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LIAUDIES KŪRYBA
.į ' • *

TAUTINĖS KŪRYBOS GELMĖSE

Lietuviu susidomėjimas liaudies kūryba labiau prasidėjo ne
priklausomybės pradžioje. Ypačiai aukštai iškėlė išeivijos lie
tuviai. Varganos įsikūrimo sąlygos, pavojai ir sunkumai pradė
ti naują gyvenimą svetimuose kraštuose, tėvynės ilgesys skati
no daugelį burtis j ansamblius, chorus, šokiu grupes, vaidini
mu ratelius. Tai prasidėjo Vokietijos stovyklose, bet nepasi
baigė ir įsikūrus kituose kraštuose. Nėra žinoma tokio krašto, 
kuriame, jei tik susispietė didesnys būrys jaunesniu lietuviu, 
nebūtu įsikūrę ir įvairiu tautinio meno vienetų, atlikusiu ir at
liekančiu savo išskirtinę misiją tautiniam auklėjimui svetimuo
se kraštuose.

Meno kūryba, atsirėmusi tautine kultūra ir paveldėtu turtu, 
lengviausiai nuramina ilgesį, labiausiai paskatina bendravimui 
ir daugiausia sujungia ne idėjomis, o pačiu menu, kurio šake 
nys siekia tautos istorines glūdumas.

Aišku, tautiniam menui išlaikyti reikia kūrybingumo. Rei
kia visiems, kurie nori aplink save suburti didesnius būrius sa
vųjų ir palaikyti tautinę kultūrą, nesustabarėti, neužsiskleisti 
senybiškume, nepabūgti naujumų — reikia suprasti dabarties 
jaunimo nuotaikas. Tie vadovai ar mokytojai, kurie sugebėjo 
ne tik organizuoti tautinio meno vienetus, bet ir nuolat duoti 
jiems ką naujo, ilgiau išsilaikė ir net sustiprino savo papėdinin- 
kų darbų tęsimąjkurie spėjo pasenti su vienu kitu senovės šo
kiu, su viena kita daina, nepajėgė išlaikyti solidaus vieneto,su- 
sišokusios grupės ar gero choro. Ir nyko vienetai, nyko tikra
sis menas, nes kas sustoja, tas slenka atgal; tiksiiau tariant, at
silieka nuo savo laiko.

Tam pavyzdžiu turime Čiurlionio ansamblį Cleveiande ar 
Dainavą Chicagoje. Jie dar ir dabar turi ką naujo parodyti sa
vo aplinkoje ar net nuvykę j kitas didesnes ar mažesnes gyven
vietes. Tai ir parodo, kad kūrybinė dirigentų ir vadovu dvasia 
dar neišblėso. Tik du pavyzdžiai, bet tokiu yra daugiau — jie 
‘tiksliai reprezentuoja tautinio meno kūrybinę pažangą.

Reikia kai kada pažvelgti ne tik j liaudies kūrybos tęstinu
mą ar jos tobulinimą, bet ir j visą lietuvišką kūrybą, kuriai iš
eivija palankių sąlygų nesuteikia. Rašytojas, atitrūkęs nuo sa
vo gimtinės, nuo savos žemės syvų ir nuo skirtingais keliais 
einančiu savo broliu, jau neturi to kūrybinio lakumo, reikalin
go kurti personažui, kuriuo būtu galima tikėti. Tačiau ir šiuo 
atveju išeivijos rašytojas turi laisvę kurti tai, ką jis dvasinėmis 
akimis mato, ką jis intuityviai jaučia, ką jis savyje išgyvena. 
Jis gali sukurti pilniausia prasme kūriniu, vertų ne tik paminė
jimų,bet ir nagrinėjimų, svarstymu, diskusijų ir skaitymo po 
kelis kartus. Kad ir tokios karo ar pabėgimo scenos. Jeigu jose 
įsigyvenama realybė, jeigu personažai gyvai įtikina, jeigu vaiz
dai aiškūs ir suprantami, tai ši tema buvo ir dar ilgai bus viena 
iš sunkiausiai įkandamų, bet kūrybiškai brandžiausių temų.

Tas laikotarpis tesitęsė tik kelerius metus. Po jo ėjo persikė
limai, išsiskirstymas, vykimas j tolimiausius kraštus ir nežino
mybę. Tai vėl temos, kuriu neišsems vienas rašytojas, neišsems 
net ir daugelis, nes kiekvieno išgyvenimai, pajautimas aplinkos 
veikimo ir pati aplinka buvo tiek skirtingękad jų daugeliu at
veju net lyginti negalima. Tai temos, kurios dar tebėra šiltos, 
kuriose dar daugelis tebesimurdo, nes vis dar lyg pasiruošę 
grįžti, nors tas "atgal" yra tokia pat nežinomybė, kokia buvo 
pradžios kūrimasis svetimame krašte. Šią temą tikras kūrėjas 
gali perduoti naujai kitų neišgyventą ir neparašytą naują kūri
nį, kuris net dabartinę aplikką parodys kitokioje šviesoje, ne- 
ąu daugelis tik ginčuose ir apkalbose paskendę ją apgraiborrr

,4. Varnas (1951J
temato

Išeivijos lietuviai kūrėjai savo duoklę atidavė tautai ir tau
tos kultūros plėtimui individualiai. Jų knygos, jeigu ir ne vi
sos, yra musu tautos kūrybos pratęsimas, jos iškėlimas, nes ji 
remiasi laisve. Prievarta sukurti kūriniai tėra tik pritaikomasis 
menas — gražūs žodžiai ir svetimas, nepažįstamas turinys.

Liaudies menas ir individuali kūryba yra tiek gera, kiek pa
jėgia parodyti sena ir nauja, prikelti senovę ir gimdyti dabartį, 
kad joje išryškėtų tautos dvasia praeityje ir dabartyje. Stilizuo
ti šokiai, gerai harmonizuotos ar aranžuotos dainos, pažangiai 
dvasinius konfliktus vaizduojanti drama, aiškiai sava kalba kal
bą ir savu gyvenimu gyveną romano personažai yra tos meni
nės tikrovės priemonės, kuriDS iš žalios medžiagos, per rašyto
jo, dailininko ar liaudies meno puoselėtojp kūrybinę prizmę 
perduotos, padaro gyvus žmones, gyvus šokius ir gyvas dainas. 
Toks menas atgaivina, leidžia susimąstyti, pažinti naujus dvasi
nius pasaulius, sustelkti tam tikrame laike ir tam tikrose sąly
gose.

Nieko kūrėjas neturi taip vengti, kaip sustingimo, užsidary
mo nuo pasaulio, tartum jis gyventų kitoje planetoje ir su kito
kiais gyviais. Sustingimas ir sustabarėjimas pavojingas ypač iš
eivijos kūrėjui, kai jo paskatai yra likę toli, o jis priverstas likti 
tik prie atsiminimu arba užmiršti kūrybingumą, kurio reikia 
visoms meno rūšims. Kultūra tampa tik gaminiu, kai nedaro 
pažangos, kai kūrėjas jau nebeturi ir nebesuranda naujų žodžiu, 
naujo stiliaus, naujų šokiui ar dainai interpretacijų, kurios, ne
pakeitusios liaudies kūrybos pagrindų, prakalbėtų siu d©nų 
meno kalba.

