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RIO DE JANEIRO. Nors ir maža Rio lietuviu kolonija, bet iškilmingai paminėjo Vasario 16-sios švente. Nuotraukoje: Pavergtu Tautu atstovai 
su vėliavom, garbės prezidiumas ir dalis svečiu. Pagrindine minėjimo kalba pasakė kom. Kazimieras Gaulia.

TIKĖJIMAS IR VILTIS TAUTOS 
ATEITIMI

Dr. S. A. Bačkio, Lietuvos atstovo, žodis į Lietuvę
Sutinkame šiemet Naujuosius Metus tokioje tarptautinėje 

padėtyje, kurioj pagal popiežiaus 1982 metu sausio 1 d. skirtą 
pareiškimą "Yra rimtu grėsmių taikai pasaulyje", o pagal pre
zidento Reagano gruodžio 23 d. žodžius "Pasaulis yra pilnas 
pavojų bei pažadų. Daugelis žmonių ir dabar tebegyvena tiro
nijoje ir skurde".

Tos mintys rodo, kaip visiems sunku yra atsakyti j kylan
čius klausimus ryšium su tebesitęsiančia Lietuvos okupacija, 
įvestu karo stoviu Lenkijoje, Sovietų kariuomenės buvimu Af
ganistane, Artimųjų Rytų problemomis, atominio karo baime, 
branduolinių ginklų pašalinimo projektu ir 1.1. Esmėje šių Nau
jųjų Metų išvakarėse padėt j paaštrino Lenkijoje smurto priemo
nių pavartojimas, laužąs žmogaus teises ir laisves, garantuotas 
Pasauline žmogaus teisių deklaracija ir Helsinkio baigiamuoju 
aktu. Daugely Vakarų kraštų vyko ir vyksta manifestacijos 
prieš Lenkijoje įvestą karo stovį, Sovietų diktuojamą.

Spaudoje buvo reiškiamos mintys, kad butų paskelbtos 
sankcijos prieš Lenkiją ir Sovietų Sąjungą dėl 1975 metų Hel
sinkio akto nuostatu nesilaikymo. JAV paskelbė 1981.XII.29 
eilę sankcijų prieš Sovietų Sąjungą. Šia proga prisimintina pre
zidento Reagano 1981.XII.4 proklamacija, kuria buvo paskelb
ta gruodžio 10-ji Žmogaus teisių diena, gruodžio 15-toji Teisių 
rinkinio diena ir Žmogaus teisių savaitė, pradedant gruodžio 
10-tąja diena. Toje proklamacijoje sakoma: "Mes ir toliau 
stengsimės pilnai laikytis tų teisių musų krašte ir skatinsime jų 
laikymąsi užsienyje. Mes negalime turėti didesnio noro žmoni
jai, kaip tą, kad visi žmonės galėtų tomis teisėmis naudotis".

Prezidentas proklamacijoje pareiškė, kad po daugelio metų 
pastangų "J.T. žmogaus teisių komisija ir visumos susirinki
mas priėmė deklaraciją, smerkiančią bet kokią diskriminaciją, 
liečiančią religiją. Joje skelbiama, kad tėvai turi turėti teisę m< 
kyti savo vaikus Dievą garbinti ir kad visos tikybos turi teisę 
skelbti savo tikėjimą, paruošti savo dvasininkus ir laikytis savi 
jų papročių ir švenčių".

Sutikdami Naujuosius 1982 metus iš vienos pusės matome 
pasaulyje Žmogaus teisių ir laisvių deklaracijų pabrėžimą, o iš 
kitos pusės — smurto ir žiauriausių priemonių vartojimą toms 
teisėms ir laisvėms užgniaužti. Mums, musų tautos laisvės byli 
ginant, tenka dar daugiau pabrėžti žmoniškumo, moralės, tei
singumo ir tarptautinės teisės principus, kad geriau butų gali
ma apsaugoti pavergtuosius nuo dar didesnio smurto ir prie
spaudos. Lietuvių tautos teisių ir aspiracijų gynėjai gerai žino, 
kad Sovietų Sąjungos okupuotoje Lietuvoje įsakomi pareigū
nai nesilaiko nei Pasaulinės žmogaus teisių deklaracijos, nei 
baigiamojo Helsinkio akto nuostatų, nepaisant, kad vakarie
čiai tarptautiniuose forumuose nuolat tai Sovietams kartoja. 
Lietuvių išeivija ta kryptimi taip pat stiprina veiklą parodyti 
Sovietų Sąjungos nusikaltimus teisėms, kurias Sovietai yra pa
sižadėję gerbti. Tikėkimės, kad pasaulinė opinija ir Vakarų 
valstybių žygiai paveiks Sovietų Sąjungą, kurios viduje bręsta 
didelės sunkenybės. Mums dar daug pastangų, kantrybės ir iš
tvermingumo reikės,kol bus laimėta Lietuvos laisvės byla. Bet 
tėvynės meilė, ryžtas laisvai gyventi ir nepriklausomai tvarky
tis mus visus jungia ir stiprina. Niekas nepajėgs sugriauti mū
sų tikėjimo ir vilties j laisvos Lietuvos ateitį.

Naujųjų Metų proga nuoširdžiai sveikinu Lietuvos pasiunti
nybės ir savo vardu visus pavergtos tėvynės tautiečius. Linkiu 
kad ateinantieji metai visiems atneštų šviesesnių vilčių į geres- 

•ni ryt°iU- (Draugas)

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka
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Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos Nr. 49

na iš Tytuvėnų i Šiluva. įvyksiančia 1981 m. 
rugpjūčio 23 diena".

Rugpjūčio mėnesio pradžioje buvo iškvies
ti i rajonu vykdomuosius komitetus kunigai: 
Alfonsas SVARINSKAS. Sigitas TAMKEVl- 
Č1US, Algimantas KEINA, Vaclovas ST ARE
NAS, Kastytis KRIKŠČIUKAITIS ir kiti ir 
jiems buvo perskaitytas įgaliotinio P. AN1LIO- 
NIO įspėjimas: “Raseinių ir Kelmės rajonu 
LDT Vykdomieji komitetai, remdamiesi “Re
liginiu susivienijimu nuostatu" 50 str. atsisakė 
duoti leidimą organizuoti š.m. rugpiūčio 23 d 
procesija iš Tytuvėnų j Šiluva. Todėl įspėju 
jus. kad tokios procesijos organizatoriams ga
li būti taikomos administracinio pobūdžio 
priemonės, numatytos LTSR ATP 1966.V. 12 
įsaku “Dėl administracinės atsakomybės už 
įstatymu apie religinius kultus pažeidima" ar-

“KIAULIŲ MARAS ' ARBA KAIP 
KGB TRUKDĖ EISENA I ŠILUVA

Kasmetinė religinė eisena i Šiluva tapo Lie
tuvos tikintiesiems gražia ir prasminga tradici
ja, o valdiškiems bedieviams — dideliu krislu 
akyse. Kasmet jie laužė galvas, kaip sukliudy
ti eisena. Nevienam maldininkui teko nuken
tėti — jie buvo filmuojami, gąsdinami ir net 
teisiami, pvz., Jadvyga STANELYTÉ. Mečis
lovas JUREVIČIUS ir Vytautas VAIČIŪNAS. 
Tačiau šitos demagogiškos priemonės tikinčių
jų neišgąsdino. Atvirkščiai, šiais metais vis Lie
tuva ypač ruošėsi maldingai kelionei i Šiluva. 
Bažnyčiose buvo skelbiama eisenos diena.

