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KO AMERIKA LAUKIASI
IS NAUJO PREZIDENTO

Vilius BRAŽĖNAS
Nebepirmas kartas,kad balsuotojai 

visą savo dėmesį ir viltis sukaupia į 
prezidentinius kandidatus, tačiau rei
kalai ligi šiol nedaug keitėsi,gi jei 
keitėsi,tik jau į ne gerąją pusę. Sen. 
Barry Goldwater neseniai parašė į do 
mių ir svarbių faktų bei minčių pilną 
Įmygą With No Apalogies ( Be jokių 
atsiprašymų). Ten skaitome:

” Kai mes pakeičiame prezidentus, 
tai turi reikšti,kad balsuotojai reika
lauja krašto politikos pakeitimo.Nuo 
194.<5 metų trys skirtingi respubliko
nai sėdėjo Baltuosiuose Rūmuose,vi
so šešiolika metų. Keturi demokratai 
buvo tame visame pasaulyje galingiau 
šiame poste, septyniolika metų.Išsky 
rus pirmus septynerius Eisenhower 
administracijos metus, nematėme jo
kio žymaus vidaus ar užsienio politi
kos krypties pasikeitimo”.

Toliau autorius nurodo: ” Kai nau
jas Prezidentas įžengia ant denio,yn 
didelis personalo pasikeitimas, bet jo 
kio politikos pakeitimo. Pavyzdys :Ni- 
xon’o laikais Henry Kissinger, CFR 
narys ir Nelson Rockefeller To prote
žė, tvarkė užsienio politiką.Kai buvo 
išrinktas Jimmy Carter, Kis singerį 
pakeitė Zbigniew Brzezinski, CFR na» 
rys ir David Rockefeller!io protežė”. 
Galima pridėti, kad abu yra ir tarptau 
tinės Trilateral Komisijos nariais .

Priešpaskutiniąją birželio savaitę 
TV žiniose išgirdome įdomią naujie
ną įpirmuoju Respublikonų Partijos 
1980 m .Konvencijos pagrindiniu kai 
bėtoju būsiąs Dr. H. Kissinger. Reaga- 
no rėmėjai konservatoriai,girdi, 
esą pikti ir protestuoja. Reikia many
ti, kad tai sukombinavo Resp.P-jos 
Tautinio k-to pirmininkas Bill Brock, 
jau nuo seno D. Rockefellerio subur
tos Trilateral Komisijos narys. Pra
verčia visur turėti savų žmonių...

Ko galime tikėtis ir laukti, jei Ro
nald Reagan taptų Prezidentu? Tenka 
tikėtis,bet ne būtinai laukti,svarbaus 
pasikeitimo,jei prezidentiniais rinki
mais užiniriguoti žmonės užleis elito 
klikai ir vėl prikimšti Kongresą savo 
mis marionetėmis.Šiuose rinkimuose

NAUJAS JAV PREZDENTAS R.REAGAN

R. Reagan per rinkimine kompaniją lankosi lietuviu “sostinėje“ Chicagoj,Marquette 
Park o apylinkėje. Nuotraukoje R. Reagan rodo lietuvišką automobilio lipinėlį “ I 
LOVE LITHUANIANS“ - “Aš myliu lietuvius“.

Nuotr. P. Malėtos Laisvosios Lietuvos klišė

establišmento (valdančios grupės) s- 
pauda labai aiškiai savuosius aliar, 
muoja Kongreso svarbos klausimu .Su 
prezidentais jie,žinoma,mano galį, 
kaip paprastai,susidoroti ir toliau . 
Tai daroma per savus žmones biurok: 
ratijoje ir per jų kontroliuojamą di
džiąją žinybą: per pirmuosius sabotuo 
ja,per antruosius šantažuoja.

Kadangi ’liberalinė” politika paga 
liau pasirodė visiškai subankrutavusi 
balsuotojai daug tikisi iš konservaty
viai kalbančio Reagano. Pirmiausia 
reikia pripažinti, kad vien jau konser- 
vatyti retorika yra daug geriau,negu 

radikali - socialistinė - "liberalinė” 
retorika, kaip, pavyzdžiui. sen. T ed 
Kennedy.Konservatyvios retorikos 
kandidatas paskleidžia konservatyvią 
galvoseną tarpe žmonių,kurie tokių 
minčių niekur kitur nebuvo girdėję ar 
klausęsi. Tuo pačiu jis gali padėti ir 
konservatyviems kandidatams į Kong
resą: į Senatą ir Atstovų Rūmus. Jei
gu konservatyviai kalbąs kandidatas 
išrinktas nenuviltų ir norėtų bei išga
lėtų vesti konservatyvią politiką, būtų 
didelis laimėjimas , jei jis turėtų kon
servatyvų kongresą.Tačiau perdažni- 
pažadai pažadais ir lieka,Pavyzdžiui,
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grūmėsi su Henry Kissinger, kritikuo 
damas jo detentinę politiką ir tai,kad 
šis pasisamdė ’liberalų»,kurie kaišio 
jo krašto paslaptis spaudai, tikslu iš
reikšti opoziciją oficialiai politikai, 
ir tuo būdu ją sabotuoti”.

Pagal minėto straipsnio - interviu 
autorių John Rees - ” žinantieji Wa- 
shingtoną ir Reagano kampaniją nela
bai abejoja,jog,jeigu Gubernatorius 
Reagan taptų Prezidentu, Richard V. 
Allen bus arba Valstybės Sekretoriun 
( Secretary of State ) arba Tautos Sat 
gurno Patarėju”.

Visa tai dar pagilina Reagan’o mįs-

abu respublikonų kandidatai - Eisenho 
wer ir vėliau Nixon - žadėjo išvalyti 
State Departmentą, tačiau išrinkti abu 
dar labiau jį priteršė. Tad geriausia 
ir saugiausia yra balsuoti už tą, ku
ris bent kalba konservatyviai,nede - 
dant perdaug vilčių į jo būsimą politi
ką , bet dėti viltis ir pastangas į gerų 
senatorių ir atstovų ( ”kongresmanų7 
išlaikymą,ar blogų gerais pakeitimą. 
Tam , žinoma, reikia tikslios informa- 
cijos,kad nebalsavus aklai.Tokios in 
formacijos vargu ar rasime didžiojo
je žinyboje.

