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KODĖL 0 S U LIETUVI S- 
AS VEIKIMAS SILPSTA?

Viena iš 4 temų, Brazilijos atstovų pateikta 
jgrinėjimui VII PALKo švietimo ir kultūros 
k ijoj. Tema verta būti panagrinėta ir čia - 
cmose.o rganizacijose, religinio ir visuomeni- 

ío pobūdžio sambūriuose. (Red.)

1917 m. rusams nuvertus carą, Rusijoj pra
siėjo nauja valdymosi forma, pagrįsta Markse 

K?ialistine-i... 'c ria'istine-ateistine teorija.Nut
laiko Rusija pradėjo eiti materializmo ke- 

His ir mokyti valkus ir jaunuolius, kad Dievo 
Kr a.

Antrojo pasaulinio karo metu ir jam pasi- 
^aigus, Vakarai pradėjo vadinamąjį technikos 
-mžių ir savo išradimais pasiekė didelę materi- 
dinę pažangą. Mašinos, komputeriai, atominė 
Vergija ir daugelis kitų išradimu medicinos, 
žologijos, fizikos ir matematikos šakose, da

vė žmogui visagališkumo jausmą, ir jis pradėjo 
užmiršti ir neigti Dievo vaidmenį ir įtaką savy- 
.e, užmiršdamas, kad gamta, kuria jis naudoja- 

j Jau buvo anksčiau sukurta ir kad jo paties 
protas nėra žmoniška kūryba.

Šios yra ateizmo ir Dievo neigimo šaknys 
Rytuose ir Vakaruose. Žinoma, Rytuose yra 
daug pirmiau ir stipriau įsigalėjęs, nes yra val
džios principas. Tenai, žmonės yra oficialiai 
bedieviai, bet daugumoj, praktiškai, yra tikin
tys. Vakaruose, bedievybė subtiliai vystosi.Ofi- 
Kliai žmonės yra tikintys, bet praktikoje yra 

nutolę nuo Dievo.
Bet kodėl iškelti tikėjimo klausimą VH-ojo 

Pietų Amerikos Lietuviu Kongreso metu?
Todėl, kad Lietuvoje, praeity ir dabarty ti

kėjimas ir tautiškumas yra labai glaudžiai susi
rišę ir, praktiškai, neišskiriami dalykai. Tai dvi 
lietuvybės išlaikymo bazės. Šis faktas yra nepa
neigiamas ir yra pastebėtas net užsienio turistų, 
kurie lankas i Lietuvoje, politinių komentaristų 
ir net pačios sovietų valdžios, kuriai ši tikrovė 
labai kliudo nutautinimo darbą.

Stebint mūsų katalikišką veikimą, atrodo, 
kad mes tolstame nuo tikėjimo ir į galvą ding
teli mintis, ar šis dalykas neturi įtakos į mūsų 
visuomenišką veikimą? Dažnai išgirstame sa
kant, kad jeigu taip eis kaip dabar eina, mūsų 
lietuviškas veikimas nesitęs daugiau kaip 10 ar 
20 metų. Ar negalėtume tai surišti su katalikiš
ku atšalimu? Panagrinėkime.

Bendrai, mes tikime į Dievą, bet gyvename 
materializmo įtakoje. Tas reiškia, kad mes dažO 
nai pasiduodame medžiaginiams reikalams ir 
leidžiame, kad žemiškos problemos nukreiptų 
mūsų dėmesį nuo dvasiškų dalykų. Taip, mes 
esame atšalę katalikai. Tėvai krikštija, veda vai
tais prie Komunijos, bet neįstengia įdiegti savo 
vaikams meilės ir pagarbos Dievui, nes jie patys 
jos neturi, ar labai mažai jos jaučia. Žinoma,yra 
išimčių, bet iš daugumos elgesio galima prieiti 
šios išvados.

Jeigu norėtume išreikšti mūsų elgesį ma
tematikos formoj arba terminologijoj, galėtume 
pasakyti, kad mes dauginame pinigus, mažina

Lietuviai išeina iš katedros per Vasario 16 d. minėjimą. Prišaky eina gar
bės sargyba - granadieriai, už jų jaunimas, vainikas ir visi lietuviai. Eina 

per Pl. de Mayo ir artinasi prie Piramidės paminklo.
me problemas, sudedame draugus (ypatingai 
turtingus), dalinamės nepasisekimais ir likutis 
yra Dievas, tikėjimas ir religinė praktika.

Bet, ar tikrai, daugumoj, esame atšalę katali
kai? Manau, kad taip, nes:

1) Kas kart dalyvavimas mišiose mažėja. Se
nimas iškeliauja iš šio pasaulio; pusiauamžinė 
karta turi kitus užsiėmimus, išvažiavimus, klu
bus, ūkius, pajūrį; jaunimas taip pat prie visų 
šių dalykų prisirišęs ir į religinę praktika nekrei
pia dėmesio;

2) daugumas iš mūsų yra nuo sakramentų 
nutolę;

3) mūsų vieši pietūs, vakarienės ir susirinki
mai labai retai kada pradedami ir užbaigiami 
malda. Namuose tas paprotys taip pat mažai 
palaikomas;

4) Švento Rašto skaitymas šeimose ne ma
doj; ir jeigu paskelbtume kokį kursą apie Šven
tą Raštą, labai mažai kas juo domėtųsi;

5) Rožančius, Graudūs Verksmai ar Kry
žiaus Keliai, tai tikrai tik “davatkėlių” dalykai;

6) Ką išmokome per katekizmą ir neužmir
šome, tas pasiliko. Bet daug ką laikas ištrynė 
iš musu atminties ir per mūsų subrendimo me
tą nepajėgėme nei truputį padidinti ir patobu
linti savo religinį pažinimą. Mokslo ir profesi
jos dalykuose subrendom, užaugom ir visuo- .< 
met tobulinamos, bet tikybos dalykuose pasi
likome mažais vaikais — ir todėl jie yra visai 
neįdomūs ir nepatrauklūs;

7) jeigu paklaustume lietuvių katalikų tėvų, 
ar norėtų, kad jų vaikas būtų kunigas, gal jie 
šaltai pakreiptų pečius ir atsakytų: “Jeigu jis 
norėtų, mes nesipriešintume”, bet giliai savo 
širdyje, gal pagalvotų: “Saugok Dieve/ Mes 
norėtume, kad mūsų vaikas būtų garsus gydy
tojas, svarbus inžinierius, žymus statybininkas, 
sėkmingas advokatas, turtingas industrialas ar 
l,rtteàÍWRfecÍona]inè’

WftteS PÓ tarnybos dalykai 
rtfefâ^?>cÍonalinè 
hB^H^Wfe&Ó

užima daugiausia mūsų laiko, nes mums reikia 
gerai uždirbti, modernius namus įsirengti, įsi
gyti vasarnamius ir ūkius. Vienu žodžiu, reikia 
iškilti visuomenėj;

9) vaikai išaugę šioj aplinkoj išmoksta dau
giau vertinti materialinius dalykus, o dvasinis 
lašelis gautas Krikšto ir Pirmos Komunijos me
tu, greit, labai greit, pranyksta ir susigeria že
mės reikaluose. Jie nemato tėvuose meilės ir 
pagarbos Dievui ir religijos dalykams. Tėvai 
kartais leidžia vaikus į katalikiškas mokyklas, 
kad neturėtų pareigos mokyti apie Dievą ir ti
kėjimą - “tegul seselės ir kunigai tai daro”! 
Bet dabar matome, kad merginos ir vaikinai, 
kad ir išėję iš katalikiškų mokyklų, neįstengia 
tęsti dvasinį-katalikišką gyvenimą, jeigu šeimo
je neranda palankių sąlygų tam dvasiškumui 
palaikyti;

10) mūsų jaunoje kartoje yra visų luomų 
specialistų, bet kiek kunigų? kiek seselių?

