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Nauja iniciatyva
Nuo pat mūsų išeivijos pradžios buvo žiūrima į 

lietuviškas parapijas kaipvisokios pagalboscentrus —re
liginės, tautinės, labdarinės, sportinės, kultūrinės. Irtai 
su pagrindu, nes parapijos ir buvo steigiamos išeiviu 
pagalbai. Jų steigimu bei išlaikymu betgi rūpinosi vien 
tikintieji pavieniai asmenys ir religinės organizacijos, 
nes nuo to priklausė ir jų pačių gerovė. Visos kitos or- 
ganicazijos žiūrėjo į parapijas gana abejingai, ma
nydamos, kad tai ne jų reikalas. Jos mielai naudojosi 
parapijų salėmis, bet nekreipė dėmesio į parapijų 
gerovę. Mūsų dienomis organizacijų požiūris į parapijas 
ėmė keistis, nes viena papapija po kitos JAV-se ėmė lik
viduotis, silpnėti ypač dėl didėjančio lietuvių iš
sisklaidymo, dėl kėlimosi į naujas gyvenvietes, iš- 
važinėjimo į šiltesnes sritis. Šis reiškinys ėmė kelti 
susirūpinimą ne tiktai tikybinio pobūdžio or
ganizacijoms, bet ir patriotinėms, kurioms lietuviška 
parapija yra ir tautinės veiklos židinys. Priekin išėjo 
Lietuvių Bendruomenė, kuriai pirmoje eilėje rūpi 
parapijų lietuviškumas. Ji, drauge su kitomis or
ganizacijomis, paskelbė 1982-sius lietuviškos parapijos 
metais. Tai bene pirmas kartas lietuvių išeivijos 
gyvenime, kad patriotinio pobūdžio organizacijos 
susirūpino parapijų likimu.

TAI girtina iniciatyva, kurios tikslas yra grynai pat
riotinis — stiprinti parapijų lietuviškumą. 
Lietuvių Bendruomenė, kurios pagrindinis tikslas 

yra lietuviškumo išlaikymas, ugdymas bei stiprinimas, 
negali kištis į religinius Bendrijų reikalus. Dėlto ji ir 
neliečia jų, tačiau kviečia visus savo narius ateiti į talką 
katalikų ir evangelikų parapijoms, kurios yra įsteigtos 
tautiškumo pagrindu. Tai nereiškia, kad parapijos, kaip 
religinės bendruomenės, pirminiu savo uždaviniu turėtų 
laikyti tautiškumo kėlimą ir užmiršti pirminį bei pagrin
dinį savo tikslą, būtent, religiją. Jos ir toliau turi likti iš 
esmes religinėmis bendruomenėmis, besirūpinančiomis 
dvasiniu bei moraliniu tautiečių gyvenimu, tačiau stip
riau atsiremiančiomis į tautinę kultūrą — papročius, 
kalbą, giesmę, psichologiją ir dabarties rūpesčius. Re
liginė bendruomenė, įsteigta tautiniu pagrindu, turi 
glaudžiai sietis su tautine bendruomene. Patirtis rodo, 
kad ten, kur lietuviška parapija užsimoja tarnauti vien re-

Norint gyvo lietuviško gyvenimo parapijoje, reikia jame 
aktyviai dalyvauti. Tai neabejotina tiesa, bet, antra ver
tus, ir parapijų vadovybės turi palaikyti glaudesnį ryšį su 
parapijiečiais, jausti jų pulsą, poreikius, pageidavimus. 
Reikėtų užmiršti senąjį amerikiečių kunigų stilių — 
izoliuotis klebonijoje, lyg stikliniame bokšte, ir palaikyti 
vien minimalinius ryšius su parapijiečiais. Naujų laikų 
dvasia reikalauja atvirų ryšių su religine bendruomene. 
Kai to nėra, pasigendama dvasinės jungties. Dėlto 
lietuviškos parapijos metais tautiečiai turėtų atsisukti 
veidu į parapiją, o jos vadovai — į parapijiečius. Pr. G.

 Tėviškes Žiburiai ——
ligine prasme, nepaisydama tautinio prado, pakimba tuš
tumoje —• netenka savo traukos ir narių. Į tai privalėtų at
kreipti dėmesį lietuvių parapijų vadovybės, ypač kunigai, 
pasinešę į amerikėjimą, kanadėjimą, brazilėjimą ir 
panašiai. Kai lietuviška parapija netenka savo lietuviš
kumo, netenka egzistencijos pagrindo ir turi arba išnykti, 
arba tapti kitataučių parapija.

AS veiktina lietuviškos parapijos metais? Orga
nizacijų manifeste yra nurodytos gairės, tačiau 
esminis dalykas — lietuviškų parapijų stiprini

mas įvairiais būdais. Jei norime, kad parapija būtų 
paveikus lietuviškas židinys, turime visi į jį telktis. 
Nepaslaptis, kad daugybė tautiečių yra nutolę nuo savo 
parapijų. Vieni jų yra apsigyvenę toli nuo lietuviškų šven
tovių, kiti įsijungę į vietines parapijas, treti dvasiškai 
nutolę. Kai palygini kurio nors didmiesčio lietuvių 
skaičių su lietuviškų šventovių lankytojų skaičiumi, aiš
kiai matai, kad daugybė tautiečių laikosi nuošaliai arba 
pasirodo lietuviškose šventovėse tik per didžiąsias šven
tes. Toks lietuvių nerangumas ir silpnina jų parapijas.

Krikščionis — tai Kristus šiandieniam 
gyvenime.

Krikščioniškas gyvenimas pilnai pasi
reiškia šventuosiuose.

O kas gi yra šventasis?
Tai Katalikų Bažnyčios narys, kuris, 

gyvendamas žemėje, praktiškai vykdė 
krikščioniškąsias dorybes ypatingu, he- 
roišku būdu ir taip pilniau išvystė tai 
vieną ar kitą Kristaus asmenybės bruo
žą. Tokiu būdu jis liko kitiems tikrojo 
krikščioniško gyvenimo pavyzdys; ta
po mielas Dievui ir tarpininkas bei už
tarėjas pas Dievą; o per Dievo leidžia
mus jo užtarimu stebuklus yra taip pat 
regimas įrodymas, kad Dievas veikia
pasauly ir neapleidžia savo tautos. (nukelta j 6-tą psl.)_

Lietuvos nacionalinė
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A. Žuvintas

KODĖL LIETUVOJE VISKO TRŪKS 
TA?
Is pogrindžio "Aušros " 25 numerio

Atsakymai yra trys. Pirma — T. Są
junga veda neregėtą pasaulio istorijoje 
šalies militarizavimo ir ginkluotųjų pa
jėgų modernizavimo programą. Šią pro
gramą vykdo ir, be abejonės, įvykdys 
per nepaprastai trumpą laiką. Kitokios 
politinės sistemos šalyje tai butų neįvyk
doma. Bet vienpartinės sistemos šalyje, 
kur partija turi absoliučią, neužginčija
mą ir neapskundžiamą valdžią — tai įma
noma.

Antra — T. Sąjunga intensyviai veda 
puolančiojo socializmo politiką. Vos 
tik kokioje nors šalyje režimas pasiro
do esąs nestabilus, vos tik pakvimpa 
perversmais ir revoliucijomis, į tą šalį 
tuojau pat pradeda brautis komunistai, 
norėdami pakreipti įvykius jiems reikia
ma linkme. Dar daugiau — komunistai 
dažniausiai tuos perversmus ar revoliu
cijas ir sukelia.