Kūrybiškumui žadinti nereiktu gailėtis nei premijų, nei pa
skatinimu ir paraginimų. Kūrybiškumui skatinti reikia atsiža
dėti ir neatsakingos kritikos bei paniekos, nes kūrėjas ae iš kar
to pasidaro geriausiu kūrėju. Jis mokosi iš savo ir svetimų klai
du, bet mbkosi ir iš žmonių, kurie jo kūrybą priima. Tai ypač 
tinka jaunesniems rašytojams, mazikams, dainininkams, meni
ninkams ar tautiniu šokių mokytojams.

Liaudies menas yra išeivijos auklėtojas, nostalgijos tramdy
tojas. Bet ir jame reikia siekti pažangos. Geri rašytojai, geri ki
tu sričių menininkai nebijo rodytis su savo kūryba, nes jie ku
ria vidinio balso šaukiami. Juos šaukia tautos istorinės kultū
ros gelmės, ju šaukiasi išeivija ir tauta pavergtoje tėvynėje.

Pr. G r.
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Iš Lietuvos K. ažnyčios Kronikos Nr. 48
1981 m. birželio 25 d. Vilniuje Aukš

čiausiasis Teismas pradėjo nagrinėti Me
čislovo JUREVIČIAUS baudžiamąją 
bylą. I teismo salę žmonės buvo įleidžia
mi tik pagal sąrašą. Teismo procese ga
lėjo dalyvauti tik artimiausieji M. Jure
vičiaus šeimos nariai: žmona, brolis, 
dukra su vyru. Visi kiti teismo proceso 
dalyviai — visiškai pašaliniai asmenys, 
daugiausia rusai, KGB sukviesti užimti 
vietas ir sudaryti teisiamajam slegiančią 
atmosferą. Visi teisiamojo draugai liko 
už durų, prie kurių budėjo visiems ge
rai iš veido pažįstamas čekistas, bijąs 
pasisakyti savo pavardės ir todėl visų 
vadinamas "Berija". Tiesos dėlei, rei
kia pripažinti, kad visi čekistai laikėsi 
gana mandagiai, nebent "Berija" nu
blykšdavo ir jam iššokdavo akys, kai 
pamatydavo šalia savęs naują asmenį, 
prašantį įleisti į salę. Niekas susirinku
siųjų viešai nefilmavo ir neperspėdinė- 
jo, kai tyliai stovėdami melsdavosi.

Teismui pirmininkavo teisėjas IG
NOTAS, o valstybiniu kaltintojų, kai p 
ir visada, buvo prokuroras BAKUČIO- 
NIS.

Prieš įvedant j salę M. JUREVIČIŲ, 
aštuoni liudininkai buvo painformuoti, 
jog turėsią liudyti pirmoje eilėje, nes 
reiksią 14 vai. važiuoti liudyti j kitą 
teismą (Si rvintuose buvo teisiamas inži
nierius Vytautas VAIČIŪNAS).

(teismo salę JŪREVIČIU atvedė 
trys kareiviai, vienas iš jų stovėjo už tei
siamojo nugaros, kad Šis nesidairytų j

Teisėjo paklaustas, ar kaltinamasis 
neturįs kokių nors pageidavimų, M.JŪ- 
REV1ČIUS atsisakė gynėjo, kuris pasi
salino.

Teisėjo klausiamas biografinių duo
menų, M. JŪREVIČIUS atsakė, gimęs 
1927 m. Nepriklausomoje Lietuvoje, 
Šakynos valsčiuje, Mimaičių kaime ir 
esąs Lietuvos pilietis.

Kaltinamoji išvada 
baudžiamojoje byloje N r.09-2-006-81, 
kurioje JŪREVIČIUS Mečys, Jurgio, 
kaltinamas pagal LTSR BK 199-str.

Baudžiamoji byla iškelta 1981 m. 
sausio 12 d. Lietuvos TSR prokuratū
roje pagal LTSR BK 199 str.

Baudžiamojoje byloje nustatyta: 
Mečys JŪREVIČIUS 1979 liepos 

22 d. organizavo grupinius veiksmus, 
susijusius su aiškiu neklausymu val
džios atstovų teisėtų reikalavimų, ku
riais buvo šiurkščiai pažeista viešoji 
tvarka, sukeltas transporto darbo pa
žeidimas, ir pats juose aktyviai dalyva
vo, t.y. priešingai įstatymams - be ati
tinkamų valdžios organų leidimo, pikt
naudžiaudamas religiniais jausmais: or
ganizavo tikinčiųjų eitynes, su kryžių 
nešimu, iš Šiaulių rajono Meškuičių 
miestelio j Jurgaičių piliakalnį (taip va
dinamą "Kryžių kalną") ir, aiškiai ne
klausydamas valdžios atstovų teisėtų 
reikalavimų nutraukti grupinius veiks
mus, pats juose aktyviai dalyvavo: kaip 
organizatorius — dalyvaujantiems nuro
dinėjo paliepdavo atitinkamai elgtis 
duodavo įvairius įsakymus, tuo savo 
pavyzdžiu ir konkrečiais veiksmais kurs
tė ir kitus nevykdyti pareikštų reikala
vimų ir toliau tęsti neteisėtus veiksmus, 
nors jais buvo šiurkščiai pažeista viešo
ji tvarka, sukeltas aplinkinių pasipikti
nimas bei transporto darbo pažeidimas.

M. JŪREVIČIUS 1979 m. rugpjūčio 
- 26 d. organizavo grupinius veiksmus,su- -

sijusius su aiškiu neklausymu valdžios 
atstovų teisėtu reikalavimu, kuriais bu 
vo šiurkščiai pažeista viešoji tvarka, su 
keltas transporto darbo pažeidimas Ty 
tuvėnų mieste, kelyje: Tytuvėnai — Ši
luva bei Šiluvos mieste, ir pats juose ak 
tyviai dalyvavo, ty. priešingai įstaty
mams, be atitinkamų valdžios organų 
leidimo, piktnaudžiaudamas religiniais 
jausmais, organizavo tikinčiųjų, buvusiu 
Tytuvėnų bažnyčioje, eiseną, j Šiluvą ir 
aiškiai neklausydamas valdžios atstovų 
teisėtų reikalavimų nutraukti grupinius 
veiksmus, pats juose dalyvavo: kaip or- 

- ganizatorius dalyvaujantiems nurodinė
jo, išėjęs iš kolonos j kelio vidurį ki
tiems dalyviams paliepdavo atitinkamai 
elgtis, duodavo įvairius paliepimus,tuo 
savo pavyzdžiu ir konkrečiais veiksi
mais kurstė kitus nevykdyti pareikštų 
reikalavimų ir toliau tęsti neteisėtus 
veiksmus, nors jais buvo šiurkščiai pa
žeistoji tvarka, sukeltas aplinkinių pasi 
piktinimas bei transporto darbo pažei 
dimas.

M. JŪREVIČIUS 1980 rugpiučio 
24 d. aktyviai dalyvavo grupiniuose 
veiksmuose, kurie buvo surengti be ati
tinkamų valdžios organų leidimo ir ku
riais buvo šiurkščiai pažeista viešoji 
tvarka, sukeltas transporto darbo pažei
dimas Tytuvėnų mieste, kelyje: Tytu
vėnai — Šiluva ir Šiluvos miestelyj e, t. y., 
piktnaudžiaudamas religiniais jausmais, 
aiškiai neklausydamas valdžios atstovų 
reikalavimų nutraukti eiseną, kurstė ki
tus dalyvauti neteisėtoje procesijoje, 
davinėjo įvairius nurodymus.

