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SMURTAS - VISUOMENES VAISIUS

Visus sukrėtė nelauktas, netikėtas,ne
įsivaizduojamas mostas — šauti j Popie
žių, pasikėsinti j gyvybe to, kuris visus 
gina, visiems tik gero nori.

z Kokie gali būti politiniai sumetimai
• ne mums ir ne dabar tai spręst i. Mums 

tik tinka pabrėžti, kas, rodos, permažai 
buvo pabrėžta ar pastebėta, būtent,kad 
žudikas — jaunuolis, 23 metų vaikinas. 
Jaunas ir tas, kuris šovė j JAV-bių prezi
dentę. Jauni ir visi kiti plėšikai ir žudi
kai, kurių vardais ir nuotraukom mirga 
šiandien pasaulio spauda.

Kę visa tai reiškia? Ar tai nėra koks 
ženklas? .

Jaunimas — mūsų dabartinių šeimų 
vaikai. Jaunimas — mūsų šiandienės vi
suomenės vaisius. Gi kaip tik nuo vai; 
siaus, - jau prieš du tūkstančius metų 
mus mokė dieviškasis Mokytojas, — at
pažįstamas medis, ar geras, ar blogas. Gi 
jei blogas vaisius, — o smurto veiksmai 
šiandien reiškiasi visu savo pasibaisėtinu 
intensyvumu, — ženklas, kad medis blo
gas, sugedęs. Taigi, jei nebūtų kitų ženk
lų, o vien tik šitas, jau ir to pakaktų teig
ti, kad visuomenė bloga, iškrypusi iš ge
ro kelio.

Jaunimas — dinamiškas. Jis negali tū
noti be darbo, be užsiėmimo, be tikslo, 
be idealo; taip visai sugęstų ir pasmirstų, 
kaip stovintis pelkių vanduo.

Ar visuomenė — o pagrinde šeima 
-, ar jaunimui duoda paspirtį j gera? Ar 
nurodo augštesnes vertybes, kurių užsi
moka siekti kad ir su pasišventimu bei 
auka? Ar ne verčiau nurodo vien tik gy^ 
vuliškę "laisvę", pinigę, seksę, savimylę, 
savinaudę kaip vieninteles gyvenimo ver
tybes?

Ar tėvai, savo žodžiu ir pavyzdžiu, yra 
jaunimui akstinas siekti augštesnio idea
lo? Ar nurodo/ bent savo nusiteikimu ir 
gyvenimu, kaip yra jų pašaukimas ir par
eiga, jaunimui kelię?

Be religijos nėra moralės, nėra doros. 
Be religijos — nėra Dievo, nėra pareigos, 
nėra pagarbos, perą atsakomybės; gyveni
mas neturi reikšmės, neturi prasmės; yra 
palaidas gyvenimas.

O jei kas nors drįstų nurodyti, žodžiu 
ir pavyzdžiu, kilnesnį gyvenimo tikslę,to
kį reikia išbraukti iš gyvenimo — tiesiog 
nužudyti. Juk jis maišo, neleidžia "laisvai 
gyventi.

O vistik žmogus, kaip giliai įžvelgė irgi 
pradžioj nematęs gyvenimo tikslo Augus
tinas, Vėliau tapęs šventuoju Augustinu, 

(nukelta j 4-tę psl)

13 gegužės Šv. Tėvas buvo žiauriai sužeistas. Brazilijos lietuviai išreiškė 
savo pasipiktinimą tokiu gestu ir savo solidarumu Popiežiui su telegrama:

A SUA SANTIDADE PAPA JOAO PAULO lí
CIDADE DO VATICANO
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A COLONIA LITUANA DO BRASIL LAMENTA O ATENTA
DO Â SUA SANTIDADE E ROGA A DEUS PELO SEU PRON
TO RESTABELECIMENTO

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka

COMUNIDADE LITUANO—BRASI LEI RA 
JONAS TATARŪNAS - PRESIDENTE
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ANTANO TERLECKO IR JULIAUS
SASNAUSKO TEISIAS

(tęsinys iš praeito numerio)

N es osp re n d i s

Kaitinamieji varė antitarybinę propa
gandą Ir agitaciją, siekiant susilpninti ta
rybų valdžią Lietuvoje. Gamino, daugino, 
kaupė ir platino antitarybinio turinio lei
dinius, laiškus, pareiškimus, kuriuos reak
cinės užsienio organizacijos panaudojo sa
vo šmeižikiškiems tikslams. Nors jie savo 
kaltę pripažino tik iš dalies, tačiau pilnai 
įrodyta: 1.1975.XI. TERLECKAS parašo 
laišką TSRS VSK dėl tariamo jo persekio
jimo. Laiške teigiama, kad TSRS žmonės 
persekiojami už savo politinius įsitikini
mus, ir uždaromi į PSICH. ligonines. Laiš
ką išplatino. 2/ 1979 m. įteikė PAŠ- 
KAUSK1ENÉS laišką Sveikatos apsau
gos ministrui»'kuriame teigiama, kad 
žmonės už savo įsitikinimus uždaromi 
į psich. ligonines ir persekiojami. Tai 
įrodyta ligoninės gydytojo ir BASČIO 
parodymais. 3/ 1979 m. paruošė, dau
gino, platino, rinko parašus po kreipi-
muši j TSRS, VFR ir kitas organizaci
jas, kuriame teigė, kad Lietuvos įstoji
mas j TSRS yra okupacija. SASNAUS
KAS padaugino ir išplatino Šį dokumen
tą lietuviu kalba, o TERLECKAS ruošė 
šį dokumentą rusų k. Tai įrodo rašomo
ji mašinėlė ir kalkės lapai, rasti pas TER
LECKĄ, o taip pat liud. ŠERKŠNO, 
NORKŪNO parodymai. 4/ SASNAUS
KAS kartu su TERLECKU paruošė me
džiagą leidiniui "Vytis" Nr. 1. SAS
NAUSKAS daugino ir išplatino "Vy
ties" Nr. 2 ir Nr. 3. Nėra įrodyta, kad 
TERLECKAS dalyvavo 2 ir 3 numeriu 
leidime. "Vytyje" išspausdinti šie anti
tarybiniai straipsniai: "Laisvę reikia iš- 
S'kovoti", "Lazdijuose diskriminuoja
mas kun. Gustaičio atminimas" ir kt. 
Straipsniuose šmeižiama tarybų valdžia. 
Įrodo SASNAUSKO prisipažinimas, d 
daiktiniai įrodymai, ŠERKŠNO, PE
TRUŠKEVIČIENĖS liudijimas. 5/1979. f - 1
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II TERLECKAS dalyvavo RAGAiŠIE- į 
NES bute nelegalioje konferencijoje, ku-i 
rioje pateikė šmeižikišką medžiagą apie 
tariamą Lietuvos okupavimą, oersekloji
mus. SASNAUSKAS paruošė ir išplati
no medžiagą apie šią konferenciją. Įrodo 
liud. ČEREPANOVO ir BASČIO paro
dymai, kratos metu pas SASNAUSKĄ 
rastas aprašymas. 6/Kaltinamieji paruo
šė ir išplatino RAGAIŠIO teismo proce
so aprašymą. Įrodo rankraščiai ir spaus
dinti tekstai, rasti per kratą pas abu kal
tinamuosius. 7/ TERLECKAS pateikė 
medžiagą, o SASNAUSKAS paruošė str. 
apie Vytauto paminklo būklę Jurbarke. 
Įrodo rankraščiai ir spausdinti tekstai, 
rasti pas SASNAUSKĄ. 8/ SASNAUS
KAS oaruošė ir padaugino protestus dėl 
PETKAUS ir TERLECKO areštu. Įrodo 
ekspertu išvados rasti kratos metu doku
mentai. 9/ SASNAUSKAS parašė LKP 
CK laišką dėl tarnavimo armijoje ir dėl__ 
mirusiųjų pagerbimo, kuriuose šmeižikiš
kai teigiama apie tarybų valdžią Lietuvo
je, sakoma, kad reikia gerbti tik tuos, ku- 
rieesu ginklu rankose kovojo prieš tarybų 
valdžią. 107 TERLECKAS iki 1977.VIII. 
23 laikė platino įvairius antitarybinius lei
dinius ir straipsnius, savo paruošto leidi
nio "Laisvės šauklys" atskirus numerius, 
LKBK, "Aušros" leidinius (str. "Nušluos
tykit ašaras" ir kt.) Teiginys, kad ši me
džiaga priklauso ne jam, o JOKUBYNUI 
yra nepagrįstas, nes įvairiose straipsniu 
vietose rasti rankraštiniai TERLECKO 
tekstai. ' _

