovanų artimiesiems ir 
draugams. Pažvelgę į dangų Kū
čių vakarą, tartum, tikėjomės pa
matyti žėrinčią žvaigždę, kuri, 
Kristui gimus, nugąsdino pieme
nis laukuose, ir išgirsti angelus 
giedant aukštybėse.

Kūčių vakarą daug nuostabių 
dalykų gali atsitikti — juk. žmo
nės iš senovės tiki, kad net gyvu
liai vidurnaktį prakalba žmonių 
kalba, paprastas vanduo vieną 
akimirką virsta vynu ir įvairūs 
daiktai mums padeda žvelgti į 
ateitį.

KŪČIOS

Kūčios yra paslapčių ir vieny
bės vakaras. Jos jungia Paskuti
nę Vakarienę ir Betliejaus ėdžias. 
Taigi stalą puošia šieno žiupsne
liai po balta staltiese, malda
knygė arba Šventas Raštas, plot- 
kelė arba plotkelės ir paguldy
tas kryželis.

Išklausę evangelijos ir maldos, 
dalinamės^ viena plotkele, šeimos 
galvos su visais laužoma, arba 
kiekvienas kitam siūlome dalin
tis savo plotkele, tuo pačiu linkė
dami sveikiems ir laimingiems 
sulaukti kitų šventų Kalėdų.

KALĖDOS

KŪČIŲ STALAS

Šeimininkė kasdien ruošia va
karienę. Kartais ji ruošia ir iškil
mingą puotą šeimos įvykiams 
atžymėti arba svečiams priimti. 
Bet Kūčių vakarienė yra visai 
kas kita: dvylika valgių yra pas- 
nikiški ir simbolizuoja dvylika 
apaštalų.

Šeimininkė žino tai, ir todėl jos 
rankos pagarbiai ruošia kviečius, 
pasaldintus medum, plokščius 
arba apskritus slyžikus su aguo
nų pienu — galimas dalykas, 
kad slyžikai kadaise buvo var
tojami vietoj paplotėlio — avižų 
bei spanguolių kisielių, džiovintų 
vaisių kompotą, barščius, šutintų 
kopūstų, grybų, silkių, įvairios 
žuvies, ypač seliavų, bulvių, mie
žių grucę ir dar kitų, čia neminė

tų valgių, budingų toms vieto
vėms Lietuvoje, iš kur ji arba jos 
tėvai kilę.

Svaigiųjų gėrimų per Kūčių va
karienę negeriama. Kai kur Lie
tuvoje buvo geriamas iš šermukš
nio uogų išspaustas skystimas. 
Šiaip gerdavo arbatą, kartais su 
uogiene. *

Kūčių stalo valgiai turi simbo
lines reikšmės, yra tartum pačios 
gamtos mums duoti, sveiki ir 
neperdirbti. Kviečiai turi ryšį su 
ostija, iš mažyčio aguonų grūdo 
išauga nuostabios gėlės — maža 
pradžia dažnai išsivysto į didelį 
dalyką, Kūdikėlis prakarte tam
pa mūsų Išganytoju.

Vaisiai ir uogos sirpsta mums 
džiuginti ir gaivinti, bitelės sune-

Linksmų šv. KALĖDŲ 
ir laimingų 
NAUJŲ METŲ 

Kūdikis ant Tavo kelių šypsos . . . 
Pirmutinis Šypsnys, o Marija, Tau. 
Švelniai Tavo, rankos Jėzų vysto, 
Glaudžia Jį tvartelyje šaltam.

y.
Jis — kaip žemės kūdikis — mažytis, 
Be Tavęs —silpnutis, kaip ir mes . 
Dievo rankos — kūdikio rankytės . . . 
Kas supras šių paslapčių gelmes?

Meilės Dievas paslėpė Dievystę 
Po žmogaus pavidalu menku . . .
Aš gi — apgailėtinų menkystę 
Išdidumo rūbais vis velku.

ša salduji ir sveikąjį medų iš 
žiedų ir pumpurų, grybus iš mie
losios žemės išsivilioja saulė ir 
lietus. Dievo sukurtoji gamta su 
mumis džiaugiasi Kūčių vakarą.

Taigi, šeimininkei sudėjus val
gius, renkasi šeima, giminės, ne 
kartą ir šeimos pakviesti vieniši 
kaimynai bei draugai.

Tėvas sėdasi gale stalo, moti
na šalia jo arba kitame stalo ga
le. Vaikai rikiuojasi pagal vyres
niškumą — sūnūs iš tėvo deši
nės, dukros iš motinos dešinės, 
jei ji sėdi kitame stalo gale. Kai 
kurios šeimos nesantiems namie 
ar įnirusiems šeimos nariams pa
lieka tuščias vietas, kad ir jie 
bent simboliškai dalyvautų prie 
stalo.

Visi valgo neskubėdami, šven
tiškai nusiteikę-. Prisimenami gi
minės, draugai, seni laikai, ypač 
gimtasis kraštas ir pavergti bro
liai bei sesės. Giedamos Kalėdų 
giesmės.