Tik visa bėda — komunistai paima 
valdžią dažniausiai labiausiai atsilikusio
se pasaulio šalyse, todėl TSRS, norėda
ma tą šalį išlaikyti savo įtakos sferoje, 
priversta kiekvieną dieną teikti milijo
ninę pagalbą. Kuba, Etiopija, Angola, 
Mosambikas, Vietnamas. Laosas, Kam- 
pucija, Afganistanas — tai ne visas sąra
šas šalių, gyvenančių ir besimaitinančių 
beveik TSRS sąskaita. Vien tik Kuba 
T. Sąjungai kiekvieną dieną kainuoja 
apie 7 milijonus rublių. Užsienio radijo 
žiniomis, Kuba iš viso sovietams kaina
vo apie 10 milijardų rublių. O juk ji ne 
viena.

Jeigu pirmosios dvi priežastys nesle
piamos ir matomos paprasta akimi, tai 
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trečioji niekur neskelbiama ir neafišuo
jama. Palaikydami šalyje nuolatinį defi
citą, tarybiniai vadovai ugdo, skatina ir 
puoselėja tarybinių žmonių iniciatyva.

Tai skamba paradoksaliai. Mes visą 
laiką buvome įsitikinę, kad iniciatyvu
mu pasižymi priešingo politinio poliaus 
šalies — JAV gyventojai. Bet jų iniciaty
va yra kitokia. Amerikietis iš pradžių 
dirba, pluša, negailėdamas jėgų, kol su
sikuria sau sotų, pasiturintį gyvenimą. 
Po to jis imasi iniciatyvos, kad tą gyve
nimą paverstų prabangiu, visko perte
kusiu. O tarybinis žmogus priverstas 
imtis iniciatyvos, kad išbristų, iš skur
do, susikurtų sau ir šeimai bent paken
čiamą, bent nealkaną gyvenimą. Ir var
gas neniciatyviam, nepraktiškam žmo
gui, gyvenančiam tik iš algos — dažnai 
tos algos neužtenka net pavalgymui.

Iš kur prekės?
Stebina keliai, kuriais žmonės gauna 

prekių, kurių niekur nėra pirkti — nei 
parduotuvėse, nei bazėse. Bet paklausa 
gimdo pasiūlą. Niekam nepaslaptis,kad 
parduotuvių, sandėlių, bazių, statybų, 
gamyklų ir net kolūkių darbuotojai va
gia kiekvieną prekę, turinčią didesnę 
paklausą, ir už geroką antkainį, kartais 
net viršijantį nominalinę vertę, parduo
da. Kad vagiama plačiu mastu, žino visi
— nuo apačių iki viršūnių. Dar daugiau
— tas grobimas neoficialiai yra net įtei
sintas, padengiamas. Kiekviena bazė, 
kiekviena įmonė, kiekviena parduotuvė 
gauna tam tikras nubyrėjimo, išdžiūvi
mo, sudužimo, nugaravimo normas. O 
•tos normos yra nustatytos iš anksto 
žinant, kad bus vagiama. Tad trūku
mų beveik nebūna, nes jie nurašomi
tų normų sąskaita. Kad tos normos ne
realios — sutinka visi, bet kito kelio 
nėra, nes jei jos būtų realios, neužtek-
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tų nei kalėjimų, nei lagerių, kurie būtų 
užpildyti beveik vien parduotuvių ar 
sandėlių darbuotojais.

T. Sąjungoje galioja nerašyta taisyk
lė - vok, tempk, bet napakliūk.

Juodoji rinka
Tarybinė iniciatyva klesti ne tik pri

vačiame sektoriuje, bet rr valstybinia
me. Gamykla pritrūko tam tikro dy
džio valcuoto plieno — jį gauna kitoje 
įmonėje už stogo skardą. Subyrėjo stak
lių guolis — gausi pas kaimyną už dėžę 
varžtų ir 1.1. Didžiausia autoūkių, taip 
pat kolūkių mechanikų bėda — atsargi
nės dalys. Per visą Tarybų valdžios lai
kotarpį nebuvo atvejo, kad būtų visiš
kai aprūpinama atsarginėmis dalimis. 
Todėl čia labai plačiai klesti juodoji rin
ka. Apie atsarginių dalių trūkumą jau 
tūkstančius kartų buvo rašyta spaudo
je ir kalbėta per radiją bei televiziją, 
taip pat visokiausiuose suvažiavimuose, 
bet valdžia dėl to perdaug nesijaudina:
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AUKŠTYN
ŠIRDIS!

Kun. Pr. Gavėnas

MINTYS
SEKMADIENIO 
SUS! KAUPIMUI

•KRISTAUS VEiMS

''Jėzaus veidas suspindo kaip saulė..." 
rašo šv. Matas, atpasakodamas Kristaus 
atsimainymu (Mt 17,2).

Bažnyčia, pristatydama šį jvykj Ga
vėnios sekmadieny, nori pabrėžti, kad 
ir mes turim "atsimainyti", nors šiek 
tiek pasikeisti šiuo Gavėnios metu. Ir 
savyje atkurti atsimainusio Kristaus 
veidą, Jo gyvą paveikslą.

Juk krikščionis — tai Kristus šiandien. 
Per krikščionį prisistato pats Kristus; 
arba, geriau sakant, krikščionis šiandien 
pristato pasauliui Kristų. Ir pasaulis pa
žįsta Kristų per krikščionis.

Kokį Kristaus veidą pristato krikščio
nis šiandien?

(.Kristaus veidas Evange
lijoj
Mokiniai pažinojo Jėzų iš veido. Jo 

pašaukti, jį sekė, su juo keliavo, su juo 
dalijosi kasdiene duona, darbu, poilsiu, 
džiaugsmais ir rūpesčiais. Jėzus jiems 
buvo nuostabus, patrauklus, žavintis, 
vertas sekimo žmogus. Stebukladarys, 
pranašas, mokytojas, nepaprastas žmo
gus. Nepaprastas, bet tik žmogus.

Bet kas tas Jėzus tikrovėj, buvo jiems 
atskleista — ir tik trim iš apaštalų — 
trumpoj akimirkoj. Petras tatai prisime
na savo 2-me laiške: "Jis gavo iš Dievo 
Tėvo garbę ir šlovę, kai iš šlovingosios 
didybės nuskambėjo jam balsas: "Šitas 
yra mano mylimasis Sūnūs, kuriuo aš 
gėriuosi." Tą balsą mes girdėjome, kai 
buvome su juo ant šventojo kalno" 
(2PT 1,18).
• Mes, dabartiniai jo mokiniai ir sekė
jai, ar atpažįstam Kristų iš veido? Kas 
jis mums? Kas jis man?

- Daugelis krikščionių ir šiandien, 
kaip senovėj žydai, nori matyti Kristų 
kaip žemišką valdovą, žemiškų gėrybių 
dalintoją, priešų nugalėtoją, visų ligų gy
dytoją, būtent besirūpinantį vien tik že
miškais dalykais. Ir tokį jie jį pristato ir 
pasauliui. — Tai iškreiptas, bereikšmis 
Kristaus veidas. Nes jie ir religijoj tik 
tuos žemiškus dalykus temato — ir tik 
jais gyvena. Bet tuo kaip tik ir iškreioia

Kristaus veido bruožus, jo paveikslą.
— Evangelijose Jėzaus atsimainymas 

yra jungiamas su jo kančia.
Tas atsimainęs Jėzus yra, taip, Vieš

pats, Mesijas, dviejų Testamentų Jungė
jas... Tačiau jis yra ir tas pats Kristus, 
kuris prieš kelias dienas viešai pranešė 
savo kančią: jis bus išniekintas, atmes
tas, nužudytas; jo veidas bus sumuštas, 
aptekęs krauju, kančios sužalotas.

Tai kenčiantis Kristus. Kenčiantis — 
ir atperkantis — iš meilės.