Štai 10 priežasčių, dėl kurių galėtume va
dintis atšalusiais katalikais. Mums stinga mei
lės Dievui, religinio išsilavinimo ir religinės 
praktikos.

Kadangi esame kūnas ir dvasia, žinoma,kad 
reikia rūpintis ir materialiniais dalykais. Bet 
dabartis mums rodô, kad, šiuo atžvilgiu, mes 
einame prie kraštutinumo, nes rūpinamės be
veik materialiniais reikalais. Ir prie ko tas veda?

- Prie šeimų irimo, vaikų nepaklusnumo,vi
suomeninio nesutarimo, o kas svarbiausia, prie 
materialistinės jaunuomenės, kuri pagaliau pa
jus materializmo ir bedieviškumo turštumą. 
Turės mokslą, turtą, ir gerą pozicija visuome
nėj, bet jaus dvasišką skurdą ir badą. Ką darys? 
Netekę dvasinių vertybių ir tiesų, griebsis psi- 
chotropikų, svaiginančių gėrimų ir pasiners į 
lytinius iškrypimus.

Kodėl šeimos skiriasi? Kodėl vaikai ir tėvai 
negali daugiau susikalbėti? Kodėl lietuviška vi
suomenė skaidosi ir silpsta?

1



2 MŪSŲ LIETUVA NR. 13 (1700) 1981JV v

Rua Juatindiba, 28 Parque da Moóca - CEP 03124 
São Pado ■ Brasil Caixa Postai. 4421 • CEP OIOOO 
Diretor Responsável: VYTAUTÀS BACEVIČIUS 
Administrador: STANISLAO ŠILEIKA 
Redige Equipe Editorial - Fone: 273-0338

Atskiro numerio kaina CrS 15,00 
f R Ameriką ozo pastų: 32 DoL 
į tolimus kraštus 50

Vieno Numerio GARBĖS LEIDĖJAS Cr. i.500.00

LIETUM
"NOSSA LITUANIA''

Metinė prenumerata Brazilijoj iki liepos mėnesio CrS 750,00
Prenumerata paprastu paštu į užsienį’ 25 Dol.
Prenumerata oro paštu Šiaurės Amerikon: 40 Doi.
GARBĖS PRENUMERATORIUS Cr$ 3.000,00

Užuojautos, Sveikinimai ir Skelbimai (Armitótos) mokami už skilties (Coluna) centimetrą po Cr. S 75,00 
Už skelbimu kalba ir turinį, Redakcija neatsako Rašiniai gražinami tik autoriui prašant
Straipsnius ir Korespondencija Redakcija taiso bei tvarko savo nuožiūra.
Pavarde pasirašyti straipsniai nebūtinai išreiškia Redakcijos bei leidėju tmomon^. /
Čekius, Perlaidas ir administracinius laiškus rašyti “ Francesco Gavėnas >" vardu.

Savaitei bėgant/
Praėjo Brazilijos lietuviu bendruos 

nés rinkimai. Žiūrint į praeitį, rezultai 
visus nustebino. Jau daugiau negu 10 
metų, kai kiekvienuose rinkimuose v 
mažiau ir mažiau tautiečiu balsuoja. 
Kaip jau buvau anksčiau minėjęs, m* 
mai ar įsitikinimu pasikeitimai tokio 
balsų kritimo nepateisina. Tačiau fak* 
kad kas kart balsai mažėjo.

Ir štai dabar kritimo kreivė staiga at? 
suko į viršų, Tai nepaprastai svarbus re^Tiliitiesiems ginti komiteto dokumentai

KATALIKŲ KOMITETAS
1980 m. birželio 21 d.

'• ' Nr. 32

Lietuvos KP Centro ^Komitetui (ir 
Vyriausybei

Valstybinio saugumo komiteto darbuo
tojai, aplkaltinę tarybinės santvarkos šmei
žimu, suėmė keturis kovotojus už Lietuvos 
tikinčiųjų teises: Povilą Buzą, Anastazą 
Janulį, Genovaitę Navickaitę ir Oną Vit
kauskaitę. Suimtiesiems iškeltos baudžia
mosios bylos. Visuotinai tvirtinama, kad 
jie Ibūsią baudžiami už Lietuvos Katalik' 
Bažnyčios Kronikos gaminimą ir platini
mą.

Ar suimtieji — Buzas, Janulis, Navic
kaitė ir Vitkauskaitė — yra nusikaltėliai? 
Ne! Mes apklausėme daugelį šiuos suim
tuosius gerai pažinojusių žmonių — jie 
visi tvirtino, kad suimtieji yra dori lietu
viai ir pavyzdingi katalikai, kuriems tik 
pavydėti galima jų moralinio kilnurfio. 
Tokius žmones kaltinti tarybinės santvar
kos šmeižimu bei juodinimu yra nesąži
ninga ir žema.

Jei tarybinėje Lietuvoje nebūtų_pažei-
žmones. Ką apie šitai pasakys istorijos 
teismas?

— Nėra dvasinių-religinių ryšių, kurie ant
gamtiškai jungtų vienus su kitais; todėl karšti 
šeimos židiniai užgęsta kaip šaltu vandeniu už
pilta ugnis, ar išbyra kaip sutraukyti brangūs 
perliniai karoliai. Todėl visuomeniški planai su
griūva, kaip ant smėlio pastatyti namai.

Asmeniškai ir visuomeniškai susimąstykime 
šiomis problemomis, nes tai yra žūtbūtiniai 
klausimai mūsų tarpe.

Kaip išeiti iš šios dvasinės negeros padėties?
— Pajuskime pašaukimą dvasiniams daly

kams ir negalvokime, kad tai yra tik senelių da
lykas;

— skaitykime Evangeliją ir įgyvendinkime 
Kristaus mokslą kasdieniniame gyvenime;

— steikime ir lankykime religinių mokslų, 
Švento Rašto ir maldos ratelius;

— eikime į bažnyčūųir veskimės savo vaikus;
— būkime vaikams krikščioniško .gyvenimo 

pavyzdžiu;
— jieškokime sakramentuose dieviškos malo

nės ir dvasiškos stiprybės;
- pageidaukime misionierių atsilankymo, ir 

per Misijas atgaukime Dievo malonę, kuri yra 

dinėjamos elementarios tikinčiojo žmo
gaus teisės ir jei nebūtų stengiamasi Reli
ginių susivienijimų nuostatų ir įvairių 
nepaskelbtų instrukcijų pagalba adminis
truoti Bažnyčią, nebūtų nė Kronikos, re
gistruojančios tikinčiųjų bei Bažnyčios 
diskriminacijos faktus.