Antano TERLECKO ir Juliaus SAS
NAUSKO kaltė pilnai įrodyta. Jie dalinai 
prisipažino kaltais. Ateityje žada nedaryti 
antitarybiniu veiksmu- SASNAUSKAS 
jaunas, žada mokytis, užsiimti visuomenei 
naudinga veikla. Jo sveikata silpna.

Skirti bausmė:
TERLECKUI 3 m. griežto režimo lage

rio ir 5 m. tremties.
SASNAUSKUI 1,5 m. griežto režimo 

lagerio ir 5 m. tremties.
Atskira nutartis: Pranešti Vilniaus Uni

versiteto rektoriui apie I kurso studento 
A. TUČKAUS netinkamą elgesį teisme.
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Vasario 3 d. penki JAV-ių kongres 
manai ir penki senatoriai, priklau 
santys Europinio Saugumo ir Bend
radarbiavimo Komisijai, nominavo 
Viktorą Petkų, rusų fiziką Jurijų ur 
lovą, Rusijos žydų matematiką Ana 
folijų ščaranskį.ir ukrainiečių poetą 
Mykolą Rudenką, kandidatais 1981 m 
Nobelio Taikos premijai. Savo laiške 
Nobelio Institutui,jie pabrėžė, jog 
minėtieji kandidatai ’’pašventė savo 
gyvenimus veiklai už taiką ir m orą ■

Viktoras Petkus komisijos laiške 
vadinamas Lietuvos Helsinkio Gru
pės vadovu. Rašoma . kaip jis Permei 
lageryje Nr . 36-2 baudžiamas už sa 
vo religijos praktikavimą. Už savo 
’’aktyvizmą” jis buvo neseniai nu
baustas šešiais mėnesiais vienutėje

” Ir vis dėlto”, rašo nominuotojal 
’’informacijos sriautas, kaip ir per
sekiojimai Tarybų Sąjungoje,tebesi
tęsia. Šių Sovietų Sąjungos piliečių 
veikla tapo moralinės drąsos ir pi
lietinės sąžinės pavyzdys kitų Hel - 
sinkio sutarties pasirašiusių valsty
bių gyventojams(. . Už tokį asmenį 
nį pasiaukojimą ir pasišventimą jie 
nusipelno ypatingo pripažinimo,kurį 
tegali suteikti Nobelio Institutas”.

E LTA
• Be lietuviškos spaudos nebus są

moningos tautos.
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Savaitei bėganti
.... ..... ............ .................■■■■»>■ m. >Alf D. Petraitis

Gavau laišką iš Argentinos. Visuo
met malonu gauti laiškus iš artimųjų 
ar pažįstamų. Šį kartą nepaprastas laiš
kas, o gi kvietimas. Vieba svarbiausių 
Argentinos lietuvių draugijų "Mindau
gas" mini savo veiklos 50-metį. Kvie
čia į sukakties paminėjimą. Taigi "Min
daugui jau 50 metų.

Atsimenu, dar buvau nevedąs, kai 
pirmą kartą įžengiau į mindaugiečių sa
lą Berisso mieste. Jau daug metų at
gal, ir per tą laiką daug kas pasikeitė. 
Aš buvau neseniai atvykąs imigrantas 
svetimame krašte dar nekaio susikal
bąs ispaniškai. Kaip ir visiems sunkus 
pradžios gyvenimas, darbo problemos 
ir kitokie imigranto sunkumai ir vargai. 
Bet ypač kas jaučiasi, tai savos aplin
kos trūkumas. Visur jautiesi svetimtau
tis. Taigi, įžengiu, rodos, šiandien į 
"Mindaugo" draugiją. Buvo kokia tai 
šventė, nes pilna lietuvių. Sau kalba lie
tuviškai, lyg čia ne svetur gyvename, 
lyg čia butų koks Lietuvos piliečių klu
bas ar kokia šeimyniška šventė.

įžengiau ir pasilikau. Negalėjau dau
giau tos draugijos palikti, nežiūrint, 
kad gyvenau už kokios 60 kilometrų, 
visą laiką daugelio metų bėgyje kas sa- 
vaitą dalyvavau susirinkimuose, šventė
se, programose, vaidinimuose. Ir vestu
vių dieną "Mindaugas" mane su žmona 
pasitiko prie ilgo stalo su duona ir 
druska, kaip reikia laikantis papročių.

Po tiek metų mindaugiečiai vaiku
čiai pasidarė jaunuoliais. Šiandien jau
nuoliai vyrai išaugo, šeimą sukūrė, vai
kų vaikai laksto po draugijos patalpas. 
Daugumas senųjų mindaugiečių jau iš
keliavo į Amžinybą. Tačiau vienas da
lykas nepasikeitė: mindaugiečių dvasia 
liko ta pati. Prieš 50 metų jie vaidini
mus statė, dainas dainavo, pamokas u 
ruošė. Ir šiandien jie su tuo pačiu en
tuziazmu tebedirba. Veikia, rodos, lai
kas nepraėjo. Dirba, rodos, niekas ne
paseno. Priešingai dabar jaunoji karta 
užėmusi pagrindinius postus. Atrodo, 
kad pasirinkto vardo karaliaus Mindau
go dvasia apsistojo tose patalpose, ne- 
pavargstamos veiklos dvasia.

Per tuos 50 metų buvo tikrai daug 
padaryta. Mažai kas gali pasigirti, kaip 
mindaugiečiai visą laiką išsilaiką Dievo 
ir Tėvynės sargyboje. Jie niekuomet ne
pakeitė savo vėliavos, nors išgyveno į-' 
vairius laikus. Todėl manau, kad butų 
laikas pradėti rašyti "Mindaugo" drau
gijos Argentinoje istoriją. Ji butų reikš
minga pamoka visiems. Gražus lietuviš
kos veiklos pavyzdys.

SKAITYK IR PLATINK

"MŪSŲ LIETUVĄ "

MUSŲ LIETUVA

VII PAL Kongresas
Halina Mošinskienė

LIETUVIŠKAS ŠVIETIMAS 
B R AZ I L I J O J E — II

Viena iš temų, kurias Brazilijos atsto
vai pristatė VU PALKo švietimo ir kul
tūros sekcijos nagrinėjimui. Referavo p. 
Aleksandras Bumbt is (Rd.)

