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Pagalba mažesniems
Niekad niekas mūsų išeivijos Įkurdinimo neplanavo —
nei laisvės laikais, nei gausiems būriams atsidūrus V. Vo
kietijoje po II D karo. Nepriklausoma Lietuva, atsikūrusi
1918 m., turėjo kilti iš karo bei vergijos griuvėsių, rūpin
tis pagrindiniais valstybės reikalais ir dėlto negalėjo rū
pintis savo išeivija Priešingai — išeivija turėjo rūpintis
atsikuriančia Lietuva ir jai padėti. Po II D. karo, kai V.
Vokietijoje masė lietuvių ruošėsi emigracijai, tuometiniai
vadovai bandė skleisti planingo įsikūrimo mintį užjūriuo
se, tačiau jie neturėjo jokios galios pakreipti emigraciją
norima linkme. Anuo metu kiekvienas galvojo už save ir
j ieškojo progų kiek galint žmoniškiau įsikurti. Dėlto gausi
lietuvių masė emigravo ten, kur kas galėjo. Vieni plaukė
Australijon, kiti Pietų Amerikon, treti Šiaurės Amerikon.
Atvykę į tuos kraštus taip pat nerado jokios planavimo
komisijos ir kūrėsi ten, kur kas galėjo. Dėlto įvyko didelis
mūsų išeivijos pasklidimas. Tiktai kiek vėliau, po metų
kitų pradėta stipriau telktis į didesnius pramonės centrus.
Bet ir tai nevisiem pavyko įsikurti didesniuose centruose —■
daugelis turėjo pasilikti mažose gyvenvietėse ir ten auginti
šeimas. Taip susidarė didžiosios ir mažosios lietuvių gy
venvietės, kuriose ėmė reikštis visuomeninė veikla.
ER 30 metų toji veikla ir vystėsi pagal vietos sąlygas
ir esamas pajėgas. Didelėse gyvenvietėse atsirado
gana pajėgūs sambūriai — dainos, šokių, teatro, spor
to. visuomeninės veiklos, profesijų, jaunimo ir t.t. Mažes
nėse gyvenvietėse susidarė silpnesni vienetai. Pradžioje
jie gražiai veikė, lenktyniaudami net su didelių gyvenvie
čių sambūriais. Ęet po 30 metų padėtis labai pasikeitė —
mažosios gyvenvietės neteko savo jaunimo, kuris, baigęs
mokslus, išsikėlė gyventi kitur. Dėlto anos vietovės liko
be jaunimo sambūrių ir net be mokyklų (šeštadieninių).
Vyresnieji veikėjai paseno, ir visuomeninė veikla nusilpo
arba ir visai sustojo. Iš laiškų “TŽ” redakcijai matyti,
kad mažosios gyvenvietės aiškiai silpnėja. Kaikurie kores
pondentai rašo anie sunku valdybų
priduria:
“galbūt tai paskutine valdyua Daug geresnė paaetis di
džiosiose lietuvių gyvenvietėse. Jose taip pat yra daug nutrupėjirno. bet dar netrūksta nei jaunimo, nei senimo.
Vyksta gana gyvas visuomeninis, kultūrinis ir pramoginis
gyvenimas. Tiesa, nebėra ano užsidegimo, atsinešto iš Lie
tuvos, jaunatviško entuziazmo, tačiau matyti gana pastovi
energija puoselėti savąjį gyvenimą, ugdyti lietuviškąją kul
tūrą. išlaikyti esminius dalykus, remti savąsias institucijas.
Taip yra todėl, kad didesnėse gyvenvietėse yra pakaitų —
vieni pavargsta, ar pasensta ateina kiti, o mažose gyven
vietėse to nėra.
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ĖLTO ir kyla reikalas ateiti mažesnėm gyvenvietėm į
pagalbą. Jose nedaug beliko jaunimo, bet dar yra
senimo, kuris gyvai domisi lietuvišku gyvenimu. Vy
resnio amžiaus žmonėms tokiose sąlygose neįmanoma
daryti meno vienetų, surengti vien savo jėgomis iškilesnes
šventes. Trūksta žmonių, trūksta pajėgų. Vietiniai veikėjai
yra išsisėmę, nusibodę, pavargę. Reikia pagalbos iš šalies.
Kas ją gali duoti? Žinoma, didžiosios gyvenvietės, kur ne
trūksta nei kalbėtojų, nei meno vienetų. Jos gali ne tik
pasiųsti savo pajėgas į mažesnes gyvenvietes, bet ir finan-
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suoti, nes mažoms gyvenvietėms tai būtų persunki našta.
Ypač tai pasakytina apie tolimas gyvenvietes, kurioms pa
siekti reikia lėktuvų. Iniciatyvos tokiai pagalbai organi
zuoti turėtų imtis centrinės organizacijos. Pvz. Kanadoje
toks uždavinys turėtų tekti Bendruomenės krašto valdybai.
Prie jos galėtų veikti speciali talkos komisija, kuri visų
pirma ištirtų mažųjų gyvenviečių poreikius ir tada organinizuotų konkrečią pagalbą Kanados mastu. Galimas da
su lykas, tokiam uždaviniui būtų gauta ir federacinės valdžios
parama. O veikti ta linkme būtinai reikia, kol dar nėra
perdaug vėlu. Centrai, sėdėdami didelėse gyvenvietėse, gal
būt nejaučia, bet mažieji labai jaučia. Lietuviškieji kultūri
niai lobiai negali būti privilegija tiktai didžiųjų gyvenviečių
— jie turi pasiekti visus tautiečius.
•
Tėviškės Žiburiai

Lietuvos nacionalinė
M.Mažvydo biblioteka
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Vliko ir PLB kreipimaisi
ATSIŠAUKIMAS

1980 m. sausio mėn. 17 d.

Mieli lietuviai,
Šiandieniniai tarptautiniai įvykiai, su
kelti Sovietų Sąjungos dėl Afganistano
okupacijos, ir revoliucinė, Sovietų Sąjun
gos sukurstyta, anarchija Irane stipriai
sukrėtė laisvąjį pasaulį ir gali labai
reikšmingai atsiliepti į Lietuvos laisvės
siekimus.
Vyriausias 'Lietuvos Išlaisvinimo Komi
tetas, vykdydamas savo įsipareigojimus,
skelbia:
1. VLIKas deda visas pastangas Liėtuvos nepriklausomybės atstatymui. Jo pa
skirtis yra atstovauti Lietuvos valstybės
ir lietuvių 'tautos reikalams;
2. VLIKas siekia dirbti artimame sąry
šyje su Diplomatine Tarnyba, visais pa
triotiškų tikslų lietuviais ir visomis orga
nizacijomis;
3. Savo tėvų išlaikytą Lietuvių Tautos
gyvybę lietuvis perduoda ateities kar
toms, kad amžinai gintume Lietuvą;
4. VLIKas (smerkia Sovietų Sąjungos
kėslus Afganistane ir kitur, pritardamas
JAV ir kitų laisvojo pasaulio valstybių

tams, jungiasi prie šio žygio šitaip:
ia. Deda visas pastangas paveikti lais
vojo pasaulio valstybes, kad jos nedaly
vautų obmpiniuose žaidimuose Maskvo
je ir Okupuotoje Estijoje 1980 metais,
morališkai pasmeikdamos Sovietų Sąjun
gą;
b. Apeliuoja į visus laisvojo pasaulio
lietuvius tiesiogiai ir per visų kraštų lie.
tuvių organizacijų vadovybes, kad nė vie
nas lietuvis nevažiuotų į okupuotą Lie
tuvą ir olimpiadą Maskvoje, jei ji ten
vyktų, tuo prisidėdami prie kitų valsty
bių moralinio ir ekonominio boikotavimo
Sovietų Sąjungos;
c. Šiam moraliniam ir ekxmominiam
boikotui. sėkmingai atsiekti VLIKas krei
piasi į visas lietuvių organizacijų vado
vybes, lietuvišką spaudą ir radiją, prašy
- šia tautinė dorybė. Tik vieningas
lietuvių įsijungimas į šitą aficciją
laukiamų vaisių.
Lietuva ir lietuvių tauta šaukiasi
vieno lietuvio (pagalbos.
VYRIAUSIAS LIETUVOS
IŠLAISVINIMO KOMITETAS

KREIPIMASIS Į PASAULIO
LIETUVIUS

1980 m. įsausio 26 d. Čikagoje, JAV, buvo (susirinkusi Pasaulių Lietuvių Ben
druomenės Visuomeninių Reikalų Komiaijia, kuri svarstė Sovietų Sąjungos agre
siją Afganistane ir pasaulio lietuvių lai• kyseną šiuo metu, Skelbiame Komisijos
sutartas išvadas ir prašymus.
Sovietų Sąjungos agresijai prieš sava
rankiškai 'gyventi siekiančią afganų tau
tą sukrėtė viso pasaulio taiką ir laisvę
mylinčius žmones, įskaitant ir Trečiojo
Pasaulio
.
. tautas. Lietuvių tauta šį naują
sovietų imperialiistiniĮ veiksmą ypač per
gyvena ir reiškia simpaitij'as afganų tau
tai, nes prieš 40 metų lietuviai buvo to
paties sovietų imperializmo auka.
Šis rimtas pasikėsinimas į pasaulio tai
ką reikalauja iš visų mūsų stiprios reak
cijos, todėl Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės Visuomeninių Reikalų Komisija,
! apsvarsčiusi susidariusią-. padėtį ir tautos
interesus, kreipiasi :į visus pasaulio lie
tuvius, tiek užsienyje, tiek ir 'tėvynėje,
su (šiais prašymais:
1. Visame pasaulyje, kur tik gyvena
lietuviai, turi būti reiškiamas protestas