Lietuvos tikintieji nuolat susiduria su 
įvairiais sunkumais, ir todėl visai logiška, 
kad atsiranda žmonių, kurie, norėdami 
apginti tikinčiuosius ir neturėdami jokių 
eitų priemonių, taisytinus faktus kelia į 
viešumą. Argi reikia už grotų sodinti to
kius žmones, kurie kovoja už tai, kad bū
tų laikomasi tarybinės Konstitucijos rai
dės, tarybinės Vyriausybės ratifikuotų 
tarptautinių susitarimų ir kad būtų skai
tomasi. su žmogaus orumu? Tekius žmo
nes valstybė privalo gerbti. Prieš tiesą vi
siems reikia nulenkti galvas. Reikia turė
ti drąsos ,sąžiningai pažvelgti 4 padary
tas klaidas, nesvarbu, kokios didelės jos 
būtų. Skaudi iliuzija — bandyti nuslėpti 
tikintiesiems daromas skriaudas, nusikal
timus — šito siekti, kankinant nekaltus

ramybės šaltinis;
- kreipkimės į mūsų dvasiškius, jieškodami 

iseities mūsų dvasinėms problemoms.
Jeigu mes įstengsime šį dvasinį atnaujinimą 

įvykdyti, mes praturtėsi me asmeniškai; šeimos 
santykiavimas žymiai pagerės ir visuomeninis 
lietuviškas veikimas pradės eiti kita linkme. 
Nes, dvasiškai atgimęs,kiekvienas lietuvis pajus, 
kad turi duoti ranką vienas kitam, žengti kartu 
ir užmegzti nuoširdžius k/solidarius ryšius savo 
tarpe. Tada nebus vietos nesamai kai, skaldy
mams, byloms ir visoms kitoms nekrikščioniš
koms išraiškoms, kurios kliudo mūsų veikimą. 
Jaunimas jaus malonumą susiburti, dirbti ir 
tęsti visuomeniškus tėvų darbus.

Sugrįžkime į grynai lietuvišką dvasią, kuri 
per prievartą, Lietuvoje, yra bandoma sunai
kinti, bet kurią, kad ir labai sunkiose sąlygose, 
mūsų broliai slaptai ne tik išlaiko, bet ir ugdo, 
kad nepranyktų ateizmo liūne.

Lucija Jodelytė Butrimaviėienė 

kinys musų visuomeniniame gyvebime. 
Reiškia, kad ilgus metus sėtos sėklos 
pradėjo dygti. Matomai, kad šį kartę ir 
jaunoji karta neatsiliko.

Visu pirma tai reiškia, kad buvusi be* 
druomenės vadovybė įtikino savo tautie 
čius bendro darbo reikšme. Kartu reišk* 
kad visuomenė davė bendrą pasiti kėji 
mo balsę dirbamam darbui, kuriam iki 
šiol vadovavo BLB valdybos pirm. J.Ta 
tarūnas, kartu su visais valdybos ir tary 
bos nariais.

Šiuose rinkimuose dalyvavo 459 bal 
suotojai ir palyginus su 368 dalyvavu
siais per paskutinius rinkimus, bendruo 
menės narių prieauglis buvo apytiksliai 
25°/o. Arba galima pasakyti, kad musų 
narių skaičius padidėjo visu ketvirčiu. 
Tai labai geras ženklas, ypač pamąsčius, 
kad po daugelio metų pastovaus balsų 
kritimo, išsilaikyti nekritus jau būtų bu 
vusi graži pergalė. Tai ką ir bekalbėti a- 
pie balsų padidėjimą?!

Rinkimų komisija labai tvarkingai in
formavo visuomenę. Joje dirbo Nilza 
Guzikauskaitė, Algimantas Saldys, Alek 
sas Vinkšnaitis ir Antanina Gudavičienė. 
Pirmininkavo Magdalena Vinkšnaitienė.

Kitas svarbus įvykis visai Pietų Ameri 
kos lietuvių imigracijai tai VI l-tasis Pietų 
Amerikos lietuvių kongresas, kuris įvyko 
Argentinoje. Kaip įprasta, išorinė tokių 
suvažiavimų dalis daugiausia krinta į akį. 
Ji ir daroma bendrai publikai, tačiau kon 
gresų reikšmė nėra tuose viešuose pasiro 
dymuose. Kongresų rezoliucijos ir nuta
rimai turės reikšmės mūsų imigracijos gy 
venime netolimoje ateityje.

Dar iki šiol negavau tų rezoliucijų,bet 
apie tai bus tikrai verta pasikalbėti, kai 
tik jos pasieks mūsų kraštą. Iš įvairiais 
keliais gautų žinių buvo galima susidary
ti vaizdą, kad švietimas, komunikacija ir 
jaunimo problemos buvo visų dėmesio 
centre. Iš tiesų, tai labai svarbios temos 
mūsų, kaip imigrantų, gyvenime. Nuo to 
priklauso tautinės minties išsilaikymas 
užsienyje.

' SKAITYK IR PLATINK

"MÜSU UETUVĄ "
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Kristaus drobulės tyrimai
Žurnalas "National

19/8 m. Italijoje, Torino
mieste, Sv. Jono Krikštytojo ka
talikų katedroje, buvo viešai iš
statyta drobulė 434 cm ilgumo 
ir 221 cm platumo, kurioje yra 
nuogo, barzdoto ir su ilgais gal
vos plaukais vyro atvaizdas. 
Veido išraiška rodo mirties rim
ti. Kūno dalys 180 cm augščio 
vvro anatomiškai yra tikslios. 
Vaizde yra aiškus žmogaus nu
kryžiavimas. prikalant kūną per 
rankų riešus ir kojas, kraujuo
tos žaizdos aplink galvą, krūti
nes perdūrimas jietimi ir viso 
kūno nužymėjimas’ mažomis 
žaizdelėmis nuo nuplakimo ro
mėnišku bizūnu, kurio virvučių 
galuose buvę švino ar kaulų sva
reliai. Viena veido pusė yra žy
miai na.tin.usi nuo smarkaus su

Torino drobulė, kurioje matyti Kristaus atvaizdas. Jo kilmė bei tikrumas 
tebėra mįslė ir mokslininkams, tyrinėjantiems šia relikvija

Geographic7' apie naujausius tyrimus
mušimo. Visa tai tinka, pagal 
Evangelijų aprašymą, drobulei, 
kurioje buvo palaidotas Kristus.

Istoriniai bruožai
Istoriškai ši drobulė yra žino

ma nuo 14 š. vidurio, kai ji bu
vo Prancūzijoje didiko Geoffrey 
de Charny iš Lirey nuosavybė. * 

1453 m. ši drobulė, atiteko
Liudvikui, Savojos kunigaikš- * 
čiui. Pasakojama, kad Charnio 
dukterėčia gabenusi šia drobu
lę ant asilo ri Burgundiją. Kai 
pasiekė Savojos sostinės vartus, 
esą asilas sutojo, ir niekas nega
lėjo pavaryti. Nuo tada ši dro
bulė buvo palikta Chambery 
mieste specialiai jai pastatytoje 
koplyčioje, kur buvo garbina
ma maldininku.