Kadangi nuteistieji už eisena buvo kaltina
mi, kad eisenai jie neprašė iš valdžios leidimo, 
todėl liepos 8 d. TTG Kataliku komitetas pa
siuntė LKP Centro Komitetui ir Ministru Ta
rybai dokumentą N r. 49. kuriame rašoma: 
“Š.m. birželio 25-26 d.d. įvyko du teisminiai 
procesai už 1979-1980 m. religines eisenas iš 
Tytuvėnų i Šiluva. LTSR Aukščiausias Teis
mas Vilniuje nuteisė darbininką Mečislovą JU
REVIČIŲ 3 metams laisvės atėmimo, atlie
kant bausme griežto režimo pataisos darbu 
kolonijose ir Širvintuose - inžinierių Vytau
tą VAIČIŪNĄ 2,5 metu laisvės atėmimo, at
liekant bausme paprasto režimo pataisos dar
bu kolonijose. Nesuprantama, kokiu pagrindu 
Vytautas VAIČIŪNAS buvo teisiamas Širvin
tuose? Abu teisiamieji — geri katalikai ir aukš
tos moralės žmonės buvo kaltinami, kad orga
nizavo ir aktyviai be Vykdomojo komiteto 
leidimo dalyvavo religinėse eisenose iš Tytuvė
nų i Šiluva. Teisiamieji negalėjo suorganizuo
ti tokio dydžio eisenas ir šito kaltinimo nepa
rėmė nė vienas liudininkas. Kadangi M. JURE
VIČIUS ir V. VAIČIŪNAS religiniu eisenų iš 
Tytuvėnų i Šiluva neorganizavo, tai nė leidi
mo neprašė. Religinės eisenos iš Tytuvėnų i 
Šiluva yra tradicinės ir tikintieji niekieno ne
organizuojami į jas renkasi.

Mes norime pastebėti, kad LDT Vykdomie
ji komitetai religinėms eisenoms leidimu nie
kada neduoda. Pvz., Viduklės, Kybartu ir

Skaudvilės klebonai nekarta kreipėsi i Vykdo
muosius komitetus, prašydami religinėms eise
noms leidimo. Ne tik leidimu, bet ir atsaky
mu i prašymus negavo. Buvęs Raseinių Vyk
domojo komiteto pirmininko pavaduotojas 
Z. BUTKUS Viduklės klebonui pareiškė: 
“Mes jokio leidimo religinėms eisenoms nie
kada neduosime". Gyvenimo patirtis rodo, 
kad vietiniai tarybinės valdžios organai veikia 
tik kaip ateistu atstovai, vadovaudamiesi kaž
kokiomis slaptomis instrukcijomis ir nurody
mais. Todėl nereiktu stebėtis, jei. praradę vil
ti gauti eisenoms leidimą, žmonės jo ir nepra
šo.

Tikintieji ne karta kreipėsi i Tikinčiųjų tei
sėms ginti kataliku komitetą, prašydami ap
ginti ju teises, garantuotas LTSR Konstituci
jos 48 ir 50 straipsniais. Todėl mes ir kreipia
mės i LTSR Ministru Taryba, ir prašome leis
ti tikintiesiems tradicine, grynai religine eise-

Marijos apsireiškimas ir skrynios at
radimas Šiluvoje

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

ba baudžiamosios LTSR BK 143 straipsniu".
Šie metai Lietuvos Kataliku Bažnyčioje ta

po nepakartojamais. Rožančiaus malda sukė
lė ant kojų milicija, saugumą ir kariuomene. 
- visa sovietinės valdžios aparata, kuris karšt
ligiškai ėmėsi visų jam įmanomu “profilakti
niu" priemonių.

įstaigose ir fabrikuose (Telšiuose. Panevė
žyje ir kt.) pareigūnai įrodinėjo žmonėms.kad 
nereikia eiti i Šiluva. Vilniaus. Kauno ir kitu 
miestu įvairiu gamyklų ir ištaigu vadovams bu
vo uždrausta darbuotojus ir automašinas sius
ti j komandiruotes Žemaitijos link iki rugpiū
čio 23 d. Jurbarko raj. kompartijos pirmasis 
sekretorius įpareigojo kolūkio vadovus neduo
ti transporto priemonių žmonėms iki rugpiū
čio 27 d.

1981 m. rugpiūčio 9 d. Kaune iš Veterina
rijos darbuotoju pasklido žinia, kad Resp. Ve
terinarijos valdyba įsakė Žaiginio tarybinio 
ūkio (esančio 8 km. nuo Šiluvos) pavaldiems 
darbuotojams surasti kiaulių virusini susirgi
mą - Tešeno liga ir paskelbti del kiaulių maro 
karantina. Nors jokiu kiaulių susirgimo nebu
vo. rugpiūčio 13 d. Raseinių raj. laikraštis at
spausdino toki skelbimą:

Rajono gyventoju žiniai
Ryšium su aštrios užkrečiamos kiaulių li

gos pasirodymu Žaiginio tarybiniame ūkyje 
įvedamas karantinas Žaiginio tarybiniame ri
kyje ir besiribojančiuose Skaraitiškės tarybi
nio ūkio, “Atžalyno". M. Kalinino ir Pikčiu
mi kolūkiu teritorijose.

Bet kokiu transporto priemonių įvažiavi
mas bei pašaliniu asmenų įėjimas i minėtus 
ūkius nuo rugpiūčio 15 d. uždraustas.

iki karantino pabaigos, apie kuria bus pra
nešta, prekiavimas paršeliais Raseinių turga
vietėje uždraustas. .

Raseinių rajono LDT vykdomasis komite
tai (bus d u
f“ ----------- -- CURSO------- —-n
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AUKŠTYN
ŠIRDIS!

Kun. Pr. Gavėnas

MINTYS 
SEKMADIENIO 
SUSIKAUPIMUI

GYVENIMAS I R 
PR ĮSI KĖLIMAS

Gavėnia, per Liturgiją, mus veda prie 
vis artimesnio ir intymesnio susitikimo 
su Kristumi. Šiandien mus veda net. . 
sėstis už stalo kartu su Juo.

(.Musų bičiulis Kristus
Kristaus laiku gyvenimo vaizdelis, ku

rį pristato Evangelistas Jonas (Jo 11, 
1-45):

Betanija. Jaukus namelis. Jame gyve
na Morta, jos sesuo Marija ir brolis Lo
zorius.

- Jie turi draugu ("Daug žydu buvo 
atėję"). Tarp ju svarbiausias - Jėzus: 
"Jėzus mylėjo Mortą, jos seserj Marija 
ir Lozorių".

- Lozorius suserga; visi susirūpinę; 
ir pasiunčia žinia Jėzui: "Tas, kurj tu 
myli, serga".

- Ateina mirtis: liūdesys, gedulas, 
net tam tikras nusivylimas Bičiuliu:".Jei 
būtum čia buvęs, mano brolis nebūtu 
miręs'' . . .

Tai galėtu būti ir betkokios musu šei
mos gyvenimo vaizdas.

