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DIDŽIAUSIA RELIGINIAI TAUTINĖ LIETUVIU ŠVENTE

NAUJI LA? KAI - NAUJI ŽMONĖS

Tokį jspūdj susidariau, kaip per šv. Kazi
miero Šventės iškilmes 198Q m., apsidairiau, 
ir lyg pasijutau labai vienišas. Mano amžiaus 
žmonių iškilmėse buvo mažai, nes daugumų 
sudarė senimas ir vaikai O kur gi buvo vidu
rinio amžiaus žmonės?

Senimas gi visuomet susirenka: lietus ar 
šaltis. Ir su savim dažnai vedasi mažus ar pa
auglius vaikaičius. Suaugusius vaikus sunkiai 
benukreipia į lietuviškus susiburimus. Taigi, 
kyla klausimas: o kada jie išmirs (juk tai na- 
tūralus-nęišvengiamas reiškinys), kas atsitiks 
su lietuviška veikla? Lengva atspėti, kad mr 
sų kilmės žmonės bus jau išsklidę ir įsilieję 
svetimoje aplinkoje.

Tas viskas, galime sakyti, natūralu ir ki
taip negalėtų būti. Dar gi, pastebėsiu: labai 
keista, kad šitoks išsisklaidymas tik dabar 
pradeda reikštis. O jis jau galėjo būti įvykęs 
žymiai anksčiau. Tai kas gi palaikė iki šiol 
tą mūsų lietuviškų bendruomeniškumų?

Lietuviška veikla buvo palaikoma amžiaus 
žmonių. Neseniai šventėme penkiasdešimtme 
tį lietuvių imigracijos į Braziliją. Šita imigra
cija buvo žymiai pastiprinta, kada po karo 
atvažiavo pabėgėliai iš okupuotos tėvynės. 
Taigi, žmogaus, lietuviško kraujo, amžiaus 
vidurkis dabar yra apie šešios dešimtys me
tų. Suburiant krūvon pirmuosius imigrantus 
ir pokario atbėgėlius, dar įskaitant senųų at 
eivių vaikus, kurie yra mokęsi lietuviškose 
mokyklose - jų buvo nemažas būrys dar lie
tuviškai kalbančių - buvo daug su dar gyva 
lietuviška sąmone. Bet... labai aišku kad jau 
labai sunkiai konsoliduosis trečioji Brazilijos 
lietuvių generacija.

Organizacijos - brolijos, sąjungos ir spau
da - yra senųjų rankose. Jos laikosi aktyviai, 
solidariai (nors ir pasipeša kai kada.), o smul
kūs nesklandumai — visai nesvarbūs, nes, kaip 
sakiau: tas yra žmogiška. Faktas, kad jaunuo
menė veikia ir dalyvauja organizacijose tiktai 
dėl tėvų ar senelių įtakos. O kai šie išmirs, tai 
jų daugiau nebesimatys lietuviškoje veikloje. 
Žinoma, čia neįskaitau mažumos, o imu glo
baliai. Yra gana daug jaunų vadų ateitininkuo
se, skautuose, šokių ansambliuose ir tt, ku
rie yra aktyvūs ir veikia sava iniciatyva, bet 
tai tik mažuma.

Kas gi sulaikė lietuvių išsisklaidymą iki 
šiandien? Globaliai aptariant, pirmiausia 
tėvai ir seneliai, o taip pat ir lietuvių susivie
nijimo paliatyvinės poraiškos: Pasaulio lietu
vių jaunimo kongresas, Pietų Amerikos lietu
vių kongresai, Jaunimo stovyklos ir lietuviai 
kunigai, kurie suburia lietuvišką jaunuomenę. 
Labai svarbus faktorius, buvo įvykis po Pa
saulio lietuvių jaunimo kongreso Brazilijoje, 
kada buvo nusispręsta vykdyti Lituanikos į- 
steigimą. Tas iš tikrųjų labai gerai pavyko. O 
tas dar pratęsė lietuviškos veiklos gyvybingu
mą bent dvidešimčiai metų.

Jau dabar būtinai reikėtų planuoti, kad 
galimai ilgiau prailgintume lietuviškos veik-
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igurną. Reikalingos naujos idėjos,los gyvy 
kad sujudintų ir tuos, kurie yra išmokslinti 
ir yra stipriai materialiai įsikūrę — reiškia, an
trąją ateivių kartą.

Gerai žinome, kad šių laikų vertybės jau 
yra kitos: pagreitintas susisiekimas, neverti
nimas spaudos, laikraščiu (iškeisti ant televi
zijos), nenoras skaityti knygas... Visa tai su
daro nenugalimų sunkumų naudotis ortodok
sinėmis priemonėmis. Bet, tai nereiškia, kad 
ir šitų kultūros vertybių turėtume atsisakyti, 
ne. Kas jau nuveikta, kas padaryta, reikėtų 
visa tai saugoti, branginti ir išlaikyti, kartu 
ieškant vis naujų priemonių didinant mūsų 
kultūrinį turtą.

Atsimenu, kai kartą parodžiau “Brazilijos 
Lietuvių Žinyną” (Tėvo A. Saulaičio išleistą) 
mano universiteto kolegoms, jie labai stebė
josi Brazilijos lietuvių veikla, gyrė mūsų tau
tiečius ir jų atliekamus darbus. Tas mane gi
liai jaudino ir jaučiau pasididžiavimą, kad esu 
lietuvis.

Tikrai verta galvoti, kaip galėtume suburti 
vidutinio amžiaus lietuviškos kilmės žmones, 
nes jų pajėgumas mums būtų labai vertingas: 
beveik visi, kuriuos pažįstu, yra su aukštojo 
mokslo lygiu, ar labai gerose ekoniminėse są
lygose. Tai būtų svarbus elementas lietuvišku
mo piailginimuiJšei¥ųojerlik^eikalinga šį ele- 
memą įtrauk tią tietūvišklaįiyėillą.