šom atitinkamais žygiais (demonstracijo
irtiis, laiškais, telegramomis, telefonais,
ir t. t.)
; reikšti šį protestą per kraštų valdžios
įstaigas, įspaudą, radiją, televiziją ir ki
tas institucijas kartu su visais laisvę ger
biančiais žmonėmis ir organizacijomis.
Būtina pasauliui priminti, ypač Vasario
16 (dienos proga, kad ir Lietuva prarado
savo laisvę ir nepriklausomybę prieš 40
metų dėl Sovietų Sąjungos agresijos, ir
reikalauti, kad- dovie^iniėfe kariuomenės
būtų .atitrauktos ne vien tik iš Afganista
no, bet ir iš Lietuvos ir kitų pavergtų
kraštų.
2. šiuo metu vienas iš verksmingų bū
dų sovietiniam agresoriui nubausti yra
rėmimas daugelio kraštų reikalavimo iš
kelti olimpines žaidynes iš Maskvos ar
jas atidėti, kol agresija tęsis. Kviečiam
ypač pasaulio lietuvių sportininkus šia
visų linkme įtaigoti savo įgyvenamųjų 'kraštų
duos olimpinius komitetus ir vyriausybes ir vi
sus lietuvius tatslsakyti dalyvauti ar bet
kiek kokiu būdu remti olimpiadą Maskvoje.
3. ‘Kai dėl išeivijos santykių su lietu
viais okupuotoje tėvynėje, pabrėžiame,
Jkad lietuvių tauta nėra atsakinga už s<x

vietinius imperializmo veiksmus. Todėl
būtų klaidinga jai taikyti beit kokiais san
kcijas, nes Lietuva yra tokia pat imiperialilzmo laluka, kaip ir Afganistanas. Iš- eivijos pareiga yra toliau remti lietuvių
tautą įvairiauslals būdais šiais jai pa
sunkėjusiais laikais. Turėtume atsiriboti
nuo siūlymų savo veiksmais izoliuoti
pačią pavergtą lietuvių tautą, lyg ji bū
tų atsakinga už sovietų agresiją. Turime
įkirti okupantą nuo okupuoto lietuvio.
Santykiuose .su pavergtoje Lietuvoje
gyvenančiais (tautiečiais kviečiame ir to
liau laikytis visų išeivijos veiksnių ibendiiaii sutartų išvadų 1974 metais White
Plains, New Yorke, įvykusioje Lietuvos
laisvinimo darbo konferencijoje, kur sa
koma:
“...vilsa lietuvių išeivija protestuoja
prieš okupanto vykdomą pagrindiniu
žmogaus teisių paneigimą Lietuvoje, ypač
prieš' religijos persekiojimą ir Lietuvos
žmonių bendravimo su kitais kraštais
varžymų. Kiek įmanoma okupacinio reži
mo varžtų ribose, laisvojo pasaulio lietu
viams (tikslinga puoselėti ir plėsti ryšius
su pavergtoje -Lietuvoje įgyvenančiais tau
tiečiais išeivijos tautiniam tapatumui su
savo tauta išlaikyti ir solidarumui su ja
Ugdyti. Tuos ryšius mezgant ir palaikant,
išeivijos lietuviams tenka vadovautis sa
vo sveika nuovoka, sąžinės jiautrumu ir
tautiniu, sąmoningumu, vengiant bet ku
rių veiksmų, kurie galėtų pakenkti Lie
tuvoj valstybiniam tęstinumui ar lietu
vių tautos pastangoms "išlikti ir išsiva
duoti iš okupacijos.

Vytautas Kamantas,
PLB Valdybos ir PLB Visuomeninių
Reikalų Komisijos pirmininkas
Saulius Kuprys,

PLB Valdybos ir PLB Visuomeninių
Reikalų Komisijos vicepirmininkas
A. ZYPRĖ PERKELTAS Į
PSICHIATRINĘ LIGONINĘ

Žinomas disidentas Miohąil Makarenko
yra gavęs žinią, kad lietuvis ALGIRDAS
ZYPRĖ 1979 metais buvo vėl perkeltais iš
darbo lagerio į specialią psichiatrinę li
goninę Kazanėje, kur jis- prievartos būdu
yra gydomas jo fizinei bei psichinei svei
katai pavojingais vaistais.
Perkėlimas į psichiatrinę ligoninę te
gali reikšti, kad jis, būdamas darbo la
geryje, toliau protestavo dėl nepaprastai
sunkių gyvenimo sąlygų ir dėl paties ka
linimo, kuris tęsiasi nuo 1958 metų, tai
yra 22 metus.
Michail Makarenko praleido su Algir
du Zypre kelis metus darbo lageryje, jį
gerai pažįsta ir liudija, jog lietuvis kali
nys yra visai sveikas psichiškai, tačiau
fiziškai labai nusilpęs, nes sovietai yra
panaudoję labai žiaurias priemenes šio
lietuvio patrioto rezistencinei dvasiai si;
naikinti.
Laisvojo pasaulio lietuviai yra prašomi prisiminti Zyprės likimą tir vis o mi s
prieinamomis priemenėmis prisidėti prie
jo gelbėjimo akeli os...
© BLOGA yra tik tada, jei tauta
į visą jai daromą žalą ncbereaguoja,
jei ji, nemoralumo atrofuota, sti juo
apsipranta ir rezignuodama jam pa
siduoda. Iš tokių pasidavėlių sunkų
belaukti ko pozityvaus. J. ERETAS
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SAN CASIMIRO MIESTAS VENECUELOJE

Lietuvio diplomoto Knygo apie šv. Kazimiera ispanų kalba

išplatinti šį leidinį. Už paramą
iš anksto dėkoju.
įdomu buvo pasikalbėti su
Leidinys turi 94 puslapius,
kunigu Antanu Perkumu, kny
gelės apie šv. Kazimiera leidė iliustruotas daugiausia šv. Kazi
miero paveikslais, tapytais įvai
ju, kuris tvirtino, kad buvo la rių lietuvių ir svetimtaučiu me
bai svarbu išleisti šią knygelę nininkų. Atspausdintas “Edisar”
ispanu kalba: reikėjo atitaisyti leidyklos Buenos Aires mieste,
klaidingas nuomones apie šv. Argentinoje.
Kazimiero asmenybę ir jo kil Pratartis parašyta Venecuemę. dažnai minimą P. Amerikos los Lietuvių Katalikų Misijos di
kraštuose.
rektoriaus kun. A. Perkumo.
- Atvykęs i Venecuelą sužino Įvadas — Salvadoro ir Gvate
jau, kad čia yra San Casimiro malos nuncijaus arkiv. Emmamiestelis su jo garbei pastatyta nuele Gerada. Yra ir EI Salva
gražia šventove — pasakojo doro universiteto dr. Juan Ri
kun. A. Perkumas. Kartą nuva cardo Raudos žodis, kuriame iš
žiavau ten, norėdamas sužinoti, ryškinamas autoriaus noras šiuo
kas paskatino pastatydinti to darbu pagerbti šv Kazimiero
kią gražią šventovę ir miesteli dokumentacijos tyrinėtoją ir
pavadinti San Casimiro vardu. autoriaus draugą prof. dr. Ze
Deja, nebuvo galima gauti isto noną Ivinskį
rinių žinių; pastebėjau, kad vie Dr Ramires Rauda sako:
tos gyventojai permažai težino "Penkiolikto amžiaus šventojo
apie savo globėjo gyvenimą bei lietuvio biografija parašyta
jo kilmę. Paprastai žmonės ji
vadina lenkų karalaičiu. Todėl amerikiečio diplomato paskuti
man kilo mintis atitaisyti ne niame dvidešimtojo amžiaus
tikslią San Casimiro miestelio ketvirtyje, ir joje iškeliamas
gyventojų nuomonę apie šv. Ka kuklumas, skaistybė ir savitvar
zimiero gyvenimą ir jo kilmę. da; rašoma, kaip šis kunigaikš
Savo nuomonę išdėsčiau dr. tis pasirinko tikėjimo išpažinėjo
Vytautui Dambravai, kuris tuo o ne didžiojo kunigaikščio vai
metu dirbo Venecueloje JAV niką”.
ambasadoje kaip augštas parei “Edisar” leidyklos direkto
gūnas. Dr. V. Dambrava mano riaus žmona ir Buenos Aires
nuomonę parėmė ir, mano pra universiteto profesorė Cecilia
šomas. sutiko parašyti ispanų de Cordova rašo: “Su dideliu
kalba knygą apie šv Kazimierą. susidomėjimu perskaičiau leidi
Sekančia proga nuvažiavome nį apie šv. Kazimierą. Noriu pa
i San Casimiro miesteli keliese sveikinti autorių už rvžta neti
susipažinti vietoje ir išklausinė kinčiame materialistiniame XX
ti vietos gyventojų apie šio amžiuje skirti savo jėgas ir lai
miestelio kilmę ir jo šventovę ka leidiniui, atskleidžiančiam
pavadintą tuo pačiu San Casimi šventojo gyvenitną šešiuose pla
čiuose skyriuose”.
ro vardu.
Leidinio ; kaina - trys dole
Esu dėkingas autoriui dr. V.
Dambravai už darbą ir parama riai, gaunamas P. Amerikos lie
lėšomis. Minėtasis leidinys sie tuvių parapijose. Leidinvs jau
kia supažindinti su Lietuvos išsiuntinėtas i Ispani]a. Argenšventuoju ne tik San Casimiro t i n ą, Braziliją, Kolumbiją.
parapijos gyventojus, bet ir vi Urugvajų, EI Salvadorą. JAVsas P. Amerikos ispaniškai kal bes ir Venecuelą.
bančias tautas. Tikiuosi, kad vi
sose P. Amerikos valstybėse at @ Labdarybė, norinti reklamos,
siras lietuvių, kurie padės man nustoja būti labdarybe (Hutton).
V L EKS A N D RA VA 1S1C NIEN t.