Pakylant nuo stalo, daug kur 
bučiuojamas ant stalo gulėjęs 
kryželis, tėvui pradedant.

Jei yra dovanų, dalinamasi 
jomis. Prisirinkus būreliui jauni
mo, bandoma spėti ateitį, nes 
juk Šventoji Naktis pilna paslap
tingumo. Traukiamos šieno žolės 
iš po staltiesės, liejamas sutirp
dytas vaškas ar švinas į vandenį 
ir bandoma iš susidariusių figūrų 
spėti ateitį.

Tai tik keli spėjimo būdai, ku
rių būdavo daug ir įvairių įvai
riose Lietuvos vietovėse, bet jie 
visi pabrėžia giliai mumyse glū
dintį troškimą praplėsti mūsų ri
botą žinojimą ir supratimą apie 
mus vykstančius gamtos reiški
nius ir Dievo Apvaizdos nuosta
bius veiksmus.

Mūsų Kūčių vakaro papročiai 
turi sujungti mūsų širdis nuošir
džia meile ir sustiprinę mūsų p<~ 
siryžimą vadovautis Kalėdų Š . 
sa per visus naujuosius metus.
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LITERATŪRA • DAILE • MOKSLAS

Didžiųjų dvasios polėkiu, kūrėjas
’T’’

..MA

■ A'*-

'""v.

liSO

Šį rudeni plačiai minimas M. 
K. Čiurlionio gimimo šimtme
tis. Jisai paliko mūsų tautai 
brandžią kūrybą dailėje ir mu
zikoje. Apie .M. K. Čiurlionio 
dailę yra išleista įvairiomis kal
bomis keliolika veikalų ir pa
skelbta keli tūkstančiai straips
nių lietuvių ir kitataučių spau
doje. Čiurlionis ir yra pirmasis 
lietuvių dailininkas, įamžinęs 
savo ir mūsų tautos vardą tarp
tautinėje dailės istorijoje.

Dailės kūriniu -bruožai
Dauguma pasaulinių meninin

kų įžengdavo į dailę per ilgas ir 
gilias gamtos studijas, išmokda
mi akademinio piešinio tapybos 
technikos meistriškumo. M. K. 
Čiurlionis, kaip menininkas, iš
augo ir išsimokslino muzikinio 
pasaulio dvasioje, ‘kur materia
linė -gamta neegzistuoja. Muzi
kos garsai, tonaV^ų- harmonija?.- 
bėk kompozicij&uieiškįasi ab- 
strakcine forma -^fantazija. Ir 
M. K. Čiurlionio tapyba yra ban
guojanti, kaip ir muzikos garsai. 
Įvairūs fantastiniaLvaizdai, lyg 
į vienas kitą sulieti, peršviečia
mi. Atskiros paveikslo dalys — 
objektai būtų lyg ir realistinių 
pavidalų, bet jie meno kūrinyje 
taip sukomponuoti, kad visumo
je paveiksluose išnyksta gamtos 
realybė ir lieka fantazija — vi
zija. Stebint M. K. Čiurlionio 
paveikslus, atrodo, kad jie yra 

1 kažkokio kito idealaus bei kos
minio pasaulio vaizdai su daugy
be paslaptingų saulių, keletu 

nurrzrOTrcų; per erdves pravesti 
tiltai, bokštų sostuose sėdi an
gelai, žvaigždės blizga danguje, 
žemėje ir vandenynuose. M. K. 
Čiurlionio paveikslai perkelia 
žiūrovą Į užburtą, mistinį pasau
lį, į plačias beribes kosmoso erd
ves. Paveikslų spalvos švelnios, 
lyg ir paslaptingai apšviestos. 
Kaikurie jo paveikslai — fanta
zijos skęsta miglose, kituose vos 
įžiūrimi kalnų ir miestų silue
tai.

M. K. Čiurlionio paveiksluose 
paslėpta gili prasmė. Jisai, pri
siklausęs senovės lietuvių legen
dų, pasakų, prisiskaitęs roman
tikų, filosofų veikalų, savo kū
riniuose sprendė žmogaus bui
ties ir kosmoso didybės proble
mas. Bemaž kiekvienas jo kūri
nys yra simbolinis, filosofinis, 
giliaprasmis. Jo paveikslai lyg 
ir prirakina žiūrovą, verčia Įsi
gilinti į paslėptą mintį — gėrio, 
blogio, amžinybės, ramybės, ko
vos ir t.t. Viena ir ta pati tema 
išsakoma keliuose paveiksluose 
— diptikuose, triptikuose arba 
ir keturiu daliu sonatose.

Lietuvos gamta Čiurlionio pa
veiksluose suromantinta ir mis
tiškai nutapyta. Raigardo slėnio 
vaizdas triptike arba žemaičių 
kapinės tai lyg ir legendų pa
veikslai. M. K. Čiurlionio meilė 
savo krašto gamtai, istorijai, 
liaudies dailei atsispindėjo ir jo 
kūryboje — Dainavos šalies 
gamtovaizdžiuose, Vyčio preliu
dijoj, liaudies ornamentikoje. 
Visa tai įamžinta ne patriotinė

se iliustracijose, bet brandžiuo- 
se meno kūriniuose.

