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Sovietai pajudėjo
Prieš 40 metų sovietiniai tankai riedėjo į vakarus, už

imdami Lietuvą, Latviją ir Estiją. Tada Kremlius skelbė I 
tai darąs baltiečįų gerovei, nes jiems gresia hitlerinės Vo- l 
kietijos pavojus. Vėliau tos pačios Sovietų Sąjungos tan- | 
kai riedėjo Čekoslovakijon taip pat jos gyventojų “gero- i 
vei”. O Vengrijos kompartijos vadovybė tuos tankus pa- | 
kvietusi kaip gelbėtojus nuo liaudies priešų. Dabar -ta pati I 
istorija kartojasi su Afganistanu: esą ir jo vyriausybė kvie
tusi pagalbon. Koks nepaprastas sovietų “idealizmas” — i 
eina gelbėti tautų, kurioms gresia koks nors pavojus! Taip i 
vaizduojami sovietiniai žygiai komunistinėje propagandoje. I 
Tie, kurie aklai gyvena komunistine ideologija, tiki tuo | 
Kremliaus “idealizmu”. Tokiem žmonėm net ir didžiau
sia sovietų niekšybė atrodo geradarybė, nes jie yra vienos | 
spalvos žmonės, būtent, raudonos. Tai aklo tikėjimo žmo- I 
nės, kuriuos taip lengvai ir baisiai apgaudinėja Kremliaus 
propaganda. Keisčiausia, kad tokių tarpe yra ir lietuvių. 
Kai Lietuva buvo sovietų okupuota 1940 m., suklaidinti 
raudonieji lietuviai išeiviai laikė tai geradarybe, pažanga

Juozas B. Laučka, naujai išrinktas Ateitininkų 
Federacijos vadas. Nuotr. p. Ąžuolo

ir telkė pagalba sovietiniams daliniams, šelpė rusus, o kai 
vakaruose atsirado Lietuvos žmonės, imperialistinių sovie
tų nuskriausti ir išguiti, vadino juos “fašistais”, “karo nu
sikaltėliais” ir pan. Tuo būdu jų lūpomis kalbėjo Maskva. PASAULYJE
S

OVIETAI šiuo metu vėl pajudėjo, bet jau kitame fron
te. Juos ir vėl liaupsina ištikimieji komunistai, nes 
kartojasi ta pati “geradarybė”, kuri iš tikrųjų yra 

smūgis vakariečiams labai jautriame fronte. Kai sovietiniai 
tankai riedėjo į Baltijos valstybes, vakariečiai nesijaudino, 
nes mažai tepalietę jų interesus, bet dabar Afganistano 
atveju jau kilo didelis susirūpinimas. Mat, čia slypi vaka
riečių kraujas — nafta. Turint savo rankose Afganistaną, 
belieka vienas žingsnis į Iraną ir kitus naftos kraštus. Ne
tolima patirtis jau parodė, kad kas valdo pasaulio naftą, 
valdo ir pasaulį. Tiesa, yra naftos išteklių ir kitose pa
saulio srityse, tačiau daug mažesniais kiekiais, kurių ne
pakanka moderniajai pramonei ir ypač kariuomenei. Tai 
gerai mato sovietai, kurie nuo pat reveliueiios pradžios* 
svajoja užvaldyti pasaulį. Jų žygis tad išplaukia iš komu 
nistinės ideologijos* vykdomos politinėmis ' ir ‘ karinėmis 
priemonėmis. Jei amerikiečiai su savo- technologija ry
žosi užkariauti Mėnulį, tai sovietai tęsė ir tebetęsia Žemės 
užkariavimą. Helsinkio aktu Sov. Sąjunga užsitikrino savo 
sienų saugumą vakaruose, kad galėtų savo pajėgas panau
doti kituose frontuose. Vadinamasis atolydis jiems buvo 
reikalingas vakariečių budrumui sumažinti ir tuo būdu 
pasiruošti staigiems smūgiams.

N
AUJUOJU smūgiu Afganistano fronte vakariečiai bu

vo užklupti. Jie vis kalbėjo apie atolydžio politiką, 
ginklų apribojimą, kultūrinį bendradarbiavimą, tai-

kos išlaikymą pasaulyje ir 1.1. Vakariečių nepamokė nei 
Baltijos valstybių, nei Čekoslovakijos, nei Vengrijos, nei 
kitų kraštų užgrobimas. Jie vis tikėjo gera sovietų valia, 

sukrės- * jų taikos noru. Tasai tikėjimas šiuo momentu
tas, bet ar pakankamia giliai? Galimas dalykas, k nacionaline^3^ Portas” (Hanibalas jau prie vartų),
metų kitų, jei sovietai vėl ims čiulbėti apie taiką beMąįįįj^Vydo biblioteka

VATIKANAS oficialiai pranešė, kad pop. Jorras Paulius 
II š.m. liepos mėnesį lankysis Brazilijoje. Apsilankymas 
bus dvasinio pobūdžio ir tik sostinėje Popiežius bus pri
imtas oficialiai, kaip valstybės galva.

GUATEMALA — Gruodžio 31 d. j Ispanijos amba
sadą įsiveržė policija ir padegė atstovybe. Susišaudy
me ir gaisre žuvo 39 asmenys, kurių tarpe ir 9 pa
siuntinybės tarnautojai ispanai. Ispanijos ambasadą, 
taikiai buvo užėmusi indijų grupė. Šie protestavo 
prieš Guatemalos valdininkų ir policijos prievartavi
mus jų provincijoj. Vienintelis išlikęs gyvas indijus 
buvo pagrobtas iš ligoninės. Ispanijos valdžia nutrau
kė diplomatinius ryšius su Guatemalos valstybe.

lydį, vakariečiai užmirš Afganistano atvejį ir vėl nusira
mins, juoba, kad jų sujudimas nėra labai intensyvus. Lig
šioliniai bandymai paspausti Sov. Sąjungą javų ir techno
loginių reikmenų eksporto sumažinimu yra tokie švelnūs 
ir nedrąsūs, kad sovietai gali tik šypsotis. Kol jie nepa
matys ir nepajus karinės vakariečių jėgos, nesitrauks iš 
užimtų pozicijų ir toliau plės diktatūrinę savo imperiją. 
Vakariečių pusėje glūdi didelė ekonominė ir karinė jėga, 
kurią pažadinti gali tik pakankamai dideli sovietų smū
giai į gyvybines pozicijas. Viena tokių pozicijų yra Afganis
tanas bei visa tenykštė sritis. Pastarasis sovietų smūgis 
dar kartą atvėrė vakariečių akis. Yra pagrindo manyti, kad 
vakariečiai po tiek daug pamokų nebeužsnūs akivaizdoje 
pavojaus, kuris paliečia juos jau tiesiogiai ir sakyte sako:
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REIKIA NARSIAU KOVOTI
Tomo Venclovos pasisakymai 

aktualiaisiais klausimais
Kitas iklaiuisdimas, ar reikia palaikyti ry

šius su Lietuvai. Ar ikairttaiis mes, perdaug 
kietai pasisakydami, neužkertame tų ry-

Tomas Venclova dabar gyvena Chicago]. 
Iš jo buvo atimta Sovietų Sąjungos Pili
etybe

Spalio 22 d. į Otavą buvo atvykęs To
mais Venclova. Kanados lietuvių lEendruo- 
■menė pakvietė jį padaryti pranešimus 
Hamiltono ir Toronlto (Lietuviams.

Kalbėdamas Toronte, jis iš pradžių pa
pasakojo apie save. Per dvejus su puse 
metų aplankęs 24 valstybes. Prisiminė sa
vo gyvenimą Lietuvoje. Pagal kilmę jam 
(buvę lengviau disidentu būti.

Atpasakojęs jo pasisakymus apie savo 
veiklą Lietuvoje, išvažiavimą į Vakarus 
ir šeimos padėtį, „Tėviškės Žiburių“ ben
dradarbis pateikia Toronte į jo praneši
mą susirinkusių lietuvių jam iškeltuosius 
klausimus ir T. Venclovos atsakymus.

Pasikalbėjimas su klausytojais vyko ši
taip:

Klausimas. Kaip elgtis įsu okupantu: ar 
reikia su jais gyventi geruoju, kartais ir 
nusilenkti, neis jeigu, juos užpykinsime, 
tai jie gali visą lietuvių tautą išvežti, 
kaip ikad išvežė 3 mil. Krymo totorių, ar 
neturėti jokios švelnios kalbos su jais ir 
laikytis griežtai?

Atsakymas. Pirmiausia aš nesu matęs 
spaudoje (nebent komunistų) tokių pa
sisakymų, kad su okupantais reikia gy
venti 'gražiuoju. Lietuvos disidentams ir 
pogrindininkams dažnai būna pasakoma: 
jeigu labai karštai kovosite, triukšmausi
te, tai visai tautai gali (būti dideli nuosto
liai, visi galite būti sunaikinti. Mano ma
nymu, šiuo metu to pavojaus nėra.

Tie kitų tautų išvežimai buvo Stalino 
laikais, karo aplinkybėse, kai politinė pa
dėtis buvo visiškai kitokia negu dabar. 
Krymo totoriai yra didelė rakštis sovietų 
imperijai. Tiesa, jie buvo išgabenti, 
apie pusę jų žuvo, beit, būdama mahome- 
toni'ška tauta., yra dabai gaji, vaitsli — ji 
vėl įgrįžo į ,seną padėtį. Jie dabar net gau
sesni, negu buvo anksčiau Kryme, ir tau
tiškai stipresni. Jie nepaprastai aktyviai! 
kovoja už sugrįžimą į '.Krymą. Jų likimas, 
mano manymu, mūsų tautai bent šiuo lai
ku negresia, net jeigu mes ir laibai karš
tai kovctuimėm. Reikia nebijoti skleisti 
bei plėsti diisiidfen.tinį sąjūdį ir pogrindžio 
spaudą. Blogiau nuo to nebus. Bus tik ge
riau.

Kalbant apie Vakarų pasaulyje gyve- 
nančiuis lietuvius ir jų visuomeninę veik
lą, reikia pabrėžti, juo narsiau ir kiečiau 
kalbėsime, nenusileisime, juo bus ge
riau.

šių "galimybių. ‘Dalykas Talbal ’jautrus, sli
dus ir labai įdomus. Į tai galiu atsakytų 
kad a*š esu už tą ryšį, kiek jis padeda Lie
tuvai dir lietuvių tautai, beit netarnauja 
Okupaciniam režimui. iMano manymu, ne
būtų taiiįp jau sunku surasti tokios veiktos 
metodų padėti Lietuvai ir lietuvių tautai, 
nepatamauj'ant okupaciniam režimui. 
Kalbant apie keliones į Lietuvą, maniau, 
kad nerekomenduotina vykti į Lietuvą 
žmonėmis, (kurie čia eina oficialias parei
gas lietuviškoje veikloje, ailba tiems, ku
rie Lietuvoje dėl kurių nors priežasčių 
■galėtų būti suimami. Kitiems vykti į Lie
tuvą rekomenduočiau. Reiikia aplankyti 
gimines ir pasistengti, kad tas nuvyki
mas būtų naudingas ir platesniems Lietu
vos įsOjuioksniamis. Yra daugybė metodų. 
GaCima nuvežti knygų, laikraščių .ar kai 
kurių iškarpų. Jeigu juos konfiskuos, tai paminklų registravimas ir apsauga. Lie-
dėl to niekam blogo neatsitiks. Daug ką tuvois istorijos studijavimas ir kt. Tai

Taip vaizduoja amerikiečių spauda Sovietų Sąjungos jsiveržimą j Afganistaną bei jo užgrobi
mą, siekiantį Irano ir kitų kaimyninių šalių naftos. Šis sovietų žygis primena Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos užgrobimą 1940 m

Klausimas. Air 'turite tikslesnių žinių 
apie Lietuvoje pasirašytą 35.000 asmenų 
memorandumą, )Te Įkaliau janl į ineprilkF.au. 
somybės?