M.Mažvydo biblioteka

Neužmirštiną man 
lyje surengta imigrantų paroda ir joje išpildo
mi Tautiniai šokiai. Tada sutikau daugelį jau
nuolių pilnus entuziazmo ir kupinus lietuviš
ko nusiteikimo. (Nesijautė skirtumo, jeigu 
kai kurie jų nemokėjo lietuviškai susikalbėti.) 
Šita šventė buvo labai ryški lietuviškumo de
monstracija. Tenai jaunuomenė viršijo visus 
kitus dalyvius. O tas faktas aiškiai rodo, kad 
mums reikia be paliovos ieškoti vis naujų idė
jų, kad sujudintume jauną lietuvių kilmės ele
mentą ir vėl prie lietuviškos veiklos pritrauk
tume vidurinio amžiaus tautiečius, nes dabar 
turime pripažinti, kad nauji laikai išveda į gy
venimą ir naujus žmones, kurie jau nebepa- 
tenkinami sena tradicine išeivių veikla.

Rimgaudas Jūraitis

Cidade Universitária 
Campinas, 1981

lU-

Tau, Motina tyriausioji, giedoti 
Garbės ir meilės giesmę aš keliuos, 
Bet Tu pati man teikis žodžius duoti, 
Nes aš bejėgis Tavo spinduliuos...

Tu Dievo rojus meile jam pražydęs 
Pats Dievas žaidžia Tavo glėbyje. 
Ir aš, šios žemės kūdikis paklydęs, 
Malonės ieškau Tavo širdyje.
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ATVIRAS LAIŠKAS TEISĖJUI 
REPSAi
Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos Nr.46

Teisėjau, š.m. lapkričio 24 ir 25 d. 
Jūs teisėte mano seserj Genovaitę Na
vickaitę ir Onę Vitkauskaitę. As’, kaip 
teisiamosios brolis galėjau įeiti j teismo 
salę, tačiau kitiems,išskyrus saugumie
čius, įeiti buvo neįmanoma, nes prie 
durų stovėjo du saugumiečiai ir nieko 
j teismo salę neįleido. Jūs kaltinote 
mano seserj ir Onę Vitkauskaitę, rem
damiesi Baudžiamojo kodekso 199 str. 
1 d., kuris skelbia: "Skleidimas žino
mai melagingų prasimanymų, žeminan
čių tarybinę, valstybinę ir visuomeninę 
santvarkę". Šito straipsnio teisiamo
sioms Jūs negalėjote taikyti, nes jų vie
nintelis nusikaltimas, kad daugino 
"LKB Kronikę", kurioje spaudinami 
tikri faktai, o ne melagingi prasimany
mai. Jeigu Jums būtų rūpėjusi tiesa ir 
teisingumas, Jus būtumėte matę tai,kę 
mato visi Lietuvos tikintieji, ir mano 
seserj bei Onę Vitkauskaitę būtumėte 
išteisinę, priteisdami atlyginti joms ma
terialinę ir moralinę skriaudę. Pagal ta-, 
rybinius įstatymus kiekvienas žmogus 
turi žodžio laisvę, t.y. galimybę pasa
kyti tai, kę galvoja; turi teisę kritikuoti 
matomas negeroves, — teisiamosios ši
tai ir darė. Jos, daugindamos "LKB 
Kronikę", buvo visiškai įsitikinusios, 
kad teisingai kritikuoja tarybinio gyve
nimo negeroves. Jeigu jos būtų sužy
dusios, jei "LKB Kronikoje" aprašomi 
faktai būtų neatitikę tikrovės, tai teis
mas turėjo kruopščiai išnagrinėti apra
šomus faktus, pakviesti daugybę liudi
ninkų, kurie būtų patvirtinę, kad tie 
faktai esę išgalvoti. Teismas turėjo su
teikti mano seseriai ir Onai Vitkauskai
tei galimybę apsiginti — pasikviesti rei
kiamus liudininkus, rimtus advokatus, 
o kę Jūs, teisėjau, padarėte? Paties pro
ceso metu pasiūlėte advokatus. Teisia
mosios protingai pasielgė jų atsisakyda- 
mos, nes jie būtų buvę tik artistai ne
vykusiai surežisuotoje teismo komedi
joje. Advokatai iš anksto privalėjo susi
pažinti su iškeltais kaltinimais, turėjo 
susitikti su "LKB Kronikoje" aprašo-' 
mais skriaudžiamais žmonėmis, kad jie 
teisme būtų galėję paliudyti tiesę. Deja, 
tai tik nereali svajonė. Jeigu rimtas ad
vokatas būtų panorėjęs rimtai ginti tei- 
siamęsias, tai jis greitai būtų buvęs dis
kvalifikuotas. Visa tai būtų dėl to, kad 
"LKB Kronikoje" aprašyti nusikalti
mai prieš Lietuvos tikinčiuosius yra Ko
munistų partijos ir Valstybės saugumo 
palaiminti. Tuos nusikaltimus demas: 
kuoti laikoma valstybiniu nusikaltimu. 
Todėl mano sesers Genovaitės Navic
kaitės ir Onos Vitkauskaitės kaltė slypi 
tame, kad išdrįso pasakyti, jog "kara
lius yra nuogas".

KRYŽIŲ KALNAS LIETUVOJE, 
tikinčiųjų atsparumo simbolis, 
nekartą komunistų sunaikintas, 
tikinčiųjų ir vėl atstatvtas.

“Kryžiais parimusi, medžiais godojanti, 
Šimtmečiais kenčianti, šimtmečius tylinti, 
Tiekkart išduota, pirkta — parduota, 
Raudanti, klumpanti, vėlei pakylanti .

Iš Aušros Nr. 21

1979 m. liepos 22 d. įvykusi Eucharistijos Bičiulių atgailos eisena į 
Kryžių Kalną. LKB Kronika Nr. 39 taip atpasakoja: “ ... vaizdas buvo 
sukrečiantis: didžiulės eisenos priekyje sulinkęs po kryžiaus našta, 
svyruodamas, Gulago pragare palikęs sveikatą, kunigas neša kryžių, 
toliau vyrų, daugiausia jaunimo, nešamas koplytstulpis, o už jų šimtai 
bedieviškas mokyklas lankančio jaunimo traukia šventas giesmes . . . 
Milicija, saugumas ir kiti valdžios pareigūnai bandė sukliudyti eiseną, 
tačiau sulaikyti ar išskirstyti minią jiems nepasisekė . ..”