Vasario paskutine savaite buvo ypa
tingai svarbi Brazilijos lietuviams. Tai
Vasario 16 tos minėjimas ir PL
Ben
druomenes vicep. sociologo
Vaclovo
Kleizos apsilankymas.
PLB rūpinasi viso pasaulio lietuviu
problemomis ir ypač tais kraštais, kur
yra daugiau ekonominiu sunkumų. Tie
sunkumai vienu ar kitu būdu atsispindi
ir vietos lietuvių gyvenime. Tiems lie tuviams yra daugiau reikalinga para
mos.
Vaclovo Kleizos lankymasis Pietų Amerikoje reiškia ypatingą. P LB
dėme
sį šiam kontinentui.
Tiek per privačius kontaktus, kaip ir
PLB posėdyje V. Kleiza turėjo progos
is arčiau pažinti mūsų sunkumus ir lai
mėjimus. Dar svečias dalyvavo ateitinin
ku ir B LB literatūros būrelio susirinki
muose. Visa tai tikimės padės geriau pa
žinti šio krašto lietuvių reikalus.
Vienas svečio posakis man krito dėmę
sm “ Jūsų jaunimas labai gerai kalba lie
tuviskai Visur galėjau susikalbėti. Tai
tikrai maloni staigmena."
z

Kalbant apie jaunimą^ reikia pabrėžti
kad ir Vasario 16 - tos minėjime jis pui
kiai pasirodė meno dalyje. Tiesiog atro
dė istorine eiga; senimas užvede, o po
jo jaunimas toliau viską atliko. Smagūs
lietuviški šokiai ir ypač puikus jaunimo
choras " Volungė". Jis per labai trum
pa laika pasiekė nepaprastai gražių ir
geru rezultatų. Tai gal pats geriausias
įrodymas, kad jeigu ko jaunimas nori
pasiekia.

Šiais metais bus visur minimas mu
su žymusis poetas klasikas Kristijonas
Donelaitis.Jis mirė lygiai prieš 200 me
tu: 1780 metais vasario 18. Gera proga
susipažinti ir kitus supažindinti su Do
nelaičio pagrindiniu veikalu " Metais",
poema skirta Prusu Lietuvai.

PETRAS PERKUMA8 — LIETOVIV DOMUKAS SAVXO. Tai biogra
fija jauno lietuvio saleziečio, anksti
mirusio ir garsėjančio savo Šventu
mu. Jos autorius — Petruko moky
tojas kun. dr. Igino Uuraro, sulietuvintojag ir redaktorius — kun. Pet
ras Urbaitis. Lietuvių saleziečių lei
dinys, Sao Paulo, Brazilijai 1970 m.
264 pšl. Leidinys labai gausiai ilius
truotas, spausdintas Romon fcaleaiečių spaustuvėje. Kajna 300 00 Cr
• "MŪSŲ. LIETUVOS" REDAKCIJOJ
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Lietuvių parapijos ir Įų problemos
JAV lietuvių kunigų suvažiavimas, kuriame dalyvavę ir amerikiečių, vyskuĮ^.hei kunigai

JAV Lietuvių Katalikų Kuni asmenvA to pageidaus savęs pra vaujamoji įstaiga veikia Jos už
jieškos savo šak duotis — JAV vyskupus tnfoi
gų Vienybės 70 m sukaktuvinis turtinimui
suvažiavimas įvyko lapkričio nų ‘šioje srityje turės vadovau muoti ir siūlyti įvairias specifi
7-8 d. d. Willimantic. Conn., ne ti tam pasiruošę atitinkamų tau nių problemų sprendimo gali
toli Hartfordo. Suvažiavimą pra tybių kunigai. Jis apgailestavo, mybes. Vyskupams kurią nors
dėjo JAV Lietuvių Kat. Kunigų kad JAV seminarijos ir aplamai galimybę pasirinkus. ji tampa
Vienybės pirm. kun. dr. Zeno- visa JAV hierarchija iki šiol į oficialiąja JAV vyskupų laikyse*
nas Smilga. Pirmąją dieną pir- tai nekreipė dėmesio, todėl iš- na, kuri skelbiama spaudoje ir
mininkavo kun. dr. Matas CV .tisas-karta naujų, kunigų yra tau- pranešama atitinkamiems orgaVas ir kun. Albertas Kontautas. “tanėms parapijoms žuvusi, at- earns, Pati įstaiga vadovaujasi
o antrąją dieną *— kun. dr. Vol- 'kirsta nuo savųjų tautinių šak- praktiškumo principu siekti to,
demaras Cukuras. Suvažiavimui rrų ir netinkanti tautinių para kas tuo metu įmanoma Taigi,
sekretoriavo kun. Vytautas Pik pijų vadovavimui. Jis taipgi nu pvz. politinėje srityje lietuviai
turna ir kun. Justinas Steponai rodė, kad šiuo metu yra kuria Siekia Lietuvos nepriklausomy
mi nauji K. Bendrijos tvarky bės atstatymo, o JAV vyskupai
tis.
mosi tipai tautinių grupių atžvil nieko konkrečiai padaryti nega
Tautinės parapijos
giu. Vienas jų — iš tautinės li. Todėl jie rūpinasi žmogaus
Pirmąją paskaitą “Tautinių grupės kunigų tarpo paskyrimas teisėmis Lietuvoje, nes tai kon
parapijų vaidmuo šiandien” vieno kunigo jiems, vadovauti su kretus ir siekti įmanomas daly
skaitė lenkas mons. Stanley Sy- vyskupiškomis jurisdikcijos ga- • kas.
Mįnėtos komisijos įstaigos jė
pec. Pradžioje jis visų dėmesį liomis. kad tos tautinės grupės
atkreipė į tai, kad kunigų pasi tikinčiųjų dvasiniai ir tautiniai gos yra labai ribotos — dirba
priešinimas prieš sovietų religi poreikiai būtų kuo pilniau pa tik 8 asmenys. Taigi, vienu me
tu ii daugybės įstaigai prisiun
nę priespaudą Lietuvoje dabar tenkinami svetimame krašte.
vyksta su popiežiaus Jono-PauPo paskaitos vykusiose dis čiamų problemų studijuojamos
liaus II žinia. Jo paskaitos pa kusijose paskaitininkas atkrei ir sprendžiamos tik Šešios Pro
grindinė mintis buvo, jog K. pė dėmesį į retai iki šiol žodžiu blemų «trinktos! vadovaujama
Bendrija yra tikinčiųjų tautų ar raštu išreikštą mintį, jog tau si trimis reikalavimais: 1. žmo
mozaika. Kiekviena tauta turin tiniu parapijų amerikietinimas gaus teisių pažaidimai turi būti
ti savo vertę ir svarbą. Tautybė yra žmogaus teisių pažeidimas, smuiktnenlžkai įrodyti;' 2. JAV
tika turi būti kokiu
tai grupės bendrumas vertybių nes kiekvienas tikintysis turi
būdų l ui įvelta, 3. turi bū
sampratos, sandaros fr būdo sa prigimtinę teisę į savo tautybę.
vistiaė
M krašto
’
‘
vitume. Tautinę grupę jungia
Kadangi popietė buvo ilga, o ti
kilmės kraštas, kraujo giminys antrasis paskaitininkas dėl lėk K Bendrija apie ta, sak > Kai
tė, kultūra, gyvenimo ir religijos tuvų tvarkaraščio painiavos vė- neįmanoma laisvo rvfcio si, viesupratimo būdas. Esą net ir mū lavosi, buvo sprendžiama eilė tine K Bendrija užmegzt- ’r tik
rą nuomonę patirti (Lietuvos
sų tautos šventovės bei šventie einamųjų reikalų.
atvejis), tada įstaiga tariasi su
ji mums brangesni už kitus, nes
Vyskupai ir Lietuva
Vatikanu.
jie mums savi. Žmogus bendIšrinkus Jimmy Carter JAV
ruomenėdamas Įsijungia į vi
Antrąją paskaitą “JAV epissas šias sritis ir tokiu būdu sa kopatas ir Lietuva” skaitė kim. prezidentu, žmogaus teisių prinvo asmenybę galutinai ■ sufor-. Bryan Hehir, JAV vyskupų kon- cipas buvo įjungtas į sąrašą krimuoja. Tąi labai svarbu kalbant ferencijos taikos ir teisingumo terijų, kuriais valdžia vadovau
apie tautines parapijas.
komisijos pasekretoris. Ji.>wir- įasi, darydama politinius sprenII Vatikano santarybâ pabrė miausia nurodė kaip jo amo- dimus. Tiktai šiuo metu dar ne
žianti, jog reikia aprūpinti'visus
tikinčiųjų poreikius, teigi ir tau
tiškumo poreikį. Anksčiau JAVse tautinės parapijos buvo stei
TOGA F IT AS—■ RODAS— PNEUS —RADIOSAM, FM.
giamos iš būtino reikalo, nes
SONORIZAÇÃO P/AUTOS. — FACILITAMOSPAGAMENTOS.
naujam ateiviui viska&bbvo sve
tima ir nesuprantama. Ateityje
SAO CAETANO DO SUL ---- AV. GOIÁS, 3324 — FONE: 441-4766.
tautinės parapijos steigsią todėl,
kad trečios & ketvirtos kartos
4
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ją kunigų seminariją, darbuoja
dvasinių pašaukimų klausimą,
_
,. .
si Lietuvoje, o daugelis baigusių
rane a. j ,.
slaptąją seminariją vyksta apaš
v Antrąją suvažiavimo dieną talauti Rusijos gilumon. Iš nei
buvo keletas pranešimų. Apie giamosios pusės jis nurodė, jog
lietuviškojo sekmadienių i r apie 70% jaunimo Lietuvoje yra
Švenčių mišiolo parengimo bei religinėje srityje ignorantai. La
spausdinimo darbus kalbėjo bai daug yra ištuokų ir abortų.
kun. Vytautas Zakaras Mišiolą Taipgi labai paplitęs alkoholiz
tikimasi išleisti, jei ne šių me mas, o valdžia prieš jį kunigams
tų pabaigoje, tai ankstyvoje kovoti neleidžia.
ateinančių metų pradžioje. Nau
Išeivijoje paskaitininkas siū
jai perimtųjų lietuviškų parapi lė siekti to, kad kiek galint dau
jų vadovavimo įspūdžiais su su giau lietuvių kunigų darbuotųsi
važiavusiais pasidalino lietuviš lietuviškose parapijose. Jis at
kos parapijos Bostone klebonas kreipė dėmesį į lietuviškų para
kun. Albertas Kontautas Ir lietu
pijų JAV-se amerikėjimą. Esą
viškos parapijos Brooklyne kle
bonas kun. Jonas Pakalniškis. dažnai tenkinamasi tyliomis MlLabai įdomią pastabą padarė šiomis ir Rožiniu, o reikėtų rū
kun. A. kontautas. Esą, kadaise pintis lietuviškų tradicijų bei
apeigų puoselėjimu.
kard. Newmanas išsireiškęs, jog
žmonės dažnai yra pasiruošę už Pastabos, sumanymai, pamaldos
Kristų mirti, bet retas nori dėl
Vėliau, siūlymų bei sumany
Jo gyventi.' PânáSiai esą su lietu mų metu, kun. Vilius Valkaviviais parapijiečiais:- dažnai jie čius siūlė kunigams atkreipti
pasiruošę mirtinai už lietuvišką studijuojančio lietuviškojo jau
parapiją kovoti, bet retas kuris nimo dėmesį, kad rašytų tezes
ryžtasi lietuviškai parapijai dar lietuviškais klausimais, ypač so
buotis.
ciologijos ir istorijos srityse.
Apie savo darbą JAV valsty Naujasis pranciškonų provinci
bės departamente trumpą pra jolas kun. Paulius Baltakis,
nešimą padarė kun. dr. Jurgis OFM, pranešė, kad pranciško
Saràuskas Jis ten konkursiniu nai ruošiasi išleisti rytinių mal
būdu yra paskirtas vieneriems dų (Laudes) ir mišparų knygelę
Mišios ir pokylis
Po paskaitų risi suvažiavę ku metams. Jo ida&ymu, lietuviška- lietuviškai. Jei kas norėtų didesnigai Mišias koncelebravo anglų
vÍiSs ,*18 mielai patar- nsį- uSkaiČiU
jU ÍSÍgytÍkad
’ tUrėtU
biaį pranešti,
būtų Jam
atkalba su arkiv. John F. Whea vietas
ton. vysk. V. Brizgiu ir vysk. Da- tų ir padėtų.
spausdintas didesnis tiražas.
hiel P. Reilly. Per Mišias, pa
Tikintieji Lietuvoje
Kun. Kazimieras Pugevičius
mokslą angliškai pasakė kun.
Pagrindinę paskaitą “Katali- pranešė, jog 1981 m pasirodys
Ant ana.-' Jurgelaitis, ur.
kų Bažnyčios padėtis Lietuvoje naujas lietuviu kunigu varvnas.
Vėliau vakare įvyko iškilmin ir lietuviškų parapijų likimas
Baigiamąsias suvažiavimo Migas pokylis, kurio programai išeivijoje” skaitė vysk. V. Brizvadovavo Hartfordo lietuvių pa gys. DąUgiausia jis kalbėjo apie visi kunigai su vysk V Brizgiu.
rapijos klebonas kun. Juozas Tikinčiosios Lietuvos vergijoje Pamokslą lietuviškai • pasakė
Matutis. Trumpai Kunigų Vie būklę ir mūsų galimą bei teikia kun Jonas Slaškus,. iškeldamai
nybės JAV-se įsteigimą bei lig mą jai pagalbą. Iš pozityviosios reikalą ypatingai dabartinėje
šiolinę veiklą nušvietė prel. Jo pusės jis nurodė drąsų tautinį aplinkoje lietuviams tikintie
nas Balkūnas Žodi» tarė vvsk.
«■
bei religinį Lietuvos priešini siems skelbti religijos nuo tau
V. Brizgyš ir Hartfordo arkiv. mąsi pavergėjui. Kaip pavyzdį tybės žmoguje neatsiejamumą.
jdhh WHeálòn. TPagrindinę kal nurodė gausų jaunimo lankymą- Esą religiia- atsieta nuo tautybą pasakė vietos vyskupas Da si Šiluvoje. Pasak jo, net daug ir bės’ žmoguje tampa skurdi ir
niel P. Reijly. Jis lietuvius, ypač rusu Ortodoksų jaunimo ten lan-netenka natūralių šaknų tolilietuvius kunigus, jau seniai pa kosi bei meldžiasi atkeliavę iš mesniam asmens plėtojimuisi.
žįsta. Savo kalboje jis pabrėžė Rusijos gilumos
kitos Pugės tautiškumas, atypatingą maldos ir dvasinio ug
Pàsak vysk. V. Brizgio, lietu- sietas nuo religijos, žmoguje ne
dymosi reikalą kunigo gyveni riai jaunuoliai, baigusieji vielą-tenka tikrosios prasmės ir daž
me, o taipgi atkreipė dėmesį į
nai tampa fanatiškumo stabu.