Net ir atydžiai sekant elektroninę 
ir spausdintą žinybą, pavyzdžiui, ligi 
šiolei nėra tekę užtikti plačiau nušvR 
čiančios informacijos apie du labai 
svarbius R. Reagano patarėjus - jo 
naująjį kampanijos tvarkyto ją (mana- 

ger) William J. Casey ir vieną iš ar
ti niausiu patarėjų užsienio politil 
kos klausimais Richard V. Allen. Pir
masis yra buvęs H. Kissingerio sekė
jas ir pavaldinys,CFR narys ir pasi 
tarnavęs detentininkas. Jis gali pasuk 
ti Reagano kampaniją,arba jo kabine
tą, į ”liberalinius ” bėgius, ar net akli 
gatvį, kuriame kandidatas gali likti 
vienas, praradęs konservatorių pasi
tikėjimą ir po to,kaip tokiais atvejais 
paprastai būna, pamestas jį ton akli 
gatvin įmanevravusių ”liberalų1 ’. Ki 
tas,Richard V.Allen,yra konservaty
vus , seniai nusistatęs prieš Sovietus 
ant militarinių kujokų užkėlusią de- 
tentę.R.Nixono paskirtas į National 
Security Council ( Tautos Saugumo 
Tarybą) jis,anot REVIEW OF THE 
NEWS gegužės 21 d. straipsnio ”...

ię-
Pagaliau,pagal N. Y.TIMES VI.30 

pranešimą,Reagan»o štabas papildo
mas buvusiu Bill Brock padėjėju Korg 
rese William E.Timmons. Jis tvarkyi 
politinę sritį.

Norį .daugiau žinių apie Allen ras 
jų minėtame straipsnyje.Apie CFR 
narį Casey ir jo ryšį su H. Kissinge
rio politika tilpo platus Alan Stang 
straipsnis AMERICAN OPINION žur
nale. birželio laidoje.
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Lietuviška knyga — geriausia 
dovana!

Respublikonų prezidentinis kandidatas lankosi pas lietuvius Chicagoje. Paragauti lietuvišku valgiu 
R. Reaganas sustojo kavutei Chicagoje pagarsėjusiame RAMŪNĖS restorane.
Reagano dėmesys etninėm grupėm jam užtikrino didelę šių grupių paramą.
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Vliko valdybos 
pirmininkas Europoje

Kaip jiau ELTOS specialiai (rugsėjo 19 
d. buvo pranešta, VLIKO pirmininkais dr. 
K. Bobelis, rugsėjo 10 d. išvykęs į Euro
pą, ^aplankė vienuolika Helsinkio bal’lgia- 
mąjį -aktą pasirašiusių valstybių vyriau
sybių. Joms buvo įteikti- Lietuvos [Diplo
matijos Šefo ir VLIKO pirmininko ben
drai pasirašyti memorandumai. šie memo
randumai (anglų, prancūzų ir vokiečių 
kalbomis) kreipia dėmesį į neteisėtą Lie
tuvos respublikos okupaciją ir jos pilie
čių teisių pažeidimus ir prašo Lietuvos 
politinę padėtį iškelti ir nagrinėti artėjan
čiame Europos saugumo ir bendradarbi a- 
vimo suvažiavime Madride.

Dr. Bobelis lankėsi Italijoje, Vak. Vo
kietijoje, Šveicarijoje, Lichtenšteine, Bel
gijoje, Anglijoje, Danijoje, Prancūzijoje, 
Ispanijoje, Portugalijoje ir Liuksembur
ge. Kitoms šešiolikai vyriausybių Lietuvos 
memorandumas buvo min. S. Lozoraičio 
ir dr. K. -Bobelio pasiųsti paistu.

Italijoje dr. Bcbelús turėjo pasalk aibėj i- 
mus siu Lietuvos Diplomatijos šefu St. Lo
zoraičiu. Jie alptarė bendrą veiklos planą 
dėl Madrido konferencijos ir apskritai 
Lietuvos laisvinimo veiklos. Pasikalbėji
muose taip pat dalyvavo Lietuvos atstovas 
prie Vatikano Stasys Lozoraitis, Jr. As
meniškame pasimatyme su Jo Šventenybe 
Popiežium Jonu Paulium, VLIKO pirmi
ninkas, įteikdamas Lietuvos memorandu
mą, kalbėjo lietuviškai. Dr. Bobelis du 
kartu kalbėjo per Vatikano radiją ir. per
davė Popiežiaus sveikinimus lietuviams. 
Jis taip pat matėsi su prel. A. Bačkiu, 
aukštu Vatikano užsienių ministerijoje 
pareigūnu, išsamiai pasikalbėjo su Lietu
vių Šv. Kazimiero Kolegijos rektoriumi 
prel. L. Tullaba, vicerektor-ium prel. P. Ja- 
tuiliu (nauju (Romos Radijo vedėju) ir 
prel. V. Mincevičium (VLIKO atstovu ir 
ELTOS redaktorium I tali joj e).

Ypač sėkmingas susitikimas ir pasikal
bėjimas buvo su Vak. Vokietijos užsienio 
•reikalų ministerijos politinio departamen
to direktorium dr. M. Landruth, kuris ge
rai pažįsta Pabaltijo valstybių padėtį. Jas 
yra paskirtas naujuoju Vak. Vokietijos 
ambasadorium Maskvai. Dr. Landruth pa
reiškė VLIKO pirminiinkui, kad Vakarų 
Vokietijos vyriausybė yra (Sovietų Sąjun
gai aiškiai -pabrėžusi, jog ji Pabaltijo oku
pacijos de jure nepripažįsta. Dr. Landruth 
pažadėjo kiek galėdamas ginti Pabaltijo j 
interesus.

AR TURITE SIAS NAUJAS JUOSTELES?
DAUG DAUG DAINELIŲ
Populiariausios ir gražiausios lietuviškos liaudies dainos

RAUDONA ROŽĖ

GEGUŽINĖ...

Galima įsigyti Šv. Kazimiero parapijoj

MŪSŲ LIETUVA

Dr. Kazys BOBELIS - VLIK’o pir
mininkas

Belgijoje dr. K. Bobelis buvo labáx _na> 
loniai priimtas Europos Rytų Departamen
to direktoriaus E. Reus. Šiame pasimaty
me VLIKO pirmininką pristatė ir kartu 
dalyvavo A. Venskus, Europos’Krikščionių 
Demokratų Sąjungos narys. Kaip ii' ki
tuose kraštuose, taip ir šiame pasikalbėji
me buvo iškelta neteisėta Pabaltijo vals
tybių okupacija. Jam buvo priminta, kad 
mes didžiuojamės Belgijos nutarimais, ku
rių išdavoje jų buvusios kolonijos yra 
šiandien nepriklausomos valstybės. So
vietų Sąjunga gi ne tik nė vienos užimtos 
valstybės nepaleidžia iš savo nagų, 'bet vis 
užima naujas.

Spalio 1 d. VLIKO pirmininkas pasima
tė su Europos Parlamento vicepirmininku 
ir Europos 'Krikščionių Demokratų Frak
cijos pirmininku dr. E. Kleptch. Dr. Klep- 
tch pažadėjo spalio 1-6 ar 17 d. Europos 
Parlamento sesijoje padaryti pareiškimą 
Pabaltijo valstybių reikalu Madrido suva
žiavimo proga. Jam taipgi buvo įteiktas 
Lietuvos memorandumas ir Jungtinių 
Amerikos Valstybių Kongreso rezoliucijų 
kopijos.