LIETUVIŠKA MOKYKLA 
BRAZILUOSE

Gausioje lietuviu emigracijoje 1926 — 
1930 metuose, daugumas atvykusiu j 
Braziliją susispietė S. Paulyje. Čia įsistei
gė pirmoji lietuviu parapija, pirmosios 
organizacijos, čia buvo pastatytos pirmo
sios lietuviškos mokyklos Lietuvos pini
gais, atsiusti kvalifikuoti mokytojai, ins
pektoriai, vadovėliai pagal tu laiku Švie
timo Ministerijos nustatytą 6 pradžios 
mokyklos skyriams programą. Tokiu 
mokyklų buvo sesios įvairiuose S. Paulo 
priemiesčiuose, kur buvo susispietę atei
viai lietuviai.

Kiek teko patirti iš pasakojimu, viso
se tose mokyklose buvo mokiniu, nema
žas skaičius jas-baigę lietuviškai ne tik 
kalbėjo, bet mokėjo skaityti ir rašyti. 
Antram pasauliniam karui užėjus, Brazi
lijoje visos svetimtaučiu mokyklos, val
džios potvarkiu, buvo uždarytos. Lietu
viams teliko pastatai, kurie ilgainiui dėl 
nevisai aiškiu priežasčių buvo palengva 
likviduoti. Liko tik trys pastatai, kurie 
dabar yra Lietuviu Sąjungos — Aliança 
žinioje.

Kai apie 1947 — 1950 metus j S. Pau
lį atvyko apie 200 pokario imigrantu, 
radosi mokyklinio amžiaus vaiku, kuriu 

Grupė lietuvių stovyklautojų iš Brazilijos, Argentinos, Urugvajaus ir Kolum
bijos jaunimo stovykloje prie Buenos Aires miesto, kur jvyko VII Pietų 
Amerikos lietuvių kongresas
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tėvai namuose kalbėjo lietuviškai ir no
rėjo, kad vaikai lankytu lietuviškas pa
mokas. 1956 m. atvykus į S. Paulį kun. 
Juozui Šeškevičiui, jis visa jaunatviška 
energija ėmėsi organizuoti mokytojus ir 
mokinius V. Zelinoje prie lietuviu para
pijos, susitaręs su Seselėmis Pranciškie- 
tėmis, kuriu daugumas tada buvo lietu
vaitės. Seselės užleido savo gimnaziją ir 
mokyklą ''popietinėms'" pamokoms,ku
rios vykdavo 3 kartus savaitėje.

Dirbo 8 mokytojos (ju tarpe vienas 
mokytojas), dėstoma buvo lietuvių kal
ba, darbeliai ir dainavimas. Mokytojai 
dirbo be jokio atlyginimo, bet su dideliu 
entuziazmu. Buvo ruošiami įvairus vieši 
pasirodymai tradiciniu minėjimu proga, 
vaidinimai, deklamacijos, gyvi paveikslai, 
darbeliu parodos.

Tuo pat laiku Vila Beloje, muzikas Jo
nas Kaseliūnas suorganizavo "Lietuvišku: 
popiečius", kur susirinkdavo apylinkėse 
gyvenantys lietuviukai. V. Anastasio mo
kykloje egzistavo, mokyt. Stasio Kubilių 
no (dabar jau mirusio) dėka, veiklus bū
relis, kuris daugiausia pasirodydavo jo pa 
ties režisuotais vaidinimais scenoje.

Mokoje, L. Sąjungos žinioje,, irgi kurį 
laiką veikė mokykla; joje mokytojavo ra
šytoja Kardė Pažėraitė, bet jai pasitrau
kus, mokykla nustojo egzistuoti. Maždac 
iki 1965 metų, lietuviškas švietimas išsi
laikė, išėjo vienos kartos jaunuolių laida, 
sakyčiau, susipratusių lietuvių.

Turėjome tame laikotarpyje du sekma 
dienio radijo pusvalandžius su lietuviško
mis programomis, kuriose dalyvaudavo ii 
moksleiviai. . /z

Deja, daugumas "pokario atvykėlių 
išemigravo vėl iš Brazilijos į Šiaurės Ame 
riką. Nusmuko ir entuziazmas lietuviška
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me darbe. Nebeturėjome nei radijo va
landėlių rėmėju, nei moksleiviu mokyk
lose, tik spauda dar išsilaikė prel. Pijaus 
Ragažinsko dėka.

V. Zelinoje prie parapijos, p. Magda
lena Vinkšnaitienė organizavo mažu vai
ku, 5—10 m. amžiaus, šeštadienio popie
čius; grupė vadinosi "Žilvitis". Organiza
vosi ir tautiniu šokiu ansamblis "Nemu
nas" atvykus lietuvių kunigams Jėzui
tams. Jaunimas brendo palaidas, be ini
ciatyvos ir entuziazmo.

Čia noriu įterpti vieną problemati- 
nj faktą. Kadangi man asmeniškai teko 
mokytojauti bene 8 metus, tai pastebė
jau, kad kiekvienu metų pradžioje j "Lie
tuvių kalbos pamokas" įsirašydavo gra
žus skaičius mokinių — kartais sudaryda
vome sąrašą iki 80 su virš.

I pirmąsias pamokas pasirodydavo be
veik visi; po savaitės kitos skaičius mažė
davo. O j metų pabaigą telikdavo gal tik 
1/3 mokinių. Mokytojai šaukdavo tėvus 
pasitarti. Nedaugelis jų tuo domėjosi, o 
kai kurie net su pašaipa sakydavo: "Iš 
lietuvių kalbos duonos nevalgysi". Buvo 
ir tokių kuriozų: Pamenu, kad savo kla
sėje turėjau vieną gabu ir gražiai lietuviš
kai kalbantį mokinį. Ruošėmės berods 
Motinos Dienos minėjimui ir jis turėjo 
nedidelę rolę scenos vaidinime. Kai jis 
visą savaitę nepasirodė j pamokas, užė
jau pas tėvus ir klausiu, kas atsitiko? — 
Atsirėmęs užkandinės priestalio tėvas 
šypsosi ir sako:

— O ko pati taip rūpinies svetimais 
vaikais, ar savų neužtenka? - Nieko ne
atsakiusi išėjau, bet vis dėlto, kitą pamo
ką berniukas pasirodė ir kiek susigėdęs 
atsiprašė, kad be reikalo praleidinėjo pa
mokas.

Vėliau jis buvo entuziastingai įsijungęs 
j jaunimo gretas.

Atvykus kun. Antanui Saulaičiui S.J., 
jo iniciatyva jaunimas organizavosi.S.Pau- 
lyje įvyko Pasaulio Lietuviu Jaunimo 
Kongresas, kurio rezultate konsolidavo
si jaunosios kartos tarpusavio bendravi
mas. Atstovai iš Brazilijos buvo siunčia
mi j Š. Amerikoje vykstančius kongresus, 
tautiniu šokių festivalius, stovyklas, ir 
čia jie suprato, kaip svarbu mokėti lietu
vių kalbą, nes portugališkai tik Brazilijo
je tesusikalbėti galima, o anglų kalbos 
mokėjimas buvo persilpnąs. Noromis ne
noromis teko mokytis lietuvių kalbos.

Jaunimas, Lietuvių Bendruomenės re-
miamas, organizavosi į Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Organizaciją Brazilijoje. To išda
voje šiandieną turime stiprų tautinių šo
kių ansamblį "Nemuną", vadovaujamą 
Jono Lukoševičiaus, jaunutį chorą "Vo- 
' lingę" Kristinos Valavičiūtės vedamą, 

Rūtelę" — dainų ir šokių grupę Eugeni
jos Bacevičienės vadovybėje.

Tačiau lietuviškos mokyklos padėtis 
iki šiol nėra sutvarkyta.

