
Kovojant prieš totalistinę tironiją, pavergusią mūsų Lietuvą ir ją prievartinėm priemonėm nutildžiusią, labai svarbu turėti laisvojo pasaulio paramą, kuri savaime neateina. Reikia visų pirma, kad tas laisvasis pasaulis žinotų kas pavergtoje -Lietuvoje dedasi. Visi pastebime, kad apie sovietinio tpfalizmo kraštus laisvajame pasaulyje palyginti mažai žinoma u dar mažiau kalbama. Nevienas iš to padarė išvadą, kad L.isvasis pasaulis simpatizuoja sovietiniam totalizmui. Nėra abejonės, kad jo simpatikų yra, tačiau ne tiek, kad galėtų, užvaldyti visą viešąją opiniją. Viena pagrindinių prieža rų, kodėl laisvasis pasaulis mažai kalba apie sovietų pavergtuosius, yra ta, kad sovietų valdomuose kraštuose nėra laisvojo pasaulio korespondentų. Jų yra Maskvoje, bet ten jie yra gerokai suvaržyti, negali laisvai nuvykti i sovietų pavergtus kraštus ir nekliudomai informuoti laisvąjį pasaulį. Tik retkarčiais jie gauna specialius leidimus nuvykti pvz. Vilniun, kur daugiausia susitinka su valdžios atstovais ir labai retai — su pogrindžio žmonėmis. Sovietai bijo užsienio korespondentų, juos kontroliuoja, neklaužadas ištremia. Kol Afganistane buvo užsienio korespondentų, laisvasis pasaulis gana daug žinojo apie tenykščius įvykius, bet kai sovietai juos išvijo, informacija labai sumažėjo. Panašiai yra su Lietuva ir kitais sovietų pavergtais kraštais.T7A1 užsienio korespondentai Lietuvą sunkiai pasiekia,- |Hk išeivijai tenka tarpininko uždavinys, būtent, gauti iš pavergtos Lietuvos pogrindžio informacijas ir jas perteikti laisvajam pasauliui. Tai ilgas ir pavojingas kelias, tačiau kitokio nėra. Greičiausias kelias būtų pogrindinė radijo tarnyba, bet ji dabartinėse sąlygose neįmanoma. Išeiviją pasiekia įvairūs pogrindžio leidiniai labai pavėluotai, ir laisvojo pasaulio spauda nėra linkusi laikyti jų naujienomis. Dėlto išeivijos informacinėm tarnybom ir paskiriem asmenim tenka gautas žinias suaktualinti, surišti su naujausiais įvykiais, apvilkti bėgamojo momento drabužiu ir pateikti laisvojo pasaulio spaudai. Šioje srityje iki šiol buvo pasiekta gražių proveržių, bet daugiau atsitiktinio pobūdžio Pvz VI šakalio odisėjiška kelionė į Vakarus per Suomiją i<> pokalbiai su korespondentais iškėlė pavergtos Lietuvos b v lą daugelyje laisvojo pasaulio laikraščių. Panašiai buvo su S Kudirkos atvykimu Šiaipjau mformacipes

ONA VITKAUSKAITĖ sovietinio teisino Vilniuje nubaust» pusantrų 
metų lagerio bausme už “LKB Kronikos” dauginimą

mūsų tarnybos, neskaitant išimčių, pastoviu keliu palšvojo pasaulio spaudą nepasižymėjo. Ir tai ne dėlto, kad nebuvo stengtasi ar bandyta, bet dėlto, kad nebuvo stambesnių aktualių duomenų, kurie galėtų dominti didžiosios spaudos žmones. Smulkios žinios iš. Lietuvos, dargi labai pavėluotai gaunamos, laikomos pasenusiomis, neimponuojančiomis. Be to, lietuvių informacijos tarnybos stokoja specialistų, kurie galėtų sėkmingiau prasiveržti didžioj on spaudon. ■'%PASTARUOJU metu, ypač Vasario 16 proga, laisvojo pasaulio spaudoje Lietuvos vardas daug kur buvo minimas — beveik visuose kraštuose, kur gyvena lietuvių. Bene plačiausias proveržis įvyko Los Angeles mieste, kur neseniai įsisteigė Lietuvių Amerikiečių Informacijos Centras, atsirėmęs į vietiniu lietuviu iniciatyvą. Pasikvietęs. VL šakalį su S. Kudirka? jis sugebėjo uiucuu r^unaių. <Lietuvos bylą gana plačiai. Sėkminga šiaisjnea eina rei ia sumanumo ir prakaito. Toronto lietuvių iniciatyva. Jei anksčiau 1 te^aj

didžioji spauda tylėdavo, tai šiais metais prabilo ne tik visi trys dienraščiai, bet ir radijo stotys bei televizija. Kodėl? Todėl, kad ir Los Angeles, ir Toronto veikėjai sugebėjo sudominti didžiąją spaudą. Los Angeles spaudos žmonėms pasitarnavo VI. Šakalio ir S. Kudirkos atvykimas, o torontiškiams — Ontario parlamento rinkimai. Kai paaiškėjo, kad į Vasario 16 iškilmę universiteto salėje atvyks Ontario premjeras ir jo opozicijos vadas, spauda sukluso ir atsiuntė visą eilę korespondentų. Tiesa, jie daugiausia domėjosi politikų sankirčiu, jų laikysena, tačiau negalėjo išvengti ir Lietuvos. Be to, prie šių bei panašių proveržių sėkmingumo daug prisidėjo asmeniniai kontaktai, pažintys ir kruopštus paruošiamasis darbas. Labai daug lemia šis pastarasis. Daug kur bandoma pasiųsti trafaretinę informaciją ir laukiama didelių rezultatų. Jie taip lengvai
Tėviškės Žiburiai
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Jonas Paulius II pas lietuvius

LIETUVIŠKOS LĖLĖS NUVAŽIAVO Į 
AFRIKĄ

Sausio 27 d. į Afriką gastroliuoti išvyko 
,, Lėlių“ teatras.

Nmatoma aplankyti Etiopiją, Madakas- 
karą, Seišelių salas. Repertuare, kaip ra
šoma „Tiesoje“, bus dvi pasakos: A. Ra
gauskaitės „Žvejai ir piratai“ ir S. Mi
chalkovo „Trys paršiukai“. Spektakliai 
bus atliekami! lietuvių, anglų ir prancūzų 
kalbomis.

„Lėlių“ teatro vyr. režisierė A. Ragaus
kaitė sakė, kad tikriausiai Afrikos žiū
rovai labai mažai bus girdėję apie Lietuvą, 
todėl numatoma kiekvieną spektaklį pra
dėti koncertu — aktoriai ir lėlės atliks

Papildomai prie praeitos savaitės pra
nešimo mums teko patirti, kad apie po
piežiaus Jono Pduliau II atsilankymą lie
tuvių koplyčioje žinia buvo perduota per 
Vatikano radiją, o vėliau ir per „Laisvės“ 
radiją, kuris transliuoja į Lietuvą iš 
Muencheno.

Kovo 5 d. lietuvių koplyčioje šv. Petro 
bazilikos požemyje šventasis Tėvas su 
dviem vyskupais ir 19 kunigų, daugiau
sia lietuvių, aukojo bendras mišias. Po
piežiškosios lietuvių kolegijos Romoje auk 
lėtiniai giedojo, šventas Tėvas pirmą kar
tą viešai pasakė pamokslą lietuviškai. Jis 
pasveikino lietuvius šv. Kazimiero šven
tės proga ir paminėjo Popiežiškosios lie
tuvių kolegijos įsteigėjams ir vadovams, 
linkėdamas toliau auklėti gerus kunigus. 
Jis pavedė kolegiją švento Kazimiero »ir 
Aušros Vartų Dievo Motinos globai. Jo
nas Paulius II suteikė iškilmių dalyviams 
ir visiems Lietuvos katalikams apaštališ
kąjį palaiminimą, sakydamas, kad kas
dien su meile savo maldomis prisimena 
Lietuvą. Drauge su šventuoju Tėvu mišių 
aukojo dalyvavo Vatikano finansų tvar
kytojas vyskupas Paulius Marcinkus ir 
Vakarų Europos lietuvių katalikų vysku
pas Antanas Deksnys. Kiti koncelebrantai 
— Popiežiškosios lietuvių kolegijos stei
gėjas ir rektorius prel. Ladas Tulaba, Va
tikano Viešų reikalų tarybos pasekreto- 
rius prell. Audrys Bačkis ir jo padėjėjas 
indas prel. Ivanas Dijas.