Teisėjau, Jūs galbūt širdyje pasitei
sinsite, kad ne Jjus surežisavote šię by- 
lę — spektaklį, kad Jūs esate bejėgis kę 
nors pakeisti. Jei taip, tai Jūs pasimo
kykite iš tų dviejų mergaičių — už tiesę 
ir teisingumę jos ramia širdimi išklausė 
Jūsų neteisingę nuosprendį ir, būda
mos visiškai nekaltos, gyvens lageryje 
kartu su didžiausiomis nusikaltėlėmis.

Teismo posėdžių metu per teismo 
salę keletę kartų pravedė du tikrus nu
sikaltėlius — žmogžudžius, prievartau
tojus. Jie abu augo be tikėjimo, o mes 
tokiais nenorime būti. "LKB Kronika" 
yra Lietuvos tikinčiųjų pagalbos šauks

LIETUVA

mas, kad jie galėtų gyventi pagal savo 
įsitikinimus, kad turėtų tvirtus morali
nius pagrindus. Jūs, teisėjau, nuteisda- 
mas dvi nekaltas mergaites, išdrįsusias 
ginti tikinčiųjų teises, prisidėjote prie 
mūsų tautos moralės griovimo ir išug
dymo tokių, kaip tie du baisūs nusikal 
tėliai. Jei Jūs nebijote Dievo teismo, 
tai bent neužmirškite būsimo tautos 
ir istorijos teismo.
4980 m. gruodžio 1 d.

Užuguosčio klebonas

kun. Zenonas Navickas
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Saw.itei bėgant...
Alt D Petraitis

Antrajame musų savaitraščio pusla
pyje jau kuris laikas dedame pastovų 
skyrelį: Lietuvos katalikų bažnyčios 
kronikos ištraukas. Tačiau iš skaityto
jų pusės girdėjau gana skirtingų pasisa
kymų. Vieni tiesiog reikalauja, jeigu 
kartais dėl kokių priežasčių to skyrelio 
nebūna. Kiti atvirkščiai, atvirai sako,

SKAUTAI

"Palangos" vietininkijoje yra 14 "vil
kiukų". Jiems vadovauja Markos Lipas 
ir Flavijus Bacevičius.

Taip pat yra 6 "paukštytės". Joms 
vadovauja Kristina Karsokaitė.

Jie ir jos praleido 29—30 dd. rugpjū
čio savaitgalį Lituanikoje, kartu su visų 
skautų—skaučių vietininke — Eugenija 
Bacevičienė.

DraHELfil HERING
MEDICA - GYDYTOJA

HOMENS SENHORAS CRIANÇAS

KALBAMA LIETUVIŠKAI
Av. Eulina, 99 Y. Su. Mara te* 8a00 às 12 h.

das UOOmISjOO Foor. 265-7590
Rua Qsartisn Barbosa, 6 -

kad jo visai nereikalinga. Gal vienas ar
gumentas kiek svaresnis, kad čia varto
jama kalba yra labai sunkiai įkandama 
gerai daliai musų skaitytojų.

Suprantama, kad reikia gerbti skai
tytojų nuomonę. Sunku tačiau, kai to
ji nuomonė yra pasidalinusi. Vistik yra 
verta tuo reikalu pasakyti vienę antrę 
motyvę.

Apie musų tėviškę, arba mūsų tėvų 
tėviškę, mes labai mažai kę sužinome. 
Vietos spauda labai retai, arb.a visai nie
ko apie tai nerašo. Vietinei publikai 
kokia tai tolimoji mažutė sovietų kolo
nija yra visiškai nereikšminga tema.Gal 
koks keistesnis įvykis atkreipia dėmesį, 
bet labai retai. Mūsų pačių spauda la
bai daug dėmesio kreipia apie mūsų vie
tos gyvenimą, šventes, kongresus, arba 
net mūsų užsienyje gyvenančių piliečių 
problemas. Apie Lietuvę mes rašome 
arba atsiminimus, arba kaip nors gau
tas žinutes, girdėtas per radiję, ar iš 
spaudos. Vistik tikro lietuviško šalti- . 
nio, kur būtų rašoma lietuvių Lietuvo
je, kur būtų kalbama tikroji tiesa, be 
jokio laižymosi okupantui, neturime. 
Taip, kad mūsų spaudoje irgi yra tuštu
mos, jeigu kalbame savo krašto tema.

Iš kitos pusės, gaunama gana pasto
viai — jau metų eilė — tikrai geros me
džiagos iš Lietuvos. Tai mūsų pogrin
džio spauda. Suprantu, kad joje nevis
kas yra gražu, kad mūsų tautiečių gyve
nimas ne rožėmis klotas, bet deja tai 
yra tikra tieša, nors ji ir krauju parašy
ta. Tai mūsų tautos istorijos puslapiai. 
Jie liūdni, tragiški, bet tokia yra'šian-J 
dien mūsų padėtis. Išeitų maždaug 
taip, kad prie gero baliaus stalo, tarp 
daugybės svečių, staiga atsiranda elge
ta. Niekam nesmagu matyti tragedijos. 
Mes jos mažai čia galime suprasti. Bet 
yra labai sveika ję pažinti. Pamėginki
me paskaityti kas savaitę po truputį. 
Pradžioje gal reikės prisiversti. Gal ta 
kalba yra mums sunkoka, mes jau daug 
metų nekalbame lietuviškai kasdien. 
Bet kas už tų eilučių stovi, kokia yra 
mūsų brolių padėtis, kas darosi dabar 
Lietuvoje — tikrai verta pažinti. Tikrai 
nekenkia pažinti pavojų. Galime daug 
ko iš to pasimokyti.

"Palangos" vietininkijos vilkiukai ir skiltininkas Marcos Lipas 29-30-rugp.
Lituanikoje

Stovi:
Markos Lipas 
Aurelio Grigonis 
Fábio Urbonas 
Fábio Jakaitis 
Roberto Karsokas 
Alexandre Sutkevicius

Apačioje:
Ronaldo Sinkevičius 
Rogério Ausenka 
Flávio Jakaitis 
Emerson Alionis 
Markos Ausenka

“Rūtelė" paskutiniame pasirodyme, 1981.VIII.22. Vadovauja-Silvanija Aradzenkaitė

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

Inventário, Despejo, Desquite, Divorcio, 
Processo Crime, Processo Trabalhista, Etc.