______________ ; ............... _ 3
Dėl laiko stokos Lietuves memorandu

mą Anglijoje 10 Downing Street įteikė 
Lietuvos atstovas Londone V. Bailokas.

Rugsėjo 27 d. VLIKO pirmininkas buvo 
Mančesteryje, Anglijos Lietuvių Katalikų 
Bendrijos suvažiavime, kuriame jo kalba 
buvo šiltai priimta. Rugsėjo 28 d. dr. 
Bobelis aplankė D. Britanijos Lietuvių Są
jungos Sodybą, kurioje maloniai ir atvi
rai pasikalbėjo su DBL Sąjungos vadovy
be Lietuvos laisvinimo politiniais ir 
VLIKO atstovavimo Anglijoje klausimais. 
VLIKuii D. Britanijoje iš seno atstovauja 
DBLS pirmininkas Z. Juras.

Rugsėjo 29 d. dr. Bobelis dalyvavo Ang
lijos European Liaison Group tarybos po
sėdyje (jų sudaro keturiolikos Anglijoj gy 
venančių Europos tautų atstovai), kur jis 
padarė pranešimą apie lietuvių alkdiją ry-

■ šium su artėjančia .Madrido konferencij-a 
ir davė pasiūlymų akcijai. Rugsėjo 30 d. 
dr. K. Bobelis dalyvavo Londono lietuvių 
susirinkime, (kuris įvyko DBL S-gos na
muose. Jame Londono lietuviai buvo su
pažindinti siu VLIKO veikla- ir PLB politi
nės komisijos pasireiškimais. VLIKO- pir- ‘ 
mininkas pabrėžė, kad PLB politinė komi- • 
sija yra nereikalinga. Visiems, norintiems 
dirbti politinį darbą,yra užtenkamai vie
tos VLUKE ir jo komisijose. Atskira orga
nizacija tik duplikuoja (o dažnai tik se
ka) VLIKO jau dirbamą darbą ir bereika
lingai leidžia lietuvių a-ukoj.amus pinigus. 
VLIKO pirmininko pranešimas buvo šil
tai priimtas, ir DBLS pažadėjo tęsti para
mą ir pagalbą VLIKO veiklai.

(Šveicarijoje dr. K. Bobelis pasimatė su 
Šveicarijos LB pirmininku, dr. A. Kulšlliu 
ir valdybos nariais, su kuriais buvo atvi
rai aptarti Lietuvos laisvinimo klausimai. " 
Buvo malonu pastebėti gerą Šveicarijos 
lietuvių susiorganizavimą. Atskirame su
sitikime su dr. A. Geručiu buvo išsamiai 
aptarti įvairūs kiti Lietuvos bylos politi
niai klausimai. Lietuvos memorandumą 
Šveicarijos vyriausybei įteikė įdr. (Gerutis.

Lichtenšteine, Liuksemburge, Danijoj, 
Ispanijoj, 'Portugalijoj Lietuvos memoran
dumus dr. K. Bobelis įteikė užsienių rei
kalų ministerijoms per Europos Rytų De
partamentų «direktorius.

Pasimatymas su Ispanijos Europos Ry
tų direktorium Gomez prasidėjo gana ne
maloniai, nes jis nenorėjo Lietuvos me
morandumo net priimti. Po ilgesnio pasi
kalbėjimo Gomez priėmė ir pažadėjo ne 
tik perduoti užsienių reikalų ministeriui, 
bet ir savo pagalbą.

'Prancūzijoje VLIKO pirmininkas susi
tiko -su .Lietuvos atstovu piroi. J. Baltru
šaičiu; kuris buvo supažindintas su Pran
cūzijos vyriausybei įteiktu memorandumu.

' Spalio 4 d. dr. Bobelis taip pat pasimatė 
su kun. J. Petrošium, bet (dėl laiko stokos 
negalėjo dalyvauti kitą dieną į vykstančia
me Paryžiaus lietuvių susirinkime. Tos 
dienos vakare dr. K. Bobelis dalyvavo 
Venskų 'surengtame priėmime, kuriame 
dalyvavo ir Europos Pavergtųjų Tautų at
stovai.

Europos vyriausybių atstovai sudarė 
dr. K. Bobeliui įspūdį, kad yra laukiamas 
koks nors Sovietų Sąjungos išsišokimas ir 
kad visi mano, jog Sovietų Sąjunga dėl to 
sprogs.

Europos lietuviai gerai pažįsta VLIKĄ 
ir jo darbą laibai vertina.

VLIKO valdybos pirmininkas dr. K. Bo
belis Europoje išbuvo nuo rugsėjo 10 d. 
iki spalio 10 d.



SKAITYTOJAI RAŠO...

LIETUVIŠKA KNYGA IR
moksleiviu Šalpos fondas

Rašo KLEMENSAS JŪRA.
"Mūsų Lietuvos" Nr,41, spalio 16 d. 

Kun. Juozas Šeškevičius duoda"pylos" 
tūlam Klemensui Juraičiui.. .

Kadangi siekiais tokiais rašinėliais 
per 50 metų pasireiškiu, o skaitančioji 
visuomenė mane pažįsta tik kaip Kle
mensą Jūrą: per daugiau 40 metu kaip 
Rimą Amalviškį,todėl už abu pasta
ruosius ir atsakysiu, prašydamas palik
ti ramybėje čia nieku dėtą "Jūraitj". 
Nelaikau slapyvardžiu, nei baisia nuo
dėme, nukirsti pusę pavardės,a la Gai
da, Ignonis, etc.

Daugumą,prozos rašinių jau keli de
šimtmečiai pasirašinėju "Amalviškiu “ 
ir nelaikau to nusikaltimu, jeigu, žmo
gus, esi kilęs iš Suvalkijos Amalviškiu. .

Didžiai gerbdamas kunigo titulą,ne
laikau save vertu, jokia prasme ir jokiu 
pretekstu polemizuoti su dvasininku , 
nors tas jam ir be galo patiktų, ką ne 
vienu atveju mums įrodė ir daugelį pa
piktino. . .

Todėl atsakau DĖDEI JUOZUI,kaip 
atsakyčiau Dėdei Ambraziejui, Dėdei 
Atanazui, etc.

Pirmiausia, skaudžiai apgailestauju , 
kad Dėdė Juozas pripažįsta, jog tik po 
"čierkos" mėgina kitus suprasti.Gaila, 
bet nesuprasi. "Čierkos", kiek žinau, 
abu esam menki mėgėjai — užmirškim 
ją. Pamėginkim suprasti blaiviomis 
galvomis.

