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Ryžto dvasia
Tautiniu švenčių progomis musų žvilgsniai kažkaip savai

me krypsta j bendrą lietuviškąją veiklą išeivijoje. Iš kalbėto
jų tribūnų girdime paskatinimo žodžius, primenančius par
eigą išlaikyti lietuvybę išeivijoje ir kovoti už Lietuvos išlais
vinimą. Tai dideli, svarbūs ir likiminiai užmojai, kurių įgy
vendinimas ar atsisakymas mūsų tautai yra gyvybinės reikš
mės. Šią problemą sprendžiame jau keturi dešimtmečiai, 
bet aiškios atomazgos dar nematyti. Kaikurie tautiečiai iš 
karingo problemos sprendimo palengva traukiasi — vieni 
dėl senatvės, kiti dėl ligos, treti dėl nuovargio, ketvirti dėl 
egoistinių sumetimų. 1 pasitraukusių vietas nevisur ateina 
naujos pajėgos, o atėjusios dažnai randa sudrumstą, ryžto 
stokojančią nuotaiką. Besikeičiant veiklos sargyboms, to
kios nuotaikos radimas dažnai reiškia jos pratęsimą. Kai pa
lyginti visuomenės veiklos nuotaiką, vyravusią prieš 40 me
tų, su dabartine, matai jos sudilimą. Jeigu anuomet visur 
dvelkė ryžto dvasia, užsimojanti laužti net ir didžiausias 
kliūtis, tai dabar įsigali senatviškumo, rezignacijos, trauki
mosi j savo kiautą nuotaiką. Ano meto ryžtingumo nema
tyti nei senojoje, nei jaunojoje kartoje. Tai savotiška dvasi
nė recesija-sulėtėjimas, rodantis ryžto stoką.

Kodėl gi taip jvyko? Ar todėl, kad sumenkėjo mūsų ti
kėjimas j lietuviškuosius idealus? Anaiptol. Dabartinė mū
sų išeivija, augusi nepriklausomoje Lietuvoje, iškeliavo iš 
savo krašto, tvirtai pasiryžusi kovoti už pavergtos tėvynės 
išlaisvinimą ir lietuvybės išlaikymą svetimuose kraštuose. 
To tikėjimo išeivija nėra atsižadėjusi ir dabar. Teoriškai ji 
tai išpažįsta, pritaria ryžtingųjų pastangoms, tačiau prakti
niame gyvenime pirmykščio ryžto neberodo. Žinoma, pri
sideda ir amžiaus našta, ir pavargimas, ir galbūt susilpnėju
si sveikata, tačiau tai nėra pagrindinė priežastis. Juk mato- 
jne, kad visa eilė vyresniojo amžiaus tautiečių, nepaisyda-' 
mi amžiaus naštos, veikliai bei ryžtingai tebesireiškia visuo
meninėje veikloje. Pagrindinė daugumos ryžto stokos prie
žastis yra moralinė-psichologinė, būtent, pasidavimas bur
žuazinio gyvenimo stiliui. Tai stipri vilionė siūlanti kiekvie
nam ateiviui, kadaise skurdeivai, puikias rezidencijas tur
tingųjų rajonuose ir jose puoselėjamą lengvą, malonų gyve
nimą. Vyresnio amžiaus žmogui, ilgai plušusiam praeityje, 
labai sunku atsispirti tokiai vilionei. Legendinis Odisėjas, 
kovodamas su vilionėmis, užsikimšo ausis vašku, bet mūsų 
ateiviams tam trūksta ryžto. Jį nugali stipresnė buržuazinė 
dvasia, žadanti daug daugiau negu ryžtas, kuris veda j kovą, 
o ne malonią užuovėją;

Lietuvių Saleziečių suvažiavimo , kuriame buvo svarstoma 
Hetuvižka saleziečių veikla, dalyviai. Sėdi iš kaireės: kun. A. 
Per kūmas, Venecuelos lietuvių kapelionas; kum M. Burba, 
komos saleziečių centro viršininkas; kun. Pr. Gavėnas, šv. 
Kazimiero par. klebonas. Stovi: kun. P. Urbaitis, brolis J. 
Brizgys iš Argentinos, kun. N. Satdukas iš Kolumbijos ir kun. 
P. Rukšys. Nuotr. A. Kublieko

P. Amerikos Lietuvių Bendruomenių pirmininkai svečiuose 
šv. Kazimiero parapijoj ir M L-j e. Iš kairės: Julijus Mičiudas 
iš Argentinos, kun. P. Urbaitis, kun. Pr. Gavėnas, dr. V. Da
rn brava iš Venecuelos, V. Kleiiza iš JAV, J. Tatarių nas ir

Taip, buržuazinė dvasia veda j ramų bei malonų gyveni
mą uždarame kiaute, bet labai nemalonų pralaimėjimą visu 
frontu. Tautietis, kuris traukdamasis iš Lietuvos, buvo pasi
ryžęs kovoti už lietuviškuosius idealus, praktiniame gyve
nime po poros dešimtmečiu kapituliavo ir pats savo noru 
nusiginklavo. Ne tik jis pats, bet ir visa jo šeima. Tai mora
linis pralaimėjimas, kuris pakeitė visą gyvenimo kryptį ir 
iš kovotojo padarė silpnuolį, turintį pakankamai turto, bet 
stokojantį moralinio vertingumo. Panašios dvasios tautie
čių yra ir pavergtoje Lietuvoje tarp karjerinio pobūdžio pri
sitaikėlių, tačiau ten nestokojama ir kovotojų, kurių neįvei
kia jokios buržuazinės vilionės. Daugelis jų sėdi kalėjimuo
se, lageriuose, psichiatrinėse institucijose, bet jie gyvena 

prel. P. Ragažinskas.
.-u-.r., ---- , .L'^-OTagaaCCl

ryžto dvasia. Tai tikra prasme kovotojai, spindintys mora
line didybe. Irtai juo labiau, kad nemato artimo laimėjimo 
kovos fronte. Jie gyvena tikėjimu, vedančiu į pergalę — tik
rą, bet galbūt tolimą. Iš jų turėtume mokytis ir mes, kurie 
gyvename laisvėje. Jeigu netrūksta kovos ryžto pavergtos 
Lietuvos tautiečiams, juo labiau neturėtų stokoti jo laisvė
je gyvenantiems. Čia kalėjimai skirti tiktai kriminalistams, 
o laisvės kovotojams atviri visi keliai. Jais turėtų žygiuoti 
visa išeivija, atstumdama pavojingas viliones ir gaivindama 
ryžto dvasią. pr> q (Iš Tėv.Žiburių)

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka
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Prel. Stanley Sypec

TAUTINIU PARAPIJŲ
Lenkų prelato mintys, 
Valstybėse

Visada malonu būti kunigų tarpe, bet tarp 
lietuvių kunigų jaučiuosi kaip namie. Juk per 
savo karališkąsias šeimas mes buvome sujung
ti ir kultūra, ir istorija. Manau, kad abiejų 
yra tie patys siekiai, tie patys tikslai, tos pa
čios nelaimės ir vargai vien dėlto, kad esame 
kaimynai. Man tenka bent tris-keturis kartus 
į metus lankytis Romoje ir žinau, kad Lietu
vos rūpesčiai Šv. Tėvui Jonui Pauliui II yra la
bai, labai arti širdies. Girdėjau, kad mažoji ke
purėlė (pijusė), kurią Šv. Tėvas dėvėjo konkla
vos pabaigoje, buvo nusiųsta vienam iš Lietu
vos vyskupų. Tai gražus meilės ir vargų supra
timo ženklas.

DU VAIZDAI
Savo temos dėstymui noriu pateikti du 

vaizdus. Pirmasis — iš Šv. Tėvo audiencijos Šv. 
Petro aikštėje.