Tik reikėtų klaustis: kiek šiandien tik
ru draugų-bičiulių? ir ypač ar jaučiamas 
šeimos draugu-bičiuliu Jėzus? Ir ar jis 
kviečiamas j namus, ypač liūdesio valan
doj?

II. Dievas rūpinasi mumis
Kas neturi tikėjimo, ar jo tikėjimas 

tik paviršutinis, prieš skausmę — ligą ir 
ypač namiškio netikėtą mirtį — gali pa
sišiaušti, sukilti prieš Dievą ar net "ne
tekti tikėjimo".

O kas gyvena tikėjimu, net ir tam
siausią gyvenimo valandą gali pulti prie 
Dievo, ant jo pasiremti, rr net pagilinti' 
savo tikėjimą, kaip kad čia Morta: 
"Taip, Viešpatie, aš tikiu. Ir dabar ži
nau, kad ko tik prašysi, Dievas tau 
duos. .."

Reikia priprasti dažnai sužadinti ti
kėjimą-pasitikėjimą Dievu, ypač gi sun- 
kesnėm gyvenimo valandom.

Ir gyvai įsitikinti, kad nelaimė,skaus
mas, liga ir net mirtis nėra Dievo baus

mė, ar "įrodymas", kad "Dievas mumis 
nesirūpina, jam nesvarbi musu gyveni
mo eiga". Oi ne.

Per savo Sūnų Kristų Dievas mums 
įrodo, kad jis mumis rūpinasi, kad jam 
svarbūs visi, tiek ištisos tautos, kiek in
dividai.

— Lozoriaus atžvilgiu: "Eikim į Judė
ją .. . Musu bičiulis Lozorius užmigo 
(mirė), bet aš eisiu jo pažadinti".

"Jėzus labai susigraudino. . . pravir
ko. Tada žydai ėmė kalbėti: Štai, kaip 
jis jį mylėjo".

- Žydu tautos atžvilgiu: Jėzus ver
kia dėl Jeruzalės, "kuri žudo pranašus" 
- ir greitai jį patį nužudys. . .

- Kiekvieno musu atžvilgiu: "Dėl 
musu, žmonių, nužengė iš Cbngaus, įsi
kūnijo. . . buvo prikaltas prie kryžiaus" 
(Credo).

Dėl musu ir šiandien jis atnaujina 
kryžiaus auką, dėl musu pasilieka ta
bernakulio namely, dėl musu įeina į 
musu širdis . . .

Taigi, Dievas ne tik rūpinasi visu ma
no gyvenimu, bet ir apsigyvena many
je.

Tik čia prisistato kitas klausimas:
- Ar tai man svarbu? Ar aš tuo rū

pinuosi? ....

Ar tu nenori būti mano bendradarbiu? • Kas bega nuo lietuviškos spau
dos, bėga nuo savo tautos____ ___ _ ____— ----------- -

( J. BUTRIMAVIČIUS
ADVOCACIA
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III. P r i s i k ė H m o puota
— Anuomet
Kristus, tikras žmogus, kaip ir mes, 

verkė prie bičiulio Lozoriaus kapo; 
kaip amžinasis Dievas ir gyvybės vieš
pats, jį prikėlė iš numirusiu-

— Šiandien per sakramentus visiems 
užtikrina perėjimą iš mirties j gyveni
mą (plg. Prefaciją).

Užtikrinti perėjimą iš mirties j gyve
nimą — pagrindinis tikslas, dėl kurio 
Kristus atėjo j pasaulį: kai bėjo-mokė, 
darė stebuklus, kentėjo kryžiaus mirt) 
ir prisikėlė iš numirusių.

"Daugelis žydu, pamatę, ką Jėzus 
padarė, įtikėjo jį".

"Jei jumyse gyvena Dvasia to, kuris 
Jezu prikėlė iš numirusių, tai jis atgai
vins ir jūsų mirtinguosius kūnus savo 
Dvasia, gyvenančia jumyse" (Rom 8,11).

Tačiau "kas neturi Kristaus Dvasios, 
nėra jo".

Ir "kas gyvena kūniškai, negali patik
ti Dievui".

Tad reikia patikrinti krikšto paža
dus, pirmosios komunijos jsipareigoji- 
[dus — atsinaujinti, atgimti dvasioje,pri
sikelti naujam gyvenimui.

"Šešioms dienoms belikus iki Vely
kų, Jėzus atėjo i Betaniją, kur gyveno 
jo prikeltas iš numirusių Lozorius. Ten 
buvo jam iškeltos vaišės. Morta tarnavo, 
o Lozorius kartu su svečiais vaišinosi 
prie stalo" (Jo 12, 1 ss).

Sėstis kartu su Jėzumi prie to paties 
vaišių stalo! Valgyti kartu su Juo.

Tai VELYKOS!
Neapsakomas džiaugsmas.
Ne tik man, o ir pačiam Kristui. Juk 

jis tam įsteigė Velykas — ir vaišių stalą: 
"Imkite ir valgykite. . . Imkite ir gerki
te. . ."

Tik reikia būt prisikėlusiam.
Tad ar neverta bandyt pergyventi? i

Vakaru Vokietijos katalikai 
per savo šalpos organizaciją 
“Adveniat” pastarųjų dviejų de
šimtmečių laikotarpyje yra pa
siuntę į P. Ameriką $600,000.000 
vertės pašalpos. Šią žinią patei
kė popiežiškoji P. Amerikos ko
misija. kuriai vadovauja kard. 
Sebastiano Baggio.
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NETEKOME ALEKSANDROS VAISIUNIENÉS

VASARIO 16 VENEZUELOIE

Siu metų vasario mėn. 28 dieną Ca
racas mieste Venezuelos lietuviai iškil
mingai atšventė Vasario Šešioliktąją. 
Mišias laikė vyskupas Miguel Delgado, 
asistuojamas Venezuelos Lietuvių Sie
lovados Vedėjo, kun. Antano Perkumo

Iškilmingą minėjimo aktą atidarė

Iš kairės: kun. P. Urbaitis, A. Vaisiunienė, kun. A. Perkumas Venecueloje

Iš Venezuelos mus pasiekė žinia,kad 
Karake kovo 13 d. širdies smūgiu mirė 
ALEKSANDRA VAISIUNIENĖ. Ir bu
vo palaidota sekančią dieną, kovo 14.

"Laidotuvėse dalyvavo daug musų 
tautiečių — rašo; buvo ir iš provincijos. 
Koplyčioje kun. Antanas Perkumas at
laikė atitinkamas pamaldas ir pasakė 
gražią kalbą. Kapinėse su Aleksandra 
atsisveikino prie duobės evangelikų kun. 
dr. Janos Domjan (vengrų tautybės). 
Prie duobės susirinkusiems, Venezuelos 
L.B-nės valdybos pirmininkas, dr. Vy
tautas Dambrava, pasakė turiningą ir il
gą su Aleksandra atsisveikinimo kalbą".

Aleksandra Kairytė Vaisiunienė gi
mė 1913.5.26 d. Rosalime. Tėvai: Emi
lija Purvinytė — ūkininko duktė, ir Po
vilas Kairys — Vidaus Reikalų Ministe
rijos valdininkas. Išėjusi pradžios mo
kyklą Berklainių dvare, lankė Biržų gim
naziją. Vokietijoje — Hamburge baigė 
trijų metų svetimų kalbų institutą (ge
rai kalbėjo rusų, vokiečių, prancūzų, is
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panų ir latvių kalbom). Dar baigė Pre
kybos Mokyklą ir Vokietijoj gailestin
gų seserų kursus. Karake, Venezueloj, 
22 metus dirbo kaip gailestinga sesuo 
ir klinikos administratorė. Lietuviškoj 
srity — daug metų buvo Karako Apy
linkės Valdyboj ir Venezuelos Centro 
valdyboj.