Atsakymas. 45 asmenų pasirašytas raš
tais dėl atgavimo Lietuvos nepriklauso
mybės ir pasiekęs Vakarus yra įdomus 
reiškinys. Septynis jų pažįstu (Ant. Ter
lecką, keletą Petkaus mokinių ir kt.). Pa
sirašę tą raštą yra dideliame pavojuje. 
Galimas dalykas, jiems politinių bylų ne
bus, bet bus sugalvotos kriminalinės by. 
los, kaip ir Petkui. Jei' pasitvirtintų žinia, 
kad tą raistą palaiko 35.000 asmenų, ta: 
būtų pasaulinio masto įvykis.

Klausimas. Kaip veikia |kraš:totyrini.K 
kai Lietuvoje?

Atsakymas. Kraštotyrininkų veikla yra 
patriotinė; tautosakos rinkimas, kultūros
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kerpasi su sovietų valdžios tikslais, ir dėl 
;o stengiamasi tą vediklą ipajtungti valdžios 
Kontrolei. Yra ir oficialioji Ikraštotyna: su
renka tautosakos, išleidžia leidinių apie 
Lietuvos miestedius (jau išleido apie Ker
navę, Dubingius, Eržvilką ir kt.). Ten. 
tarp propagandos galima rasti Ir vertin
gų žinių. Jaunimas, dirbąs kraštotyroje, 
stengiasi ils valdžios kontrolės ištrūkti. 
Vierras įteikiu buvo Šarūnas Žukauskas, 
kuris,. kaip iš jo bylos matyti, stengėsi 
dirlbti patriotine linkme. Už tai jis buvo 
nubaustas ilgam laikui kalėti. Dabar, at
likęs bausmę, grįžo į Kauną labai išvar
gintas, tačiau liko patriotiškai nusiteikęs. 
Po tos bylos kraštotyrininkų darbas yra 
daugiau kontroflluoj'amas, veikla susiau
rėjo, leidiniai sumažėjo, bet dar vis neiš
nyko.

Klausimas. Kiek yra politinių kalinių 
Sov. Sąjungoje?

Atsakymas. Pagal Amnesty Initematio- 
?al duomenis, jų yra apie 10.000, o lietu
vių apie 400. Duomenys apytikriai. Mano
ma. kad jų yra žymiai (daugiau. Amnesty 
International politiniu kaliniu laiko to
kius, kurie nevartojo ginklo. Todėl iį šių 
kategoriją neįeina mūsų buvę partizanai. 
Daugiausia politinių kalinių yra Ukrai
niečių (apie 50%) ir lietuvių (apie 13%).

Klausimas. Kodėl Lietuvoje laisvėjimo 
procese nedaug dalyvauja intelektualų?

Atsakymas. Rusijoje daugiausia daly
vauja intelektualai (Solženicinas, Sacha
rovas ir kt.), o liaudis ne tik mažai daly
vauja, bet dažnai tą veiklą smerkia. Lie
tuvoje — priešingai. Paprasti žmonės p>a^ 
sirašo peticijas, intelektualų maža. Pir
miausia, jie nenori nustoti patogesnio gy
venimo. Tekių yra daug. An-tra, Lietuvo
je yra paplitęs mitas, esą, jeigu triukš
mausime, tai kultūrinis gyvenimas gali 
būti visai užgniaužtas, lietuvių kalba už
drausta, literatūra ir teatras surusinti ir 
kita lietuviška veikla paralyžuota. Jų 
nuomone, sėdėkime ramiai ir net šiek -tiek 
pataiikaukim valdžiai. Tai konformistinė, 
konservatyvi laikysena, apie kurią nema
žai yra kalbėjęs Ir rašęs dr. A. Štromas. 
Tokių yra daugiausia. Mano manymu, jų 
pozicija iš esmės nėra teisinga. Galėtų 
būti disidentinis sąjūdis intelektualų tar
pe žymiai stipresnis, ir tas tariamas pa
vojus lietuvių literatūrai ir lietuvių tau
tai dar neiškiltų. Priešingai, lietuvių tau
ta ir kultūra tik sustiprėtų bei tvirčiau 
pasijustų, jei Lietuvoje daugiau inteli
gentų viėšai taip kalbėtų, kaip Rusijoje 
kalba Sacharovas arba Lietuvoje kalbėjo 
Jurašas. Bet čia yra tam tikra riba. Pa
siekus tą ribą, gal 'būtų iir ..blogiau. lElat ilki 
rūbas dar labai toli. (Betgi, reikia pasaky
ti, Lietuvos inteligentų nusiteikimas pa
mažu ima keistis, ir atsiranda -daugiau to
kių, kurie drįsta kalbėti (drąsiau bei atvi
riau.

(Bus daugiau)

PAL IVANAS

AV. GOIÀS, 3324 FONE: 441-4766SÃO CAETANO DO SUL

TOCA FITAS — RODAS 
SONORIZAÇÃO P/AUTOS.

PNEUS — RADIOS AM, FM. 
FACILITAMOS PAGAMENTOS

kino vietiniai lietuviai ir Šv. Kazimiero 
provincijolas kun.J. Dambrauskas, MIC.

URUGVAJUS
"ĄŽUOLYNAS", ruošdamasis išvykti j 
S,Ameriką, įsitaisė labai gražius žiemos 
šokiams pritaikytus rūbus. Retai koks 
taut.šokių ansamblis turi tokius drabu
žius, o visoj P.Amerikoj tik vienas "A- 
žuolynas" tokius taut, rūbus turi. "Ąžu
olynas" išvyksta j Š.Ameriką vasario 21 
d. Vasario 22 bus Chicagoje ir tą pačią ligonių, senelių apleistųjų ir nepasiturin- 
dieną bus pirmas spektaklis Chicagos lie- čiųjų. 
tuviams.

Praėjusį trečiadienį TV 4-tas kanalas 
įrašė j video tape juostą "Ąžuolyno" šo
kį "Skepetinis", kurį, kartu su Urugv, 
Liet. Ku lt D raug. Valdybos) U rugv. Liet.Be- 
ndruomenės) pirmininko, Gvido Mačan- 
sko sveikinimais perduos Kalėdų švenčių 
proga. Viši žavėjosi tuo nuostabiu šokiu 
ir gėrėjosi puikiais taut, rūbais.

SIMAS KUDIRKA ne tik mus praturti
no dvasiniai, mus lankydamas — dalinda
masis savo širdimi ir savo tėvynės Lietu
vos meile, bet tą savo meilę, išreikštą žo
džiais, patvirtino ir duosnia parama, at
siųsdamas iš jam Kanados lietuvių surin
ktų kelionei pinigų 200 dol. Urugvajaus 
lietuvių kolonijos reikalams — veikimui.

Taurios širdies tautiečių kilnus pavy
zdys tegu skatina ir mus visus nepavarg
ti tėvynės tarnyboje.

DIDŽ. GERB. T. LEONAS ZAREMBA

Liet, jėzuitų provincijolas, buvęs mū
sų klebonas, pildydamas jam uždėtą pa
reigą, vėl lanko mus. Jis nori vietoje ir 
asmeniškai susipažinti su mūsų darbais 
ir problemomis. Kad jo lankymasis bū
tų tikrai naudingas, prašome visų ne tik 
dalyvauti jam skirtame pagerbime, bet 
nuoširdžiai pasikalbėti su juo, iškeliant 
pastebėtus trūkumus ir tai kas yra gera 
mūsų parapijpję, mūsų kunigų veikime, 
kad klaidos ateityje būtų vengiamos ir 
tai kas gera būtų tęsiama ir tobulinama. 
Visos Urugvajaus vyskupios pereitų me
tų gale sutarė bendro veikimo penkmetį

—pastoracinį planą — ypatingai demesj 
j šiuos punktus:

1. kreipti dėmesį j šeimą, j jos auklė
jimą krikščioniškos kultūros dvasioje. Ju! 
šie metai yra tarptautiniai šeimos metai.

2. jaunimo telkimas j parapinę,religr 
nę ir socialinę veiklą ir jo religinį ugdy 
mą ir dvasinių pašaukimų ieškojimą ir 
puoselėjimą katalikiško jaunimo tarpe.

3. Bažnyčios socialinis veikimas tarp

Taigi ir musų parapijos veikimas turi 
būti kreipiamas ta kryptimi.

ARGENTINOJE
SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ

ARGENTINOJE
Savo 1979 m. renginius užbaigė ma

žųjų ansamblio spektakliu ir "Žibučių" 
koncertu gruodžio 1 d. Mažųjų ansam* 
blis, paruoštas H.Levanavičiaus, Bue
nos Aires lietuviams inscenizavo "Pie
menėlio sapną", "Raudonkepuraitę" , 
"Snieguolę' ir septynis nykštukus". Jų 
dauguma žengia tik pirmuosius žings* 
nelius scenoje. Mergaičių ansamblis 
"Žibutės", vadovaujamas dr. J.Simana- 
usko, padainavo dvi lietuvių liaudies 
dainas, vieną itališką ir vieną anglišką. 
Programai vadovavo O.Žabarauskaitė- 
Casas. Padėkos žodį programos atlikę* 
jams ir vakaro dalyviams tarė pirm. R. 
Stalioraitis.

PIJUS GUDELEVIČIUS, MIC
Gyvenantis Aušros Vartų parapijos 

klebonijoje Avellanedoje, Buenos Aires 
priemiestyje, 1979 m. gruodžio 8 d. 
atšventė auksinę vienuolinio gyvenimo 
sukaktį. Jis yra gimęs 1912 m., Tėvų 
marijonų vienuolijon įsijungęs 1929 m. 
Padžioje dabarvosi Marijampolėje ir Pa
tašinėje, vėliau — ilgokai centriniame 
Romos vienuolyne. Atvykęs j Argenti
ną 1951 m., gilius savo darbo pėdsakus 
paliko kaip d visava itraščio "Laikas" ad
ministratorius, spaustuvės vedėjas, para
pijos vargonininkas ir kartais netgi cho
ro dirigentas. Sukakties proga jį pasvei-
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ALVYDAS J. VASAITIS
PIANISTAS IR D1RGENTAS

Alvydas Jonas Vasaitis gimė 1945 sausio 
13 d- Grace, Austrijoje- Po II-jo Pasaulinio 
karo audrų pateko su tėvais, būdamas 3 mėn 
į Memmingeno tremtinių stovyklą Bavarijo- 
ja, Vokietijoje- Ketvertų metų amžiaus atvy
ko į Jungtines Amerikos Valstybes ir apsi
gyveno Cicero mieste, Illinois valst- Čia 
lankė vaikų darželį prie lietuvių Šv- Antano 
parapijos mokyklos, baigė pradžios mokyklą, 
Morton aukštesniąją mokyklą ir Lojolos uni
versitetą, įsigydamas “Bachelor of Science“ 
laipsnį.