aišku kokį svorį tas principas
turi valdžios sprendimuose akivaizdoje ekohominio principo
bei kitokių politinių išskaičiavimų. JAV vyskupų konferencijos
teisingumo ir taikos komisija
veikia į JAV valdžią, atsižvelg
dama į tai, kokią įtaką pati JAV
valdžia gali turėti keliamos pro
blemos sprendimui. Jeigu JAV
valstybės santykiai su atitinka
mu kraštu yra draugiški, gali
ma tikėtis didelės įtakos bei rei
kalauti. Jeigu tie santykiai yra
nedraugiški, įtaka bus nedidelė
ir problemos sprendime. Tada
daugiau reiškia vieši pareiški
mai spaudai.
Paskaitininkas, paklaustas,
kaip vertinama “Lietuvių Kata
likų Bažnyčios Kronika“, pa
reiškė, jog labai' augštai. Tai
konkreti, dokumentinė, patiki
ma medžiaga, kuria visada gali
ma remtis. Jo nuomone, reikėtų
tik pasirūpinti tinkamai ją pa
skleisti.
JAV Lietuvių Katalikų Ku
nigų Vienybės valdybą tikrai
reikia pagirti už parūplnimą
šių dviejų paskaitininkų, kurie
davė labai daug naudingų min
čių.
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PASAULIO LIETUVIU BENDRUOMENĖJE
PAKEISTA PLB KONSTITUCIJA
Detroite. Dievo Apvaizdos
parapijos Kultūros Centre. Pa
saulio Lietuviu BeneIruomenės
konstitucijos keitimo komisija
gegužės 31 tikrino PLB V-ojo
seimo narių korespondencinio
balsavimo rezultatus dėl forma
laus Pasaulio Lietuvių Jaunimo
Sąjungos įjungimo į Pasaulio
I dėtuvių Bendruomenę.
Posėdy dalyvavo komisijos
pirm Vytautas Kutkus, sekr.
Jonas Urbonas ir narė V ioleta
-Vbanūtė bei PLB valdybos var
du pakviesti stebėtojai — PLB
kontrolės komisijos narys dr.
Adolfas Damušis ir JAV LB Det
roito apylinkės valdybos pirm.
Algis Rugienius.
Patikrinus pagal V-ojo PLB
seimo narių sąrašus. rasta, kad
korespondentiniame balsavime1
dalyvavo 99 iš 129 V-ojo PLB
seimo narių. Balsavo šių kraštų
seimo nariai (skliausteliuose pa
žymėtas balsavusiųjų skaičius':
Argentinos (6\ Australijos (4\