Su žurnalistika susipažino dar Lietu
voj 1933-34 m., dirbdama su Jonu Un- 
guraičiu prie jo administruojamo "Ūki
ninkų Vienybės" laikraščio. Būdama 
Venezueloj bendradarbiavo su jvairiais 
laikraščiais bei žurnalais: Atgarsiai (Ve
nezuelos Lietuvių Savišalpos Bendruo
menės leidinys), Darbininkas, Lietuvių 
Dienos, Tėviškės Žiburiai, Europos Lie
tuvis, Dirva, Draugas, Naujienos, Kelei
vis, Moteris. Buvo oficiali VLB-nės ko
respondentė. Rašė ir Mūsų Lietuvai;

Aleksandrai Vaisiūnienei mirus, gili 
užuojauta ne tik jos vyrui, Juliui Vaisiu 
nui, o ir visai Venezuelos Lietuvių Ben
druomenei bei Užsienio Lietuvių Žarna 
listų Sąjungai. (ML)

Krašto Valdybos Pirmininkas Dr. Vy
tautas Dambrava. Pagrindinę kalbą pa
sakė iš Čikagos atvykusi Bendrojo Ame
rikos Lietuvių Šalpos Fondo Pirminin
kė Marija Rudienė. Ji apžvelgė Ameri
kos lietuvių nueitą veiklos kelią Tėvy
nės labui, kada broliai be žodžio ir raš
to kūrė parapijas, statė bažnyčias, or
ganizavo chorus, steigė organizacijas, 
išsilaikiusias iki mūsų dienų. Vertinda
ma Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
pozityvias pastangas ir jos įnašą j kul
tūrinį išeivijos lobyną, ji reiškė viltj, 
kad Bendruomenė supras reikalą veik
ti išvien su vyresnės kartos Amerikos 
lietuviais, nes jie yra pilnateisiai Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės nariai, ku
rie lygiai sielojasi dėl Lietuvos likimo 
ir krašte pasilikusių brolių gerovės.

Paaiškindama Amerikoje veikiančių 
veiksnių tarpusavio ryšj ponia Rudienė 
plačiau sustojo prie BALFo veiklos, ku
rios dėka tūkstančiai lietuvių įsikūrė 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse. "BAL 
FAS yra organizacija, kuri išsirūpino 
iš JAV vyriausybės 1945 m. Pabėgėlių 
Akto teises nemokamai vežti mūsų 
tremtinius j JAV ir juos įkurdinti, ran
dant pastogę ir darbą. Suradome ir naš
laičių, beklaidžiojančių Vakarų Europo
je, o, atvežus juos j Ameriką, suradome 
šeimas juos priglausti ir įsūnyti". Dėka 
BALFo rūpesčio, daug studentų Vokie
tijoje, Austrijoje ir Prancūzijoje gavo 
stipendijas ir baigė aukštuosius moks
lus.

"Šiandien, — tęsė Marija Rudienė, 
— BALFAS neįsileidžiamas j Lietuvą, 
bet jis paramos ranką ištiesia lietuviams 
visuose Pasaulio kraštuose, neaplen
kiant nė Sibiro".

Ponia Rudienė apgailestavo, kad 
"pasaulyje yra daug išeivių kurie, bū
dami, emigracijoje nutolsta nuo savo 
tautos kamieno, nutolsta dėl savo apsi
leidimo, nepareigingumo, abejingumo 
savo ar savo tėvų žemei Lietuvai". Ji 
kvietė lietuviškąjį jaunimą aukotis, įsi 
jungti j darbą ir jam vadovauti, nes jau 
nimui tenka garbinga istorinė pareiga 
ateityje išlaikyti savo rankose ir savo 
valioje lietuvių išeivijos likimą.

Minėjime dalyvavo latvių, lenkų ven
grų ir ukrainiečių atstovai. Brazilijos 
lietuvius iškilmingame minėjimo akte 
atstovavo Jaunimo Sąjungos vicepirmi
ninkė p. Sandra Saldytė.

Priimtose rezoliucijose prašyta šv.

4



nr. 13(1752) 1982.IV.1
Į. 1 -.■) ' '"'-Įirj'lIj'lllTT-'''

Tėvą baigti arkivyskupo Jurgio Matule
vičiaus kanonizacijos bylą ir jj paskelb
ti šventuoju. Kitos dvi rezoliucijos rei
kalauja, kad Sovietų Sąjunga atidarytų 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos kraštus 
tarptautiniam turizmui, o taip pat pa
naikintų nepaprastai aukštus muitus 
už šalpos siuntas j Lietuvą.

Meninėje dalyje šoko iš Valencijos 
atvykusi lietuvių jaunimo tautinių šo
kių grupė.

Atsidėkodama p.p. Rudžiams už 
Bendruomenei rodomą didelj prielan
kumą ir jai teikiamą visokeriopą para
mą, t vertindama jų darbais ir auko
mis jrodytą didelj sielojimąsi Lietuvos 
likimu, Krašto Valdyba jiems suteikė 
garbes narių vardą. Ponai Rudžiai pasi
žadėjo finansuoti pora leidinių ir atei
tyje remti VLB Krašto Valdybos ir Ka
talikų Misijos pastangas ypačiai orga
nizuojant Pietų Amerikos Lietuvių 
Kongresą 1984 metais, drauge minint 
šv. Kazimiero penkių šimtų metų mir
ties sukaktj. Venezueloje yra prieš du 
šimtus metų jkurtas miestelis, para
pija ir bažnyčia, pavadinti lietuvių šven
tojo vardu.

PO minėjimo sekė ištaigingi pietūs,
kuriuos paruošė lietuvės moterys. Dar
bams vadovavo p. Klovienė.

Minėjimą reikia laikyti gerai pavyku
siu. Didelė padėka priklauso kun. Per- 
kumui, kurio dėka buvo gautos pui
kios patalpos pamaldoms ir šiam minė-
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tarė stiprų Afganistano laisvės kovą re
miantį žodj ir pasirašė deklaraciją. Vice 
prezidentas George Bush savo žodyje 
pabrėžė, kad ir Pabaltijo valstybės yra 
panašios aukos kaip Afganistanas.

Iš lietuvių dalyvavo Dr. K. Bobelis, 
taip pat ALTO, Lietuvių Bendruome
nės, spaudos ir respublikonų partijos 
atstovai. Iškilmingas Afganistano Lais
vės Dienos atidarymas jvyks kovo 21 d. 
prie Washingtono paminklo, Washing
ton© paminklo, Washingtone, taip pat 
Chicagoj, Los Angeles, New Yorke, 
Bostone ir kituose miestuose.

Po iškilmių Baltuosiuose Rūmuose, 
Valstybės Departamente jvyko politi
nis seminaras. Ten kalbėjo Valstybės 
Sekretoriaus pavaduotojas, ambasado
rius W. J. Stoessel ir keli kiti aukštieji 
Valstybės Departamento pareigūnai.

