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Okupuotos Lietuvos vyskupai ir vys

kupijų valdytojai, rengdamiesi minėti 
krikšto antro įvedimo Lietuvoje sukaktį, 
skelbia šiuos metus sąmoningo tikėjimo 
metais. Jai seka'ir išeivijos komitetas pa
minėti Lietuvos krikščionybės 600 me
tu įvedimo sukaktį. Tai visos tautos — 

. pavergtos ir išeivijoje išsisklaidžiusios — 
vienodas siekimas ir vienodas užsimoji
mas. Rengiant šji jubiliejų, norima pir
miausia pabrėžti jo religinę reikšmę ir 
pobūdi taip pat paruošti visus krikščio
nis lietuvius priimti tikėjimą sąmoningai, 
jį suprasti, kiek žmogus gali suprasti ant
gamtinius dalykus, juo gyventi, kaip žmo
gus gali šioje žemėje ir šioje aplinkoje ge
riausiai savo tikėjimąępraktikuoti. Tas są
moningas tikėjimas nėra tik įsivaizduo
tas tikėjimo išgyvenimas išorinėje plot
mėje, bet tikras jame įsigyvenimas, tikras 
juo savo gyvenimo peršunkimas, kad, 
anot arki.VxJjur.g«) Matulaičio, garbingo o 
Dievo tarno, kurio beatifikacijos laukia- 

kaip tik krikšto sukakties minėjime, 
Dievą padaryti savo gyvenimo centru, jam 
visomis žmogiškomis pajėgomis tarnauti, 
kad jo Sūnus žemėje būtu garbinamas ir 
jo Bažnyčia, to Dievo tauta, žemėje plis
tų. Sąmoningas tikėjimas yra gyvenimas 
tikėjimu, iš tikėjimo ir tikėjime. Toks pa
siruošimas gali ir turi būti sutinkant lietu-
viu tautos pašaukimą į krikščionybę, j 
Kristų ir tuo pačiu j Vakarų kultūrą.

Tikėjimo sąmoningumas turi reikštis 
žmonių gyvenimuose Tėvynėje, kiek ver
gijos sąlygose galima, ir išeivijoje, kiek 
žmonės sąmoningai gali save ir savo parei
gas pažinti. Vieną reikia sąmoningai įsiti
kinti iš anksto, kad krikščionybės Lietu
von įvedimas, jei jis prieš 600 ar 700 su 
viršum metu buvo dalinai .ir politinis, jis 
negali būti padarytas politiniu minėjimu 
dabar, negali darytis politiniu įrankiu Lie
tuvai laisvę atkovoti ar Lietuvos reikalus 
sutvarkyti. Laisvei nešti, už laisvę kovoti, 
politinį ir visuomeninį darbą dirbti mes 
turime laiko ir priemonių, kurių neturi
me ir negalime maišyti su religiniu krikš
to sukakties minėjimu.

Šių metu tikėjimo sąmoningumui išps 
reikšti konkrečiu būdu skelbiamas mal
dų vajus. Malda yra žmogaus susijungi
mas su savo Kūrėju, žmogaus asmeninis 
pokalbis su Dievu. Jo galimę^aarašyti, 
jam galime dėkoti, bet pirmiausia jo tu
rime atsiprašyti už žmogiškas silpnybes 
ir jo įstatymu peržengimus. Tokia mal
da ir yra pasiruošimas sukakčiai vertai
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Dailininko DILVO LOTTI freska Bardi-Parma vietovėje, Italijoje, vaizduo
janti didįjį Lietuvos kunigaikštį Vytautą, ruošiantį Krikštui lietuvius 1387 
metais. Ši freska yra Jaunimo namuose, sukurta ve lion i es kardinolo A. 
Samore rūpesčiu. Velionis kardinolas buvo didelis lietuvių bičiulis

4'

mineii, nes sąmoningai galime pažvelgti 
I krikšto reikšmę teologiškai, asketiškai, 
tautiškai, bendruomeniškai ir priklauso
mybe Dievo tautai — Bažnyčiai Krikš
čionybės įvedimas lietuviu tautą nukrei
pė j Dievą, sujungė ją su krikščionių ben
druomene, jau išsiskleidusią visoje Vaka
ru Europoje ir kituose tada žindomuose 
kontinentuose.

Žinoma, negalima manyti, kad tuo 
vienu aktu — Mindaugo ar vėliau Vytau
to ir Jogailos krikšto įvedimu jau visa 
Lietuva ir visi lietuviai pasidarė krikščio
nimis ir įsijungė j krikščioniu bendruo
menę. Tai buvo tik vienas ar antras žings
nis, kuris buvo pakreiptas j krikščiony
bę, kuris vieną ar kitą lietuvį nuvedė 
prie krikšto šaltinio ar parengė jį pradė
ti sąmoningai suprasti ir savo gyvenimui 
krikščionybės dėsnius taikyti. Daugelis 
dar ilgai liko pagonimis ir pagonybę lai
kė savo gyvenimo kelrodžiu. Tuo Šian
dien negalime nei stebėtis, nei tą galime 
niekinti, nes ir kitos tautos nepriėmė 
krikščionybės iš karto pilnai ir visiškai, 
kad visa tauta galėtu vadintis krikščioniš
ka.

Dėlto šiandien ir reikia maldos vajaus, 
jei tai tiksliai galima pavadinti. Reikia 
pokalbio su savo Kūrėju, kad lietuvių 
tauta, nepaisant, kaip ji būtu suvarginta, 
kaip ji būtu persekiojama ir išsklaidyta, 
sąmoningai pajustu krikščionybės pulsą 
savyje, krikščionybės galią ir malonę, gy
venime, krikščionybę visoje tautoje. Tai 
galima tik susitelkus kartu, meldžiantis 
kartu, sudarant maldos būrelius, kaip 
komitetas ragina, kad ta malda būtu pa
veikesnė patiems žmonėms, bet kartu ir ., 
daugiau prašytų Dievo, pasitikėdami jo 
valia ir jo sprendimu. Malda nėra Dievo 
planu pakeitimas, bet žmogaus atsiduvi- 
mas Dievui ir jo pianams bei ryžtas juos •• 
vykdyti.