Septynerių metų amžiaus pradėjo mokytis 
muzikos pas muziką Aleksandrą Kučiūnų, o 
vėliau pas muziką prof- Vladą Jakubėną- 
Studijavo fortepijoną, muzikos teoriją ir 
kompoziciją- Nuo tada jis pradėjo garsėti 
kaip pirmaujantis muzikos studentas. 1956

Dr. Vitalija Vasaitienė ir Alvydas Vasaitis per Operos balių, švenčiant operos "Nabucco"
pasisekimą.

Morris B- Sachs televizijos programoje laimė
le pirmąją vietą ir buvo apdovanotas pirmąja
dovana diplomu ir medaliu- Dėl Šio pasise
kimo jis pasidarė nuolatinis meno programų 
dalyvis įvairiuose lietuvių parengimuose- 
1958 jis laimėjo pirmąją premiją Imigrantų 
Apsaugos Lygos konkurse- Tais pat metais 
per dr Vinco Kudirkos minėjimą jis davė 
l letuvos Himno autoriaus kūrinių koncertą- 
Nuo tada jis pradėjo reikštis ne tik kaip 
pianistas, bet ir kaip ansamblių dalyvis. 1960 
jis ir smuikininkas Alfonsas Paukštys suren
gė smuiko ir piano kūrinių koncertą- Taip 
pat pradėjo daryti išvykas su koncertais į ki
tus miestus-

1960 Vidurio Amerikos muzikų konkurse 
laimėjo 1-ją vietą ir buvo “Chicagos Tribūne“

Alvydas Vasaitis, 12 metų, koncerto metu. 
Cicero, III.

laikraštyje pagarsintas ir įdėta jo fotografija- 
Šio konkurso metu jam teko nugalėti 30 la
bai gerų pianistų. Emma Petersen , viena iš 
jury komisijos narių, tada rašė: “Excellent 
appearance, rhythmic and expressive music
ally, very gifted — this is Beethoven ąt his 
prime!”

Šalia daugybės pasirodymų lietuvių paren
gimų meno programose, Alvydas Vasaitis 
dalyvavo savo mokyklos lietuvių klubo veik
loje ir redegavo mokyklos laikraštį ir buvo 
priimtas nariu į “National Honor Society • 
1961 A- Vasaitis buvo pakviestas Čikagos 
lietuvių operos akompaniatoriumi- Nuo da
bar jis susiriša su operom darbu ir čia, su ma
ža pertrauka, eina akompaniatoiaus, chor
meisterio ir dirigento asistento pareigas. 
Svarbesni jo įnašai į operos parengimo darbą 
buvo Šiose opeose: Aida, Cavalleria Rusti- 
cana, Pajacai, Dana, Fidelio, Jūratė ir Kas
tytis, Likimo ’galia, Kaukių balius, Meilės 
eleksyras-

1963 A- Vasaitis kartu su Prudencija Bič- 
kiene, L- Stuku ir aktorium Vitalių Žukaus
ku aplankė lietuvių kolonijas Europoje (Vo
kietijoje, Anglijoje) ir ten davė piano kon
certus.

Kaip pianistas - solistas davė koncertus 
su simfonijos orkestrais Berwyn’e. Elm- 
hurst’e, Carbondale. Tuo metu jis studijavo 
muziką Roosvelt’o universitete ir jį stebėjo 
koncertų metu profesorius Dorfmanas, kuris 
ypač aukštai jo pasirodymus vertino-

1972 IV-jai Tautinių Šokių Šventei jis su
organizavo orkestrą, suorkestravo eilę (auti
nių šokių tam orkestrui ir dirigavo šventės 
metu- Dalyvavo apie 20,000 žmonių ir savo 
atsilankymu pagerbė JAV prezidento žmona 
ponia Nixon-

1973 jis suorganizavo simfonijos orkestrą, 
paruošė ir dirigavo prof. Vlado Jakubėno 
kūrinių koncertą.

1973 dirigavo operą "Kaukių balius*'-
1974 dirigavo operą ‘’Meilės eleksyras"
Iš platesnio masto jo organizuotų rečitalių 

yra minėtini 1971 Danos Stankaity lės ir 
1974 metais Stefan Wicik rečitaliai- 197o 
paruošė bendrą S. Baro, D. Slankai!) tė> u 
J- Vaznelio koncertą- Šią programą jie atli
ko ne vien Čikagoje, bet gastroliavo n ki
tuose Amerikos miestuose-

Šalia tiesioginio parengimo ir dalyvavimo 
koncertų programose yra įtrauktas į taip 
vadinamą "Speakers Bureau" — prelegentų 
sąrašą, ir kviečiamas amerikiečių d.uvii 
pranešimus apie lietuvių muzikos gyvenini.; 
ir laimėjimus.

1977 - 1978 metų sezono Čikagos 1 įeiti 
vių Operos buvo pakviestas dirigento parei 
goms. Š- m balandžio mėn- sėkmingai di
rigavo Verdi operos "Nabucco" spektaklius.

5 LIETUVIŠKOS RADIJO PROGRAMOS 
ČIKAGOJE

Čikagos lietuviai dabar turi 5 radijo 
programas. Populiariausia yra Soph.e 
Barčus šeimos, kurį veikia visas 7 dienas 
savaitėje. Jai vadovauja Aldona Balkutė 
— Daukus ir jos dukrelė Sofija.

Margutis veikia 5 dienas, nuo pirma- 
dienos iki penktadienio. Vadovauja Pet
ras Petrutis.

Brazdžioniu pusvalandis būna taip pat 
5 dienas.

Visad neseniai ėmė veikti Raimundo La
po 5 darbo dienų vakarais ir Toliaus Siu
to sekmadienių vakarais. S. Paulauskas
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Pivoša

ATSARGŪS ŽMONĖS

Spalgienius, grįžęs iš miestelio, visą 
kaimą nudžiugino.

- Klaikių seniūnas pasakojo, skaitęs 
laikraščiuose, kad Anglijos karalienė iš
radusi naujoviškus ratams kaiščius. To
kius užkaiščius, kad jei jau kartę ratus 
užkaišiojai, tai iki sūdnos dienos gali va
žinėti ir ratai nenukris, — pranešė Spal
gienius visam kaimui.

O kaimas beveik iki lubų pašoko. 
Džiaugiasi žmonės. Dėlto, kad dabar gir
tas iš turgaus gali po dešimt kartų per 
dienę miegodamas važinėti ir joks ratas 
tau nenusmuks.

Pirma, dėl netobulų užkaiščių, žmo
nės ko iš gyvenimo neišėjo. Į kaušai kiek 
miestely, išvažiuoji visais tekiniais, o 
parvažiuoji dviem. Du tekiniai būtinai 
dingsta, nusirita nežinoma linkme.

Žinoma, naujasis išradimas smarkiai 
sustiprins valstybės pagrindus. Turėda
mi rankose tokius užkaiščius, mes drą- 
siai galime žiūrėti j šviesią ateitj5tik ne 
per daug.

O ne per daug todėl, kad traukinių 
srity nėra jokio sutvarkymo. Neatkrei
piama akies, betariant, j svarbiausią gys- 
lą.

Dėl tos svarbiausios gyslos Davoliaus 
kumelė vos nepadvėsę.

Yra pas mus toks pilietis. Trubutj šlu
bas ir Davolium vadinamas. Žmogus ma
lonus, trankytis visokiuos pasviečiuos ne
pratęs. Netoli, mat, koją vilkinąs tenuei
si.

Ir atsitiko Davoliui tokia istorija su 
geografija.

Išėjo Davoliaus sūnus Andrius pra
džios mokyklą. Prisimokė visokių daly
kų: ten, girdi, drambliai veisiasi, ana kur 
žmonės žiemą vasarą be kelnių vaikšti
nėja.

Taip vieną kartą Andrius ir sako tė
vui: - Vežk, tėte, mane j kokį pasaulio 
kraštą, taip maždaug iki kokių Kuršėnų. 
Pasaulio nematęs, žmonių nepažinęs — 
joks aš pilietis ir mano visą mokslą šuo 
ant uodegos gali nunešti.

Davolienei vištos buvo sudėjusios pus
kapį kiaušinių. Tai ši ir sako:

— Važiuokite judu j tą pasaulio kraš
tą. Girdėti Kuršėnuose brangiau už kiau
šinius moka.

Penktadienio rytą anskti Davolius įso
dino į ratus Andrių su kiaušiniais ir išdū
mė.

Žiūri Andrius Davolius, iš kurio čia 
krūmo iššoks liūtas ir rankoj spaudžia 
dėl viso ko pasiimtą lopetkojj. O liūtai, 
tu r būt, Andriaus Davoliaus lopetkojj 
suuodę, iš krūmų nė nosies nekiša.

Taip jie, be jokių nuotykių ir kruvi
nų susirėmimų, nudrožė iki geležinkelio.

O prie geležinkelio parašas: "SAUGO
KIS TRAUKINIO".

MUSŲ LIETUVA

Andrius capt už vadžių, sulaikė kume
lę.
- Stokim, - sako, — tėte. Čia liepia 

traukinio saugotis. Yra atsitikimų, kad 
traukinys kojas, ar šiaip ką nupiauna.

Sustoja Davoliai, laukia, kas čia bus. 
Beatvažiuojąs Lapkasys, artimas kaimy
nas.

- Tai ko jūs čia stovit? — klausia 
Lapkasys.

— Kur tu nestovėsi, kad mudu čia vos 
gyvi išlikome. Stačiai Dievo malonė mus 
iš po traukinio ištraukė. Gerai, kad vai
kas perskaitė. Būtų gal į šmotelius su
pjaustę — pranešė Davolius Lapkasiui.

Lapkasys pakasė pakaušį.
— Mat, — sako, — kur kartais gali mir

tį sutikti.
Pasuko savo arklį į pakraštį ir sustojo 

laukti, kada čia pradės nebegrėsti gyvy
bei pavojus.

Nesuspėjus pusės pypkio išrūkyti, be
atvažiuojąs trečias vežimas. Kaimynui 
Bandžai buvo pranešta, kad traukiniai 
smarkiai papratę pjaustyti žmones net 
su visais ratais, jei tik jie pasipina trauki
niui po kojų. Bandža nusišluostė šaltą 
prakaitą ir tarė: — Mat, sako sapnas ne
išsipildo. Šią naktį sapnavau amžiną atil
sį žmonos tėvą. Rodos, sėdi jaujoj prie 
pečiaus ir suka apivarus. Pabudęs rytą 
ir manau: ne prieš gerą tas senis apiva
rus suka. O tepdamas ratus vėl pagalvo
jau: kad tik dėl tų uošvio apivarų kokia 
bėda neatsitiktų. Tai mat, kad kiek, bū
čiau supjaustytas į paltis, kaip koks pe- 
niūkšlas.