Apsižvalgęs pamatai ten tautines grupes iš 
viso pasaulio: juodos, geltonos, raudonos, 
baltos ir rudos spalvos žmones. Visi turi to
kių pat užmojų, tokių pat rūpeščių bei tikslų. 
Jie atstovauja po mažą dalelę K. Bendrijos, 
kuri nėra nei airiška, nei kanadiška, nei lietu
viška, nei prancūziška. Ją sudaro vist Visi yra 
Dievo vaikai, dieviškosios kūrybos ir atpirki
mo dėka. Tai didžiulė laiminga šeima.

Šv. Tėvas Jonas Paulius II, pasikvietęs vi
sus audiencijoje esančius vyskupus — balta- 
džius, geltonodžius ir afrikiečius, suvažiavu
sius iš visur, kartu teikia visagalio Dievo palai
minimą. Tai akivaizdžiai byloja mums tai, ką 
stengiamės išlaikyti, būtent, savo tautinės gru
pės savitumą Dievo šeimoje ir visų vienybę 
Kristuje. Dažnai mes tai pavadiname mozai
ka, kurioje kiekvienas stiklo ar akmens gabalė
lis turi savo vietą ir tuo ryškina visumą — 
Bendriją, Mistinį Kristaus Kūną.

Man atrodo, kad prez. Jimmy Carteris pa
naudojo puikų vaizdą, kalbėdamas italams. 
Jis tą sąvoką išreiškė “minestrone” sriuba. Jo-

pareikštos lietuvių kunigų

Dr. ALEKSAS KALINAUSKAS Dr. PAULO KALINAUSKAS
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VAIDMUO ŠIANDIENĄ
suvažiavime Jungtinėse Amerikos

je kiekviena mažiausia daržove pastebima - 
tai ne pamidorų košė. Štai, vienur morka, 
kitur - pupa, žirnis ir 1.1. Ten kiekviena dar
žovė turi savo vertę, savo tikslą ir yra atpažįs
tama.

Visa tai juk sudaro Amerikos K. Bendriją, 
tačiau ši samprata buvo prarasta ruošiant ku
nigus.

Kitas vaizdas - iš Šv. Tėvo lankymosi Bos
tone. Vyskupijoje suradome 17 tautinių gru
pių. Kiekviena jų buvo atstovaujama tauti
niais drabužiais pasipuošusių vaikučių (Nojaus 
laivė buvo kiekvienos rūšies po du, o čia turė
jome po keturis.). Tai visi aiškiai matė, ir vie
tinis laikraštis išspausdino antraštę: “Jie sto
vėjo už juos”. Tautiniais drabužiais pasipuo
šę vaikučiai atstovavo Bendrijai visuose jos 
padaliniuose.

O kas tie padaliniai? Turime suprasti tai, 
kas lietuvį padaro lietuviu, lenką — lenku, 
prancūzą — prancūzu. Kol to nesuprasime, 
negalėsime pilnai savęs įvertinti. Labai daž
nai į save žvelgiame siaurai

Tai, kas rusą padaro rusu, lenką lenku, 
yra jungtis, kuri apima bendrą pažiūrą į bran
ginamąsias vertybes. Yra eilė branginamų, sa
vitų, mums priklausančių ir mus vienijančių 
dalykų. Jie mus išskiria iš visų kitų mozaikos 
grupių. Todėl yra svarbu neprarasti savos kal
bos, kurią branginame, bet ypatingai vieno pa
grindinių savo bruožų - tėvynės arba “šaknų” 
sąvokos. Visas pasaulis pilnas upių, kalnų, slė
nių, bet mums, ypač esantiems išeivijoje, tam 
tikra upė, kalnas, mėnesiena ir jos sichbrinis, 
šildantis atspindys ežeruose, — turi ypatingą 
reikšmę, naują vertybę. Poetai visą savo širdį 
išlieja tai apdainuodami.

TAUTINIAI SAVITUMAI
Taipgi turime savo protėvius - esame kam 

nors priklausomi. Lygiai kaip priklausom šei
mai, taip priklausome ir tautinei grupei. Anks- 
čiau ar vėliau sužinome, kaip Lietuva tapo Lie-
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tu va, Lenkija - Lenkija ir 1.1. Tai daug reiškia. 
Paskui einame prie savo papročių, šokių, 
muzikos, tam tikru švenčių, taip pat nerašytos 
istorinės tradicijos, kurią reikia įsisavinti, kad 
ji taptų mūsų dalimi. Turime ir savitą gyveni
mo būdą, įvairias įstaigas bei savo religiją. Tai 
mus riša ir tampa mūsojo tikėjimo ženklu.

Turime savitą požiūrį į Mariją. Nors ji yra 
visų motina, visiems duota kryžiaus papėdėje, 
bet vieniems ji yra Aušros Vartų Marija, ki
tiems — Čestachovos Marija, tretiems - 
Knock Marija (Airijoje). Nors ji yra visų tautų 
motina, bet savitu vardu ji mums turi ypatin
gą reikšmę. Kai einu per katakombas po Šv. 
Petro bazilika ir pamatau Aušros Vartų Mari
jos koplyčią, pagalvoju apie Lietuvą, kai oriei- 
nu Kolumbianą, mąstau apie airius, o kai pri
einu Čenstachovos Mariją, prisimenu lenkus. 
Visa tai turi reikšmę.

Turime daug šventųjų — visi jie vertingi, vi
si gali tarpininkauti ir padėti, bet lietuvis, len
kas, prancūzas šventasis lietuviui, lenkui, pran
cūzui turi ypatingą reikšmę. Visa tai mes sieja
me su tautiniu gyvenimu. Tai įgalina mus su
prasti, kas lietuvį padaro lietuviu, lenką - len
ku, prancūzą — prancūzu. Ši visa grandinė, vi
sų dalykų visuma ir sudaro mūsų branginamą
sias vertybes bei teikia joms yptaingą reikšmę.

MUSU PASKIRTIS
Tad kokia tautinių grupių paskirtis? Juk 

šios grupės turėtų sudaryti amerikietiškos li
turgijos, mūsų pažiūrų, mūsų religinio ir dvasi 
sinio gyvenimo pagrindą. Bet pirmiausia visa 
tai mes turime patys išlaikyti ir puoselėti Nė
ra prezidento, gubernatoriaus ar burmistro, 
nėra formalaus vieneto, kuris visu tuo rūpin
tųsi Yra tiktai tokie žmonės, kaip mes čia 
susirinkę. Jūs vienas kitą įkvėpiate. Jūs vienas 
kitą šiose vertybėse ir drąsinate. Jūs einate ir 
bandote sergėti bei puoselėti tai, kas lietuviš
ka. Aš gi rūpinuosi tuo, kas lenkiška — tai 
mano užduotis. Niekas manęs neverčia - 
pats jaučiu, kad reikia tai daryti, nes esu len
kas. Turiu išlaikyti ir, dar svarbiau, perteikti 
visa tai sekančiai kartai kaip palikimą. Kodėl? 
Nes tai reiškia dvasinį žmogaus praturtinimą, 
brandinimą, ugdymą. Kai įsijungiu į visas ap
raiškas, apie kurias kalbėjome, mano asmeny
bė pilniau vystosi, ir aš praturtėju.

ATRASTI SAVO ŠAKNIS

Turime mokytis iš šių dienų juodukų. Jie 
grįžta prie savo “šaknų”. Mes irgi turime grįž
ti ne tik prie žydiškosios-krikščioniškosios 
kultūros, bet ir prie savo tautinės kultūros. 
Juk mes esame pvz. ypatingai jautrūs tam. 
kas lietuviška, prancūziška, lenkiška. Tai la
bai svarbu.