Rua 15 de Novembro, 244 - 4 anu. • Conj. 9-< Fone: 37-8958 
----------------------------------------------- »------------------ . - - - ___________
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Kun. Stasys Petraitis

IR LU PASIŽYMĖJO...

M Ū S Ų L I E T U V A . —_______ 2-
VISUOTINAI ATSIDAVĘS VARGINGIAUSIU BROLIŲ - SESERŲ GELBĖJIME, 
DABAR JAU GARBINGUME IŠGANINGOS VEIKLOS 20—METYJE.

Italijoj, netoli Aleksandrijos miesto, 
tarp vynmedžių lysvėmis išražytų Mon- 
ferrato kalvučių, yra Lu miestelis. Ma
žas, kaip trumpas jo vardas, bet garsus. 
Jo garsumas tačiau nepaeina nei iš augš- 
lai vertinamo jo vyno, nei iš pramonės 
ar gamtos grožio, p iš jvykio, suįdomi
nusio visus, kurie rūpinasi tautų gėriu ir 
tinkamomis priemonėmis jam atsiekti.

Prieš maždaug šimtę metų Lu atsidū
rė religinės krizės katastrofoj. Bažny
čios varpai nutilo — ir jie tylėjo ne tik 
darbo dienom, o dažnai ir šventadieniais. 
Per ištisus penkerius metus Lu buvo be 
klebono, o aplinkinių bažnytkaimių ku
nigai tik retai tegalėdavo atsilankyti 
miestely ir teikti dvasinį patarnavimą.

Vyrai, išvykdami su reikalais j arti
mus miestelius, galėdavo užsukti ir j 
bažnyčią mišių išklausyti, bet moterys, 
amžinai pririštos prie namų, ištisus mė
nesius nematydavo kunigo. O vaikai au
go, it veršiukai, be jokio religinio pagrin
do.

Nebuvo ir jokio skirtumo tarp sekma
dienio ir darbo dienos.

Kas būtų atsitikę su tokiais krikščio
nimis katalikais po kelerių metų? .

Žmogus, bendrai, išmoksią branginti 
dalykus tik juos praradęs; taip ir lujie- 
čiai suprato, kiek vertės parapijoj turi 
kunigas ir kaip jis reikalingas, tiktai jo 
netekę. O neturėjo kunigų, nes stigo pa
šaukimų.

Tai kas darytina? Skųstis ir vien tik 
aimanuoti nepakanka.

Viena moteriškė, tokia Marija Rotie- 
nė, susišaukė pas save pamaldesnes kai
mynes ir ėmė jas įtikinėti, kad šį tą ga
linčios ir jos padaryti, o jei galinčios, tai 
ir turinčios daryti; kad reikią kunigų; 
kad kunigai kylą tik iš gerų šeimų, ir 
kad pats Dievas juos sužadinąs, tik rei
kią jo prašyti. Ar pats Kristus nepasakęs: 
"Melskite Pjūties Šeimininką, kad siųstų 
darbininkų j savo Pjūtį...? ". Tad reikia 
ir joms stoti j darbą.

Irtos geros moterėlės pradėjo melstis, 
kad ir jų miestely, jų šeimose atsirastų 
pašaukimų j dvasiškius. Kiekviena jų pa
sižadėjo daryti visa tai, ką tik gali daryti 
gera mamytė, trokštanti, kad nors vienas 
jos sūnus, Dievui šaukiant, taptų kunigu. 
O jei to nebūtų įmanoma, tai nors mal
da, pasišventimu ir medžiagine auka pri
sidėti prie seminaristo išlaikymo.

Stebėtinu būdu Viešpats išpildė savo 
pažadą siųsti darbininkų tiems, kurie jų 
prašo.

Šiandien beveik kiekviena Lu mieste
lio šeima didžiuojasi turinti sūnų ar duk
terį, kurie, palikę gimtinės vynuogynus,

Kun. d-ras. A F. Bendoraitis prie savo radio-arnador aparatų. Jis turi apie 8000 
su juo bent kartę kalbėjusių, 153 skirtinguose kraštuose.

.darbuojasi Viešpaties dirvoj.
Iš 2.800 Lu gyventojų 235 yra kuni

gai ir 112 seselių; taigi 8 nuošimtis vi
sų gyventojų yra pasiaukojęs Dievo tar
nybai.

Pašaukimai — Lu miestelio specialy
bė neturinti istorijoj nieko panašaus.

Parapijos varpai jau nepriversti tylė
ti — ir jų garsas iškilmingai banguoja 
našiomis Monferrato kalvutėjnis. Iš Lu 
kilę kunigai bei seselės dirba visuose 
pasaulio kraštuose. Kai kurie jų tapę 
žymiais veikėjais; vieną ar kitą jų grei
tai teks išvysti ir altorių garbėj.

Kiek dar bažnytkaimių ir miestų,
• kur tyli varpai. I r kiek parapijų netu^ 
rinčių ganytojo, kiek kraštų be kunigų...

Ir koks pavojus Lietuvai bei lietuviš
kajai išeivijai.

Ir šiandien mums aktualus Kristaus 
žodis: "Pjūtis didelė, bet darbininkų ~ 
maža".

Užuot aimanavus ar ką kitą kaltinus, 
reikia patiems kibi j darbą.

Pirmiausia gi vykdyti Kristaus paska
tinimą: "Melskite Pjūties Viešpatį, kad 
siųstų darbininkų į savo Pjūtį".

O paskui pažvelgti j save, j savo Šei
mą, aplink save, ir pasižiūrėti, ar kar
tais neatsiras berniukas, jaunuolis ar 
net suaugęs vyras, kurs gal nieko kito 
nelaukia, kaip tik mūsų padrąsinimo, 
mūsų pagalbos, kad Kristus jį pasirink
tų savo darbininku.

Iš "Petras Perkumas" Knygos

MINUTOS DE SABEDORIA

. Não aceite maus conselhos.
Não se deixe sugestionar por palavras de 

desânimo.
Sempre existe uma saída para qualquer 

problema, por mais complexo e difícil que 
nos pareça.

A Força Divina que rege os universos está 
dentro de nós.