Dar Bandža nepabaigė savo žodžių, 
kai geležinkeliu nudundėjo traukinys.

Visi vyrai išblyško. Lapkasys pareiš
kė:

— Jei po tokio stebūklingo išsigelbė
jimo neužpirksiu mišių prie švento Ro
ko, tai būsiu paskutinis durnius. Dėl to, 
kad mes dabar kaip iš naujo užgimę.

Apie priešpiečius prie geležinkelio 
buvo pristoję vežimų, kaip per didelius 
atlaidus.

Visi žiūrėjo j lentą, siūlančią saugotis, 
ir laukė, kada bus galima nebesaugotis.

Moterėlės ir j ašaras įšoko: — Motina 
šventoji, — sako, — tai kaip dabar mums,

LIPINĖLIUS 
VISKĄ RASITE — Adesivos 
ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS 
KLEBONIJOJ

PARDUODAME 
automobiliams

SKYDELIUS su 
grandinėle raktams 
(chaveiro com emblema

Vytis e bandeira)
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biednoms galvoms per tą geležinkelį per- 
sigauti? . Kuršėnuose gyvena tikra sesuo. 
Nebematysiu jos iki grabo lentos, jei 
kasdien traukiniai žmones pjaustys.

Vakare vėl nudundėjo traukinys. O 
iš ryto praūžė kitas žarijas barstydamas.

• Davolius sukūrė ugnelę, iškepė kelius 
kiaušinius, papusryčiavo, pažadino And
rių.

— Pažiūrėk, — sako, — ar dar reikia 
saugotis. Andrius mieguistas akis pratry
nęs perskaitė. — Reikia. Tikrą mirtį ro
do, — atsakė.

Sekmadienį iš ryto beatjoją raiti vyrai 
iš Davoliaus kaimo.

— B račiukai, — sako, — kaimo armide- 
ris. Išvažiavot ir dingot. Mums pranešė 
kad Kuršėnuose atsivėrė kiauroji žemė, 
visą turgų prarijo. Tai ko jūs čia laukiat?

— Laukiam, kada čia galima bus per 
geležinkelį pervažiuoti, — atsakė Lapka
sys.

— Traukiniai čia pjaustė žmones. Kai 
mes, tai perskaitėm, kad saugokis trauki
nio ir saugojamės jau trečia diena. O j 
Kuršėnus būtinai reikia nuvažiuoti. Uk- 
nolių nors piauk reikia.

Raitieji vyrai pastoviniavo iki pavaka
rės.

— Važiuokim, — sako, — namo. Mat 
jj velniai tą traukinį. Dėl kažkokių uk- 
nolių galvą prikišti?

Sutemstant visi grįžo namo. Davolius 
kumelę vos parsivarė. Ko ne tris dienas 
išstovėjo pagriovy neiškinkyta.

Andrius pasaulio krašto taip ir nepa
matė.

Už tai aš ir sakau: — Dabar, kai mūsų 
užkaiščiai tvarkoj, liaudies gerovei būti
nai reikia traukinių susisiekimą pertvar
kyti. Dėl to, kad saugotis traukinio iki 
amžiaus galo jokiu būdu negalima. Rei
kia didelės kantrybės.

Iš rinkinio "Žilgsnis j gyvenimą", 
Kaunas 1930 V.D. Metai.

LIETUVIŠKOS SPAUDOS RĖMĖJAI

YRA SAVOS TAUTOS GYNĖJAI
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Braziluos lietuviu mokyklos
Stasys Vancevičius

50 METU NUO PIRMOSIOS LIETUVIU PRADŽIOS MOKYKLOS (STEIGIMO BRAZILIJOJE

Í tęsinys iš prasto numerio)

Šeštosios lietuvių mokyklos
PROJEKTAS

Be penkių jau minėtų lietuviškų mo
kyklų, 1938 metais buvo projektuoja
ma organizuoti amatų mokykla. Tai 
mokyklai Vila Lúcia priemiestyje bu
vo gautas nemokamai žemės sklypas, 
kurj dovanojo Arnaldas Felmanas. 
Buvo net paruoštas amatų mokyklos 
planas. Bet mokykla dėl lėšų stokos ir 
kitų priežasčių nebuvo suorganizuota, 
o gautas sklypas Pasaulinio karo me
tu buvo parduotas.

BENDROS PASTABOS

Visose Brazilijos lietuvių mokyklo
se mokslas buvo dėstomas prisilaikant 
Lietuvos Švietimo Ministerijos ketve
rtų metų pradžios mokyklų programos, 
tai yra su l? II, III ir IV skyriais. Salia 
lietuvių kalba dėstomų pamokų, buvo 
taip pat, privalomai dėstoma portuga
lų kalba pamokos. Jas dėstė tam tiks
lui samdomos cenzuotos brazilės mo
kytojos, kurioms algas mokėjo lietu
viškų mokyklų išlaikytojai - Lietuvių 
Sąjunga Brazilijoje, gaudama tam tiks
lui paramą iš Lietuvos, pirma iš Užs. 
Reikalų Ministerijos, o vėliau iš Drau
gijos Lietuviams Remti. Visa parama 
ėjo per Lietuvos Konsulatą São Pau- 
lyje. Iš Lietuvos taip pat buvo gauna
mi mokykloms vadovėliai, įvairios kn
ygos mokyklų knyginėliams ir kažkuri
os mokslo priemonės. Iš vietos Brazili
jos švietimo įstaigų lietuviškos moky
klos jokios paramos nėra gavusios.

Savo laiku buvo daromi žygiai São 
Paulo miešto valdyboje, kad gavus atle
idimą nuo mokesčių už mokyklų neju- 
domą turtą,kuris juridiniai priklausė Li
etuvių Sąjungai Brazilijoje, Tas reikalas 
ilgai užsitęsė (berods net keletą metų), 
Iš miesto valdybos buvo pažadėta atle
isti mokyklų turtą nuo mokesčių, bet 
vėliau, remiantis tuo, kad Lietuviškos 
Sąjungos Brazilijoje, pagal ano laiko įs
tatus galėjo susidėti tik iš lietuvių, ta 
pažadą atmetė. Taigi S-ga turėjo ne tik 
mokėti įmokeščius, bet buvo priversta 
taip pat apmokėti juos ir už praeitą la
iką.

Prie visų lietuviškų mokyklų, buvo 
organizuojamiknygynėHaiPradžioje kny
gos buvo aukojamos vietos lietuvių,o vė
liau gaunamos iš Lietuvos. Prie visų mo

kyklų veikė mokinių tėvų renkami Ko
mitetai, kurie surinkdavo pinigus mini- 
malėms išlaidoms, kaip švaros palaiky
mui ir kitoms smulkesnėms išlaidoms. 
Iš mokinių buvo imamas tik mažas si
mbolinis mokestis, o beturčių tėvų mo
kiniai ir nuo to simbolinio mokeščio 
buvo atleidžiami. Tiesa, kai kurių mo
kyklų Tėvų Komitetai, kaip D r. J.Ba- 
sanavičiausir D r. V. Kudirkos, yra dar
bų ir aukomis prie sklypų užpirkimo 
ir mokyklos rūmų statybos.

Pirmosios mokyklos rumai baigti statyti 1931 m.ir gruodžio 25 d. pBŠventinti.

MOKYKLŲ RŪMŲ STATYBA
VYTAUTO DIDŽIOJO

MOKYKLA
Kaip jau anksčiau minėjau, reikalas 

nuosavų lietuviškų pastatų musų mo
kykloms kilo dėf stokos tam tikslui 
pritaikytų patalpų. Pirmieji musų išei 
viai telkėsi São Paulo priemiesčiuose, 
kur buvo daugiausia susibūrusios įvai
rių rusių pramonės įmonės ir dirbtu 
vės, davusios darbo naujiems emigran 
tams. Bet jau 1929 m. kaikuriuose pri 
emiesčiuose buvo pradėtas darbinio-
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4. PÁSSAROS

Os pássaros eram intermediários dinâmicos en
tre o céu e a terra, unindo a divindade com o gêne
ro humana O seu dom misterioso de voar de gran
des alturas para a terra, o seu hábito de pousar nas 
coisas em crescimento, a sua notável capacidade 
de emitir sons distintos, que de forma diversa afe
tam a sensibilidade humana — tudo combinava a 
torná-los os verdadeiros representantes das forças 
vitais. Pássaros, além do mais, eram considerados 
capazes de reincarnar os espíritos, isto é, forças vi
tais. Eles eram verdadeiramente "Passarinhos de 
Deus" (em lituano — Dievo paukšteliai).

* f *

Nem todas as aves eram consideradas do mes
mo tipo; algumas erai ligadas aos poderes de ferti
lidade, enquanto outras relacionadas com a idéia 
de reincarnação. Do primeiro grupo eram o cisne, 
a cegonha e o galo; ao sggundo pertenciam o cuco, 
as pombas, o rouxinol-, o papa-figo, a andorinha, o 
corvo, o falcão e a coruja, que eram os "portado
res de almas" ou dotados de poderes proféticos.

Nesta ordem de idéias é que devemos conside
rar as várias interpretações dadas aos sons emitidos 
petos pássaros. O canto do cuco por exemplo, al
gumas vezes anunciava desgraça; em outras oca
siões profetizava eventos felizes, como o casamen
to. O galo, por sua vez, acreditava-se anunciar mu
dança de tempo.

Todos estes grandes e pequenos amigos emplu
mados eram familiares nas canções folclóricas li- 
tuanas. Muitas vezes as canções falam da reincar
nação da mãe ou do irmão num cuco; ou da trans
formação de um irmão ou namorado em pombo,fal
cão e estorninho. A partir do século XIII, os cro
nistas fazem menção do respeito dado pelos litua- 
nos às aves e realçam o seu poder de oráculos.

Encontram-se pássaros esculpidos não só nas 
lápides tumulares, oratórios e cruzes, mas também 
nos telhados, arcas de enxoval, portas, janelas, ro
das de fiar, batedores de roupa, etc. (Figs. 65, 66 e 
71. Em muitas representações encontramos àrvo 
res e flores com um pássaro de cada lado, assim 
como eles aparecem nas laterais das cruzes e cape- 
linhas. Aves em posições semelhantes são encontra
das também na arte folclórica de outros povos da 
Europa, p.ex. por toda parte encontramos um galo 
no salgueiro ou um ramo de espinheiro.

O motivo de pássaros na arte e religião tem as 
suas raizes, que penetram fundo no passado. Na ar
te da Europa do norte e Europa central, os moti
vos de pássaros mais antigos remontam á Era de 
Bronze. Remontam ainda mais para a antiguidade, 
nos monumentos de Creta, Egito e Oriente Média

Na arte pré-histórica da Europa, os pássaros on
de quer que apareçam — seja nas lápides, ornamen
tos ou rochas — vemo-nos pousados de cada lado 
da árvore, ou de forma isolada no topo do monu
mento, capei inha ou obelisca Aves são acompa-

Fig. 65 — Uma roca esculpida com dois pássaros 
(na parte de cima) em associação com os 
símbolos solares, da parte oriental da Li
tuânia

nhamentos inseparáveis de círculos, areis concên
tricos, cavalos, ou chifres de touro. Sõo vistos um 
de cada lado de uma esfera, ou dispostos em circu
lo na beirada da roda, ou em seus raios. (Examine 
por ex. a arte geométrica de Hallstat ou da Grécia). 
Segue, que o caráter celestial dos pássaros é sempre 
pòsto em evidência .Algumas vezes, uma roda ou 
suástica é traçada no corpo do pássaro, ou a sua 
cabeça aparece coroada de raios.