Krikščionybės įvedimas Lietuvoje,ne- < 
gali būti ginču dalyku. Mums žinoma iš ‘;V 
istorijos, kad ir krikščionybė ne visada 
ir ne visur buvo įvesta pagal Kristaus va- 
lią, mokslą ir dvasią. O juk Kristus pi r- ' j 
miausiairreikalavo meilės ir teisingumo. 
Ne kardo ir prievartos, bet laisvės ne tik 
nuo nuodėmės, bet ir nuo žmogaus j?:- 
kreiptos minties, žmogaus įsakymų nė
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pagal Dievo valią, pagal savo jsitikini- 
mus, Kristus aštriai prikišo fariziejams, 
kurie tikrai nebuvo blogi išoriniu būdu, 
bet buvo pabaltinti karstai, kai jų vidu
je buv- tik puvėsiai. Kristus butu priki
šęs ne mažiau daugeliui krikščionių, kaip 
kryžiuočiams, prie vartydavo tikėjimą 

 

skleidusiems vienuolėms, savo tikėjimą 

 

padarusiems politikos įrankiu lenkams 
ar net mums px»ems-

Sąmonino tikėjimo metai turi prives

 

ti prie ti%o tikėjimo supratimo. Ne bet 
kurio/^ikėjimo, o Kristaus atnešto ir pa
skysto tikėjimo, kuris teisingas gali bu
ožei, tik atsir/męs meile ir teisingumu, gai
lestingumu/ir atlaidumu, rūpesčiu savo 
artimu ir /et priešu. Toks tikėjimas yra 
tikrai krikščioniškas ir tokio tikėjime 
j ūbi I ieji/mes turime švęsti. Ar mes jį 
jungsir/e su Mindaugo laiku didiku tikė
jimu, /r mes jungsime tik su Jogailos 
krikš/o įvedimu Lietuvos dalyje,, 
pri/ižinsime Vytautą Lietuvos krikšty- 
tyfu, kada jis ir jo pavaldiniai su sveti
mais misijonieriais ėjo per Žemaitiją ir

7 ją krikštijo daug vėliau negu Jogaila Ry
tu Lietuvą, tai Lietuvos krikščionybės 
vertės nesumažinsime. Tik sujungę visus 
tris mėginimus Lietuvą padaryti katali
kišką, galėsime švęsti jubiliejų tos krikš
čionybės, kuri Lietuvai atnešė tikrąją 
Vakaru kultūrą ir tautą apsaugojo nuo 
susileijimo su slavu tautomis.

Šis krikščionybės įvedimo Lietuvon 
jubiliejus turi būti palydėtas ir sustiprin
tas krikščioniška malda, kurioje žmogus 
kalbėtu su Tėvu — Dievu, savo Kūrėju 
Ir Išgelbėtoju. Jei šiandien mūsų tauta 
yra išugdžiusi atsparumą prieš svetimą 
okupaciją ir svetimą ideologiją, tai turi
me būti dėkingi krikščionybei ir krikš
čioniškai maldai.
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PABIROS TAHFTAUTI^EJE
SPAUDOJE

Lenkijos pogrindyje yr^ leidžiama ne 
tik gausi periodinė spauda ir knygos, bet 
ir pašto ženklai. Juos perka filatelistai ir 
asmenys, norintieji paremti pogrindį. Šie 
ženklai yra klijuojami šalia oficialių paš
to ženklų, o kartais ir jų vietoje. Paryžiu
je leidžiamas rusų savaitraštis "Ruskaja 
Mysl" 1986 m. kovo 7 d. laidoje pranešė 
kad Vroclave "Kovojantis solidarumas", 
tarp kitų, išleido pašto ženklą su Aušros 
Vartų Dievo Motinos paveikslu, kuriame 
lietuviškai ir lenkiškai įrašyta: "Švenčiau
sioji Aušros Vartų Dievo Motina — iš
melsk laisvės ir nepriklausomybės Lietu
vai".

Toje pačioje laidoje "RM" rašo, kad 
Permės konclageryje politkaliniams yra 
Pakuckas Jonas, įtariamas padėjęs Vi.Ša
kaliui pasitraukti j Vakarus; Leonas Ston 
kus, tarnavęs vokiečių kariuomenėje bei 
iš Italijos grįžęs "namo", ir kun. Sigitas 
Tamkevičius. Pastarasis yra Valytojas sto
vyklos metaio apdirbimo dirbtuvėje ir 
vaikščioja apibandažuotas.

Krokuvos "Tygodnik Powszechny" 
1986 m. kovo 9 d. laidoje rašo, kad Kro
kuvoje iškilmingomis pamaldomis buvo 
paminėta Jogailos krikšto, jo vainikavi-, 
rno Lenkijos karaliumi ir vedybų su Jad
vyga 600 metų sukaktis.

Maskvos "Izvestia" 1986 m. kovo i3 
d. laidoje pranešė, kad kovo 12 d. Vil
niuje prasidėjo VIII Lietuvos rašytoju su
važiavimas. Esą rašytoju sąjungos pirm. 
Maldonis pasigyrė, kad per trejus pasku- ■ 
tintuosius metus Lietuvoje išleista 600 
knygų. Suvažiavime dalyvavo ir Lietuvos 
pirmasis komunistų partijos sekretorius 
Griškevičius.

Ryšium su šiuo suvažiavimu Maskvos 
"Literaturnaja Gazeta" kovo 5 d. laido
je įdėjo ilgą Vytauto Kubiliaus straipsnį
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apie siu dienu Lietuvos paedją. Ten pat*.', 
išspausdinti ir penki lietuviu poetu eilė-f ? 
raščiai, išversti j rusu kalbą.

Maskvos "Izvestia" 1986 m. kovo 1 d. 
laidoje paskelbė oficialius užsienio valiu- • 
tu kursus. Už šimtą kanadietišku doleriu 
bus duodama 50 rubliu ir 90 kapeikų, o 
už šimtą amerikietišku — 71 rublis ir 35 
kapeikos. Toronto Bay gatvėje esančioje 
pinigu keitimo įstaigoje už 100 kanadie- 
tiškų doleriu galima gauti 250 sovietišku 
rubliu.

Madrido "Ei Pais" 1986 m.,kovo 17 
d. tarptautinėje laidoje rašo: "Real Ma
drid" krepšinio komanda nedalyvaus 
baigmės rungtynėse dėl Europos taurės, 
nes ketvirtadienį (kovo 13 d.) savo aikš
tėje praleimėjo sovietų komandai "Žalgi
ris" 95:98. Kad patektu j baigmę, madri
diečiai turėjo laimėti devyniolikos tašku 
skirtumu. Aišku, lietuviai viską gerai ap
skaičiavo... "Žalgiris" pademonstravo 
didelį parazitizmą. Jie prilipo prie "Real 
Madrid", čiulpė ju kraują, išnaudojo ju 
persistengimą ir išsilaikė ju skubotumo 
ir klaidu dėka. Buvo tikri parazitai: kai 
Madridas karščiavosi,jie, kaip nepasoti
namos erkės, atsigavo". Iš šių žodžių 
darosi aišku, kad kauniečiai gerai taktiš
kai sužaidė. Pernai, kai "Žalgiris" baig
mėje pralaimėjo ispanu "Barcelonai", 
tas pats "EI Pais" apie juus gražiai atsi
liepė. Ispanai, kaip ir kiti, pralaimėti ne
moka. | baigmę pateko Kauno "Žalgiris" 
ir Zagrebo "Cibona". J. B.
ARABŲ ŽURNALAS APIE PABALTIE- 
ČIŲ OPOZICIJĄ AFGANISTANO IN
VAZIJAI