Belgijos (1), Brazilijos (7), Di
džiosios Britanijos (4\ JAV (39\
Kanados (11), Kolumbijos (l\
Naujosios Zelandijos (2\ Pran
cūzijos (1 \ Šveicarijos (2\ Urug
vajaus (3\ V akarų Vokietijos (4 ;
Venecuelos (3\ PLB valdybos
(9), PLB garbės teismo (1) ir
PLB kontrolės komisijos (1).
Suskaičiavus balsus, rasta, kad
už pasiūlytus konstitucijos pa
keitimus balsavo 93, prieš — 2,
susilaikė 1 ir 3 balsai nega
liojo.
PLB konstitucijos 17 stiaips
uis sako, kad PLB konstitucijai
keisti reikalinga kvalifikuota
dauguma, tai vra du trečdaliai
sesijoj užsiregistravusių atstovų.
Kadangi balsavime dalyvavo 99
seimo nariai, todėl du trečdaliai
vra 66 balsai, o už konstitu
cijos pakeitimą balsavo 93 seimo
nariai. Tokiu būdu PLB konsti
tucijos keitimo komisijos iš
ruoštas korespondentiniam bal
savimui projektas yra priimtas ir
galioja nuo 19'J gegužės 31.
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Pagal pakeistą konstitm i|d
PLIS pirmininkas arba PLĮ’s
valdybos paskirtas atstovas jei na
į PLB valdybą, o kraštų Lietu
\ ių Jaunimo Sąjungų valdvbn
pirmininkai turi balsavimo teis^
Pasaulio Lietuvių Bendruoim
nės seime1. PLB garbės teismas
ir PLB kontrolės komisija tampa
ir PLIS garbės teismu ir kontro
lės komisija.
PLB konstitucijos keitimo ko
misija dėkoja visiem V’-ojo PLB
seimo nariam už pareiškimą
savo nuomonių bei už gausu
balsavimą, o PLB valdybai.
PLJS valdybai ir PLB garbes
teismui už glaudų bendradarbiu
vimą.
PLB Konstitucijos
Keitimo Komisija
PLB VALDYBA pakvietė prie Či
kagos
gyvenanti
visuomenininką
Leoną Raslavičių rūpintis pastovios
lituanistinės katedros Įsteigimu prie
kurio nors š. Amerikos universiteto.
Nutarimas steigti tokią katedrą bu
vo padarytas 1978 m. PLB seime To
ronte, o jam pritarė JAV LB taryba
savo sesijoje Kleveiande 1979 m.,
pažadėdama savo valdybos bei švie
timo tarybos talką. L. Raslavičius
dabar renka atitinkamas informaci
jas iš universitetų, lietuvių profeso
rių ir institucijų. Savo pasiūlymus
jis pateiks PLB valdybai, JAV LB
ir Kanados LB valdyboms.

PLB Visuomeninių reikalų komisija. Iš k.: pirmoje eilėje Joana Kuraitė, Vytautas Kamantai, Ginte Damušvtė Ka/\Ambrozaitis; antroje Vaclovas Kleiza, Algimantas Gureckas, Bronius Bieliukas, Ilona Laučienė. Tomas Remeikis n ŠauliuKuprys.
Algimanto. Kezio nuotrauka
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Kristijonas Donelaitis
200 anos após a sua morte, à 18 de fevereiro de 1980, comemora-se
o Bi-Centenário de seu falecimento, deste grande escritor Lituàno
cuja vida e obra sua brevemente será publicada, neste Suplemento.
Aguardem *
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Maria Gimbutas

ANTIGO SIMBOLISMO NA ARTE
FOLCLÓRICA LITUANA
Tradução: R. Steponaityte
(Continuação)
G^SSteOKilSsy To ■ FLORAÇÃO

Fig 90 - Motivos de planta estilizados conforme
aparecem em ovos de. Páscoa lituanos.

Ant motules kapo
Žolelė nedygo,
Žolelė nedygo,
Jokis žolynėlis.
O tiktai išdygo

Devyniom šakelėm
Buini viršūnėlė.

Figs. 88 e 89 - Rocas esculpidos em forma de uma
planta estilizada, usadas em rodade fiar. Leste litum

formas (fâgs. M «S9i. As fmhas barocas das folhas
brotos e flore® «apressam a vitaíídade do brotar e
do florir. Nos ovos de Páscoa, estes importantes ob
jetos de crença popular que simbolizam o poder da
crença popular que simbolizam o poder da terra,
encontramos uma variedade de motivos de plantas
desde os mais simptes até os mais rebuscados (fig.
9OL Flores nas arcas de enxoval representam a ri-

(No tumulo da Meezinha
Não brotava grama,
Não brotava grama,
Nem plantinha dava.
Eis nasceu
A tília verde
De nove ra madas
De copa frondosa.)

9
t

Fig. 91 - Arca de enxoval com motivos de plantas
pintados, de Girkalnis, distrito de Raseiniai, oeste
lituano. Data de 1749.

Em muitas canções vemos crescer uma árvore:
A sempre verde arruda é o símbolo de felicida
de e de castidade das moças. A moça, filha queri "'primeira — im broto, a seguir — a copa". Isto é
da, cresce como a rūta e floresce como o lírio ou a reminiscência da representação pouco realista da
planta na arte popular, pois simbolicamente as par
rosa. Se a rūta viceja, a moça também:
tes mais importantes da árvore ou flor são justa
Se nrve deres, arrudinha,
Jei skirsi, rūtele,
mente o broto e a copa, e nas representações a for
Um
destino
bom,
Man gerą dalelę,
ma natural é transfigurada como se vista por um
Cresça, cresça, arrudinha
Šakok, rūtele,
prisma da fé e do belo. Só os lituanos possuem o
Ate
ramas
cem.
dešimtai
Šakelei.
Lig
milagre da flor da samambaia e um raminho chama
Jei skirsi, rūtele.
Se me deres, arrudinha,
do "jievaras" ou "jovaras", "a varinha de condão"
Um
datttno
mau,
Man blogą daialą.
do foMore Irtuono. Procuraríamos em vão a forma
Tai radžiu k, rūtele. Soca, soea, arrudinha,
natural doctas plantas; elas são símbolos de felicida
D
o
a
d
e
a
raie.
Iš baltų Šaknelių.
de humana, do mistério, do saber, e até de onfcciê-

Ftg. 94 Arca de enxoval do sul da Lituâaèa, omamontada com motivos de planta e
de Ma
rijampole, sul da Lituânia, de 1875.
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MANO GIMTINĖ

Žodinas

Ten, kur Nemunas banguoja
Tarp kalnų lankų,
Broliai vargdieniai dejuoja
Nuo senų laikų.
Ten močiute užlingavo
Raudomis mane,
į krutinę skausmą savo
Liejo nežinia.
Girios ūžė ten minėjo
Tuos didžius laikus,
Kad lietuvis netikėjo,
Jog belaisvis bus.

gimtine - vieta, kur gini ia u
lanka - pieva, lyguma
vargdienis — vargšas
užlinguoti - auklėti
rauda — verkimas
nežinia — nejučiomis
didžius— didelius
kapas - vieta, kur žmogus palaidotas
kančia — kentėjimas
duma — m in tis
MAIRONIS buvo didžiausias lietuviu poeę
i .. .
tas. Jo tikra pavarde Mačiulis.
Kun. Jonas Mačiulis-Maironis- buvo Kau
no kunigu seminarijos rektorius.Jo pats svar
blausias veikalas tai “ Pavasario Balsai“, eiw
e
lerasciu rinkinys, išleistas 1 895 metais.
murri nu™ wwarfcm

mW

Atsakyti]
1. Turmūsų broliai dejuoja?
2. Kodėl motulė [raudojo
3. Ar lietuvis tikėjo būti belaisviu?
4. Ka reiškia milžinas?
5. Kodėl autorius pamilo vargdienio mintis?

Ten apleistos pilys griūva
Ant kalnų aukštai;
Milžinų ten kaulai pūva;
Verkia jų kapai.
Ten užaugau, iškentėjau
Aš kančias visas
Ir pamėgau pamylėjau
Vargdienio dūmas.
Maironis /1862-1932/

Gramatika
Lietuvių kalboje yra 33 raides: a, ą, b, c, č,
d, e, ę, ė, f, g, h, ch, i, į y, j, k, I, m, n, o, p,
r, s, š, t, u, ų, ū, v, z, ž.
Raides f, h, ch, vartojamos svetimiems žo
džiams rašyti, pavyzdžiui; himnas, choras
ir kt.
'‘
Balsių yra 12: a, q ,e, e, ė, i, j, y, o, u, ų, ū.
Likusios raidės yra priebalsės; jų yra 21.
■or—a >■■■ ■■><* iniiiii—nmtTBi r nr

SO

AL88380VÍS.OMÍ- |

DO IDIOMA LITUANO
POR CORRESPONDÊNCIA
Facilidade de aprendizado — Acompanha fitas cassettes
Para maiores informações
Caixa Postal 4424
Rua Juatinaiba, 2»
it I ooo s«o Paulo sp
Fone 273-0348
03 /24 Sao Paulo, SP

J
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štai, kad mes vėl linksmi pavasarį švenčiam
Hr savo darbus ant laukų jau dirbt pasitaisom,
Tuo ir tu. savo skambanti nutvėrusi vamzdį,
>Su visokiais balsais ir dainavimų garsais
Ragini mus pasidžiaugt ir mūsų'lengvini darbus.
*■ Ale sakyk, gaideli dė] ko tu vis pasislėpus
Ir. kad pradeda temt ar naktyj, paderi šūkaut9
Kodėl taip didiai slapais su pasaka savo9
Juk sviets visas, ar būt būrs. ar pons įsirėmęs.
Ir vaikai be buksvų. ir knunėdami diedai,
Kožnas ir kiekviens tavo šauną garbina dainą.
Kad tu mums dyvus linksmų lakštingalų čiauški'.
Tu vargonų bei cimbolų niekini garsą.
Smuikai tau ir kanklys tur su gėda nutilti,
Kad rykaudama tu savo saldų pakeli balsą
' Ir kinkyt, paplakt, nuvažiuot išbudini Jurgį.