Na arte pré-histórica, bem como na arte popu
lar e folclore é muito frequente também a repre
sentação de aves aquáticas. (Cf. os pássaros nas ti
gelas, navalhas etc. na Idade de Bronze, no norte 
da Europa; os pássaros na arte geométrica etrusca, 
de Hallstat no centro da Europa e da Grécia; e os 
cisnes esculpidos nas cumeeiras das casas holande-
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sas até os dias de hoje). O ato de pousàr de uma 
ave, seja na água, no topo de árvore ou obelisco 
era a representação simbólica da união entre a ter
ra e a água. O cisne, esta ave branca e bela, de pes
coço sinuoso, atraiu atenção especial e se encaixou 
muito bem dentro do sistema de símbolos. Desde 
os tempos mais antigos, o cisne e a cegonha acredi
tava-se traziam os bebês. Se o cisne pousa na água, 
"a água se turva", diz o folclore lituano, e isto 
constitui o símbolo do encontro da moça com o 
namorado.
Atlėkė gulbuonėlių pulkelis, 
Sudrumstė vandenėlį...
Bijaus berneli, bijaus, jaunasai 
Motulei pasakyti.

Um bando de cisnes revoou * 
e pousou turvando a água...
Temo, meu bem, temo, querido 
Contar à Mãezinha.

A arte folclórica simplesmente continua a tra
dição das aves, de milhares de anos atrás. Apesar 
das aves gravadas nos túmulos simbolizarem a rein
carnação, podemos afirmar de modo mais preciso 
que o pássaro simboliza o dinamismo e a inextin- 
guibilidade da vida.

Como os répteis, os pássaros trazem prosperida
de aos homens. O Aitvaras que traz fortu
na, segundo as lendas lituanas, é quase sempre re
presentado por uma ave, mais precisamente um ga
lo. O galo aparece escondido debaixo da mó ou 
abertamente sentado em cima dela, os grãos a cair 
da sua boca enquanto u'a mulher está a moer.

No profético cantar das aves, como por exem
plo o galo, o povo experimentava o sentido de re
lação com o ritmo da natureza, com as suas eter-

• nas mudanças e renascimentos. O homem na anti
guidade, ao atribuir sentido simbólico aos animais, 
escolheu-o porque sentiu nele de algum modo o 
ritmo do próprio universo. Assim vemos como o 
dinamismo da ave ou do réptil exercera numa atra
ção toda particular no homem primitivo.
Fig. 66 — Uma roca ornamentada do. leste da Li

tuânia, de 1847. Na parte da frente: moti
vos solares, geométricos e de anhnais; e 
na parte de trás: um cavalo puxando um 
carro de quatro rodas, onde está sentada 1 
uma figura de chifres, possivelmente g 
deus Perkūnas, aves aquáticas e animais 
de chifres, um homem a cavalo com um 
dos braços erguido, brandindo uma espa
da ou um arco e duas outras figuras hu
manas de armas em punho. Estas grava
ções lembram de modo impressionante 
as figuras gravadas em rocha e cerâmica da

t .
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5. TOURO, BODE E CAVALO

As fontes do século XIX falam de lápides nos 
cemitérios de protestantes na Lituânia Menor enci
madas por cabeças de cavalo. Cabeças de cavalo 
nos telhados de construções mais antigas era uma 
visão familiar na Lituânia até há bem pouco (Fig. 
70 e 99 a 109). Estas figuras aparecem ocasional
mente em outros países, particularmente na Euro
pa do norta Elas adornam não só os telhados, mas 
também os fusos, as rocas (Fig. 110), teares, cama 
dos noivos, cadeiras, etc.

As representações de cabeças de cavalo na arte 
folclórica estão intimamente associadas às tradi
ções religiosas nos costumes do povo: caveiras de 
cavalo espetadas em paus altos, ou nas cercas, ou 
colocadas sob a beira do telhado, acima da lareira 
ou em outros lugares "sensíveis", onde se acredita
va seriam de valia. A caveira do cavalo (mais rara
mente de touro ou bode), elevada num pau ou de 
qualquer outro modo estrategicamente colocada, 
assegurava o bem-estar dos homens e dos animais 
da casa, a sua fecundidade e boas colheitas, e para 
proteger os homens e os animais de pragas, doen
ças, parasitas e mau olhado.

Tanto a cabeça de cavalo (significando o cavalo) 
como a figura inteira de cavalo, conforme o folclo
re ricamente atesta, possuíam um significado espe
cial. Nas canções folclóricas, o ginete é objeto de 
grande amor e admiração, e um cavalo vico é con
siderado possuidor de poderes divinos.

Se relancearmos os olhos ao passado distante, 
seremos capazes de traçar o importante significado 
atribuído ao cavalo na Europa pré-histórica. O‘res
peito tributado ao cavalo é geralmente aceito ser 
uma característica especificamente Indo-Européia, 
que sobreviveu nos povos bálticos, eslávicos e indo- 
iranianos. Na arte da Europa pré-histórica, o cava
lo é uma das representações mais frequentes. En- 
contra-se habitualmente associado a outras figuras 
simbólicas, como por ex. o pássaro; também apare
ce junto com rodas, anéis concêntricos, círculos, 
sóis, lua e cobras. O cavalo como representação 
simbólica é visto em esculpidos, desenhos, ero
sões em bronze, entalhes de pedra e cerâmica, e é 
encontrado na Europa do sul, central e do norte 
entre as relíquias da Idade de Bronzee posteriores 
(Figs. 77 a 79).

O cavalo desempenhou uma parte importante 
no ritual religioso. O seu papel mais significativo é 
associado com o ritual das esrações do ano: onde

ele era sacrificado. Durante • estação de renasci
mento, ele era objeto de grande atenção. Na Litu
ânia, os cavalos eram banhados e enfeitados no dia 
de São Jorge (23 de abril). A fecundidade inata do 
cavalo não se limita ao mundo animal, mas pode 
entrar também na esfera da vida humana. O cavalo, 
especialmente o brilhante cavalo branco, era sím
bolo de amor e de felicidade. Nas canções mitoló
gicas da Letônia e Lituânia, o cavalo, ou mais fre
quentemente, dois cavalos são inseparáveis dos cor
pos do céu, particularmente do sol. Nestas canções 
eles são chamados de "Filhos de Deus".

No simbolismo religioso da Europa, o cavalo 
ganha importância a partir da idade de Bronze. 
Mas o touro e o bode antecederam o cavalo. No 
começo da era agrícola, a divindade do céü era 
simbolizada por um touro, que chamava atenção 
pela sua grande vitalidade, força fisica e voz pode
rosa. Entre os hititas e os babilônios, o touro foi 
associado à divindade do ar, a própria divindade 
frequentemente assumia a forma de touro Na sua 
arte, a divindade do ar é representada montada 
num tourq, tendo numa das mãos um raio e enci
mada pelo sol e pela lua Na arte egípcia, minoana 
e de Micenas. a cabeça de touro está associada com 
satélites; e também machados, círculos, anéis, rose
tas e estrelas são pintados na testa do touro ou 
entre os seus chifres.

Uma associação semelhante do touro com divin
dades do céu é encontrada na arte pré-histórica da 
Europa. Na Europa centrai, figurinhas de touro em 
cerâmica, frequentemente ornamentadas de ponti
nhos são conhecidas desde o IIIo milênio AC., do 
Io'periodo Danubiano e posteriores. As gravações 
em rocha da Escandinávia, presumivelmente da
tando a Idade de Bronze, mostram pontinhos ou 
anéis entre os chifres do toura • (continua)
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kam žemės sklypų pardavinėjimas išsi- 
mokėjimui. Lietuviai, kurie dar prieš 
krizės laikus dirbdami turėjo šiek tiek 
santaupų, noriai pirko tokius sklypus 
ir statėsi gyvenamus namelius. Taip iš
kilo pirmasis lietuviams sklypų parda
vinėjimas Vila Belos rajone.

Sklypų pardavėjai, sužinoję apie su
manymą steigti lietuvių mokyklas, no
rėdami pakelti tų sklypų vertę ir grei
čiau juos išparduoti, siūlė veltui pora 
sklypų Vila Belos rajone, su sąlygą,kad 
ant jų būtų pastatyta mokykla. Tokią 
dovaną priimti buvo gera proga, bet 
kartu ir rizika, nes mokyklos statybai 
nebuvo lėšų. Konsulas Dr. P. Mačiu lis , 
nors tik prieš kelis mėnesius atvykęs j 
São Paulo, tos rizikos nepabojo. Jis ne 
tik priėmė dovanotus sklypus, bet nu
pirko dar vieną. Kadangi 1929 m. São 
Paulyje nebuvo atsakomingos ir juridi
niai veikiančios lietuviškos organizaci
jos, tai mokyklai skirti sklypai,dovano
ti,ir nupirktasis juridiniai priklausė ko
nsului Dr.P.Mačiuliui.

Turint nuosavus sklypus pirmasis rū
pestis buvo įvairiais būdais ieškoti lė
šų mokyklos rūmų statybai. Čia Dr.P. 
Mačiulis ir parodė visą savo sugebėjimą 
ir ryžtą statyti pirmosius D.L.K.Vytau
to vardo rūmus.

Pirmieji lietuvių mokyklos rūmai bu
vo specialiai pritaikinti mokyklai. 1931 
m. gruodžio 25 dieną rūmai buvo iškil
mingai pašventinti. Už trejetos savaičių 
1932 m. pradėjo veikti pirmas moky
klos komplektas. Vytauto Didžiojo rū
mai buvo skirti išimtinai lietuvių moky
klai, nes nei viena iš trijų salių nebuvo

7MŪSŲ LIETUVA

VYTAUTO DIDŽIO vardo rūmai su tos mokyklos mokiniai. Dešinėje stovi mokyklos

vedėja L.Majienė.
numatyta kokiam nors kitamtikslui,nes 
neturėjo scenos vaidinimams, nors tuo 
laiku São Paulo lietuviai niekur neturė
jo nuosavos salės pramogoms, vaidini
mams ar pasilinsminimams jaunimui.

DR. JONO BASANAVIČIAUS
VARDO RŪMAI

Antrieji nuosavi mokyklos rūmai bu
vo pastatyti Vila Anastácio rajone, ga
lima sakyti, pačiu sunkiausiu laiku.Čia 
daug padėjo Vila Anastácio lietuvių Tė
vu komitetas, išsimokėjimui užpirkęs 
mokyklai sklypą nelabai patogioje vi
etoje. Anastaziečiai lietuviai turėjo ne

paprastai daug darbo, kad nukastų že
mę, išlygintų sklypą ir pritaikytų jį 
rūmų statybai. Bet gera valia ir pasiry
žimas visas kliūtis nugalėjo. Dr.J.Basa- 
navičius rūmų statyba buvo pradėta 
vos su 6.000 litų-, 1933 m. pradžioje, 
ir buvo užbaigta tų pačių metų liepos 
29 dieną.