Prisimenu, kaip jaučiausi 1948 m., kai su 
kardinolu Cushingu buvau Sherbrooko uos
te. Mūsų (JAV) karių karstai buvo išrikiuoti 
krantinėje ir paruošti gabenimui į JAV. Iškil
mingai pakeliant vėliavą, visi ašarojo. Vienas 
laikraštininkas taip susijaudino, kad nuo lai- 

—vo nukrito vandenin. Tai amerikiečio jaus
mai akivaizdoje savo krašto žmonių aukos - 
:obuliausios meilės.

(Bus daugiau)

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

Rua 15 de Novembro, 244 • 4 and. • Coa> 9 • Fone: 37-8958

Lietuviškos spaudos rėmėjai
YRA SAVOS TAUTOS GYNĖJAI
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AUKŠTYN
ŠIRDIS!

Kun. Pr. Gavėnas

MINTYS 
SEKMADIENIO 
SUSIKAUPIMUI

DUOK MAN VANDENS!

Reikėtų perskaityti visą šv. Jono 
evangelijos 4 skyrių ir pastebėti — susi
mąstyti, kaip Kristus leidžiasi sutinka
mas. Ir tai betkur — laukuose, darbe, 
prie šulinio.

I. Kristus leidžiasi 
pažįstamas
Kristų galima sutikti betkur — kaip 

čia, prie šulinio. Ir jo neatpažinti. Kiek 
kartu ir mums bus pasitaikę.

Čia Kristus leidžiasi pažįstamas. Ir 
jis pats tatai iššaukia:

— Prašydamas paslaugos: "Moteriš
ke, duok man gerti".

Dažnai musu paslauga vargšui — tai 
pirgnas žingsnis artimesniam susitiki
mui su Dievu. Ir priešingai — užsivėri- 
mas vargšui yra uždaryti duris prieš 
Viešpatį.

- Sužadindamas smalsumą: Jei tu 
žinotum . . tu pati jo prašytum ir jis 
tau duotu gyvojo vandens. . . "

Susidomėjimas religiniais klausimais 
- kitas žingsnis.

Dažnai mums to trūksta. Juk yra 
daug svarbesniu reikalu — lengvabūdiš
kai pasiteisinam.

— Skatindamas giliau pažvelgti j sa
ve, peržvelgti savo sąžinę: "Turėjai pen
kis vyrus... ir šis nėra tavo vyras. . 
Pasakė man viską, ką esu padariusi".

Ypač Gavėnios metas ir mus kviečia 
giliau pažvelgti j save — peržiūrėti "ką 
.esu padaręs—padariusi' .

— Pamokydamas, apšviesdamas: 
"Tikri Dievo garbintojai šlovins Tėvą 
dvasia ir tiesa".

Reikia ir mums atnaujinti dvasinį 
nusiteikimą — nuolat atsinaujinti dva
sia.

— Pagaliau prisistatydamas, kas esąs: 
"Žinau, kad turi ateiti Mesijas. . . Tai 
aš, kurs su tavimi kalbu".

Aš, kuris su tavimi kalbu, esu Mesi
jas, tavo Išganytojas. — Nekartą kad ir 
paprasčiausio žmogaus žodis, gestas, 
pavyzdys . . . ar tik ne praeinantis Kris
tus? . Tik deja, aš jo nepastebiu, neat
kreipiu į jį deramo dėmesio.

MUSU LIETUVA
I»"-'»»»........ M—....... ..MWIW

II. Kristus nori būt 
supažindintas
Yra kitu tikybų, už krikščionybės ri

bų, su kitu tikėjimu, kitom kulto for
mom. Kaip kad samariečiai: "Musų tė
vai garbindavo Dievą ant šio kalno . .
- Neneigiant, kas jose yra vertinga, 

būtina pristatyti Kristaus atneštą tiesą 
ir šviesą: "Jūs garbinate, ko nepažįstate; 
mes garbiname, ką pažįstame ..."

— Ir pačioj mūsų tikyboj kiek prie
maišų, šiukšlių ir trūkumu, kurie daž
nai uždengia Dievo veidą.

Reikia ir mums nuolatinės sveikos, 
sąmoningos ir sąžiningos reformos — 
reikia nuolatinio atsinaujinimo.

Religija (ir bažnyčia) nėra koks senie
nų muziejus, o kasdien pirmyn bėgantis 
gyvenimas.

— Kristus negriovė visa, kas sena, bet 
ir neliko ano meto ribotos religinės 
struktūros pančiuose. Jis stengėsi ir re
ligiją nuvalyti, pakelti, patobulinti: 
"Tikrieji garbintojai. . . Pats Tėvas to: 
kių garbintoju ieško".
. - Tiek pačiam tikėjime, kiek pamal
dume, reikia ieškoti Kristaus, j jį kreip
ti visą savo gyvenimą.

Reikia vesti ir kitus jį pripažinti "Me
siju, pasaulio Išganytoju".

Tai apaštalavimas.
"Ateikite pažiūrėti . ." — šaukia sa

vo tautiečiams samarietė.
"Pakelkite akis ir žiūrėkite į laukus 

— jie jau boluoja ir prinokę pjūčiai" — 
pastebi Kristus savo mokiniams-

. Nors gal taip ir neatrodo, žmonija 
ieško Kristaus. Tik nevisuomet atsiran
da, kas mokėtu tinkamai su juo supažin
dinti.

III. Turiu giliau pažinti 
Kristų

Samarietė, iš to nepažįstamo, pirmą 
kartą sutiko prie šulinio žmogaus žo
džiu suvokė jį esant kuo tai skirtingu: 
"Jis man pasakė visa, ką esu padariusi. 
Ar tik nebus Mesijas? " — Ji pradėjo gal
voti. Ir ieškoti. Ir surado: "Mesijas. . . 
Tai aš, kurs su tavimi kalbu".

— Daug samariečiu įtikėjo j Kristų 
"dėl moters žodžių". Ir jį prašė pasilik
ti pas juos.

- Ir daug daugiau įtikėjo, pasiklausę 
jo paties žodžiu: "Mes patys išgirdom ir 
žinom, kad jis iš tiesu pasaulio Išganyto
jas"!

J. BUTRIMAVIČIUS
ADVOCACIA
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TRIBUTÁRIA: Imposto üe Renda. ICM, IPI
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- Nors ir atsitiktinai sutiktas — aną
kart prie šulinio, šiandien gal evangeli
joj, kokioj geroj knygoj, kokio kunigo, 
ar draugo, ar varguolio . . . asmeny — 
malonei atviras žmogus gali nors šiek 
tiek pažinti Kristų ir jausti reikalą arti
miau su juo susitikti susikaupime, ap
mąstyme, gal net rekolekcijose. "Jo 
prašė pas juos pasilikti. Ir jis ten pasili
ko dvi dienas".

Ar aš kviečiu Kristų pasilikti ir pas 
mane nors "dvi dienas"?

I r ar turėsiu laiko — ir ryžto — pasi
likti "nors dvi dienas" su Kristumi? ’.

didesnio susikaupimo, gilesnio savęs pa
žinimo, dvasinio lavinimosi, artimo mei
lės darbams atsidavimo laikas.

Dėl to reikalinga susilaikyti ne tik 
valgyme, o ir gėrime; reikalingas ir di
desnis susikaupimas, nors ir didmiesčio 
sąlygos tam nepatogios.

Kaip gražu, kai šeimoj
. — randama valandėlė dvasiniam susi
kaupimui, religinės knygos paskaitymui 
ir nors trumpai bendrai maldai;

— mokama nutildyti TV su jos nerei
kalingu triukšmu (tegul ir ji šiuo metu 
"išvyksta į dykumas");

— atsisakoma nuo vieno ar kito godu
mo, skanėsto, papiroso bei kitu nereika
lingu išlaidų, o santaupos paverčiamos 
išmalda — auka Brolijos kampanijai ar 
pan.