Vėliau Vatikanas paskelbė popiežiaus 
kalbos tekstą, kuriame popiežius savo „su 
dideliu džiaugsmu“ pažymėjęs Popiežiško
sios lietuvių kolegijos sukaktį ir Kazi
miero šventę. Pasak jo, tai ypač reikšmln 
gą, kad iškilmės įvyko Vatikano lietuvių 
koplyčioje, kuri -paskirta Aušros Vartų 
Mergelei. Nors lietuvių kolegija dar ga
na jauna, bet ji jau daug pasiekė. Toliau 
popiežius .ragino kolegijątoliau eiti šiuo 
keliu, ruošti Dievo žmones, giliai tikin
čius, tvirtos vilties ir su gilia rfieile ku
nigystei. Šventasis Tėvas ragino buvusius 
kolegijos auklėtinius be paliovos darbuo
tis kunigiškųjų ir vienuoliškųjų pašauki
mų srityje, nes Bažnyčiai reikia naujų, 
ir uolių darbininkų, „šv. Kazimieras lyg 

LAIKRAŠTIS, KNYQA - GERIAUSIA DOVANA - NEIŠEINA IŠ MADOS, NE
REIKIA SUKTI IR GALVOS: TINKA KIEKVIENA PROGA - KAI LINKSMA , 
LIŪDNA IR KAI VISKO JAU GANA . ; ■ >

deimantas puošia Bažnyčią ypač Lietuvoje 
ii' mano tėvynėje“, — pareiškė Jonas Pau
lius II.

Lietuvių šv. Kazimiero kolegija Romoje 
įsteigta 1945 m. gruodžio 4-ją arkivysku
po Juozo Skirecko ir kitų rūpesčiu. Nuo 
pat įsteigimo pradžios jai vadovauja prel. 
Ladas Tulaba, buvęs Vilniaus kunigų se
minarijos rektorius. Daug metų kolegijos 
vicerektoriaus pareigas ėjo jau miręs 
kan. Zenonas Ignatavičius. Kolegijos tiks 
las ruošti kunigus ir sudaryti sąlygas jau
niems kunigams pagilinti studijas Romo
je.

Popiežius Jonas Paulius II nuo savo 
pontifikato pradžios parodė daug ypatin
go palankumo lietuviams. Jis suteikė pa
laiminimą Pasaulio Lietuvių Jaunimo IV 
kongreso delegacijai, Pasaulio Liet. Bend 
ruomenės pirmininkui ir kitiems lietuvių 
išeivijos vadovams, kurie lankėsi Romo
je, visuomet parmindamas savo meilę Lie
tuvai. ’ .

TAS (NEPATINKA MASKVAI
Maskvoje leidžiamas žurnalas „Nauka 

i religijia“ atspausdino V. Kmieliausko 
straipsnį, kuriame aštriai puolamas Vati
kanas ir Vatikano radijo transliacijos į* 
Lietuvą. Straipsnyje sakoma, kad to ra
dijo Lietuvos skyriaus darbuotojai savo 
laidose stengiasi nuteikti lietuvius prieš 
Sov. Sąjungą.
Straipsnio autorius bando nuneigti faktą, 

kad sovietų nacionalinės politikos tikslas 
— sunaikinti tautinius nerusų taut}#, esam 
čių Sov. Sąjungos ribose, bruožus ir su- 
liediinti jas į vieną Sovietų naeiją. Jis 
taip pat mėgina paneigti, kad komunizmo 
tikslas — sunaikinti tautas, išskyrus ru
sų tautą, visur įvesti rusų kalbą ir vieną 
religiją — ateizmą. Jis nutyli, kad Lie
tuvos komunistų partijos XVIII suvažia
vimo rezoliucijoje buvo nurodyta:

„Imtis konkrečių priemonių ateistinio 
auklėjimo sistemos efektyvumui didinti, 
kompleksiškumui ir diferencijuotai pa
žiūrai į jos organizavimą ir vadovavimą 
užtikrinti, ryšiui su gyvenimu, su komu
nizmo kūrimo praktika stiprinti“.

lietuvių liaudies dainas, pašoks šokių, o 
kad atsimintų, dar įteiks suvenyrų. Taip 
pat bus rodomi dokumentiniai filmai apie 
sovietinę Lietuvą ir Vilnių.

KAUNE SKAMBA VARPAI
Kaune ,iš Istorijos -muziejaus bokšto 

(nepriklausomybės laikais Karo muzie
jus). 23 metai, kaip skamba kas sekmadie
nį įr kai kuriomis kitomis dienomis var
pai, kaip rašoma „Tiesoje“. Varpais skam 
binami Dvariono, Naujalio, Sasnausko, 
Čiurlionio ir kitų kompozitorių kūriniai.

Tų varpų muzikos iniciatorius, prižiū
rėtojas ir atlikėjas yra žymusis kompozi
torius Viktoras Kuprevičius. Jam padeda 
jo sūnus Giedrius.

NAUJAS /GYVENAMASIS RAJONAS
Marijampolėje (Kapsuke) pastatytas 

K. Būgos vardo gyvenamųjų namų kvar
talas. Buvo statoma dvejus metus, ir ja
me apsigyveno 2 tūkstančiai žmonių.

Per paskutiniuosius dešimt metų mies
te buvo pastatyta 2.400 butų. Dabar kas 
penkta šeima gyvena naujame bute, kaip 
rašoma „Tiesoje“.

MIRĖ ŽYMUS MOKSLININKAS

1980 m. gruodžio mėn. pabaigoje Vil
niuje mirė profesorius dr. Anton Antono- 
vič, žinomas kalbininkas slavistas, dėstęs 
Vilniaus universitete.

Gimęs 1910. VI. 4 Kazluose, Nesvyžiaus 
rajone, etnografinėje Lietuvoje, dabar 
Baltarusijos resp., nuo pat jaunystės stu
dijavo Didžiosios Lietuvos Kunigaikštys
tės istoriją ir baltarusių kalbą. Tam tiks
lui jis buvo išmokęs sikaityti baltarusių 
tekstus, rašytus arabų rašmenimis. Tai 
Lietuvos totorių, apsigyvenusių D. L. Ku
nigaikštystėje Vytauto laikais, religinė 
literatūra.

Jo monografiją „Baltarusių tekstai, ra
šyti arabų rašmenimis“ (418 psl. knygą) 
1968 metais išleido Vilniaus valstybinis 
universitetas. Šis jo veikalas buvo aukštai 
įvertintas plačiausiuose moksliniuose 
sluoksniuose. Daug nusipelnė prof. A. An- 
tonovič ir tyrinėjant senąsias slavų kal
bas, naudotas D.L. Kunigaikštystės doku
mentuose. Vilniaus knygų saugyklose ne- 

1 buvo tokių rankraščių, kurių jis būtų ne
sugebėjęs perskaityti.

Mokėjo jis gerai ir lietuvių kalbą..
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Lena laimėjo 
konkursą

Anelė Valaitytė. Vokietijoj žinoma 'kaip 
„Lena Valaitis", gyvenanti Muenchene, š. 
m. vasario 28 d. laimėjo vokiečių .pramo
ginės dainos konkursą, atstovauti Vokie
tijai tarptautinėse ,,Gran Prix“ varžybo
se Dubline, balandžio 4 dieną.

Iš 673 (įteiktų pasiūlymų, jury komisi
ja atrinko 12 dainų, o i'š tų dvylikos lai
mėjo Valaitytė, padainavusi Ralph Siegel 
romantišką dainą „Johnny Blue“ (žo
džiai Bemd Meiningen).

Prieš septynerius metus Lena buvo įtei
kusi pareiškimą vokiečių pilietybei gauti, 
tat dabar, skubotai buvo jai toji piliety
bė suteikta nes. kaip kitaip ji galėtų at
stovauti Vokietijai!