— Kristus identifikavosi ne "mažiau
siu iš brolių'; todėl Kristus yra ten, kur 
yra vargšas, apleistas, ligonis, persekioja
mas, kankinamas. . .

Kiekvienas iš jų, tai kančios sužaloto 
Kristaus veidas.

ii. Kristaus veidas manyje
Krikštu sujungti, sutapatinti su Kris

tumi, krikščionys (christiani) yra pats 
Kristus pasauly šiandien.

Pasaulis pažįsta Kristų per krikščionį., 
Kristus šiandien prisistato pasauliui su 
konkrečiu — krikščionio — veidu. Koks 
aukštas krikščionio pašaukimas. Ir kokia 
didefé atsakomybė.

Tai kokį Kristaus veidą pristatau aš 
šiandien žmonėms, pasauliui?

— Ar atsimainūsio Kristaus veidą? — 
Juk "Kristus mus atpirko ir pašaukė pa
gal savo malonę j šventumą. Per malonę 
(gautą per krikštą, per komuniją, per ki-' 
tus sakramentus ir per krikščionišką gy
venimą) jau nebe aš gyvenu, o manyje 
gyvena Kristus".

Viešpaties veidas Brooklyno vienuolyno 
koplyčios vitraže. Dail. V. K. Jonynas
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Taigi jau nebe aš — Jonas, Vytautas, 
Birutė... — o Kristus manyje.

— Ar kenčiančio, ir savo kančia atper
kančio, Kristaus veidą? — Mokinys ne
viršesnis už mokytoją. Negalima laukti 
tik linksmo, lengvo, malonaus krikščio
niško gyvenimo, jei krikščionybės Gal
va yra kenčiantis Kristus.

Taigi gyvenimo bandymuose ir rūpes
čiuose,

ligoj, nelaimėj ir net mirty, 
kasdienio gyvenimo pastangose 
pilnas krikščioniškas gyvenimas nėra 

vien malonumai. "Kentėk irtu su ma
nim dpi Evangelijos — ir Dievas padės". 
(2 Tim, 1,8).

— 0 gal iškreiptą, bereikšmį Kristaus 
veidą? Būtent ieškantį vien tik "kas 
man patinka, yra naudinga ar malonu". 
Ne, Kristus neieškojo savo malonumo, 
o troško pagelbėti kitiems; ir kad kitus 
išgelbėtų, net savo gyvybę už juos pa
guldė.

Taigi, ar žmonės gali įžvelgti, per ma
no žmogišką veidą ir krikščionišką gyve
nimą, Kristaus veidą, jo asmenį?

Yra ko susimąstyti.
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-KRONIKA" PLINTA
Kovo 19 sueina 10 metų, kai paverg

toj Lietuvoj slaptai pogrindy buvo iš
leistas pirmas "Lietuvių Katalikų Baž
nyčios Kronikos" numeris. Ši data daug 
kur bus reikšmingai paminėta.

"Kronikoms Leisti Sąjunga", kuriai 
vadovauja kun. K. Kuzminskas, Čikago
je, nutarė leisti ir nedidelį dvimėnesinj 
žurnaliuką "Kronikos Balsas". Jame 
bus dedami atsiliepimai apie "Kroniką" 
ištraukos iš naujausių Kronikos nume
rių, išleistųjų Kronikos knygų recenci- 
jų, straipsniai apie Kronikos reikšmę ir 
pan. "Kronikos Balsas" bus skleidžia
mas už nenustatytą savanorišką auką.

Tas pats kun. K. Kuzminskas mums 
praneša, kad "Jūsų duotais adresais iš
siuntėme LKB Kronikos ispanų kalba 
I tomą visiems Brazilijos vyskupams ir 
gavome įvertinimo laiškus iš Rio de Ja
neiro kardinolo ir keleto vyskupų". Ir 
klausia: "Ar norite, kad ir II tomas Kro
nikos ispanų kalba būtų jiems siunčia
mas? . (Aišku, kad taip.). Tik duokite 
mums pasikeitusius adresus".______
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VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS!

Š.m. Sausio mėn. 31 dieną, naujoji, 
šiais metais išrinktoji valdyba, sušaukė 
nariu visuotinį susirinkimą, rua Lituâ
nia patalpose, nušviesti jiems valdybos 
nuveiktus vienu metu darbo vaisius. Iš 
pusantro šimto narių tesusirinko vos 
trečdalis. Kokios priežastys tokio dide
lio susilaikymo, valdyba turėtu ištirti. 
Nejaugi lietuviai gyvendami svetimame 
krašte, taip mažai domėtųsi savais rei
kalais? Iš senesnės kartos truputį dau
giau rodoma, ir gi tik tam tikrais atve
jais, jautrumo gęstančiam lietuvišku
mui. Jaunesnioji karta, jaunuoliai yra 
indiferentiški čia sukurtom lietuviškom 
institucijom, būdami nariais, bet mažai 
lanko susirinkimus ir retai juose daly
vauja. O visgi jų Sąjunga turi. Paskuti
niu metu yra jų prisirašiusių, tik reikia 
dirbti.

Susirinkimas, iš Valdybos praneši
mo, kurį padarė Al. Bumbi is, susipaži
nęs, su finansiniais, socialiniais ir šalpos 
reikalais, per Revizijos komisiją, išreiš
kė valdybai pasitikėjimą. Iš iždo prane
šimo, kurį paskaitė Alb. Ambrazevičie
nė, sužinota, jog 1981 metais jpfaukė j 
organizacijos kasą 1.184.617 kruzeirai. 
Tuo gi pat metu išleista visokiems reika
lams 1.133.729 kruzeirai. Pagrindinės 
Sąjungos pajamos sudaromos iš V. Be
los namo ir Mokos salės nuomavimo ir 
narių mokesčio. Santaupų, padėtų ban
ke, Sąjunga, 1981 metų gale, turėjo 
2.660.296 kruzeirus ir savo ižde 40.335 
kruzeirus. Pagal pranešimus, paaiškėjo, 
jog pereitais metais padarytos didelės 
išlaidos su teismais dėl V. Anastazijos 
rūmų. Vien tik Vilaanastaziečių nesu
mokėtų skolų teismui ir advokatui Są
junga sumokėjo 272.173 kruzeirus.

Revizijos Komisijos vardu, kurią su
daro Jonas Vatevičius, Jonas Bratkaus- 
kis ir Stasys Paukštis, pranešimą skaitė 
J. Valavičius.

Vietoje ir daugiau negu laiku, Revi
zijos komisijos padaryta Valdybai svar
bi pastaba, būtent: jau kelinti metai, 
kaip nėra vedama "turto knyga". Koks 
ir iš ko sudarytas yra Sąjungos turtas, 
niekas nežino. Nė pati Valdyba j tą 
klausimą negali atsakyti.

Dar viena svarbi, bet irgi apleista jau 
kelioliką metų Sąjungos sritis, tai kny
gynas. Apie knygyno padėtį padarė pra
nešimą Jorge Garsko, kurį nuo pat pra
džios šių metų tikrai pasiryžo, drauge 
su Broniu Šukevičium "pastatyti ant 
kojų", knygyne rūšiuodami ir katalo
guodami esančias knygas. O jų yra ne 
mažai ir didelės vertės, ypač mums lie
tuviams.

Antanas Puikus
JUHĮIH llll IĮ IIIH h WH HI IIU 1 MHIH Ultinil'll HIM iTI

Vera Tatarūnienė įteikia dovana t.J.Giedriui

Baigiant susirinkimo dienotvarkės 
klausimus svarstyti, prezidiumo pirmi
ninkas apdovanojo susirinkusius nauja 
staigmena: pasiūlė išrinkti Kazimierą 
Ambrazevičių "garbės pirmininku' . Su
sirinkimas plojimu pritarė.