MŪSŲ LIETUVA

Inž. Alfonso Petraičio iniciatyva įves
tas naujas kalbos dėstymo metodas — 
"audiovisual" ir per korespondenciją 
sulaukė pasisekimo, ir kiek man žino
ma, naudojamas jau ir Š. Amerikoje. 
Pas jį privačiai mokosi apie 10 mokinių. 
- Turint dėmesy tokią didelę lietuvių 
koloniją S. Pauly — bene priskaitoma 
iki 10 tūkstančių — tai tik lašas.

Kaip įkvėpti jaunajai kartai susidomė
jimą lietuviu kalba? Kaip sužadinti susi
domėjimą savo kilme?

Čia duosiu keletą sugestijų:
1. Jei abudu tėvai yra lietuviai, na

muose kalbėti savo tarpe Tl K LI ETU- 
VIŠKAl. Nedaryti vaikams jokių nuo
laidu nuo pat mažens, ir kalbinti juos 
lietuviškai. Neatsakinėti j jų klausimus, 
jei kita kalba kreiptųsi - "Kalbėk lietu
viškai"! — ir baigta. Tam reikia kietos 
valios ir užsispyrimo, bet rezultatai lie
ka pozityvūs, nes vaikui lengviausia įsisa
vinti kalbą ir ji lieka visam gyvenimui.

2. Stengtis, kad vaikai nuo mažu
mės draugautų su savo kilmės bendra
amžiais. Dideliuose miestuose sudaro 
sunkumus nuotoliai. Bet galėtų būti sa
vo gyvenamam "kvartale" vaikų darže
lis, kur 2—3 šeimų vaikai susirinktu pa
žaisti porą valandų kalbėdami tėvų kai. 
ba. "Darželis" gali būti kilnojimas — vie
ną kartą susirenka vienoje, kitą kartą ki
toje šeimoje. Čia pačios motinos gali už
siimti su vaikais. Žinau, kad tokie ban
dymai buvo daromi Los Angeles (Kali
fornijoje) lietuvių šeimose ir turėjo pasi
sekimo.

3. Paaugliams labai naudingos "stovyk
los" su pritaikinta programa, kur irgi vis
kas turi būti ne tik lietuviškoj dvasioj, 
bet ir KALBOJ.

4. Būtina lietuviu organizacijoms ruoš
ti bent keletą kartų j metus jaunimo "va
karones". Čia jaunimas turėtų progos su
sitikti, susipažinti, patys savo iniciatyva 
paruošdami lietuviškas programas pagal 
savo sugebėjimus. Tokioms "vakaronėms' 
L. Bendruomenė parūpintų būstines susi
tardama su kitom organizacijom.

5. Lietuviškos vietinės organizacijos 
galėtų parodyti daugiau susidomėjimo ir 
bendravimo su Lietuvių Jaunimo Sąjunga 
ir tą bendravimą programuoti savo veik
los "kalendoriuje". Jaunimas įneša nauju 
idėjų, naujų sugestijų, mėgsta keliauti, sa
vo išgalėmis stengiasi propaguoti lietuvių 
tautines vertybes, iškeliant Lietuvos var
dą.
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6. Labai dideles svarbos turi kongrese- 
sąskrydžiai tarpusavio bendravime. Jau 
vien pasiruošimai tokiems įvykiams subu 
ria j bendrą darbą, ir po to lieka ilgam en 
tuziastinga nuotaika, noras kažką didelio 
nuveikti savo tautai.

7. Lietuviška spauda ir mokykla būtų 
pagrindinis akstinas tam entuziazmui pa-, 
laikyti ir užkirsti kelią nutautėjimui, kuri' 
vis dėl to skverbiasi labai pastebimai ne 
vien dėl mišrių šeimų, bet ir susipratusių 
lietuviu abejingumui padedant.

Visas švietimo reikalas yra pačių vieti
nių lietuviu šeimų atsakomybėje. Jei šei
mos tuo nesidomi, tenka pripažinti, kad 
patys tiesia kelią nutautėjimui ir tuo pa
čiu uždaro duris į Lietuvą ateinančioms 
kartoms išeivijoje.

SMURTAS - VISUOMENĖS VAISIUS

- ieško ko nors augstesnio, ko nors kil
nesnio, nes "Tu, Viešpatie, mane sutvėrei 
dėl savęs, ir aš nebūsiu ramus ir pilnai pa
tenkinąs, kol neatsilsėsiu Tavyje".

Žmogus - ypač jaunas žmogus - virš 
visokiu žemiškų tikrų ar netikrų vertybių 
ieško ko nors augštesnio. Ir jei aplinka - 
šeima, mokykla, visuomenė - jo neprive
da prie tikros Vertybės, jis blaškosi, it j 
narvą uždarytas žvėris. Ir gali padaryti vi
sai tikrai neprotingu, žvėriškų, veiksmų, 
kaip kad šitas.

Jaunimui reikia religijos - reikia Dievo 
reikia Kristaus.

Kaip tik laikas, ir proga, ir mums arčiai 
pažvelgti j mūsų, lietuvių, jaunimą. Ir į ap 
linką, kurioj jis gyvena, kurioj bręsta. Ne 
lauki m, kad paskatinimas ateitų iš ko
kių... turkų. Tiesa, jeigu savųjų "prana
šų" neklausom, tai mums giliau sukrėsti 
gal reikia ir svetimų.

Taigi, kur mūsų lietuviškas jaunimas? 
Ką jis veikia? Kaip jis religiniai - dori
niai pasireiškia? Kojis iš mūsų laukia?

, Ką jam tokio religinio — dorinio duo
dam mes — šeima, lietuviškos organiza
cijos, lietuviška visuomenė, lietuviška 
bažnyčia.?

Ar ne laikas ir čia sustoti — susirinkti, 
apsvarstyti, pasitarti ir nusistatyti?

Kun. Pr. Gavėnas

LIETUVIŠKOS SPAUDOS RĖMĖJAI

YRA. SAVOS TAUTOS GYNĖJAI

CURSO AUDIOVISUAL?
DO IDIOMA LITUANO

POR CORRESFOWOÉreeaA
Facilidade de aprendizado - Acompanha fitasoassettes

Para maiores informações
Caixa Postai 4421 Juaįįndibs, 28
0l000 Suo Paulo. SP Pone 273-0338 03124 Sao Pauto SP j
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JUOZO MPtàMO ATSIfflMAl
’SPMBOS BĖRUOSE*

Jurgis GLIAUDĄ
Dailus savo išvaizda tomelis "Span 

dos baruose” - jau trečioji Juozo Ka 
pačinsko atsiminimų dalis.Dvi pir
mosios - ’Siaubingos dienos” ir 
"Išeivio dalia” pelnytai sulaukė pui
kių atsiliepimų spaudoje. " Spaudos 
baruose” knygą išleido Čikagos Lie» 
tuvių Literatūros Draugija. Kreipda
masis į skaitytojus leidėjas pažymė
jo: "Rašytinės medžiagos apie lietu
vių išeivijos gyvenimą pas mus ne
gausu, todėl pagirtinas šio autoriaus 
darbštumas, kad savo gyvenimo pa
tirtį surašė į knygas..."

Ir autorius , žodyje į skaitytojus , 
gabiai nusakė savo atsiminimų pri
gimtį: ’’Stengiausi išdėstyti gyveni
mo reiškinių faktus paprastai,be y- 
patingų gudrybių, $agal savo įžvalu- 
mą, kaip iš savo akiračio juos supra 
tau”.