Anelė Valaitytė gimusi 1943 metais 
Klaipėdoje, 194.4 m. pasitraukė su motina 
į Vokietiją ir čia, perėjusi .per 20 pabė
gėlių stovyklų, apsigyveno Memmingen e 
Penlkėris metus lankė Lietuvių Vasario 
16-sios gimnaziją Huettenfelde. Jau tada 
buvo pastebėta jos meilė dainai ir malo
nus, sodrus balsas. Baigusi 5 klases, Le

na dirbo Frankfurte, pašte. Dalyvavo jau
nų dainininkų varžybose, laimėjo ir pa
laipsniui iškilo į pirmaeiles dainininkes. 
Dažnai matoma televizijoj, girdima radi
juj, kur (prisistato lietuvaite. Dainuoja 
ne tik Vokietijoj, bet ir Olandijoj, Austri
joj, Šveicarijoj. Kiekvieną dieną užimta 
televizijoj radijuj arba laikraščių redak
cijose. Publikos mėgiama ir vadinama 
simpatingąja Blondine. Yra išleidusi 28 
mažas ir 8 ilgo įgrojimo plokšteles.

Tarptautiniame konkurse Dubline no
rėtų laimėti bent septintą vietą... ,,'Bijau 
tik likti paskutine“..., sako dainininkė.

Kovo 18 dieną Bavarijos kioskuose ir 
stenduose buvo pilna plakatų su Lenos 
Valaitytės nuotrauka ir skelbimu, jog ji 
tam tikrą valandą atsakinės į klausimus.

Kovo 29 d, Vokietijos trečioje televizi
jos programoje turėjo būti pasikalbėji
mas su Lena, kur ji, tarp kitko, turėjo 
padainuoti ir lietuvišką vaikišką dainelę.

MŪSŲ LIETUVA
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Algis Budrys

Anglų fantastinėje literatūroje pasižy
mėjusiam rašytojui Algiui Budriui suka
ko 50 metų.

A. Budrys gimė 1931 m. sausio 9 d. Ka
raliaučiuje, kur jo tėvas Jonas Budrys- 
Polcvinskas (1923 m.’Klaipėdos sukilimo 
vadas) buvo tuo laiku Lietuvos konsulu. 
1936 m. jis su tėvais pasikėlė gyventi į 
JAV, kur jis pradėjo lankyti mokyklą ir 
vėliau Kolumbijos u-te studijavo anglų li
teratūrą. Rašyti pradėjo po antro pasau
linio karo.

Nuo 1952 m. A. Budrys yra parašęs ang
lų kalba apie 200 apysakų, per šimtą 
straipsnių, daugiausia mokslo ir techno
logijos temomis, ir gan daug fantastinių 
romanų

Jubiliejaus proga LYNES, Britanijos 
jaunimo laikraštis anglų kalba, atspaus
dino platų pasikalbėjimą su anglo saksų 
literatūroje pasižymėjusiu, bet mūsų tau
tai mažai žinomu, lietuvių rašytoju. Jubi- 
lijatas pasakoja apie savo kilmę, literatū
rinio darbo pradžią ir kai kuriuos laimėji
mus. Jo romanus leidžia žinomos Ameri
kos ir Anglijos leidyklos tūkstantiniais 
tiražais. „Falling Torch“ romano parduo
ta trečdalis milijono egzępliorių, išleista 

' septinta laida.
A. Budrys, nors gyvena JAV-bės.e, lig- 

šiol tebėra Lietuvos piliečiu ir važinėja 
po pasaulį su Lietuvos užsienio pasu. Iš 
tėvų yra išmokęs lietuvių kalbą, bet de
ja ne tiek, kad galėtų kurti gimtąja kal
ba savo romanus. Tačiau kai kuriuose jo 
kūriniuose yra jaučiamas lietuviškas siu
žetas ir naudojami lietuviški vardai. 

j

JAETUVIS IŠRADĖJAS

Julius Tumavičius, iš Bostono,. JAV ki
lęs 66 m. amžiaus inžinierius, yra užpa
tentavęs 17 įvairių išradimų. Paskutiniuo
ju, kuris vadinamas Perceptor. yra susi- 
domavęs JAV laivynas ir mokslos įstaigos.

SKAITYK IR PLATINK

"MUSŲ LIETUVĄ"
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ANGLIJOJE GIMUSIEJI YRA TVIRTI 
LIETUVIAI

Kristiną Parėšitytė, gimusi Mančestery
je, lapkričio 8 d. Hamiltone (Kanada) iš
tekėjo už Viktoro Nako. Abu jaunavedžiai 
yra žinomi lietuvių jaunimo veikėjai.

Jaunosios tėvas A. Parėštis juokauda
mas prisiminė, kad savo šeimoje auginęs 
tik mergaites, o dabar šeima pradėjo gau
sėti ir vyrais. r

Hamiltone žinomieji jaunosios kartos 
visuomeninkai Vida Barakauskaitė ir Al
gimantas Senkus lapkričio 1 d. taip pat 
Siukūrė lietuvišką šeimą.

Algimantas yra gimęs Anglijoje. Jo tė
vai, Eugenija ir Juozas, jau yra atsiskyrę 
su šiuo pasauliu. Jie 1957 m. iš Londono 
buvo emigravę į Kanadą. Algimantas yra 
baigęs kom&rdinius mokslus Toronto ir 
Yobko universitetuose. Abu jaunavedžiai 
ir toliau dirba lietuvišką visuomeninį dar
bą. Algimantas yra Toronto Lietuvių Na
mų valdybos pirmininkas.

„Tėviškės Žiburiuose“ rašoma, kad Al
gimantas viešai pasižadėjo nuo savo ves
tuvinės dienos šeimoje kalbėti tik lietuviš
kai, o taip pat šios kalbos išmokyti būsi- 
muosius šeimos narius.

Laimėjo Gerulaitis

VITAS GERULAITIS, Toronte lai- 
mėjęs pirmą vietą ir $175,000 teniso 
varžybose “Molson Tennis Challen
ge” vasario 8 d. Varžybos įvyko 
Maple Leaf Gardens patalpose, daly
vaujant 13,000 žiūrovų ir pasaulinio 
garso žaidėjams, kuriems rengėjai 
paskyrė $500,000. Šį sykį nesisekė 
visur pirmaujančiam švedui Bjorn 
Borgui dėl neseniai persirgto gripo. 
Jis pralaimėjo net dviem žaidėjam 
— J. Connors ir J. McEnroe, liko net 
ketvirtoje vietoje. Baigminė dvikova 
įvyko tarp V. Gerulaičio ir J. Mc
Enroe. Joje Gerulaitis pasirodė kaip 
ryžtingas, žvalus, preciziškas ir ištver
mingas žaidėjas, laimėjęs pasekme 
3:1 (6-4, 4-6, 6-3, 6-3). Visi aštuoni 
žaidėjai gavo nemažas pinigų su
mas. Varžybos buvo rodomos televi
zijoje, o pirmadienį plačiai rašė 
spauda, duodama daug nuotraukų, 
ypač V Gerulaičio. Tik nebuvo minė
ta, kad jis yra lietuvis.
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VI! PALK - Buenos Aires, 1981.11.14
— Kongreso uždarymas — \
A. Saulaitis PLB vicepirm.(švietimo rei
kalams)

POKALBIS SU PASAULIO LIETUVIU

Tūkstančius kartu kasmet skamba Lietu
vos himno paskutinieji žodžiai: “Vardan tos 
Lietuvos vienybė težydi“. Ta lietuviu vienybė 
yra kaip ramybė žmogaus širdyje ir taika pa
saulyje: yra taika, nėra taikos. Vienas prieš 
kitą apsišarvavę kovojame iž vienybę, tą sal
du vaisiu, kuris galėtų maitinti mūsų tautos 
gyvybę. Šiuo reikalu ir norėtųsi kreiptis j pa
saulio lietuvį.

Pasaulio lietuvi, ką regi? - Kai malonią 
vasaros naktį išeini, pasižiūri i dangų ir paste
bi šienpjovių (Oeiono) žvaigždyną, ar dvasios 
akimis matai pasaulio lietuvius, išbarstytus 
kaip žvaigždžių mirgesį po visą žemę, regin
čius tą pačią nakties skliauto dali? Ar matai, 
kaip atskiri žiburėliai, supinti moderniais su
sižinojimo ryšiais, sudaro vientisą, nedalomą 
bendruomenę? Matai, kad kiekvienos žvaigž
delės, kiekvieno lietuvio ar lietuviu būrelio 
darbo švieselė turi svarbios reikšmės visam 
vaizdui — net ir mažiausios ir kukliausios pa
stangos, kaip ir didingi šviesių darbų ūkai.Ką 
matai yra,kad kiekvieno lietuvio kiekvienas 

kruopščiai paruostas ir įdomiai pravestas dar
bas reikšmingas ir naudingas visumai.