Tapybinis palikimas
Per vįsą savo dailės kūrybos 

laikotarpį (1904-1909; M. K. 
Čiurlionis yra nupiešęs pieštu
ku, grafika, pastele, nutapęs 
tempera ir aliejiniais dažais iš 
viso apie 300 paveikslų. Daugu
ma jų yra M. K. Čiurlionio gale
rijoje Kaune. Iš pradžių jisai 
tepdavo pavienius paveikslus, 
paskui serijinius * laidotuvių cik

las, pasaulio sutvėrimas, tvano 
ciklas ir kt.). Vėlesniais laikais 
(1907-1909), be pavienių pa
veikslų — fantazijų, M. K. Čiur
lionis nutapė brandžiausius sa
vo kūrinius — septynias sona
tas: Saulės sonatą (4 dalys), Pa
vasario sonatą (4 dalys), Žalčio 
sonatą (4 dalys), Vasaros sonatą 
(4 dalys), Jūros sonatą (3 dalys), 
Piramidžių sonatą (3 dalys) ir 
žvaigždžių sonatą (2 dalys). La-

(Tęs . 8 psl,)
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Didžiųjų...
(Atkelta iš 7-to psl.)

k 
bai monumentalus darbas Zodi- 
jako ženklai (12 paveikslų). Iš į 
didesnių darbų paminėtini: An
gelo preliudija, Auka, Aukuras, 
Juodos saulės pasaka, Vyčio pre
liudija. Demonas, Boįus, Pilies 
pasaka, Vytis ir kt. Paskutinis 
didžiausias M. K. Čiurlionio kū
rinys Rex yra tapytas drobėje.

M. K. Čiurlionis daugumą sa
vo paveikslų yra tapęs tempera 
popieriuje ir kartone. Jo pa
veikslai pradėjo blukti ir kelia 
didelio susirūpinimo dėl jų kon
servavimo ir išsilaikymo atei
čiai. '

Muzikinis palikimas i

Nors M. K. Čiurlionis studija
vo muziką apie 14 metų (1888- 
1902), bet jo kūriniai nėra taip 
gausūs ir brandūs, kaip dailės. 
Pirmieji jo muzikiniai darbai 
buvo lengvo pobūdžio, fantasti
niai, lyriniai, parašyti fortepijo
nui arba pučiamiesiems instru
mentams. Iš didesnių darbų pa
minėtina simfonija “Miške”.

Pirmajame jo muzikinės kū
rybos laikotarpyje Varšuvoje 
reiškėsi lengvo pobūdžio roman
tinė Šopeno įtaka. M. K. Čiurlio
niui grižus iš Leipcigo, jo kūry
ba pasidarė originalesnė. Di-

MŪSŲ LIETUVA 8

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Medžio skulptūra, kurios autorius yra 
dail. Vladas Vildžiūnas, gyvenas Vilniuje

.............. — ’ — —— į 

džiausiąs jo to laikotarpio kūri
nys yra simfonija “Jūra”, para
šytas sonatos forma simfoni
niam orkestrui su vargonais. M. 
K.. Čiurlionis yra parašęs nema
žai preliudijų, noktumų, etiu- , , 
dų, fugelių, kanonų.

Jo kūryboje reiškiasi monu- 
mentalumas, savitas nuotaikų 
perdavimas, minties aiškumas, 
gamtos ilgėjimasis, nesudėtinga | 
harmonija ir ritmika. M. K. ’ 
Čiurlionis yra surinkęs, užrašęs 1 
ir harmonizavęs gana daug lie
tuvių liaudies dainų. Jisai liau
dies dainose išlaikė posminę 
liaudies dainų, formą, paprastu
mą.

Apie M. K. Čiurlionio dailės 
ir muzikos kūrybą yra rašę Že
maitė, M. Pečkauskaitė, Tumas - 
Vaižgantas, P. Galaunė, M. Vo
robjovas, J. Čiurlionytė, V. Čiur
lionytė - Karužienė ir kiti.

Lietuvių literatūra prasidėjo 
genialiu poetu klasiku Kristijo
nu Donelaičiu, o dailė bei muzi
ka — Mikalojumi Konstantinu 
Čiurlioniu. Jiedu parodo, kad 
lietuvių kūryba turi būti augŠ- 
to lygio, bet glaudžiai susijusi 
su sava tauta.

žirgužėlį”, “Aš atsisakiau savo mo
čiutei”. Lotyniškosios studijos rank
raštyje vietoj dainos “Anksti rytą 
rytužėlį” yra kita daina — “Šelmiai 
lenkai į krygę jojo”. Dail. K. Var-.