Pareiškus M. JUREVIČIUI kaltini
mą pagal LTSR B K 199^ STR., jis kal
tu dėl jam inkriminuojamų nusikalti
mų neprisipažino. Atsisakydamas duo
ti bet kokius detalius ir išsamius paro
dymus apie įvykusias eitynes, tik nuro
dė, kad procesijoje dalyvavo kaip eili
nis maldininkas.

Nežiūrint į tai, kad M. JŪREVIČIUS 
neprisipažino kaltu dėl jam inkriminuo
jamų nusikaltimų, jo kaltė pilnai įrody
ta: liudytojų parodytais, išimtais daikti
niais įrodymais (fotojuostomis ir foto 
nuotraukomis), kuriuose užfiksuotas 
M. JŪREVIČIUSprocesijų metu ir ku
riuose nedviprasmiškai matosi M. JŪ
REVIČIUS, kaip eisenų organizatorius 
ir vadovas. (bus daugiau)
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I. Kristus —ti kras žmogus

Advento metu, ypač gi paskutinį sek
madienį, liturgija dažnai žvelgia į Svč. 
Mergelę Mariją. Juk per ią atėjo j pasau
lį Atpirkėjas.

Tad ruošiantis Kalėdoms, svarbu gi
liau įžvelgti mūšy Atpirkimo planą.

Sv. Paulius trumpai tą planą prime
na, sakydamas, kad jis pats buvo Dievo 
išrinktas kaip apaštalas, įpareigotas 
skelbti "Dievo evangeliją apie jo SunŲ, 
kūnu kilusį iš Dovydo giminės, šventu
mo Dvasia ir prisikėlimu iš numirusiu 
pristatytą Dievo Sūnumi su didžia galia,

Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį.
Šią žinią, šią informaciją — evangeliją 

esame kviečiami ne tik patys priimti, o 
ir skelbti šios dienos pasauliui.

Kristus — tikras žmogus. Evangelija 
jj taip priartina prie mūsų, kad jį ma
tom lygu sau — kaip brolį, gimusį žemiš
koj mūsų šeimoj: "Štai kaip gimė Jėzus 
Kristus..."

— Marjjs, mergaitė, susižadėjusi su 
Juozapu, "tapo nėščia iš Šventosios 
Dvasios";

— vyras, Juozapas, "būdamas teisus", 
susirūpinęs padėtimi;

— sūnus: "Ji pagimdys sūnų, kuriam 
tu duosi vardą Jėzus".

Taigi, Jėzus gimsta mūsų, žmonių, 
šeimoj. Jis — tikras žmogus.

Ii. Kristus — tikras Dievas

Tačiau tas Jėzus, gimęs iš Marijos, 
yra ir tikras Dievo Sūnus. "Jos įsčios 
vaisius — sūnus yra iš Šventosios Dva
sios"; "Šventumo Dvasia ir prisikėlimu 
pristatytas Dievo Sūnumi ...

Taigi, nors gimęs žemiškoj šeimoj, 
kaip mes, tačiau jis gimė kitaip, negu
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mes - įsikūnijo, tapo žmogumi ir gimė 
tiesioginiu Dievo veiksmu — "gimė iš 
Šventosios Dvasios"; "Žodis - Dievas 
tapo žmogumi ir apsigyveno tarp mu
su" (Jo, 1,14).

O Marija liko visuomet mergelė, jsi- 
kūnijosio Dievo Motina.

Gi "visa tai įvyko, kad išsipildytų 
Viešpaties žodžiai, pasakyti pranašo lū
pomis:

"Štai mergelė nešios įsčiose ir pagim
dys sūnų, ir jis vadinsis Emanuelis (o 
tai reiškia: Dievas su mumis)"

(Mt. 1,18-23).

III. Kristus—Dievas su 
mumis

"Dievas taip pamilo pasaulį, jog ati
davė savo vienatinį Sūnų, kad kiekvie
nas, kuris jį tiki, nepražūtu, bet turėtu 
amžinąjį gyvenimą" (Jo. 3,16).

Tas Sūnus tai Žodis, kuris tapo žmo
gumi ir gimė iš Mergelės. Ir taip Dievas 
net regimu būdu įėjo j pasaulį, j žmo
nijos istoriją. "Dievas įėjo j tą istoriją: 
tapo — kaip žmogus — tos istorijos sub
jektu: vienas iš milijardų. Bet kartu ir 
Vienintelis.

Savo įsikūnijimu jis suformavo to
kią žmogiškos būties pilnatvę, kokią 
buvo numatęs suteikti žmogui nuo am
žių pradžios. Suformavo taip definity- 
viai, galutinai, kaip tik jis vienas gali 
pagal savo amžinąją meilę ir gailestingu
mą.. " (Redemptor hominis, 1).
. Taigi Kristus — Dievas ir žmogus.

Jis man toks artimas, kaip brolis; ir 
net daugiau - man artimesnis negu aš 
pats sau; bet ir toks paslaptingas, neap
čiuopiamas, nesuprantamas. Jis visuo
met man liks paslaptis.

Ypač šiandien, seksualizmo dvasios 
persunkto pasaulio žmogui "pradėjimas 
ir gimimas iš Šventosios Dvasios" atro
do tikras absurdas;

kai šiandien pats žmogus stato save 
viso ko centru (antropocentrizmas),sun
ku pripažinti Dievą, ir dar "Dievą su 
mumis";

ir dar sunkiau išdidumo ir visagaly
bės jausmo persunktam žmogui priimti 
atsivėrimo Dievui ir atsidavimo Jo Ap
vaizdai pamoką, kurią duoda pirmieji 
"Atpirkimo Plano" vykdytojai, Marija 
ir Juozapas.

Tai kaip tik šiandien ir tinka išgirsti 
Liturgijos pristatytą istorinį faktą:"Stai 
mergelė..., iš kurios gimė Jėzus, vadina-

PARDUODAMAS
vertingas sieninis 

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS
dydis: 80 x 60 cm 

Kreiptis j Sv. Kazimiero parapiją, 
R.Juatindiba, 28, tel. 273—0338

_________ 3
■•L'LHU !AJ TlTW.g!111 į 1158

mas Kristumi" (Mt 1,16); ir giliau pa
žvelgti j Mariją.

Per Ją atėjo Jėzus j pasaulį, įėjo j 
žmonių - ir mano — istoriją.

Ar ne j Ją ir aš turiu kreiptis, jei tik
rai noriu, kad Išganytojas ateitu ir į 
mane?

Halina Mošinskienė

SVEIKINIMAI ISMAUAS. PAULO 
LIETUVIAMS

Š.m. gruodžio m. 6d. vakare, Mauė 
parapijos "N.S. de Immaculata Concei
ção" bažnyčioje, dabartinis jos klebo
nas kanauninkas Belisário Marques 
Elias de Souza, iškilmingomis pamaldo
mis atžymėjo, buvusio pirmūno, velio
nio prelato Aleksandro Armino (miru
sio 1975 m.) 50-ties metu kunigystės 
jubiliejų.