Susirinkimo prezidiumą sudarė: pir
mininkas Aleksandras Bumblis, pirmoji 
sekretorė Anielė Dutkienė ir antrasis 
sekretorius Antanas Augustaitis. Uždą-
rius susirinkimą, visi dalyviai suėjo j bu
feto patalpas, pasivaišinti. Tai jau Sąjun-|jĮĮ 
gos tokia tradicija.

Niauji Garb ės Nariai
Valdyba pagerbė dar 3 Sąjungos na

rius — Norbertą Stasiulionj, Bronių Šu- 
kevičių ir Julijų Žvingilą — suteikdama 
jiems Garbės nario titulus. Naujiesiems 
Garbės nariams, per visuotinį susirinki
mą, buvo įteikti diplomai.

Pakeltas nario mokestis
Visuotinis narių susirinkimas patvir

tino, Valdybos apsvarstytą, naują na
rio mokestį. Iki šių metų sausio mėn. 
nariai mokėjo 600 kruzeirų j metus į 
Sąjungos iždą, o nuo pradžios šių metų, 
mokestis pakeltas iki 1.200 kruzeirų 
metams.

Pagerbti svečiai ii 
užsienio

l iškilmingą Sąjungos-Alianęa narių 
posėdį, kuris įvyko vasario mėn. 17 d., 
Sąjungos rūmuose, buvo pakviesti sve
čiai iš užsienio, — Vaclovas Kleiza iš 
Šiaurės Amerikos, Julius Mičiuda iš Ar
gentinos, Dr. Vytautas Dambrava iš Ve-, 
nezuelos ir kun. J. Giedrys iš Urugva-
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jaus, - kuriems, po iškilmingo posėdžio, 
buvo suruoštas pagerbimo ir susipažini
mo kokteilis. Supažindamas svečius su 
Sąjunga, pirmininkas Aleksandras Bum
blis padarė trumpą jos istorinę apibrai
žą nuo jos įsikūrimo dienų. Posėdyje da
lyvavo taip pat ir vietos organizacijų, 
ypač jaunimo ,atstovai, kurie stebėjosi 
tokiu šauniu sąjungiečių subuvimu. Sve
čiai atsakydami j pirmininko žodžius, 
padėkojo už priėmimą ir palinkėjo Są
jungai kloties. Po to, visiems užsienio 
svečiams, prisiminimui, buvo įteiktos 
dovanėlės.

Vila Anastazijos rūmai 
bus i š n o m u o t i

Iš Lietuvių Sąjungos-Alianęa Pasto
gės eina žinios, jog Valdyba greitai, grei 
tai iŠnomuos Vila Anastazijos rūmus ir 
tuo padės atgaivinti Sąjungos piniginius 
reikalus, sugriautus besibyIinėjant dėl 
tų namų.

Operacijos sąjungiečiams
Sąjungiečiai, valdybos narė Helena 

Pupelis, Antanas Mikšas ir Viktoras Jo
vaišas, sausio pradžioje buvo paguldyti 
ligoninėn sveikatos pataisymui. Po sek 
mingų visiems trims padarytų operacijų, 
jau taisosi namuose ir stiprina savo svei
katą šeimų priežiūroje.

Sąjungos vice-pirmininkas taip pat 
buvo sunegalavęs ir dėl tos priežasties, 
negalėjo lankyti Valdybos posėdžių il
gesnį laiką. Bet paskutiniu laiku, žmo
nos Monikos prižiūrimas, gerokai susti
prėjo ir greitai žada užimti savo parei
gas Sąjungoje.

Marytė Bumbtíené apdovanoja J. Miciūda 
Nuotraukos P. Rukšio

DR. JONAS NICIPORCIUKAS

CIRURGIÃO DENTISTA 
CROSP. 6049

R.Cap.Pacheco Chaves 1206 fone.Z^J-ób^b

R. Itapeva. 49 - Cj. 35 fone: 288-4770
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PIRMININKŲ "STUDIJŲ DIENOS** «
Pagal pernai įvykusio Pietų Amerikos 

Lietuvių Kongreso nutarimus, pirmasis 
Pietų Amerikos Lietuvių Bendruome
nių pirmininkų suvažiavimas įvyko São 
Paule šių metų vasario 14 — 17 dieno
mis. Pirmininkai turėjo ir dvi "studijų 
dienas" Lituanikoj 15—16 dienomis. 
Jose dalyvavo iš JAV PLB-nės valdybos 
pirmininko pavaduotojas Vcl. Kleiza, 
iš Venezuelos dr. Vyt. Dambrava, iš 
Urugvajaus kun. J. Giedrys SJ, iš Argen
tinos Julius Mičiuda ir iš Brazilijos "šei
mininkas" — Jonas Tatarūnas. Prie jų 
prisidėjo dar prel. P. Ragažinskas, BLB- 
nės valdybos vicep-kas Juozas Vaikšno- 
ra ir BLB-nės tarybos p-kas kun. P r. Ga
vėnas. Sekretoriavo Angela Joteikaitė 
ir Alf. D. Petraitis. Ūkiniu aptarnavimu 
rūpinosi p. Vera Tatarūnienė, p. Ange
lika Triubienė ir p. Teklė Kizeliauskie- 
nė. Aplink taip pat ūkiškai sukinėjosi 
klebonas kun. J. Šeškevičius ir Lituani
kos karvės.

Kūną ir dvasią gaivinančioj aplinkoj 
praėjo dvi intensyvaus darbo dienos, 
dar daugiau sujungusios kad ir tolimų 
kraštų lietuvius ir nustačiusios kelis 
bendrus veiklos punktus, kurie buvo 
konkretizuoti rezoliucijose.

Pirmą dieną buvo panagrinėtos praė
jusio Kongreso rezoliucijos ir iššauktas 
tam tikras "sąžinės kvotimas": kaip 
kiekvienam krašte buvo įgyvendinti, 
dar bandoma įgyvendinti ar likę be pa
sekmių anksčiau nustatyti punktai. Vi
sa tai išryškės iš pridėtos apžvalgos — 
informacijos, kuri iš lėto bus perduota 
ML-voj.

Antra diena buvo kaip tik Vasario 
16-toji. Tikrai nebuvo galima sulaikyti 
susijaudinimo, kai, įvairių kraštų lietu
viams giedant Tautos Himną, laisvos Li
tuanikos padangėn kilo, kartu su Brazi
lijos žvaigždėtu simboliu, Lietuvos Tri
spalvė. Mintis su malda skrido j Lietu
vą ir per Mišias, kurias Svečių Namo ve
randoj koncelebravo kunigai Pr. Gavė
nas ir J. Giedrys.

Posėdžių metu buvo išklausyti ir pa
nagrinėti atskirų kraštų pirmininkų pra
nešimai, pasikeista turima ar numatyta 
medžiaga ir nusistatytos bendros veik
los gairės.

Su pasigėrėjimu dar buvo patirta,kad 
Vasario 16-tosios rytą Lituanikoj, ant 
kalvutės prie lietuviško kryžiaus, buvo 
pradėta kasti ir būsimos lietuviškos ko
plyčios pamatai.

.......  n.  r.....»,. rrwr—wry .

!>U KLAUSIMAI LAIKRAŠČIO SKAITYTOJUI:
■ 1. AR ATNAUJINOTE ML PRENUMERATĄ ?