M. K. ČIURLIONIO «imtojo gimta
dienio minėjime Varšuvoje koncer
tinę programą atliko Lenkijoje gast
roliavęs Plungės rajono kultūros na
mų pavyzdinis šokių kolektyvas “Su
vartukas”. Minėjimo dalyviams buvo 
parodytas Lietuvos kino studijos do
kumentinis filmas “M. K. Čiurlio
nis”. Nuotraukų ir reprodukčijų pa
roda dalyvius supažindino su M. K. 
Čiurlionio gyvenimu bei jo kūryba. 
Muzikos salone jie turėjo progą pasi
klausyti M. K. Čiurlionio kompozici
jų Įrašų. Varšuvos senamiesčio kul
tūros rūmuose buvo surengta M. K. 
Čiurlionio reprodukcijų ir Vilniaus 
M. K. Čiurlionio meno mokyklos mo
kinių grafikos darbų parodoje. Vals
tybinėje Varšuvos konservatorijoje 
įvykusiame koncerte M. K. Čiurlio
nio kūrinius atliko pianistė Aldona 
Dvarionaitė. Vienoje dailės mokyk
loje buvo atidarytas M. K. Čiurlionio 
vardo kambarys.

R. VOKIETIJOS SPAUDA nema
žą dėmesį skyrė M. K. Čiurlionio 
šimtajam gimtadieniui. R. Berlyne 
leidžiamas savaitinis žurnalas “Freie 
Welt” viename numeryje paskelbė 
Lietuvoje viešėjusios’ savo bendra
darbės A. Flatau rašinį apie M. K. 
Čiurlionio reikšmę mūsų muzikos bei 
dailės raidai, apie susitikimus su 
M. K. Čiurlionio seserimis — me
notyros dr. Jadvyga Čiurlionyte ir 
dailėtyrininke Valerija čiurlionyte- 
Karužiene. Kitame žurnalo numeryje 
buvq pateiktas pasikalbėjimas su 

\ Dresdeno leidyklos “Verlag der
Kunst” vyr. red. E. Fromholdu apie 
šios leidyklos išleistą vilniečio meno
tyrininko G. Vaitkūno monografinį 
albumą “Čiurlionis”, kuriu įtrauktos 

53 spalvotos ir 150 nespalvotų re
produkcijų. Pasak E. Fromholdo, šis 
leidinys liudija vaisingą Dresdeno 
“Verlag der Kunst” ir Vilniaus “Va
gos” bendradarbiavimą. R. Berlyno 
dienraštis “Der Morgen” M. K. Čiur
lionio sukakčiai paskyrė savo kores
pondento reportažą apie apsilankymą 
jo galerijoje Kaune, pokalbį su V. 
Čiurlionyte-Karužiene, primindamas 
ir M. K. Čiurlioniui skirtą parodą, 
kuri buvo surengta Valstybinėje R. 
Berlyno bibliotekoje. Erfurto laik
raštis “Das Volk” savaitgalio priede 
“Kultūros mozaika” paskelbė Dres- 
dene išleistos monografijos autoriaus 
G. Vaitkūno' straipsnį “Muzikaliai 
komponuota tapyba”, iliustruotą M. 
K. Čiurlionio paveikslo reprodukci
ja iš ciklo “Pasaulio sutvėrimas”

VIEŠOJI KAUNO BIBLIOTEKA 
M. K. Čiurlionio šimtąjį gimtadienį 
skaitytojams priminė specialia paro
da, sutelkusi literatūrą apie didžiojo 
menininko kūrybą, amžininkų atsi
minimus, jo reprodukcijas, A. Pil
velio nuotraukas M. K. Čiurlionio 
kūrybos motyvais. Dail. V. Mackevi
čius šiai parodai sukūrė M. K. Čiur
lionio portretą.

VILNIAUS UNIVERSITETAS..sa
vo 400 metų sukaktį minės 1Q76 m. 
Šia proga remontuojami bei restau
ruojami senieji pastatai. Ypatingas 
dėmesys skiriamas buvusiai Šv. Jono 
šventovei P. Skargos kiemo rytinėje 
dalyje. Jos restauravimo projektą 
yra paruošęs architektas R. Jalovec- 
kas. Restauruotojai stengiasi nepa
žeisti kūrinių detalių autentiškumo 
bei istoriškumo, ypač XVIII š. sieni
nėje tapyboje. Paskliautėje atkuria
mi jau tris ar keturis kartus uždažy

ti monumentaliosios tapybos darnai. 
Skulptoriai atnaujina skulptūras, me
džio drožėjai — baldus, metalistai — 
šviestuvus, auksuotojai — baroko iš
raitymus. Vitražus jau atnaujino 
dail. A. Garbausko vadovaujama spe
cialistų grupė. Mažuosius vargonus 
atstatė R. Gučas. Buvusi Šv. Jono 
šventovė, perimta Vilniaus universi
teto, taps aktų bei koncertų sale, pa
žangios mokslo minties muzėjum.

DABARTINĖS LIETUVIŲ GRA
FIKOS paroda atidaryta Vengrijos 
sostinėje Budapešte. Jos atidaryme 
dalyvavo Vilniaus dailės instituto 
grafikos katedros vedėjas docentas 
J. Galkus. Vengrai turės progą susi
pažinti su daugiau kaip 100 grafikos 
darbų, kuriuos sukūrė 46 dailininkai.