Ligue-se ao Pensamento Universal de Bon
dade e Amor, e vencera todos os obstáculos.

Pense positivamente.
Nossos pensamentos emitem ondas reais 

que se irradiam de nosso cérebro, formando 
uma atmosfera mental que é peculiar a cada 
pessoa.

De acordo com o tipo de vibração do pen
samento, atrairemos a nós todas as ondas se
melhantes.

Se você pensar negativamente, atrairá to
dos os pensamentos negativos, piorando seu 
estado.

Pense positivamente, para atrair apenas 
pensamentos positivos de paz e prosperidade.

DR. 30NAS NICIPORCIUKAS
CIRURGIÃO DENTISTA

ÇROSP. 6049
R.Cap.Pacheco Chaves 1206 fone:273-6696 |

R. ltapeví'49 * Cj. 35 fone: 288-4770 |

4



MR. 36 (1723) 1981.IX.10

uVIŲ GIMNAZIJA v. VOKIETIJOJE

NESUTEPTOSIOS IRAMŪS ŠI RD! ES
MES LĖS LIEPSNA"

Vertimas iš 4-tos vokiškos laidos'.at
siųstas Sanpaulin dėka adv. J. Luko
šiaus, Vasario 16-tosios Gimnazijos ir" 
Vokietijos Bendruomenės jžimaus dar
buotojo.

Tai naujausių “apreiškimų ir perspė
jimų“, kuriuos Jėzus ir Marija per vie
ną šešių vaikų motiną, našlę, vengrę, da
vė visam pasauliui.

Tas pats apreiškimų ir perspėjimų 
rinkinys yra išverstas j visą eilę svarbes
nių kalbų.

Portugalų kalba išėjo antroji 150.000 
egzempliorių laida.

Knygutę galima gauti nemokamai ar 
laisva auka pašto išlaidoms padengti, 
Šv. Kazimiero parapijos Klebonijoje, 
Pque. da Moóca, São Paulo.

ŠIAI DIENAI IR RYTOJUI
I

Kristoforų mintys, kurios jkvépé miiionus
J. Keller - P. Urbaitis

TRAGIŠKAS GALAS

Frank Merrit prieš mirtj pats sau su
statė antkapinį užrašę ir išreiškė valią, 
kad jam mirus šis užrašas butų paskelb
tas spaudoje.

Netikinčiojo paskutinė valia buvo iš
pildyta. Štai tas užrašas:

“Frank Merrit iškeliavo j nežinomą 
kraštą. O kam tai svarbu? Ilgus metus 
jis buvo komediantas. Apie tai tik jis ir 
galvojo. Kas gi dabar jo apgailestauja? 
Niekas. Jis palieka žemę kitų vaidintojų 
pragyvenimui. Jis nepaliko draugų, gimi
nių. O ar jis neturėjo priešų? Jis vienišas 
našlaitis. Buvo palaidotas be pagarbos, 
be kalbų, be pagyrimų, tik šaltu paviršu
tiniu formalumu. Jo paskutinis aktas - 
žodžiai parašyti prieš kelionę. Gimęs 
Philadelphijoj? Kuriam tikslui? Atrodo 
— niekas nežino“. .

Juo geriau tu suprasi bedievių gyveni
mo tuštumą ir tragišką sugyvulėjimą, 
tuo labiau stengsiesi ateiti jiems j pagal
bą.

"Viešpatie, mes nežinome, kur Tu ei
ni, ir kaip gi galime žinoti kelią? - Aš 
kelias, tiesa ir gyvenimas. Nė vienas ne
ateina pas Tėvą, jei ne per mane".

(Jono 14,5-6)
Viešpatie, padėk man prieiti prie tų, kurie 

kenčia pasmerktųjų kančias jau čia begyven
dami.

DIEVO NEBUVIMAS
Viename Lietuvos kolchoze komunis

tų agitatorius laikė antireliginę paskai
tą. Pakalbėjęs, kad Dievo nėra, pabai
gai užklausė:

— Gal kas turi kokių nors klausimų?
Pakėlė ranką vienas kolchozininkas:
— Aš, drauge paskaitininke, norėčiau 

žinoti, ar karvės ėda žolę.
— O, koks čia klausimas.
— O avys, argi ėda žolę?
— Suprantama, tikriausiai.
— O ir arklys, ar irgi ėda žolę?
— Nu, kaipgi? I r jis taip pat.
— Tad pagaliau man paaiškink: jei 

visi trys gyvuliai ėda tą pačią žolę, ko
dėl jų išmatos yra skirtingos?

Paskaitininkas nuraudo ir atsisakė 
klausimą atsakyti, bet kolchozininkai 
nenusileido ir reikalavo atsakyti..

Galiausiai, paskaitininkas visas susi
maišęs, prisipažino:

— Ką gi, draugai, nežinau...
— Tai, jei nežinai taip paprasto daly

ko, tai kaip gali žinoti, kad nėra Dievo, 
— atkirto uždavęs klausimą kolchozi
ninkas.

A A VINCĄ KUTKĄ ATMENANT

(Vėlionies našlei p. levai dukros 
laiškas iš Kanados)

Miela Mama.

Jau kuris laikas prabėgo po tėtės mir
ties. Visiems skaudu, kai turime skirtis 
su mylimu asmeniu ypatingai kai jis 
yra tavo tėvas.

Tas yra gyvenimas. Taip yra Dievo 
sutvarkyta. Turime sutikti su Jo šventa 
valia, nors ir daug skausmo mums tas 
suteikia. Aš čia užprašiau Šv. Mišias. 
Buvo suėję nemažai žmonių. Buvo Ker
šai ir Pakainienė su dukra ir vyru. Bu
vo ir Elena, Lidia dar kiti man, bet ne 
Jums pažįstami.

Dana ir Trinkūnai paskelbė "Tėviš
kės Žiburiuose" išreikšdami man užuo
jautą. Begina taip pat buvo atvažiavus 
su Algiu pas mane. Tą dieną aš nedir
bau.

Kai šeimos narys numiršta, tą dieną 
mums apmoka.

Būdama namuose galėjau visiems pa
skambinti, su jais pasiguosti. Visiems 
gaila senelio Vinco.

Lina taip pat pas mane atvažiavo. Li
na turi labai giliu minčių. Mes daug ką 
kalbėjom apie senei j.