Pasaulio lietuvi, ką girdi? Girdžiu tarp 
palmių ir pušų lietuvišką dainą iš trečios,ket
virtos kartos lūpų, tą pačią kurią seneliai dai
navo. Girdžiu šio PALKo stovyklos pokalbius, 
vakarones, šventiškus vakarus lietuviu salėse. 
Girdžiu tylius pokalbius tarp vadovu, girdžiu 
giesme, prakalbą, rezoliucijas. Girdžiu apie 
lietuviu sėkmę, pasisekimus keliolikoje kraš
tu per šimtmeti išeivijos pastangų. Ne nusivy

Kongreso ruošos komiteto pirmininkas su svečiais — Kitų kraštų delegatais 
kongrese. Iš k. — V. Slotkus - Kolumbija, A. Mažeika - Venecuela, liun. 
Ant. Saulaitis - JAV., Jul. Mičiūdas - Atgenama, J. Tabūnas - Brazilija 

ir V. Dorelis - Urugvajus. LAIKO klišė

limas ar nesekme. o mūsų pasisekimai, laimė
jimai - tokie gražūs kaip šis kongresas, yra 
mūsų pastangų pagrindas.

Girdžiu ir atskiro lietuvio, lietuvaitės pasi
sekimą moksle, mene, muzikoj, profesijoje, 
prekyboje, pramonėje. Girdžiu ir nepavydžiu 
- girdžiu jaunos kartos tylų pašaukimą 
džiaugsmingai būti veiklios lietuvių šeimos 
nariu, nariu užaugusiu visai skirtingame atei
ties pasaulyje.

Pasaulio lietuvi, ką jauti? Ar jauti Lietu
vos dabartinį skausmą lyg būtu suspaudęs ta
vo širdį ir slėgtų tavo pečius? Ar jauti, kaip 
ta našta priverčia numesti mus apsunkinanti 
nevienybės, nesantaikos svori? Jaučiu, atsa
ko pasaulio lietuvis, kad tik nelaisvę išnešusi 
tauta yra pilnai subrendusi laisvei. Jaučiu, 
kad šiame ribotame, netobulame pasaulyje, 
tokiame koks jis yra, meilingai nešama kan
čia veda i asmens ir tautos prisikėlimą.

Jaučiu lietuvi šalia saves, lyg susiėmusi ran
komis kai dainuojame - giedame “Lietuva 
brangi'. Nenustatau lietuviškai dvasiai ribų: 
ji gyva jau kelintoje kartoje, mišrioje šeimoje, 
lietuviškai dar nekalbančio širdyje. Jaučiu lie
tuviu, Lietuvos draugą kitatauti darbe, mokyk
loj, valdžios įstaigoje, spaudoje. Tegul tik kiek
vienas jų pažįsta ir ištaria Lietuvos varda.

Jaučiu, kad lietuvis lieka lietuviu visur ir 
visada.

Pasaulio lietuvi, ka veiki? Ar veiki tik sau, 
tik lietuviu akims ir ausims; ar pasuki save į 
krašto aplinką, į kitataučius? Nes niekad Lie
tuva neturėjo tiek atstovu, tiek (garbės) kon
sulu pasaulyje kaip šiandien, kurie asmeniš
kai ir visuomenėje atstovautu Lietuvos balsą 
ir jos bylą.

Negalėdami laisvai ir pilnai su Lietuva ben
drauti. išjos stiprybės, šviesos semtis, pasau
lio lietuviu šeimoje vieni kitiems atstovaujame 
lietuviu tauta, esame tautinės gyvybės ugnia

kuro kibirkštėlės.
Veiki, pasaulio lietuvi, atstovaudamas ne 

tik savo draugiją ar klubą, bet ir kraštą, kurią 
me jau dešimtmečius gyveni ar kuriame esi g-- 
męs ir užaugęs, su pasididžiavimu pasaulio lie 
tuviu šeimoje ištardamas “Argentina, Braziliją 
Kolumbija, Urugvajus. Venecuela".

Pasaulio lietuvi, kur eini? Ar einu tolyn 
kur saugiau ir lengviau? Apverkdamas sukilė
lių, knygnešių, laisvės kovotoju ir “Kronikos" 
tikinčiųjų vargus, ar sa®e. pasaulio lietuvi, lai
kau išimtimi, verta lengvesnio ir sklandaus ke
lio?

Einu Lietuvos keliu, atsako pasaulio lietu
vis, nuolat rūpindamasis tuo. kas mane traukia 
ir ką sugebu, ką moku ir pajėgiu. Ar eičiau pa
reigas komitete ar ne, man rūpi švietimas, vi
suomeninė veikla, kultūros puoselėjimas, jau 
nimas, parapija. Noriu eiti tiesiuoju keliu, per
ilgai nesustodamas pailsėti, pasiskusti, įtarinė
ti, nusivilti. Einu ir einu, nes laisvė ir žmogaus 
teisės nedalomos ir priklauso visoms tautoms, 
visoms bendruomenėms, kiekvienam žmogui.

Pasaulio lietuvi, kam ištiesi savo ranką? Už 
siėmes lietuviška veikla, tautos rūpesčiais ir sa
vo šeimos kasdienybe, ištiesiu ranka lietuviui 
seneliui, našlei, į vargą ar liga patekusiai šeimai, 
vienišam ir luošam lietuviui, ypač šiais Jungti
niu Tautu paskelbtais ypatingųjų metais, ištie
siu ranką, nes kiekvienas lietuvis mums bran
gus.

Pasaulio lietuvi, ka ragauji? Ragauju trem
ties, emigracijos sūrią ašara, prakaito lašą. Pa
saulio lietuvi, ar pasilieki vis apgailėdamas sav o 
skauduli ir tautos skausmą per didžias šventes? 
Ne. Jieškau būdu praeities žaizdas išgydyti,nu
raminti, mus skriaudusiems atleisti, kaip atlei
džia tikintieji Lietuvoje.

Juk pirmieji Pietų Amerikos lietuviai čia pa
teko per skaudžia tremti ir stojo ugdyti siu 
kraštu labo: iš tremties jie sukūrė sėkmė ir lai
mėjimą - po 1795 sukilimo Petras Dautartas, 
po 1863 sukilimo Ignas Domeika. Izidorius 
Šlapelis. Robertas A. Chodasevičius, kun. Juo
zas Juškevičius, vėliau Andrius Vištelis.

Ar ragauji, pasaulio lietuvi, aplinką, kurioje 
brendai ir gyveni? Juk lietuvius paveikia aplin
kos totalitariniai režimai, neapykanta tarp tau
tų, rasių, luomu, ekonominis gobšumas, ciniz
mas apie kraštų valdžių tikslus ir veikimo būda. 
Ar galiu nuryti visa tai, klausiu save, ir vis dėl
to lietuviu tarpe ugdyti atvirą nuoširdumą ki
tam žmogui be užmačių ir įtarimo?

Ką užuodi, pasaulio lietuvi? Užuodžiu.taip, 
užuodžiu kiekvieną lietuvį, kur jis bebūtų, per 
žinynus, telefono knyga, žinutes spaudoje.kaip 
medžiotojas norėdamas jį lietuviškon šeimon i- 
jungti. Užuodžiu ir blėstančio lietuviškumo vos 
išlikusios tautinės liepsnelės dūmus - ne gęstan
čios žarijos užpūsti, bet kovoti už kiekviena lie
tuvį. kur ir koks jis bebūtu, nes ir jis turi teisę 
jaustis tautos sūnumi, dukra.