Savo pamoksle, kan. Belisário iškėlė 
Monsinjoro didžius nuopelnus ne vien 
parapijos naudai, bet visam Mauá mies
to progresui, įsteigęs mokyklas, dūdų 
orkestrą, chorą, labdaros bendruome
nę, būdamas visiems paslaugus dvasios 
vadovas. Jo pastangomis, Mauá turi 
puikią ir erdvią 'N.S. de Immaculata 
Conceição" šventovę, artistiškai įreng
tą kleboniją, praplėstos patalpos mo
kyklai ir susirinkimams. "Visa tai turi
me šiandieną dėka Monsinjoro Aleksan
dro, LIETUVIO, kuris visa širdimi bu
vo atsidavęs savo pašaukimui sekdamas 
Kristaus evangeliją. Garbė ir jo tėvams, 
kurie sugebėjo išauklėti savo vaikus, 
taip, kad du sūnūs — Aleksandras ir Al
binas pasirinko kunigystės pašaukimą". 
r- Pastebėjęs, kad pilnutėlėje bažnyčia 
je randasi vienas lietuvis, o tai buvo se
nas pažįstamas p. Jonas Antanaitis, kle
bonas paprašė, kad jis prieitų prie alto
riaus ir čia jį pristatė visiems, kaip S. 
Paulo LIETUVIŲ atstovą Monsinjoro 
pagerbime. Visa publika ėmė džiaugs
mingai ploti. Ta pat proga, kun. Belisá
rio prašė p. Antanaičio perduoti jo svei
kinimus S. Paulo LIETUVIAMS.

Mons. A. Arminas buvo labai gerbia
mas ir populiarus Mauá mieste. Jo var
du pavadinta gimnazija, aikštė priešais 
bažnyčią, slaugiu mokykla pavadinta 
"Anna Arminas", o labdaros brolija 
"Jonas Arminas", Velionio tėvu vardu. 
Tai visa šviesiam atminimui įamžinant 
lietuviu šeimos nuopelnus.

Tenka apgailestauti, kad S. Paulo lie
tuvių tarpe, kur Velionis atvykęs Brazi
lijon ilgą laiką darbavosi, taip greit išny
ko iš atminties didžios asmenybės kil
nūs darbai. Neprisiminė jo nei mokslo 
dienu kolegos, nei vienuolės, nei L.Kat. 
Bendruomenė, nei L.Sąjunga — Alian
ça, kurios jis buvo Garbės narys.
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DARBINGAS VLIKo SEIMAS
CLEVELANDE

VLIKo Seimo atidaryme Clevelande,lapkričio 7 d. ,kalba A.Kasulai- 
tis. Prie prezidiumo stalo sėdi ( iš dešįnės ): Marius Blynas, J. Stik- 
liorius, V. Mažeika ir M. Pranevičius. Garlos nuotrauka

Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komi
teto seimas Klevelande 1981 m. lapkri
čio 6—8 dienomis

Aurelija Balasaitienė

Lapkričio 6 d. vakare Klevelando 
Lietuvių Namuose susirinko ne vien 
VLI Ko seimo dalyviai, bet ir eile sve
čių bei visuomenės veikėjų iš Klevelan
do ir kitų miestų.

Susipažinimo pabūviui vadovavo A. 
Kasulaitis. Susėdę svečiai prie kilnių gė
rimų ir užkandžių stalų atnaujino pažin
tis, sudarė naujas. A. Kasulaitis daly
viams pristatė VLIKo pirm. dr. K. Bo
belį su ponia, B. Gaidžiūnę, vienę iš 
VLIKo steigėjų, ilgametį buv. VLIKo 
pirmininkę dr. J. K. Valiūnę, ALTos 
pirm. dr. K. Šidlauskę ir ypatingę sve- 
čię — dr. prof. Kazj Ėringi, neseniai pa
sitraukusį iš okupuotos Lietuvos.

“Gyvename įdomius ir pavojingus 
laikus“, pokalbi pradėjo A. Kasulaitis. 
“Ir Amerikos politikoje, ir mūsų gyve
nime kyla nauji niuansai, kaip svetimų 
jėgų panaudojimas mūsų laisvei ginti, 
Suvalkų, Gudijos ir Mažosios Lietuvos 
lietuvių problemos“. Pirmininkas pagei
davo patirti, kę šiais klausimais VLI Kas 
yra nuveikęs.

Dr. K. Bobelis atvirai ir tiesiai atsakė, 4». I 
............... .  

DU KLAUSIMAI LAIKRAŠČIO SKAITYTOJUI:
1. AR ATNAUJINOTE ML PRENUMERATĄ ?
2. AR NETURITE GIMINIU - DRAUGU, KURIEMS 

GALĖTUMĖTE UŽSAKYTI M.L, ?

kad tais klausimais nieko konkretaus 
nebuvę padaryta. Lietuvos sienų komi
sijos uždavinys yra paruošti tais klausi
mais projektus ir pateikti juos valdybai 
vykdyti.

A. Regis, Lietuvos sienų komisijos 
sekretorius, pareiškė, kad Lietuvos sie
nų klausimas esęs esminis dalykas, kal
bant apie Lietuvos laisvę. “Privalome 
būti pajėgūs tarptautinėje plotmėme 
nurodyti Lietuvos sienas, nes visi mū
sų kaimynai be išimties turi agresyvių 
tikslų j Lietuvos teritoriję“. Čia kalbė
tojas įdomiai nupasakojo, kaip šiuo 
metu gudai tvirtina esę tikrieji lietuviai, 
kad Didžioji Lietuvos Kunigaikštija bu
vusi slavų-gudų. Vokiečiai savo parodo
se subtiliai rodo Rytprūsius kaip savo 
krašto dalį. A. Regis skatino VLIKę 
kreipti rimtę dėmesį j Lietuvos sienas 
ir nesibijoti tuos klausimus kelti.

Tarptautinėje plotinėje
J. Daugėla kreipėsi j dr. D. Krivickę, 

kaip nepr. Lietuvos tarptautinės teisės 
žinovę, prašydamas analizuoti mūsų rei- 
kalę Madrido konferencijos šviesoje. D. 
Krivickas į šj klausimę atsakė plačiai,pa
brėždamas ypač Lietuvos sienų proble- 
mę. Lietuvių gyvenimas už Lietuvos ri
bų — Lenkijoje ir Gudijoje yra tam tik-
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ro standarto klausimas. Savame krašte 
lietuviai yra dauguma, o kitur tik tau 
tinė mažuma. Nors Sov. Sęjunga teori 
joje propaguoja tautų lygybės principą, 
bet gyvenime taip nėra. Rusai gali turė
ti savo mokyklas visose sęjungos respub 
likose, bet lietuviai — ne. D. Krivickas 
tvirtino, kad rusams mažiau rūpi rusini 
mas, o daugiau imperializmas. Todėl vi
sų pirma reikia ginti žmogų su jo teisė
mis, o iš to jau plaukia tautų apsispren
dimo principas. Esę lengviau ginti žmo 
gų, negu tautę. D. Krivickas skatina per 
eiti iš pasyvios politikos j aktyvię, imda 
mas pavyzdžiu garsiuosius JAV prezi
dento Wilsono 14 punktų, kuriuose bu 
vo įrašytas reikalavimas, kad Lenkija tu 
rinti būti atstatyta. To reikia reikalauti 
ir Baltijos valstybėms. Madrido konfe
rencijoje sęlyginai Sov. Sęjunga yra pa
dariusi kaikurių nuolaidų, kaip dėl šei
mų sujungimo ir pan., tačiau mums 
esęs svarbus faktas, kad tai naujas tarp
tautinis forumas, kuriame galima buvo 
išgirsti mūsų bylę tarptautinėje plotmė
je.