1. Jeigu prieš knygos įžangą būtum 
su blaivia galva perskaitęs tą keletą ei
lučių, būtum supratęs, kad tenai visai 
nėra to, ką skelbi:

Ten tikrai nėra". . .visas knygą par
duodant gautas pajamas paskyrė Brazi
lijos lietuvių jaunimui. . .", o tenai 
YRA aiškiausiai įrašyta taip: ". . .visą 
gausimą Monsinjoro knygos PELNĄ.

Neverta aiškinti, kad PAJAMOS ii ir

F LIVERPOOL

IMOLES

ESCOLA
DE INGLÊS 
LIVERPOOL 
LTDA.

Diretor: Dr. Vitor Sukis 
Prof. Lidia Rubliauskas Sukis 
Atendimento após às 13:00 Hs.

INGLÊS: Para crianças e adultos 
a partir de 5 anos 

Av.D.Pedro II, 2029 — Sto. André
Fone: 440—5026
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S. Paulo lietuviškas atžalynas 1971 metais 
pareigoja kiek tik įmanona plačiau pa
skleisti lietuviškus leidinius. Garbė jiems.

Pirmieji Monsinjorą įsigijo ir auka pa
rėmė: Alf. Petraitis, H. ir A. Mošinskiai, 
J. ir H. Valavičiai, M. ir A. Vlnkšnaičiai 
A. ir J. Valavičiai, Al. Boguslauskas,Ste
ponaičiai, A. Stonis, Al. Bumblis, V.Vo
sylius, VI. Stulgaitis, A. Gaulia, K. Au
denis — viso 13 asmenų. Vienas kitas nu
sipirko. I jų skaičių įeina ir Dėdė Juozas, 
Dar šiek tiek paplatino Tėvai Saleziečiai.

3. Praslinkus metams laiko po pirmo
sios knygos išleidimo, padėtis yra tokia: 

Brazilijoje iki šiol paskleista23 kny
gos^ Keletas išdalinta veltui, o keletas 
dar nėra atsiskaitę.

Iš Europos gautas pranešimas, kad 
buvo parduota viena knyga, keliolika iš
dalinta nepasiturintiems ir sanatorijų li- 
goniams-seneliams, bei Vasario 16 gim
nazijai.

Amerikos ir Kanados platintojai 
dar kol kas neatsiskaitė, bet jau gauta ap
sčiai nusiskundimų, kad labai sunkiai ei
na knygų platinimas. Živilei ir jos arti
miesiems pavyko išplatinti per 20 kny
gų. Pats leidėjas iki šiol nepardavė nei 
vienos, bet jau keliolika išdalino savo bi
čiuliams. Brazilijoje autorius buvo pra
šęs Zelinos parapijos kleboną tarpinin
kauti parapijiečiams, L. Katalikų B—nes 
nariams ir kitiems tautiečiams, su kuriais 
jam kasdiena tenka susidurti. . .

— Eik, atsistok prie šventoriaus var 
tų ir sau platink, kiek tau patinka. .. ., 
šaltai, kategoriškai atrėžė.

PELNAS — du skirtingi dalykai. Paja
mos turi dengti išlaidas, o padengus iš
laidas — liekana ir bus pelnas. Man nė
ra žinoma, kokiu būdu galėtų atsirasti 
pelnas be išlaidų, Ypačiai knygų leidy
kloje, kur pelnas labai dažnai yra relia
tyvus faktorius. Gaila, kad ir šito neno
ri žinoti. Galėjai pasiinformuoti bet ku
rioje liet, knygų leidykloje. Franciscan 
Press leidyklos (kurioje buvo spausdi
namos Monsinjoras ir Praeitis kalba)di- 
rektorius Tėvas Pranciškus, OFM, savo 
1980 m. IV. 17 dienos laiške man taip 
kita ko taip rašo:

". . . labai liūdna lietuviškos knygos 
padėtis. Yra kažkokia bendra'kny
gai apatija JJetuviškų knygų iš viso 
labai mažai parduodama. Mes tai ga
na stipriai jaučiame. Taip.’ Liūdna.

Esu tikras, kad Tėvas Pranciškus, 
lietuviškos knygos klausimu, tikrai di
desnis autoritetas spręsti apie lietuviš
kos knygos padėtį mūsų išeivijoje 
2. Spaudoje ne kartą rimtai, ar felje- 

toniškai, skaudžiai ar paironizųodamas 
rašiau, kokia vargana įnamė lietuviška 
knyga išeivijos — lietuvio namuose.Ypa
čiai tarp Brazilijos lietuvių. Neabejoju , 
kad tą puikiai jautė ir Literatūros Bū
relio steigėjai. Jie noriai ir džiugiai iš
tiestomis rankomis, sutinka .^kiekvieną 
lietuviškos spaudos leidinėlį — ar tai Al. 
Petraičio žodyną, ar vadovėlį, ar atsimi
nimus—monografiją, ar kitą kurį lietu
višką spaudinį. Būrelio nariai dar gi įsi—

I Geriausia šventinė i 
dovana

UŽSAKYKITE “MUSU LIETUVA' I
GIMINĖMS-DRAUGAMS-PAŽĮSTAMIEMS g

Šią brangią dovaną jie prisimins 50 kartų — visus metus |
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Nelinksma, dar gi mano amžiujepa- 
čiam autoriui eiti ir siutinėti savo "prekę" 
lors dabar daugelis autorių taip daro. ..

Dariau ir tail Ėjau! Vienur buvau šu
nimis 'šlodintas kitur pasityčiojamai iš
juoktas. Numojau ranka. Supratau. Tai 
gausus atpildas už tuos tūkstančius dar
bo valandų, neskaitant išlaidu, beieškant 
medžiagos, koresponduojant, siuntinė— 
jant rankraščius, skaitant korektūras ir 
vėl jas siuntinėjant, važinėjant, lankant 
tautiečius, jiems besiūlant. . .

Autorius (kaip visada) naiviai tikė
jo, kad jeigu knyga liečia dvasininke 
(švento gyvenimo dvasininke), tai bent 
jo buvę bičiuliai ir kontratraipasistengs 
įsigyti ir dar gausiai paremti spausdini
mo išlaidas. Nusivyliau, kaip visada.Kol 
kas žinau tik vienintelį nusipirkus) iš ma
no rankų. . .Galvojau, jeigu žymėsime , 
jog knygos pelnas yra skiriamas Brazili
jos lietuviu jaunimui, tai ir pats jaunimas 
patalkins jos platinime. Tikėjausi, kad 
Brazilijoje pavyks paskleisti bent po du 
šimtus egz. kiekvienos knygos. Rodos 
turime ir gerai pasiturinčių tautiečiu,ku
rie net ir autografuote knyge metė j a— 
kis, pareikšdami, kad knyga, o dar lietu- 
viškajuos jau nedomina, o jų jaunimas 
jau. . .nebeskaito lietuviškai. Ir dar ne
žiūrint perijodinėj spaudoje nuskambė
jusių labai palankiu atsiliepimų. . .