2. AR NETURITE GIMINIU - DRAUGU, KURIEMS 
GALĖTUMĖTE UŽSAKYTI M.L. ?

Vadovas Kleizą PLB-nés vice-p i rm. 
Lituanikoj padarė pranešimą apie 
Bendruomenės veikla

Nuotr. P. Rukšio

PASAULIO LIETUVIU BENDRUOMENĖS
VEIKLA

Pranešimas Pietų Amerikos Lietuviu Ben
druomenės ir jai atstovaujančiu organizacijų 
kraštu pirmininkų suvažiavimui

1982 vasario 14 — 17 dienomis
São Paulo. Brazilijoje

1981 rugsėjo 13 diena Pasaulio Lietuviu 
Bendruomenė netekome savo Garbės Pirmi
ninko Stasio Barzduko, jam iškeliavus amži
nybėn. Mums liko jo žodžiai, raštai ir jo švie
sios asmenybės pavyzdžiai, kuriuos sekdami 
mes su dar didesniu ryžtu ir meile stengsimės 
padėti pavergtai lietuviu tautai atgauti laisve 
ir valstybine Lietuvos Nepriklausomybe, išei
vijos lietuviu tarpe išlaikydami ir ugdydami 
tautinę gyvybę ir gilu tautini sąmoningumą.

Dabartinė PLB Valdyba savo darba pradė
jo 1978 rugpjūčio 6 diena ir per trejus metus 
tęsė buvusiu PLB Valdybų pradėtus darbus, 
vykdė PLB V-jo Seimo Toronte nutarimus ir. 
vadovaudami PLB Konstitucija, koordinavo 
PLB veikla. Čia pateikiama praėjusiu vienu 
metu PLB atliktu darbu santrauka ir kai kurie 
ateities planai.

KODĖL LIETUVOJE VISKO TRŪKSTA 
nesukit mums galvos, kombinuokit pa
tys. Ir liaudis kombinuoja. 1980 m. 27- 
me "Literaturnaja Gazeta" numeryje
išspausdintame straipsnyje rašoma apie 
nepaprastą mastą įgavusius grobstymus 
Kazachstano geležinkelyje, pervežant 
automašinas ir žemės ūkio techniką. 
Reta mašina ar kombainas atvežami į
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6azę~ne išgrobstyti — kažkas kelyje iš
ima akumuliatorius, įrankių dėžes, at
sarginius ratus, sudaužo priekinius stik
lus. Negali nesistebėti skaitydamas,kad 
1979 m. Kazachstano tiekimo bazėse 
derliaus nuėmimo metu stovėjo nepa
naudoti 768 kombainai, 132 traktoriai, 
227 automašinos, O stovėjo jos todėl, 
jog buvo tiek išgrobstytos, kad jokiam 
tarybiniam ūkiui ar kolūkiui nebuvo 
galima jų perduoti. Maža to, 1979 m. 
vežant geležinkeliu iš sąstato dingo ga
lingas sunkvežimis KamAZ. Dingo ir 
iki šios dienos neatsirado.

Grobstymai
T. Sąjungoje funkcionuoja net atski

ras ir gana stambus milicijos skyrius — 
kovos su socialistinės nuosavybės grobs
tymais skyrius (OBChSS). Pagrindinė 
jo užduotis yra ne kovoti su grobsty
mais aplamai, o su ypatingai stambiais, 
taip pat gaudyti nemokšiškai grobstan
čius.

Tarybiniai žmonės, ypač rusai, nie
kada negyveno pernelyg sočiai, todėl 
jie yra gerai įsisavinę grobstymų ir apsi
saugojimo nuo OBChSS technologiją. 
Reikia pripažinti, kad ir lietuviai šioje 
srityje yra gana toli pažengę. Mat lietu
vis nepratęs gyventi pusalkanis. Jis iš 
kailio išsiners, bet vien tik iš algos ne
gyvens. Kad tai netušti žodžiai, liudi
ja prie mėsos kombinatų išdygę taip 
vadinami "dešrų miesteliai", prie verpi
mo kombinatų — "siūlų miesteliai" ir 
1.1. Tie miesteliai — tai dviejų ar trijų 
augštų pilaitės su garažais, su visais pa
togumais, kaikur net su suomiškom pir
tim siuose...

Gerai, kad mūsų tautietis ir sunkio
mis aplinkybėmis nepasimeta ir randa 
išeitj, bet negerai, kad jis verčiamas 
vogti, nors ir iš okupantų. O su šita 
yda laisvojoje Lietuvoje mums bus vi
siškai nepakeliui.

Mūsų tikrovė
Tokia mūsų tikrovė. Susiraminti gali

ma nebent tuo, kad po atominės katas
trofos (maža vilties, kad žmonija jos iš
vengs) sugebės išlikti it net kitiems do
minuoti tie, kas geriausiai pakelia eks
tremistines situacijas, kurie neišlepę, 
pratę ir prie vargo, ir prie bado. Tad ar 
gali tam tikti pripratę prie patogumų, 
išlepę ir niekada nematę bado amerikie
čiai ar anglai? ...

Kas kita — tarybinis žmogus. Praėjęs 
revoliucijas, pilietinius karus, badą, ko
lektyvizacijas, Stalino, Brežnevo asme
nybės kultus, ketvirtį amžiaus prastovė
jęs eilėse, ketvirtį amžiaus prasėdėjęs la
geriuose, vėtytas ir mėtytas, muštas, 
tarkuotas, degintas ir skandintas, parti
jos apviltas žmogus... Ar ne toks parti
jos "užgrūdintas" žmogus lengviausiai 
pakels ir poatominio karo gyvenimo są
lygas? ...
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RYŠIAI SU PASKIRAIS KRAŠTAIS
PLB Valdyba ypatingą dėmesį skiria tamp

resniam ryšiu palaikymui tarp paskirų kraštų. 
Tuo pačiu ji skatina kraštus savo tarpe arti
miau bendrauti, planuojant bendrus suvažiavi
mus. pasitarimus, kultūrininku ir menininku 
pasikeitimus.

1980 metų gruodžio pabaigoje ir 1981 me
tų sausio pradžioje PLB Valdybos pirmininkas 
Vytautas Kamantus dalyvavo sėkmingose bei 
gausiose Australijos Lietuviu Dienose ir Aus
tralijos LB Krašto Tarybos suvažiavime Ade
laidėje. Ta proga aplankė irSydnėjaus bei 
Melbourno lietuvius.

PLB Valdybos vicepirmininkas kun. Anta
nas Saulaites, SJ 1981 m. sausio ir vasario mė
nesius praleido Pietų Amerikos lietuviu tarpe. 
Čia jis talkino jaunimo stovyklose, tarėsi su 
Kolumbijos, Venecuelos, Brazilijos, Argenti
nos ir Urugvajaus kraštų LB valdybomis ir da
lyvavo Pietų Amerikos Lietuviu Kongrese Bue
nos Aires. Argentinoje.

PLB, PLJS. JAV ir Kanados LB ir LJS val
dybų ir institucijų antroji metinė konferenci
ja įvyko 1981 balandžio 11 — 12 dienomis 
Dainavos stovyklavietėje, Manchester, Michi
gan, kur tarta bendra veikla ir nustatytos atei
ties darbu gairės.

1981 birželio pabaigoje PLB ir PLJS pasiun
tė JAV LB Tarybos nare mokytoja Rasa Šoliū- 
naite talkinti Pietų Amerikos jaunimui. Ji pra
leido du mėnesius Kolumbijoje. Argentinoje
ir Urugvajuje. Tuo pačiu metu Kolumbijoje ir

x Venecueloje su lietuviu jaunimu sėkmingai 
darbavosi Clevelando ’‘Nerijos” vieneto narė 
Zita Kripavičiūtė.

\
Kanados LJS pirmininkė Laima Beržinytė 

1981 liepos mėnesi lankėsi ir informavo lietu
viu jaunimą Australijoje.