Ši 216 puslapių knyga, kaip ir kitos 
Juozo Kapačinsko knygos,turi gerą 
apipavidalinimą, kietu viršeliu, gau
siai iliustruota, itin geras tipografi
nis darbas. Trys Juozo Kapačinsko 
memuarinės knygos, beveik 700 ilius 
truoto teksto puslapiai, sudaro stam
bų įnašą į lietuvių išeivijos memu
arinį žanrą. Tai istorinių žinių san
dėlis busimiesiems istorikams, tai 
pagavus skaitinys kiekvienam, kam 
tos temos įdomios ir vertingos.Au
torius turi tą gaivalingą žurnalistinį 
polinkį , kas neleidžia jam atsimini
mų upės pasukti vien tiktai asmeniš 
kų savo išgyvenimų vaga. Jis perdėn 
visuomeniškas, todėl tiktai protar - 
piais,tarp įvairių visuomeniškos 
reikšmės įvykių,tarp stambių ar s- 
mulkesnių perspektyvų, regime au
toriaus gyvenimo taką. Jis pasiūlo,, 
mas skaitytojui matyti tiktai tiek , 
kad būtų suteiktas skaitytojui tas ma 
tymo punktas, iŠ kurio gyvenimo s- 
mulkmenas ir stambiausias gyvent 
mo stambmenas mato knygos autoi 
rius.Šita palaiminga savybė ir per
kelia Juozo Kapačinsko atsiminimus 

iš siauro asmeniškumo į kitą sferą, 
į kitą lygmenį : jis vaizduoja visuo
menės laikotarpio padėtį su tais at
ributais, kurie buvo ir kurie gali be 
ženklo išnykti laikui gyvenimo pėd
sakus naikinant.

Iliustracijos talkina šiam akimir
kos pagavimui. Tos pat iliustracijos 
pagilina istorinio stabilumo momen- i 
tą. Tenka manyti,kad tos iliustraci
jos savaip unikalios, asmeniškos au
toriaus įžvalgos pagautos, retos.

Knygoje keturios, beveik lygios sa 
vo pločiu, dalys : autoriaus darbas 
"Sandaros” redakcijoje,lietuviškos 
Čikagos ir lietuviškų organizacijų 
apžvalga, lietuviškos Čikagos dina
miškumas ir kelionės įspūdžių pynė 
Šita schema leidžia autoriui (ir skai
tytojui) susidurti su tais Šaltiniais , 
kurie tenkina lietuviškąjį Čikagos gy 
venimą - su organizacijomis, jų sie
kiais ir darbuote. Į kiekvieną šių as 
pektų autorius žiūri šiltai,optimis - 
tiškai, pritariančiai .Ar tai kalbama 
apie Čikagos lietuvių operą,ar apie 
Lietuvių žurnalistų sąjungą,ar apie 
gausingą lietuviško dinamizmo mar
gumyną - autorius (ir skaitytojas ) 
jaučia gaivalingą džiaugsmą: mes 
esame gyvi;mūsų veikimas našus!

Šito optimizmo ženkle buvo išlai
kytos ankstesnės autoriaus memua
rinės knygos. Kartais suskamba vie
nas kitas desperatiškas posakis,k. 
antai: "Per tą laiką neatsikratėme 
vieno neigiamo atsivežto bruožo - 
nemokam ir nerandam kelio į vieny
bę dirbti drauge su skirtingos nuo
monės žmonėmis" (psl. 108).Tačiau 
donelaitiškas atsidūsimas skęsta ge
ros autoriaus nuotaikos, optimistiniu 
prognozių vilnyse. Gal būt, ši esminė 
buvusiųjų atsiminimų nuotaika šil
tai imponavo skaitytojams, kurių laiš 
kai pademonstruoti "skaitytojų atsi
liepimų" skyrelyje ( psl. 197-203)?

Siaubingos dienos" ir "Išeivio Kaina Cr. 50,00

F.ÃBRIÇA DE GUARDA - CHUVAS 
Guarda Chuvas de todos os tipos, para homens, senhoras e cnanças.

Mini-sombrinhas. tipo Italiano e Alemão.

Vicente Vitor Banys Ltda.
Rua Coelho Barradas.104'- V. Prudente - Fone: 274-0677 " Res.: 274-1886

---- -h-s-u.i .......................................................... ..................... ............................... . . - "............ ......

dalia" kaip tik jautriai įvertinti dėl 
autoriaus atvirumo, nuoširdumo, įvy 
kių ir išgyvenimų fotografinio aišku 
mo. Didžiausia gi Juozo Kapačinsko 
dorybė - jo vaizdavimo būdo papras
tumas , šalinimasis bet kokio manie^ 
ringumo, laikymas is esminio kelio, 
be išbėgų į šalutinius takelius. Savo 
metu beletristikoje grūmės e dvi sro
vės "verizmas" (ištikimybė tiesai ) 
ir "natūralizmas".Tai nejučiomis 
prisimena beskaitant Juozo Kapačini 
ko knygas.Ne be reikalo prof. J.Ere
tas palygino jas su Balzaco "Come- 
die humaine",o Pr. Čepėnas - su 
Upton Sinclair romanais.Alė Rūta 
pavadino tas knygas "lietuvio tremti 
nio paminklu". Petronėlė Orintaitė 
teigė "Turinys naudingas ypač tuo , 
kad viskas aprašoma tikroviškai,t.y 
taip,kaip buvo".

Tai literatų įspūdžio atgarsiai . 
Pridurkime, kad Juozas Kapačinskas 
skaudžias temas paliesdamas, niekur 
nenusikalto estetikos normoms. Jis 
gerai žinojo,kada statomas reikš - 
mingasis taškas. Bet,kartu,jis nie - 
kad neišdavė tikroviškumo,tuo tap
damas dalimi visų, kas šiaip ar taip 
buvo bendro likimo brolis. Jo "Spau
dos baruose" tretysis atsiminimų to 
mas yra organiška dalis bendrų jo 
prisiminimų. Knyga verta plataus s- 
kaitytojų dėmesio.Autorius dedikavę 
šią Įmygą savo motinos Teofilės at
minimui.

Spaudė M. Morkūno spaustuvė. 
1979 .

LAISVOJI LIETUVA 1 • • ■ ,
Mokyklinis Portugalų-Lietuvių Kal
bų Žodynas

Paruošė Alf. D. Petraitis ir Liucija 
Jodeíyté Butrimavičienė. Išleido Bra
zilijos Lietuvių Bendruomenė 1979 
metų pradžioje. Tiražas 1000 egzem
pliorių.

Šis žodynėlis skiriamas lietuvių kal
bos šeštadieninėms mokykloms ir vi
siems tiems, kurie nori šiek tiek pra
mokti lietuviškai. Tai antroji dalis: 
portugališkai lietuviškoji. Žodynėlio
apimtis virš 5000 žodžių.
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PROGRAMAS DA ABERTURA E DO ENCERRAMENTO
A — PROGRAMA DA ABERTURA 

/. LOCAL: Bienal de São Paulo - 2Ç Andar
2. DATA: 05»de junho de 1.981
3. HORÁRIO: 20.00 horas

4. PROGRAMA

- Recepção da autoridade
- Saudação - Abertura
- Concurso de Rainha

5. DESENVOLVIMENTO DO PRO
GRAMA

a. RECEPÇÃO DAS AUTORI
DADES

- A Comissão Organizadora recebe
rá as autoridades e as encaminhará à Tribu
na Oficial.

b. SAUDAÇÃO — ABERTURA
- O Ten.Cel. SERGIO BAR

CELLOS, em nome da Comissão Organi
zadora, fará uma saudação aos expositores 
e às autoridades;

- convidará uma personalidade para 
abrir a V Exposição Cultural dos Imigran
tes;

- a personalidade convidada fará a 
ab'/tura , dizendo: “DECLARO ABERTA 
Ã V EXPOSIÇÃO CULTURAL DOS IMI
GRANTES";
- a Banda de Música da Policia Militar de 
São Paulo executará Hino Nacional Brasi
leiro.

c. CONCURSO DE RAINHA
— HORA:- Após o término da exe

cução do Hino Nacional.
- LOCAL:- Palco.
— CONCENTRAÇÃO: As candi

datas deverãose apresentar à comissão, já 
prontas, até às 19.00 horas pa?a receberem^ 
os seus números.