Pabaltiečių opoziciją Afganistano in
vazijai aprašo musuimonų žurnalas Ara
bia- The Islamic World Review (1985, 
Nr. 41). Žurnalas tvirtina, kad pasiprie
šinimas karui didėja visoje Sovietu Sąjun
goje. Cituojami "Laisvės Radijo" pada
ryti pasikalbėjimai su 851 sovietu turis
tu Vakaruose apie Afganistaną: 20 proc. 
neturėjo jokios nuomonės, 44 proc. pri
tarė oficialiajai linijai, ir 36 proc. nesuti
ko su ja. 53 proc. rusu sutiko su Krem
liaus linija ir tik 25 proc. pasisako prieš. 
Visai kitaip reagavo nerusai, daugelis ku
riu pavadino Afganistano invaziją "rusu 
imperializmu". 41 proc. pabaltiečių kri
tikavo karą. Pasak arabu žurnalo, Pabal
tijo respublikos stovi pasipriešinimu Af
ganistano okupacijai priešakyje. Duoda
ma ištraukų iš savilaidinės Aušros, Balio 
Gajausko, ir kitu pasisakymu Afganista
no reikalu. (ELTA)
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NAUJAS ELEKTRINIS 
AUTOMOBILIS

Elektra varomus automobilius buvo 
bandoma išvystyti jau seniai. Didžiau
sia kliūtis elektriniu automobiliu pa
naudojimo praktikoje yra elektros šal
tinis — akumuliatorius. Dabartiniai aku
muliatoriai yra mažo pajėgumo, sun
kūs ir, juos benaudojant, greitai išsi
krauna.

Šios sjssidariusios kliūties pašalini
mui, pereitas metais prancūzų automo
bilių bendrobė Peugeot S.A., kartu su 
kita elektros bendrove, išvystė ir paga
mino naują akumuliatorių, nikelio ir 
geležies konstrukcijos. Sis akumuliato
rius turi dvigubai didesnį elektros pajė
gumą, galima jį iškrauti ir pakrauti iki 
1500 kartu, kas įgalina nuvažiavimą iki 
125.000 myliu- Akumuliatoriaus volta- 
žas 6 V.

Peugeot S. A. bendrovė įmontavo 
dvylika nauju akumuliatorių j vieną sa
vo gamybos automobilį ir pavadino 
Peugeot 205 Electric. Automobilio 
aukščiausias greitis 60 myl./val., o su 
vienu akumuliatorių pakrovimu galima 
nuvažiuoti 100 mylių, važiuojant 45 
myl./val.

įmontuoti akumuliatoriai Peugeot 205 Electric 
automobilyje, kuriais vienu pakrovimu galima 
nuvažiuoti apie 100 mylių.

be jokio vargo keleivis gali kurtu vežti 
savo reikiamus daiktus. Elektrinis mo
toras yra 8k W galingumo, ir dantračiu 
pagalba sumažinamas greitis priekiniams 
ratams varyti.
Automobiliui greičiu dėžė nereikalinga, 
nes du tiristoriai kapoja elektros srovę 
pradiniam elektros motoro greičio val
dymui, o tranzistoriniai srovės kapoto- 
jai valdo vidutinį ir aukštąjį motoro grei
tį. Atleidus motoro greitėjimo pedalą, 
motoras virsta generatorium taip, kad 
akumuliatoriai būna kraunami.

Šio automobilio silpnybė ta, kad aku
muliatorių gamyba daug kainuoja, o 
ju pakrovimas užtrunka apie 10 valan
dų, kas sustabdo automobilių masinę 
gamybą. Tačiau, nežiūrint šių kliūčių, 
visvien tolimesni tyrimai ir bandymai 
be atodairos tęsiami toliau.

Technikos Žodis

SPAUDA APSE "ŽALGIRI"

Maskvos dienraščio "Izvestia" vasario^ 
25 d. laidoje S. Belov rašo: "Savo aikštė
je Kauno "Žalgiris" įtikinančiai įveikė 
prancūzų "Limogės" 112:100. Tai buvo 
paskutiniosios "Žalgirio" rungtynės Kau
ne. "Žalgiris" pirmuoju šešių geriausių 
komandų grupėje, kovojančių dėl vietos 
baigminėse rugntynėse, kurios prasidės 
balandžio 3 d. Budapešte. "Žalgiriui" 
dar liko žaisti dvejos rungtynės — vasa
rio 27 d. prieš "Cibona" (Jugoslavija) ir 
kovo 13 — prieš "Real" (Ispanija). Tur
nyro padėtis yra tokia: kad patektų j 
baigmę, kaunieči&ns reikia laimėti bent 
vienerias iš šių dviejų rungtynių".

Milano "Corriere della Sera" vasario 
28 d. pranešė, kad "Žalgiris" pralaimėjo 
Jugoslavijos "Gibonai" 90:99, tačiau dar 
vis pirmauja su 12 taškų. "Cibona" ir 
"Real" turi po 00 taškų, "Simac-Olim- 
pia" ir "Macabi" po 8 taškus, "Limoges" 
- 2 taškus. Bet "Žalgiris" yra žaidęs 
vieneriomis rungtynėmis daugiau, negu 
kitos komandos išskyrus "Macabi". J.B.

KNYGA APIE LIETUVOS 
PARTIZANUS 1944-52 M.

Dr. Kęstutis K. Girnius, gavęs filosofi
jos daktaro laipsnį Čikagos universitete,

Veda Janina VJavičienė 
Al. dos Quinimuras, 447 
04068 - Capital Tel. 275-26-19

Viena maloni "Moterų Kampelio" 
skaitytoja atsiuntė pašteto receptą. No
riu su Jumis šiandien juo pasidalinti ir 
pridėti kitą, kurį galima labai greitai, pa
gaminti. Vartokite viščiuko kepenėles 
nes jos yra švelnesnio skonio.
1as. Receptas.
500 gr. viščiuko kepenėlių
80 gr. margarino 
100 gr. lašinuku 
1 svogūnas (neperdidelis) 
1 morka
1 kiaušinis
1/2 stiklinės sultinio, 
pipiru, druskos, žalumynų.

Smulkiai supiaustytos morkos pake
pinamos su lašinukais, kol pusiau su
minkštėja, pridedama smulkiai sukapo
tų svogūnų, kubeliais pjaustytu kepenė
lių ir dar pakepinama. Kada ataušta, per
malti 2-3 kartus per mėsai malti mašinė
lę, pridėti kiaušinį, margariną, druską, 
pipirus ir sultinį. Tada viskas labai gerai 
išmaišoma. Mišinys dedamas j riebalais 
išteptą ir dživesėliais išbarstytą formą 
(pyrex) ir iškepamas. Patiekiant pabars- 
toma petražolėmis.
2as. Receptas.
500 gr. viščiuko kepenėlių 
žiupsnelis druskos 
žiupsnelis pipiru 
žiupsnelis maltų gvazdikėlių
1 nedidelis svogūnas 
200 gr. Margarino
2 kiaušiniai.

Viską sudėti j "Iikvidifikatoriu" ir 
gerai išmalti. Ištepti "pyrex" formą su 
sviestu arba margarinu ir kepti pirmą
sias 10 minučių skardoje su vandeniu. 
Po to išimti iš skardos ir kepti dar apie

Ankstyvesniųjų elektrinių automobi
lių akumuliatoriai buvo įmontuojami 
bagažinėje, bet Peugeot automobilyje 
visi akumuliatoriai ir elektrinis motoras 
įmontuojami vietoj reguliaraus variklio. 
Tuo būdu bagažinė paliuosuojama, kur

SKEWS®

- šiuo metu dirbantis „Laisvosios Europos“ 
i radijo tarnyboje, baigia rašyti knygą apie 
Lietuvos partizanų veiklą 1944-52 m.
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Lėatuviški ir europietiiki valdai
MALONUS PATARNAVIMAS

Rua Espirito Santo, 118 ■ TeL 441.6846
L SÃO CAETANO 00 SUL

20 min. karštoje orkaitėje.
Vartokite kepenėles pašteto formoje 

— tai labai maistingas ir reikalingas val
gis, ypatingai vaikams, turįs reikalingu 
vitaminu ir mineralinių druskų.