PLB Visuomeniniu reikalu komisijos narė, 
PLJS valdybos vicepirmininkė ir Lietuviu In
formacijos Centro New Yorke darbuotoja 
Gintė Damušytė 1981 liepos — rugpjūčio mė
nesiais talkino Keston kolegijoje Londone, 
bendravo su Didž. Britanijos lietuviais ir jų 
jaunimu, dalyvavo Europos Lietuviškųjų Stu
dijų Savaitėje ir Europos LB valdybų suvažia
vime prie Paryžiaus, Prancūzijoje.

PLB Valdybos pirmininko pavaduotojas
Vaclovas Kleiza 1981 liepos pabaigoje ir rug
pjūčio pradžioje lankėsi Vasario 16 gimnazijo-
je Vokietijoje ir dalyvavo Europos LB kraštu 
pirmininku ir valdybų suvažiavime, vykusia- • 
fne Europos Lietuviškųjų Studijų Savaitės me
tu prie Paryžiaus, Prancūzijoje. Ten taip pat 
buvo ir PLB Valdybos vicepirmininkas kun.
Antanas Saulaitis,. S J, prieš tai talkinęs jauni- tijos. (bus daugiau)

I Geriausia dovana: I
I GIMTADIENIŲ VARDINIŲ METINIŲ PROGA j

I UŽSAKYKITE MUSU LIETUVĄ' I
I GIMINĖMS - DRAUGAMS - PAŽ|STAMIEMS §

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

MUSU LI ETUVA

PRANEŠAMA MUSŲ PLAČIAJAI 
VISUOMENEI

kad š.m. vasario 16 dieną kun. d- 
rui A. F. Bendoraičiui buvo išsiųstas 
sekančio turinio laiškas.

1982, Vasario 16

Kun. d-r o A. F. Bendoraičio 
20-mečio veiklos
Minėjimo Komitetas 
SÃOPAULO, S P.

Didžiai Gerbiamas Kunige Daktare,

Mes žemiau pasirašę planuojame š. 
m. balandžio 17 (šeštadienio popietė
je) parengimą — su madų paroda, lab
daros arbatėle, loterija, šokių ir dainų 
programa.

Parengimo pelnas skirtas lietuviško 
kryžiaus ar koplytstulpio pas Jus ap
mokėjimui. Pinigus jteiktume, kada 
musų delegacija vyktų pas Jus, pra
mato ma i š.m. liepos mėn.

Dabar norėtume Jūsų atsiklausti 
ar Jums neišeitų būti San Paule šių 
metų balandžio 17-toje? Tokiu bū
du prasmingesnis ir finansiniai nau
dingesnis butų musų Labdaros Pova
karis.

Tuo tarpu taukiame Jūsų galimai 
teigiamo atsakymo.

Su ypatinga pagarba ir Jūsų Veik
los j verti n imu, pasirašome — Jūsų 
Kristuje broliai, sesės.

Pasirašė Jaunimo Sąjungai - jos pirmi
ninkas — in-7 Aleksandras Valavičius. 
Socialinės Veiklos Komisijos Koordinatorius 
- Flavius V. Bacevičius, ir Br.L.K.B-nei p. 
J o nas T a t a rū na s. Pi rm- kas.

mo stovykloms Vokietijoje ir vėliau Didž.Bri- 
t an ij oje.

PLB Valdybos pirmininkas Vytautas Ka
mantas 1981 spalio 9—11 dienomis lankėsi; 
'Toronte. Kanadoje, ten dalyvavo sėkmingose 
26-siose Kanados Lietuvių Dienose ir ta pro
ga vykusiose konferencijose bei pasitarimuo
se. Spalio 24 — 25 dienomis jis dalyvavo JAV
LB Tarybos sesijoje Bostone.

Iš kitu kraštu atvykę LB ir LJS pirminin
kai. vadovai, pareigūnai ir darbuotojai aplan
kė PLB būstine Chicagoje ir tarėsi su PLB 
pirmininku bei valdybos nariais. Lankytojų 
buvo iš Argentinos. Australijos. Brazilijos. 
Didž. Britanijos, Italijos. Kanados, Kolumbi
jos, Urugvajaus, Venezuelos ir Vakaru Vokie-
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UŽSIMOKĖJO UŽ "MŪSŲ LIETUVĄ
Kazys JENČIUS 2.000,00
J.A. VALAVIČIUS 1.500,00
Vincas KLIUKAS 2.000,00
Aras MAŽEIKA 3.500,00
Magdalena JURGELEVI

ČIENĖ 1.500,00
Jonas PRANAITIS 1.000,00
Teklė GIRČIENĖ 2.000,00
Pranas GRIŠKONIS 1.500,00
Jonas STANKŪNAS 2.000,00
Eidi BALTRUŠIS Cardoso 

Gomes 1.500,00
Elizabete VAZGAUSKAS 1.500,00
Uršulė GAULIA 2.000,00

TĖVYNĖS ŠVYTURYS
Dievas davė — ir duoda — savo baž

nyčiai ir įvairioms tautoms šventųjų, 
kaip gyvenimo pavyzdžius ir globėjus.

Toks mums yra ypač šv. KAZĮ Ml E 
RAS.

L Kazimieras—Lietuvos
šventasis
Lietuva — paskutinė tauta Europoje 

įėjusi j Kataliku Bažnyčią. Kai musu, 
kaimynai latviai ir estai jau vadinosi 
Marijos žeme - Terra Mariana —, lietu
viai dar priešinosi nešamai krikščiony
bei.

Mindaugas, su dideliu būriu didiku, 
1251 metais priėmė krikštą ir tapo pir
muoju Lietuvos karalium, tačiau visa 
tauta dar ilgai liko pagonė.

Net šv. Kazimiero senelis, Jogaila, 
priėmė krikštą tik prieš vykdamas val
dyti lenku, būdamas 35 metu princas.

Betgi Lietuva tuoj davė Bažnyčiai 
šv. Kazimiero asmeny (1458— 1484) 
pirmąjį moderniųjų amžių šventąjį jau
nuolį (pasaulietį); ir jį išugdė visu šimt
mečiu anksčiau, negu jau daugiau krikš
čioniškai pribrendusios tautos, kaip 
Lenkija — šv. Stanislovą Kostką (1550 
— 1568), Italiją — šv. Aloyzą Gonzagą 
(1565 — 1591), Belgija — šv. Joną Ber- 
chmansą (1599— 1621).

Nors gimęs Krokuvoj, tuo metu Lie
tuvos su Lenkija sujungtu valstybių sos
tinėj, šv. Kazimieras yra tikras lietuvis, 
giminystės atžvilgiu nieko lenkiško ne
turintis. Jo seneliai Jogaila ir Sofija Al 
šėnaitė — lietuviai; tėvas, Kazimieras - 
lietuvis, o motina, Elzbieta — austrė, 
imperatoriaus Alberto II duktė.

Dra. HELGA HERING
MEDICA - GYDYTOJA

HOMENS SENHORAS CRIANÇAS

KALBAMA LIETUVIŠKAI
Av. E uh na. 99 V. Six MLara dM 8jOO is 12 h. 

das V4 200 às L8aCX) Fone: 265-7590
Rua Qaartim Barbosa, 6 • B. do Limão
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Bern. Brazdžionis

ŠIAURĖS PAŠVAISTĖ

Lietuva, mano šiaurės pašvaistė 
ir gėlė sidabrinių rytų, 
kas krauju tavo veidą nulaistė 
ir ko raudi prie kryžkelės tu?

Ak, raudočiau ir aš apkabinęs 
tavo kojas gimtoj pakelėj, 
kad iš tavo padangės lininės 
kristų džiaugsmo dienos spinduliai,

kad sugūžęs ant Nemuno kranto 
iš tremtinio kelionės liūdnos 
glausčiau, tartum relikviją šventą, 
radęs slenkstį namų pelenuos.

Ak, norėčiau raudoti iš džiaugsmo 
ir pajust, kad po kojom esi, 
Lietuva, žemės žodi švenčiausias, 
Lietuva, žemės laime šviesi..