~ - LOCAL DE CONCENTRA
ÇÃO:- (Croqui)

— TRÀJE:- Típico de cada colônia.
- DESFILE

- Conjunto: - Em grupos de oito, as candi
datas desfilarão para o Júri.

- Poderá haver outro desfile, em conjunto, 
caso o Júri assim o desejar.

- Individual: - Ter minado o desfile em 
conjunto, terá início w desfile individual.

- Os desfiles se rcitizarão com um fundo 
musical.

— JÚRI
- Comnosto por elementos destacados da 

sociedade deSão Paulo. Julgará as candida
tas atribuindo-lhes notas de 1 (um) a 5 (cin
co), nos quesitos Beleza, Silhueta, Elegân
cia, Graça e Conjunto.

- Terminado o julgamento, cada jurado 
fechará seu envelope, assinando e lacrando- 
o.

- REUNIÃO DE TREINAMEN
TO

- Dia: 02 de junho
- Hora: 20.00' horas
- Participantes: Todas as candida

tas inscritas.
B — PROGRAMA DE ENCERRAMEN

TO
' 1. LOCAL; Bienal de São Paulo -

Andar I ,
2. DATA: 14 de junho de 1.981
3. HORÁRIO: 20.00 horas
4. PROGRĄMA

- Concentração »
- Entrada das candidatas - Disposi

tivo
- Entrada da Rainha da V Olimpía

da dos Imigrantes
— Proclamação do resultado do Con

curso
— Coroação da Rainha da VI Olim

píada dos Imigrantes
- Saudação da Comissão Organiza

dora - Encerramento
— Retirada das Rainhas, Princesas e 

Candidatas.

5. DESENVOLVIMENTO DOS PRO
GRAMAS

a. CONCENTRAÇÃO
LOCAL: Figurará no croqui a ser 

apresentado.

HORA: As candidatas deverão se 
apresentar à Comissão de desfile, devida
mente prontas, até às 19.15 horas.

TAS
b. ENTRADA DAS CANDIDA

— As candidatas em coluna por dois, 
entrarão pelas duas portas do palco, desfila
rão e irão ocupar seus lugares (ver croqui)

i tiíTsoht de musica exeatíadápela Banda.

c. ENTRADA DA RAINHA DA V 
OLIMPÍADA DOS IMIGRANTES

— Pelo mesmo itinerário das candi
datas, a rainha se dirigirá até o Pódio.

d. PROCLAMAÇÃO DO 
RESULTADO

— A Comissão Organizadora procla
mará o resultado do Concurso de Rainha da 
VI Olimpíada dos Imigrantes;

— Os nomes das vencedoras serão 
anuncaidos do 59 para o l9 lugar;

— À proporção que o nome for anun
ciado, a candidata sairá do dispositivo: e irá 
ocupar seu lugar rio Pódio.

e. COROAÇÃO DA RAINHA DA 
VI OLIMPÍADA DOS IMIGRANTES

- A Rainha da V Olimpíada coloca
rá a Coroa e a Faixa na nova Rainha;

- Membros da Comissão Organiza
dora colocarão as faixas nas quatro prince
sas:

- A Banda executará uma música 
vibrante.

f. SAUDAÇÃO E ENCERRA
MENTO

- Em nbme da Comissão Organiza
dora, o Ten. Cel. SERGIO BARCELLOS 
fará um agradecimento e encerrará a V 
EXPOSIÇÃO CULTURAL DOS IMI
GRANTES.

— A Banda executará o Hino Nacio
nal, cantado por todos.

g. RETIRADA DAS RAINHAS, 
PRINCESAS E CANDIDATAS

- Ao som da valsa do adeus as rai
nhas, princesas e candidatas se retirarão, 
pelo itinerário que será fixado no croqui

C- DIREÇÃO

- A cargo da Comissão de Desfile, 
composta de: Sra. MARISA BARCELLOS 
e Šta. ROSANA

D-DIVERSOS

- CONVITES:,A entrada é franca, 
, só haverá convites para a Tribuna OfidaL

Ç Ora. HELGA HERING
MEDICA - GYDYTOJA

HOMENS SXNHORAS CRIANÇAS

K AL GAMA LIETUVIŠKAI

Av. Eulina, 99 - V. Sta. Mana das 800 às 12 h. 
das 1400 » 1800 Fone: 265-7590 
Rua Quartm Barbosa, 6 • B. do Limão

J. BUTRIMAVIČIUS
ADVOCACIA . >

CIVIL; Inventario, Despejo, etc. COMERCIAL; Falência, Coõrança. etc
TRIBUTÁRIA: Imposto o» ICM, IPI

Rua Barão de Iguspe, 212-4° ancLs/45 • Liberdade Fone: 279-5937
Horta das 900 às 1100 e das 1400 às 1800 

Rua Campe» Novos, 590 - V. Zetina - Horário das 1900 às 2100 

KALBAMA LIETUVIŠKAI
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" JJSU ORGANIZACIJŲ darbai

Pirmoji gegužės mén. savaitė išjudino 
gana dide!j skaičių mūsų tautiečiu, kurie 
aktyviai dalyvavo dviejuose susirinki
muose.

Pirmasis, kuris įvyko gegužės 5 dieną 
šv. Juozapo Parapijos Klebonijoje, pa
sveikino čionai atvykusį kunigą Kazimie
rą Kuzminską, atvažiavusį iš Čikagos i 
Pietų Ameriką aplankyti čia esančias lie
tuviu kolonijas. Jo kelionės tikslas svar
bus: būdamas LKB Kronikoms Leisti 
Sąjungos pirmininku, pateikė įdomiu in
formacijų apie Kronikos vertimą į anglu, 
prancūzu, vokiečių, italų ir ispanų kal
bas. Papasakojo apie jau atliktus darbus, 
knygų platinimą ir susirūpinimą ir reika
lingumą versti gautas Kronikas į portu
galų kalbą, turint omenyje, kad Brazili
ja yra pats didžiausias katalikis’kas kraš- 
tas pasaulyje.

Susirinkimo dalyviai painformavo kun. 
K. Kuzminską apie čia gyvenančių lietu
vių ekonomines sąlygas, ir bendrai apie 
Braziliją kaipo kraštą, kuris šiuo metu 
pergyvena vieną iš didžiausių inflacijų 
>avo ekonominio gyvenimo istorijoje. 
Prieita išvados, kad kol dar nėra išverstų 
Kronikų į portugalų kalbą, reikia skleis
ti kuo galima daugiau jau turimas kny
gas išverstas ispaniškai. Kronika turi bū
ti dalinama arba siūloma šio krašto uni
versitetams, mokslo akademijoms, dva- 
siškijai ir valdžios pareigūnams.

