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Leista skirti naujus 
diplomatinius atstovus

Spalio 25 d, Čikagoje posėdžiavo J1AÍV 
Lietuvių Bendruomenės taryba, pirminin
kaujama Vytauto Izbicko. Posėdyje daly
vavo ir garbės šveičiu. „Drauge“ spalio 28 
d. toliau rašoma:

.„Svarbiausieji sesijos svečiai — du Bal
tųjų Rūmų latstovai: dr. Stephen Aiello — 
JAV prezidento specialus padėjėjas etni
niams reikalams ir jo pavaduotoja Victo
ria Mongiairdo. Sesijos dalyviams juos pri
statė Rimas Česonis, neseniai paskirtas 
nariu delegacijos, vykstančios į artėjan
čią Madrido konferenciją, kurioje bus 
•peržvelgtas 1975 m. pasirašytų Helsinkio 
sutarimų vykdymas.

V. Mongiardo pareiškė, kad jos pažintis 
su Lietuvių Bendruomene yra 'buvusi vie
nais iš maloniausių jos gyvenimo patyri
mų. Lietuviai ir kiti paibaltfečiaii buvo 
pirmosios etninės grupės, su kuriomis jai» 
teko darbuotis, kurios ją supažindino su|| 
žmogaus teisių svarba. „Jūsų rūpestis, jū-Į 
įsų .užsiangažavimas privertė mus Baitu o-1| 
šiuose Rūmuose šiam 
tis“, paireúsiké Victoria Mongiardo.

Dr. 'Stephen Aiello pasveikino 
prez. ir ponios Carter bei viceprez. ir po- | 
nlos Mondale vardu. Dr. Aiello pirmiau- .

reik alui angažuo-

visus

šia pareiškė esąs .sujaudintas žinlįų, ku
rias yra atvežęs. Tai, žinoma, tik vėliau 
paaiškino, pirma pateikdamas žinių apie 
jo lįstaigos atliekamus darbus.

Etninių reikalų įstaiga vadovaujasi fi
losofija, kad vad. „etniniams amenikde- 
čia-ms“ <rūpi tclkiie pat dalykai, kaip vi
siems Amerikos gyventojams. Turime spe
cifinių interesų bei troškimų, bet esame

Romoje Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkas inž. VYTAUTAS KAMANTAS ir jo 
žmona p. KAMANTIENÉ kalbasi su šv. Tėvu Jonu—Pauliumi II,kuris domisi žurnalu “Pasau-
lio Lietuvis“ bei ant jo viršelio išspausdinta Jono—Pauliaus II nuotrauka iš lankymosi Čika
goje. Inž. V.Kamantas lankys Pietų Amerikos lietuvius sekančių metų pradžioj ir dalyvaus
P.Amerikos Lietuvių Kongrese Argentinoje

į Madrido konferenciją. Jos sudėtyje bus 
ir Rimas Česonis, kuris atstovaus Ameri
kos lietuviams. Iš 30 vykstančių delegatų.

Nuotr.Felici
kai praeityje buvo bandyta kištis į teisin
gumo ministerijos reikalus, pasikėsinta 
prieš šio krašto konstitucinę sistemą. Dr.

dalis tų klijų, kurie jungia Amerikos mo- ’ prezidentas yra paskyręs 11 Rytų Europos Aiello reiškė viltį, kad Washingtono rajo-
za.'lką. Per prez. Carterdo kadenciją gal 
pirmą kartą kreiptas rimtesnis dėmesys į 
tofc’us tautinėms grupėms rūpimus reika
lus, kaip šeima, 'gyvenamų apylinkių .ir 
bendruomenių sustiprinimą 'bei diskrimi
naciją prieš tautines mažumas. Sudaryti 
specialūs, 'komitetai šiems reikalams tirti 
ir problemoms spręsti. Birmą kartą tauti
nės grupės yra gavę tokį didėlį dėmesį sa
vo rūpesčiams.

Švietimo sritis, anot dr. Aiello, yra ypač 
svarbi JAV lietuviams. Nepaisant medidie- 
lio lietuvių slkaiičiaus, lietuviai akademi
kai ir mokslininkai rikiuojasi tarpe pa
grindinių Amerikos intelektualinių pajė
gų, drauge su laziatų kilmės amerikiečiais.