H. Mošinskienė
VASARIO 16-tosios MINĖJIMO 

(SPŪDŽIAI
Ir vėl susirinkome pagerbti prieš 64 

metus atgautos Nepriklausomybės Lie
tuvos Valstybės istorinį faktą, laiko tėk
mėje švy tėjusį tik 22 metus šviesia ko
meta, vedančia j tautos atgimimą ir pil
nai išsiskleidusią ekonominę ir kultūri
nę Valstybės epochą. Čia vis dėl to 
knieti, kad permažai turime rimtų vei
kalų, išryškinančių tos epochos nepa
prastą gajumą ir veržlumą Lietuvos at
kūrime. Daugumoje vis teberašoma ir 
kartojama apie didingą praeitį, caristi- 
nę vergovę, apverkiama dabartis, o ko- 1 
kia buvo toji Lietuva nepriklausomybės 
laikais, taip dar neturime rimto, kon
densuoto veikalo. "Jaunimas" težino 
apie ją iš tėvų pasakojimų, kuriuose daž
nai stokoja objektyvumo. Vertėtų isto
rikams susirūpinti.

Vasario 16-tosios minėjimas įvyko š. 
m. vasario 14 d. Pradėta V. Zelinoje at
laikytomis pamaldomis, kurias konce- 
lebravo prel. P. Ragažinskas, kun. Pr. 
Gavėnas, kun. P. Urbaitis, kun. P. Ruk- 
šys, kun. Jokubauskas ir kun. J. Giedr 
rys. Skaitinius skaitė Aleksas Vinkšnai- 
tis. Giedojo L.K. Bendruomenės choras 
vadovaujamas Viktoro Tatarūno, vargo
nų palyda Felikso Girdausko. Savo pa
moksle, kun. J. Giedrys — svečias iš U- 
rugvajaus — apgailestavo, kad nesimatė 
jaunimo, ir tik mažieji — jau "mūsų anū
kai" — nešė vėliavas ir prie jų budėjo. 
Stokojo ir gausių dalyvių, nors skaitome, 

E.ABRLCA DE GUARDA - CHUVAS, 
Guarda Chuvas de todoš*os tipos./para homens, senhoras e crianças.

Mini-sombrinhas. tipo Italiano e Alemão.

Vicente Vitof Banys Ltda.

Rua Coelho Barrada$404 - V. Prudente Fone: 274-0677 Res.: 2744886
t , ---------------- -------- —-------- -------- —------- -- -------------------- —-——

kad S. Paulo lietuvių ateivijos skaičius 
yra pats gausiausias P. Amerikoje.

16 vai. Seselių Pranciškiečių gimnazi
jos salėje įvyko oficialioji minėjimo pro
grama. Sugiedojus Brazilijos himną, susi
rinkusius pasveikino B.L.B-nės pirminin
kas Jonas Tatarūnas. Liet. Jaunimo at
stovas Roberto Saldys tarė žodj portuga
liškai — Sandra Saldytė sveikino Ateiti
ninkų vardu. Argentinos L.B. Pirminin
kas P. Julius Mičiudas sveikinu visų Ar
gentinos lietuvių organizacijų vardu — 
"kad visi vieningai siektume Lietuvos iš
laisvinimo". Venecuelos L.B. pirminin
kas dr. V. Dambrava savo sveikinime pa
sisakė, kad Vasario 16-tosios diena visa
da jam primena lyg džiaugsmingus atlai
dus, o Lietuvos himno žodžius kiekvie- • 
nas mūsų turėtų interpretuori savo šir
dyje, kaip asmeninę meilę — Lietuva, tė
vynė MANO, kaip asmeninį ryžtą.

Sekė P.L.B.-nės pirmininko pavaduo
tojo — sociologo Vaclovo Kleizos prakal
ba. Prelegentas iškėlė Nepriklausomybės 
atstatymo Akto didelę svarbą tautos gy
venime. Paprašęs visus atsistoti, per
skaitė 22 pavardes to Akto signatarų. 
Pabrėžė, kad jei nebūtų buvę to istori
nio įvykio, šiandieną gal iš viso Lietuva 
būtų išbraukta iš Europos žemėlapio. 
To Akto dėka, mes ir dabar susirenka
me ir lietuviškai kalbame, turime savo 
spaudą ir okupuotoje Lietuvoje jaučia
me stiprią ir atsparią rezistenciją. Jis ti
ki, kad, kaip po Gavėnios ateina didin
ga Prisikėlimo šventė, taip ir mūsų tė
vynei Lietuvai po ilgų vergijos kančių 
nušvis laisvės prisikėlimo rytas.

Po trumpos pertraukos sekė meninė - 
programos dalis. Gyvą paveikslą paruo
šė Ateitininkai. Įspūdis liko kiek blyš
kus, nors skaitomi žodžiai buvo jaudi
nantys; nesutvarkytas buvo ir skaidrių 
rodymas, nenustačius tinkamai ryšku
mą. Deklamavo savo kūrybą Antanas 
Augustaitis — mėgėjo poezija. Links
mai nuteikė mažųjų "Ratukas", padai
navęs ir pašokęs porą dainelių, mok. M. 
Vinkšnaiiienės ir Liucijos Banytės pa
mokyti. Jautriai padainavo K. Ambro- 
zevičius porą dainų, palydint pianu Iva- 
ny Popic. Liucijis Banytės vadovaujama 
tautinių šokių grupė "Gintaras" pašo
ko du šokius. Jaunimo "Volungės" cho
ras vadovaujamas Kristinos G. Valavičiū
tės, padainavo dvi dainas, ir kaip visada 
susilaukė iš publikos šilto įvertinimo. 
Pianu palydėjo Silvana Banytė. Tauti
nių šokių grupė "Rūtelė" vadovaujama 
Silvanos Aradzenka, pašoko du origina
lius tautinius šokius. Akordeonu grojo r

Ežio Sversut L. K.B. Choras vad. Vikto
ro Tatarūno, jautriai sudainavo dvi pa
triotines dainas. Užbaigai chorai drau
ge su publika sugiedojo "Lietuva bran
gi" ir Lietuvos Himną. Ta pat proga 
"Volungė" buvo pasveikinta savo 3-jų 
metų organizacijos sukaktimi; ji padai
navo visų mėgiamą "Raudoną rožę", 
o jai buvo sudainuota "Ilgiausių metų".

Publika išsiskirstė pakilioj nuotaikoj. 
Iš svetur atvykusiems pagerbti buvo 

suruošta Jaunimo Namuose vakarienė, 
kurioje prie skanių užkandžių ir šalto 
alučio irgi skambėjo dainos ir malonūs 
pašnekesiai.

Visos tos šventės rengėjai šį kartą bu
vo Brazilijos Lietuvių Bendruomenė, 

Programos pranešėjais buvo Nilza Gu- 
zikauskaitė ir Arnaldas Zizas.

Tenka pasidžiaugti, kad tam parengi
mui talkino visos mūsų vyresniųjų ir jau
nesniųjų, net visai mažyčių pajėgos. 
"Vienybė — galybė" — gal pabodę žo
džiai, bet kada jie tampa faktu, viltys 
atgimsta. — Ačiū.

TRISPALVĖ LITUANIKOJE
Vasario 16 dieną Lituanikoje bepose- 

džiaują pirmininkai iškilmingai pakėlė 
vėliavas. Mums atrodė, kad tai buvo la
bai gražus gestas. Gal tai buvo vieninte
lė vieta pasaulyje, ir tikrai vienintele 
vieta Brazilijoje, kur Lietuvos Nepri
klausomybės Šventėje visą dieną lais
vai plevėsavo mūsų Trispalvė.