7
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UOZAS GRIŠMANAUSKAS
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(Tęsinys » praeito nutnerio

jau netrukus out usé penkių. Dar pasi
ruošiu atsarginį tinklą, jeigu reikalas. Vaikštau
ir galvoju, jau kaip ir kalu vinis: bus taip, reiks
kalti abiejų langų rėmus po kelias vinis
tai pradžiai. O paskui sustiprinsiu vėliau. Kapi
tonas gi su dalba saugos išėjimo angą — iš
abiejų kabinų durys vedė į virtuvę, o iš čia laip
tai į viršų. Ir atsistos jis saugoti taip, kad nie
ko nesimatytų.
— Na, Dieve padėk, — tariam. Pažvelgtam
dar vienas į kitą, ir kapitonas paleido laivą eiti
vieną laikinai.
Priėjau prie lango, iš viršaus pridariau jį,
ir taip, kaip pirma mintyje, vėliau man nesu
prantu greičiu, pliekiu vinis į vieną, tai į kitą
langą. Staiga apačioje sukruto.
— Ką tu ten darai? — šaukia vienas per
kitą, ir visi suskaito prie durų.
— Išleiskit, velniai, — šaukia, paskui sa
ko:
— Išleiskit geruoju!
— Būkite, kur esate, — ramiai sako Kublickas, — vietos jums ten užteks. •,
O tie veržiasi, tiktai traukiasi, pamatę dal
bą, tačiau triukšmauja ir šaukia, ir keikiasi.
— Nešdinkites apačion, — vis taip pat šal
tai dėsto kapitonas, o kol jie taip pfie angos
“posėdžiauja”, aš kalu vinis. Paskui matau,
kad jau laikas ir tinklą nukirsti, nes su juo ne
galėsime paskubėti. Taip, kaip buvome anks
čiau nutarę, sukalęs vinis, greitais smūgiais nu
kertu lynus, ant kurių tinklas laikėsi. Ir štai,
mes jau atsipalaidavom nuo jo. Dabar ardome
savo “nelaisvės tinklą”.
Paimu dalbą iš Liongino, o šis lekia pagrei
tinti laivą. Iš 400 jis pasuka motorą į 450 apsi
sukimų. Dabar be tinklo jis galės taip neštis
Mums gi svarbu, kad laivas plauktų kiek galima greičiau.
Lionginas grįžta, užkaba**^- virvę ant vai
ro. Jis vėl perima dalbą, o man sako, kad dar
kalčiau vinis, bet aš jau jų vos keletą teturiu.
Tai tada jis taria:
— Trauk lauk radistą, — ir jis pats vėl
jiems sako ramiai sėdėti. Visa laimė, kad jie vi
si atakuoja angą, tai aš galiu pasitraukti. Ir
viskas taip greitai eina, kad ir duris atplėšiau,
prikelia Paulauską per sekundę.
— Nemiegok’ — sakau. Padėtum nors kiek.
reikia čia tinklą iškelti.

Ora. HELGA HERING
4

MEDICA
HOMENS

Ir keista, taip greitai jis pašoko is guolio,
ir atsiduria ant denio. O aš jau prie kapitono,
ir perimu dalbą. Jis kalba su Paulausku. Aš

Kublickas sako:
— Tu vakar sakei, kad mėgsti tolimas iš
vykas, kad svajoji apie tropikus. Gal būt, patek
si į tokį laivą. Žinai, tai bus rusų laivas, gal
tropikai, o gal Sibiras. Mes tavęs į tropikus ne
galime nuvežti, bet mes plaukiame į Švediją.
Dabar girdi? — tenai daužosi mūsų rusai. Mes
juos uždarėme. Tu gali apsispręsti. Mes tavęs
kaip lietuvio, nenorime palikti. Gali plaukti su
mumis, tačiau, jeigu nenori — eik ir miegok,
mes tau nieko bloga nedarysime.
— Kad jūs ir paliktumet mane — aš iš
paskos plaukčiau, — sako Paulauskas, susijau
dinęs. Paskui jis dar susirūpina ir klausia:
— Ar čia nekokia provokacija?
— Kalbu visiškai rimtai. Girdi, kaip tenai
jie triukšmauja, — sako kapitonas. Ir tada
Pajaustos sudeda rankas ir, lyg melsdamasis,
kalba:
— Dieve, tokia man laimė, kad aš su ju
mis galėsiu plaukti į Švediją, į laisvę! Sakykit
tik, ką aš turiu jums čia padėti.
— Gerai, - sako kapitonas, — jeigu eini
su mumis, tai ir dirbk su mumis!
Ir štai naujas mūsų bendras. Ir dabar mes
pamatome tikrąjį Paulauską. Jis pasiėmė dar
bą ir ryžtingai atsistojo ant denio tarp dviejų
langų
As stoviu prie angos. Kapitonas eina prie
vairo. Jis grįžta stovėti su dalim, aš einu į ma
šinų skyrių pasižiūrėti. O vos spėju pareiti at
gal, girdžiu, kad dabar veržiasi per langą/ Mat,
jie buvo lyg aprimę kiek, paskui pasigirdo toks
garsas, lyg laužytų lovas.
Taip ir buvo. Jie sulaužė vieną lovą, ant
lentų pririšo peilius. Apačioje laikėme peilius
žuvims pjaustyt. Tai su tokiais ginklais jie iš
apačios muša langą. O langai tokiame aukštyje,
kad vyras, pasilipęs ant kėdės, pasiektų juos.
Mano vi® užkalimai nuėjo velniop. Langas
išsikėlė su rėmais. Po denį pasipylė stiklai, kaip
žuvies žvynai
Matau, pro langą veržiasi mechanikas ir
šaša, o Miša penia angą. Prie angos stovi kapi
tonas, o laivas eina pats. Ką ten eina? Laivas
sakasiaPtokui
(bus daugiau)

Z&saulyje vienas iš tūkstančio žmoni n galba
lietuviškai...
ęfyr tu vienasis

J. BUTRIMAVIČIUS
ADVOCACIA

- GYDYTOJA

SEWQRAS

CRIANÇAS

KALBAMAU ETŲVISKĄ!

Av.Eulinx, 99 - V. Sta. Mana das 800 às 12 h.
Fone: 265-7590

NR. 9 (1644) 1980.IIL6

CIVIL. Inventario, Despçjo, etc.

TRIBUTÁRIA:

COMERCIAL: Falência, Cobrança, etc

m Renda. ICM, IPI

Rua Bario de ígu&pe, 212 - 4o aiuLs/45 - Liberdade Fone: 279-5937
Horário das 9:00 às 11O0 e das 144)0 às 18300

Rua Canopos Novos, 590 - V. Zeüna - Hmárw das 19:00 às 21OO
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ŠITAIP SAO PAULYJE DAR NIEKAD
NEBUVO
Mūsų jaunimas rengia šokius gavėnioje,pa
čiame vidurgavėnyje. Gavėnioje nerengti
šokių yra sena krikščioniška ir lietuviška
tradicija. Tradicija giliai įsišaknijusi tau tos dvasioje. Todėl 1940 m. bolševikams
užgrobus Lietuvą, parūpo ir jiems, kartu
su visa tuo kas Iietuviška.griauti. Pradėjo
rengti šokius Advente ir Gavėnioje. Grojo
muzika, salė pilna šviesų tik jaunimo nebu
vo. Pasisuks keli žydeliai ir pora komjau
nuolių, daugiau niekas neateina ir salė už
sidaro. Jaunimas nėjo, o buvo bandoma
Jaunimas dalyvavęs pamaldose su vėliavoms.
jaunimą i tas sales atvesti ir prikalbinėji •
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES
mais ir pažadias ir grasinimais. Bet jauni
ŠVENTE S.PAULYJE
Seke menine dalis. Jungtinis Ben mas laikėsi garbingai ir nemindžiojo savo
druomenes ir Ausros choras išpildė tris
62 metai nuo Lietuvos Nepriklau
Kiek
dainas, šoko Rūteles ir Nemuno ansam kojomis, kad tautai buvo brangu.
somybes paskelbimo.Teise gyventi tarp
blis, dainavo jaunimo choras Volunge mums žinoma ir tremtyje lietuviai šią tra
tautu yra daug sunkesne negu tarp sei
ir Lietuvos himnu užsibaigė minėjimas. diciją saugojo. Niekad ne vieno krašto lie
mu ar pavieniu asmenų, nes tautu girto
Daug kas isigijo lietuvišku knygų bei su- tuviškam laikraštyje neteko matyti, kad
je vyksta didele kova uz būvi. Lietuva ,
venyru, prie tautiniai apsiredziusios po- kur nors butų rengiami šokiai gavėnioje,
issikovojusi pilna teise gyventi per dvi
nios M. Vinksnaitienes staliuko. Aukš Ir São Paulyje iki šiol tokio įvykio dar ne
dešimti su viršum metu, visur ta garbin
tai priešaky dominavo didelis uzrasas: buvo. Gaila, kad dabar šia tradicija užsima
ga laikotarpi mini ir šviečia.
"TAUTOS JĖGA - VIENYBĖJE". nė sulaužyti. Nerimtas man atrodo paaiš
Simet Lietuvos Nepriklausomybes
kinimas, kad jaunimui reikia pinigų. Yra
Švente Brazilijoje buvo labai gražiai at
dalykų, kurie ir už pinigus neparduodami.
švęsta, vasario 24 d. Misios uz Tėvynė
padėjo minėjimui kertini akmeni. Žmo
Krikščioniškas katalikiškas ir lietuviu
nių, palyginus, buvo nemažai. Is Brazi
tradicijas gerbiąs jaunimas turėtų i tokius
lu puses buvo užkviestas S.Paulo Vice—
Šokius neiti. Tėvai ir seneliai privalėtų jau
gubernatorius ir du deputatai, bet is ju
nimui paaiškinti kodėl nedera tokiu laiku
tik vienas teatėjo. Netruko tačiau bičiu
dalyvauti triukšminguose pasilinksmini
lių, žurnalistų ir simpatizantų.
muose, irpadrausti, kad neitų, Kas neklau
Programa, seselių Pranciskieciu sa
sys, žinos, kad šokdamas mindo gražius lie
lėje, V. Zelinoje, prasidėjo Brazilijos him
nu ir Lietuviu Bendruomenes Pirminin
tuviškus papročius, už kurių išlaikyma Lietu
ko, J. Tataruno sveikinimais. Adv. A.
voje likę jų amžiaus draugai kovoja.
Sliesoraitis pateikė gražia Lietuvos isto
Baigdamas^norėčiau dar kartą kreiptis
rijos santrauka portugalu kalba, trum
[jaunimą, ši kartąviešai, kad pagalvotu ir
pai prabilo deputatas Dr. Artur Pinto ir
surastų būdą šokius nukelti po Velykų, kad
ant galo, laike paskaita pagrindinis kal
to gimtadienio proga mes visi galėtume ture
bėtojas, PLB Vice—pirmininkas, Vaclo
ti džiaugsmo dalyvauti. Tikiuosi, kad dau
vas Kleiza, is Amerikos. Jis nušvietė PLB
guma tokiam jaunimo elgesiui pritartų ir
Valdybos veikla švietimo, jaunimo, poli
ji paremtų.
tikos ir visuomenes srityse, kalbėjo apie _
Su skaudančia Širdimi
busimąjį Kongresą Argentinoje, apie šo
Minėjime kalba deputatas Dr. Artur Pinto
Jūsų kun. Juozas Šeškevičius.
kiu vadovu kursus, jaunimo auklejima
lietuviškai ir iteike B LB Pirmininkui, J.
Tatarunui, Vilniaus Universiteto jubilie
jaus medali.