Lietuviai svetur
Kanadietis A. Rinkūnas iškėlė kelis 

įdomius klausimus. Pats, nebūdamas 
VLIKo nariu, jis aktyviai dalyvauja mū
sų visuomeniniame gyvenime ir savo 
darbais konkrečiai prisideda daugelyje 
sričių, pažįstamas lietuviams plačiai už 
Kanados ribų. Jis tvirtino, kad tiek Tau
tos Fondo, tiek VLIKo veikla būsianti 
sunki, nes Lietuvių Bendruomenė j vi
suomenę išeina su konkrečiais dideliais 
tikslais: lituanistikos katedros steigimu, 
jaunimo kongresais ir 1.1., o VLI Kas iki 
šiol nenurodęs konkrečių darbų. Lietu 
vos sienų klausimas šiuo metu esęs gry 
nai teoriškas, o praktiškai Seinų kate
droje lietuviams draudžiama melstis ir 
giedoti savo gimtęja kalba. Taip pat pa
tirta, kad j Austriję pabėgę daug lenkų, 
kurių tarpe yra lietuvių. Tų pabėgėlių 
padėtis sunki, nes jie yra laikomi Len 
kijos piliečiais, tačiau iš pavardžių len
kai juos atskirs ir, padėję pastangas sa
vuosius apgyvendinti laisvajame pasau
lyje, lietuvius paliks pabėgėlių stovyk
lose. A. Rinkūnas norėjo žinoti, kę 
VLI Kas šiuo reikalu yra padaręs ir ar 
iš viso apie tai žinęs.

Dr. K. Sidlauskas pritarė, kad Lietu 
vos sienų klausimas esęs šiuo metu gry
nai teorinis, ir VLIKas nieko negali pa
dėti lietuviams, gyvenantiems už oku
puotos Lietuvos ribų sovietiniuose kraš
tuose. Galima būtų bandyti padėti lie
tuviams, gyvenantiems Lenkijoje, tačiau 
pagrindinė problema esanti ta, kad Sov. 
Sęjungoje lietuviai esę laikomi etnine 
grupe. Todėl svarbu nesiriboti kova už 
žmogaus teises, bet išeiti į kovę remian
tis valstybingumo principu. Okupuotos
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LIETUVIU SflJUNGOS-flLIŪNCn PASTOGĖJE
Antanas Dutkus

SĄJUNGOS - ALIANÇA JUBILIEJUS
)AR SĄJUNGOS-ALIANÇA
UBILIEJAUS PROGA

Musų organizacijos - Lietuvių Są- 
mgos-Alianęa - auksinio jubiliejaus 

,.oga atgarsiai sklinda plačiai, kur tik 
/ra musų tautiečių, iš ten ateina atsilie

piu, sveikinimų, linkėjimų..Vyriausio 
letuvos Išlaisvinimo Komiteto Pirmi- 
nko Dro. Kazio Bobelio, gautas laiš- 

as, kuris mums siunčia sveikinimus ir 
akėjimus.

Dr. Kazys BOBELIS - VLIK’o pir
mininkas

"Ponui Aleksandrui Bumbiiui, Lie
tuvių Sąjungos-AHanęa Pirmininkui. 
Didžiai Gerbiamas Pone Pirmininke, 
širdingai dėkoju už Jūsų kvietimą daly
vauti Lietuvių Sąjungos- Aliança pen
kiasdešimties metų jubiliejinėj šventėj, 
lapkričio 7 d. 1981 m.

"Gaila, kad Jūsų kvietimą gavome 
tik šiandien ir dėl didelių atstumų nė
ra manoma suspėti j Jūsų šventą, beto 
tuo pačiu laiku vyksta VHko seimas 
C leve lande.

Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Ko
miteto vardu sveikinu Jus ir visus šven
tės dalyvius Jūsų gražaus jubiliejaus pro
ga ir linkiu Lietuviams Brazilijoje ir to
liau tvirtai dirbti pavergtos Lietuvos iš
laisvinimui ir Jūsų Sąjungos stiprinimui. 
Su pagarba, D r. Kazys Bobelis, pirmi
ninkas. "

Dar vieną malonų ir mums reikšmin
gą sveikinimą, spausdiname čia, gautą 
nuo "Pasaulio Lietuvio" redaktoriaus

Bronius Nainys

"Ponui Aleksandrui Bumbiiui, Bra
zilijos Lietuvių Sąjungos Pirmininkui.

Gerbiamas Pirmininke, 
nuoširdžiai dėkojame už kvietimą 

Jūsų vadovaujamos Sąjungos penkias
dešimt metų sukakties minėjime. Labai 
apgailestaujame, kad dėl tokio didelio 
atstumo ir kitokių įsipareigojimų to
kios Jūsų garbingos sukakties minėji
me dalyvauti negalėsime.

"Pasaulio Lietuvių redakcijos vardu 
nuoširdžiai sveikinu Jus ir Jūsų vado
vaujamą Sąjungą, atlikusią tiek daug 
naudingo darbo Lietuvai ir lietuvybei 
ir tai neipailstamai darančią per visą 
penkiasdešimt metų.

Daug gerų, laimingų ir darbingų die
nų Jūsų vadovaujamai Sąjungai ateity
je. Su pagarba, Bronius Nainys, Pasau
lio Lietuvio redaktorius".

. Mūsų nuoširdi padėka už sveikini
mus ir linkėjimus. Kaip matome, toli-
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mi nuotoliai kliudo pasiekti mus asme
niškai.

Jei turite kokių pastabų iš pereito 
Sąjungos-Alianęa minėjimo šventės,pra
šome mums raštu pranešti Lietuvių Są; 
jungos-Aliança adresu, kad galėtume 
jomis pasinaudoti ir netikslumus musų 
penkiasdešimts metų gyvenime nepa
kartoti.

VLI KO SEIMAS
Lietuvos lietuviai esą stengiasi padėti 
Gudijos lietuviams ir palaiko su jais 
glaudžius ryšius. VLIKas nei dėl Gudi
jos, nei dėl Mažosios Lietuvos lietuvių 
daug ko padaryti negali.

D r. K. Bobelis pareiškė, kad dauge
liui problemų konkrečių sprendimų tuo 
tarpu nėra. "VLIKas atstovauja visų lie
tuvių interesams, vistiek kur jie gyvena", 
pareiškė pirmininkas. Pagrindinis VLI- 
Ko uždavinys — atstatyti Lietuvos ne
priklausomybę, todėl Seinų lietuvių 
problema yra Lenkijos vyriausybės ran
kose. Šiuo metu mums esą reikalingi 
draugai, juo labiau, kad Madrido kon
ferencijoje lenkai blokuojasi su Vaka
rais. Dėl Seinų reikalo spaudimas turė
tų būti padarytas j Vatikaną per mūsų 
hierarchiją. Austrijos pabėgėliais rūpi
nasi BALFas. Kalbėtojas apgailestauja, 
kad mūsų spaudoje apie tuos pabėgė
lius jokios informacijos nėra, ir pačiam 
VLIKui toji informacija nebuvusi per
duota.