Tėviškės žiburiai
1532 m. šventosios koplyčios 

zakristijoje kilo gaisras. Kol 
gaisrą užgesino, ištirpęs sidab
ras nuo uždegimo apdegino dro
bulės kraštus,, o vandens pa
liestose vietose pasiliko žymės 
Išdegę kampai buvo užlopyti. 
Tai aiškiai matoma. 1578 m. Sa
vojos kunigaikštis perkėlė dro
bulę j naują savo sosting ,Toli
ną. 1978* m."'suėjo ' 4ÕÓ ‘mėtų 
nuo drobulės buvimo Torino 
mieste. Ta proga drobulė buvo 
išstatyta viešam maldininkų 
lankymui. Paskutini kartą ji 
buvo rodoipa viešai 1931 m. 
1978 m. per 6 savaites drobulę 
aplankė per 3,0p0,000 maldinin
kų. 1978 m. spalio 8 d.-viešas 
drobulės rodymas buvo užbaig
tas. Tada ji buvo pernešta i gre
timus buvusius karaliaus rū
mus, kuriuose per penkias pa
ras be pertraukos bųVo daromi 
įvairūs moksliniai tyrimai.

Tyrinėjimų rezultatai
Po pusantrų, metų^ tyrimų 

analizės paaiškėjo, kad- drobulė
je vaizdo spalva laikosi tik ant 
drobulės vienos pusės pavir
šiaus medžiagos. Jokių spalvos 
dažų nėra Įsisunkusių4 drobulės 
siūlus ar siūlų tarpą. Tai neiš
vengiamai būtų atsitikę, jei 
vaizdas būtų buvęs dažytas ar 

, pieštas. *
Nuostabu tai, kad tik kraujo 

dėmės yra persisunkusios per 
visą medžiagą, ir kraujo dėmių 
vaizdas yra skirtingas. Visas 
matomas vaizdas yra negatyvūs 
(kaip fotografijos filme), o 
kraujo dėmių vaizdas yra tikras 
(pozityvus). Kraujo dėmės yra 
persisunkusios per visą medžia
gą, bet kūno vaizdas ant drobu
les yra tik ant vieno medžiagos 
šono , pačiame paviršiuje. Rent
geno ir ultravioletinių spindu
lių tyrimai patvirtino, kad krau
jo dėmės yra tikros, ir net sura
do kraujo hemoglobino krista
lų.

Ne vienas archeologinis radi- 
. nys nebuvo taip nuosekliai ir 

įtemptai tirtas su Įvairiausiais 
ir moderniausiais aparatais.

Katalikų Bendrija nepriešta
rauja ir neisako tikėti, kad ši 
drobulė yra iš Kristaus įkapių'. 
Mokslininkai neranda nieko 
prieštaraujančio, kad ji negalė
tų būti Kristaus Įkapių drobe, 

' bet nėra jų uždavinys tvirtinti, 
kad ji tikrai yra tokia, v. Ma.

3
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ATSIMENI KAIP MES GRAŽIAI ST0VYKLAV0M?...
JAUNIMO STOVYKLA
V. ELISOJE

Prieš pat PAL Kongresą, vasario 7, 
8, 9, 10 d. Villa Elisoje vyko jau
nimo stovykla, kurioje dalyvavo jau
nimas iš Ąrgentinęs, Brazilijos, Kana - 
dõá. Kolumbijos, Š. Amerikos, Urug
vajaus ir Venezuelos, 
, Stovyklos vadovybę sudarė: kun. 
A. Saulaitis, P. Kuras, A. Mažeika ir 
J. Kunca, A. Mikučionytė, M. Ma
tulaitytė Kuncienė, G. Czopas ir T. 
Simanauskas— Stovyklos mama - G r 
Morkūnaitė.

Stovykloje dalyvavo 19 vyrų ir 17 
moterų.
STOVYKLOS DARBAS

Stovyklautojai buvo pasiskirstę į 
darbo būrelius. Viename, jų vadovė 
Marytė M. Kuncienė mokino dažyti 
lietuviškus margučius, antrąjį darbo 
būrelį vedė Aras Mažeika, kuris kal
bėjo apie dabartinę jaunimo padėtį 
P. Amerikoje.

Buvo išklausytos paskaitos kun. 
A. Saulaičio -- plati informacija apie 
Lietuvą, o L. Sruoga kalbėjo apie jau
nimo komunikacijos formą - lietuvių 

kongreso eigos metu..Jaunimas, dalyvavęs jaunimo sekcijos svarstybose,

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

Mim-sombrinhas. tipo Italiano e Alemão.

Vicente Vítor Banys Ltda.

Rua Coelho Barradas.104 V. Prudente ■ Fone: 2?4-O67'7

kalbą. Šeštadienio ryte vėl paskaita 
kun. Saulaičio. Čia jaunimas susiskirs
tė į 4 būrelius - Uodai, Mėnulis, Sau
lė, Pušynas. Buvo kalbėta apie šias 
temas: Svarbiausi 1970-1980 m. įvy: 
kiai Lietuvoje, Įvykiai laisvame pasau
lyje, PALKo tikslai, Kodėl dalyvau
jame stovykloje ir PALKe. ' ;

Šeštadienio vakare įvyko Talentų 
vakaras. Tai buvo įvairių žaidimų rin
kinys, kur visi labai prisilinksmino, po 
to kiekvienas turėjo parodyti ką moka 
t.y. savo talentą.
KRONIKOS VAKARAS
IR LAUŽAS

Laužavėdžiai buvo A. Mažeika ir P. 
Kuras. Jie labai gyvai vedė laužo pro
gramą išjudindami visus į darbą. Bū
reliai pasirodė su vaidinimais buvo ir 
kitokia programa.
TAUTOSAKOS LAUŽAS

Stovyklos vienos dienos pratęsimas 
davė progos suruošti dar vieną laužą. 
Laužo tema buvo tautosaka. Vaidinta 
tradicijos ir kt. Buvo atvaizduoti kun. 
Margis, Paulius ir Aras. Laužas baig
tas su vaidinimu "Buvo gera gaspa- 
dinė’k

JAUNIMO SEKCIJA KONGRESE
Laike PAL kongreso veikė ir jauni 

mo sekcija (šalia kultūrinės bei poli 
tinęs), kur jaunimas atskirai posėdžia 
vo ir svarstė savo reikalus.

Sekcijos pirmininkas buvo Trista 
nas Simanauskas, jo padėjėja - San 
dra Saldytė iš Brazilijos, sekretoriavo 
Aras Mažeika iš Venezuelos.

Posėdžiuose dalyvavo ir jau įgudę 
jaunimo veikėjai: kun. Antanas Sau
laitis - JAV., kitas jaunimo draugas 
- kun. Juoz. Margis iš Rosario, Aras 
Mažeika, veikiąs su jaunimu Venezue 
loję, Paulius Kuras - veikėjas iŠ Ka 
nados ir Vacys Slotkus, lietuviškos še i 
mos tėvas Kolumbijoje.

Buvo svarstomi įvairūs aktualūs 
klausimai:

Ryšių palaikymas tarp P. Amerikos 
jaunimo. Priemonė - pasikeitimas in 
formacijomis, bendros stovyklos, ko 
mitetas ir jo veikla, steigti Jaunimo 
Sąjungą, kur jos nėra.

Jaunimas ir spauda. Kaip pasireikš 
tįjvietos lietuviškoje spaudoje, vietinė 
kalba lietuvių spaudoje.

® Jaunimas savo krašte. Veikla Są 
jungoje, propoganda apie Lietuvą vie 
tinių tarpe.

Stovyklos - liet, jaunimo stovyklos, 
Pietų Amerikos jaunimo stovyklos, 
kaip paruošti stovyklų vadus.