Gavėnia — ypatingas dvasinio lavini
mosi laikotarpis, vedantis prie gilesnio 
ir gyvesnio susitikimo su Prisikėlusiu 
Kristumi.

"Nepraleiskite tad Dievo malonės 
veltui. "

GERIAUSIA DOVANA
LIETUVIŠKA KNYGA!
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TARPTAUTINIS P.E.N. KLUBAS

Šįmet Tarptautinis P. E.N. klubas 
(International P.E.N.) švenčia savo dei
mantinį jubiliejų. Nors per tuos 60 me
tų jo veikla dažnai susilietė su gyvybi
nėmis lietuvių problemomis, apie jj Lie
tuvoje ir išeivijoje, palyginant, nedaug 
žinoma. Tad — susipažinkime.

P. E.N. yra organizacijos narių — 
Poets, Playwrights, Essayists, Novelists 
— pirmosios raidės. Vėliau prie jų prisi
dėjo ir vertėjai (Translators), bet jie, 
kaip visada skriaudžiami, savo raidės 
negavo. Organizacija, kaip ir Tautų Ly
ga, gimė Pirmojo pasaulinio karo povei 
kyje. Po beprotiškų skerdynių išeities 
buvo ieškoma tarptautiniame bendra
darbiavime. P.E.N. steigėjai tikėjosi, 
kad pasaulio rašytojai sudarys bendrą 
frontu prieš "'nacionalistines ir politines 
aistras", apie kurias kalba ir P.E.N. Čar- 
ta. 1921 metais dar buvo peranksti įžiū
rėti Čartoje neminimų totalitarinių kal
kuliacijų pavojų. Diktatoriai ir polici- 
ninkiški režimai P.E.N. klubo niekad 
nemėgo, nes jo Čartos kertinis akmuo 
yra kūrybinė laisvė. Mussolini's ir Hitle
ris uždarė savo šalių P.E.N. centrus, So
vietų Sąjunga niekad nebuvo P.E. N. na
riu, o Pekino Kinija įstojo tik prieš po
ra metų, po Mao mirties.

Šiuo metu P.E.N. klubas turi beveik 
šimtą centrų visuose kontinentuose. 
Tarptautiniu pirmininku paprastai ren
kamas pasižymėjęs ir pasaulinio respek- 
to užsitarnavęs rašytojas. Pradedant pir
muoju, John Galsworthy, pirmininko 
kėdėje sėdėjo H.G. Wells, Maurice Mae
terlinck, Jules Romains, Arthur Miller 
ir daugelis kitų žymių rašytojų. Šios ka
dencijos pirmininkas, švedas Par Wast- 
berg, yra romanistas, Afrikos literatū
ros žinovas ir dienraščio Svenska Dag
bladet redaktorius.

Iki 1940 metų P.E.N. klubo centrai 
veikė Rygoje bei Taline. Estijai ir Latvi
jai netekus nepriklausomybės, šie cent
rai ir toliau pasiliko organizacijos sudė
tyje. Estijos ir Latvijos literatūros inte
resus P. E. N. klube šiandien atstovauja 
išeivijos rašytojai.

O kur Lietuva? Antrojo pasaulinio 
karo išvakarėse P. E.N. centrą buvo ren
giamasi atidaryti ir Lietuvoje. Tuometi
nis organizacijos pirmininkas, Nobelio 
premijos laureatas Jules Romains, suti
ko priimti Lietuvos centrą pilnutiniu 
nariu. Tačiau Lietuvos vyriausybė, susi
rūpinusi šalies politine padėtimi, patarė 
lietuvių rašytojams įstojimą i P. E.N. 
klubą atidėti vėlesniems, „geresniems" 
laikams. Tokie laikai taip ir neatėjo -- 
Lietuva liko už P.E.N. klubo durų. (Ši •

Algirdas Landsbergis
n/ykių versija remiasi patikimu žmonių, 
mėginusių /steigti lietuviu PEN centrą, 
pasakojimais; daugiau ar kitaip žinan 
čiuosius prašome pasisakyti).

Karas išbloškė šimtus rašytojų iš sa
vo tėvynių, Jiems priglausti buvo įsteig
tas ypatingas tarptautinės rašytojų są- ' 
jungos centras: P.E.N. - in Exile — Išei
vijos P. E.N., kurio narių daugumą su
daro pabėgėliai iš Rytų Europos. Siame 
centre užuovėją atrado ir lietuviai.Man 
teko būti šio centro Šiaurės Amerikos 
skyriaus pirmininku, o dabar esu vienas 
iš šešių vicepirmininkų, įskaitant ir Čes
lovą Milašių. Stasys Goštautas yra val
dybos narys, o Tomas Venclova gyvai 
dalyvauja organizacijos veikloje nuo 
pat atvykimo j Vakarus. Ši trijulė nuo 
1975 metų stengiasi dalyvauti visuose 
P.E.N. suvažiavimuose ir ten rūpintis 
Lietuvos reikalais.

Estų, latvių ir išeivių P. E.N. centrai 
atsidūrė kryžminėje ugnyje, kai sąjun
gos vadovybė paspartino savo pastan
gas į narių sąrašą įtraukti ir Sovietų Są
jungą. Derybos iširo, atmetus Maskvos 
reikalavimą pakeisti P.E.N. cartą, ypač 
jos ketvirtąjį punktą, kuris įpareigoja 
P.E.N. narius "priešintis, bet kokiam 
išraiškos laisvės suvaržymui savo kraš
tuose ir bendruomenėse". Tada sovietų 
iniciatyva buvo įsteigta nauja tarptauti
nė organizacija, COMES — Europos Ra
šytojų Bendruomenė, kurios nariai turė
jo būti palankūs Maskvai ar bent neutra
lūs. COMES turėjo atsverti P.E.N. klu
bą ir sumažinti jo reikšmę. Tačiau ir 
COMES nariams pradėjus kritikuoti ra.-

DR. JONAS NICIPORCIUKAS

CIRURGIÃO DENTISTA
C ROS P. 6049

R.Cap.Pacheco Chaves 1206 fone:?" 3-66%
R. Itapeva. 49 - Cj. 35 fone: 288-4770 

šytojų persekiojimą Sovietų Sąjungoje, 
Maskva demonstratyviai išstojo iš Co
mes, ir Ši Sąjunga netrukus užsidarė. Po 
COMES iširimo, Sovietų Sąjunga vėl su
grįžo prie derybų stalo su P, E.N., dabar 
jau reikalaudama panaikinti estų, latvių 
ir išeivių centrus. P.E.N. vadovybei ir 
daugumai narių atsisakius tai padaryti, 
derybos įšalo.

Tarptautinio P. E.N. klubo centrai po 
karo buvo įsteigti ar atgaivinti Lenkijo
je, Vengrijoje, Čekoslovakijoje, Rytų 
Vokietijoje, Rumunijoje ir Jugoslavijo
je (su keturiais, Slovėnijos, Kroatijos, 
Serbijos ir Makedonijos centrais.) Nepai
sant įprastinių varžtų, P. E.N. klubo su
važiavimai suteikė progą daugeliu Rytų 
Europos rašytojų pabendrauti su savo 
kolegomis iš viso pasaulio ir atgaivinti 
tradicinius ryšius su Vakarų kultūra.Po 
1968 metų invazijos, Čekoslovakijos 
centras buvo uždusintas; pradingo ir Ru
munijos centras.