Gero apetito.

Dra. HELGA HERING
MÉDICA - GYDYTOJA

HOMENS SENHORAS CRIANÇAS
Rua Quartim Barbosa. 6 - B. do Limão

Fone: 265-7590
De 2a a 6a. das 8 às 12 hs. e das 14 às 18 hs.

KALBAMA LIETUVIŠKAI
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Sv. JUOZAPO VYRU BROLIJAI
45 METAS

BRAZILUOS PIRMININKO ŽODIS

NR. 16(1955) 1986.IV.24
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Aš negaliu pasakyti kokių mintį turėjo 
prieš 45 metus šios organizacijos -- Vyrų 
Brolijos — kūrėjai. Tačiau, mes, šiuo laiku, 
laikėmės ir laikomės šio principo: visa lie
tuviška ir katalikiška širdimi visuomet pri-. 
būti — asmeniniu darbu ar pinigine para
ma — ten, kur reikalinga mūsų pagalbos.

Tik dabar skaudu, kad mūsų, lietuvių, 
skaičius São Paulo mieste ir ypač lietuviš
kose organizacijose (kaip choras) kasdien 
vis mažėja. Nors dar yra daug tautiečių,ku
rie skaitosi lietuviais, bet jokiai organizaci
jai nepriklauso ir neprisideda prie lietuviš
kos veiklos.

Tad čia aš norėčiau jūsų brangūs tautie
čiai, paklausti: Kokiu būdu mes dar galėtu
me papildyti mūsų organizacijų retėjančias 
gretas?

Man rodos, kad šiam tikslui pasiekti yra 
vienintelis kelias: pamesti tą mūsų išdidu
mą ir pavydą savo kraujo broliui sesei 
lietuviui. Stokim brolis prie brolio^ sesuo||| T 
prie sesers. Tai tiktai tokiu būdu mes dar 
galėsim nors kiek ilgiau palaikyti mūsų 
protėvių papročius ir mūsų gražiąją lietu
viu kalbą. Ir jeigu kas paklaustų, kokios 
tautos sūnus ar duktė esi, tai tu išdidžia 
žodžio tarme atsakyk: Ačiū Dievui, aš esu 
lietuvis/lietuvė.

Antanas Rudys

SV. JUOZAPO VYRŲ BRÔÜJOS 
PlRi^INflHICAâ IR DARBAI

Sv. Juozapo Vyrų Brolija įsisteigė 
1941 m. gegužės 4 d., padedant kun.Ka
zimierui Tamošiūnui ir kun. Aleksan
drui Arminui.

Brolijos tikslas buvo paprastas ir kon
kretus: padėti Vila Zelinos šv. Juozapo 
bažnyčiai, visuomet prisilaikant krikščio
niškų ir tautinių papročių.

Pirmuoju Brolijos pirmininku buvo 
<į|.a. Jonas Paukštys. Po jo ėjo Juozas 
MateJionis, Juozas Baužys ir Motiejus 
Tamaliūnas (visi trys jau mirę) ir išėję j 
pensiją Jonas Bagdžius (Sao Paule),Pe
tras Narbutis (Santose) ir nuo 1978 m. 
dabartinis — Antanas Rudys.

Dabartinis Šv. Juozapo Vyrų Brolijos 
globėjas yra klebonas kun. Juozas Šeške
vičius.

Brolijos vaidyba, prisimindąma savo 
mirusius pirmininkus ir mirusius 72 na
rius, bei jų paliktus krikščioniškus dar
bus, o taip pat ir patį V. Zelinos bažny
čios statytoją, kun. Benediktą Sugintą, 
kasmet gegužės mėnesį užprašo už juos 
šv. Mišias.

Per vism šiuos ilgus 45 metus Brolija 
prižiūri ir globoja visus religinių apeigų 
ir metiniu švenčių įrankius, kaip likta r-
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Dabartinė sv. Juozapo Vyrų Brolijos valdyba. ?š kairės sėdi pirmininkas Antanas Rudys ir iždi
ninkes Kazimsėras Rimkevičius. Stovi ūkio vedėjas Jonas Makuševičius, antras sekretorius Pra
nas Satkunas ir pirmas sekretorius Jonas Baltaduonis

n^, ^uldSKima, Kumžas, kryžius ir kt.

Čia noriu tik trumpai paminėti kai 
kuriuos Vyrų Brolijos nuveiktus darbus:

-- Trijų Brolijos narių įbrolių Matelio- 
ir Jurgio) iniciatyva 
šventoriuje buvo 
ėdi n is kryžius su

u ozo, bėra tino 
ir lėšomis bažnyčios 
pastatytas didelis nu 
bronzine Kristaus ke

mu

rįnis He 
kas, i>..;f

s 24 d. pašventino pirmasis pok 
uvis misionierius, t. Jonas Kidy- 
laikydamas Mišias šv. Juozapo

Q

— Vury Brolija suruošė 18 "Spaųd $ 
balių — pietų"’ lietuvių laikraščiu MUSu 
LIETUVA paremti su I0°/o visu pelnu 
V. Zelinos šv. Juozapo parapijai.

— Suorganiaavo Q0 šventkelionių j 
Švč. Marijos šventovę Aparecida do Nor
te.

— 1970 m. Vyrų Brolija prisidėjo prie 
lietuvių koplyčios statyb s šv, Petro bazi 
likoj, Romoje. Buvo pasiųsta 30,stol. ir 
paprašyta, kad butų įrašytas šv. Juozapo 
Vyrų Brolijos vardas.

(Bus daugiau)
- i j i iii i ui mi bu inr~i.iin.r-ii-m nn     imi —■Vfiirnii.L
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CIVIL - Dir. CRIMINAL
Direito TRAB ALISTA
Novo Horizonte, 213 - Conj., 2 - Vila Sacadura Cabral - S. André

COMPRAS - VENDAS -
FONE: 449-4379 ADMINISTRAÇÃO DE BENS
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Kazys Bėfcšta, SDB

KAIP PERGALVOTI MŪSŲ IŠEIVIJOS 
PADĖTI KULTŪRINĖS ANTROPOLO 
guos Šviesoje

{Tęsinys iš praėjusio nr.)

Kaip Lietuvon atkeltu maskolių ir 
mongolų, o lietuviai iškeldinami j toli
mas Šalis (karinės tarnybos ar deportaci
jos ar bausminiais tikslais), taip ir indė
nai kenčia masinius deportavimus, jau
nuomenės viliojimą j karinę tarnybą ar 
darbus prie didžiųjų uždavinių (miestų 
statyba, kaip Manaus, prieš šimtmetį; 
vieškelių statyba džiugnlėse, didelopuž- 
tvankų statyba). Vienur ir kitur ta pati 
mintis veda atėjūnus: suskaldyti tautą, 
pęr mišrių šeimų sukūrimą nutautinti vie
tinius ir palaužti jų atsparumą.