Kursai - lietuvių kalbos, kultūros ir 
t.t. Ruošti konkursus, parodas, steigti 
kultūrinius būrelius

Lietuvių kalba. Stengtis išmokti lie
tuviškai. Gera priemonė - kalbėti šei 
moje lietuviškai.

Jaunimas ir suaugusieji. Didesnis 
bendradarbiavimas tarp Jaun. S -gos ir 
Bendruomenės (ar jos pakaitalo) bei 
kitų organizacijų.

Jaunimas ir religija. Kodėl jauni 
mas nedalyvauja lietuviškose pamaldo 
se.

V Pas. Liet. Jaunimo Kongresas. 
Įvyks 1983 m. JAV-bėse ir Kanado
je. Kongresui pasiruošti Brazilija kvie
čia jaunimą į bendrą suvažiavimą 
1982 m.

Posiūlyta visa eilė rezoliucijų.
Posėdžiai vyko darnioj ir linksmoj 

nuotaikoj.

LA i V
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Artimas M. K. Čiurlionio bi-k 
čiulis buvo dailininkas M. Do» 
bužinskis (1875 — 1957) . Didelis '

- tarptautinio garso dailininkas, pa- > 
daręs, be kita ko, daug fspudin- 
gijusių operos ir dramos deko- ■
racijų Kauno, Maskvos, Pary- f įT/
žlaus, Drezdeno teatrams. Kelio- ■■ ' /
Ubrt sayo gyvenimo

dideliu .pasisekimu
a eitas New York n d ra- tetí

metų jis su 
kūrė deko 
mos," bau 
neišskiria;,
poli tan opera 
Boriso' Godunt 
Kaukių baliau 
jas. Tuo pačiu

r operos teatrams, 
garsiosios Metro-

Tikuriai parengė ’ IgS
, ChovanŠčinos,
r kt dekoracL J® 

metu jis sukūrė ir áA

racijų eskizus Polovcų šokiams 
.ir Neapolio operos Eugenijaus 
Oniegino pastatymui, j

Vyresnieji dar iš Kauno teatro I 
ikriausiai prisimena M, Dobužins- p8įė3 
kio nepamirštamas dekoracijas: 
Pikų Damai, Faustui, Kunigaikš
čiui Igoriu!, Tannhauseriui, Eu
genijui Onieginui, Radvilai Per
kūnui, Miegančiąja! gražuolei, 
Coppelijai, Raimondai, Vaičiūno
(Aukso gromatai), Shakespeare’o, (W&-1B57)
Schillerio ir kt.. veikalams.

Skandi^ ba^yčia (piešlay®)

Nuo 1929 iki 1939 metų, gy
vendamas savo patėvių tėvy
nėje Lietuvoje, M. Dobužinskis 
buvo gyvai įsijungęs į visą jos 
kultūrini gyvenimą, pamilęs jos 
peizažą ir istorinius paminklus. 
Ypač daug jų užfiksavo savo 
meistriškuose piešiniuose. Bosto- 
niškės Lietuvių Enciklopedijos 
V tome apie tai rašoma: “Dabar 
jis (Dobužinskis) apkeliavo kone 
visą Lietuvą, surasdamas vis nau
jų jos romantinių . kampelių. 
Daugiausia jį traukė Vilniaus, 
Kauno ir charakteringesnių pro
vincijos miestų senosios architek
tūros paminklai. Šitie Dobužins
kio kūriniai pasižymi dekoraty-. 
viškumu, grafiškumu ir charakte
ringų senovės 'bruožų atjauti
mu”.

Reikia atsiminti, jog ne vieno 
tada grakščia dailininko ranka 
užfiksuoto objekto (medinės baž
nytėlės, Šventoriaus vartų, pake
lio koplytėlės ar kryžiaus) laikas 
ir persiritę karai šiandien nė žy
mės nepaliko. Jie mūsų kultūrą^ 

i egzistuoja gal tik vienintelėj vie- 
j toj —- Dobužinskio piešinyje. O

jų daugiau 30 vienetų kolekcija 
išliko ir šiuo- motu yra New Yor
ke gyvenančio M. Dobužinskio 
sūnaus V. Dobužinskio globoje. 
Amerikiečių meno pasaulis jau 
yra susidomėjęs šia M. Dobu
žinskio lietuviškųjų kūrinių ko- 

~ lekcija ir j ieško būdų ją įsigyti.
Tačiau V. Dobužinskis pirmiausia 
norėtų, jog Lietuvą taip mylėju
sio ir jos kultūrai dirbusio tėvo 
kūrybinis palikimas atitektų ne 
kam kitam, o lietuviams. ‘

Kai čia, išeivijoje, jau įprato
me prie kone kiekvieno mūsų 
krustelėjimo yis pridėti kultūrinę 
etiketę ir skirti dėmėsi bei pini
gus ne kartą tik vidutiniškumui 

■ arba net gana mažaverčiams daly- 
káms, tai pasitaikiusią progą su
kaupti pastangas prie tikrai dide
lio svorio (kūrybinio objekto ne
reikėtų lengvai pramirksėti. Juo 
labiau, kai tokie objektai yra lie
tuviškos kultūros dalis. Ir jeigu jie 
atsidurtų, mūsų dvasinio tingu
mo dėka,, svetimųjų rankose, ar 
■nebūtume kada nors pakaltinti 
(tegu ir netiesiogiai) savosios 
lietuviškos kultūros apiplėšimu.

Tad ar nevertėtų šiandien ati
tinkamoms išeivijos institucijoms 
bei stipresnio’ kišeniaus pavie
niams apie ta; rimčiau pagalvo
ti? - k brd.DRAUGAS^

VELIONIES DR. JUOZO PAJAU
JO knygą “Soviet Genocide in Lithu
ania” išleido Stepo Zobarsko “Many- 
land Books” leidykla, 84-39 90th 
Street, Woddhaven, NY 11421, USA. 
Šioje knygoje atskleidžiama sovieti
nė tautžudystė Lietuvoje. Ji prade
dama Molotovo-Ribbentropo sandėrio 
slaptais protokolais, 1939 m. Raudo
nosios Armijos žemėlapiu, kurin Lie
tuva, Latvija ir Estija jau yra įtrauk
tos kaip sovietinės respublikos. Pa- 

~~ baigai pateikami Sibiro tremtinių 
liudijimai, papildyti tardymo kame
rų, kankinimo įrankių ir nukankin
tų žmonių nuotraukomis. Išsamus 
skyrius atskleidžia priverčiamų dar
bų stovyklų tinklą Sovietų Sąjungo
je, istorinius jų duomenis, vietoves, 
būdingas charakteristikas, lietuvių 
tremtinių gyvenimo sąlygas. Vienas 
skyrius liečia tragišką Lietuvos ka
riuomenės likimą. Knyga kainuoja 
$10.95. Jos išleidimą finansiškai pa
rėmė Tautos Fondas.
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NAUJA BLB-nės TARYBA i R 
VALDYBA

Kovo 24 šv. Kazimiero parapijos sa
lėj įvyko Brazilijos Lietuvių Bendruo
menės posėdis, kurio svarbiausias tiks
las buvo sudaryti naują B-nės Valdybą 
ir Tarybos prezidiumą 1981/2 metų ka
dencijai.