Nebesakau “seni miršta, mes senstam, jau
nų nėra“, bet einu naujų, jaunų, tolimų ieškoti 
ir pasiekti — Cordoboje. Sarmiento. Mendoza. 
Rivadavia, Santa Fe. Porto Alegre. Curitiba.Be
lo Horizonte. Brasilia, Cali. Barranquilla. Santa 
Marta, Santiago. Lima. Barquisimeto. Maracai
bo... - (Nukelta i 6 psi.)
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PASAULIO LIETUVIUBENDRUOMENĖJE
lituanistikos katedra prie
ILLINOIS UNIVERSITETO

P LB valdyba per praeitus kelerius 
metus rūpestingai tyrinėjusi galimybes 
steigti lituanistikos katedrą kuriame 
nors JAV universitete, kovo mėnesio 1 
d. posėdyje peržiūrėjo visus gautus siū
lymus iš universutttų, lietuviu akademi
ku, kul turi ninku bei visuomenininku ir 
po ilgu bei nuodugniu svarstymu nu
sprendė lit; i ' ii os katedrą steigti Illi
nois Universit Chicago Circle padali
ny. Nutarė ptaš/ vr u pasaulio lietuviu 
paramos ir pag ■ ‘ šiam mūsų tautos
siekimui įgyven no

PLB valdyba s įdarys komitetą lė
šoms telkti, o ju lituanisi kos katedros 
įkūrimui reikės per penkerius metus su
telkti 600,000 doleriu. Šios katedros 
steigimo iniciatyvinei grupei, susidedan
čiai iš L. Raslavičiaus, R. Sakadolskio, 
E. Sakadolskienės, prof. dr. R. Šilbajo- 
rio ir adv. L. Rimkaus, P LB valdyba pa
vedė sudaryti sutarties su universitetu 
projektą. Universitetas jau anksčiau yra 
davąs pagrindini sutikimą ir pasiūlymą.

SVARBI CENTRINIU INSTITUCIJŲ 
KONFERENCIJA

PASAULIO LIETUVIS

Pakilus spaudos, pašto ir kitoms iš
laidoms, "Pasaulio lietuvio" prenume
rata nuo 1981 m. sausio mėn. nume-~ 
rio pakeliama nuo 6 dol. iki 8 dol. me
tams. Oro paštu į užsieni — 25 dol. (ve
dama garbės prenumerata — 20 dol. 
metams. "PL" adresas: 562) South 
Claremont Ave., Chicago, IL 60636.

KĄ SVARSTĖ PLB VALDYBA

Paskutinis (34tas) PLB valdybos po
sėdis jvyko 1981 m. sausio 28 d., Jauni
mo Centre, Chicagoje. V. Kamantas ir 
Z. Žiupsnys papasakojo apie ju viešna
gę Australijoje, dalyvaujant Australijos 
Lietuviu Dienose, Australijos LB kraš
to tarybos sesijoje; painformavo apie 
nutarimus. Aptarti ateities PLB kultū
riniu darbų planai, kuriuos pateikė V.
Kleiza. Kalbėtasi apie Pasaulio Lietuviu Australijoje veikia Pabaltiečių Tary- 
Dienas 1983 metais, kuriu ruošos komi- ba, kurios valdyba sudaroma iš Bendruo- 
teto pirmininkas yra dr. Antanas Raz- menių Krašto valdybų narių. Kaip PLB 
ma. Svarstyta Bendruomenės ir Jauni- pirm. Vyt. Kamantui pranešė Australi- 
mo Sąjungos valdybų konferencija, ku- jos LB vardu A. Butkutė, šios kadenci- 
ri planuojama balandžio mėnesį. Sekan- jos metu Pabaltiečių Tarybos valdyba 
tis PLB valdybos posėdis numatytas taip pasiskirstė pareigomis: pirmininkas 
1981 m. vasario 28 d. Dabartinė PLB Albinas Pocius (lietuvis), vicepirm. V. 
valdyba jau atliko pusę savo kadencijos Rolavs (latvis), vicepirm. Maila Taimre 
(du su puse metų po išrinkimo 1978 (estė), iždininkas A. Prods (latvis), sek- 
m. PLB. seime Toronte) ir dabar tęsia retorė Aldona Butkutė. Posėdžiuose 
savo kadencijos antrą pusę — iki 1983 dalyvauja ir šių tautybių apylinkių vai
ro. liepos mėnesio, kada susirinks VI-sis dybų pirmininkai arba jų įgaliotiniai. 
PLB seimas Chicagoje per Pasaulio Lie-

JUDRŪS AUSTRALIJOS LIETUVIAI

Australijos Lietuviu Bendruomenės 
Krašto valdybos vardu rašydama Aldona 
Butkutė džiaugiasi, kad Vasario 16 d. su
ruoštame diplomu priėmime dalyvavo ne
mažai parlamentaru, diplomatu, kitu tau
tybių vadovu ir lietuvių. i minėjimą atsilar 
kė tiek žmonių, kad pritrūko vietų. PLB 
atsiusti Vilniaus Universiteto jubiliejiniai 
medaliai buvo įteikti lietuviams veikėjams 
p. A. Čelnai ir p. Stasyčiui. Abudu jaudint 
si, nesitikėję būti taip pagerbti. Rūpinama 
si tautiniu šokiu vadovu kursais, planuoja
ma kaip suruošti geresnę viešnagę I. Smie- 
liauskienės vadovaujami "Grandies" šokė
jų grupei, laukiama Vlado Šakalio atvy
kimo.

PABALTI EClUĮ TARYBA 
AUSTRALIJOJE

Bendra Pasaulio Lietuviu Bendruome
nės, Pasaulio Lietuviu Jaunimo Sąjungos, 
JAV ir Kanados Lietuviu Bendruomenių 
ir Lietuviu Jaunimo Sąjungų valdybų bei 
institucijų darbo konferencija šaukiama 
Dainavos stovyklavietėje (prie Detroito) 
š.m. balandžio 1112 dienomis (šeštadie
nį ir sekmadienį). Bus tariamasi II Pasau
lio Lietuviu Dienu ii V-jo Pasaulio Lietu
viu Jaunimo Kongreso reikalais bei švie
timo, kultūros, politinės veiklos, sociali
niais ir kitais bendrai toms institucijoms 
rūpimais klausimais.

LITUANISTINĖS STUDIJOS

Illinois universiteto Chicago Circle pa
dalinyje lietuviu kalbą dėstanti Marija 
Stankus-Saulaitė atsiuntė P LB valdybai 
pranešimą, kad šio pavasario ketvirtyje 
bus dėstomi keturi kursai: pradinis lietu

Dabartinė Australijos LB Krašto vaidyba. Iš k. sėdi Juozas lapšys, Genovaitė Vasiliauskienė,
Vytautas Neverauskas(pirm.)> Janina Vabolienė; stovi Jurgis Jonavičius(ALFAS pirm), Leo
nas Gerulaitis, Martynas Pocius ir Juozas Stepanas.
_ ' "i iimirnini-tn ran liíniiw n n i uflii- t - ~ ' fTiri i—-—r~rrr ;---------- 1----------—i

FÁBRICA DE GUARDA - CHUVAS
Guarda Chuvas de todos os tipos, para homens, senhoras e crianças.

Mim-sombnnhas. tipo Italiano e Alemão.

Vicente Vitor Banys Ltda.

R.ua Coelho BarradasJ04 ■ V. Prudente - Fone: 274-0677 Res.: 274-1886
-—«te—.........................            —-----------

vių kalbos kursas, pažangesnis, lietuvių
drama ir lietuvių tekstų vertimai.Rudens 
ketvirtyje bus įvesti dar lietuvių prozos ir 
lietuvių kultūros kursai. Lituanistiniams 
kursams daug prielankumo rodo departa
mento vadovas prof. N. Moravcevich ir ki 
ti universiteto vadovybės nariai. Illinois 
universitetas Chicagoje turi 25,000 studen
tų ir daugiau kaip 6,000 profesorių. Prie 
šio universiteto PLB valdyba nutarė steig
ti Lituanistikos katedrą.
v
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POKALBIS SU PASAULIO LIETUVIU

Pasaulio lietuvi, ką žinai? Žinau, kad visur 
yra lietuviu jaunimo, kuris jaunatviškai kliūčių 
nemato ir nebijo. Jaunimas - išėjęs ar einąs 
mokslus, žengiąs į ateities pasaulį. Jaunimą pa
jėgų, pilną nuotaikos ir žaismo, pajėgų kurti,va
dovauti, veikti, kai tik kas kaip nuoširdūs tėvai 
ugdo, gerbia, skatina, įvertina. Žinau, kad jau
nimas savo būdu nori ir turi teisę savo sparnus 
išbandyti ir savo širdyje savo žingsniams būgno 
dūželius girdėti.