MŪSŲ LIETUVA

Gal prieš kokius 50 metų antropologi
joje kilo susidomėjimas tuo procesu, ku
ris atsitinka dviejų skirtingų kultūrų nuo
lat santykyje. Viena ir kita kultūra veikia 
kitą ir iš kitos pasiima kokių paskolinimų

Šalia jau minėtų mišrių šeimų sudari- 
nėjimo, jų vaikų nutautinimo pastebime 
kalbiniame lauke atėjūnų kalbos vyravi
mą ir vietinės kalbos naikinimą; naujų 
svetimybių (svetimos kalbos žodžių) sko
linimą — tai ryšku tiek indėnų ir civilizuo
tų santyky, tiek ir mūsų žodyne ir rašte. 
Šiaurės Amerikoj lietuviai jau išdirbo an
glosaksų (ar ispanų-portugalų Pietų Ame
rikoj) išsireiškimų "sulietuvinimus", ku
rių Lietuvos toaikai nesupras. Lygiai taip 
kaip mes čia nesuprantam ir nenaudojam 
iš rusų ar lenkų kalbos padarytų "sulietu
vinimų". Ne tik žodyne bet ir sintaksėj 
jaučiama svetimybės įtaka. Bet šitai reiš
kia, kad ne tik kalba, bet ir mūsų mintis 
pasidaro svetimybių pakeista. Amerikos 
lietuvis, norėdamas susiprasti su Lietuvoj 
likusiais surusinimais giminaičiais, turi 
"nusivilkti" savo amerikoniškumą, ir pra
syti kad bendrakalbis "paprasčiau" išsi
reikštų, be rusifikacijos naujadarų: kalbė
ti reikia taip, kaip kalbėta namie, šeimoj, 
prieš tų akliltūrinių pakaitalų išradimą.

Kaip kai kurių grupių indėnai, taip ir 
mes nemažu skaičium persikėlėm j kitos 
kultūros sritį: emigravom anksčiau ar pa
bėgom j Vakarų miestus ir Čia prarandam 
ryšįisu gamtos tautos dauguma.

Pietų Amerikos indėnai negausūs, išė

Yenomani genties žmonės dabar gali mokytis savo kalbos iš kun. Bėkštos paruošto vadovėlio 

ję mokslus "ištirpsta" miesto gyventojų 
tarpe ir stengiasi neatsiskirti nuo "vaka
riečių". Gėdinasi savo kilmės, savo pa
pročių ir kalbos, o jų vaikai jau nė nebe
žino savo tėvų ir genčių kalbos ir istori
jos. Mes gi tą reiškinį vadinam nutauti- 
mu. Gal esam kiek geresnėse sąlygose ne
gu indėnai, nes didesniuose sambūriuose 
gyvendami (kai kuriuose Šiaurės ir Pietų 
Amerikos valstybių miestuose) dar turim 
tautinių pasireiškimų; laikraščiai ir kny
gos, religinis.kultas, giesmės ir danos sa
vo kalboje, tautiniai šokiai — dar kiek 
mus riša. Bet svetimieji tame mato tik < 
"folkloriškus" savitumus, kaip ir mes in
dėnų meno, ar darbų, ar ceremonijų iš
raiškose randam tik egzotiškumą, kurį 
galim nupirkti ar už pinigus pamatyti ir 
gal iš to pasijuokti.

Šiaurės Amerikos indėnų istorijoje pa
sirodė tipingos "renegado" figūros: tai 
tas, kuris tarp baltaveidžių gyvendamas 
išduoda savo genties žinias ir paslaptis, 
ir veda baltuosius, kurie eina indėnų žu
dyti.

Gal tiek toli dar nebūsim nukilę? O 
kaip pavadinti tuos, kurie po pirmojo 
Lietuvos okupavimo nukeliavo į Maskvą, 
prašydami tos malonės, kad mūsų valsty
bė būtų priimta j Tarybinių "seserų" 
skaičių? Ir tie darbštūs lietuvių ir katali
kų persekiotojai — aktyvistai apie kuriuos religinio "atgimimo" sąjūdžiai. Visa tai 
girdime — ir kurie turi lietuviškas pavar
des?

Jei dabar staiga pakistų sąlygos — vi
siems indėnams būtų sugrąžintos jų tei
sės, žemės ir kultūrinės vertybės — kiek 
iš tų miestuose gyvenančių "civilizuotų" 
indėnų grįžtų j savo genties žemę, džiung
les, j žemdirbystę, medžioklę ir žvejybą?

Jei šiandien atsibustumėm, išgirstlami, 
kad Lietuva vėl nepriklausoma, kiek iš 
mūsų leistųsi tuoj j Lietuvą, kur sugrįžę 
nežinotų ką pradėti? Amerikoniškoji 
technologija dar ten neįvesta, mūsų moks
linis ir kultūrinis (vakarietiškas) lygis,kul
tūrinis, ekonominis ir politinis supratimas 
taipgi kitoks, — viskas mums taip gerai 
"funkcionavo“ Vakaruose, bet pasidary
tų sunkiai panaudojama "išlaisvėjusioj"

Atrodytų, kad taptumėm "marginai iš- 
ki": viena koja stovėdami jau kitoj kultū
roj, o kita koja dar lyg laikydamiesi savo1 
kilmės, kultūros. Nei čia, nei ten nesame 
pilnutiniai realizuoti. Svetimoj šaly mus 
laiko "svetimšaliais", nors ir natūralizuo- 
tais piliečiais, o mūsų šaly tebeslan "pabė
gėliai", laisvose šalyse geresnio gyvenimo 
ieškoję.

Indėnuose ir kitų genčių (negrų1 pri
mityviose tautose pastebim "tautiškumo" 
sąjūdžius, "black is beautiful", negritude, 
nativizmas. Lygiai taip pat pasireiškia ir

Suprimentos 
Formulários,

CICS Centro Integrado de Computação e Sistemas S/C Ltda. 
Prestação de serviços em computador
Desenvolvimento de sistemas e serviço de programação

Jonas Paulo de Oliveira Si lie kas

í para Informática
, disquetes, discos, fitas para impressoras, 

e todo tipo de material para computador
Aríete Dylis Silickas

RUA STELAV515 - BLOCO D - CONJ. 22 TELS. 570-6969 / 575-0187

charakterizuoja akultūracijos proceso re- 
formulavimą.

Lietuvių krikščioniškumo sąjūdį (prieš 
rytinį ateizmą ar prieš vakarietišką prakti 
ką, bedievystę) gal kaip tik būtų galima

PARDUODAME 
automobiliams

LIPINĖLIUS — Adesivos 
SKYDELIUS su grandinėlėmis 
Chaveiros com emblema Vytis.