PILYPO RUIGIO LOTYNIŠKO
SIOS STUDIJOS apie lietuvių kal
bą rankraštį po varžytinių Britani
jos Londone įsigijo čikagietis dail. 
Kazys Varnelis su finansine Min
daugo ir Austės Vygantų parama. Ši 
studija, rašyta 1708 m. ir dedikuota 
Klaipėdoje gimusiam Dovydui Vil- 
kui-Wilkins, turi 110 rankraštinių 
puslapių. Jos lotyniškam tekste aps
tu .Įiętuvijkų patarlių, priežodžių 
lietuvių-■: kalha^siL-greLa pateikiamu, 
vertimu, lietuviškų žodžių palygini
mų su lotynų, graikų bei kitomis 
kalbomis. Vienintelis šios .studijos 
egzempliorius buvo dingęs daugiau 
kaip 250 metų britų bibliotekose. 
Vokiškoji studijos versija “Betrach- 
tung der litauischen Sprache in 
ihrem Ursprunge, Wesen und Eigen- 
schaften” buvo išleista 1745 m. ir 
turėjo tris lietuviškas dainas, kurio
mis grožėjosi Lessingaš, Herderis, 
Goethe, Schilleris, Tos dainos — 
“Anksti rytą rytužėlį”, Aš turėjau;

nelis pirmąjį fotografinį šios studi
jos egzempliorių įteiks mūsų seno
sios literatūros žinovui dr. Vincui 
Maciūnui, kitus egzempliorius pa
siųs Lietuvių* Katalikų Mokslo Aka
demijai Romoje, Vilniaus universi
teto mokslinei bibliotekai ir Lietu
vos Mokslų Akademijai. Senasis 
rankraštis kaip tik buvo surastas ir 
įsigytas jo autoriaus*-P. Ruigio 300 
metų gimimo sukaktuvėse. Jis yra 
gimęs 1675 m. Mažojoje Lietuvoje.

AMERIKIEČIŲ RAŠYTOJO JACK 
LONDONO šimtosioms gimimo me
tinėms skirtą trijų serijų filmą 
“Smokas Belju” (“Smoke Bellew”) 
centrinei Maskvos televizijai kuria 
Lietuvos kino studija. Filmo režiso- 
rius yra R. Vabalas, scenarijų para
šęs su P. Morkum, operatorius — 
J. Tomaševičius. dailininkas — A. 
Švažas. Pagrindinį Smoko vaidmenį 
atlieka Maskvos Tagankos teatro ak
torius V. Smechovas, kitus vaidme
nis — lietuviai aktoriai V. Tomkus, 
E.'Bajorytė, G. Girdvainis, S. Jukna, 
B. Bratkauskas. Vilniaus paviljonuo
se filmuojamos scenos, susietos su 
aukso jieškotojų trobelėmis ir sa- 
liūnais, o Aliaskos vaizdams atkurti 
bus panaudotas Kolos pusiasalis.

ŠEŠTOJOJE ŠIAURĖS JŪROS 
valstybių tapybos, skulptūros ir gra
fikos parodoje, kuri kas dveji metai 
rengiama Rostocke, R. Vokietijoje, 
Lietuvai šiemet atstovavo grafikai 
Stasys Krasauskas su litografijų cik
lu “Vasara” ir Albina Makūnaitė su 
medžio raižiniais “Eglė žalčių kara
lienė”. Parodoje dalyvavo 121 dai
lininkas iš abiejų Vokietijų, Lenki
jos, Sovietų Sąjungos, Danijos, Suo
mijos, Norvegijos ir Islandijos. V. Kst
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ŽMOGAUS ĮEISIU GERBIMO 
UNIVERSALINĖS DEKLARACI
JOS PASKELBIMO MINĖJIMAS.

KALĖDŲ RAMYBĖ

Pamažu, amžiais trunkančiu 
bangavimu, skleidžiasi “Glo
ria” tonai. Bet ir tame himne, 
pastebėkim, įsipina minorinis 
“Miserere”. Ramybė buvo ir 
bus drumsčiama nerimo, ir ge

mažu grįž į Tave.
Kokia būtų prasmė nelaukti 

Kalėdų mum, o ypač tiem, ku-
São Paulo mieste toks minėji

mas įvyko Katalikių Moterių Kon
federacijos būstinėje ant Aim. 
Campinas, 833. Didžiulė salė pri
sirinko pilnutėlė suaugusių ir,stu
dentijos, dalyvaujant visiems pa
vergtų Tautų atstovams su savo 
vėliavomis,kurias prieš pradedant 
iškilmingą aktą kiekvienos tautos 
atstovas pristatė viešam pagerbi- .... 
mui ir kiekvienos vėliavos prista- lr ^auzom> be jokios atodairos, 
tymas buvo priimtas visų dalyvių Koresp.
triu kšmingais aplodesmentais. Lie
tuvių koloniją atstovavo ir vėlia- ’ 
vą pristatė Kapit. J. Ciuvinskas, 
Baltijos Komiteto pirmininkas.Po 
oficialaus akto buvo pradėta la
bai įdomi ir moksliniai paremta 
paskaita, kurią skaitė žinomas 
profesorius Dr. Adolfo Crippa. 
Paskaita užsitęsė daugiau kaip 2 
valandas, po to sekė klausimai ir 
atsakymai.