Pasaulio lietuvi, ką kuri? Taip, kuriu, atsa
ko pasaulio lietuvis, nes mažos tautos, mažo 
krašto galybė ne ekonominė, karinė, nei politi
nė - o dvasinė, kūrybinė. Už Lietuvą mažesnės 
Belgija, Olandija turėjo savo imperijas, kurios 
per šimtmečius dingo kaip ir Lietuvos Didžioji 
Kunigaikštija, bet jos reiškiasi kultūra, žmogiš
kumu, menu, literatūra, mokslu, dvasia.

Ne tik išlaikau lietuviškumą, lietuvybę,bet 
ją ugdau ir kuriu, bandau plėsti ypač tài, kas 
svetimųjų valdomoje Lietuvoje suvaržyta. Ne
laikau kaip skardinėje užsūdyto lietuviškumo, 
o noriu plėsti lietuvių kultūrą kūrybingai,rem
damas ir džiaugdamasis kiekviena kiekvieno 
pastanga rašyti, dainuoti, šokti, vaidinti, stu
dijuoti, kalbėti...

Už ką kovoji, pasaulio lietuvi? Ar kovoji 
labiau už savo klubą, draugiją - ar už bendrą 
reikalą? ar kovoji už savo nuomonę ir savo 
garbės vietą labiau negu už Lietuvą ir lietuvi 
ir tai kas mus jungia? Kiek dėl Lietuvos ar 
lietuvybės verta kitą lietuvį pjauti ir graužti? 
Ne, pasaulio lietuvi, kovoji už kiekvieną lietu
vį, jo asmenį ir pagarbą jam. Nori ugdyti ne 
tik lietuvybę, lietuviškumą — tas atsietas, abs
trakčias sampratas — bet kovoji už šį lietuvį 
čia: vaiką, jaunuolį, subrendusį žmogų, senelį. 
Kovoju, remiu kiekvieną lietuvį, nes modernia
me pasaulyje ir laisvame krašte visiems yra vie
tos pasireikšti, veikti,dirbti. Ir nenoriu, kad 
kova tarp lietuvių būtų svarbesnė užduotis ne
gu kova su Lietuvos priešais.

Pasaulio lietuvi, kaip sprendi? Jeigu asmens 
vertė priklauso ne nuo pavienio iškilimo virš 
kitų, o nuo sugebėjimo kartu su kitais asmeni
nis viskuo, net gyvybe, dalintis, sako pasau
lio lietuvis, noriu labiau apsispręsti sutartinai 
su kitais veikti, reikštis, svarstyti savo draugi
joje, krašte, Pietų Amerikoje ir Bendruomenės 
šeimoje — sklandžiai dalintis idėjomis, informa
cija, laiku, talka, kūryba, priemonėmis.

Apsisprendžiu padėti tiems, kurie dirbą, 
nepalikdamas tik vienam kitam ar pirminin
kui veikti. Vienybės pagrindas man, sako pa
saulio lietuvis, yra laisvai apsisprendusių asme
nų sutelktinės pastangos.

Pasaulio lietuvi, ką tiki? Tikiu,kad ne ku
nigaikštis, ne dvarponis, ne pirmininkas, ne 
klebonas, ne svetimi dievai, bet aš pats ir mes 

Ç Dra. HELGA HERING'l
MEDICA - GYDYTOJA

HOMENS SENHORAS CRIANÇAS

KALBAMA LIETUVIŠKAI
Av. Eulijia, 99 V. Sta. Mana das 8 DO às 12 h.

das 14 DO às 18:00 Fone: 265-7590
Rua Quarúm Barbosa, 6 • B. do Limão

MŪSŲ LIETUVA

AtA
KAZIMIERUI NARUŠEVIČIUI

mirus, — žmonai Bronei, sūnums Jonui ir Albertui, dukroms Helenai ir 
Nildai, žentams, marčioms ir anūkams, o taipgi giminėms ir artimiesiems, 
reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Anielė ir Antanas Dutkai, 
Marytė ir Aleksandras Bambliai, 
Helena ir Alfonsas Pupeliai, 
Albina ir Casimiro Ambrozevičiai

patys esame atsakingi už savo ateiti Ir ateiti 
ne svajonių sąlygose, bet šiandien čia. šiose ap
linkybėse, su šiais žmonėmis ir šiais ištekliais.

Tikiu, kad lietuvių emigracija per du šimt
mečius reikšmingai įnešė savo gyvybę į Lietu
vos gyvenimą pinigu, darbu, raštu, kultūra,net 
tikėjimu. Tikiu, kad nors būdama tik šakelė, 
išeivija priklauso tautos kamienui, kuris taip 
suspaustas ir kurio šakos daug saulės nemato.

Tikiu, kad šiose sąlygose gyvuoja tautinė 
sąmonė, kitame krašte toli nuo Lietuvos.

Pasaulio lietuvi, pakelk savo galvą kaip tre
čios kartos jaunuolis šio kongreso atidaryme 
giedodamas himną.

Pakelk savo galvą kaip Kolumbijos lietuviai 
po plataus atgarsio kultūrinės savaitės lapkričio 
mėnesį. z.

Pakelk savo galvą, pasaulio lietuvi, kaip 
prieš keliolika metų Čikagon persikėlęs Argen
tinos lietuvis po tiesiog žavingo Ąžuolyno ir 
Žibučių pasirodymo pasakęs: Dabar mes,JAV 
gyvenantys Pietų Amerikos lietuviai, pirmą 
kartą galime galvas išdidžiai pakelti.

Pakelk savo galvą kaip kalbėtojas Vasario 
16 šventėje Brazilijoje tarė: Suruošę čia Pietų 
Amerikoje Pasaulio lietuvių jaunimo kongresą 
pagaliau žinome, kad sugebame viską padaryti.

Pakelk savo galvą kaip Venecuelos jaunimas 
šokdamas tūkstantinei krašto gyventoju miniai.

Pakeldamas savo galvą prie širdies priglau
džiu Lietuvą, tautos kovą ir viltis. Pakeliu savo 
mintis ir širdį į Viešpatį, kuris yra laisvės troš
kulio šaltinis, kuris išlaisvina žmogų, tautą ir 
žmoniją iš vergijos jungo ir vedą į naują ir nuo
stabų prisikėlimą..

“Pietų Amerikos, pasaulio lietuviai, už lais
vą Lietuvą”!

DĖMESIO!
Kadangi pirmoji Vyru Brolijos su

ruošta išvyka j Pajūrį turėjo didelį pasi
sekimą, tai gegužės 3 d. ruošiama kita 
ekskursija j pajūrį.

Registruotis pas Vyru Brolijos narius.

J. BUTRIMAVICiUS
ADVOCACIA

CIVIL; Inventario, Despejo, etc. COMERCIAL: Falência, Cobrança, etc.
TRIBUTÁRIA: Imposto Renda. ICM, IPI

Rua Barão de iguape, 212 - 4o and.s/45- Liberdade Fone: 279-5937
Horário das 9 D0 às 11 DO e das 14:00 às 18D0

Rua Campos Nosos, 590 - V. Zeüaa • Hoeário d» 19D0 às 21D0
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LITERATŪROS BŪRELIO APŽVALGA

1981 metu pirmasis ir antrasis Litera
tūros Būrelio Susirinkimas įvyko .17 ir 
28 kovo mėn. dienomis pas pp. A. Pet
raičius ir pp. H. Valavičius. Susirinko 
nemažas būrelis nariu pasiryžusiu rim
tai tęsti kultūrinį darbą São Paulo lietu
vių kolonijoje. Pirmininkavo Janina Va- 
lavičienė vienbalsiai išrinkta šitoms par
eigoms per paskutinį 1980 metų Būre
lio susirinkimą.

Pirmininkės patiekta programa šiems 
metams buvo priimta be jpatingu disku
sijų, kurioje pramatyti šie svarbesni dar
bai:

1. Pristatyti kas mėnesį suglaustą 
bent vieno klasiko biografiją iš lietuviš
kos literatūros ir paskaityti ištrauką iš 
jo raštu.