4. Dabar abiejų knygų padėtis yra to
kia:

Monsinjoro atspausdinimo išlaidos 
doleriais — 4.850,00;

Praeitis kalba — 3.680,00;
Skolos spaustuvei dar yra likę virš 

keturių tūkstančių doleriu, bet T.Pran- 
ciškonai kantrūs ir laukia.

5. Redakcijoms, bibliotekoms, sene
liams ir nepasiturintiems išdalinimui 
paskirta po 150 egz. kiekvienos knygos; 
Autoriui ir leidėjui asmeniškai nuožiū
rai po 50 knygų. Likusias mėginama pla
tinti visur, kur tik yra lietuvių. Platinto
jai gauna įprastus 35% už pardavimą.lš- 
pardavus visas platinimui skirtas knygas 
už pirmęję gautųsi 8.000,00 dol., antrą
ją 6,400,00. Atskaičius platintojų nuo
šimtį ir spaustuvės išlaidas, liktų 1.830, 
00 dol. PELNO, o dar priskaitant rėmė
jus susidarytų virš 2.000,00 suma, kuri 
ir turėtų tekti Brazilijos lietuviu jauni
mui. Realybė yra liūdnesnė. Pirmutinis 
autoriaus ir leidėjo rūpestis, kad būtų 
atsiteista su spaustuve. O tas niekada

C Dra. HELGA HEBING
MEDICA - GYDYTOJA

HOMENS SENHORAS CRIANÇAS

KALBAMA LIETUVIŠKAI
A v. Eulina, 99 V. Sta. Mana das 800 às 12 h. 
das 1400 às 18:00 Fone: 265-7590 
Rua Quartim Barbosa, 6 - B. do Limão 

nepavyks surinkti iš parduosimu kny
gų. • •

6. Iliuzija, svajoti apie gausimą bet 
kokio žanro knygos pelną - pirkėjai — 
skaitytojai kasdiena linksta prie žemės, 
iškeliauja amžinybėn, nepalikdami sa
vo atžalom įdiegtos lietuviškos knygos 
meilės. Ir nyksta lietuviškumas parapi
jose, sunkiai vegetuoja perijodinė spau
da, gi išleidžiamų knygų tiražai krinta 
iki 300 egz., kas nepadengia net dalelės, 
spaudos išlaidu- Spausdinto žodžio nak
tis užgula lietuvišką išeiviją. . .

7. Nepaisant tokios pesimistinės pa
dėties autoriaus ir leidėjo misija dar ne
sibaigia, nes ruošiama TRECIOJI trilo
gijos dalis KRISTALINĖ SIELA, ku
rios apimtis turėtu būti žymiai didesnė. 
Tas jau bent keliomis progomis buvo 
paskelbta perijodikoje. Kas pajėgs fi
nansuoti paskutinio tomo spausdinimą 
ir ar išviso jis pasieks dienos šviesą,ka
da tiek autoriaus, tiek ir leidėjo dienos 
dengiasi greit artėjančio būties vakaro 
miglomis. . .

ir moksleiviu Šalpos fondas
Stebiuosi, kad tik d a b a r Dė

dė Juozas jį prisiminė. Jau keli dešimt
mečiai keliu fondo steigimo reikaląfge- 
rokai prieš karą tą klausimą kalbinau 
Lietuvos ir užsienio kraštu spaudoje. 
Buvau ir likau įsitikinąs, kad fondas to
lygiai svarbus, kaip ir lietuviška moky
klėlė. Jis turėjo veikti dar prieškarinėje 
lietuvių emigracijoje. Šiandien mes tu
rėtume gausų būrį savų intelektualu,sa
vus atstovus senate, parlamente, val
džios sferose, klutūros—švietimo—spau
dos šakose. Mūsų kuklus laikraštėlis — 
būtų stiprus dienraštis, o lietuviškas bal
sas - visur girdimas.

Tūkstančiai talentingų gabiu lietu
viukų sunyko fabrikų dulkėse, nutau
to ar nukrypo į kairę. Saujelė pokario 
šviesuolių jau negalėjo padaryti stebu
klo. Daugumai teko ilgai ir sunkai ko
voti dėl savo ir šeimos egzistavimo mi
nimumo. Mano, ir šviesios atminties Z. 
Bačelio, keliamas moksleivių šalpos 
klausimas — neturėjo atgarsio. Žinoma 
geriau vėliau, negu niekada. Jokiu būdu 
to nevadinu "auksine proga", kaip su 
jam įprastu sarkazmu kerta "dėdė".Bet 
fondas mums yra daugiau negu būtinas. 
Nors dauguma mūsų ateiviu jau paken

!

čiamai prasikūrę, bet visada yra ir bus 
reikalinga.

Moksleivių šalpos fondas galėtų (bent 
pradžioje) egzistuoti prie bet kurios lie
tuviškos parapijos, bendruomenės, są
jungos, ar kokio kito organizuoto vie
neto. Ačiū Dievui, taurių ir kilnių,dar
bui pasišventusiu asmenų São Paulo lie
tuviai dar turi. Tokiu yra ir gražaus lie
tuviškos kilmės atžalyno tarpe. O fon
das turėtu apimti VISUS lietuviškos kil
mės moksleivius, nors ir nemokančius 
lietuviškai, nors ir iš mišriu šeimų kilu
sius. Visi mums reikalingi. Visi,kurie tu
ri nors lašą lietuviško kraujo, kurie net 
riai siekia mokslu užsitikrinti šviesesnį 
rytoju.

Lėšų klausimas neturėtų būti neįstab- 
dys nei neišsprendžiama problema.Ben- 
drom jėgom su raskime šimtą asmenų,ku
rie įneštu į fondo kasą po vieną tūkstantį 
kruzeiru per mėnesį ,o kas pajėgus ir tu
rėtu kilnu norą—ir po daugiau. Paprašy
ti talkos iš broliu amerikiečių didžiųjų 
oragnizaciju, net iš stipriai pasiturinčių 
paskiru lietuvių. Visi žinome, kad Ame
rikoje ir Kanadoje lietuviai yra.kur kas 
geriau įsikūrę, bet ir jie dažnoje apylin
kėje turi moksleivių šalpos fondus, ku-

Spaudė Pranciškonų spaustuvė. 
Brooklyn, 1979 m., 382 psl. Tira
das — 1.000 egz. Kaina: Cr.500
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KAS YRA BAŽNYČIA

São Paulo Ateitininkų Žiemos stovy 
kloję stovyklautojai vieną dieną turėjo 
pašnekesį apie bendruomenę ir bažny
čią kaip bendruomenę.

Po kelių dienų jie rašė temą, kuri tu
rėjo atsakyti j du klausimus:
Kas yra Bažnyčia?
Kokia lietuviškos parapijęs ir, bendrai, 
kolonijos ateitis São Paule?
Čia pateikiam keletą būdingesnių atsa
kymų.
Bažnyčia yra katalikų ir katalikiška 
bendruomenė. Bažnyčia esam mes.