(bus daugiau)

REZOLIUCIJA U ETŲ VOS REIKALU
ABN Correspondence (1981 rugsėjo- 

spalio mėn.) žiniomis, Taipei mieste 
(nacionalistinėj Kinijoj) rugpiūčio 2—7 
d. j vyko 14 konferencija suruošta 
World Anti-Communist League, kurio
je tarp kitko buvo priimta rezoliucija, 
remianti lietuvių tautos pastangas at
gauti valstybinę nepriklausomybę,kvie
čiant laisvąjį pasaulį teikti visą galimą 
politinę, moralinę ir, esant reikalui, mi- 
litarinę pagalbą lietuvių tautos išlaisvi
nimui. Maskvos vyriausybei turėtų būti 
padarytas spaudimas, kad būtų paleisti 
politiniai kaliniai, jų tarpe Čikagoje gi
męs V.Skuodis, panaikintos koncentra
cijos stovyklos, psichiatrinių ligoninių 
teroras ir pan. (ELTA)

Dra. HELGA HERING
MEDICA - GYDYTOJA

J. BUTRIMAVIČIUS
ADVOCACIA

HOMENS SENHORAS CRIANÇAS

KALBAMA LIETUVIŠKAI
Av. Eulina, 99 • V. S ta. Mana das 800 às 12 h. 

das 14 00 às 18DO Fone: 265-7590
Rua Quartim Barbosa, 6 • B. do Limão
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IBRA2ILÍJCJE
PROGRAMA DO GRUPO PALANGA

Após reunião dos dirigentes do Gru
po PALANGA foi traçado o programa 
para os próximos três meses. A seguir 
estão as datas e atividades:
19/12/81 - Kūčios às 18:00 hs. Missa 

e a seguir a Ceia.
16 a 23/01/82 - Acampamento na Li

tuanika.
30/01/82 Reunião da Comissão Execu

tiva às 17:00 hs. na Casa da Juventu
de.

28/02/82 - Curso Preliminar da U.E.B. 
para a Comissão Executiva e Escotis- 
tas na Casa da Juventude.

REUNIÃO DA COMISSÃO EXECUTI
VA DO GRUPO PALANGA

Realizou-se no dia 09/12/81 reunião 
da Comissão Executiva do Grupo Palan
ga, contando com a presença de todos 
os seus componentes.

Nesta reunião foram discutidos e co
locados alguns pontos de prioridade pa
ra o grupo, bem como obtidos resulta
dos: — O Grupo de Escoteiros Lituanos 
Palanga já obteve o Registro Provisório 
de Funcionamento, como integrante 
da U.E.B.

Foi levantada a necessidade de se 
procurar um local ideal para realização 
das reuniões. Também já se determi
nou uma prestação mensal, por parte 
dos escoteiros, para angariar fundos pa
ra o funcionamento e manutenção do 
grupo e finalmente, decidida a partici
pação de toda a comissão executiva do 
Curso Preliminar da U.E.B.; para intro- 
sarse com os aspectos do Movimento 
Escoteiro.
REUNIÃO DO CONSELHO DE 
CHEFES

O Conselho de Chefes do Grupo Pa
langa, reuniu-se dia 11/12/81 e discutiu 
sobre as atividades futuras do grupo, 
dentre elas o acampamento de janeiro 
e as reuniões semanais. Foi elaborado 
um programa de trabalho para chefes, 
e definiram os horários das reuniões 
como segue:

(PARDUODAM l|
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šimtmečio pradžioj Lietuvoje 
' austi VERTINGI “rankšluos

čiai": takeliai ir staltiesėlės.
Kreiptis tel. 66-0257.

MUSŲ LIETUVA. _

LOBINHOS Sábados das 9:00 às 12 hs. 
ESCOTEIROS e SENIORS- Sábados 

das 15:00 às 18:00 hs.
Os interessados em participar, de

vem procurar o grupo nestes horários 
para maiores informações.

"REVEILLON 81/82*

Pois é gente, como um grupo de for
migas, a Comissão Organizadora do Re- 
veillon 81/82 não para. O trabalho é 
grande e a disposição ainda maior. A 
cada minuto que passa a ansiedade de 
que o grande dia chegue aumenta. Es
tamos aí, fazendo o melhor possível 
para que tudo corra conforme o plane
jado.

Avisamos aos rapazes e moças, que 
auxiliarão a servir os convidados, este
jam no próximo domingo, dia 20/12/ 
81 às 17:00 hs. na Casa da Juventude 
para uma reunião geral.

Desde já contamos com a presença 
de todos os que no dia 31/12/81, quei
ram, conosco, começar o "NOVO ANO" 
de uma forma alegre e sadia. Obrigado.

"A JUVENTUDE DECIDE PARTICi 
PAR"

Nossa Colonia precisa de maior mo
vimento e maior participação por par
te de todos. Vamos trabalhar para que 
nossa herança não se perca no esqueci
mento...

Foi com este pensamento que um 
grupo de jovens dos grupos NEMUNAS, 
RŪTELĖ, VOLUNGĖ, PALANGA e 
JAUNIMO SĄJUNGĄ se reuniu no 
dia 12/12/81 na Casa da Juventude,pa
ra tratar de assuntos relacionados à Co
lonia Lituana. Esta reunião foi organic 
žada e presidida por Juan A. Dielinikai- 
tis e Claudio Butkus. Destaque também 
foi a presença do Sr. João Tatarünas 
que expressou a todos a sua alegria em 
ver um grupo de jovens de preocupan
do com o futuro e decidindo atuar de 
forma ativa.

Foram organizadas 4 Comissões de 
Trabalho para atuar ativamente em 
nossa colonia, são elas:

Comissão de Comunicações;
— Comissão de Cultura;
— Comissão de Promoções Sociais; ML Administracija

VENHA EMBEBEDAR-SE DE... ALEGRIA./ "REVEIIafaQN”- 8l/82
•z- . ;. PROMOÇÃO: JUVENTUDE LITUANA

LOCAL: SALÃO DO GINÁSIO SÀO MIGUEL ARCANJO VILA ZELINA 

| • RESERVAS por fones: 63-9343, 215-4746, 274-1886, 273-3224.

I Animação’. CONJUNTO RENASCENÇA
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Comissão de Esportes
Na próxima edição do M ■ »nsia 

rá todo o trabalho que será desenvolva 
do por estas comissões, seus compo 
nentes e meios de pessoas interessadas 
integrarem os grupos já formados e 
outras informações mais detalhadas. 
Aguardem.

UŽSIMOKĖJO UŽ "ML"

Jonas JAKATANVISKI Cr. 1.500,00
Silvana de M ESQUITA 2.500,00
Petronėlė VOSYLIENÉ 2.000,00
Elena MEDALSKIENÉ 1.000,00
Michalina NEMICKAS 1.000,00
Algirdas PLAUGAS 1.000,00
José ŽARNAUSKAS ' 1.000,00
Marija BAJORINAS 1.500,Q0
Magdalena MAKAREVlClE-

NÊ 1.500,00
Jonas MIKLESEVlClUS 1.000,00
Gražina BOLECKIS 1.000,00
Kazimieras AMBROZEVI- 

CIUS 
Teofilė LABUCKIENÉ 
Pe.Dr. Antanas MILIUS 
Juozas ŠLIKTA . 
Veronika DIMŠIENĖ 
Povilas PIPI RAS 
Liliana STREITAS 
Ona PLECKAITYTĖ 
Juozas PETNYS 
Stasys TURČINSKAS 
Jonas JODELIS 
Pijus BUTRIMAVlClUS 
Juozas SKURKEVICIUS 
Juozas Armando TATA

RÜNAS 
Jonas TAMOŠEVlClUS 
Petras ŽARKAUSKAS 
Adelė MISIŪNIENĖ

2.000,00 
1.500,00 
1.500,00 
1.500,00 
2.000,00 
2.000,00 
1.500,00 
1.500,00 
1.000,00 
1.500,00 
1.500,00 
1.500,00 
1.500,00

1.000,00 
1.000,00 
2.000,00 
1.000,00

NAUJI PRENUMERATORIAI
Stefanija SALDYS 1.500,00 
•Paulius Robertas JURGI LAS

1.500,00
Dėkojame už prenumeratos apmokė 

jimę ypač tiems, kurie užsimoka iš 
anksto už 1982 metus. Džiaugiamės 
naujais prenumeratoriais, ypač jauni 
mo atstovu Pauliuku.
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Halina Mošinskienė

LITERATŪRINIO BŪRELIO 
HOsis SUSIRINKIMAS

įvyko 1981 m. lapkričio m. 28 d. 
Lituanikoje (Atibaia) p.p. R. ir Ali, 
Petraičiu vasarvietės rezidencijoje.