Paskambinau Birutei ji labai ramiai 
viską priėmė. Pabaigoj šio mėn. ji atva
žiuoja j Torontą.

Gal vėl negreitai su lauksit laišku nuo 
musu, nes paštininkai streikuoja. Šį 
laišku t j perda viau vieniems pažįs ta-~ 
miems, kurie'grįžta j Braziliją.

Miela mama, likit sveika. Lai Dievas 
Jums suteikia stiprybės.

Bučiuoju Jus Jūsų dukra

Genovaitė, 
Toronto, Kanada
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Rugsėjo 5 dieną Nossa Senhora Apa
recida bažnyčioj, Jardim São Paulo, su
mainė aukso žiedus Wanda Capeleti ir 
Vladimir Betinas Gutierre. Giminės ir 
pažįstamieji naujam židiniui linki gau
sios Aukščiausiojo palaimos.

ŠV. TĖVO DOVANA LIETUVIAMS

Kun. Pr. Gavėnas gavo iš Vatikano 
- laišką, rašytą prel. A. J. Bačkio, kuris 
iyra Vatikano Nepaprastiems Bažnyčios 
Reikalams Kongregacijos Vicesekreto-
rius:

Vatikanas, 1981. V! 1.9
KITI DU LIETUVIAI "KRISTAUS KRYŽIAUS KAVALIERIŲ ORDI-

IŠ kairės i dešinę:
Elena Gaulia, komendador Kazimieras Gaulia, chanceler Meldutis Lau- 
pinaitis, ten. coronel Dr. Sydney GimenesFalacios, mons. Pinio Silva 
ir ten. cor. Julio Paulo Belickas (lietuvių kilmės ir puikiai kalbantis lie
tuviškai) prie prezidiumo stalo Circulo Militar patalpose įteikiant komen- 
datoriaus titulus,22 rugpjūčio 1981 m.

"ML" REDAKCIJA DĖKOJA IR
PASI AIŠKINA

UŽSIMOKĖJO PRENUMERATA 
UŽ "ML"

Malonusis Kunige,
Šiomis dienomis Vatikano spaus

tuvė baigė spausdinti pop. J o no-Pau
li aus H enciklikos "Redemptor Hom i- 
n is" lietuviškąją laidą. Tai graži Šv. Tė
vo dovana lietuviams.

Ji pirmoje vietoje skiriama Lietuvai, 
bet dar nežinoma, kiek egzempliorių 
ten bus galima pasiusti.

Tačiau manau, kad ir už Tėvynės ri
bų esantiems lietuviams būtu miela šią 
encikliką pasiskaityti sava kalba. Todėl 
pasiunčiau Jums paprastu paštu minė
tos enciklikos vieną paką (38 egz.). Ar 
užteks?

Nors tai ir Šv. Tėvo dovana, bet jei 
kas norėtu savo laisva auka prisidėti 
prie šios knygelės pasiuntimo išlaidu 
padengimo, galėtu ją pasiusti mano var
du.

Tuo tarpu linkiu Jums sėkmės bei 
gausios Dievo palaimos.

Prel. A. J. Bačkis

Mūsų savaitraštis, kad ir kuklus, tam
pa įdomus mums ir kitų kontinentų — 
kraštų skaitytojams, jei atsiranda vieti
nių vertingų korespondencijų. Tad,nuo
širdi padėka mūsų raštingiesiems jau
niems ir pagyvenusiems, lietuviškai ar 
portugališkai rašantiems.

Iš kitos pusės, svarbu kiek galint ... 
anksčiau atsiųsti redakcijai rašinius — 
galimai jau ketvirtadienį ar penktadie
nio rytą.

Žinant, kad šeštadienį — sekmadienį 
sekretorė nedirba, o pirmadienį, su gau
tom paskutiniausiom trumpom žiniom, 
rašiniai, turi būti galutinai peržiūrėti, 
sumontažuoti ir atspausdinti.

Kiekvienas dienraštis ar savaitraštis 
— bendrai kalbant — turi apsčiai orto- 
grafinių klaidų ar kitų trūkumų.

"ML" netobulumai ir klaidos dau
giausia pasitaiko dėl pavėluotai gautų 
korespondencijų.

Kazimieras JANULEVIČIUS —
Cr. 1.000,00 

Elvira JAKŠTYS - Cr. LOGO,00 
HerkulesCELESCUECKI -

Cr. 1.000,00 
Endrikas GUZIKAUSKAS—

Cr. 1.000,00
Albertas VARKALASGr. 1.000,00
Vincas KLIMEIKA . Cr. 1.000,00

FÁBRICA DE GUARDA 1- CHUVAS »
Guarda Chuvas de todos os tipos, para homens, senhoras e crianças.

Mim-sombnnhas. tipo*Italiano e Alemão

Vicente Vitor Banys Ltda.

Rua Coelho BarradasJ04 • V. Prudente • Fcae: 274-0677 Re*..' 274488^

Siuntinys jau tėjo. Reikia pasigėrėti, 
tarp kito ko, gražia lietuviška spauda, 
atlikta Vatikano Poliglotos spaustuvėj.

Po vieną enciklikos egzempliorių, 
Šilinės proga bus padalinta įvairioms 
lietuviškoms organizacijoms (pasiųsta 
po 1 egz. ir Rio de Janeiro lietuvių pa
rapijai bei Rio lietuvių bendruomenei).

Ar nebūtų gražu padėkoti Sv. Tėvui 
už tokią prasmingą dovaną? Galima 
rašyti ir lietuviškai.

Kun. Pr. Gavėnas
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ŽINIOS IS RIO

RIO DE JANEIRO LIETUVIŲ BEN
DRUOMENĖ praneša, kad rugsėjo 2 
dieną mirė jos Rio bendruomenės myli
mas narys inž. KAZYS AUDENIS.

i Rio de Janeiro Lietuviu Bendruome
nės vardu

Antanas Gaulia
Bendruomenės. Pirmininkas 3

Mielas kunige Petrai,
Pranešu, kad vakar, t.y. 9. 2 dieną 

mirė mūsų visu mylimas inž. KAZYS 
AUDENIS.