Po to jvyko diplomatinis priėmimas.

VLIKO VALDYBOS MOSĖDIS
S. m. kovo 13 d. Washingtone jvyko 

VLIKO Valdybos posėdis, kuriame pir
mininkaujant Dr. K. Bobeliui, naujoji 
valdyba, VLIKO Tarybos š.m. vasario 
20 d. patvirtinta, pasiskirstė pareigo-
mis sekančiai:

Dr. Domas KRIVICKAS - Pirminin
ko Pavaduotojas; Dr. Kostas JURGÉLA 
- Vice Pirmininkas Tarptautiniams ir 
Politiniams Reikalams; Dr. Elena AR- 
MANIENÉ - Teisinė Patarėja ir Iždi
ninke; Dr. Jonas A, STIKLORIUS —

MŪSŲ ŽINIOS
BIBLIOTECA MUNICIPAL

Municipalinėj Vila Prudentes Bibliote
koj (Av. Zelina, 157) yra lietuviškas sky
rius, kuris nuolat auga naujom lietuviš
kom knygom.

Biblioteka yra atvira kasdien nuo 8 iki 
18 vai., o šeštadieniais nuo 8 iki 12 valar 
dos.

ADRIANA BUITVYDAITÉ kovo 20 d. 
atšventė dvyliktąjį savo gimtadienj.
Adriana yra adv. Jono ir Romildos Bui- 
tvydų vyresnė duktė. Metinėse dalyva
vo Adrianos seneliai Magdalena ir Povi
las Buitvydai, teta Elena, dėdė Algirdas 
ir kiti giminės. Daugiausia svečių tai bu
vo vaikai — Adrianos draugės ir draugai.

ABC Koresp.
’ UŽSIMOKĖJO UŽ "ML"
Vincas BANYS (tėvas) 1.500,00 
Petronėlė PALI VONI ENĖ1.500,00 
Marijona SAKALAUSKAS1.500,00 
Juozas-'Antosė BENDŽIUS2.000,00 
Antanas DUTKUS 2.000,00 
Albinas Henrikas TAU

JANSKAS 1.500,00
Juozas Vytautas BUS-

LIUS 1.500,00
Ona SASNAUSKIENĖ 1.500,00
Miguel STALBA 2.000,00
Simas PLIUNDZIULAI-

TIS 2.000,00
jimui

V. Utenis

AFGANISTANO LAISVĖS DIENA
Š. m. kovo 10 d. Baltuosiuose Rū

muose, Washingtone, prezidentas Rea- 
ganas pasirašė deklaraciją, paskelbda
mas kovo 21 dieną Afganistano Laisvės 
Diena. | šias iškilmes buvo pakviesti 
įvairių etninių grupių, spaudos ir JAV 
Kongreso atstovai. Taip pat dalyvavo 
apie 30 Europos Parlamento narių. Eu
ropos Parlamento delegacijai vadovavo 
vicepirm. dr. E. Kleptch.

Iškilmėse dalyvavo ir žodj tarė bu
vęs JAV Valstybės Sekretorius William 
P. Rogers, Vice prezidentas George 
Bush, Europos Parlamento vice pirmi
ninkas Dr. E. Kleptch bei Afganistano 
laisvės kovotoja, kuri įteikė prez. Rea- 
ganui laisvo Afganistano vėliavą, tarda
ma, "tikiu, kad ateinančios Afganista
no kartos bus laisvos". Prez. Reaganas

Sekretorius; Vytautas JOKŪBAITIS - 
’ Vice Pirmininkas Tarporganizaciniams 

Reikalams; Dr. Jokūbas STUKAS — 
Vice Pirmininkas Spaudos ir Informaci 
jos Reikalams (anglų kalba); Nijolė 
VAITEKÜNIENÉ - Vice Pirmininkė 
Žmogaus Teisių Reikalams; inž. Liūtas 
GRINIUS - Valdybos Narys; Jonas 
Daugėla — Valdybos Narys.

Šiame posėdyje, be einamųjų reika
lų, daug dėmesio buvo kreipiama j Eu
ropos Parlamentą su kuriuo jau yra už- 
megsti geri santykiai. Madrido konfe
renciją atidėjus j vėlyvą rudenį, nutar
ta paruošti atitinkamą dokumentaciją 
apie Sovietų Sąjungos laužiamus Hel
sinkio susitarimo principus. Taip pat 
nutarta sustiprinti ir kur reikalinga iš
lyginti tarporganizacinj bendradarbia
vimą. Tartasi taipgi spaudos ir infor
macijos bei žmogaus teisių reikalais. 
Posėdis užtruko 7 valandas.

30-TOS DIENOS MIŠIOS

už a. a. VALENTINA BEIVYDĄ
bus atlaikytos šeštadienį, balandžio 3 d. 19 
vai. šv. Kazimiero parapijos koplyčioj.

Visus choristus, bičiulius ir pažįstamus 
kviečiame dalyvauti.

Buvęs Aušros Choras

Danutė Sauka GRUNAU-
ER 5.000,00

Marijona MIKOLOJEVI-
ÕIUTÉ 1.500,00

Mečys PALECKIS Jr. 4.000,00
Mečys PALECKIS Jr. 3.000,00
Joana PALECKIS 2.000,00
Norbertas STASIULIO

NIS
Anelė BAUŽIENĖ
Filomena ČERNIAUS

KIENĖ
Povilas URBONAS
Ona TAMALIÜNAS
Adolfas KAUŠINIS
Ona ZUPKIENÊ
Antanas SERBENTĄ
Juozas VAIKŠNORAS
Vitalis BALVOČIUS
Jonas PULTINAVIČIUS
Eduardas UMARAS

2.000,00
5.000,00

2.000,00
3.000,00
2.000,00

100 p. 10 dol.
100 p. 10 dol.

5.000,00
1.500,00
4.000,00
1.000,00
3.000,00— MIŠIOS —

už a. a. JUOZĄ BAUŽĮ
7 mirties metinių proga bus šio balan
džio (abril) 3 dieną, 7 vai. ryto, V. 
Zelinos bažnyčioje.

Giminės ir pažįstami yra nuošir 
džiai kviečiami dalyvauti pamaldose.

Iš anksto dėkoja
Anelė Baužienė
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PIETŲ AMERIKOS LIETUVIUI BENDRUOMENIŲ PIRMININKŲ 
SUVAŽIAVIMAS

DR. VYTAUTO DAM BRAVOS, 
VENEZUELOS LB PIRMININKO,

PRANEŠIMAS
(Tęsinys iš praeito numerio)

Venezuelos Lietuviu Bendruomenė įsijun
gia ir ragina kitus įsijungti i akciją, kad ne 
vien Baltijos kraštu sostinės, o ir tu kraštu vi
dus būtu atviras užsienio turizmui. Baltijos 
respublikoje yra vienintelė vieta šiandien pa
saulyje, kur sovietai dar vis varžo laisva turiz
mą. Šitoks arbitrarinis patvarkymas grubiai 
pažeidžia lietuvio asmens teises. Juk jie vyks
ta namo, i savo kraštą ir pas savuosius. Tiktai 
krašto okupantas yra svetimas. Lietuviai gyve
na senu įtarimuyei neleidžia, reiškia ka nors 
slepia, o ką, jei ne priespaudą ir ekonomini 
skurdą. Tik pakeisdama savo turizmo politi
ka. tarnaujančią be išimties tiktai Sovietu Są
jungos kėslams, o ne tarptautiniam turizmui, 
sovietą, gali pradėti mus rimčiau įtikinėti, jog 
jos politika Pabaltijo ir musu pačiu atžvilgiu 
darosi humaniškesnė. Deja, iki šiol turizmas 
yra politinis žodis sovietu propagandos leksi
kone. Taip pat Venezuelos lietuviai, veikdami 
drauge su latviais ir estais, remia pastangas, 
kad nežmoniškai dideli ir neteisėtai uždėti 
muitai už šalpos siuntas paramos reikalingiems 
tautiečiams būtu panaikinti. Venezuelos Lie
tuviu Bendruomenės vardu aš kviečiu Bendrą
jį Amerikos Lietuviu Šalpos Fonda. Pasaulio 
Lietuviu Bendruomene ir kitas organizacijas 
veikti išvien, siekiant šio svarbaus tikslo, tar
naujančio Lietuvai ir lietuviams.