Šiy metu paskutiniame susirinkime 
turėjome svečiu: V. Zelinos parap. kle
jonę kun. J. Šeškevičių, kun. Pr. Gavė
nu, p-lę A. Joteikaitę, poetę Magd. 
Vinkšnaitienę, L. Bendruomenės pirmi
ninkę Jonę Tatarunę su ponia, "savųjų" 
buvome R. ir Alf. Petraičiai, J. ir H. Va
lavičiai ir H. ir A. Mošinskiai.

Būrelio vadovė p. Janina Valavičienė 
pristatė poetę Juozą Mikuckį (gim.
1891 m.LBiografiję skaitė H. Valavičius, 
lyrikos eilėraščius p. Janina. Ji taipogi 
davė bendrę apžvalgę siu metu būrelio 
veiklos. Pobūviuose buvo atžymėtos ju
biliejinės datos skaitant ju kūrybę: M. 
Valančius (g. 1801), Jurgis Sauerveinas 
(g.1831), Ant. Baranauskas (1935— 
1902), Antanas Vienažindys (g.1841 — 
1892), Faustas Krrša (g. 1981).

Be to, būrelio nariai dalyvavo įvai
riuose minėjimuose, kaip kviestiniai 
svečiai ir pati vadovė — p. Janina Vala
vičienė aktyviai prisidėjo prie š.m. su- * 
rengtos parodos rengimo.

"Musu Dešimtmečio" leidinys liko 
uždelstas dėl technišku spaudos darbu 
sunkumu. Bet p. Jonas Tatarūnas čia 
pat prisidėjo asmenine pinigine auka 
tam leidiniui, kurj tikimės 1982 m.pra- 
džioje pristatyti lietuviu skaitančiai vi
suomenei. Būrelio bent keturi nariai ■ 
prisidėjo prie Muziejaus — Archyvo 
steigimo komisijos, tad ne vien "pasa
kų skaitymai" mums rūpi.

Algirdas Mošinskis pasiūlė kreiptis j 
L.Sęjungę-Alianęa, kuri Valdybos pri
tarimu galėtu finansuoti vietiniu lietu
viu "Memuarų" leidimo komplektus. 
Tai būtu labai svarbus įnašas j Lietuviu 
imigrantu istoriję Brazilijoje. P. Janina 
dar pasiūlė, kad sekančių metu bėgyje 
surengtume "Baile da Saudade" sutel
kimui lėšų kultūriniams reikalams. 
Šiam reikalui p. Tatarūnas pasiūlė su
daryti atskirę komi tėtę, j kurj reikėtų 
pritraukti naujų, niekur nedalyvaujan
čiu, bet susipratusiu lietuvybėje inteli
gentų.

"M. Lietuvos" redaktorius kun. Pr. 
Gavėnas randa, kad būrelis turėtų dau

ninkui ir jo žmonai p. Marytei sėkmin
gos kelionės ir laimingo sugrįžimo/

.. .«MM mb-i

• Kas bėga nuo lietuviškos spau
dos, bėga nuo savo tautos __

FÁBRICA 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.: 2744886

MŪSU LIETUVA

giau prisidėti prie vietinio laikraščio tu
rinio patobulinimo informacijomis ir 
vertimais iš lietuviu kalbos j portugalų. 
Čia P. Tatarūnas maloniai nuteikė ži
nią. kad būdamas ryšyje su P. L.Jauni
mo Sąjungos atstovais Brazilijoje jau 
turįs žinių, kad liet. Jaunimas organi
zuojasi ir žadąs užpildyti "M.L", por
tugalų k. puslapį.

P. Petraitis pareiškė nuomonę, kad 
informacijai reikia organizacijoms pa
laikyti ryšį su laikraščio redakcija, pri- 
siunčiant bent porę kvietimu, kad galė
tų nusiusti savo korespondentę ar kole
gijos atstovę, kuris aprašytų kas ir kur 
jvyko.

Taipogi, Br. L. Bendruomenės pirmi
ninkas pranešė, kad bendradarbiaujant 
su P. L. Jaunimo S-gos atstovais, dabar 
paieškomas LI ETUVIS STUDENTAS 
studijuojęs teatro menę, kuris galėtu 
režisuoti vaidinimus scenoje. Būtu ma
lonu, kad j tę paieškojimą sulauktume 
atsiliepimu.

Pobūvio užbaigai buvo paskaityta 
Juozo Baltušio romano "Su kuo valgy
ta druska" II-jo tomo ištrauka, iš 1976 
m. "Vagos" leidinio Vilniuje. Vakaro
nė užbaigta Jono ir Veros Tatarūnų 
kelionės po Lietuvą skaidrėmis, prita
riant už lango nakties vabzdžiu ir var
liu "koncertui".

Literatūros būrelio vadovavimas 
vienbalsiu pritarimu perduotas 1982 m. 
HalinarMošinskienei. Taigi po atosto
gų susirinksime kitų metų, vasario m. 
27 d. tradiciniai p.p. R. ir Alf. Petrai
čių rezidencijoje, S. Pauly, rua Havai 
(buv. Nova York) N r. 28, bt. 32, Su
maré.

Visiems bendradarbiams, draugams, 
buv.ir būsimiems būrelio dalyviams, 
linkime jaukiai taikingu Šv. Kalėdų ir 
laimingu Nauju Metu.

Literatūros Būrelis

IŠVYKO VIÉSNAGÉN
Aleksandras Bumblis su žmona Ma

ryte gruodžio 10 išskrido Urugvajun, j 
p. Marytės giminaitės vestuves. Pabuvo
ję kelias dienas Montevidėjuj, gruodžio 
16 pasieks Buenos Aires, kur tikisi susi
tikti su senais pažįstamais bei lietuviais 
veikėjais. Prieš Kalėdas, gruodžio 20, 
grįžta atgal.

Lietuvių Sąjungos Brazilijoje pirmk 
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BLB-NÉS PAREIŠKIMAS
Pranešame visiems, kurie gavo iš 

"Pasaulio Lietuvio" administracijos pa
raginimą atsilyginti už 1981 prenume
ratą, kad, sulig susitarimo su Pasaulio 
Lietuviu Bendruomenės valdyba, BLB- 
nės solidarumo mokestis jau atsiteisia 
už to žurnalo siuntimą iki 1981 metu.

Brazilijos Lietuvių Bendruo
menės Valdyba

BRAZILIJOS LIETUVIŲ BENDRUO 
MENĖ

Solidarumo mokestį įnešė:
Stasys Vancevičius Cr. 1.000,00
Algirdas Baužys 1.000,00
Jorge Garško .500,00
Jonas Jodelis 500,00
Albertas Magila 500,00
João Carlos Magila 500,00
Petras Žarkauskas 500,00
Emilia Lawcewitch _  500,00

Visiems, kurie su solidarumo mokes
čiu paremia lietuvišką veikimą mūsų ko
lonijoje, širdingai dėkojame.