Posėdį atidarė kun. Pranas Gavėnas, 
Tarybos vicepirmininkas, pranešdamas, 
kad Tarybos pirmininkas, dr. Algirdas 
Sliesoraitis, nebūdamas S. Paulyje, po
sėdy negalės dalyvauti.

Posėdžiui vadovavo Valdybos pirmi
ninkas p. Jonas Tatarunas. Jis pirmiau
sia pasveikino naujuosius išrinktos Ta
rybos narius ir padėkojo praeitos Valdy
bos ir Tarybos nariams už įdėtą darbą 
Bendruomenėje. Pastebėjo, kad per pa- 
stariuosius dvejus metus visi stengėsi kuo 
geriau atlikti savo pareigas; pabrėžė Ben
druomenės svarbą išeivijoje ir priminė, 
kad jai tenka taip pat administruoti,kar
tu su šv. Juozapo Katalikų Bendruome
ne, ir Lituanikos sodybą.

Trumpais bruožais priminė Buenos 
Airėse įvykusį VII Pietų Amerikos Lie
tuvių Kongresą, jo reikšmę ir pasisekimą, 
pranešdamas, kad ateinančiais metais į- 
vyks S. Paulyje P. Amerikos Bendruome
nių pirmininkų suvažiavimas-pasitarimas.

Taip pat pranešė, kad praeitais metais 
buvo du kartu gauta iš Vokietijos, Lab
daros Draugijos, po 1.000 markių Stu
dentų stipendijoms. Tie pinigai buvo at- 
skitai jdėtį į Taupomąją Kasą (Carteira 
de Poupança Unibanco) ir šiandien, kar
tu su pelnu, joje yra Cr. 72.000,00, ne
skaitant US dol. 25,00, kuriuos tam pa
čiam tikslui pasiuntė šiomis dienomis

M Ü S U LIE TU V A 

ninko, pranešimas. Paaiškėjo, kad per
eitais metais iš solidarumo mokesčio j- 
plaukėtikCr. 16.000,00; reiškia kad 
1980 metais susimokėjo solidarumo 
mokestį tik 32 tautiečiai, kas yra labai 
maža tokioj didelėj lietuvių kolonijoj. 
Kitos pajamos buvo gautos iš parengi
mų. Kadangi veikimas reikalauja išlaidų, 
joms padengti reikės kreiptis į koloni
jos lietuvius, kad daugiau prisidėtų prie 
solidarumo mokesčio.

Po pranešimo sekė Bendruomenės 
Tarybos ir Valdybos organų rinkimai.

Prel. Pijaus Ragažinsko pasiūlymu ir 
aklamacijos forma, pirmininku buvo 
perrinktas p. Jonas Tatarunas. Po pasiū
lymų ir susitarimų, Bendruomenės Ta
ryba ir Valdyba ateinančiai kadencijai 
prisistato šitaip:
Taryba:

pirmininkas: kun. Pranas Gavėnas 
vicepirmininkas: dr. Algirdas Slieso

raitis 
sekretorius: Vytautas Bacevičius

Valdyba:
pirmininkas: Jonas Tatarunas 
vicepirmininkas: inž. Juozas Vaikšno- 

ras 
sekretorius liet, kalba: Endrikas Gu- 

zikauskas 
sekretorius port, kalba: inž. Robertas 

Bratkauskis 
iždininkas: Petras Bareišis 
sporto direktorius: Vytautas Tumas 
jaunimo sąjungos atstovas: inž. Alek

sandras Valavičius 
Rio de Janeiro atstovas: dr. Antanas 

Gaulia 
ryšininkas: Carlos H. Galeckàs

Revizijos Komisija:

MR. 13 <17001 1981.1 V.2

' * 
BRAZILUOS LIETUVIŲ

BENDRUOMENĖS VALDYBAI

São Paulo

Lietuvių Kolonijos Brazilijoje, Muzie 
jaus ir Archyvo steigimo ir organizavi
mo reikalu, iniciatorių grupė, susirinku 
si kovo mėn. 12 d. 1981 m. savo posė
dyje nutarė kreiptis į Br. L. Bendruo
menės Valdybą prašydama, kad ji su
tiktų organizuoti Brazilijos Lietuvių 
Kolonijos Archyvą ir Muziejų.

Visų susirinkusių nuomone, lietuvy
bės išlaikymas Brazilijoje bus sustiprin
tas Muziejaus ir Archyvo įsteigimu, ku
riame išsaugosime lietuvių kolonijos do
kumentus, spaudą,knygas, meninius iš
dirbinius ir kitus kultūrinius istorinės 
reikšmės turtus.

Imigracijos Penkiasdešimtmečio Ko
mitetas, užbaigęs savo darbą, savo pas
kutiniame posėdyje nutarė pavesti Mu
ziejaus ir Archyvo organizavimo tiks
lui pasilikusius 15.500,00 kruzeėrų. Ši
ta suma bus pervesta Br. L. Bendruome
nei, kaip tik bus gautas sutikimas apsi
imti organizuoti prašomą Muziejų ir Ar
chyvą.

Iniciatorių Grupės žemiau pasirašę 
dalyviai pasižada dalyvauti šiame dar
be Bendruomenės kviečiami.

Laukdami šio prašymo priėmimo ir 
patvirtinimo paskelbto lietuviškoje 
spaudoje, seka iniciatorių grupės para
šai.

Su aukšta pagarba,
1. Aldona Valavičius
2. Kap. J. Čiuvinskas
3. Ana Vera Tatarunas
4. Alf. Petraitis

BLAFas. Pasidžiaugė, kad tie pinigai ir 
sudaro pagrindą Brazilijos Studentų 
Fondui. '

Pirmininkas priminė taip pat, kad ga
vo iš 14 iniciatorių laišką, kuriuo siūlo
ma organizuoti Brazilijos lietuvių kolo
nijos Archyvą ir Muziejų,, ir prašoma 
BLB-nės valdyba tuo dalyku rūpintis. 
Sis reikalas bus svarstomas pirmame 
naujos valdybos posėdyje.

Dar buvo pristatyta lituanistinės mo
kyklos padėtis. Šiais metais trūksta mo
kytojų. Todėl pirmininkas kvietė visus 
susirūpinti šiuo reikalu ir ieškoti tinka
mų mokytojų lituanistikos kursams.

Sekė p. Jono Silicko, BLB-nės iždi-

r Dra. HELGA HERING?|
MEDICA - GYDYTOJA

HOMENS SENHORAS CRIANÇAS

KALBAMA LIETUVIŠKAI
Av.Eulina, 99 • V. S ta. Mana dss 8 MM) às 12 h. 
das 1400 às 18:00 Fone: 265-7590 
Rua i^uartím Barbosa, 6 • B. do Limão

......................................... .... I '■ I

Alfonsas D. Petraitis
Petras Šimonis
Kap. Juozas Čiuvinskas
Prel. Pijus Ragažinskas ir inž. Jonas 

Siiickas, nors buvo kviesti dalyvauti val
dyboje, dėl asmeniškų priežasčių prašė
si šiai kadencijai būti atleisti nuo parei
gu-

Be virš minėtų Tarybos ir Valdybos 
narių, j BLB-nės Tarybą dar įeina šie per 
praeitus balsavimus išrinktieji nariai:

5. Jonas Valavičius
6. Kun. J. Šeškevičius
7. Jonas J odei is
8. Angela Joteika
9. Katarina B. Bagdžius
10. Jonas Bagdžius
11. Janina Valavičienė
12. Kun, Pr. Gavėnas
13. Bronius Šukevičius
14. Henrikas Valavičius

prel. Pijus Ragažinskas
Jonas Siiickas
Petras Žarkauskas
Kandidatas: Albinas Budrevičius

• Jei tau rūpi Lietuva, turi rūpėti 
ir lietuviška spauda
t] ctb (i rrnui n nim n am ii o n iim n nifii ei t— n ni> n cm n n n i

J, BUTRIMAVIČIUS
ADVOCACIA

CIVIL. Inventario, Despejo, etc. COMERCIAL: Falência, Cobrança, etc.
TRIBUTARIA: Iraoosto Oe Rsmk. ICM, IPI

Rua Bėrio de 212-4° mkLs/45 • Liberdade Fone: 279-5937
Hoftó? dss 900 às 11 00 e dss 14.00 às 1800

Rua CaraípGs Novos, 590 - V. Zeíma • Hosádo das 1900 às 2100

KALBAMA LIETUVIUKAI
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GRĮŽTA ČIKAGON

Vincas ir Onutė Joteikaitė Kuliešiai 
iš Čikagos, praleidę šiltą žiemą São Pau- 
lyje ir draugu vasarvietėse, po trijų su 
puse mėnesių, balandžio 3 d. 20 vai. iš 
Congonhas grįžta j Čikagą.

Dėkoju plačiajai Joteiku giminei už 
šiltą ir vaisingą čia priėmimą bei už ap
ian kytus draugus.

Dėkoju parapijų kunigams, spaudai 
MŪSŲ LIETUVA už keliu mano straips
niu paskelbimą, AHanęa-Są-jungos nau
jai valdybai, iospirmininkui Aleksan
dru i B u mb Et / / ir v icep. A/ or b ertu i Sta
siu Ii oniu i už mano ju salėje nuoširdų, 
priėmimą ir pagerbimą.

Dėkoju už visu vasarvietėse nemoka
mą priėmimą: p.p. Satkūnams ir jo mie
lai dukrai Joanai Woalce ir Vinkšnai- 
čiams Lituanikoj.

Dėkoju už vaišes T. Saleziečiams, re-L 
d akt oriui kun. Pranui Gavėnui, kun. P. 
Urbaičiui ir kun. P. Pukšiu i, Ju l/įai Gai
valo, Onai Masienei, Izabelei Seliokas, 
p re!. P. B agaž in s ku i už du o tą ši i ubą 
musu giminei Doris Martini ir Wallace 
Cad or, už apnakvynimą ir parūpinimą 
naujos spaudos.

Kuliešių laimingoji pora po čia
praleistu gražiu atostogų vėl grįžta į Či
kagą, pasiilgę savo namu ir laukiančiu 
draugu-

Nesakome "sudiev", o tik "ikipasi
matymo". Prašome ir taukiame, mieli 
sanpau/iečiai, mus aplankyti Čikagoje.

Su pagarba ir dėkingumu
1981.3.30

Vincas i r-Onutė Kuliešiai

, UŽSIMOKĖJO UŽ ML

BILEVIČIUS Petras 1.000,00
VALUTIS Juozas 1.000,00
TAMAŠAUSKAS Jonas 800,00
MIŠKINIS Eduardo 1.000,00
ŽVIRONAS Ona 750,00
DUTKUS Stasė 1.000,00
DUTKUS Sofija 1.000,00
STONIS Antanas 2.000,00
RUTKAUSKAS V. 750,00
BAGDONAS Aleksandras 750,00

E

Balandžio 4, šeštadienį, 7 vai. ryto V. 
Zelinoj Mišios už a.a. JUOZĄ BAU 
Ž į 6-tų mirties metiniu proga.

LIETOV^KA MUZIKA MlAZmiJOJ

E. Petraitis
VELYKINĖS PAMALDOS

VELYKINĖS MIŠIOS bus atlaikytos 
Velykų dieną lietuvių koplyčioj įprastą

Kun.K.Bėkšta su svečiu prie Manaus katedros
Rašo misionierius kun. Kazimieras 

Bėkšta, SDB, iš Manaus: "Žinodami, 
kad paštas iš São Paulo ligi čia, žemės 
ir vandens keliu, užtrunka beveik du 
mėnesiu, nenustebsit, kad apsidžiaugiau 
kun. Urbaičio atvežtom naujienom 
(MUSLj LIETUVA su Vasario 16 pami
nėjimu). Su nepaprastu dosnumu mane 
apdovanojo lietuviška spauda, o vakar 
naktį veik su ašarom klausiausi NERI
JOS dainų, įrašytų magnetinėj juostelėj. 
Tai buvo tikra šventė, girdint ir kartu 
niūniuojant anas liaudies dainas, kurias 
vaikystėje dainuodavau anoj pasaulio 
pusėj, gimtajam krašte..."

O pats kun. Urbaitis pastebi, kad 
kun. Bėkšta, po keliolikos metų misio
nieriško darbo su indėnais europiečių 
tikrai nepalankiam klimate, nusilpęs 
sveikatoj. Kiti misionieriai, maždaug 
kas pėnkeri metai grįžta į tėviškę pailsė
ti ir atsigauti. Tas neįmanoma kun. Ka
zimierui, nes jo tėviškėj šeimininkauja 
kiti "draugai". Todėl mes jį kviečiam į 
São Paulą. Nors ir čia ne Lietuva, tačiau 
čia lietuviškesnė aplinka - ir daug lietu
viškos širdies.

valandą. Kviečiami visi lietuviai dalyvau
ti, kad... nereikėtų "samdyti" kitatau
čių užpildyti koplyčiai. Ir per Velykas 
galima pasimaudyt bei pameškeriot, ta
čiau reikia rasti laiko ypač pirmajai sek
madienio pareigai atlikti — susitikti su 
Dievu Mišiose.

ML ĮGALIOTINIS '

Daugeliui prašant, ML-vos prenume
ratoms rinkti ir šiaip tarpininkauti tarp 
laikraščio ir skaitytojų, yra-įgaliotas 
adv. J. Ern. Petraitis. Taigi, visais laik
raščio reikalais Rio apylinkėj galima 
kreiptis j jį.

VENEZUELOS LIETUVIŲ BENDRUO 
MENĖS CENTRO VALDYBOS NUTA
RIMAS / '

Venezuelos Lietuvių Bendruomenės 
Centro Valdyba šių metų kovo mėnesio 
1 dienos posėdyje svarstė Venezuelos 
Lietuvių Katalikų Misijos Vadovo kuni
go Antano Perkumo raštišką pareiškimą 
XVIII VLB Atstovų Suvažiavimui, įvy
kusiam šių metu vasario mėn. 15 dieną 
Valencijoje. Centro Valdybos posėdyje 
padarytas vienbalsiai sekantis nutarimas 
išreikšti kun. Antanui Perkumui viešą 
padėką už parodytą atlaidumą ir už vie
nybę bei brolišką sugyvenimą skatinan
čius žodžius, pareikštus VLB Atstovu 
Suvažiavime. Venezuelos Lietuvių Ben
druomenės Centro Valdyba pažada kun. 
Perkumui ir Venezuelos Lietuvių Katali
kų Misijos Komitetui savo nuoširdžią 
talką ir laukia iš jo paramos musų dar
buotėje, ypačiai stiprinant dvasinį ir re
liginį Bendruomenės narių gyvenimą.