Praėjusiais metais Caracas mieste turėjome 
kas mėnesį didesni tautini susibūrimą, ar tai 
būtu Vasario 16 šventė. Motinos Diena. Ka
lantos heroiškos mirties metinės. Birželio Trė
mimai, Rugsėjo Tautos šventė. Dariaus ir Gi
rėno Atlanto pergalės metinės ir kitos progos. 
Ieškojome ar išnaudojome ir kitas progas: Ka
taliku Bažnyčios Kronikai leisti Sąjungos Pir
mininko kun. Kuzminsko vizitą, kanadietės 
akiu gydytojos atsilankyma ir jos išsamu pra
nešimą politiniu kaliniu rėmimo reikalu. Adril 
anos Jocytės koncertą, ir eile kitu. Dabar gal
vojame apie literatūrinius vakarus, skrajojan
čią programą po krašto vidų, ir 1.1. Didelis dė
mesys yra kreipiamas į Kataliku Bažnyčios 
Kronikos propagavimą Venezueloje. kuri išju
dino čia lankęsis kun. Kuzminskas. Tai stip
rūs veiklos reiškiniai, kurie mums tikrai gėdos 
nedaro, o priešingai yra verti visu dėmesio ir 
pripažinimo. Juoba, kad mes gyvename toli 
nuo "Čikagos Lietuvos" ir musu darbo sąly
gos yra nepalyginamai sunkesnės. Bet mes 
plaukiame, plaukiame prieš srove ir darome 
pažangą.

Aktualus yra ir mišriu seimu įjungimas i 
lietuvišką veikla.

Mišrios vedybos gal ir nebūtu tautai tiek 
žalingos, o kai kuriais atvejais net ir naudin
gos, jeigu lietuviai, kurie tokias šeimas kuria, 
būtu patys atsparesni ir jeigu jie pasirinktu 
tikrai taurias, aukštos kultūros asmenybes, 
kurios nuoširdžiai norėtu, sugebėtu ir. saky
čiau, įsipareigotu i musu gyvenimą įnešti ka 
nors vertingo. Yra lietuviu - net lietuviu mo
terų ir motinu — tų, kurie net prie vaiku kriti
kuoja ir peikia visa, kas yra lietuviška. Žala, 
žinoma, yra neapsakoma. Šios šeimos even
tualiai turi būti parašytos i nuostolius.
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Svečias iš Venecuelos dr. Vytautas Dambrava su Halina Mošinskiene ir Albina 
Saldiene prie šv. Juozapo bažnyčios prieš pamaldas už Lietuva Vasario 16-sios 
proga. Nuotr. P. Rukšio

Laimei, esama ir džiuginančiu reiškiniu.
Yra mišriu seimu, kur nelietuviškoji pusė nuo
širdžiai domisi lietuvybe. Yra svetimtaučiu 
(venezueliečiu) vyru ir moterų, kur vaikai ėjo 
ir i lietuviška mokyklą, ir net tėvai sėdėjo va
kariniame vargo mokyklos suole.kad pramok
tu lietuviškai. Tai daroma ir praktiškais sume
timais. Lietuviai laikosi kietesnės moralės ir 
tėvai mano. kad. draugaujant lietuviu tarpe, 
bus išvengta didmiesčio pavoju. Yra akademi
ni mokslą baigusiu svetimtaučiu mišriose šei
mose. kurie supranta ir užjaučia lietuvius ir 
nori aktyviai įsijungti i darbą ir naudoti savo 
varda ir savo itaka lietuviu interesams ginti. 
Jie supranta, kad. stodami už tai. kas teisinga 
ir dora, jie save pateisina ir kaip krikščionys, 
ir kaip žmonės. Mišrioms šeimoms didelės 
įtakos daro prof. Ereto šeimos pavyzdys. Juos 
žavi faktas, kad šveicaras Lietuvai davė dau
giau, kaip daugelis mūsų, kuriu gyslose teka 
grynai lietuviškas kraujas. Pats daktaras Ere
tas ir šiandien raštu ir žodžiu kovoja už Lietu
vos ir Pabaltijo laisvę. Tai didysis Pabaltijo 
laisvės šauklys, taurusis Lietuvos ambasado
rius. nors toji garbė jam ir niekad nebuvo su
teikta.

. Vasario 16 tinka prisiminti, jog mes visi gy
vename Lietuvos nepriklausomybės atstatymo 
viltimi. Todėl net ir šiose sunkiose sąlygose ir 
tokiu vėlyvu laiku musu diplomatija turi ne 
tik išsilaikyti, bet taip pat stiprinti besibaigian
čias savo gretas. O visi veiksniai, kiek ju bebū
tume, turime remti teisėtu savo valstybės ats
tovu pastangas. Mus liūdina faktas, kad Jungti
nėse Amerikos Valstybėse esama perdaug lietu
višku "vyriausiu veiksniu", ir kad ju tarpe 
trūksta ne tik veiklos koordinacijos, bet ir tos 
nepaprastos vienybės, sugyvenimo.

Kiek liečia musu santykius su pavergtuoju 
kraštu, tai mes negalime ir neturime neigti 
kraujo lyšiu, kurie kiekvieną musu jungia su 
Lietuva. Kiekvienas turi įgimtą, neatimamą tei
se i savo šeimą, i savo gimtine ir i savo kraštą: 
mes reikalaujame teisės palaikyti privačius ry
šius su savaisiais ir savuoju kraštu, iš kurio esa
me kilę - patinka kam. ar ne. Lietuviai prie
spaudoje turi žinoti, kad mes veikiame ju ir 
Lietuvos labui. Mes privalome palaikyti ju mo
rale, palaikyti šviesesnės ateities vilti. Mes pro

testuojame, kad į Lietuva važiuoja tautos išga
mos. Ir mes su visu griežtumu pasisakome 
prieš bet koki oficialu bendradarbiavimą su 
okupantu ir jo pasamdytais tarnais.

Vasario 16 proga prašau savo brolius. Pie
tų Amerikos Bendruomenių pirmininkus at
naujinti amžinuosius lietuvybės principus

Mes remsime visa, kas tarnauja lietuviu vie
nybei. Ne skaldysimės. o jungsimės.

Mes gerbsime, branginsime ir ginsime lietu
vio varda ir jam visuomet padėsime.