Ką veikia tie P.E.N. centrai? Kiek
vienas tautinis ar ypatingas centras turi 
savo programą: leidinių literatūros dar
buotojų suėjimus, premijas, etc. Organi
zacijos sekretoriatas kasmet ruošia vieną 
ar du suvažiavimus. 2vilgterkime j šio 
rugsėjo kongreso Lijone dienotvarkę,ku
ri aprėpia būdingą P.E.N. veiklą: Kalina
mųjų rašytojų komitetas; Vertimų komi
tetas; tautinių centrų pranešimai;bendra- 
darbiavimas su U.N.E.S.C.O.; Rinktinių' 
knygų biuletenis; Rašytojo teisių dekla
racija; naujo centro Indonezijoje rinki
mai; Irano ir Paragvajaus centrų atkūri
mas; mėginimai atgaivinti Italijos centrą; 
P. E. N. knygų serija; pagerbimai ir pre
mijos; etc. Pagrindinė diskusijų tema: 
"Literatūra — krizių siaubiamo pasaulio 
viltis".

Ypatingo dėmesio vertas 1968-ais 
metais įsteigtas Kalinamųjų rašytojų ko
mitetas (Writers-in-Prison Commitee).

Jis stengiasi atkreipti pasaulio dėmesį į 
rašytojus ir publicistus, kurie yra kalina
mi už jų idėjas. Pavieniai centrai kai ku
riuos kalinius „adoptavo" kaip savo gar
bės narius. Petkų tuo būdu „įsūnijo" 
amerikiečių ir škotų centrai. Kalinamų
jų rašytojų komiteto pranešimuose be 
Petkaus randame dar ir Terlecko, Skuo
džio, Statkevičiaus, Iešmanto bei Peče
liūno pavardes. Kasmet spalio 1 P.E.N. 
organizuoja „Kalinamo rašytojo dieną" 

Nenuostabu, kad P. E. N. klubu ypač 
domisi mažesnės tautos. Tarptautinė 
rašytojų organizacija yra ypatinga are
na, kurioje susitinka pasaulio intelektua
linis elitas. Daugelis narių yra laikraščių 
redaktoriai ar bendradarbiai. Su P.E.N. 
klubu skaitosi didžiosios vyriausybės, 
jo žodžiai ir darbai veikia viešųjų nuo
monę.
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PASAULIO LIETUVIU 
BENDRUOMENĖJE

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS
w :i

Pranešimas Pietų Amerikos Lietuvių Ben
druomenės ir jai atstovaujančių organizacijų 
kraštų pirmininkų suvažiavimui
São Paulo, Brazilijoje

(tęsinys iš praeito numerio)

LIETUVOS REIKALAI (POLITINĖ V

11. Paruoštas, svarstytas ir vykdomas poli
tinės bei informacinės veiklos planas j kurį 
įeina:

a. trumpas Lietuvos istorijos knygelės 
paruošimas ir išleidimas;

b. renkama rezistencinė medžiaga ir ji 
bus tvarkoma Pasaulio Lietuvių Ar
chyve;

c. planuojama politinės veiklos brošiūrė
lė su raštų, memorandumų, etc. pa
vyzdžiais;

d. rengiamas informacinis leidinėlis apie 
Lietuva ir jos reikalus;

e. ruošiamos radijo programos;
f. planuojama parengti ir išleisti studija

apie dabartinę padėtį okupuotoje Lie-
tuvoje iki 1983 metų PLB Seimo;

g. rūpestis politiniais kaliniais;
i. 1982 metais planuojama sušaukti poli

tinę konferenciją, kurioje bus sutarta 
dėl informacijos telkimo, koordinavi
mo ir skleidimo.

12. 1981 rugsėjo 7 sušauktas specialus 
PLB Visuomeninių reikalų komisijos posėdis 
su kviestais svečiais iš JAV ir Kanados, kuria
me po išsamiu ir dalykiškų diskusijų buvo vien
balsiai (dviem susilaikius) pasisakyta, kad LB 
pritaria ir remia Los Angeles baltų (lietuvių 
latviu ir estų) pastangas efektingai kelti Lietu
vos ir Pabaltijo reikalus amerikiečių visuome
nėje ir LB skiria lietuvius direktorius į steigia
mos bendros baltų organizacijos vadovybę. 
Toliau įvairiais reikalais sutaria ir darbus koor
dinuoja JAV LB.

13. Su Algimanto Gurecko talka paruošti 
ir išsiųsti raštai - memorandumai Popiežiui 
Jonui Pauliui, Lenkijos Primatui arkivyskupui 
Glemp ir Lomžos vyskupui Sasinowski Seinų 
katedros reikalais. Tie memorandumai gruo
džio mėnesyje buvo įteikti per JAV LB, Kana
dos LB ir kitų kraštų LB Vatikano nuncijams.

KULTŪRINĖ VEIKLA

Šių metų eigoje sudalyta PLB Kultūrinių 
reikalų komisija, kurioje yra Vaclovas Kleiza 
(pirm.), Romas Kasparas, Ramutė Kemėžaitė 
ir Danguolė Valentinaitė. Svarbesnieji atlikti 
darbai:

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

GALĖTUMĖTE UŽSAKYTI M.L. ?

i .    ■ -------------------- -------- -----------  ---------- - . — __ ......... ...... .. ■ ■ >   — iri

MUSŲ LIETUVA
®Rsw»wm««w

VACLOVAS KLEIZA, PLB-nės vice-pirm. 
gimtadienio proga, piauna tortą, ponios 
Veros Tatarūnienės padedamas

Noutr. P. Rukšio
1. Kolumbijos lietuviams talkinta jų kultū

rinių studijų savaitės rengime. Iš Š. Amerikos 
PLB Valdyba finansavo dail. A. Tamošaitienės,
A. Veselkienės bei solistų N. Linkevičiūtės ir
B. Prapuolenio keliones. Ta pačia proga šie ke
turi menininkai apsilankė ir Venezueloje.

2. PLB finansuojamas vasario — kovo mėn. 
i PEN Kongresą Kopenhagoje. Danijoje, nuvy
ko rašytojas A. Landsbergis. Šalia to jis lankė
si D. Britanijoje ir V. Vokietijoje.

3. Norint stiprinti mūsų periodinę spaudą, 
paskelbtas naujų prenumeratų vajus Australi
jos lietuviams. Šio vajaus mecenatu buvo dide
lis lietuviškų darbų rėmėjas kun. dr. J. Prunskis. 
Vajaus laimėtojais buvo B. Prašmutaitė ir A. 
Karazija. Panašų vajų šiais metais skelbia P. 
Amerikos lietuviams. Kun. dr. J. Prunskis vėl 
paskyrė 1000 doi. vajaus laimėtojams.

4. Šiuo metu baigiama spausdinti V. Liule- 
vičiaus knyga ‘‘Išeivijos vaidmuo Nepriklauso
mos Lietuvos atkūrimo darbe”. Šis plačios 
apimties veikalas yra leidžiamas Užsienio Lie
tuviams Remti Draugijos 50-ties metų sukak
čiai prisiminti. Iš Draugijos veiklos išsivystė ir 
viso pasaulio lietuvių organizuoto apsijtingimo 
idėja, kurią dabar tęsia Pasaulio Lietuvių Ben
druomenė.

5. 1982 m. vasario - kovo mėn. suorgani
zuota Argentinos solistų S. Valadkaitės ir A. 
Slančiausko koncertų kelionė po JAV-ių lietu
vių kolonijas.
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ŠVIETIMAS

1. PLB Valdyba šiai metais ypatingai rūpi
nosi lėšų sukėlimu Vasario 16 gimnazijai.Taip 
pat į gimnazijos kuratoriją paskirtas oficialus 
PLB Valdybos atstovas, kuriuo yra kun. Bro
nius Liubinas. PLB finansuoja Pietų Amerikos 
lietuviu mokslą gimnazijoje.