Šie rūmai buvo pritaikinti mokyklai 
vaidinimams, koncertams bei kitoms 
pramogoms. Taip pat buvo pastatytas 
ir mokytojui butas su virtuve. Vila A- 
nastácio lietuviai buvo labai patenkin
ti nauju pastatu ir, mokyklai persikė
lus j nuosavus rūmus, padaugėjo lietu 
vių mokinių skaičius.

(bus daugiau)

Gausus V. Anastácio mokyklos rėmėjų būrelis.
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KNYGOS
REDAKCIJOS PASTABA

Pateikiame ML skaitytojams dar vi
eną Klemenso Jūros knygos MONSIN
JORAS recenziją. Šią knygą turėtu pe
rskaityti kiekvienas Brazilijoj gyvenan
tis lietuvis.

Knygą galima gauti ML redakcijoj.
Kaina Cr$ 500,00.

Knygos autorius savo in memo- 
ria m laisvai ir įtikinančiai 
primena mums,kad lietuviai ”laiko 
vingiuose,gyvenimo vargų painėse bu 
vo ir yra Viešpaties maloningumoap 
dovanoti didžiai šviesiomis asmeny - 
bėmis

Norėtųsi pridėti,kad lietuviam šiuo 
metu, kad tas dorybes dar padidinti ir 
išsikovoti savo tautai politinę - valstj 
binę nepriklausomybę, būtinai reika - 
linga vienybė ir malda ir dar karta 
malda»».

Ši knyga,tai tikri įvykiai, jei taip 
galima pasakyti, iš košmarinės epo 
cbos, iš tų dienų, kada mūsų laisvą tė 
vynę užgriuvo Maskvos raudonosios 
ordos su visu šėtonišku žmonių naiki 
nimo aparatu - GPU, MGB, NKVD ir 
taip toliau. Tai sukrečiantieji įvykiai, 
bet jie tikslūs ir teisingi, jie visuo - 
met mums atmintini, nes jie yra liūdi 
(..... ................ ...........................

CLINICA EM GERAL 
4

OK. AKKADIJ PROKOPOWITSCH

CIRURGIÃO DENTISTA

Rua Harmonia, 880 - Fone: 211-4499 
I Vila Madalena — São Paulo

ninkni istorijos teisme, kurio Maskva 
kaip ir Berlynas neišvengs.

Knygos MONSINJORAS pagrin 
dinis herojus,tai dvasiškis ir didelis 
patriotas,anų tolimų laikų Kauno ku - 
nigų seminarijos prefelitas Zenonas 
Ignatavičius - Ignonis, buvęs Kristaus 
apaštalas Gudijoje nacių okupacijos 
laikais,o vėliau tremtinys Vokietijoje 
Šventojo Kazimiero Lietuvių Kolegi - 
jos organizatorius,teologijos mokslų 
daktaras. Rio de Janeiro lietuvių kolo 
nijos ilgametis spiritus movens,krikê 
čioniškai lietuviškos dvasios gaivinto 
jas ir stiprim i/jas.

Jis, Zenonas Ignatavičius, lyg gaivi 
na utis spindulys, knygos autoriaus žo 
džiaiSjbuvo Brazilijos lietuviams.

Uolus kunigas, kanauninkas, prela - 
tas, visuomenininkas ir visų draugas. 
Labai kuklus gyvenime ir mylimas vi 
sų kaip brolis, tėvas, sielosvadovas.

Jis tylus apaštalas tarp l<alinių,ka
ro belaisvių svetimose žemėse.

Gana taikliai ir subtyliai Halina Di 
džiul dė - Mošinskienė rašo apie jį :

” Prelato Zenono Ignatavičiaus ke
lias Brazilijoje nebuvo ” šilkais klo - 
tas ”,bet savo kantrumu,saulėta nuo 
taika, jaunatvišku entuziazmu ir žmo 
gaus pažinimu jis sugebėjo prikelti 
lietuvį,užsnūdusį tropikų palaiminto
je šilumėlėje... ”

Verta atkreipti dėmesį į knygos 
puslapius,kuriuose randame labai 
daug pirmos sovietinės okupacijos su 
krečiančių vaizdų, kurie pasikartojo 
vėliau ir kaip ’’išrinktoji tauta” nebu 
vusi skriaudžiama nepriklausomoje 
Lietuvoje perėjo į okupanto pusę su 
vispusiško cinizmo ir brutalumo ma
niera. Štai ką žydų bendruomenės ats 
tovai 1940 metais rašė Kauno miesto 
Vykdomojo Komiteto pirmininkui An
tanui Garmui ( Draugui Dr. )0 ” Ka
dangi dabar jau turime liaudies vai - 
džią ir mūsų kraštui daugiau nereika 
lingi religijos skelbėjai, todėl prašo
me tuojau pat Kauno kunigų semina
rijos rūmus įteikti Kauno žydų ligoni 
nės personalui,kad galėtų juose patai 
pinti savo šeimas ir įrengti slaugių 
vaikams darželį ir pionierių būstinę.

------ESCOLA SOFIA 
y COSTURA E MODELAGEM X
f3 KALBAMA LIETUVIŠKAI

Ruada Graça, 381 - Casa 6 - Fone 220-8319 — Bom Retiro

R E L O J O A R I A " M A U Á " '

Relógios - Jóias - Despertadores - Bijouterias - Artigos Fotográficos 
Rádios - Gravadores - Canetas - Isqueiros - Pulseiras - Artigos para |

presentes em geral e os melhores preços da cidade. b
CONSERTOS EM GERAL COM GARANTIA — OFICINA PROPRIA £

Rua Máuá, 422 . Fone: 227-1014 ■ São Paulo J

Tikimės, kad šis mūsų teisėtas ligi 
diskas prašymas bus tuČ tuojau pater 
kiritas,etc...”

Žinoma tokį prašymą tuoj pat pat
virtino tuometinis Liaudies Sveika
tos Ministras dr. L.Moišė Koganas.

Tokiai žydų akcijai net lietuvių ko 
munis ta i pasipriešino. Kauno Kunigų 
Sen i na rijos patalpos atiteko sovie - 
ta ns, ra.ud unarm iečių karininkams.

Skyriuje ’’Kančių keliais ” knygos 
autorius išreiškia lietuvių tautos,per 
sekioja mos ir pasmerktos sovietinio 
genocido ba isumams, m intį tokia is Žo 
džiais: "ir tik Tu, o Dieve - likai vie 
nintelė viltis...

Tačiau autorius išryškina dar ir 
kitą viltį, kuri ištikrųjų kaip jis pats 
vėliau įsitikino buvo absurdiška, ne - 
tikra ir apgaulinga.

Daugumos lietuvių viltys vis krypo 
į Ameriką. Tada nežinojome, kad -in < 
rika neužtars veiksmu nelain ingas 
pavergtas tautas, jeigu tame neįžiūrėk 
rėš sau patiems naudingo biznio.'..

Ir štai pagaliau ” Kovojanti tauta 
Tame knygos skyriuje vaizdingai au
torius perteikia visos lietuvių tautos 
nuotaikas, kai sovietai laike metų (be 
veik m etų ) žiauriausiais būdais susi 
dorojo su lietuviais patriotais, intel i 
gentija.Visa tauta , išgąsdintą ir vaike 
ma laukia konflikto tarp hitlerinės V<- 
kietijos ir sovietinės Rusijos, Lietu - 
vos okupantės. Tuo metu miškų tank 
m yna i priglaudė Lietuvos jaunimą,vi 
sus tuos, kuriems grėsė pavojus būti 
suimtiems ir išveštiems į Sibirą,.. 
1941 metų karas išgelbėjo lietuvių 
tauta nuo Sibiro, kai ją okupavo vo
kiečiai. •

LAISVOJI LIETUVA

TĖVAS JONAS BRUŽ1KAS, S.JL

Kun. B r už i ko gyvenimas aprašytas 180 pus
lapių knygoje. Turi gana daug iliustracijų. Visi, 
kas tik pažino Tėvą Bružikg — misijonierių, 
turėtų paskaityti tg knygą Ypač jdomi jo jau
nystė ir sunkus kelias j mokslą Gražus pavyz
dys jaunimui.

Kaina Cr. 50,00
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JUOZAS GRIŠMANAUSKAS

T0|Ll|NlE|llĮ|KM|i>KA(T4l
PABAIGA

(Tęsinys iš praeito numerio)

Ką čia kelmą užmigsi. Maištausi savo lo
voje, galvoju apie Paulauską, galvoju apie vi
nis. Ir taip neramu, rodos, aš pilnas prismaigs
tytas vinių, ir negaliu jų išsitraukyti. Galvoju, 
kaip išsinešti viršun pas Lionginą savo daiktus 
— vatines kelnes nusimoviau, šilta laive, tai 
savo mėlynom, ir auliniais batais, bet turiu dar 
baltinių, treningą, kelnes — nesinorėtų palikti. 
Pasižiūriu, gi priešais gulintis Paulauskas žiūri 
viena akimi. Bet miega. Kokia čia mada miego
ti, kaip zuikis, — galvoju ir pykstu. Man atro
do, kad ta jo viena akis mato mano visus rū
pesčius ir paslaptis.

— Matai tu mane, ar ne, — galvoju sau 
žvilgčiodamas į jį, ir negaliu suprasti.

Nulipu iš lovos, rausiuosi savo popieriuose. 
Taip sutarėm su Lionginu. Kad nors labai 
brangūs mums tie artimųjų laiškai, nors jie vi
sai nekalti, tačiau, jeigu mūsų žygis nepavyk
tų, jeigu mus rusai sužvejotų — aišku, vargins 
tuos nelaiminguosius asmenis, kurių vardus 
pamatys. Tad juos turime paskandinti, laiškus, 
kaip jūroje mirusius. Pririšim prie jų plytų. 
Plytų gi yra laivo dugne, jas vežiojamės laivo 
lygsvarai palaikyti.

Rankioju popiergalius, žvilgčioju į Pau
lauską. Galvoju apie jo akį, galvoju apie vinis, 
galvoju apie plytas, apie namus, vėl apie vinis, 
vėl apie plytas. Gal būt, ir mes prtežrišiine pa
tys sau plytų ir krisime žemyn, jeágu kitaip ne
išeis. Dabar, kai jau taip aiškiai galvojame, jog 
bėgsime, nebegalėjau įsivaizduotų kad bereikė- 
tų grįžti ir vėl gyventi vergijoje, be vilties.

Lionginas viršuje taip pat tvarkė savo laiš
kūs, -ir panašiai galvojo, kaip ir aš. Taip vėliau 
išsikalbėjome, ir abiem atrodo, kad visi klau
sosi ir žino.

O tie sau būna, kaip visada. Mechanikas 
kitoje kajutėje, šaša mašinų skyriuje krapštosi, 
gi Miša už vairo. Ir po kokių keturių penkių 
valandų tas ateina pas mane, pavargęs. Girdi, 
pavaduok.