Mes didžiuosimės savo kilme, savo tauta, 
savo kalba ir lietuvio tautos istoriniu pašauki
mu.

Mes dirbsime ir kovosime už Lietuvos atei
ti laisvėje be baimės ir be atsiprašinėjimo. Lie
tuvos klausimu neutraliu tautiečiu negali bū
ti. Kas pritaria okupantui, tas kenkia lietiniu 
tautai.

Mes priimsime i savo tarpa tuos, kurie kly 
do. bet savo klaidas praregėjo ir nori įsijung
ti i bendrą darbą. Mes padėsime silpniesiems, 
kad jie lietuvybėje stiprėtu.

Ir mes garbingai tesime pradėtąjį darbą, 
dirbsime nesustodami ir nepavargdami iki 
galutinos pergalės.

Tegyvuoja laisva ir nepriklausoma Lietuva, 
o išeivijoje jos idealais ir siekimais gyvenanti 
Pasaulio Lietuviu Bendruomene; Tegyvuoja 
Brazilijos lietuviai!

Lietuvos Nepriklausomybes šventčs 
proga, JAV prezidentas ir ponia Rea 
gan, pakvietė vasario 18 d. Lietuve- 
Charge d'Affaire Vašingtone dr. S 
Bačkį su ponia pietums Baltuose Ru 
muose.

rD^HELfifi HERING >
médica - gydytoja

HOMENS SENHORAS CRIANÇAS

Rua Quartim Barbosa. 6 - B. do Limão
Eone: 265-7591)

De 2a a 6a. das 8 às 12 hs. e das 14 às 18 hs. 
k _ ao

\ KALBAMA LIETUVIŠKAI 7
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ŠVENTĖ LITUANIKOJ

Kas nepabijojo praeitos savaitės lie
taus ir nuvyko šeštadienį ar sekmadie
nį j Lituaniką, neturėjo nusivilti.Oras 
buvo tikrai gražus ir kelias sausas. Iš V 
Zelinos vyko du pilni autobusai ir dar 
reikėjo skolintis saleziečių kombi. Pri
vačių autovežimų irgi buvo daug, taip 
kad buvo sunku rasti vietą juos pastaty
ti kur nors po medžiais.

Mišios prasidėjo gana punktualiai 
tarp maždaug per metrą iškilusių koply
čios sienų. Žmonių buvo daug ir tik da
lis jų tilpo busimoj koplyčioj. Mišias 
laikė kun. J. Šeškevičius ir kun. P. Ruk- 
šys. P. Alfonsas Petraitis pravedė nau
jas mišių giesmes. Po mišių buvo koply
čios statybos šventinimas. Kun. Šeške

vičius priminė, kad koplyčios statybai 
kun. dr. Antanas Milius yra paaukojęs 
700.000 kruzeirų, bet tų pinigų nepa
kaks visiems darbams. Taigi kun. Šeške

vičius ragino svečius paremti statybos 
darbus perkant loterijos bilietus ir lai
mėti jautį. Atrodo, kad buvo parduota 
gana daug bilietų, taigi koplyčios staty
ba bus greit užbaigta.

Po pamaldų šventės svečiai leidosi 
link naujos maudyklės. Vartelius į mau
dyklę atrakino kun. Šeškevičius ir Jo-

• Musų gerbiamai ir mielai bendradarbei, ALEKSANDRAI BAÔELIENEI, 
mirus, reiškiame gilią užuojautą sūnui inž. Gražvydui, dukrai Neringai su 
šeimomis, seserims Onai Šiaudikienei ir Elenai Sidzikauskienei JAV-bėse, 
broliams ir kitiems giminėms Lietuvoje,

Literatūros Būrelis

tender que os Senhores se ded/cam a 
uma causa nobre em favor da Comuni
dade.

Ė um trabalho honroso, que os Se
nhores aqui realizam.

E, nos dias contemporâneos, é justa
mente o trabalho que enaltece o ho
mem e lhe proporciona a verdadeira 
felicidade.

Entretanto, para que tenhamos su
cesso em nossos empreendimentos, 
precisamos colocar acima de tudo o 
Espirito de fraternidade e humanida
de.

Para atingirmos os nossos objetivos, 
devemos sempre trabalhar e lutar com 
amor.

Trabalhando com amor, planejando 
com amor e tendo só o amor como 
Bússola a nos indicar os novos horizon
tes da vida, é que atingiremos os mais 
sagrados princípios de desenvolvimen
to e de felicidade. Pois se a felicidade 
é o fruto do trabalho realizado com

Kun. A. F. Bendoraitis Bolivijos Fregatés 
Kapitono uniformoje.

Mano Brangus Tautiečiai

nasSilickas, baseino planuotojas. BLB- 
nės pirmininkas Jonas Tatarūnas pa
kvietė komendatorių Joną Rimšą ofi
cialiai atidaryti maudyklę atidengiant 
stulpelį su varine lentele, su užrašu: 
CONJUNTO AQUÁTICO COM. DR. 
JOÃO RIMŠA. J. Tatarūnas padėkojo 
Jonui Rimšai už didelį įnašą baseino 
statybai padovanojant visas baseinui 
reikalingas plyteles. Kom. Jonas Rim
ša atrišo kaspiną ir nukėlęs nuo stulpe
lio Lietuvos trispalvę, svečiams pasakė 
sekančius žodžius:

Exmo. Snr. Presidente da Comuni
dade L i tu ana, r e v-mos Padres, Exma s.
Autoridades, minhas Senhoras e meus 
Senhores.

Sinto-me envaidecido ao receber es
ta homenagem tão expressiva dos nob
res amigos da Comunidade Li tu a na.

Foi com muita honra que recebí 
uma solicitação, para participar deste 
empreendimento, oferecendo os azule
jos necessários para a piscina hoje inau
gurada.

Não me furtei a colaborar, por en-

Guarda Chuvas de todos os tipos, para homens, senhoras e cnanças.

Mini-sombrinhas. tipo Italiano e Alemão.

Vicente Vítor Banys Ltda.

Rua Coelho Barradas,104 • 

amor, eu hoje estou colhegdo um 
grande quinhão. Pois participando de 
vossos empreendimentos, para o bem 
comum, hoje sinto-me imensamente 
feliz.

Muito obrigado
Baseino atidarymo iškilmėse dalyva

vo Brazilijos Lietuvių Sąjungos - Alian
ça pirmininkas Aleksandras Bumblis 
su ponia Maryte.

Pietus buvo galima valgyti svečių 
namuose arba piknikų name. Gražus 
oras, gera nuotaika ir geras valgis visus 
patenkino. Popietėj buvo loterijos trau 
kimas ir kavutė. Po keturių autobusai 
pajudéjo S. Paulo link, o taip pat ir ki
ti nenorom pradėjo palikti Lituaniką.

Su maudyklės atidarymu Lituanika 
turės dar vienų svarbų patraukimą ir 
pramogą, ypač jaunimui. Visiems šios 
iniciatyvos darbuotojams didelis pagy
rimas ir įvertinimas.