2. Labai daug laiko ir darbo buvo skirta li
tuanistinės katedros idėjos įgyvendinimui. 
Čia nemažai talkino Lituanistikos Institutas 
ir jo pirm. dr. R. Šilbajoris. Apsvarsčius visas 
galimybes, nutarta lituanistinę katedrą steigti 
Illinois universitete Chicagoje, kur jau yra vi
sa eilė lituanistinių kursų. Su universiteto va
dovybe sutartis buvo pasirašyta 1981 m. lap- 
kričicPlO d., prieš Ketvirtojo Mokslo ir Kūry
bos Simpoziumo pradžią.

Pagal sutarti PLB pažada surinkti ir Illinois 
universitetui duoti iki

1983 rugsėjo 1
1984 rugsėjo 1
1985 rugsėjo 1
1986 rugsėjo 1
1987 rugsėjo 1

200,000 dol.
100.000 dol.
100.000 dol.
100,000 dol.
100.000 dol.

Viso 600,000 dol.
Pats Illinois universitetas prisidės su 

150,000 dol., tad 1987 rugsėjo 1 d. lituanisti
kos katedros sąskaitoje bus 750.000 dol. ben
dra suma. Universitete veiks lituanistikos ka
tedra su profesorium jau nuo 1984 - 85 
mokslo metų. Šiuo metu yra organizuojamas 
finansų komitetas.
NAUJAS POGRINDŽIO LEIDINYS 
APIE LIETUVA - IŠ LENKIJOS

Vakarus pasiekė naujas pogrindžio 
leidinys apie Lietuvą — iš Lenkijos. Šis 
36 puslapių leidinys pavadintas angliš
kai — LITHUANIA. Tai yra pirmasis 
jo numeris, išleistas 1981 rudenį Naujo
sios Hutos Kryžiaus leidėjų Krokuvoje. 
Visas tekstas yra lenkų kalba, išskyrus 
du eilėraščius, prie kurių dar yra duo
dama ir lietuviška versija.

Turinyje:
— Jvadas j Lietuvos didvyrišką kovą 

prieš okupantą.
— Adomo Mickevičiaus eilėraštis.
— Ištrauka iš Česlovo Milašiaus knygos 

"Pavergtasis protas". Skyrius pava
dintas "Baltai".

— Romo Kalantos biografija.
— Susipažinimas su Lietuvos Katalikų 

Bažnyčios Kronika.
— Straipsnis apie pavergtą Lietuvos Baž

nyčią.
— Dvasinio pasipriešinimo principai ir 

"bendra programa". Atsišaukimas j 
visus pasaulio lietuvius.

— Kryžių žemė. Trumpas Lietuvos isto
rijos atpasakojimas, iliustruotas Kry
žių kalno ir Klaipėdos bažnyčios 
nuotraukomis. Aprašoma ir Klaipė
dos bažnučios padėtis.

— Katalikų seminarijų padėtis Sovietų 
Sąjungoje. Skaitytojai informuojami 
apie Kauno ir Rygos kunigų semina
rijas.
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BLB-nės SOLIDARUMO MOKESTIS
(nešė solidarumo mokestį 1981 m. 

dar šie nariai:
Alfonsas D. Petraitis
Rosa Petraitis
Irutė Petraitis
Izidorius Saulytis

BLB-nės Valdyba
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Į \ 1
Širdingai sveikiname savo darbštųj) pirmininke

[LANTANĄ RUDI
gimtadienio proga (15.111.) 

ir jam linkime geriausios sveikatos ir laimės gyvenime.

LŠv. Juozapo Vyrų Brolija

STIPENDIJA STUDENTAMS
Studentai, kurie pageidautų gauti sti

pendija, 1982 metams, vienkartinę ar 
mėnesinę, prašomi kreiptis j Brazilijos 
Lietuvių Bendruomenę (Comunidade 
Lituano-Brasileira), Caixa Postai, 4421 
CEP 01000 — S. Paulo, nurodydami, 

kad ši stipendija jiems yra reikalinga ir 
kad priklauso lietuviškai jaunimo orga
nizacijai ar yra pasireiškę lietuviškam 
veikime.

Stipendijų skirstymę nutars komisija, 
kuri tam tikslui yra sudaryta ir kuri nu
statys davimo sęlygas, sulig galimybių 
ir pageidavimo.

Pagrindinį jnašę Stipendijų Fondui 
pasiuntė Vokietijos Lietuvių Šalpos 
Draugija "Labdara", kurios pirminin
kas yra p. Jonas Glemža.

Jonas Tatarunas 
BLB-nės Vaidybos Pir-kas

BOLSA DE ESTODOS
A Comunidade Lituano-Brasileira oferece 

Bolsa de Estudos a estudantes de origem litua- 
na, principalmente universitários, que compro- 
vadamente dela precisam.

A Bolsa poderá ser para pagamento das 
mensalidades ou apenas para matrícula, e a 
sua concessão será decidida por uma Comissão, 
para esse fim constituída. Essa Comissão deci
dirá de acordo com as possibilidades do Fun
do para Bolsa de Estudos, formado com as 
contribuições da “Šalpos Draugija Labdara", 
da Alemanha, acrescido das contribuições do 
BALFAS dos Estados Unidos e algumas de 
contribuintes locais.

Os interessados deverão dirigir-se por carta 
à Comunidade Lituano-Brasileira, Caixa Pos
tal, 4421 — CEP. 01000 — S. Paulo, informan
do à qual sociedade de jovens lituanos são fi
liados e demais dados para avaliação da neces
sidade da Bolsa pleiteada.

x——— CURSO
AUDIOVISUAL | 

KS® DO IDIOMA LITLANO
POR CORRESPONDÊNCIA

QP442búl()00S.Piido. SP

.uz A. A. A L B i N Ą M E C E L J 30 dienos proga bus kovo 10 d., 
19,30 vai. šv. Juozapo V. Zelina bažnyčioje. Kviečiame gimines, draugus 
ir pažįstamus dalyvauti pamaldose. Už ką iš anksto nuoširdžiai dėkojame.

Bronius Mecelis

P. AMERIKOS LIETUVIŲ BENDRUO
MENIŲ PIRMONINKŲ SUVAŽIAVIMO

NUTARIMAI

Pietų Amerikos Lietuvių Bendruome
nių Kraštų Pirmininkų suvažiavimo, 
įvykusio 1982 metais vasario 15 — 16 
dienomis Lituanikos stovykloje São 
Paulo, Brazilijoje nutarimai:
1. Sekantį P. Amerikos Lietuvių Kon- 

gresę šaukti 1984 metais liepos mė
nesio pabaigoje Venezueloje Sv. Ka
zimiero 500 metų sukakties proga.

2. Ateinantį P. Amerikos LB pirminin
kų suvažiavimą šaukti 1983 metais 
Chicagoje Pasaulio Lietuvių Dienų 
metu.

3. Sveikina pirmąjį Amerikos Lietuvių 
Jaunimo Suvažiavimą už jo politinę 
rezoliuciją, ginant žmogaus teises pa 
vergtoje Lietuvoje.

4. Sveikina PLB Valdybos iniciatyvą 
leisti Lietuvos pogrindžio spaudą.

5. Džiaugiasi JAV ir Kanados LB rodo
ma iniciatyva sugyvinti lietuviškų pa
rapijų veiklą ir skatina savo kraštų lie
tuvius dvasiškius bei pasauliečius ak
tyviau rūpintis lietuvišku parapijų iš
laikymu.

6. Kreipiasi j Lietuvos Diplomatijos Še
fą min. St. Lozoraitį, Sr. ir prašo jo 
rūpintis Lietuvos diplomatinės tarny
bos tęstinumo reikalu.

7. Prašo PLB Valdybą finansuoti Sibire 
kentėjusios Dalios Grinkevičiutės is
torijos "Ledo Pragaras" (Infierno de 
Hielo) išleidimą ispanų kalba.