— Gerai, — sakau ir galvoju, kad jau ge 
riau darbas, negu toks poilsis, kokį aš turėjau, 
kad bent sumerktum akis. Neramumas toks, 
kad stačiai tvilkdo odą, lyg vinimis kala. Tos 
prakeiktos vinys, — galvoju,

— Pamiegok tu kajutėje, — sakau Mišai 
bet tas kratosi:

— Ką, tu, ko gero dar kapitonas pamatys 
— aš čia prisnūsiu, — ir jis susiriečia šalia ma
nęs, mat, ten buvo galima atsisėsti

Laikau vairą ir galvoju, kad niekuomet ne
bus taip sunku žvejoti, kaip plaukiant, laisvės, 
štai, pats valdai laivą, ir žinai į kokį krantą 
nori plaukti ir ne taip jau toli, o vistiek taip 
toli, kad gal tiktai pro mirtį tenai prasimuši, o

SKATTYTO1AI RAŠO- 
z

São Paulo, 22 de Janeiro de 1980

Caríssima Colonia Lituana,

Agradecemos cordialmente o envio do 36* numero da 
CRÔNICA DA IGREJA CATÓLICA NA LITUÂNIA33. Re
tribuímos com remessa do 6?numero do “ABN-Correspon- 
dence33, de novembro-dezembro de 1979, o qual contem 
material muito interessante sobre a Lituania.

Também estamos convidando respeitosamente os DD.Re- 
presentantes da Colônia Lituana de São Paulo, para partici
parem numerosamente da primeira reunião do Comitê Inte- 
rétnico para homenagear o Papa Joao PauloII, o qual visita
ra o Brasil em julho p.f.

DATA e HORÁRIO: 1 de fevereiro p.f, (sexta-feira), as 
19:30 hs;

LOCAL-. Colégio de São Bento (Largo São Bento) na Ca
pital;

METRÔ: Estação Sao Bento.
Pede-se muito a participação dos Jovens, do Clero e dos 

Adultos.
Agradecendo mais uma vez pela “CRÔNICA DA IGRE

JA CATÓLICA NA LITUANIA33 despedimo-nos escoteira- 
mente

SEMPRE ALERTA!

Chefe Bohdan Bilynskyi

Rio de Janeiro, Sausio 31 d. 1980 m.

Mielas pone Administratoriau,

Skaitydamas “Mūsų Lietuvoje” apie spaudos masinos ap
mokėjimą, labai susirūpinau. Siunčiu jums “cheque visado33 
Cr$ 4.500,00. Tris tūkstančius prašau paskirti spaudos vajui, 
o Cr$ 1.500,00 šių metų prenumeratai

Linkiu jums didelio pasisekimo šiame patriotiškame darbe, 
“Mūsų Lietuvos33 uolus skaitytojas

Kazys Audenis

gal ir pats krisi. Ir darosi liūdna, ir vėl galvoji

Pradeda darytis vėsiau, aušta, jau sutinka
me žvejų laivus. Nesikalbame su jais, nepersi
metame pasisveikinimais, kaip vaiduokliai pra
silenkiame, nesustodami, mums uždrausta. To
kia broliška tvarka Sovietų Sąjungoj — bijotu 
Buvo čia tokia istorija su vienu radistu, kitame 
laive. Jis nuklausė dviejų laivų pasikalbėjimą. 
Kalbėjosi vokiškai, matyt, tarybines Vokietijos 
žvejai, kuriuos kvadratuos kiek jie žuvies pa
kelia, tad ir jis įsimaišė į kalbą, ir pasinaudo
ję žiniomis, parvežė gerokai daugiau žuvies.

Tačiau krante jis pasigyrė, iš kur buvo to
kie laimingi, iš kur sužinojo, ir vaikinas dau
giau jau nebesėdėjo jokiame laive. ’ įBus daugiau)
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10
įsas musų lietuvMŪSŲ ŽINIOS
KĄ DARYSIME POPIEŽIUI SUTIKTI?

JoSv. Popiežius JONAS PAULIUS II 
atvyks j Braziliją š.m. liepos 13 dieną,bet 
jau dabar S.Paulio emigrantai pradeda gal
voti ir judėti. Štai penktadienį, 1 Vasario 
19:30 vai., Sv. Benedikto kolegijoj buvo 
sušauktas komunizmo pavergtų tautų ats
tovų posėdis. Dalyvavo Lietuvos, Ukrai- •. 
nos, Čekoslovakijos, Vokietijos ir Kinijos 
reprezentantai, tarp kurių trys kunigai. 
Skautų vadovui, ukrainiečiui B.Bilynskyi 
pirmininkaujant, buvo pagerbta drąsi ir 
ankstyba lietuvių iniciatyva parašyti laiš
ką Popiežiui, kad Jis teiktųsi atvykti j Vi
la Zelinos bažnyčią ir palaiminti bej pagu
osti už tikėjimą persekiojamų tautų emi
grantus. Lietuvių atstovas, kun.Šileika, 
pranešė, kad jau gautas atsakymas, kame 
Popiežius dėkoja uš laišką, nors dar nepa
žymėta ar prašymas bus tikrai išpildytas

, ^J. • ^z?<

wadowice
f ragment ryokxi z fcošdfiJena: wzDctiawQto&wwiyyn
z 132õ r fat. K. M*n

5 jcZz
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PT-FK — ZAXLAD

ar ne. _
Bendru rankos pakėlimu dar buvo nus

tatyta kviesti S.Paulio kardinolą, Evaris- 
tą Arns, kaip virš minėtų tautų emigrantų 
globėją ir susirinkti vėl toj pačioj vietoj 
vasario 29 d., 20 vai. Ta proga jau butų 
renkamas veiklos komitetas ir jo valdyba 
pristatant dar kitų projektų bei sumany
mų. 21 balandžio, per tautinę Tiraden- 
tes šventę, kokiam nors uždaram stadi
one pramatoma švęsti interetnines Ve* c 
lykas.

Prie progos buvo iškelta lietuvių kolo
nija kaip veikliausia S.Pauly, nes tik ji vie
na teįstengianti suorganizuoti tarptautinio 
masto kongresus, versti j portugalų kalbą 
ir platinti Lietuvos persekiojamos Bažiy- 
Kronuką, spausdinti savo savaitraštį, pasi
rodyti televizijoje ir pravesti kitokias ma
nifestacijas, nors, vietinė spauda, neper- 
daug linkusi garsinti etnines grupes, mažai 
apie tai atsiliepianti.

ŠYPSENOS
{žeidimas:

Klijentas įeidamas tabako ir rū-
kymo priemonių parduotuvėn, žino
damas, kad jos savininkas neprigir
di, garsiai prašo degtukų.

Pardavėjas (savininkas) įsižeidęs 
atsako:

— Be reikalo tamsta taip šauki! 
Kokių tamsta nori: su ar be filtro?

Girdėjau ištekėjote už jauno ar
chitekto, ar patenkinta esate?

— Labai! Ir ateityje tekėsiu tik
tai už architekto.

F klausinis pajėgumas kaltas
Ponia šalygatvėje sėdinčiam elgetai 

paduoda dešimtį centų ir sako:
— Bet tamsta ir dvoki kažkokia

biauria degtine!
— Deja, ponia iš tokios išmaldos 

geresnės negaliu nusipirkti, — atsa-

Ilgų prakalbų pasekmės
— Dėkui Tamstai, kad pasilikai 

salėje, laukdamas mano prakalbos 
užbaigimo, — sakė kalbėtojas vie
ninteliam klausytojui. Klausytojas 
jam atsakė:

— Nėra už ką dėkoti. Aš esu se
kantis kalbėtojas.

E3
g Arėjo Vitkausko WORLD-WIDE NEWS □ 
g BUREAU skiria metinę $1.000 premiją .s 
g už knygą angliškai apie Lietuvos okupa- s 
g ciją 1940 metais ir partizanų kovas prieš g 
g ją. Reikalingas įrodymas gauto honoraro, g 
HSS S
g WORLD-WIDE NEWS BUREAU I 
LN 3£> AREJAS VITKAUSKAS, Editor and Manager 3 
g 309 Varick Street 3
§ Jersey City, N.J.. 07302 g

Banke prie kasos langelio preina 
klientas ir padeda kasininkui lapelį 
su užrašu:

“Prašau sudėti į mano portfelį vi
sus pinigus iš kasos. Mano drau
gas nusitaikė į jus pistoletu”.

Kasininkas paima kortelę ir užra
šo kitoje pusėje: prašom pasitaisyti 
kaklaraišti Mano draugas nutaikė 
į jus televizijos kameros objektyvą.

DE GUARDA
Guarda Chuvas de todos os tipos, para homens, senhoras e crianças

Mini-sombrinhas. tipo Italiano e Alemão.

Vicente Vitor Banys Ltda.

Dra. HELGA HERING■i

MEDICA - GYDYTOJA
HOMENS SENHORAS CRIANÇAS

KALBAMA. LIETUVIS KA!
Av.rEuiina, 99 - V. Sta.Mina das 8300 à$T2 h. 
das U 300 às 18300 Fone: 265-7590
Rua Quartün Barbosa, 6 - B. do Limão

Rua Coelho BarradasJ04 - V. Prudente - Fone: 274-0677 Res.: 274-1886
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MŪSŲ ŽINIOS
MANO KELIONĖ

Mauro Sabonas

Tai buvo viena is ilgiausių, labiau pa
mokančių ir varginančių kelionių mano 
gyvenime,. Ją atlikau su rūpestinguoju 
kun. Petru ir jo nenuilstamu, šoferiu.

Perrktadienj, vienuolikto sausio rytą, 
prasidėjo tas nuostabus mano nuotykis. 
Išvažiavom šešiese, du suaugę ir keturi 
berniukai, aplankyti net dvylikos salezi
ečių institucijų. Pirmoji buvo “Berniukų 
Miestas“ už Jundiai, kur susidraugavau 
su trim berniukais. Kadangi aš gyvenu 
Jundiai mieste, tai tie trys draugai pri
sidėjo prie mūsų ir, sausakimša mašina, 
nuvažiavom visi kartu j mano namus.
Sprogo padanga, bet visvien 12 vai. pie
tavome namuose ir po to iškeliavom j
S. Paulį. Tenai, be perstogės, aplankėm 
keturias saleziečių įstaigas. Pirmoji buvo 
teologijos seminarija, “Pijus XI“, kame, 
esantatostogų metui, seminaristų nebu
vo, o tik pamaldžios ponios ir seselės 
darė-rekolekcijas. Po to nuvykom į Švc. 
Jėzaus Širdies gimnaziją, prie pat auto
busų stoties. Ten yra labai puiki bažny
čia ir knygynas. Užėję i knygyną, nusi
pirkom knygų bei atminimų ir nukelia
vom į Mokos saleziečių leidyklą. Pasta
roji, kartu su spaustuvėm ir mokyklom, 
sudaro didžiulį statybos kompleksą.