JAV užsienio politika yra vienas pa
grindinių rūpesčių Amerikos tautinėms 
grupėms. Dr. Aiello priminė, kad prez. 
Carteris nuo pirmos savo kadencijos die
nos yra pareiškęs, kad jo užsienio politi
kos kertinis 'akmuo yra kova už žmogaus 
teises. Tuo metu daugelis tai pavadino 
naiviu pareiškimu. Tačiau tai nėra naivu, 
pareiškė kalbėtojas. Kiekvienas Amerikos 
prezidentas turi angažuotis žmogaus 'tei
sių gynimui. Prezidentais Carteris nėra 
nukrypęs nuo šio užsiangažavimo. Už 
dviejų isavai’čiių JAV delegacija- išvyksta 

kilmės žmonių, kurie aktyviai reiškiasi 
kovoje už žmogaus teises. Tai didelis lai
mėjimais etninėms grupėms.

Dr. Aiello prez. Carterio vardu padėko
jo lietuviams už neabejotiną paramą pre
zidento užimtai pozicijai dėl Afganistano 
okupacijos. Kaiiip žinoma, sovietų žygis nė
ra naujas reiškinys. Tokie įvykiai- karto
jasi nuo Pabaltijo okupacijos prieš 40 me
tų.

Toliau svečias patvirtino JAV valdžios 
paramą Laisvės ir Laisvosios Europos ra
dijo laidoms į Rytų Europą. 1977 metais 
šioms laidoms buvo skirta 57 milijonai 
dolerių, o 1981 m. žadama paremti 104 
mill. dol. suma. 1982 m. išlių dviejų radijų 
galingumias bus dvigubai didesnis negu 
1976 m., Cariteriui atėjus į valdžią.

Dr. Alelio apgailestavo, kad jis Ir Ro
salyn Carter negalėjo dalyvauti VI Tauti
nių šokių šventėje, kaip kad buvo tikėta
si. Jis nurodė, jog įvyko kelionės tvark- 
raščio klaida. Taip pat pareiškė rūpes
tį dėl 18 lietuvių, kurių šiuo metu laukia 
teismo byla už demonstravimą prie sovie
tų ambasados. Anot jo, kai kurie galvoja, 
kad būtų labai lengva prezidentui pakelti 
telefono 'iragelį ir įsakyti teisingumo mi
nisterijai li^t^VpsbĮyfeęioAtiiiijiėt'ina, kad 

M.Mažvydo biblioteka 

ninis 'teismas pats supras -demonstrantų 
motiivaciją ir atmes jų bylą.

Pagaliau dr. Stephen Aiello atskleidė 
•svarbiausią savo pranešimo žinią: vieną 
iš svarbiausių išeivijos lietuvių' politinių 
pastangų rezultatą. Skaitytojiams patei
kiame pilną šio Baltųjų rūmų patvirtinto 
pareiškimo vertimą:

„Jungtinės Amerikos Valstybės nieka
da nepripažino prievartinio ir nelegalaus 
Pabaltijo respublikų — Estijos, Latvijos 
ir Lietuvos inkorporavimo į Sovietų Są
jungą 1940 metais. Šių trijų valstybių ta- 
tapatybė siekia kelis šimtus metų ir kieki 
viena jų patyrė įvairius nepriklausomybės 
laikotarpius.

Po Pirmojo pasaulinio karo visos trys 
valstybės atgavo tikrą nepriklausomybę 
ir buvo pripažintos, kaip pilnai suvere
nios narės tarptautinėje bendruomenėje 
bei Tautų Sąjungoje. Sovietų Sąjunga for
maliai ir sutartimis pripažino Pabaltijo 
valstybių nepriklausomybę. Nepaisant to, 
1940 m., kuomet dėmesys buvo nukreiptas 
į karinius veiksmus kitur Europoje, So
vietų Sąjunga okupavo Pabaltijo kraštus.