Esu perblokštas, verkiu. Labai ger
biau ir mylėjau a.a. Kazj Audenį. Nenu
ėjau j laidotuves, nes, greičiausia, pats 
būčiau apalpęs. Buvo visos kolonijos 
mylimas, gerbiamas žmogus. Dirbo 
'Tight e Power" Kompanijoje iki išei~ 
damas j pensiją. Visuomet buvo lietu
viu subuvimuose, reprezentavo Lietuvą 
'Europa Livre" organizacijoje. Savo 

vietą užleido Dr. Antanui Gauliai, kai 
pajuto, kad nebeturjs sveikatos.

Lietuvių Kolonija buvo pakviesta da
lyvauti "EUROPÁ LIVRE" kasmetinia
me subuvime, anglų klube. Iš lietuvių 
kolonijos tepasirodė J. E. Petraitis ir dvi 
VYCAITÉS, Marytė, tautiškais rūbais 
atstovaujanti mūsų Tėvynę ir jos sesuo 
Bronislava, kuri dėvėjo Čekoslovakijos 
tautiškus rūbus, nes, vargšai čekai, netu
rėjo mergaitės ar moters jiems atstovau
ti prie jųjų vėliavos.

Vaišių nebūta šiais metais, bet buvo 
9 žmonių bulgarų orkestro koncertas: 
Vll-to ir 18-to amžiaus muzika. Ne vi
siems patiko, nes šiandien gyvenimo 
tempas kitoks. Po to p. WAGNER, įžy
mi pianistė sugrojo Brazilijos himno va
riantą.

JEP.

UMA PRECE PELA ALMA
SAUDOSA DE u

$laria Jasiulionis
• 21,-0,^1931 

f 24-08-1981

MŪSŲ LIETUVA,
—------—NMHMB U.............

- •

mūsų mirusieji

A. A.

Mirus Inž. Kazimierui Audeniui, 
nuoširdžiausią užuojautą liūdesio 
valandoje reiškiame: dukrai Gracei, 
žentui Padroytui, sesutei Diaman
te!, puseserei Elenai ir visiems gimi
nėms.
’ Kap. J. Čiuvinskas ir žmona Marija

Praeito rugpjūčio 1-ą dieną mirė 
JURGIS VA8ČIULIONIS, sulaukęs 80 
metų. Gyveno José Bonifácio mieste, 
maždaug 500 km. nuo S. Paulo.

Jurgis buvo "M. Lietuvos" skaitytojas 
ir labai džiaugdavosi kai gaudavo laik
raštį ar kitą lietuvišką spaudą, per Bras- 
lauskų šeimą.

Nuliūdime liko žmona, sūnus, dukte
rys, anūkai ir daug draugu.

Teilsisi Jis ramybėje.

LITERATŪROS BŪRELIO 
SUSIRINKIMAS

Š.m. rugpiūčio 29 įvyko Literatūros 
būrelio susirinkimas H. ir A. Mošinskių 
rezidencijoje. Šiame susirinkime, šalia 
einamų reikalų, buvo analizuota Jono 
Avyžiaus romanas "Chameleono spal
vos". Kaip žinoma, J. Avyžius yra dau
gelio leidiniu autorius. Tarp kitų pami
nėtinų knygų "Kaimas kryžkelėje".Už 
šį romaną autorius gavo 1965 metais 
Respublikinę premiją. Apie "Chamele
ono spalvų" personažus kalbėjo Alf.D. 
Petraitis.

Rašyt. H. Mošinskienė informavo, 
kas buvo svarstoma muziejaus komisi
jos susirinkime, o I. Petraitytė pranešė 
apie šokių vieneto "Nemunas" paskuti
nius pasirodymus užsieniečių publikai.

Buvo iškelta mintis daugiau prisimin
ti ir analizuoti Lietuvos Nepriklauso
mybės laikotarpį, nes apie mūsų istori
ją jau gana daug kalbama. Iš savo prisi
minimų apie muz. mokytoją Eleną Vei- 
manaitę-Serbskienę, skaitė H. Mošins
kienė.

Sekantis susirinkimas įvyks š.m. rug
sėjo 26 d. 19 vai. pas pp. J. ir V. Tata- 
rūnus, av. Zelina 1135, V. Zelina, tel. 
63-7344.

milu mm ,

Dra. HELSA HERING
MEDICA - GYDYTOJA V

HOMENS SENHORAS CRIANÇAS

KALBAMA LIETUVIŠKAI
Av. Euiina, 99 V. Su. XUm d» 8Ô0 as 12 h.
das Fone: 265-7590
Rbí Qsartim Barbosa, 6 • B. do Limão
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MANO TROŠKIMAS

Campos de Jordão

"Koks tavo paskutinis troškimas" 
klausiama pasmerktojo mirčiai. Nors 
aš dar nebuvau pasmerktas mirčiai, ta
čiau daugelis, lankydami, manęs klaus
davo: "Gal turi kokį troškimą"?

Taip, ypač būnant čia, Campos do 
Jordão, manyje brendo didelis troški
mas: kad daugelis mūsų tautiečių — jau
nimo, suaugusiųjų, šeimų - dalyvautų 
čia vykstančiose ypatingose rekolekci
jose — "encontros".

Čia tik kelios datos:
— 8 setembro : Início Escola da Li

derança (Liceu Coração de Jesus, S.Pau
lo); encerramento: 24 novembro.

— 10 - 13 setembro: CVC feminino 
(C.do Jordão)

— 17 — 20 setembro: Jornada mas
culina (vaikai: C. do Jordão)

— 24 — 27 setembro: Jornada femi
nina (mergaitės): C. do Jordão.

— 1 — 4 outubro: Encontro femini
no (C. do Jordão)

— 25 outubro-: Encontro casais Dom 
Bosco (São Paulo)

— 30 out. — 2 nov.: Jornada mascu- 
lina ( C.do Jordão)

1982 m. vasario mėnesį prasidės nau
ja programa.

Daugiau informacijų: Sv. Kazimiero 
p-jos klebonijoj.

Kun. Pr. Gavėnas

KUN. PRANAS GAVĖNAS

praeitą sekmadienį (IX-6) — buvo 
rinktinės parapijiėčių delegacijos aplan
kytas, Campos do Jordão. Grįžtant lan
kytojam Sanpaulin, su jais grįžo ir kun. 
klebonas.