2. Prisidėti paskaitomis arba refera
tais prie žymesnių musu Tautos švenčių 
minėjimu.

3. Kviesti kitu Organizacijų pirminin
kus ir narius į Literatūros Būrelio susi
rinkimus, kad būtu įmanoma ateityje 
glaudžiau palaikyti kultūrinio pobūdžio 
ryšius.

4. įvesti nario mokestį arba pravesti 
vaju finansams sukelti. Ta proga p. A. 
Petraitis pranešė, kad yra gavęs čekį 
US$500.—vertės iš V. Slotkaus, iš Ko
lumbijos,Literatūros Būrelio 10-mečio 
knygos spausdinimo išlaidoms.

5. Pasirūpinti eventualiu knygų aprū
pinimu vietiniams universitetams ar pro
fesoriams, kurie norėtų gilinti studijas 
apie Lietuvos geografiją, istoriją, kultū
rą ir politinę būklę.

6. Prisidėti prie kasmetinės Parodos 
organizavimo darbų, tokiu būdu paleng
vinant kpt. J. Čiuvinsko ilgametį rūpės-
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LITERATŪROS RATELIO APŽVALGA 
tį ir atsida Tmą šitoje srityje.

7. Prisidėti darbais prie Muziejaus 
Steigimo Iniciatorių grupės, vadovauja
mos p. Aldonos Valavičienės.

8. Trumpoje ateityje organizuoti pa- 
kiras grupes mokinių, kurie norėtų mo-

Kytis ar gilintis lietuvių kalboje paskiruo
se miesto rajonuose.

Susirinkimai praėjo sklandžiai ir gero
je nuotaikoje. P. A. Augustaičio apsilan
kymas buvo labai įdomus, nes pateikė 
daug įdomių žinių apie jo surengtą fila- 
telistinę parodą, kuri buvo atidaryta šių 
metų vasario mėn. 16 dieną Centrinio

/

r
>■

SVYRA Į LITUANIKA
MALONIAI KVIEČIAME VISUS DALYVAUTI

KRYŽIAUS PAŠVENTINIMO IŠKILMĖSE LITUANIKOJE

Balandžio 21 dieną (feriado) „
10 vai. Kryžiaus Pašventinimas ir Sv. Mišios - 12 vai. Pietus
Vėliau kava ir pasižmonėjimas.
Norintieji pasinaudoti autobusu, prašomi užsirašyti iš anksto. Autobusas išeis iš Vila 
Zelinos 7,30 vai. Pietums pakvietimų galima įsigyti Vila Zelinos Klebonijoje. Iškilmė
se dalyvaus vyskupas Dom Luciano Mendes de Almeida.

L. K.Šv. Juozapo Bendruomenės Valdyba
■ A 4> A *»■ 48»^ *

P
)*
>'

P

r

y

Pašto Rūmuose. Didelis atsidavimas ir il
gų metų darbas buvo aukštai įvertintas 
Brazilų visuomenės ir filatelistų. Kunigas 
P. Gavėnas ir p lė. Sandra Saldytė pada
rė įdomius pranešimus ir rezoliucijas a- 
pie Pietų Amerikos Vii Kongresą, kuris 
įvyko Buenos Ai es, Argentinoje, šių me
tų vasario mėn. p. Halina Mošinskienė 
paskaitė keletą laiškų iš užsienio apie 
lietuvių kultūriną veiklą plačiame pasau
lyje. Janina Valevičienė paruošė Vysku
po Baranausko (150 metų gimimo sukak
tuvių) ir Vyskupo Motiejaus Valančiaus 
(180 metų gimimo sukaktuvių progomis) 
suglaustas biografijas. Paskaitytos ištrau
kos iš '"Anykščių Šilelio" ir Valančiaus 
Raštų.

Į sekantį Literatūros Būrelio susirinki
mą yra kviečiami nariai, simpatizantai ir 
draugai pas pp. Petraičius Rua Nova 
York, nr. 28 ap.32. Tel. 65-3286. 1981 
metų balandžio mėn. 25 dieną, šeštadie
nį 7 valandą vakaro. DĖMESIO: Pakeis
ta susirinkimo valanda: Pradžia 19:00 
vai. Janina Valavičienė
BLB-nės VALDYBOS SĄRAŠAS

Kadangi pereitame "Mūsų Lietuvos" 
numeryje buvo paskelbta netiksliai BLB- 
nės valdybos sąrašas, korespondento ap
sirikimu, patiksliname: BLB-nės Tary
bos Sekretorius: Inž. Robertas Bratkaus-
kis. Valdybos Sekretorius portugalų kal
bą: Vytautas Bacevičius.

Geroj nuotaikoj ir su pasiryžimu pasi
darbuoti mūsų kolonijos ir tėvynės reika
lais, valdyba dar svarstė ištisą eilę kitų 
reikalų, baigdama savo pirmą posėdį jau . 
vėlai 23 vai. Dalyvavo Jonas Tatarūnas

BRAZILIJOS LIETUVIŲ BENDRUO
MENĖS VALDYBOS POSÉDIIS

Šio mėn. 3 d. įvyko V. Zelinos klebo
nijoje, pirmas BLB-nės naujai išrinktos 
valdybos posėdis.

Be kitų reikalų buvo svarstyta 14 ini
ciatorių prašymas įteiktas BLB-nės val
dybai, kolonijos ark.yvo ir muziejaus rei
kalu. (Sis prašymas buvo paskelbtas " 
"Mūsų Lietuvoje" pereitame numeryje).

Kadangi visų valdybos narių nuomo
ne šis reikalas yra ypatingai svarbus,kad 
nepasimestų kolonijos dokumentacija, 
įvairūs spaudos ir knygų leidiniai ir me
ninis turtas, kurie tolimesnėje ateityje 
liudys mūsų kolonijos gyvenimą ir veik
lą, valdyba prašymą vienbalsiai priėmė, 
ypač kad tie patys iniciatoriai pasižada 
dalyvauti arkyvo ir muziejaus organiza
vimo darbuose.

BLB-nės Valdyba nori pareikšti savo 
pasitenkinimą ir dėkingumą tai inicia
torių grupei, kuri taip maloniai pasiža
da prisidėti prie mūsų kolonijos reika
lų. Kadangi muziejaus ir arkyvo organi
zavimas nėra vienos bet kokios organi
zacijos, bet visos kolonijos reikalas, nu
tarta šaukti tam tikslui, visų organizaci
jų posėdį. Laikas ir vieta bus pranešta 
vėliau, kuomet organizacijom bus pa
siųstas kvietimas tame posėdyje daly
vauti

15 Bl RŽELIO - GENOCIDO DIENA

Posėdyje buvo svarstyta kaip būtų 
galima viešiau šiais metais paminėti 40 
metų lietuvių išblaškymas į Rusijos gilu 
mą, diena kuriose prasidėjo nepavykęs 
mūsų tautos naikinimas ir tiek skriau
dos padaryta mūsų tėvynei. Nutarta 
kad šis reikalas bus įtrauktas j to pačio 
posėdžio dienotvarkę, kad visos lietuvių 
organizacijos galėtų prisidėti prie šio mi 
nėjimo.

LITUANISTINĖ MOKYKLA

. BLB-nės valdyba yra susirūpinus litu
anistinės mokyklos reikalais, nes šiais 
metais trūksta mokytojų. Nutarta šauk
ti ateinantį šeštadienį, balandžio 11 d.,
16 vai., Vila Zelinoje, tėvų ir mokytojų 
susirinkimas, pasvarstyti lietuviškos mo
kyklos reikalus.

MŪSŲ LI G 0 O A I
Telegrafinė žinia: Kap, J, Čiuvinskas 

balandžio 6 d. išvyko į ligoninę ir bus 
operuotas šiomis dienomis.

Vincas Kutka paguldytas Hospital 
Municipal ligoninėj. Jo padėtis gana 
sunki.