Nida Remenčiūtė 
Bažnyčia yra bendruomenė, kuri tęsia 
Kristaus misiją žemėje ir iš kartos į kar
tą perduoda Jo Evangeliją. Bažnyčioje 
mes susijungiam su Kristumi ir su ki
tais krikščionimis.

O.Tatarūnaitė.
Bažnyčia yra bendruomenė. Jei nebds 
bendruomenės, nebus nė bažnyčios.

L. Banytė 
Bažnyčia yra katalikų bendruomenė. 
Ką bažnyčia daro, ji gali daryti tik per 
mus.

St. Žutautas.
Bažnyčia yra viena didelė šeima ir šita 
šeima esame mes. Žmonės yra esminė 
bažnyčios dalis. Jei nebus žmonių, ne
bus nė bažnyčios.

T. Bacevičius

Antrojo klausimo atsakymai pasidalino. 
Pažįstant stovyklautojus, nesunku bu
vo atsekti pasidalinimo priežastį. Dau
guma nekalbančiųjų lietuviškai prana
šavo trumpą kolonijos ir parapijos atei
tį. Lietuviškai kalbantieji tikėjo ilgesnę 
ateitimi, nurodinėjo ką reikia daryti 
joms išlaikyti ir svarstė, kuo galėtume 
prisidėti prie ateities kūrimo.
Parapijos ir kolonijos ateitis yra labai 
netikra. Kiekviena karta mažiau domė
sis jų likimu. Kas kart ateityje bus vis 
daugiau mišrių šeimų, kas ir išblaškys 
koloniją.

H.J. Bratkauskas Recchioni 
Man atrodo, kad ateitis yra netikraJau- 
nimas vis mažiau domisi bažnyčia. Lie
tuvių vaikai ir anūkai jau nesistengs kur
ti lietuviškas šeimas ir taip kolonija pa
sibaigs.

J. Butkus

~ RYMANTĖ STEPONAITIS
TRADUTORA JURAMENTADA 

LITUANO
Horário Comercial: Das 19 as 21 horas:
Teis.: 853-0026 R.Pedroso Alvarenga,
881-7792 505, - ap.57 TeL:

852-0677, São Paulo

Dėkoju kunigui Petrui 
ilgoj ligoj, o taip pat 
Dėkoju visiems.

LIETUVIŠKA KNYGA IR
moksleiviu Šalpos fondas

Iš savo ir leidėjo pusės siūlau fon
do reikalui paimti po šimtą ar net po du 
šimtus Monsinjoro ir Praeitis kalba kny
gos ir jas išplatinti tautiečių tarpe po 
Cr.S 500,00 — 400,00 ir visą gausimą 
sumą atiduoti fondui. Platinimo imtis 
per parapijas, organizacijas, jaunimą ir 
paskirus gerso valios asmenis. Tas ti
krai būtų įmanoma turint gerų norų. 
Dar ir asmeniškai įsipareigoju kiekvie
ną mėnesį iš mano kuklios pensijos da
lį skirti fondui iki mano gyvenimo die
nų galo. Tikiu, kad panašių atsiras ir 
daugiau.

Sutariamai bendradarbiaujant fon
das greitai išaugs į stiprų finansini vie
netą, kuris tikrai efektyviai pajėgs rem
ti ne tik aukštojo mokslo, bet ir vidu
rinių mokyklų lietuviškos kilmės jauni
mą.

Baigdamas, linkiu "dėdei" liautis su 
asmeniškais pasikramtymais, kibimais 
už slapyvardžių, nes visos piktos insi
nuacijos manęs nestebina ir nėra jokia 
naujiena šito palaiminto miesto lietu
viams. Mėginkim susiprasti be "čierkos" 
Esu kaltas, senas ir kuprotas, o tu nors 
plyštum nei pakeisi, nei ištaisysi. Jeigu 
tik tas mus vienija ir duoda pozityvių 
rezultatų — užbaigsiu eilėraščio posmu:

Varvėkite tulžim,
Lašnokit pagiežės nuodais,
Keikdami nesuprastą, 
Ieškodami nepamesto,. . 
Ir puoškitės, 
Ir puoškitės - 
Nuvytusiu lapu, stiebais. 
O aš tik sakau:
Sapienti sat. 
Sapienti sat.

1980 m. spalis

• Be lietuviškos spaudos nebus są
moningos tautos.

FÁBRICA DE GUA.RDA - CHUVAS
Guarda Chuvas de todos os tipos, para homens, senhoras e crianças. 

Mim-sombrinhas. tipo Italiano e Alemão.

Vicente Vitor Banys Ltda.

Rua Coelho BarradasJ04'- V. Prudente Fone: 274-O677 Res.: 2744886

Rukšiui už 
saleziečiams

padėkos mišias ir už lankymą mano 
ir draugams, kurie mane lankė.

Stasė Jurgutienė

BOM RETIRO

Šios apylinkės mirusieji lietuviai bu
vo atminti.

Praeitą sekmadienį (XI.9) kun. Pe
tras Urbaitis atlaikė Mišias, kuriose da
lyvavo gražus būrelis lietuvių vietinių 
ir iš tolimesnių bairų.

Po pamaldų mok. modistė Sofija Mi- 
siukaitė, jos gimtadienio proga, pakvie
tė visus dalyvius pas save, kur buvo su
ruošti puikūs pietai.

Džiugioje šeimyniškoje nuotaikoje 
buvo praleistos kelios valandos. Netrū
ko lietuviškos muzikos ir dainų, daine
lių.

Buvo palinkėta p-lei Sofijai dar daug 
kitų tokių pavasarių ir metų, ir sėkmin
gos veiklos Dievo garbei, Tėvynės labui

MŪSŲ TAUTIEČIO 
VARDO KOLEGIJA

Mauá miestas, maždaug 15 km ats
tumu nuo São Paulo didmiesčio, dar 
alsuoja ten dirbusio ir prieš penke
rius metus mirusio prel. Aleksandro 
Venancijaus Armino dvasia.

Ten stovi akmeninė, kaip uola, jo 
pastatyta Nekalto Prasidėjimo bažny 
čia (kurios kripton šiemet buvo per
nešti prel. Armino palaikai), prieš ją 
Prel. Aleksandro V.Armino aikštė, už 
jos — jo pastatytoji "Slaugių Moky
kla". Dabartinis parapijos klebonas, 
kan. Belisario, nepaprastai gerbia mū 
sų tautietį ir tęsia jo pradėtus darbus. 
Šįmet gi jau turimose "Slaugių moky
klos" patalpose įkurdino ir prel. Alek 
sandro Armino atminimui dedikavo ko 
legija — Colegio Mons. Alexandre Ve- 
nancio Arminas.