8. Steigia Pietų Amerikos Lietuvių In
formacijos Centrą, Caracas, Venezue
loje, Jo tikslas yra telkti informacinę 
kultūrinę medžiagą apie Lietuvą ir ja 
keistis su visomis P Amerikos kraštų 
Lietuvių Bendruomenėmis ar jas at
stovaujančiomis organizacijomis Sis 
Centras artimai bendradarbiaus sų

Lietuvių Informacijos Centru New 
Yorke. P. Amerikos Liet mformac 
jos Centro organizavimu rūpinasi Ve 
nezuelos LB Krašto Valdyba.

Vaclovas Kleiza — PLB pirmininko 
pavaduotojas

Julius Mičiūdas — ALOST ( Argenti
nos pirmininkas

Jonas Tatarunas — BLB-nės Valdy
bos pirmininkas

Kun. Jonas Giedrys — Urugvajaus L.
Kultūros Draug. Pirmininkas 

Dr. Vytautas Dambrava — Venezue- 
los L. Bendruomenės P-kas.

TĖVO J. BRUŽIKO PRISIMINIMAS

A. a., kun. Jonas Bružikas, S. J.

Mookos Maldos Apaštalavimo Mote 
rys kviečia dalyvauti Mišiose už a.a. 
Tėvą JONĄ BRUŽIKĄ, SJ, kurios bus 
atlaikytos kovo 14 d... 8 vai. šv. Kaži 
miero p-jos koplyčioj. Kovo 13 sueina 
9 metai nuo jo mirties.

' Dra. HELGA HERING >
MEDICA - GYDYTOJA

HOMENS SENHORAS CRIANÇAS

KALBAMA LIETUVIŠKAI
Av. Euüna, 99 V. St*. Mam d& 800 às 12 h. 
das Mi» is 1800 Fonèt 265-7590 
Rua Quartún Barbosa, 6 - B. do Limão į
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mūsų žinios
BOM RETIRO

PAMALDOS UŽ LIETUVĄ
įvyks š.m. kovo 14 dieną, S. Ines 

kolegijos koplyčioje, RuaTrês Rios, 
364, 10,15 valandą.

Vietos ir apylinkių tautiečiai nuošir
džiai kviečiami dalyvauti pamaldose 
už pavergtą Tėvynę.

MŪSŲ LIET U V A 7

A+A
JONUI VYTAUTUI AUGUSTAIČIUI

mirus, jo žmonai Adelinai, sūnums — Nelsunui, Clovis, Claudijui ir Marijai 
Reginai, — broliams — Juozui ir, Lietuvos Sąjungos-Alianęa Valdybos na
riui Antanui, brolienėms ir mirusiojo artimiesiems, reiškia gilią užuojautą

Lietuviu Sąjungos - Aliança
Valdyba

Ta pačia proga melsimės ir už katali
kiškąją Lenkiją, šiuo laiku pergyvenan
čią ypatingus politinius sukrėtimus ir 
medžiaginius nedateklius.

PLIAS PRANEŠIMAS
Pasaulio Lietuviu Inžinierių ir Archi

tektu Sąjungos pirmininkui Algirdui Idi- 
kai išvykus ilgesniam laikui j USA, pir
mininko pareigas perėmė vice-pirminin- 
kas Leonardas Mitrulis, Rua do Cursino, 
314 — Saúde, telef.: 273-6434.

ALGIS SAVICKAS
nenuilstantis ML-vos bendradarbis kovo 
12 d. su padėka Dievui pamini savo gim
tadienį.

Sveikatos ir gausios Viešpaties palai
mos pasišventusiam spaudos bendradar
biui linki dėkinga MŪSŲ LIETUVA.

KUN. DR. A F. BENDORAIČIO 
20lmečio veiklos minėjimo proga balan
džio 17 d. (šeštadienį, popietėj) bus ir 
labdaros "bingo". Jau gautas PHILIPS 
didelio formato televizdius, kaip vienas 
"geros pradžios" fantas. Laukiama ki
tu dosniu fantų.

"Labdaros arbatėlėje" stalai rezer- 
vuotini jau dabar. (Cr.300 ar laisva di
desnė auka).

Fantus galima įteikti ir kvietimus ne
delsiant įsigyti šv. Kazimiero parapijos 
raštinėje.

Organizacinis Komitetas

Auka prisidėk prie lietuviškos 
spaudos išlaikymo!

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

MinĖsombrinhas. tipo Italiano e Alemão.

Vicente Vítor Banys Lida.

Rua Coelho Barradas404 - V. Prudente • Fòne:'274-O677 Res.: 2744886

TURISTĖS - PAMALDININKÉS
Ryšium su praeito "ML" — 1748 n- 

rio trumpa žinute apie dvi drąsias lietu
vaites keliauninkes iš Klevelando Eleną 
Savickaitę - Filek ir Oną Spaustinaitytę 
-Klikūnienę — dera dar ką pridėti ir pa
komentuoti.

Iš turistinio taško žiūrint, musu ke
liauninkėm atrodė pasibaisėtinas São 
Paulo didmiesčio judėjimas, triukšmas 
ir oro užteršimas.

Iš lietuviu mažai ką tematė.
Joms, visti k pasisekė aplankyti V. 

Zelinos bažnyčią ir su klebonu J. Šeš
kevičium susipažinti. Juodvi pažinojo 
ir kun. B. Sugintą, V. Zelinos bažnyčios 
statytoją, dažnai besilankantį Klevelan- 
de.

Kun. P. Urbaičio lydimos jos dar ap
lankė Vila Prudentes bibliotekos lietu
višką parodą, ir liko net nufotografuo
tos, dėka bibliotekos sekretorės.

Mes žinome, kad nevisi turistai ryž
tasi būti ir pamaldininkai.

Musu tautietės iš Klevelando, (ten 
kur dabar darbuojasi ir musu neužmirš
imas Tėvas Jonas Kidykas, S.J.(ryžosi 
bent su garsiąja Brazilu Tautine Švento
ve neprasilenkti. Ten juodvi praleido 
kelias dienas dvasios pakėlimui ir kūno 
atgaivai,
RIO DE JANEIRĄ BELANKANT...

Rio mieste musu turistės apsistojo 
pas visus priimantį patriotą savanorį — 
kūrėją, p. Igną Dubauską,

Kom. Kazys Gsulia, buvo Dievo Ap
vaizdos žmogus, taip,kad j trumpą lai-

30-TOS DIENOS MIŠIOS
už a.a. JONĄ VYTAUTĄ AUGUSTAIT| 

bus atlaikytos sekmadienį, kovo 21 d. 8 vai. ryto N. 
S. de Lourdes bažnyčios grutoj, Agua Rasa.

Apylinkės gyventojus ir visus bičiulius karštai kvie
čiame dalyvauti.

Antanas ir Elena Augustaičiai

ką keliauninkės galėjo aplankyti "visu 
močiutę" p. Uršulę Gaulienę, būti sve
čiuose Governatoriaus saloje, o Niteroi 
mieste - net kun. kleb. Mečislovą Va
liukevičių pasveikinti.

Jos liko sužavėtos kom. Kazimiero 
ir ponios Elenos Gaulių bei adv. E. Jo
no Petraičio paslaugumu.

Pelenu Trečiadienį, abi keliauninkės 
dalyvavo ilgose pamaldose Rio senoje 
Katedroje, kur kartą j mėnesį lietuviai 
susitinka ir kartu pasimeldžia.

Užbaigtuvėm juodvi suspėjo aplan
kyti ir Corcovado Kristaus Išganytojo . 
statulą, tą įspūdingą pasaulio jžimybę.