Jis ryžtasi prisidėti prie Šilinės šven
tei kiek galint geresnio pasiruošimo.

Be to, jis rūpinasi ir Pamaldomis už 
Lietuvą Santos'e, su vietos vyskupu.

Besiruošiant Šilinės šventei, jis išvy
do susitikimui su São Vicente parapi
jos klebonu ir pajūrių vyskupu.

Pamaldos už Lietuvą pramatomos 
š.m. spalio 25 dieną.

Mūsų Lietuva
Redakcijai

Mielieji,

Siunčiu naujai išleistos mano kny
gos "Rūpintojėlio Paunksnėj" vieną 
egzempUoriŲ ir prašau paminėti ją sa
vo laikraštyje. Ją galima gauti NIDA 
knygų klube, 2 Ladbroke Gardens, 
London WII 2PT, kaina 1 svaras.

Su pagarba ir geriausiais linkėjimais.

K. VHkonis
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Rio de Janeiro, 3/09/1981■

KAZYS AUDENIS

Kazys Audenis, Presidente da Dele
gação no Rio de Janeiro da Assembléia 
das Nações Cativas Européias, e repre
sentante lituano no Centro Brasileiro 
da Europa Livre, faleceu no Rio de Ja
neiro, na tarde de terça-feira, dia 2 de 
setembro de 1981. 0 Padre Menceslau 
lhe tinha dado a extrema unção e foi S. 
Rev. também, rezou missa é o acompa-
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iš Venezuelos
Jai, iš taip toli, mus remenčiai ypatinga padėka 
nuoširdžiausi linkėjimai.
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nhou ao túmulo, no "Jardim da Sauda
de", quarta-feira, dia 3 de setembro, às 
13 horas. Amigos e parentes o acompa
nharam e, em nome da Delegação da 
ANCE e do C.B.E.I., o Tte. Cel..Eduar
do Ressel pronunciou uma alocução:

Estamos aqui a fim de acompanhar 
um amigo, um amigo de nós todos, o 
que me faz sentir-me autorizado a diri
gir-me aos presentes assim:

Amigos.
Aqui estamos homenageando um 

leal e fiel companheiro, nosso amigo 
KAZYS. Homenageando, digo, pois 
dele não nos despedimos. Um amigo, 
um companheiro como ele, sempre es
tará presente entre nós, com seu ânimo, 
com seu estímulo, o seu exemplo. E 
não me refiro apenas a nós-outros, seus 
colegas do Centro Brasileiro da Europa 
Livre e da Delegação no Rio de Janeiro 
da Assembléia das Nações Cativas Euro
péias, cuja presidência exerceu por vá
rias vezes. Refiro-me também às lem
branças e sinceras amizades que deixou 
entre seus companheiros da Light, on
de foi altamente considerado por suas 
capacidades técnicas e dedicação, e on
de deixou um nome de colega e de che
fe estimado e amado.

DĖMESIO MOŠŲ IŠRADINGOMS 
ŠEIMININKĖMS

Šilinės šventės organizacinė komisija 
iš anksto dėkoja visoms — žinomoms ar 
dar mažiau žinomoms musų sumanioms 
šeimininkėms - už visa kg jos norės pa
daryti SVEČIŲ - PAMALDININKŲ 
PRIĖMIME SUNEŠTINĖSE VAIŠĖSE

Čia pat norima įspėti, kad šį kartą 
Šventėje ir Vaišėse dalyvaus koks tai 
reporteris. Jis ryžtasi susipažinti ir ap
rašyti musų šeimininkių išradingumus.
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ĖSTANČIA LITUANIKA

São convidados os Srs. Condôminos 
da Estância Lituânica para a reunião a 
realizar-se no próximo dia 15 de setem
bro, terça-feira, às 20 horas, na Casa da 
Juventude, na Av. Zelina, com a seguin
te ordem do dia: -

a) — Aprovação do orçamento para
a conclusão da piscina.

b) — Assuntos diversos.
Os condôminos que ainda não rece

beram os estatutos, poderão recebê-los 
nessa reunião.

A DIRETORIA

D-RAS ELIZIEJUS DRAUGELIS

Ateitininkų steigėjas, dabar 93-jų 
metų "Patriarchas", džiaugiasi JAV- 
bėse vykstančiu Visuotiniu Kongresu, 
linki Visagalio palaimos suvažiavusiems 
atstovams, jų pasitarimams ir rezoliuci
joms.

Jis ir ponia Julija tikisi būti aplanky
ti mūsų delegatų, grįžusių Sanpaulin.

Koresp.

De lá, de cima, ele brevemente verá 
seu maior sonho realizado e a flâmula 
da liberdade flutuando sobre a nobre 
Lituânia, e para tal, nossa luta comum 
continuará sem perder o ânimo, até a 
vitoria.

Que Deus, Nosso Senhor, o receba 
e lhe conceda lugar entre os justos.

Eduardo Ressel
SECRETÁRIO-GERAL 

do x
Centro Brasileiro da Europa Livre 

e da
Delegação no Rio de Janeiro

da

Assembléia das Nações Cativas 
Européias

O Padre Menceslau — Capelão) da 
Marinha rezará missa pela alma do nos- 
^o saudoso amigo, na "Capela dos Litu- 
anos" da antiga Catedras Metropolita

na, quarta-feira, dia 9 de setembro de 
1'981, às 9,30 horas.

Pe. Gavėnas

Eu e minha família estamos esperan
do seu pronto restabelecimento, e sua 
volta à nós.

Acho que nem é preciso dizer que 
Deus está sempre conosco, por isso te
mos certeza que retornará "novo" 
outra vez.

"Sudieu"

Familia Butkus
8/81
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ARTAI TIESA?.

"ML" 33 numeryje skaičiau apie ne
girdėtą, neregėtą pranciškoną — tėvą 
Juozą Albertą Markalonj.

Ar tai gali būti, kad jis misionieriauja 
čia Brazilijoje per.12 metų, o mes lietu
viai apie jj girdime pirmą kartą.

Jei kas ką tikro apie tą misijonierių 
žinotų, būtų gera, kad per "ML" ir ki
tus informuotų.

Žingeidus "ML" skaitytojas
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