Pamokos vyksta keliom pamainom 
nuo 8 iki 12:50; nuo 13 iki 17:30 vai 
ir naktinis kursas,kuris baigiasi 23:30 
vai.

Lietuviams tebūnie pavyzdys nenu 
traukti eigos darbų, kuriuos kiti, da
bar gal pavargę ar ir išmirę, su pasiau
kojimu pradėjo.
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MŪSŲ ŽINIOS

LIETUVIU KATALIKŲ
ŠV. JUOZAPO BENDRUOMENĖS

NARIU 
DĖMESIUI

Šių metu lapkričio mėnesio 23 die
ną, 15 vai. Jaunimo Namuose šaukia?* 
mas 
VISUOTINAS NARIU SUSIRINKI
MAS
Programoje:

Valdybos narių pranešimai,
Revizijos Komisijos pranešimas,
Naujos valdybos ir revizijos kor 
misijos rinkimai.

Visi nariai kviečiami susirinkime daly
vauti ir iš anksto pagalvoti ką rinksime 
j Valdybą, kas vadovaus Bendruomenei 
sekančius du metus.

Vytautas Bacevičius K.J.Šeškevičius
Sekretorius Pirmininkas

IŠVYKA I LITUANIKĄ

Lapkričio 9 būrelis São Paulo lietuvių 
patraukė j LITUANIKĄ, j B LB-'nės su
ruoštą išvyką. Vienas autobusas ir ke
lios lengvos automašinos atvežė i apie 
60 tautiečių. Ir tai ne tik iš Zelinos, o 
ir iš Mookos, Moinho Velho, ir kt. Iš 
V. Anastacio atvyko atskirai pilnas 
"kombis".

Žmonėms kiek atsikvėpus po kelio
nės, kun. P r. Gavėnas atlaikė Mišias, o 
paskui vyko pietūs — churrasco.Išky
lautojai liko dėkingi pasišventusiom 
šeimininkėm, ir bendrai, B LB-nės val
dybai.

Pelnas numatytas jaunimo kelionei 
j P.A.L. Kongresą. Tik to jaunimo iš
vykoje, deja, beveik ir nesimatė.

PAKRIKŠTYTAS 
RODRIGO KUDREVlClUS
Praeitą mėnesį, kai kun. P.Rukšys 

kalėdojo JAÇANOJ, nerado namie 
Aginaldo Kudrevičiaus. Aginaldas bu
vo išvežęs žmoną Klaudiją j ligoninę — 
Maternidade. Spalio 13 d. Klaudijai gi
mė gražus ir sveikas berniukas.

Džiaugiasi senelė Teresė Kudrevičie- 
nė ketvirtu anūku, o taip pat tetos Joa
na ir Maria Celeste ir dėdės Jonas, P e—

MALONIAI KVIEČIAME VISUS ATSILANKYTI Į

LIETUVIU KATALIKU BENDRUOMENĖS CHORO

(oncertA
lapkričio 30, 
sekmadienį, 4 v.p.p.,

SESELIŲ PRANClSKIEČIŲ SALĖJE

Pakvietimus galima gauti parapijose ir pas choristus

►

►

►

tras, Ernestas ir Antanas - kitu brol
vaikiu.

Krikštynos įvyko per lietuviškas pa
maldas JAÇANA seminarijos koply
čioje. Dalyvavo apylinkės lietuviai ir 
daug giminių.

Krikštijo kun. Petras Rukšys ir kū
mais buvo Marija Celeste Kudrevičiūtė 
ir jos vyras Dorival de Vidalva.

iš Rio...
E. Petraitis

Po šv. Mišių š.m. spalio 19 d., 
j kurias atvyko nemažas skaičius lietu
vių, kun. Mečislovas Valiukevičius pra
nešė, kad kardinolas-arkivyskupas Eu
gênio Salles patvirtino asmeninę lietu
viu "KALVA R ĮJOS''parapiją 5r pasky
rė kun. Valiukevičių jos klebonu.

S. mėn.2 dieną kun. Valiukevičius 
atlaikė Šv. Mišias Catumbi kapuose 
prie Paminklo Mirusiems Išeivijoje Lie
tuviams.

Pranešama "Mūsų Lietuvos" skaity
tojams, gyvenantiems Rio, kad šį lap
kričio mėnesio trečią sekmadienį 
Šv. Mišių koplyčioje nebus.

Š.mėn. 6 dieną p.Uršulei Gaulia 
sukako 86 metai.Po Mišių Sv.Onos 
bahyčioj jinai pavaišino eilę lietuvių 
ir brazilų parapijos salėje.

Linkime p. Uršulei sulaukti dar dau
gel metų, su ligšioline nepailstama 
energija.

GERIAUSIA DOVANA— 
LIETUVIŠKA KNYGA.

PAIEŠKOJIMAI
STASYS PAPAURELIS ieško pus
brolio JONO PAPAURELIO sūnaus 
Petro apie 55 metų Amžiaus, gyvenu
sio S.Paulyje, o dabar Argentinoje.

Informacijas siųsti:
Ohonas Taraškevičius 
2647 West 71 Str. 
Chicago III. 60629

USA ’ :

MOŠŲ MIRUSIEJI
ANTANINA NAGIENÉ susilaukusi 88 
metų mirė praeito šeštadienio (lapkri
čio 8 d.) naktį Bartiga ligoninėj, Sto. 
Andre. Velionė buvo kilusi iš Ukrinų 
kaimo, Mažeikių aps. . Brazilijon atvy
ko 1948 m. Ilgus metus dirbo Ubatu— 
boj ir šeimininkavo pas kun. Vitorio * 
Valente. Šv. Antano bažnyčios klebo
ną Sto. Andre.

Gyveno Jd. Utinga. Palaidota Vira 
Pires kapinėse. Paliko sūnų Anicetą 
ir dukras Aldoną bei Pauliną su šeimo
mis ir kelioliką anūkų.

7-tos dienos Mišios bus šeštadienį, 
Sto. Antonio bažnyčioj—Sto. Andrė.

30-TOS DIENOS MIŠIOS
30-tos DIENOS MIŠIOS už a.a. BRO
NĘ PETRAUSKAITĘ - AZEM bus 
atlaikytos lapkričio 26 d. Sta. Terezi- 
nha bažnyčioje (Rua Maranhão) Bro
nė Petrauskaitė—Azem mirė spalio 26 
dieną ir liūdinčius paliko vyrą Regan 
Azem, brolį Carlos, tetą Oną Plečkai
ty tę ir kitas gi mines, kurių atmintyje 
Bronė niekad nemirs. -

PARDUODAMAS] < 
vertingas sieninis 

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS 
dydis: 80 x 60 cm

Kreiptis į Šv. Kazimiero parapiją, 
R.Juatindiba, 28, tel. 273—0338 i k

II^IW I.iimuniį imi m» —nirrw

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

Inventário, Despejo, Desquits, Divcfcio, 
Processo Crime, Processo Trabalhista, Etc.