BLB-nės Valdyba

KALĖDINIS SUSI KAUPIMAS
"Palangos" vieneto skautai — vilkiu

kai, paukštytės, skautai-ės, skautai vy
čiai, .prityrusieji skautai-ės - praėjusį 
šeštadienį turėjo savo dvasinį pasiruoši
mą Kalėdų šventėm. Anksti rytą, pusę 
aštuntos, visi jau buvo prie Colegio 
Nossa Senhora Menina durų, Rua Ora
tório. Didelėse patalpose, kurias sese
lės mielai užleido lietuviukam, vaikai 
turėjo visą patogumą pamąstyti, pasi
kalbėti religine tema, susitikti su kuni
gu (o per jį ir su Kristumi), ir pažaisti.

Skautai su savo tėveliais ruošia ir pa
vyzdines Kūčias šv. Kazimiero p-jos sa
lėj šeštadieni, gruodžio 19 dtenę.

DĖMESĮ O!
KAIP UŽSIMOKĖTI ML PRENUME
RATĄ

AM. iš Campo Grande, MG, klausia: 
"Pela presente solicito-lhes a gentileza 
de informar de como devo remeter o 
pagamento para assinatura do Jornal 
para 1982".

é suficiente preencher um cheque 
de Cr$. 1,500,00 ao nome de Frances
co Gavėnas e envia-lo em um envelope 
à: MŪSŲ LIETUVA, C.P. 4421, 
01000 SÃO PAULO, SP.

IŠNUOMOJAMAS 
kambarys turistams, norintiems savait
galius ar atostogas praleisti Santų ku
rorte. Teirautis: Rua Godofredo Fraga, 
No. 173, José Menino, 11100 Santos.

Tel. 37-1913



SPAUDOS VAJUS

D-ro Eliziejaus Draugelio jaunesnio
ji sesuo, Petronėlė, dabar jau 84-metė. 
Ji nuo seniau gyvena viena — vieniša 
Campinas, Jardim Proença, retai kieno 
iš lietuvių aplankoma.

Petronėlės vyras, įžymusis fotogra
fas — Vosylius — mirė jau prieš vienuo
lika metų. Petronėlė buvo veikli ir ryž
tinga nuo pat jaunų dienų* Ji ir kaip 
našlė nepasidavė gyvenimo smūgiams. 
Petronėlė yra giliai religinga, Ji tiki ir 
pasitiki Visagalio globa, visur, visada ir 
visokiose aplinkybėse ir pergyvenimuo
se. Jos pačios veržlumas ir praktišku
mas suranda išeit) ir padeda prisitaikyti 
kiekvienai situacijai, o dabar ir vienišu
me ir metų naštai. Dievas gi geibi ir pa
deda visiems Juo pasitikintiems, o ypač 
tiems, kurie stengiasi patys save gelbėti.

JI GYVENA DVASIA
Žinia, kad "nevien duona gyvena 

žmogus, bet ir kiekvienu žodžiu išeinan
čiu iš Dievo burnos".

Rašančiam šias eilutes, pačios ponios 
Petronėlės kviečiamam, j keturis metus, 
teko nekartą pas ją lankytis, taip pat 
daugiau dvasiniais, negu medžiaginiais 
sumetimais.

Tvirtinimas, kad Petronėlės šventos 
atminties brolis Eliziejus virš visko ki
to buvo — "Dvasios Galiūnas" tinka ir 
jo seseriai Petronėlei. Tok) jspūdj gau
na bet kas pas j? besilankantis.

j jos švarutėlius namus įžengus — ir 
priėmamajame ir miegamajame, ir net 
virtuvėje ir valgomajame matysi įvai
riausios lietuviŠko^daugumoje dvasinio 
tūrinio spaudos. Atrodo, kad, pagal ei
lę, kambario ir knygos skaitymo pakei-

Administracija

Metus

Moica

VLADAS ir STASĖ JURGUClAI

30-ties metų Vedybų proga (24.XI') 
Mūsų širdingiausi linkėjimai ir gili padėka

Sąjungos - Aliança Namuose
Rua Lituânia,

1981 METAIS GRUODŽIO MÉN. 31 DIENĄ 21 VALANDĄ 

TELEFONAI: 93-5470; 274-5116; 
92-3309

Šio "ML" numerio 
garbės lei

timas jeitų j griežtą Petronėlės dieno
tvarkę. Pavargusioms akims atsigauti 
jai pasitarnauja trumpas mąstymas, ro
žinio kalbėjimas, tylus susikaupimas. 
Petronėlė, orui leidžiant, lanko vietinę 
šv. Antano bažnyčią, šiaip, ji maitinasi 
menkai, bet jaučiasi tvirta dvasia. Dva
sia palaiko kūną.
TĖVYNĖS MEILĖ NEMARI

Kaip Petronėlės visa gausi ir garbin
ga šeima, taip ir ji pati, yra žymi savo 
meile Lietuvai ir lietuviškiems reikalams, 
ir Tėvynėje ir išeivijoje. Jos brolis d-ras 
Eliziejus gyvendamas — čia Brazilijoje 
—, tarp kitko, yra neužmirštinas ir kaip 
Brazilijos Krašto Bendruomenės kūrė
jas ir pastovus jos gyvasties palaikyto
jas.

Petronėlė buvo ir yra nuoširdi patrio
tė — ir malda, ir veikla, o taip pat ir 
dosnumu.

Jos tėvynės meilė konkrečiai pasi
reiškia ypač tautinės spaudos rėmimu.

Mūsų kolonijoje yra daug kitų tur
tingesnių lietuvių, negu Petronėlė, bet 
nė vieno — kiek žinia — neatsirado dos
nesnio už ją.

Tad, pagarba ir padėka didžiadvasiš
kai mūsų visų Sesutei Petronėlei ypač 
už jos pakartotiną įnašą kaip "ML" 
Spaustuvės fundatorei — kaip kitom 
progom, taip ir šia, jos 84-mečio progo
je.

Lai Visagalis palaiko Ją mūsų ben
dram džiaugsmui, pavyzdžiui ir labui 
dar ilgiems kitiems metams.

Kun. P. Urbaitis

"MUSU LIETUVOS" DIENA
Spaudos balius ir MŪSŲ LIETUVOS 

diena gruodžio 13 praėjo gražiai su, ro
dos, bendru pasitenkinimu. Dienos kro
nika bus sekančiam ML numery

IŠVYKO REKOLEKCIJOM
Sv. Kazimiero p-jos klebonas, kun. 

Pr. Gavėnas, išvyko metinėm rekolek
cijom, kurios laikomos Pio XI Institu
te, Lapoj, gruodžio 13—19 dienomis. 
Tokias pat rekolekcijas tuoj po Kalėdų 
(gruodžio 26—31 dd.) turės ir kiti du 
parapijos kunigai — kun. P. Urbaitis ir 
kun. P. Rukšys.

SVEČIAI IS KANADOS
S.m. 14 d. "ML" redakcijoje lankėsi 

Svečias iš Kanados (Hamilton), statybi
ninkas p. Antanas Liaukus, lydimas 
uošvio p. Petro Šimonio.

| São Paulą, trim savaitėm, atvyko, 
kartu su p. Antanu, ir ponia Elena Si- 
monytė-Liaukienė dar ir 10-metė jų 
dukrytė Lilija.

Svečiai apsistojo pas uošvius pp. Ši
monius, Vila Zelina.

"ML" linki garbingiems ir mieliems 
svečiams iš toli kuo geriausios viešnagės 
Brazilijoje, o tuo pat dėkoja už paramą 
mūsų spaudai.

-------- CURSO-------- ----- s
AUDIOVISUAL ]

DO IDIOMA UTUANO 1 
POR CORRESPONDÊNCIA 
CJ?.^2M1000&fruto,SP
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