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJ
DSSEKKB
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Halina Mošinskienė

JIS KRITO, KAIP ĄŽUOLAS
BE ŠAKNŲ

(A. A. Petro ŽArkausko šviesiam atmini
mui)

Musų dienos t- kaip šventė, 
Kaip šydėjimasvvyšnios, — 
Tai skubėkim gyventi, 
Nes prabėgs — nebegrįš jos.

Tai skubėkime džiaugtis — 
Vai, prabėgs — nebegrįš jos. 
Musų dienos - kaip paukščiai, 
Kaip žydėjimas vyšnios (S. Nėris)

Pro gedulo šydą vien skausmą matau. 
Atsisveikinti taip sunku su žmogumi,ku
ris mylėjo gyvenimą všsa širdimi, tokia 
stipria patvarka, kaip ąžuolo šerdis. Ne
baugino išeivio gyvenimas Brazilijoj, o 
šeimą sukūręs tik gerbūvio siekė. Jj pa
siekęs neužsidarė asmeninėje "kriauklė
je". Saulėto, bet užsispirusio būdo, jis 
traukė magneto jėga j save lietuvius,kaip 
persodintas medis ieškodamas syvų savo 
gyvybei, nes šaknys liko tolimoj tėviš
kėj, už jūrių mariu — Lietuvoj. Jis kūrė 
"Lietuvę" Brazilijoje, tyliame V. Anas- 
tacio užkampyje, kur lietuvis galėjo ras-

KAIP PERGALVOTI MŪSŲ IŠEIVIJOS 
PADĖTI.

— M*

laikyti kaip reakcija pries persekipjim4 
ar propagandą. Susidomėjimas Lietuvos 
praeities tyrinėjimu, — tai jaudinantis 
ženklas: tiek Lietuvoj, tiek išeivijoj,daug 
kas padaroma. Archeologiški kasinėjimai, 
piliy atstatymas, gimusios kalbos istoriš
kas nagrinėjimas... "Iš praeities Tavo sū
nūs te stiprybę semia"...

Ką mums galėtu pasakyti etnologiniai, 
lyginamieji mokslai, kultūrinė antropolo
gija apie musu tautos — okupuotu ar pa
bėgėliu lietuviu — kovą dėl savo tautinės, 
kultūrinės ir religinės tapatybės išlaiky
mo? Ką galim pasakyti apie netolimi/ ar 
tolimesnę ateitį, palygindami nutautimo 
ar nutautinimo reiškinius? Kokie nauji 
akstinai iškyla musu tautiniu vertybių iš
saugojimui kitų kilmių žmonių tarpe, ki
tose kultūrose?

Neranda kuo šj mąstymu užbaigti. Gal 
Jūs, bendrabroliai ir mokslininkai, turė
sit gilesni įžvelgimą? Sakykitės. O jei 
mintis netinka, padėkit šalin šiuos pusla
pius.

EKKSnl CHOPPER!»
CIRURGIA PLÁSTICA 

ESTÉTICA E REPARADORA 
LIPOASPI RAÇÃO

Rua Augusta, Z 709 - Conj. 32 
Fone: 881-8077 - Hor. 12-18 h,

KALBAMA LIETUVIŠKAI
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M

PADĖKA
Mirus musu mylimam tėveliui

AfA

širdingai dėkojame kun. Petrui Rukšiui už ligonio ap
lankymą ir suteiktus sakramentus, už mišias prie karsto 
ir palydėjimą j paskutinio poilsio vietą. Širdinga padė
ka visiems taip gausiai dalyvavusiems laidotuvėse ir 7- 
tos dienos mišiose bei pareiškė savo užuojautą ir solida
rumą.

■■ 
u savo nostalgijai nugalėti atramos... ir 
skambėjo V. Anastasio mokyklos rūmuos 
lietuviška daina, šoko, vaidino jaunimas, 
o jau tu vaišiu gausa. Tik ateikit, tik vai' 
šinkitės,' tik jauskitės kaip tėviškėje pas 
gerąjį kaimynę,>,be skirtumo — ar tu pil
ku žvriblel i u atskridai, ar puošnių povų 
plunksnomis pasipuošęs, ar "su diplomu' 
ar tik sugrobusiomis rankomis... — vi
siems užteko vietos, šakotai išbujojusio» 
"Plačiašakio ęžuolopapavėsyje", to mū
sų mielo Petro Žarkausko nuoširdumu, 
kuriam kiekvienas lietuvis buvo savas. 
Atvykę naujieji pokario imigrantai vad. 
DP nelabai jaukiai pasijuto n® lietuviu 
parapijoje, nei Lietuvių Sąjungoje.

O V. Anastasio mokyklon tuoj pa
kvietė a.a. mokytoju Kubiliūnę su šeima. 
Nelaukė kažkokiu "prisistatymų", o čia 
pat patraukė a.a. Kostą ir Vandą Meš
kauskus, inž. Stulgaitj su ponia, Putvins
kio ir kt. šeimas. Ir atvirai pasakysiu, aš 
pati jaukiausiai jaučiausi tame "V. Anas- 
tasio lietuviu būrelyje", kur man taip 
ryškiai prisimindavo vaikystė atvykus 
1918 m. karo nuniokoton Lietuvon ir 
tos smagios atostogos tėviškėje tarpe gi
minių — kaime.

Petras ŽArkauskas buvo žinomas 
statybos raogovas Brazilijoje. Bet tuo 

Jis niekada nesididžiavo, jis sakydavo: 
'Aš esmi paprastas žmogelis. Man ne-

AfaEKCHOPP 1ÍF0»
CHOPP-PIZZA-QUEIJOS-FRIOS

ž* RESERVAS PARA FESTAS - MUSICA AO VIVO |
S Rua SOLON 1062 - Bom Retiro - Tel. 223-2333 S

1d

D

Nuliūdusios dukterys
Geny
Stasė ir Juozas Valučiai

sunku pačiam moliu plytas drėbti,darbo 
nesibijau.. Bet, kai noriu linksmintis, 
tai, kad ir visiems aplinkui būtu links
ma... - "Ir užtraukdavo dainę tokią 
smagią, kad kiti nesitverę pritardavo...
- Viskas liko tolimoj praeity, - "Ąžuo
las griuvo ir nebepakilo" — liko tuštu
ma, jos niekas neužpildys nei likusių 
dukterų našlaičių, nei draugu širdyse, 
o ypač lietuviu ateivių Brazilijoje greto
se.

Su gilia užuojauta dukroms Ženi ir 
Stasei Vilutienei su vyru, V. Anastasio 
lietuviams ir visai mūsų išeivijai netekus 
didelio patrioto ir nuoširdaus draugo.

UŽSIMOKĖJO UŽ "ML"
Ana L.T.MASIENÉ 
Sofija PILIPAVIČIENĖ 
Zosė BLAŠKIENĖ 
Albinas UCKUS 
Ona PLIKAITIENÉ 
Liliana STREITAS *
Kazimieras SKARUPSKAS 
Algirdas BAUŽYS 
Sonia MIŠKINIS 
Antanas GOLSKIS 
Antanas TAM ASAUSKAS

MUSU LIETUVOS PRENUMERATĄ 
GALIMA UŽSIMOKĖTI TAIP PAT V. 
ZELINOS PARAPIJOS KLEBONIJOJ

Cz$. 150,00
Cz$. 200,00
Cz$. 250,00
Cz$. 500,00
Cz$. 150,00
Cz$. 200,00

200,00
Cz$. 500,00
Cz$. 150,00
Cz$. 250,00 .