(pirm.)., inž. Juozas Vaikšnoras, Fridri
kas Guzikauskas, Vytautas Bacevičius, 
Petras Bareišis, Carlos Hugo Galeckas ir 
Tarybos narys, pereitos valdybos iždinin
kas, inž. Jonas Silickas.

m i r u s, jo šeimai, giminėms ir artimiesiems, reiškia gilią užuojautą

Lietuvių Sąjungos-Alianęa 
VALDYBA

SEwasKwnBauzaaMSBtoIIiiito*! įį«iiiiiiii«ii«iii mi i ....................................."   m iirnnTiHwritototo' mi tow

Dr. ALEKSAS KALINAUSKAS Dr. PAULO KALINAUSKAS
----------—----------------------------------------------------------------------- advogados ——------------------------------ -— ------------------------------

r

T RADUTO RA JU RAM E NTADA
LITUANO

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

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

I rwntário, Despejo, Desquits, Divorcio,
Processo Crime, Processo Trabalhista. Etc.

Rua 15 de Novembro, 244 • 4 and. ■ Cooj. 9 • Fone: 37-8958
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MŪSŲ ŽINIOS
DIDŽIOSIOS SAVAITĖS PAMALDŲ 
TVARKARAŠTIS VILA ŽELI NOS 
BAŽNYČIOJE

VERBŲ SEKMADIENI - 11 vai. Ver
bų Šventinimas procesija Kristaus 
Valdovo garbei ir iškilmingos Mišios. 
Giedos L.K.Bendruomenės Choras.

Didįjį Ketvirtadienį — Paskutinės Vaka
rienės Mišios 19 vai.

Didjjį Penktadienį — Kryžiaus Keliai
14 vai. Kristaus Mirties Paminėjimas
15 vai.

Didįjį Šeštadienį — Apeigų Pradžia 19 
vai. Šv. Mišios J 9,45 vai.

Velykų Rytą — 6 vai. Prisikėlimą Pro
cesija ir Sv. Mišios.
Visose pamaldose giedos L. K.B. 
Choras.
Velykų Dieną 11 vai. lietuviškų Mi

šių nebus.
Atvykite visi į savo tėvų rankomis 

statytą šventovę, švęsti Didžiųjų mūsų 
Tikėjimo paslapčių — Viešpaties kan
čios, mirties ir prisikėlimo?

DIDŽIOSIOS SAVAITĖS APEIGOS 
MOOKOJ 

z

VERBŲ SEKMADIENIS
8 vai.: lietuviškai
9 vai.: portugališkai

DIDĮJĮ KETVIRTADIENI
19 vaL: lietuviškai
20 vai.: portugališkai

DIDĮJĮ PENKTADIENĮ
15 vai.: lietuviškai
16.val.: portugališkai

DIDĮJĮ ŠEŠTADIENĮ
20 vai.: lietuviškai
22 vai.: portugališkai

VELYKOS ;
8 vai.: lietuviškai
9 vai.: portugališkai
NB — Prieš visas pamaldas bus klau

soma išpažinčių.
— Velykų dieną Moinho Velho ir 

Agua Rasa Mišių nebus — visi kviečiami 
j Prisikėlimo apeigas V. Zelinoj.

—————__

PADĖKĄ
Širdingai dėkojame pončai 

Vladzei Baltušnikaitei-Camar- 
go ir ponui Valentinui Beivy- 
dui parėmusiems Labdaros 
Ratelio darbus aukojusiems 
po 1.000 kruzeirų.

Labdaros Ratelis

KVIETIMAS JAUNIMUI
Visas lietuviškas jaunimas kviečiamas 

dalyvauti Velykų ryto Prisikėlimo Proce
sijoje su tautiniais rūbais.

Vila Zelinos Klebonas

ATEITININKU VEIKLOS KALENDO
RIUS

Balandžio 5 dieną V. Zelinos kleboni
joje posėdžiavo kartu studentų ir mokslei
vių ateitininkų valdybos. Buvo nustaty
tas sekantis veiklos planas. Vietoj balan
džio mėnesinio susirinkimo ateitininkai 
Verbų Sekmadienį dalyvaus parapijos su
sitelkimo dienoje, kurią paves Neimar de 
Barros ekipė. Popietės pradžia 15 vai.

Velykų rytą dalyvaus procesijoje. Ba
landžio 20 ir 21 išvyka j Lituaniką. No
rintieji vykti užsirašo pas Mildą Remen- 
čiūtę. Išvykos programa rūpinsis Rober
tas Saldys. Gegužės mėnesio susirinkimas 
bus 17 dieną pas Žutautus. Žiemos sto
vykla nuo 17 iki 26 liepos Lituanikoje. 
Jaunimo Šventė rugsėjo 13dien?-

ATVYKSTA BALF'o PIRMININKĖ

Gegužės pabaigoj lankysis Brazilijoj 
p. Marija Rudienė, ilgametė BALF'o 
pirmininkė, su savo vyru, inž. Antanu 
Rudžiu. Rio de Janeire bus gegužės 28 
— 30 d., São Paule gegužės 31 — birže
lio 3 d. JEP iš Rio rašo: "Mielai gerbia
mai p. Marijai parodysime mūsų stebuk
lingai gražų miestą ir apylinkes". São 
Paule BALF'o pirmininkė geidžia’susi- 
tikti ir pasimatyti su São Paule ir apylin
kėse gyvenančiais lietuviais bei organi
zacijų veikėjais ir pasidalinti su jais min
timis, pasitarti".

RAŠO IŠ RONDONUOS
■

• t

Dr. Vitas Kiaušas praneša iš Porto Ve
lho: "Man vakar (19.03.81) buvo di
džiausia staigmena, kai kun. Urbaitis at
sirado čia, Porto Velho. Aš niekad neį
sivaizdavau, kad jis galėtų čia atvažiuoti, 
nes turi 70 metų ir jo svoris yra geras. 
Man yra didžiausia moralinė parama jo 
apsilankymas čia, "ultima fronteira" 
šiame pasaulyje... Mano padėtis Brazili
joj medžiaginiai ir moraliai yra pagerėju
si. Ačiū už Jūsų pagalbą praeityje".

I Geriausia dovana: i 
| GIMTADIENIŲ VARDINIŲ METINIŲ PROGA L 
| UŽSAKYKITE MŪSŲ LIETUVA' I 
| GIMINĖMS - DRAUGAMS-PAŽĮSTAMIEMS g

j Šią brangią dovaną jie prisimins 50 kartų — visus metus |

I

LITU AN ĮSI s

BLB-nės Valdyba kviečia mokytojus 
ir tėvus, kurie rūpinasi lietuviška mo
kykla, j posėdį, kuris įvyks ateinantį 
šeštadieni, balandžio 11 d., 4 vai. vaka
ro, Vila Zelinos Jaunimo namuose.

Kas norėtų talkininkauti lietuvių kal
bos pamokose mūsų vaikams, prašome 
dalyvauti šiame posėdyje.

Jonas Tatarūnas 
BLB-nės Pirmininkas

PATIKSLINIMAI

Kovo 19 dienos ML laidoje, žinioje 
apie lietuvišką kryžių buvo išleistas 
AUGUSTO ZALUBOS pavardė. Augus
tas Zaluba praleido daug vakarų su V. 
Baniu ir kitais dirbdamas lietuvišką kry
žių.

Kun. J. Šeškevičius
Kovo 26 dienos ML numeryje tilpęs 

eilėraštis "Jaunystė" yra be autoriaus 
vardo. Šios poezijos autorius yra Anta
nas Augustaitis. Už neapdairumą atsi
prašome, (Red.)

KUN. ŠILEIKA TURI DAUG DARBO

Kun. St. Šileika, daugelio kviečiamas 
bei tampomas, net neturi laiko visiems • 
atsakinėti j laiškus ar duoti informacijų. 
Buvo kiek laiko New Yorke, dabar, iki 
Velykų, apsistojęs Hamiltone, Kanadoj. 
Visiems siunčia daug sveikinimų. Žada 
vėliau pasiųsti žinių ir nuotraukų ir ML 
vai.
GEIDŽIA MUS APLANKYTI

T. Jonas Kidykas, SJ, iš Clevelando 
rašo vienam savo bičiuliui i São Paulo: 
"Labai gundė mane atskristi šią vasarą 
pas jus. Betgi nugalėjo dar didesnė pa
gunda — pamatyti savo gimtinę. Tačiau 
jei negausiu vizos Lietuvon, tai dar ap
lankysiu jus visus. — Linkiu jums visiems 
Prisikėlusio Viešpaties Kristaus džiaugs
mo ir paguodos gyvenimo džiaugsmuo
se irvarguose. Alleliuja".

f ------curso —-—T
AUDIOVISUAL į
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