Rua 15 de Novembro, 244 -4 and. • Conj. 9 • Fone: 37-8958
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VII PIEni AMERIKOS LIETUVIU 
KONGRESO PROGRAMA

KONGRESO TIKSLAS:
Svarbiausi Kongreso tikslai 'yra at-^ 

naujinti ir pagyvinti ryšius Pietų Ame
rikos lietuviškų organizacijų tarpe, ap
tarti Lietuvos išlaisvinimo veiklos su— 
stiprinimu ir išnagrinėti klausimus, lie
čiančius lietuvybės išlaikymą išeivijo
je ir bendrą lietuvišką veiklą. Laukia
me todėl, kad drauge su Pietų Ameri
kos lietuvių veikėjais j Kongresą at
vyks taip pat tautinio darbo vadovai iš 
kitų kraštųkadangi pasidalinimas nuo
monėm ir patyrimais bus visapusiškai 
naudingas ir įdomus.
PROGRAMA:

Kongreso atstovų ir svečių, sura
šymą ir priėmimą numatoma pradėti 
1981—11—11 d..trečiadien j,Lie
tuvių Parapijos patalpose, Avellanedos 
mieste, šalia Buenos Aires. Tos pąčios 
dienos vakare Parapijos salėje įvyks 
Kongreso atidarymas ir susipažinimo 
pobūvis.
KETVIRTADIENJ, Vasario 12 d. rytą 
bus sudarytos Darbų ir Nutarimų Ko
misijos, kurios pradės pokalbius. Po 
pietų parapijos patalpose iki vakaro 
vyks komisijų posėdžiai. Vakare — ta
lentų vakaras, meninė programa, įvai
rių kraštų menininkų pasirodymas. 
PENKTADIENĮ, 13 d. taip pat Parapi
jos patalpose vyks komisijų pranešimai, 
bendras Kongreso posėdis, nutarimų 
svarstymas, nustatymas sekančio kon
greso datos ir vietos. Tos dienos vakare 
— meno vakaras ir šokiai Lietuvių Cen
tro salėje, Buenos Aires mieste.
ŠEŠTADIENĮ, 14 d. rytą Parapijos pa
talpose bendras Kongreso posėdis, nu
tarimų patiekimas, svarstymas ir priė
mimas. Po pietų — iškilmingas Kongre
so uždarymas Buenos Aires miesto cen
trinėje salėje, su oficialia ir menine da
lim.
SEKMADIENI 15 d., rytą iškilmingos 
pamaldos ir 16 Vasario Minėjimas Bue
nos Aires miesto centre. Po to iškilmin
gi pietūs Argentinos Lietuvių Susivieni
jimo salėje Lanus mieste, 16 Vasario 
minėjimas ir atsisveikinimo pobūvis.

LITERATŪROS BŪRELIS

Paskutinis šių metų Literatūros bū
relio susirinkimas įvyks š.m. lapkričio 
29 d. 20 vai. ponų Alfonso ir Rozos 
Petraičių bute. Rua Nova York 28 apt. 
32 — Sumaré, tel. 65-32-86.

NR.45 (1680) 1980.XI.13

JAUNIMO DĖMESIUI
MIŠIOS UŽ MIRUSIUS

Mookos Maldos Apaštalavimo inicia
tyva lapkričio 16 d. 8 vai. Mišios bus už 
mirusius VYRUS IR ŽMONAS.

Lapkričio 13 d. organizuojamos pa
maldos ant a.a. T.JONO B R ŪŽI KO ka
po (16 vai.)

Lietuvių Moterų Katalikių Draugija 
rengia

BAZARA
šio mėnesio 22 — 23 dienomis V. Zeli- 
noj bažnyčios šventoriuje.
Atidarymas su programa 16 vai. 
Prašome visus atsilankyti.
Pelnas skiriamas lietuviams vargšams 
paremti ir bažnyčiai.

Anne Dirsytė—Coralon

NAUJAI ĮSIKŪRĖ 
JUOZAS MATELION IS

Jurgio Matelionio, ML talkininko 
sūnus Juozas su šeima įsikūrė V.Zeli— 
noj, (Rua Poa 96). Įkurtuvių šventė j- 
vyko praeitą sekmadienį lapkričio 9 
dieną ir joje dalyvavo didelis būrys gi
minių bei artimesnių draugų.

Naujins namus palaimino kun. Sta
sys Šileika. Linksmos vaišės tęsėsi iki 
vėlyvo vakaro.

PRANEŠIMAS
Pranešame, kad šio mėn. 13 dieną, 20:30 vai. Šv. Kazimiero Parapijos sa

lėje šaukiamas posėdis aptarti Brazilijos lietuvių organizacijų dalyvavimą VII 
Pietų Amerikos Lietuvių Kongrese, kuris įvyks vasario mėn. 11—15 dienomis/ 
Buenos Aires mieste.

Kviečiame visas organizacijas jame dalyvauti.

Brazilijos Lietuvių Bendruomenės Valdyba
a

VII PALK nutarė:
— Stovykla vyksta nuo 5 iki 10 vasario, 

Kongresas nuo 11 iki 15 vasario;
— Stovykloje dalyvauja lietuvių kilmės 

jaunimas (būtinai bent vienas iš tė
vų turi būti lietuvių kilmės).

— Jaunimas turi kalbėti ar bent supras
ti lietuviškai, nes visos stovyklos ei
goje bus vartojama tik lietuvių kal
ba.
Jaunimo amžius nuo 16 iki 30 metų 
(nebus priimti jaunesni kaip 16 me
tų, nei vyresni kaip 30 metų).
Stovyklos ir Kongreso kaina yra 130 

dolerių kiekvienam jaunuoliui.
Į tą kainą įeina:
—Transportas nuo lietuvių parapijos

(Avellaneda) iki stovyklos Villa Eli
sa.

— Stovykla, nuo 5 iki 10 vasario.
— Transportas iš Villa E lisos iki Avė— 

llanedos.
— 11 Vasario: Įėjimas j iškilmingą Kon

greso atidarymą.
— 12d.: Įėjimas j Talentų Vakarą.
— 13 d.: Įėjimas j Jaunimo Meno Vaka

rą.
— 14 d.,: Ekskursija po Buenos Aires, 

tą pačią dieną įėjimas į Kongreso už
darymą ir Meno Vakarą.

— 15d.: įėjimas j Uždarymo Pietus.

Jaunimas^kuris nori dalyvauti Stovy
kloje arba ir Kongrese, prašomas infor
muoti BLJS Vadybą nevėliau lapkričio 
20 d. (Paskambinti Aleksui Valavičiui— 
275—2619, arba Sandrai Saldytei — 
(273-3224).

Sandra Saldytė, 
BLJS ryšininke
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