Jau 27 metai, kaip Tautų Są
junga susirinkusi „Palácio Cail- 
lot", Paryžiuje,nubalsavo paskelb
ti Tarptautine deklaraciją žmo
gaus teisių gerbimui..

1950 m. 4 d. gruodžio, ta pati, 
Tautų Sąjunga nutarė kviesti vi
sas pasaulio Tautas švęsti paskel
bimo datą 10 d. gruodžio mėn. 
kiekvienais metais, kaip Universa
linę žmogaus teisių gerbimo pa
skelbimo dieną.

Daugeliui gal yra nežinoma bent 
svarbiausi tos' deklaracijos punk
tai: Kiekvienas žmogus turi teisę 
gyventi, turėti laisvę ir asmeninę 
neliečiamybę. Yra draudžiama bet 
kokio būdo vergija ar pavergimas, , gos nei sąsiuvinio. Kadangi šis 
kankinimas, žiaurios bausmės, ne
žmoniškos ir pasibaisėtinos. Žmo
gus yra lygus, su visomis teisėmis, 
prieš įstatymus ir vienodai įstaty
mų apsaugojamas su teise skųs
tis teismui. Draudžiama areštai ir 
ištrėmimai be teismo žinios ir tei
sė būti teisiamu, tik viešame ir 
bešališkame teisme: Nusikaltinfàs 
pripažįstamas tik teismo sprendi
mu. Negalima kištis į privatų žmo
gaus be šeimos gyvenimą. Kores
pondencija yra neliečiama ir teisė 
laisvai keliauti ir persikelti. Teisė 
savo tautybės, teisė tikėjimo išpa
žinimo, teisė savo nuomonės, tei
sė susirinkimų ir organizacini:. 
Teisė priklausyti savo Tėvynės- 
Vyriausybei. Teisė gauti valstybi
nę tarnybą, ir teisė socialinei glo
bai.Teisė darbui ir teisė poilsiui ir 
pasilinksminimams,teisė žmoniš
kam pragyvenimui nepakenkiant 
sveikatai, teisė mokslui ir teisė 
dalyvauti bendruomenės kultūri
niame gyvenime ir t.t.

Visose Valstybėse pasitaiko pra
silenkimų su pilnu žmogaus tei
sių gerbimu, tik begaliniai tenka 
apgailėti, kad Sovietinėje Rusijo
je ši deklaracija, kaip ir visi kiti

sins. Bet Tavo planas, Dieve, 
nebus pakeistas ir Tavoji sim- 

svarbiausi pažadėjimai, yra pamin-

" Kalėdų”, tai mes per ŠEg 
sias laukiame galutinių. Ka® 
dom ruošiamės ir ruošiau®' 
pasaulį naujam gimimui. JeS 
yra kas mus neramina šioj diq| 
viškoj ramybėj, tai nebenl 

- mūsų pačių sąžinė. Bet ir ji tu-| 
ri vilties, nes ir jai kalėdinė;

Laiškas Vila Zelinos Lituanistinės 
Mokyklos mokinių tėveliams.
Mieli tėveliai:

Artėjant metų pabaigai, norime 
padaryti šių metų mokslo apžvalgą.

Turėjome dvi klases: vieną vyres
nių kalbančių ir suprantančių lie
tuviškai, o kitą, jaunesnių mažiau 
mokančių ar visai nemokančių vai
kų. Pirmoje klasėje, lankėsi 10 mo
kinių; antroje, 24 mokinys. Moki
niai lankėsi gana pastoviai. Užtai 
mes dėkojame jums tėveliams, ku
rie leidote ir raginote savo vaikus 
atvykti j lietuviškas pamokas. Tiki
mės kad jie ką nors išmoko šiais 
metais ir norėtume kad kitais me
tais jie vėl lankytų mūsų mokyklą 
ir tokiu būdu mes galėtume tęsti 
kalbos mokslą/

Šiais metais, kiekvienas moki
nys turėjo kalbos vadovėlį ir mo
kytoja prašė kad atsineštų sąsiu
vinį. Bet kartais atsitikdavo kad 
mokinys neatsinešdavo nei kny-

„užmiršimas''trukdydavo pamo
ką, mes norėtume jums paprašyti 
kad kitais metais, primintumėte 
vaikams kad kiekvieną šeštadienį 
kai eina į pamoką, reikia neštis va
dovėlį ir sąsiuvinį.

Šia proga norime taip pat palin
kėti Džiaugsmingų Kalėdų ir pasi
sekimo Naujuose Metūose, su gau
sia Dievo palaima.