Padėkoję širdingai kunigui K. Kuzmic
kui apie įdomius pranešimus, dalyviai pa
sižadėjo kuo galėdami daugiau prisidėti 
prie to kilnaus ir reikalingo darbo, platin
dami Kronikos knygas ir tuo būdu skelb
dami plačiam pasauliui apie daromas 
skriaudas ir persekiojimus mūsų'broliams 
ir sesėms gyvenantiems pavergtoje Lietu-'
voje.

Gegužės 7 dieną 20:00 vai. Lietuvių 
Sąjungos rūmuose, rua Lituânia, kvie
čiant B.L.Bendruomenės pirmininkui p. 
J. Tatarūnui, visų São Pauly esančių orga
nizacijų ir būrelių pirmininkus ir atstovus, 
jvyko antras svarbus šio mėnesio susirin
kimas. Tikslai šito susirinkimo labai svar
būs:

a) Sudaryti Lietuvos Muziejaus ir Ar
chyvo Komisiją, kuri galėtų pradėti neati
dėliojant dirbti šitą svarbų darbą. Šia pro
ga p. Aid. Valavičienė pranešė, kad yra 
gavusi iš kun. J. Giedrio iš Urugvajaus vie
ną istorišką pažymėjimą ir medalį, kuris 
buvo suteiktas p. Broniui Blavesčiūnui,

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

TRADUTORA JURAMENTADA
L ITU ANO

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

MŪSŲ LIETUVA

Lietuvos Pasiuntinybės pirmajam sekreto
riui Rio de Janeire, 1940 metais. Tai pir
mas oficialus įnašas į steigiamą Archyvą. 
Dėkojame kun. J. Giedriui ir p. A. Valevi
čienei už pasitarnavimą.

Ta pačia proga buvo nutarta kreiptis j 
Brazilijoje gyvenančius lietuvius ir jų vai
kus ir anūkus, kad neišmestų turimas lie
tuviškas knygas, laikraščius, žurnalus, fo
tografijas, pažymėjimus, medalius ar 
šiaip kokias relikvijas ar dalykus atsivež
tus iš Lietuvos, o perduotų Muziejaus 
Komisijai, kad juos galima būtų peržiū
rėti ir, įvertinus, panaudoti būsimam Lie
tuviškam Muziejui Brazilijoje.

b) Artinasi baisiojo birželio 40-mečio 
sukaktuvės. Norima atžymėti šią datą 
y pati pigesniais pasiruoši mais-minėj imu. 
Ta proga, kun. Gavėno pastangomis bus 
laikomos iškilmingos šv. Mišios São Pau
lo Katedroje, kurias celebruos Kardino
las Dom Paulo Evaristo Arns, birželio 14 
dieną, sekmadienį, 10:30 vai. TODĖL 
YRA PRAŠOMI IR SKATINAMI BE 
IŠIMTIES VISI SÃO PAULYJE GYVE
NANTIEJI lietuviai Šitose apei
gose DALYVAUTI.

Ypatingai svarbu, kad visi Jaunimo 
Organizacijų dalyviai pasipuoštų tauti
niais rūbais. Bus paruošti plakatai, pam
fletai ir deklaracijos. Pramatyta išsiunti
nėti kvietimus vietinės spaudos dienraš
čiams, radijo ir televizijos stotims, Gu
bernatoriui ir Burmistrui ir jų kabine
tams, valdžios atstovams ir konsulatams. 
Ta pačia proga jau yra ruošiami straips
niai, kurie bus pateikti São Paulo laikraš
čiams, išryškinant Lietuvos politinę pa
dėtį, pavergtų tautų kovą už nepriklau
somybę ir masines deportacijas.

Be abejo šitas minėjimas pareikalaus 
didelio darbo ir pasiruošimo, bet susirin
kimo metu visiems pasidalinus pareigo
mis, nebus sunku tuos uždavinius atlik
ti. Todėl dar kartą prašome visų, kad 
gausiu atsilankymu j Katedrą paremtų 
tuos, kurie atsidavę dirba tėvynės labui 
ir prisijungtų prie maldos už tuos, kurie 
padėjo savo gyvybę Sibiro pusnyse.

Į posėdį atvyko 23 asmenys atstovau
dami 12 iš 14 São Paulyje esančių orga-

už A.A. Uršulę, Veroniką, Viktorą, Vincą

MEILIUS

bus atlaikytos gegužės 23 d. 20 vai. Šv. Kazimiero para
pijos koplyčioje.

Užprašė Marytė Meilus-Guzienė ir kviečia artimuosius 
dalyvauti.

Dr. ALEKSAS KALINAUSKAS Dr. PAULO KALINAUSKAS
------------------------------------------------- ADVOGADOS

Inventário, Dospejo, DesquitB, Divorcie, 
Processo Crime, Processo Trabalhista, Etc.
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nizacijų ir būrelių. Jautėsi didelis noras 
bendradarbiauti ir palaikyti artimesnius 
draugiškus ryšius, paliekant tolimoje pra
eityje buvusius nesklandumus. Nuoširdus 
lietuviškas ačiū Liet. Sąjungos Pirminin
kui p. Aleksandrui Bumbliui už pasiūly
mą naudotis Sąjungos patalpomis rengian 
susirinkimus ir posėdžius. Nuotaika buvo 
giedri, davė didesnės progos kiekvienam 
pasisakyti ir padiskutuoti iškeltus klausi
mus. Posėdžiui pirmininkavo BLB pirmi 
ninkas p. Jonas Tatarūnas. Pabaigai išger
ta arbatėlė su užkandėliais dar labiau su
artino esančius dalyvius, kurie visi, tikiu, 
turi vieną gražų tikslą: platinti ir garsinti 
Lietuvos vardą ir stengtis išlaikyti lietuvis 
kurną mūsų kolonijoje. Dėkojame p. Ma
rytei Bumblienei ir šeimininkėms už vai
šes.
DAR KELETAS INFORMACIJŲ.

Birželio 5 dieną, penktadienį, 14:00 
vai. bus Imigrantų Parodos atidarymas 
Ibirapueroje BIENAL pastate. Parodos 
organizavimo darbai jau vyksta, taigi jau 
iš anksto nuoširdžiai kviečiame visus toje 
parodoje dalyvauti ir, kas gali, prisidėti 
eksponatais ar šiap meno išdirbiniais,kad 
daugiau -praturtintu mūsų lietuvišką sky
rių. Parodos uždarymas bus sekmadienį, 
birželio 14 dieną.

Gegužės 30 dieną, šeštadienį, bus Tarp
tautinis Dainų Festivalis pas Japonus, rua 
São Joaquim (Cultura Japonesa). Šis IV 
Festivalis yra atkeltas iš rugsėjo-spalio 
mėn., kada įvyks tik Šokių Ansamblių 
tarptautinis pasirodymas. '"Volungės" 
choras sparčiai repetuoja ir jau yra pa
ruošęs 5 naujas dainas. Choras kaskart 
auga, darbas didėja. Aktualių choristų 
jau yra virš 4Õ.

Literatūros Būrelio susirinkimas įvyks 
gegužės 30 dieną 19:00 vai. pas p.p.Alg. 
H. Mošinskius, Rua Prof. J. Arruda, 176, 
apto. 12 Tei. 65-0907.

Rugpjūčio pradžioje, atrodo, bus "Vo
lungės" choro išvyka j Rio de Janeiro. 
Kol kas neturime daugiau konkrečių ži
nių. Eina pasitarimai tarp Rio ir São Pau
lo.

Janina Valavičienė
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PRANEŠIMAS
LIETUVOS DIENA

Visos Brazilijos vyskupai gavo is' CNB 
B oficialų laišką, kuriuo prašomi savo 
vyskupijose pravesti MALDOS DIENĄ 
UŽ LIETUVĄ.