AtA

MONIKAI KLEIZIENEI
MIRUS
nuoširdžia užuojauta Bagdžių ir Kleizų šeimoms
reiškia
L.K. Bendruomenės choras

Mielai lietuviškų maldų, giesmių bei tradicijų pouseletojai
ata.

Ponia M. Vinkšnaitienė su mižiausiais šventes
dalyviais - jos anūkėmis.

MONIKAI

KLEIZIENEI

mirus, jos sūnui Jonui, dukterims Marijai, Konstancijai, Monikai ir
Marcelinai bei jų šeimoms reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu
liūdime.
Liet. Kat. Moterų Draugija

14

MŪSŲ

10

LIETUVA

NR. 9 (1644) 1980.IH

Rinko aukas, fantus, renge kermošu
Nebuvo nė vienos šventės ar parengim-.
kur Monika nedalyvautų. Priklausė Lir
vių Katalikų Moterų Draugijai ir išbuvo
JAUNIMAS AUKŠTUOSE MOKSLUOSE
daugiau negu 20 metų Maldos Apaštale
vimo Pirmininke. Mylėjo visa kas
bu*
ir lietuviška. Tos meilės liūdi
KS katalikiška----jimui, galėtų tarnauti šis faktas: iki mn
ties išsaugojo iš Lietuvos atsivežtą verps
mo ratelį.
Kadangi Viešpats Moniką mylėjo.leidv
jai dalyvauti savo kryžiaus nešime. Pask
tintais metais buvo prislėgta ligos.senai
vės ir negalios, bet dar vis retkarčiais pa
.sirodydavo bažnyčioje. Mirė aprūpinta
RIČARDAS BENDORAITIS, išėjęs pra ligonių sakramentais.
džios, vidurinę mokyklau ir gimnazija^ pas
Pašarvuota buvo Vila Zelinos Koplyčio
seseles pranciškietes, Sv. Mykolo kolegijo
je. Palaidota su iškilmingomis pamaldomi
je, V. Zelinoje, paskutiniu metu išlaikė eg
ir į amžino poilsio vietą palydėta labai
zaminus net i tris fakultetus:
gausaus būrio artimųjų draugų ir tautie
FEI — Pramonės inžinerijos fakultetą,
čiu.
UPS — Chemijos fakulteta^ Ribeirão Pret<
Dabar mes jos pasigesimevisur, bažny
FEM — Mauaz inžinerijos fakultetą, kame
čioje,salėje, minėjime, procesijoje, ypač
jis mokysis.
Amžinai Giedoki Viešpačiui
giedojime. Tačiau mes tikime, kad ji kar
Gabiam jaunikaičiui, Dieve duok sveika tu su visais anksčiau iškeliavusias jungiasi
tos ir sėkmės’
Vasario 26 dieną J1 vai. 50 min., Sv.
Elenos ligoninėje paskutinį kartą šio pa į dangišką chorą, kad amžinai giedotų
saulio šviesai akis užmerkė MONIKA /
Viešpačiui šlovės giesmę. Kai ieškosime A
KRISTINA PUMPUTYTE , 19 metų Do- Valatkaitė - Bagdžiuvienė / KLEIZIENÈ. A, Monikos mintimis, dažniau nuklysimej
micelės ir Vlado Pumpučių duktė,išlaikė Gimusi Prienų parapijoje I988 metais, aukštybes, negu į jos paskutinio poilsio
egzaminus j São Marcos Universitetą. Ji 1927 metais atvažiavo j Braziliją. Kurį lai- vietą Quarta Parados kapuose, kur ilsisi
studijuos psikologiją.
ką pagyvenusi " fazendose'7 persikėlė į
jos kūnas kartu su savo ištikimu gyvenimo
PAULIUS PUMPUTIS, Kristinos brolis S. Pauta - Vila ZelinonČia velionę visi
palydovu Juozu Kleiza.
Mes už jos pasišventimą ir pasiaukojimą
jau baigė inžinerijos- mechanikos moks - pažinojo ir gerbė. A.A. Monika išaugino
lūs S. Cecilijos fakultete, Santuose.
gausią Šeimą- sūnų Joną Bagdžių ir ketu- lenkiame galvą ir palydime malda.
PAULIUS MEKSENAS, Juliaus ir Aldos rias dukteris-.Mariją, Konstanciją, Moni Visu parapijiečių vardu
Mekšėnų sūnus įstojo i UPS — São Paulo
*r Marceliną / Kleizaites. Visi jie ilgesKun, J. Šeškevičius, klebonas
universitetosociologijos fakultetą. Paulius ni ar trumpesni taiką yra dalyvavę L.K.
Kovo men. 1 d. staigiai mirė savo namuo
daug metu šoko " Rūtelės" tautinių Šo - Chore.
....
.
.
kiu grupėje, o dabar aktyviai dalyvauja S. Pati Monika turėjo puikų balsą ir netin- se, V. Diva, 80-ties metu sulaukusi ONA
ŽALTAUSKAITE VASILIAUSKIENE.
Filipo Neri parapijos ( Pque São Lucas) gėjo giedoti. Giedojo bažnyčioje per mjaunimo grupėj.Pauliaus tėvai yra abu išėjęšįas Ir gegužinės pamaldas, giedojo rozan- Velionė gimė /iukšt. Panemunėj, 1900 m.
spalio 9 d.. Atkeliavo Brazilijon 1930 m.
mokslus pas saleziečius.
čių,valandas, velyknaktį ir budynėse, lai
ir visuomet išlaikė didelę lietuvybės mei
dotuvėse.
EDUARDAS KL1MAUSKAS, Juozo ir
Buvo uoli ir darbšti visų parapijos ir lie- le, mėgo lietuviškas pamaldas ir gimtąją
Kazimieros Deiveikytės sūnus baigė UPStuvi^u darbų talkininkė. Sunkai atrastu- kalba. Paliko du sūnus, Juozą ir Leona
universitete filmoligijos mokslus. Jo bro - me kokį nors parapijos darbą kur A. A.
ir dukterį Olgą su šeimomis ir anūkais.
lis Paulius įstojo j tą patį universitetą stu-monj|<a nebūtų įdėjusi savo dalį. Ar galvo- Buvo pašarvuota namuose ir palaidota V
dijuoti istoriją.
sim apie bažnyčią kleboniją ar jaunimo
Formosa kapinėse.
namus, visur buvo prisidėta Monikos ne Viešpats tesuteikia Jai amžinąją laime o
tik rankomis, bet ir širdimi.
giminėms gausią paguoda^.
i-?

•••
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OSVALDUI VILARES BARBARO

mirus

Pirmajai Maldos Apaštalavimo Draugijos Pirmininkei
A
A
MONIKAI KLEIZIENEI
mirus, sunui Jonui Bagdziui ir seimai, dukterims Marijai, Marcelinai
Konstancijai, Monikai ir šeimoms, Cecilijai ir Juozui Ratkeliams su
seimą reiškiame gilia užuojauta.
Maldos Apaštalavimo Draugijos
Valdyba ir Nares

sūnui Luiz Henrikui, marčiai ir
buvusiai Aušros choro choristei
Brunai Mateiionytei, Jurgiui Matelioniui ir visoms giminėms no
rime išreikšti gilią užuojautą ir

prisiminimą

AUŠROS CHORAS
i

Ai*

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

presentes ern geral e os melhores preços da cidade.
y

CONSERTOS EM GERAL COM GARANTIA ~~ OFICINA PROPRIA

Rua Máuá, 422

.