Mokslo metai baigiasi, bet Pa
saulio Jaunimo Kongresas artėja ir 
tikimės kad jis turės daug pasiseki
mo. Mūsų mokiniai jau dabar prisi
deda prie visuomenės veiklos; rei
kia juos remti ir raginti kad ateityj
jie būtų visuomenės vedėjai ir vei- į 
kėjai.

Baigiant linkime jums ir jūsų vai
kams, gerų atostogų, kad tektų ge
rai pasilsėti ir atnaujinti jėgas ki
tiems mokslo metams.
San. Paulis
1^75 m.
Lapkričio mėn. 29 d.

Su pagarba 
kun. Juozas Šeškevičius 
p. Eugenija Bacevičienė 
plė Liucija Jodelytė

Pirmyn į kovą už tėvynę, 
Už brangią žemę Lietuvos! 
Garbė tėvams, kurie ją gynė, 
Ir kas už.ateitį kovos!

Kun. Stasys Yla

GERAS ŽMOGUS

— Na, einam į vidų pasakysiu.

juos palikęs plepėti. Nenorėsi, ne
gersi. Neverčiu.

Abu suėjf) į vidų. Gaputis aptarna
vo du sėdinčius ir beisbolo rungty
nes stebinčius amerikiečius, Bm

— Tai duok ir man butelį dulkėm 
nuplauti.

Gaputis atnešė alų, neėmė pinigų

— Še, pasiskaityk.
Burkus iš lėto peržiūrėjo, kas pa

rašyta, ir ištarė:

— Gal ir nesupranti, gal ir nekal
tas, bet kas nors pastebėjo prava
žiuojantį tavo “automobilį.

— Bet aš neužkliudžiau.
— Kas dabar žino, parašyta ir baig

ta, Va, galėčiau pasakyti kieno tokia 
mašina, bet nesakau.

Burkus bailiai žvilgterėjo gatvės 
pusėn.

— Nebijok, — nuramino Gaputis, 
— jau beveik trys savaitės praėjo, 
kas čia beieškos.

— Tai duok čia visiems nuo ma
nęs. Visam barui to, ką jie geria, — 
pasakė tylomis ir susirūpinęs Bur
kus. — Ir sau ką nors įsipilk. Tai 
esi geras žmogus.

— Toks jau čia gerumas. Nesiki-

— Nemanau, kad aš būčiau kaltas, 
būčiau jautęs, bet žinai, teisinkis, o 
ką paskui tau pasakys, kai prisika
bins. Matyt kas nors ką pastebėjo

— Ne vieno tavo tokia mašina. --- 
nuramino Gaputis.

— Žinau, bet bėdos gali būti.
— Be abejo, — pratarė Gaputis,

Maironis
■

TlTULO PATRIMONIAL- 
JUVENTUS

Parduodami du (2) Juventus klu
bo titulai. Skambinti 274-1597.

— Tu tai esi geras žmogus, tai ge
ras, — pusgarsiai lyg sau, lyg Gapu- 
čiui kalbėjo Burkus vis užsakyda
mas visam barui.

Vėliau Burkus sustodavo daž
niui ir nuolat kitiems sakydavo, 
koks y ra geras jo senas pažįstamas 
C.t. utis, nors, kodėl geras, niekada

Varpelis
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DAUG DIEVIŠKOJO
KŪDIKIO PALAIMOS

Prel. P. Ragažinskas 
Kun. T. Jokubauskas' 
Kuri. H. Šulcas 
Kun. J. Šeškevičius

Visiems Lietuviams 
linki

BERNELIŲ MIŠIOS LIETU
VIŠKAI VILA ZELINOS BAŽ
NYČIOJE BUS 22 vai. (desimtą 
valandą Kūčių vakarą). Mišių me
tu giedos L. K. Bendruomenės cho
ras.

Visi lietuviai kviečiami Mišiose 
dalyvauti. Kalėdų dieną 11 vai. 
bus suma, kaip ir visomis švento
mis dienomis.

Pirmąją sausio, Naujų Metų 
dieną 11 vai. lietuviškų Mišių ne
bus. Visi kviečiami dalyvauti kom; 
greso mišiose, kurios bus 18 vai. 
Vila Zelinos Bažnyčioje. Po mi
šių bus arbatėlė kartu su kongre
so svečiais.

POKONGRESINÉ STOVYKLA 

lietuviškai susikalbančiam jau
nimui su po kongreso pasiliku
siais svečiais Įvyks nuo 11 iki 18 
sausio. Stovyklai gauta labai gra
ži ir privati vieta. Vienam daly
viui kainuos Cr$.150,00. Sto
vykloje gali dalyvauti ir vyresnie
ji. Užsirašyti aViejose klebonijose.