São Paulo arkivyskupas, kardinolas 
Dom Paulo Evaristo Arns, laikys Mišias 
už Lietuvę birželio (junho) 14, sekma
dienį, 10,30 vai. katedroj.

Todėl tą dieną visi — choristai — jauni
mas - vyrai - moterys vaikai, lietuviai ir 
jų bičiuliai -

VISI l S Ã O P A U L O 
KATEDRĄ.

PAMALDOS UŽ POPIEŽIŲ

Pasikėsinimas prieš Popiežiaus gyvybę 
sukrėtė visus. Ir mes, lietuviai, kurie ypa- 

, tingai jaučiame dabartinio Popiežiaus as
meny, ir žmoniškai kalbant, musų tautos 
užtarėją ir globėją, nekartą pasisakiusį, 
kad Jis kasdien prisimena Lietuvą, jau
tėm ir jaučiam pareigą būti su juo ypač 
šioj skausmo valandoj. Gi didžiausias 
krikščionio ginklas ir pagalbos įrankis — 
malda.

Tos pačios gegužės 13-tos vakarą buvo 
atlaikytos Mišios už Popiežiaus sveikatą. 
Ir toliau visi tikintieji Jį prisimenam savo 
maldose.

ATNAUJINTAS PASIAUKOJIMAS

Lietuva pirmą kartą buvo paaukota 
Švč. Dievo Motinai Marijai dar Lenkijos- 
Lietuvos karaliaus Jono Kazimiero lai
kais 1656 metais.

1952 m. gegužės 13 d. Lietuvos vysku
pai Romoje oficialiai paaukojo Lietuvą 
Nekalčiausiai Marijos Širdžiai, pagal Fati- 
moj apsireiškusios Marijos pageidavimą. 
Ir esame kviečiami kasmet tą pasiaukoji
mą viešai atnaujinti. Kas šv. Kazimiero 
parapijoj buvo atlikta gegužės 17 dieną.

"KUR BUVO VYSK MARCINKUS? "

O ESTADO DE SÃO PAULO kores
pondentas iš Romos, Rocco Morabito 
(15.5.1981), klausia: "Kodėl Amerikos 
lietuvis vyskupas (o bispo lituano-ame- 
ricano) Paul Marcinkus nestovėjo šalia 
Popiežiaus, kai šis buvo užpultas? " Ir 
atsako: vysk. Marcinkus organizuoja 
Popiežiaus keliones j užsienius, tačiau 
niekuomet nedalyvauja įprastose audi
encijose Vatikane, kur Popiežiaus ap
sauga rūpinasi šveicarų būrys ir italų 
IP olicija. Jis turi kitas pareigas.

Matyt, dabar jau visi žino, kad vysk.
P. Marcinkus yra lietuvis.

Auka prisidėk prie lietuviškos 
spaudos išlaikymo!

Sveikiname

BRAZILIJOS LIETUVIAI

POPIEŽIŲ JONĄ PAULIU II
J0 61-0J0 GIMTADIENIO (1920.V.18) PROGA, IR, MELSDA 
MIESI.SU DIDELIU DĖKINGUMU JAM LINKIME GREITAI 
PASVEIKTI.

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

BROLIJOS JUBILIEJAUS PIETŪS IŠĖJO SĄJUNGOS BIULETENIS

1981 m. Birželio 7 d. 12 vai. tuoj po 
sumos Vila Zelinoj Jaunimo namuose bus 
labai gardžiai ir skaniai pagaminti pietūs.

Juos ruošia Šv. Juozapo Vyrų brolija, 
savo veiklos 40-čiui paminėti.

Bilietai jau platinami ir galima gauti pas 
rengėjus arba užsisakyti per telefoną pas 
Kazimierą Rinkevičių 215-7652
Joną Makusevičių 272-2450
Antaną Rudį 216-7880 ir
Joną Baltaduonį.

Už bilietus reikia atsiskaityti iki birže
lio 3 dienos 6 vai. vakaro. Nesumokėtas 
bilietas nebus skaitomas galiojančiu. Prie 
durų bilietai nebus parduodami.

Šv. Juozapo Vyrų Brolijos
Vaidyba

SVEČIAI IŠ ARGENTINOS

Gegužės 17 atvyko iš Buenos Aires 
Pijus Sakalauskas, vienas seniausiųjų i- 
migrantų, nusipelnąs veikėjas, abiejų 
Argentinos Lietuvių laikraščių kores
pondentas. Atvyko su žmona, p. Uršu
le, kuri susigundė atvažiuoti aplankyti 
seserį, Jozapitą Kundurieną, gyvenančią 
Parque Sevilha, São Paule. 53 metai 
kai nesimatė. Ir viena antros nepažino.

Susitikimas jvyko prel. Pijaus Raga- 
žinsko dėka.

SVEČIAS IŠ MOZAMBIKO

Kazimieras Bronius Taleikis, ekono
mistas, dirba Mozambike (Republica Po
pular de Moçambique) kaip projektuoto 
jas industrijos srity. Grįžo aplankyti 'na
miškių (motina gyvena Moinho Veiho). 
Su juo keliauja žmona Veronika, čiiietė, 
inžinierė, ir dukterys — Karolina ir Pau
la.

NAUJAS PILIETIS

Šių metų balandžio 27 gimė Liucijos 
Jodelytės ir Pijaus Butrimavičiaus ant- 
ras sūnus, vardu TOMAS.

Sveikinam ne tik į lietuviška šeimą 
atėjusį Tomuką, bet taip pat ir jo bro
liuką, laimingus tėvelius bei senelius, 
linkėdami visiems sveikatos ir Dievo pa
laimos.

Pasirodė naujas SĄJUNGA-/51 LI AN- 
ÇA biuletenio numeris, pažymėtas kaip 
nr. 19.

Leidinys (4 puslapiai) patrauklus, šva 
riai išleistas, su iliustracijom, pirmas pus 
lapis su mėlynos spalvos titulu bei užra 
šais.

Biuleteny tuoj prisistato naujasis SĄ 
JUNGOS-ALIANÇA pirmininkas, Alek 
Sandras Bumblis, portugališkai ir lietu 
viškai. Pranešama, kad SĄJUNGA šie 
met švenčia 50 metų sukaktį, kuriai tm 
karnai paminėti numatytos įvairios inici 
atyvos. Ir suteikiamos įvairios informaci 
jos iš pačios SĄJUNGOS ar jos narių 
veiklos.

MOŠŲ MIRUSIEJi

& s v < s a » s íÇ. .s’*'' S t c“AüGüdiinAo b u u c L i j

Gimė 3.9.1900 Utenoj
Mirė 29.1.1981 Mogi das Cruzes
Atvyko j Braziliją 1929 m. kaip Lie 

tuvos pasiuntinio, generolo Daukanto, 
sekretorius. Buvo vedąs Tatianą (mirė 
praeitais metais) kuri po pirmojo karo 
ilgus metus dirbo kaip gailestingoji se 
šuo Kauno vaikų ligoninėje. Paliko dūk 
teris Sofiją ir Gražiną.

Nuo 1938 m. gyveno Mogi das Cru 
zes mieste, kur turėjo foto atelier.

Ilgametis MŪSŲ LIE FU VOS ir ben 
drai lietuviškos spaudos skaitytojas.

Foto mėgėjas iš pat jaunystės, paliko 
įdomų albumą Lietuvos vaizdų ir žy 
mėsnių asmenų iš pirmojo nepriklauso 
mybės laikotarpio, kuris bus įteiktas 
steigiamam.Brazilijos Lietuvių Archyvui.
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