150,00
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mirus
reiškiame gilią užuojautą dukterims Geny ir Sta
sei bei žentui Juozui Valučiui.

Marija Jakiūnienė
Lidija ir Stasys Vancevičiai

SĄMONINGO TIKĖJIMO 
METAI

VEIKLOS KALENDORIUS (kuris prašo 
si papildomas)
Gegužės mėnuo:
4: Bendros jubiliejinės maldos diena.

Sv. Juozapo Vyry Brolijos 45 metu 
sukaktis.

11: Motinos diena
13: Maldos-atgailos-Lietuvos paaukoji

mo Marijai diena
18: Sekminės. Motinos dienos minėjimai 

Sąjungoj
25. Paskutinis mėnesio sekmadienis —

16 vai. Sąmoningo tikėjimo programa 
šv. Kazimiero p-joj; Marijos Krikščio
nių Pagalbos, šventė.

28: Popiežiaus Jono Pauliaus II gimta
dienis

29: Dievo Kūno šventė. LJS-gos sueiga 
Lituanikoj (iki VI. 1)

RELIGINĖS VEIKLOS KOMISIJA:
Pagyvinti liet, krikščio
niškus papročius ir pamal
das

Gegužės mėnuo Lietuvoj (ir, bendrai, 
Europoj) — gražiausias metų mėnuo,pra- 
žydęs ir pakvipęs gėlėmis...

Todėl šis mėnuo krikščionių katalikų 
yra skirtas didesniam pamaldumui j Svč. 
Mergelę ir Motiną Mariją, šią gražiausią 
ir kvapiausią žmonijos Gėlę.

Lietuvių tarpe yra praktikuojamus 
"gegužinės pamaldos". Ypač šiais metais 
reikia jas pagyvinti ir pravesti kiek gali
ma sąmoningiau.

Tam reikėtųkklaustis — ir rasti atsa
kymą: Kas yra Svč. Mergelė Marija? 
Tad reikėtų nors trumpai pažvelgti j Ma-

SKAITYK IR PLATINK
"MŪSŲ LIETUVĄ"

A SLIESORAITIS - G, BACELIS

AUTO POSTO
1 ITAPEMA LTDA.
i Ėst. Velha Rio-SP. Km.84

, Jacarei — Tel. 51-4963
twffi—miii m..... .

Nazareto namelio iki šiai dienai;
III. Marija lietuvių tautos istorijoj. "Lie

tuva — Marijos žemė": ką reiškia šis 
titulas ir kaip jis pasireiškia?

IV. Marija mano šeimos ir mano asmeni
niam gyvenime.

riją ir Jos asmenį kad ir šiom temom- t i
I. Marija paties Dievo planuose;
II. Marija Bažnyčios gyvenime — nuo

Berželis prie sodo 
Augo ir klestėjo, 
Saugojo sodybą 
Nuo šiaurinio vėjo.

Baltas liemenėlis 
Su juodais dryželiais, 
Net galvą iškėlęs 
Didžiavos berželis . . .

Berželis baltasis, 
Berželis kasotas, 
Liaudies giesmynėly 
Dainių apdainuotas.

Žiemą rūbą meta, 
Keičiasi gamta, 
Iš berželio teka 
Jo kraujas - sula .

Kiti krikščioniški 
veiksmai:

— namuose, kur dar nėra, intronizuu- 
ti Marijos paveikslą (galimai Šiluvos Ma
rijos);

— krikščioniškai atšvęsti Motinos die
ną;

— neužmiršti gegužės 13-tosius, ku
rios šventimas gali būti tačiau perkeltas
j sekmadienį (geg. 18).

— Kaip tik laikas, jei kas nesuspėjo 
anksčiau, krikščioniškai atlikti VELYKI
NE.

SĄMONINGO tikėjimo metu 
PROGRAMA

Buvo iškeltas, ir priimtas, pasiūlymas: 
Paskutinį mėnesio sekmadienį šv. Kazi
miero parapijoj, vietoj Mišių 8 vai. ryto, 
laikyti pamaldas 4 vai. po pietų.

Todėl balandžio 27 dieną, 16 vai. čia 
prasidės Sąmuningo Tikėjimo Metų pro
grama, bus Mišios, suneštinės Vaišės su 
pasižmonėjimu.

Bus išstatyta lietuviškų laikraščių, 
knygų, žurnalų. Bus galima pasidalinti 
informacijomis bei pasiūlymais.

u r ~   «iinfiMiiĮi >iiirm

| KULTŪRINIS KAZIMIERINIS FONDAS—
I FUNDO CULTURAL CASIMIRIANO

Tėviškės sodybos 
Pamatai tik stovi, 
Viską išnaikino 
" Globėjai " nedori .

Kai tiktai įjungė
Į sovietų " rojų ", 
Tėviškės berželį 
Su šaknim išrovė.

1. Kazimierinių Metų Ruošos komitetas.............................Cz$. 1.000,00
2. N.N. Poeto Venancijaus Ališo atminčiai.................... Cz$.5.000,00
3. šv. Kazimiero p-ja T.Jono.Bružiko, SJ, atminčiai......... Cz$. 1.000,00
4. Kun. Dr. J. Prunskis MŪSŲ LIETUVAI......................... Cz$.2.240;00
5. J.Grigienė (USA) Marytės Bumblienės atminčiai......... Cz$. 557,00
6. S. Paulo "Palangos" skautai............................... . . Cz$. 200,00
7. Alg.Baužys a.a. Juozo Baužio atminčiai......................... Cz$.2.000,00
8. Antanas Gaulia MŪSŲ LIETUVAI.................................. Cz$. 1.000^00
9. Vaclovas Kontautas........................................................ Cz$. 50,00
10. G. Bačelio ir A. SIiesoraičio vardu............. .. ...........Cz$. 500,00
11. N.N. a.a. Juozo Karpavičiaus atminimui.................... Cz$. 50,00
12. M. Jakiūnienė a.a. Česlovo Jakiūno atminčiai................Cz$. i.000,00
13. E. Vidmantienė a.a. Alfonso Vidmanto atminčiai .... Cz$ 50,00
14. M. Mazurkevičienė a.a. Vinco Mazurkevičiaus atminčiai Cz$. 500,00

PAGERBKIME SAVO MIRUSIUOSIUS 
ĮRAŠYDAMI juos i kk fondą
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MŪSŲ ŽINIOS
"CICCILLO" MEDAUS KUN. PR. 

GAVĖNUI

Balandžio 17 São Paulo Literatūros 
Akademijos auditorijoj Kuíturinis São 
Paulo Centras "Centro Cultural Francis
co Matarazzo Sobrinho" iškilmingu aktu 
pagerbė 90-metįi brazilų dailininką 
Volpi ir devynis kitus, "pasižymėjusius 
brazilų kultūros srity", kaip Literatūros 
Akademijos pirmininką Lycurgo de Cas
tro Santos, rašytoją FRanaisco Marins, 
dienraščio "Folha da Tarde" ilgametį 
darbuotoją žurnalistą Olney Kruse, dai
lininką kolumbietj Julio Garcia Morejon 
ir kt. Tarp jų "Cicillo." medalį ir Centro 
Cultural diplomą gavo ir mūsų tautietis, 
kun. Pranas Gavėnas.