Mažiau Mokančiųjų Klasėje (Jaunesnių
jų-
1. Ana Beatriz Bendoraitis, 2. Angela 
Lipšky, 3. Alberto Greičius, 4. Augus
to Zaiuba, 5. Carlos Alberto Pakalnis, 
6. Carol i na Rubiiauskas, 7.Cristina Zaiu
ba, 8.Edna Karaviech, 10.Eduardo Grei
čius,! 1. Eliane Korsakov, 12. Esteia Be- 
lapetravičius, 13. Fátima Ju rciu kon is, 
14.Joao Butkus, 15.José Silickas,16. Lu
cia Banys, 17.Maria Berbel, 18.Marinei\ 
Bareišis,19 Oswaldo Skema de Brito, 
20.Pauio Meklenas,21.Richard Kūniš
ki, 22 Rosana Jurčiukonis, 23. Sandra 
Berbel, 24. Sandra Mikalauskas.

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

Vila Zeiinos Lituanistinėj Mokykloj 
1975 metais lankėsi šie asmenys: 
Pažangiųjų Klasėje:
1.Beatriz Bacevičius, 2. Claudio Butkus, 
3.Danutė Silickas, 4. Douglas R. Saldys 
5.Flavio Bacevičius, 6. Nilza Guzikaus- 
kas, 7. Paulo Roberto Jurgilas, 8. Ricar
do Bendoraitis, 9. Roberto Jonas Sal
dys. 10 Silvana Banys.

širdingai sveikiname 
visus šv. Kazimiero 
parapiečius
Kun. P. Daugintis 
Kun. A. Saulaitšs

KALĖDŲ ŠVENČIŲ
ir

NAUJŲJŲ METŲ
proga

MÜSU LIETUVA
______

A. A' STASYS DUTKUS

-j

M 0 s

i

VIKTORAS STRIEČIŪNAS rū
pinsis "Žvakidės” pastatymo ap- 
žvietimu sausio 2 d. Itaici, sausio 
3 dieną Seselių pranciškiečių sa
lėje

Atostogomis j Braziliją
Vincas ir Onutė Kuliešiai atskren
da iš Chicagos j São Paulą praleis
ti , šiltų ir ilgų savo atostogų". O- 
nutė 20 gruodžio atvyksta tiesiai 
į Zeliną pas gimines, o Vincas su 
kongresistais tą pačią dieną vyks
ta į Buenos Aires, iš kur grjš j S.
Paulą Naujųjų Metų sutikimui, u 
Juodu pasiliks ilgesniam laikui ' 
Brazilijoj.
ii .«lajiiiLjiiRiuiiuiJUllMSlig11'111 Iinnini III 1

Pamokoms talkininkavo p-lė Lidia 
Rubliãuskaité.

Lapkričio 30 Niterói ligoni- 
i nefe mirė Stefanija Kazlauskie
nė, sulaukusi 81 m. amžiaus.

į Barreto parapijos kapuose paly 
i dėjo kun. Mečislovas Valiukevi-| 
čius, kurio globoje gyveno. S. 
Kazlauskienė j Braziliją atvyko 
po H-ojo karo, ilgus metus bu
vo a.a. kun. Juozo Janilionio 

šeimininkė ir rūpinosi jo gimi
naičiu Petru.

Netikėta staigi žinia pasiekė Rio 
de Janeiro lietuvius; gruodžio 5 i 
dieną, taip nelauktai, ligoninėje 
mirė, visiems gerai pažįstamas, Sta
sys Dutkus, palikdamas dideliame 
nuliūdime žmoną Stasę Drūnsaikai- 
tę Dutkienę dukrelę mokytoją, So
nią A Saurusaitienę žentą Antaną 
Saurusaitį, tris anūkes, brolį Anta- — 
ną Dutkų, brolienę Antelę Dutkie
nę ir Sofiją Dutkienę ir visą eilę gi
minių ir draugų. Velionis , giminių 
draugų ir pažįstamų lydimas, palai
dotas Catumbi kapuose, greta savo 
brolio Prano, mirusio preiš tris me
tus ir netoli Lietuvių Mauzolėjaus.

Stasys Dutkus buvo gimęs 1907 
metais, Siseikų miestelyje, Ukmer
gės apskr. Brazilijon atvyko 1935 
metais ir visą laiką išgyveno Rio de 
Janeiro mieste, versdamasis preky
ba. Pries’ trejetą metų jau buvo išė
jęs pensijon.

M
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SUSIPRATÇS LIETUVIS 

SKAITO IR PLATINA 
'SAVO LAIKRAŠTĮ

M.ÜSU LIETUVĄ
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įsaaiąi

Lietuviškai kalbantiV. <C

Vyrų — moterų — vaikų
gydytoja

DRA. HELGA HERING

HOMENS-SENHORAS
CRIANÇAS

Av. Edina, 99—V. Sta. Maria 
(Skersgatvis ties nr. 2214, Av. De
putado Emilio Carlo-Bairro do Li
mão)

Tel,. 220-0439 / 266-3569
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FÁBRICA DE GUARDA-CHUVAS
GUARDA-CHUVAS DE TODOS OS TIPOS PARA HOMENS, SENHORAS 

E CRIANÇAS, MINI-SOMBRINHAS TIPO ITALIANO E ALEMAO.

Inscr. Estadual 104.519.517

Vicente Vitor Banys Ltda.
CGC. 60.882.909/001

R. Coelho Barradas, 104 
V. Prudente

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

CE01
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