TRADUTORA JURAMENTADA
LITUANO

Horário Comercial: 
Teis.: 853-0026 
881-7792

Das 19 as 21horas:
R.Pedroso Alvarenga, 
505, - ap.57 TeL: 
852-0677, São Paulo

. Dr. Vytautas A. Dambrava 
Centro Valdybos Pirmininkas

Petras Krisčiunas
C V Sekretorius

i_L.liiim įjiįi m 'di1*j n■»11 ■ aRiWft..

Dr. ALEKSAS KALINAUSKAS Dr. PAULO KALINAUSKAS \
—   ------------------— —— ADVOGADOS ~ ~ ~~ ~

> iTWíamárki, Oãspejo, Desquits, Dfvotck), 
Processo Crime, 'Processo Trabalhtsti, Etc. ,

Rua 15 de Novembro. 244 • 4 me. - Coo> 9 - Fosse: 37-895S /
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MUSŲ LIETUVA LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

KRYŽIAUS KELIAI IR GRAUDŪS 
VERKSMAI

ML numerio '

Balandžio mėnesio 5 dieną 17 vai. Vi
la Zelinos bažnyčioje bus Kryžiaus Ke
liai ir Graudūs Verksmai. Šios pamaldos 
vyksta kiekvieną sekmadieni, bet atsi
lanko nedidelis skaičius žmonių. Balan
džio 5 pamaldose giedos K. Bendruome 
nes choras. Kviečiami dalyvauti visi lie
tuviai seni ir jauni. Tai graži proga dvasi
niai pasirengti Sv. Velykoms ir palaikyti 
lietuviškai krikščioniškus Gavėnios pa
pročius.

Didžiai ger b. "Musų Lietuvos", p.
R ėda ktorių p ras o m pa taip in t i Jūsų re
daguojamam laikraštyje:

SĄJUNGOS VALDYBOS

Pereitų metų pabaigoje, S-gos Valdy
ba nutarė išleisti Biuletenį Nr. 18 - 4 
pusi., kas ir buvo padaryta to meto S- 
gos pirmininko. Bet, nežinia kokiais su
metimais, be Valdybos sutikimo, biule
tenis platinime buvo pirmininko suseg
tas su S-gai svetimais dviem spausdi- 
niais, būtent: — 1 — "Žodis" Nr. 1 — 
(kopija) Lietuvių Romos Katalikų Šv. 
Juozapo Bendruomenės Valdybos lei
dinys iš 1973 metų ir — 2 — "Žodis" 
Nr. 2, grynai asmeniško pobūdžio, kas 
sukėlė S-gos narių tarpe, o taip pat ne- 
kuriuose lietuvių kolonijos sluoksniuo
se nepasitenkinimą ir net pasipiktinimą.

Norėdami išvengti tolimesnių komen
tarų ir kaltinimų S-gai, šiuo pareiškiame,
kad už minėtų svetimų "priedų" turinį 
S-ga neatsako nei moraliai ir nei mate
rialiai — atsako tiktai autorius.

Sąjungos — Aliança Valdybos 
Pirmininkas

Aleksandras Bumbi is

ANELĖ B AUŽ 8 E N É 
a. a. JUOZO BAUŽIO 
mirties metinių (4.IV.1975) proga.

P. Anelei gili padėka.

Kovo 21 d., 3:05 vai., N.S. de Fátima 
ligoninėj, S.C. do Sul mirė JURGIS RUT 
KAUSKAS eidamas 81-mus metus. Ve
lionis gyveno V. Alpinoj (rua Barão de 
Itapoa, 612). Buvo vedąs su Anelka Bar
tusevičiūte, kuri mirė prieš 6 mėnesius. 
Paliko sūnus Vacių ir Alcino Nelson su 
šeimom, dukterį Antoniną, marčias Ma- 
faldą ir Marcis bei anūkus Luiz Jorge, 
Mário José, Osvaldo, Cristianne, Flávia 
ir Mauricio.

A.a. Jurgis Rutkauskas buvo vienas 
iš pirmųjų V. Zelinos gyventoju ir to 
bairo steigėju- Buvo palaidotas S. Cae- 
tane, Estrada das Lágrimas kapinėse, 
šeimos kape.

Kovo 24 d. mirė širdies priepuolio iš
tiktas VYTAUTAS DRAUGELIS vy
riausias dr. Eliziejaus Draugelio sūnus.

I oaskutinio poilsio vietą naujose Jar
dim da Colina kapinėse velionį palydė
jo kun. P. Rukšys.

Nekrologas bus talpinamas kitame 
ML numeryje.

Kovo 27 d. João XXIII ligoninėj mi
rė ADOLFAS ŠERĖNAS po ilgos 3-jų 
metu ligos. Paliko žmoną Anelę. Vaikų 
neturėjo.

Laidotuvėmis rūpinosi ponia Damė 
Tijūnėlienė. Palaidotas V. Alpinos kapi
nėse.

DR. ALBERTAS ŽVIRBLIS - 
TEISĖJAS

Dr. Albertas Žvirblis daugiau kaip 5 
metus ėjo prokurioro pareigas Comarca 
de Lorena vietovėje ir vėliau buvo paski- 
tas Teisėju pavaduotoju S. Paule. Dabar 
Dr. Žvirblis buvo perkeltas tom pačiom 
pareigom j Guaratinguetą teisini rajoną.

DAR VASARIO 16-TOSIOS 
MINĖJIMĄ PRISIMINUS

Aprašant Vasario 16-tosios minėjimo 
programą Seselių pranciškiečių kolegi
jos salėj, jos išpildytojus, pranešėjus ir 
iškeliant ypač jaunimo jėgas, norą ir ga
lią tokiems tautiniams minėjimams pra-'

S. Paulo, 25-3-81
H

QÈm&íQí
vesti, prabėgo nepastebėti, nes tikrai ne
matomi, tačiau nemažiau reikšmingi, 
juodo darbo žmonės, kurie tvarkė sceną,

Auka prisidėk prie lietuviškos 
spaudos išlaikymo!

Kadangi pirmoji Vyrų Brolijos su
ruošta išvyka j Pajūrį turėjo didelį5 pasi
sekimą, tai gegužės 3 d. ruošiama kita 
ekskursija į pajūrį.

Registruotis pas Vyrų Brolijos narius.

šviesas, mikrofonus, pasirūpino sustaty 
ti kėdes ir paskui palikti švarią salą. Tai 
ypač Vytautas Tumas su sūnumi Vytu. 
Jiedviem, o taip pat ir kitiems prisidėju- 
siems, gili lietuviškos visuomenės padėka

MIŠIOS
UŽ

ALEKSANDRĄ BARČIENĘ 
bus atlaikytos sekmadienį, ba
landžio 5 d. 16:15 vai. N.S. das 
Dores bažnyčioje, Casa Verde.

Užprašė Mateiionių šeima

I Geriausia dovana:
I GIMTADIENIŲ VARDINIŲ METINIŲ PROGA « 

| UŽSAKYKITE MŪSŲ LIETUVA J 
| GIMINĖMS - DRAUGAMS - PAŽĮSTAMIEMS “

g Šią brangią dovaną jie prisimins 50 kartų — visus metus

t
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