NR. 16 (1955) 1986.IV.24

Mielam ML

Šio ML numerio
GARB ÉS LE IDĖJAS

skaitytojui ir rėmėjui širdingai dėkojame 
Administracija

SV. JUOZAPO VYRU BROLIJAI 
minint 45 metų veikimo sukaktį H-,- . '

'' kviečiame galimai daugiau tautiečių dalyvauti PADĖKOS MIŠIOSE 
kurios bus atnašautos V. Zelinoje gegužės 4 dieną, 11 valandą.

Dėkinga

Šv. Juozapo Vyrų Brolija

Akademijos sekretorius, rašytojas 
Henrique L. Alves, tiek pristatydamas 
auditorijoj, kiek rašydamas ML em por
tuguês, pažymi, kad kun. Gavėnas, "įvai
riais būdais brazilų visuomenei pristaty
damas Sv.Kazimiero asmenį ir iššaukda
mas juo susidomėjimą — nuo šiltai su
tiktos šventojo biografijos, filatelinės 
parodos su šventųjų atvaizdais ir kome- 
moratyviniu pašto antspaudu, iki vaizdi
nio meno konkurso, žadindamas brazilų 
dailininkus atkurti jauno lietuviųšvento- 
jo atvaizdą ir organizuodamas jų darbų 
parodą, iššaukė vienbalsį Kultūrinio Cen
tro Tarybos sprendimą jį atžymėti Cicci- 
llo medaliu". Ir pabrėžia: "Laimėjo ir 
lietuvių kolonija, laimėjo ir visi, pripa
žįstant ir atsidėkojant už tai, kas buvo 
padaryta išgarsinant šv. Kazimiero ir 
Lietuvos vardą".

(teiktas diplomas rašo: "Už reikšmin-, 
gą įnašą padarytą'Tautinei Brazilų Kul
tūrai ir šian Centrui".

IŠLEISTA "JUBILIEJINĖ MALDA"
ML-vos spaustuvė išleido, gautą iš 

JAV-bių "Jubiliejinę maldą" lietuviškai 
ir portugališkai. Malda platinama netik 
parapijose, bet ir per ML-vą, kad ir toli
mesni tautiečiai ją gautų — ie melstųsi 

\ su visais po pasaulį pasklidusiais lietu
viais.

PAJŪRIU TAUTIEČIAMS
Kaip jau buvo pakartotinai skelbta, 

balandžio 25, penktadienį, 16 vai. bus 
lietuviškos metinės pamaldos São Vicen

Dideliam kolonijos veikėjui
PETRUS ŽARKAUSKU8

mirus
reiškiu gilią užuojautą dukroms Geny ir Stasei 
bei žentui Juozui,

Aleksandras Bumblis

te parapijos bažnyčioj, Biquinha, São 
Vicente. Numatyta, kad j pamaldas at
vyks tautiečių ir iš Peruibės.

Ta pačia proga kun. Petras Urbaitis 
lankys pajūrių ligonius, senelius bei ki
tus kunigo atsilankymo laukiančius pa
upiečius. Bus galima ir ML prenumera
tą užsimokėti.

ATVYKSTA SPINDULIO DAINŲ IR 
ŠOKIU GRUPĖ

Gauta iš Spindulio Šokių Grupės vado
vių p. Onos RūZutienės ir Danguolės R. 
Varnienės patvirtinimas, kad jie atskris 
š.m. liepos 1-mą dieną iš Los Angeles, 
ir pas mus išbus iki liepos 6 ar 7 dienos.

Si dainų ir šokių grupė yra sudaryta 
iš apie 30 asmenų. Kartu atvyksta žymus 
akordeonistas, Rimas Polikaitis ir grupė 
turistų.

Jau tariamės dėl programos, kuri bus 
paskelbta vėliau. Bet, dėmesio, tautiečiai. 
Turėsime priimti šokėjus apnakvydini- 
mui. Turistai apsistos viešbutyje. Tad 
prašome visų šeimų, kurios galėtų pririm 
ti vieną ar daugiau šokėjų, pranešti BLB- 
nės pirmininkui, p. Jonui Tatarūnui, te!. 
63-7344. Ypač reikalinga, kad mūsų jau
nimas tuo pasirūpintų, nes bus didelė 
proga susidraugauti su Los Angeles lietu
vių jaunimu.

Spindulio koncertas Vila Zelinoje nu
matytas liepus 6 ar 7 d. Seselių Prancisš- 
kiečių salėje. Prašome, taip pat, kad ir ki
tos organizacijos ir S. Paulo lietuviai prisi
dėtų prie šio losangeiiečių priėmimo.

BLB-nės Valdyba

LIETUVIŠKA ŠEŠTADIENINĖ 
MOKYKLA

Tęsiasi su pasisekimu šešatadieninės 
lietuvių kalbos pamokos. Veikia 5 klasės, 
4 šeštadieniais ir viena ketvirtadieniais, 
Vila Zelinos jaunimo namuose. Dėsto 5 
mokytojai (jos). Jei kas atsirastų su gali
mybe ir norėtų mokytojauti, prašome pra
nešti, nes reikalinga mokytojų pavaduoto
ju-

i

BLB-nės Švietimo Komisija

GEGUŽINĖS PAMALDOS 
"PETRO PERKUMO" NAMUOSE

Pirmąjį gegužės mėnesio penktadienį 
(V.2.) 17 vai. "Petro Perkumo" Namuo
se, Rua Tabajaras, 556, bus atlaikytos 
Mišios apylinkės seneliams, neįstengian
tiems toliau nueiti.

20 valandą bus, kaip jau įprasta, lie
tuviška Adoracijos Valanda. Bus gieda
ma Litanija, kalbamas rožinis ir duetas 
palaiminimas su Švenčiausiuoju.

Pamaldose dalyvaus Petro Perkumo 
oktetas. Pamaldas praves šv. Kazimiero 
parapijos klebonas, kun. Pr. Gavėnas.

PATIKSLINIMAS
Prieš keletą savaičių buvo rašyta Mū

sų Lietuvoje, kad Juozas Vosylius buvo 
palaidotas be lietuvio kunigo. Tai neati
tinka tiesai. A. a. Jonas Vosylius buv.., 
atvežtas j V. Alpinos krematoriumą,kur 
religines apeigas atliko kun. Feliksas Ja
kubauskas.

Vytautas Vosylius

DĖMES! O!
Jaunimo Sąjunga kviečia lietuviškąjį 

jaunimą ilgam Dievo Kūno šventės Savait
galiui (gegužės 29 — birželio 1 dienom) 
į LITUANIKĄ. Bus pramogų, paskaitų 
ir diskusijų apie Lietuvių Kultūrą.

Informacijos pas Oktavijų Rutkauską 
telefonais 869-2135 ir 211-3322 ram.40.
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