SKAITYK IR PLATINK 

"MŪSŲ LIETUVĄ "

V. Prudente ■ Fone: 274-0677 Res.: 2744886

Ačiū už jūsų malonu laiškutį,kuris 
daug džiaugsmo man atnešė. Negalėsiu 
atvažiuoti j Sao Paulo dėl didelio pot- 
vinio, visa Bolivia yra vandenyje, vakar 
buvau su mažu lėktuvu pažiūrėti kuo 
galiu padėti. Daug tūkstančiu gyvuliu, 
karvių plauko negyvos. Žmonės šaukia 
pagalbos. Mano medical laivę ruošiu 
kelionei su rūbais ir vaistais. Trūksta 
Diesel, nes visi keliai iš Porto Velho nu 
traukti. Neturime gazo, mano ligoninei 
virtuvė verda malkomis 180 žmonėms, 
nėra lengva. Šviesą nutraukia 12 vai. 

nakties, dėl trūkstamo Diesel. Aš gavar 
Diesetio iš Bolivijos Marinu, turiu švie
sos visą naktį ligoninei.

Ligoninė Bom Pastor visa pilna, 140 
lovų, mala rijos begalo daug. Musu tem
peratura 35°, oro drėgmė 90°/o, lie

taus periodas iki balandžio mėn. pabai
gos.

Siunčiu Jums visiems mano nuošir
džiausius sveikinimus iš Amazonės 
džiunglių, daug saulėto džiaugsmo,tau! 
siu Jūsų atvažiuojant pas mane. Kop
lytstulpis yra jau gaminamas. Siunčiu 
Jums mano Bolivijos Marinu pulkinin
ko fotografiją Jums padėkoti, su Capi
tan de Navio laipsniu ir mano medical 
laivo atvirute.

Specialus sveikinimai 20-mečio veil 
los komitetui

J ūsu
kun. A. F. Bendoraitis
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DIDŽIOSIOS SAVAITĖS PAMALDŲ 
TVARKARAŠTIS VILA ZE LUINOS 
BAŽNYČIOJE
VERBŲ SEKMADIENI - 11 vai Ver 

bų Šventinimas procesija Kristaus 
Valdovo garbei ir iškilmingos Mišios. 
Giedos L.K.Bendruomenės Choras.

DIDĮJĮ KETVIRTADIENĮ — Paskuti
nės Vakarienės Mišios 19 vai.

DIDĮJĮ PENKTADIENĮ - Kryžiaus 
Keliai 14 vai. Kristaus Mirties Pami
nėjimas 15 vai.

DIDĮJĮ ŠEŠTADIENĮ - Apeigų Pra- 
džia 19 vai. Šv. Mišios 19,45 vai.

VELYKŲ RYTĄ — 6 vai. Prisikėlimo 
Procesija ir Šv. Mišios.
Vijose pamaldose giedos L. K. B. 
Choras.
Velykų Dieną 11 vai. lietuviškų Mi

šių nebus.
Atvykite visi i savo tėvų rankomis 

statytą šventovę, švęsti Didžiųjų musų 
Tikėjimo paslapčių — Viešpaties kan
čios, mirties ir prisikėlimo.

DIDŽIOSIOS SAVAITĖS PAMALDOS
1 ŠV KAZIMIERO PARAPIJA

VERBOS: — 8 vai. lietuviškai
9 vai. portugališkai

D.KETVIRTADIENIS: 19 vai lietu
viškai
20 vai. portu
gališkai

D.PENKTADIEN8S: 15 vai. lietu
viškai
16 vai. portu-

■*’ gališkai
D.ŠEŠTADIENIS: 20 vai. lietu

viškai
21 vai. portu
gališkai

VELYKOS: 6 vai. Prisikė
limas — V. Zelinoj

8 vai. lietuviš
kai
9 vai. portuga
liškai.

NB. Galima atlikti išpažintj prieš pa
maldas.

SVEČIAS IŠ CURITIBOS
Darbo reikalais j S. Paulę atvykęs 

JONAS PULTINAVIČIUS lankėsi šv. 
Kazimiero parapijoj ir savo tėvui užsa
kė ML. Jonas prieš daugelį metų gyve
no V. Zelinoj ir kelis metus net chore 
dainavo.

Curitiboj turi pakavimo medžiagos 
pramonę. Sveikiname nauję ML skaity
toją, o sūnui linkime daug pasisekimo 
pramonėje.

Í AL p »
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a.a. vyro Juozo Baužio atminčiai 7 mirties metinių 
proga.
. Musų Lietuvos rėmėjai širdingai dėkojame ir reiš 
kiame pagarbą a.a. vyro Juozo atminčiai.

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

Adiaras Urbonas su kun. dr. Pranu (>a;da. 
7 evi^kės Žiburiu' red.

GBLIARAS URBONAS S. PAULE
Meldučio Laupinaičio lydimas, šv. 

Kazimiero parapijoj lankėsi Toronte 
leidžiamo mėnraščio SPEAK UP leidė
jas ir redaktorius Giliaras Urbonas. 
SPEAK UP(kalbėk atvirai) yra anglų 
kalba G. Urbono finansuojamas ir lei
džiamas mėnraštis, kuriame kalbama 
apie Sovietų imperializmą, blogą val
džią ir Baltijos kraštų laisvinimo prob
lemas. Sekančiame ML numeryje bus 
platesnis aprašymas apie Giliarą Urbo
ną, ir jo darbus.

MUŠI OS EVANGELIKO NAMUOSE
ML skaitytojas Julijus Pieper rūpes

tingai slaugo savo sergančią žmoną Ele
ną, o taip pat rūpinasi ir jos dvasine ge
rove. Karts nuo karto pakviečia kunigą 
aplankyti žmonos ir jos paguosti. Praei
tą šeštadienį, nors pats būdamas evan
gelikas, pakvietė kun. P. Rukšį laikyti 
mišias jo namuose ., Rudge Ramos. 
Mišiose dalyvavo taip pat jo kaimynas 
adv. Jonas Buitvydas su šeima, Magda
lena Buitvydienė ir Elena Buitvydaitė.

ABC Koresp.

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

■ KWH I H mi,» H tflMĮ I 11 iMlffli -.JT'

DĖMESIO VISIEM
MARGUČIAI

Se você estiver interessado em aprender co
mo decorar ovos para a Páscoa, comunicamos 
que no dia 27/03 às 14.30 hs. na Rua Juatin- 
diba, n° 28. haverá uma aula sobre pintura 
com cera de abelha, ministrada por Rimantas 
Valančius. Os interessados deverão trazer 3 
ovos cozidos. 2 lapis e agulhas de costura de 
diferentes espessuras.

No dia 03/04. no mesmo local e horário, 
serão ministradas outras técnicas de pintura 
por Milda Remenčius e Janete Zizas. Trazer 
apenas ovos cozidos.

Os interessados deverão inscrever-se pelos 
fones 63-93-43 c/Beatriz ou 61-81-50 c/Clau- 
dia e pagar uma taxa de CrS.50.00.

Venha desenvolver sua criatividade.
Comissão de Cultura

*.

Exposição sobre os Margučiai de 1 a 7 de 
abril na Biblioteca Municipal de Vila Prudente 
na Av. Zelina.

balandžio 4 d. švenčia savo gimtadie
nį. Ponas Savickas atlieka svarbų pa
tarnavimą "Mūsų Lietuvai" kas savai
tę nurašydamas skaitytojų adresus.

Sveikiname sukaktuvininką, kartu 
su šeima, ir linkime geros sveikatos

• bei Dievo palaimos. ML. rad.
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