Kitas įstaigas aplankėm sekančiom 
dienom. Seštadienj — Pindamonhanga- 
ba aspirantadą, kadaise’ buvusį salezie
čių naujokyną ir svetingą Campos do 
Jordão Dorn Bosco vasarvietę, kur daly\ 
vavom Mišiose ir praleidom naktį. Sek-

FESTEJE COM VODKA

S P U T N IK

«jei.

de Viktor PrakoftKawsch
Rua Cfeéwnie Ferrewa,. 14 2 São Pauto * SP 

Reç. NLA, n» 35LOOO.33 - fcejfcÀ-V.S. t*4S2-R
C.G-CMF. r® 43.B7Ū.591/OO1 - feK&strsa Bsasáeira

Visi kurie gauna “Ateiti“ prašomi užsi
mokėti prenumeratą pas Kun.J.Seškevičių.

WAXVAVZ

PEDIDOS PELO FONE: 266-46â0

11

MALONIAI KVIEČIAME j
VISUS DALYVAUTI §

Užgavėnių I
■i

BLYNU PIETUOSE! 
i

Vasario 10 d. - Fevereiro - 12 vai. i

JAUNIMO NAMUOSE I
Pakvietimus galima gauti pas:

Ona Masienę 
Uršulę Bendoraitienę 
Vyrų Brolijos narius 
Klebonijoje

MŪSŲ LIETUVA

madienj išvažiavom iš tenai dvi valandas
vėliau negu buvo nustatyta ir nuvykom 
j Šv. Emanuelio gimnaziją Lavrinhas.
Ten kadaise mokėsi mūsų kelionės drau-^. 
go, Stasiuko Rinkevičiaus, tėvelis. Vie- | 
ta nepaprastai graži ir rami., Ten irgi -i 
mes pernakvojom ir, išaušus rytui, trau
kėm toliau. Bevažiuojant, musų seneliui 
Volksvageniuisprogo ketvirta padanga 
iš eilės ir turėjom pirkti naują. Aplan
kėm Cruzeiro kolegiją ir važiavom j Lo- 
renos filozofijos bei pedagogijos institu
tą. Jj aplankėm ant greitųjų ir leidomės 
į garsiąją Marijos šventovę, Aparecida 
do Norte, kur turėjom Mišias ir pirkom 
suvenyrų. Paskutinis institutas buvo S. 
José dos Campos parapija, kur apžiūrė
jom šventojo saleziečių kunigo, Rudol
fo Komorek, namus ir relikvijas. Grį
žom j S. Paulj 17:30 vai. ir užvažiavom 
vakarieniauti j kinietišką restoraną. Kun 
Petrui ten viskas buvo įdomu ir nauja. 
Po vakarienės, aš paėmiau autobusą su
grįžti į savo namelius, nes jau buvau iš
siilgęs, bet man buvo labai gaila palikti 
kun. Petrą ir kelionės draugus. Penki 
dalykai lydėjo mane toj kelionėj ir vi
suomet pasiliks mano širdyje: Campos 
do Jordão kalnai, puikus mano draugai, 
dėkingumas Dievui, meilė žmonėms ir 
dvasinė ramybė, kurią sutikau visur pas 
saleziečiu?.

8

Kelionės dalyviai Aparecidoj: Jonas Butkus 
(Vila Alpinos), Kun, Urbaitis (vadovas), Sta
sys Rinkevičius (Carapicuiba), Leonas Kaza- 
kas (vairitojas), Mauras Cesaris Sabonas (Jun
diai), Jonas Grigucevičius (Itapevi).

è .SS

XJ*.'

J. BUTRIMAVIC8US
ADVOCACIA

CIVIL. Inventario, Despejo, etc. COMERCIAL: Falência, Cobrança, etc.
TRIBUTÁRIA: imposto de Renda. ICM, IPI

Rua Barão de Iguape, 212 - 4o and.s/45 - Liberdade Fone: 279-593 7
Horário das 9:00 às 11ÍX) e das 14:00 às 18:00

Rua Campos Novos, 590 - V. Zetina - Horário das 19:00 às 21 ãX)
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SPAUDOS VAJUS
SPAUDOS MAŠINAI AUKOJO

VOSYLIENÉ Petronėlė
AUDENIS Kazys 
PAVILONIENÉ Elena 
RUDYS Antanas

10.000 Cr.
3.000 Cr.
1.000 Cr.

500 C r

ML Administracija giliai įvertina ir 
širdingai dėkoja Petronėlei Draugelytei 
VOSYLIENĖį kuri paaukojo per Kalė
das 11.000 Cr. uš spaudos mašiną, da
bar išpildė savo pažadą pridėti dar Cr$ 
10.000. Tokiu būdu ji patapo du syki
us LAIKRAŠČIO FUNDATORE ir yra 
verta visos lietuvių kolonijos pagarbos,

MUSŲ LIETUVA

4>

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEK _____ _____ _____

Svei

SERGA

gimtadienio proga ML bendradarbį

ALFONSĄ KUBLICKĄ
ir linkime jam geros sveikatos, sėkmės darbe bei 
gausios Dievo palaimos

ML redakcija ir administracija

Sekmadienį kun. S. Šileika aplankė
. Heliopolis ligoninėj S.Caetane, Pq. das Kiekvieno lietuvio pareiga dalyvauti M ~ :rt„ci/nDiir Naęoes veteraną, p.Kazimierą SKORU

nes pati viena paaukojo penktą dalį to, 
ką visa Kolonija teįstengė paaukoti. 
Dievas tegu Jai atlygina už Jos dosnu
mą

MINĖJIME
Seselių Pranciskiečių kolegijos salėje

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES PSKĮ kuris jau laiko negalauja kepenim
Daktarų priežiūra eina jam j naudą 

ir jau taisosi. Jam linkima veikiai ir pii 
nai atsigauti.

Taip pat ML dėkoja Inž. Dail.K.Au
deniui, kad "labai susirūpino", kaip 
kad turėtų būti su kiekvienu lietuvių, 
dėl Spaudos Vajaus ir prisiuntė 4.500 
C r. čekį.

Ačiū ir kitiems aukotojams .

BRAZILIJOJ VYSKUPU KONFEREN
CIJĄ išsiuntinėjo visiems krašto vysku- 
pams-vienuolijų viršininkams raštą su 
prašymu pranešti generaliniam konfere
ncijos sekretoriatui, ar bus kandidatų j 
kunigų šventimus šiais metais. Norima, 
kad tie kandidatai būtų įšventinti popi
ežiaus Jono Pauliaus 1kai lankysis Rio 
de Janeiro mieste.

NAUJI ML PRENUMERATORIAI
Antonia ŽARNAUSKA1TĖ 
Elisabeth STEPONAVIČIŪTE

UŽSIMOKĖJO UŽ ML:

AUDENIS Kazys 1.500 Cr.
KUTKIENÊ Ieva 1.000 “
PAUKŠTYS Jonas 500 “
BAGDŽIUS Jonas ”
RATKEVIČIUS Juozas “ “
ZALUBA Antanas “ “
STANKŪNAS Jonas 400 “
PLIUNDZIULAITIS Simonas “ “
PETKEVIČIUS Antanas “ “
M AKAREVIČIENĖ Magdalena “ “
SAULYTIS Izidorius 3 50 “
ŽVINGILA Justinas “ “
MELDAUSKIENÉ Elena 300 “
VARKALA Albertas 
VIDMANTIENÉ Elena 
NIZEVIČIENĖ Veronika 
PAŽĖRA Eduardas 
PAŽĖRA Eduardas Jr. 
BUTKUVIENĖ Viktorija 
SEJÜNAS Motiejus 
SVOLKINAS Vladas 
SATKÜNAS Pranas 
SKREBYS Antanas

VASARIO 24 d. 1980 m.

15 vai. Mišios Vila Zelinos bažnyčioj
16 vaL Minėjimas

a- Oficialioji dalis
b- Meninė programa

19:30 vai. Koktėlis - Jaunimo Namuose

Rengia:

BRAZILIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ

Soné Tomarienė, KARALAITIS IR 
LELIJA, Jaunimo Bibliotekos leidinys, 

' iliustruotas Juozo Kiburo. įdomi paša- 
| ka apie karalaitį, kalvį, pilis ir leliją.

Gražios spalvuotos iliustracijos. Nesun
ki lietuviška kalba.

MALONŪS GIMTADIENIAI

Praetą šeštadienį, Alfonsas Kublickas 
susikvietė gražų būrį bičiulių j savo na
mus (S. Bernardo do Campo) gimtadie
niui atšvęsti. Su Alfonsu buvo minima 
taip pat Elenos Buitvydaitės gimino di
ena. Prie jų prisidėjo kitų svečių, Ksa
veros Putvinskienės, Genės Žarkauskai- 
tės, Antano Kučinsko ir Blažiejaus Pu- 
gliesi, Buitvydų žento, gimtadieniai.

Kad svečiams būtų patogiau, Alton-- 
sas uždėjo stogą ant viso kiemo. Buvo 
vietos ir ore pasėdėti ir linksmai pasi
šokti. Kadangi dabar jau karnavalo lai
kas, tai šokiams nereikėjo raginimo.

Svečių tarpe buvo pp. Žarkauskai,Pu- 
tvinskai, visa Buitvydų giminė, Kučins 
kai ir jų anūkas iš Santos, Valučiai, Al
fonsas Kublickas J r., Sofija Misiukaitė, 
Marcelė Adulienė, Vanda Sizauskaitė, 
ir Ona Rudžiūtė iš Bom Retiro ir kun. 
P. Rukšys. Svečiai išsiskirstė vėlai, bet 
patenkinti praleidę vakarą draugiškoj 
ir linksmoj lietuviškoj nuotaikoj.

[DOMIOS KNYGOS MOŠŲ
MAŽIESIEMS

Sonė Tomarienė, LAPĖ SNAPÉ,Jau
nimo Bibliotekos leidinys. Iliustravo Ni
jolė Jatulytė, Eiliuotos pasakos apie la
pę snapę ir jos gudrumą. Čia lapė kamin
krėtys, čia laputė pataikūnė.

Kaina Cr. 40.oo

Kaina Cr. 40. oo

Grasė Petronienė, VAIKUČIO 
DŽIAUGSMAI, išleista Petro Petrėno 
Kanadoje. G razios spalvuotos au to rėš 
iliustracijos. Tai pasakų ir gražių eilių 
rinkinys. Knygos pradžioje rašoma: 
"Prašau jūsų, paskaitykit, mano mintis 
pasvarstykit Kas šioj knygoj parašyta 
tai jums yra pasakyta. Noriu laimės 
jums ir gero palinkėti aš be galą Aukit 
sveiki ir laimingi, bukit tautai pavyzd i n-

’ Kaina Cr. 60.go

Soné Tomarienė, UGNIES ŽIRGAS, 
iliustracijos Danutės Švedienės. Tai virš 
100 puslapių gražių pasiskaitymų kny
ga apie ugnies žirgą, tinginį kurmį, dar
žovių karą, aitvaro vaisius ir kitokius rei
kalus. Dalis knygos yra eiliuota. Kalba 
prieinama musu iaunimui.

Kaina Cr. 60.oo
J. Narūne, MIŠKO VIEŠNIA, Vinco 

Aleksandravičiaus iliustruotas Jaunimo 
bibliotekos leidinys. Pasaka apie sniegą, 
svečius ir Kūčių vakarą. Labai graži pro 
ga tą knygelę paskaityti Kalėdų proga.

Kaina Cr. $40,00

"MŪSŲ LIETUVOS" REDAKCIJOJ
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