Fone: 227-1014

São Paulo

j
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ATEITININKŲ SUKAKTIS
Šiemet sueina 70 metų nuo ateitininkų į3teigimo ir 30 mietu nuo ateitininkų įsisieigimo Brasilijoje. Šią dviguba sukaktį S.
Paulo ateitininkai rengiasi atitinkamai pa ninėti.
SVEČIAI LITUANIKOS SODYBOJE
Mano pažintis su sociologu Vaclovu
Kleiza ir jo žmona, p. Astą,.buvo tiktai
per laiškus ir per " Pasaulio Lietuvio '
nuotraukasTaigi, nekantriai laukiau jų
Congonhas aeroporte. Galvojau, kad
daugumas amerikiečiu, ypač iš didmies
čių yra išdidūs ir laiko mus, gyvenan
čius Pietų Amerikoj atsilikusiais. Bet
mano abejone, nuo pat pirmo momen
to su Vaclovu ir Asta tuojau išnyko.
Jie, tikro lietuviško ir atviro būdo
mus sužavėjo savo maloniom asmeny
bėm tąip kad po kelių minučių
jau
jautémèskaip seni pažįstami.
Trečiadienio ryta, sulig suplanuota
svečiams programapsvykom į Atibają
apžiūrėti Lituanikos sodybos. Po nepa
sisekusio vakarykščio susipažinimo su
mūsų karnavalu, nes lijo stipriai ir be
pertraukos, taip kad, nors žiūrovams
vieta Av. Tiradentes buvo uždengta, bet
vistiek stovėjom po lietsargiais.Dėl to—
.do lietaus, per dvi valandas teko pama
tyti tik dviejų "escola de samba" past-'
rodymą ir dėl to, nenorėdami laukti iki
kitos dienos ryto, nutarėm grįžti namo
Bet vėl mus lauke nemalonumas, nes
per kur tik važiavom, visur buvo pilna
vandens, visur apsemta, net po Parque
D.Pedro II viadutu buvo tvanas. Paga
liau pasisekė per trečią tiltą laimingai
pravažiuoti, grįždami manėm galėsime
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OLGOS VASILIAUSKAITĖS - RAFAEL PINEDA šeima labai dėkoja
Sv. Kazimiero parapijos kunigams. Aušros ir Bendruomenės choristams
giminėms, bičiuliams ir pažįstamiems už dalyvavimą Mamos ONUTĖS
laidotuvėse ir tuo pačiu -kviečia i 7 dienos MIŠIAS, Vila S. Clara, to pa
ties vardo bažnyčioje, šeštadienį 8 kovo. 19 vai. ir i 30 -tos dienos Mi
šias, šeštadieni 29 kovo, 19 val.,Šv. Kazimiero parapijos salėje.
t?

los Amerikoje. JTyra gerai įrengta, pas
pamatyti Rio de Janeiro karnevalą per
tatai moderniški, tik dar trūksta basei
televiziją. Bet ir vėl nepasisekė, nes da
no ir sporto aikštes. Per du metus daug
lis Vila Zelinos buvo be šviesos.Taigi
kas buvo padaryta.
pirmasis įspūdis svečiams buvo nepermą
Po skanių pietų ir viską apžiūrėję, jauJonus.
temėspatenkinti, nes mūsų Lituanikos
Užtai, tą trečiadieni, išvykome link
sodyba tikrai svečiams patiko ir buvo
Atibajos susirūpinę del vakarykščio lie
sužavėti apylinkės vaizdais.
taus, ar vėl jis mus neužpuls kelionėje.
Taigi, nepastebejome, kad laikas greit
Bet tą dieną oras jau buvo pagerėjęs ir,
■ prabėgo ir jau reikėjo grįžti namo. Va
pravažiavus Cantareiros tunelį, diena
žiavome dabar jau kitu keliu - per Itati-'
pasirodė būsianti giedri. Kelias be abejo,
ba ir Jundiai. Mes susitarėm pervažiuoti
gražus, kalnuotas su miškais iš abiejų
aer “ Cidade Universitária" ir aplankyti
pusių, taip kad vaizdai tokiu keliu va
S.Paulo " mokslo miestą". Po to užsu
žiuojant rodos, ramino mus.
kom i Morumbi, parodyti artistų ir tur
Sodyboje jau mūsų laukė Dede Juo
tuolių rajoną. Pravažiavom taip pat pro
zas su šeimininkėmis. Aplankėme sve
3alacio dos Bandeirantes, gubernatūros
čių ir išvykos namus ir kitus pastatus
rūmus ir grįžome per Av. Paulista, kur
bei stovyklos įrengimus. Svečiai jautėsi
svečiai pamatė S.Paulo miesto gražiau
patenkinti ir buvo sužavėti gamtos ap
sia alėja su moderniškos arkitektūros
linka su gražiu kalnuotu vaizdu
dangoraižiais. Jau buvo sutemę, kai pa
Tikrai galim pasididžiuoti mūsų Lituajutom vėl Vila Zelinoj ir palikom šve
nikos sodyba. Ji sulig svečiu palyginimu ų
dus pas Šimonius, kur jie buvo apsis—
nieku neatsilieka nuo Dainavos stovyk
J. Tatarūnės.
f
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ONAI ZALTAUSKAITEI - VASILIAUSKIENEI

mirus
mūsų choristei OLGAl, jos broliams Juozui ir Leonui si šeimoms reiškiame
gilią užuojautą ir prašome Dievo visiems paguodos, o mamai amžinosios
i laimės danguje.

Í

AUŠROS CHORAS

Buvusiam Sv. Juozapo Brolijos pirmininkui Jonui Bagdži
šeimai ir giminėms, jo mylimai mamytei
A A MONIKAI KLEIZ1ENEI
iškeliavus amžinybėn
reiškiame gilią užuojauta ir kartu liūdime.

Šv. Juozapo Vyru Brolijos
Valdyba ir Nariai
ixáajRHBjJsaa

Guarda Chuvas de todos os tipos, para homens, senhoras e cnanças.

Mini-sombrinhas. tipo Italiano e Alemão.

Vicente Vitor Banys Ltda.
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LIETUVOS NACIONALINE
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

Olgai, Juozui ir Leonui Vasiliauskams su seime
AiA ONOS VASILIAUSKIENĘ
MIRTIES REIŠKIAME GILIĄ UŽUOJAUTA
Lietuviai yra nuoširdžiai kviečiami
dalyvauti metiniam pasiruošime Vely
koms. Lietuviškos pamaldos bus SantosE m barė, Seselių Vincentiečiu koplyčio
je, ketvirta Gavėnios sekmadieni, kovo
16 d. 10 vai.
Gavėnia yra ypatingas rimties ir dva
sinio pakilimo laikas.

Vakariniai lietuviu kalbos kursai
pradės siu metų I - a pusmetį kovo pra
džioje. Juos gali lankyti tiktai lietuviškai
kalbantieji mokiniai, nes tai nėra pradi nis kalbos kursas. Šiais metais šalia gra
matikos ir sintaksės, bus susipažinta su
pagrindiniais lietuvių rašytojais.
Kursų kalendorius:
kovo mėn. 6, 13, 20, ir 27
balandžio m. 3, 10, 17, ir 24
gegužes m. 8, 15, 22, ir 29
birželio m. 5, 12, 19, ir 26.
Laikas: ketvirtadieniais nuo
20 iki 22 vai.
Vieta: Rua Nova York, 28
apto. 32, Sumaré - São Paulo.
Informacija: tel. 65- 3286
/Alfonsas D. Petra i t is/.
Vadovėlis: Elvyros Narutienes “Lietuvių kalbos pratimai0. Literatū
ros ištraukos išdalintos laike pamokų.
Alf. D. Petraitis.

Liet. Kat. Bendruomenės Choras
ONAI VASILIAUSKIENEI
mirus
Olgai, Juozui ir Leonui su Šeimoms reiškiame gilią užuojautą
Bagdžių ir Kleizų
šeimos

Sesuo iš Lietuvoj ieskų.savo brolio,
kurio vardas - LIUBA ŠERKŠNYS arba
sutrumpintai, Liuba SHA.
Atvyko į B raziliją 1929 m. ir dabar turėtu
turėti 67 m. amžiaus. S. Paule vedė ispa ne Daivą Gomes, mokytojavo, dėstė mu ziką ir paišybą, buvo kompozitorius ir
sukūrė daug vaisų ir tangLL
Kas turėtų apie jį žinių, tepraneša ML
Redakcijai arba p.niai Izabelei Seliokienei
R. Quarema, 105 V. Zelina ar pagaliau
jos sūnui Albinui Seliokui, R. Mai. Malei
A. A TĖVO JONO BRUŽiKO
693, tel. 215.62.47.
7- tųjų mirties metinių MIŠIOS bus at
laikytos sekmadienį kovo 16 d. 8,00
ALDA DRABULYTE-MEKŠENIENE
vai. ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS KO
ieško Marytės Svinciskaitės,gyvenusios
Bom Retire 1936 metais. Ištekėjusi persi P LYCIOJE.
Parapijos Maldos Apaštalavimo mo
kėlė gyventiįV. Anastácio. Dabartines iš 
terys kviečia visus dalyvauti.
tekėjusios pavardės pajeiškotoja nežino.
Turint žinių prašome skambinti:
s
216.67.44.'

L.K. ŠV. JUOZAPO BENDRUOMENES
NARIU
DĖMESIUI
Kovo mėnesio 30 diena/Verbų Sekma dieni/ 16 vai. , Jaunimo namuose, saukia
mas metinis narių susirinkimas.
PROGRAMOJE: Praėjusių metų veiklos
apžvalga,
iždo apyskaita,
einamieji reikalai.
Kunigas Juozas Šeškevičius
Bendruomenės pirmininkas

ŠV.JUOZAPO ŠVENTĖ lietuviškai bus
Švenčiama kovo men. 16 dieną.
11 vaL ŠV. Mišios ir
po to, Šventes pietūs.
Kovo 19 dieną 19 vai. 30 min-, bus šventos
•mišios
- . braziliškai, po mišiųC dizimistuL 'pobūvis.

OSVALDUI VILARES BARBARO
mirus,
sūnui Luiz Henrikui, marčiai,
Brunai Matei ionytei, Jugiui
Matelioniųi ir visoms gimi nėms reiškiame gilią užuojau-

Casa Verde Lietuviai.
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