*■» w
s ígi eia

MŪSŲ MIRUSIEJI
Vasario 11 dieną Vila Zelinoje sulau

kusi 82 metų mirė MARIJONA PULL 
GRIMIENÊ-PANKAUSKAITÊ. Į Bra
ziliją atvyko 30 metais. Paskutiniais me
tais jautėsi silpna ir niekur iš namų neiš
eidavo. Nuliūdime liko sūnus Albinas, 
dukterys Helena, Vanda ir Marija Magi- 
lienė, žentai, marčios, anūkai ir proanū
ke i.

Vasario 14 d. mirė JOSÉ FLÂVIO 
BALTRŪNAS, 35 metų amžiaus.

Liūdesyje paliko motina ir dvi sese
rys. Palaidotas São Caetano Cerâmica 
kapinėse.

Septintos dienos Mišios buvo Vasa
rio mėn. 20 d. 9 vai.

PARDUODAMAS
NAMAS: 3 dideli kambariai, virtu- 

" vė, toaletas ir skalbykla.Namas ge
roj vietoj: nėra arti fabrikų, apse- 

į mimo pavojaus, triukšmo.
i R. Barão de Juparaná, nr. 157

V. Zelina. Teirautis pas Petrą La- r 
pienj toj pačioj gatvėj nr. 151.
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Šiai lietuviškos spaudos rėmėjai reiškiame širdingą 
padėką ir geriausius linkėjimus.

Šio 'ML" numerio
GARBĖS L E I

mūsų žinios®

SVEČIAS IŠ VENEZUELOS

LITUANIKOS BASEINAS 
DÉLTEKNINIU KLIŪČIŲ IR LAIKO 
STOKOS, BASEINO ATIDARYMAS 
NEĮVYKS VASARIO 28 DIENA, BET 
KOVO 14 DIENĄ. TIKSLESNIU ŽINIŲ 
BUS PASKELBTA ATEINANČIĄ 
SAVAITĘ.

Dr. Vytautas Dambrava Venecuelos LB-nes 
pirmininkas

Pirmojo Pietų Amerikos Lietuvių 
Bendruomenių Pirmininkų Suvažiavi
mo proga, lietuvius saleziečius ir "Mū
sų Lietuvos" redakciją aplankė mūsų 
bičiulis, Venezuelos Lietuvių Bendruo
menės Pirmininkas ir Katalikų Misijos 
Tarybos globėjas Vytautas Dambrava. 
Jis perdavė Bendruomenės siunčiamus 
Vasario 16 sveikinimus ir linkėjimus. 
Dr. Dambrava pasidžiaugė, kad Vene- 
zueloje yra dirbama energingai, prasm 
mingai ir darniai, nors laikas, didžiau
sias lietuvių išeivijos priešas, negailes
tingai ardo mūsų gretas priaugančiose 
kartose. Tačiau, "žinodami ligą, žino
me ir gydymo metodus, todėl vilties, 
neprarandame". Į Bendruomenės sudė
tį yra įsijungę visi organizuotieji viene
tai: Lietuvių Šalpos Centras, Lietuvių 
Katalikų Misijos Taryba, Lietuvių Kul
tūros Fondas ir Lietuvių Jaunimo Są
junga. Bendruomenė ir Katalikų Misi
jos Taryba dirba išvien; Bendruomenė 
ir Taryba yra vieningos nuomonės,kad 
religija, krikščioniškas auklėjimas ir 
moralė tautai irtautybei palaikyti yra 
vieni pagrindinių atramos taškų. Ben
druomenės pareiga: stiprinti krikščio
nišką — katalikišką veiklą; Misijos par
eiga — per lietuviškas religines praty
bas įprasminti lietuvišką rezistencijos

Šv. Kazimieras
Lietuvos ir viso pasaulio 
lietuvių jaunimo globėjas

dvasią. Dr. Dambrava pasidžiaugė Ben- . 
druomenės jaunaisiais aktyvistais, jų 
politiniu subrendimu ir jų rodoma ini
ciatyva.

Venezuelos Lietuvių Bendruomenės 
Krašto Valdybos pirmininkas sakė,jog 
kun. Perkumas nuoširdžiai apgailestau
ja, kad kartą praeity jis kietokai ir ne 
visai tiksliai vertino buvusio Caracas 
Apylinkės Vaidybos Pirmininko Vla
do Mažeikos veiklą. Išstudijavęs giliau 
padėtį, jis priėjo išvados, kad p. Mažei
ka dirbo, kaip beišmanydamas: jis su
stiprino apylinkės finansus, o periodi
niais posėdžiais rūpestingai stiprino 
apylinkės valdybos pastangas. Taip 
pat kun. Perkumas gėrisi Jaunimo Są
jungos Pirmininko Aro Mažeikos lietu
višku idealizmu ir tiki, kad jo pastan
gų dėka jaunimas aktyviau įsijungs ir 
j religinį gyvenimą.

LITERATŪROS BŪRELIO
pirmas šių metų pobūvis įvyks vasa

rio 27 dieną, 19 vai. Alfonso D. ir Ro- 
zos Petraičių rezidencijoj, Rua Hawai 
(buv. Nova York) nr. 28, apt. 32, Suma
ré.

Dalyvaukite 1 
Tautos

Globėjo j 
Šventėje

SEKMADIEN|, KOVO 7 DIENĄ ’’ 
ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJ

ii

PROGRAMA
16.00 vai. MIŠIOS H
17.00 Vai. MENINĖ PROGRAMA n

SUNEŠTINĖS VAIŠĖS u

PAIEŠKOJIMAS
GUSTAVO FELGENDREHERIO 

(FELDENDREGERIS) gimęs 1901 me
tais Kybartuose, atvažiavęs j Braziliją 
1927 metais, šeima — pajieško KARO
LIO FELGENDREHERIO (Kari Fel- 
gendreher) kurio vardas buvo Mūsų Lie
tuvos Nr. 32 (1667) (1980 metų VIII 
14), aprašyme IŠVEŽTŲJŲ MINĖJI
MAS HAMBURGE. (Straipsnis paim
tas iš Europos Lietuvio, Red. past).

Apie jį žinantieji prašomi atsiliepti 
j; Mūsų Lietuvos redakciją: Caixa Pos
tai 4421. 01000 São Paulo, Brazil.

VILA ZE LINOS AIKŠTĖ
Aikštės sulietuvinimui susirinkimas 

įvyko vasario 10 V. Zelinoje. Atsilankė 
labai nedaug žmonių. Dar kartą pasitvir 
tino faktas, kad daugelis žmonių galvo
ja: "Padarys ir be manęs". Buvo pasiū-. 
lyti trys projektai. Susirinkusiems pasi
rodė priimtiniausias p. V. Tūbelio pro
jektas. Tūbelis buvo paprašytas projek
tą išbaigti ir jis bus įteiktas prefektūrai.

Kviečiame visus, kurie domisi lietu
vių kultūriniais ir spaudos reikalais.

Literatūros Būrelis

® Laisvos spaudos siekis — laisva
Lietuva

----- — CURSO-----------
AUDIOVISUAL

DO IDIOMA LITbANO 
POR CORRESPONDÊNCIA

CP. 4421-01000 S.faulO'SP

8


	1982-07-26-nr08-MUSU-LIETUVA-00031
	1982-07-26-nr08-MUSU-LIETUVA-00032
	1982-07-26-nr08-MUSU-LIETUVA-00033
	1982-07-26-nr08-MUSU-LIETUVA-00034
	1982-07-26-nr08-MUSU-LIETUVA-00035
	1982-07-26-nr08-MUSU-LIETUVA-00036
	1982-07-26-nr08-MUSU-LIETUVA-00037
	1982-07-26-nr08-MUSU-LIETUVA-00038