Kun. P. Urbaitis

SVEČIAI IŠ RIO
P. Gražvydžio Remenčiaus lydimi, 

ant šv. Kazimiero atlaidų atvyko Henri
kas Vycas, Bronislava ir Marija Rūta Vy- 
cas. Svečiai nusipirko lietuviškos muzi
kos juostelių, lipinėlių automobiliams, 
apžiūrėjo ML spaustuvę ir pasižmonėjo 
su šv. Kazimiero šventės dalyviais. Sve
čiai buvo apsistoję pas pp Remenčius, 
Europos pensijone Guarujoj. Bronisla
va ir Marija Rūta yra po karo atvykusių 
Brazilijon, Stasio ir Bronislavos Vyčių 
dukterys.

PATIKSLINIMASi.

"Musu Lietuvos" nr. 8, vasario 25 
d., Lietuviu Sąjungos-Alianęa Pasto
gėj skyriuje, straipsnyje "visuotinis 
narių susirinkimas", įsibrovė nemalo
ni klaidą, kurią prašom atitaisyti;

Trečiame perskyrime, kur pasakyta: 
"Revizijos komisijos vardu, kurią su
daro Jonas Valavičius, Jonas Bratkaus- 
kis ir Stasys Paukštis...", turi būti: 
"Revizijos komisijos vardu, kurią su
daro Jonas Valavičius, Jonas Bratkaus- 
kis ir Kazys Paukštis..."

Antanas Dutkus

'PARDUODAMAS!
NAMAS: 3 dideli kambariai, virtu
vė, toaletas ir skalbykla.Namas ge
roj vietoj: nėra arti fabriku, apse- 
mimo pavojaus, triukšmo.

R. Barão de Juparaná, nr. 157
V. Zelina. Teirautis pas Petrą La- r 
pienj toj pačioj gatvėj n r. 151.

sa
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8MŪSŲ ŽINIOS
V. Z E L 8 N A

ŠV. JUOZAPO ŠVENTĖ

Kovo 19 dieną
— Mišios lietuviškai: 7 vai.
— Mišios portugališkai: 19,30 vai.

Visi kviečiami atsilankyti.

V. ZELINOS KERMOŠIUS
Sv. Juozapo parapija, po praeitų me

tų pasisekusio kermošiaus, šiemet ren
gia KERMOŠIŲ II. Įvairių organizacijų 
komisija jau keli mėnesiai kai dirba ir 
ruošiasi. Šiemet bus net 14 barakų ku
riuose bus galima pirkti įvairiausių val
gių. Lietuviai nori šiemet pakartoti pra
eitų metų pasisekimą ir dar net daugiau 
padaryti. Šeštadienį šeimininkėms ne
reikės virti vakarienės: bus galima pasi
gardžiuoti įvairiais valgiais ir net namo 
nusinešti, (vairių tautų grupės pasirodys 
su šokiais ir dainomis.

Kermošiaus pelnas skiriamas parapi
jos reikalams. Kas nori prisidėti darbu, 
maistu ar pinigais, prašomi kreiptis į 
kleboniją.

Dosniems ML rėmėjams širdingiausia padėka 
Administracija

JONAS ir ALDONA VALAVIČIAI
JADVYGOS DAGILIENĖS 5 mirties metiniu proga

MUSŲ NR. 10(1749) 1982.IIM1

GARBĖS

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

ANTRASIS SV. JUOZAPO PARAPIJOS

K E RM@ŠI U S
V. ZELINOJ, Ouarena gatvėje nuo Praça Rep. Lituana 

Kovo 13 — 14 dd ir 20 — 21 dd.
PRASI DĖS: šeštadieniais nuo 17 vai. iki 24 vai. 

sekmadieniais nuo 11 vai. iki 24 vai.
RENGIA visos parapijos organizacijos ir PAULISTUR 

Bus 14 barakų su įvairių tautų tipiškais valgiais.
PASI RODYS įvairių tautų grupės su šokiais ir dainom.

NUOŠIRDŽIAI KVIEČIAME IR LAUKIAME

ŠVENTĖ LITUANIKOJE
Po visų atidėliojimų, šventė Lituani

koje tikrai jvyks kovo 28.
Važiuoti galima savo susisiekimo 

priemonėmis arba specialiais autobu
sais. Vietą autobuse galima užsisakyti 
pas p. J. Tata.ru ną (telefonas 63-7344),

> Šv. Kazimiero parapijos ktebenmoje 
(telef. 273-0338), Šv. Juozapo parapi
jos klebonijoje (telef. 63-5975).

Autobusai išeis iš Vila Zelinos 7,36 
vai.-

10 vai. Šv. Mišios Lituanikoje
Po Mišių koplyčios pamatų šventini

mas ir, plaukimo baseino atidarymas 
(inauguracija).

12.30 vai. pietūs.
Veiks Svečių Namo svetainė. (Norin

tieji pietauti svetainėje prašomi praneš
ti iš anksto). Piknikų name bus kepa
mas "churrasco" ir veiks bufetas.

15.30 vai. kava (Svečių Namuose).
16.30 vai. autobusai išvažiuoja atgal.
Lituanikos vadovybė kviečia visus 

lietuvius šią datą paskirti susitikimui 
Lituanikoje.

mirus
žmonai Lirijai ir visai šeimai reiškiame gilią užuojautą 
ir drauge liūdime.

MOŠŲ MIRUSIEJI
ALEKSANDRA BAČELIENĖ mirė 

Šventos Elenos ligoninėj (Vergueiro) 
praeito pirmadienio (kovo 1-os d.) 
naktį sulaukusi 72 metus.

Platesnis nekrologas bus kitame 
ML numeryje.

Musų Lietuvos skaitytojos ir rėmė
jos a. a. Aleksandros Bačelienės vai
kams ir giminėms redakcija ir adminis
tracija reiškia užuojautą.
7-tos DIENOS MIŠIOS
už a.a. ALEKSANDRĄ BAČELIENĘ 
bus atlaikytos kovo 9 d., 19,30 vai. 
šv. Kazimiero parapijos koplyčioj.

Kovo 4 d. staigiai, širdies priepuolio 
ištiktas ant gatvės, mirė ANTANAS 
NANARTAVIČIUS, 51 metų.

Kilęs iš Kuršėnų, atvyko Brazilijon 
1927 m. Gyveno São Paule.

Paliko liūdesy motiną, seserį bei 
daug bičiulių.

Kun. Pr. Gavėno palydėtas, buvo pa
laidotas V. Alpinos kapinėse.

TAUTOS IR JAUNIMO GLOBĖJO 
ŠVENTĖ

Šv. Kazimiero Parapijoje, įvyko šio 
kovo 7 dienos popietėje, su ypatingai 
gausiais dalyviais, pagal skelbtą progra
mą, su visų atsilankiusiųjų pasitenkini
mu.

Maloni naujiena visiems buvo įspū
dingas, tautiniais motyvais padarytas, 
relikvijorius ponios Urušulės Gaulienės 
padovanotas ir kun. P. Urbaičio iš Rio 
atvežtas, ir pirmu atveju panaudotas 
Šv. Kazimiero relikvijai.

Pilnesnis pakilios šventės aprašymas 
bus sekančiame "ML" numeryje.

7-tos dienos Mišios bus kovo 11, ket
virtadienį, 20 vai. V. Zelinos bažnyčioj.

Lai Viešpats jį priima j savo amžiną 
Buveinę.
MIRĖ VALENTINAS B EIVYDAS

Praeitą šeštadienį, kovo 6 d..mirė 
VALENTINAS BEIVYDAS:

Laidotuvių pamaldos buvo ir su lie
tuviškom, o po to, ir portugališkom 
Mišiom Beneficência Portuguesa ligoni
nės koplyčioje, sekmadienio popietėje.

Pilnesnis nekrologas to gausios šei
mos tėvo ir pavyzdingo kataliko, bus 
sekančiame "ML" numeryje.

7-tos mirties dienos Mišios bus Can
delária bažnyčioj, (São Caetano do Sul)
20,30 vai.

Velionio šeima nuoširdžiai kviečia 
lietuvius dalyvauti pamaldose.
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