Jungtinės Valstybės ketina neribotą lai
ką tęsti savo nepripažinimo politiką. Vie
nas svarbus šios politikos aspektas yra
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„KOMUNISTAS“ PATVIRTINA 
„KRONIKOS“ ŽINIAS

Lietuvos Komjiaunimo CK sekretorė S. 
Vaškevičienė patvirtino, „LKB Kronikos“ 
teiginius, kad Lietuvos mokyklos yra- pa
verstos indoktrinacijos fabrikais, kurių 
pagrindinis tikslas yra. mokinių komunis- 
tiniimas ir nureliginimas. Ji rašo: „Nema
žai įdomių ir visapusiškų renginių vyksta 
Vilkaviškio rajono Kybartų vidurinėje 
mokykloje, Šilalės rajono pajūrio viduri
nėje mokykloje. Juoke praktiškai dalyvau
ja visi moksleiviai. Bet kai kuriose kla
sėse čia kas trečias moksleivis nepriklau
so pionierių organizacijai. Daugeliui truk- 
do tėvų religingumas, pačių vaikų taiks
tymasis su religija. Gerąjį, kad pionierių 
dlnaugovė, jos vadovai neatriboja nuo ko
lektyvo gyvenimo vaikų su nestabilia ar 
klaidinga pasaulėžiūra, leidžia jiems pa
justi vaikystės džiaugsmą. Bet patys 
moksleiviai? Veiksmai, poelgiai, neparem
ti įsitikinimais, negali būti stabilūs, kryp
tingi. 'Kaip jie elgsis sudėtingomis: aplin
kybėmis, kurios neabejotinai ne kartą iš
kils jų gyvenime? Bendrojo lavinimo mo
kykla, komjaunimo ir pionierių organiza
cijos privalo auklėti ateistus, sugebančius 
apginti savo idėjinius įsitikinimus, įtikin
ti kitus. Šiandien pionierių organizacijos 
funkcijos pasireiškia tuo, kad ji privalo 
daryti ideologini poveikį visose srityse, 
kiekvienoje ląstelėje, kurioje vyksta vai
ko gyvenimas, turi tapti pirmąja pakopa 
kiekvieno jauno žmogaus politinėje bio
grafijoje“. (Komunistas, Nr. 5, 1980).

(ELTA)

ELTOS PRIEDAS APIE ŽMOGAUS 
TEISES

Rugpiūčiio mėnesį buvo išleistas Ėpecia^ 
lūs ELTOS biuletenio angliškas priedas 
apie „žmogaus teises ir pogrindžio spau-‘
dą Lietuvoje“. Pavyzdžiais iš šių metų 
įsavilaidos paliečiamos šios temos: Laisvo | 
apsisprendimo paneigimas; Ataka prieš’ 
neoficialią spaudą; Rusifikacija; Piktnau
džiavimas psichiatrija; Sąžinės kaliniai; 
Teisės emigruoti paneigimas; Cenzūra;

Mažumų kultūrinės teisės; Religijos per- ; 
sekiojimas. Vedamajame „Helsinkio susi
tarimai — pašaipos objektas Lietuvoje“ 
rašoma, kad pastaruoju metu žmogaus 
teisės ten dar labiau pažeidinėjamos. Sa- 
viliaidinės Spaudos pagalba, lietuvių tau
ta byloja pasauliui, kad ji „nesileis būti 
nutildoma“, ir kad ji „atsisako priimti 
melus, kuriuos apie ją skleidžia okupaci
nė valdžia“. (ELTA)

LIETUVOS ĮVYKIAI ANGLŲ 
SPAUDOJE

Plačiau apie įvykius Lietuvoje Londo
no „Times“ (1980. VII. 29) dienraštyje in
formuoja lietuvių bičiulfis profesorius Pe

’ ter Redd away. Savo straipsnyje apie „ki
taminčių“ valymus Sovietų Sąjungoje jis 
pamini neseniai suimtus lietuvius. Redd- 
away areštus Lietuvoje aiškina kaip ,dalį 

' nuolatinių KGB pastangų likviduoti „Lie
tuvos Katalikų Bažnyčias Kroniką“.

Daug medžiagos apie Lietuvą spausdina 
naujas žurnalo „Index on Censorship“ 
(Cenzūros indeksas, 1980. VIII) numeris, 
Lietuvai skirtas Maritės Sapiets straips
nis „Lietuvos neoficialioji spauda“. Taip 
pat apie lietuvius rašoma šiuose straips
niuose: prof. Peter Reddaway „Ar disi
dentai gali išsilaikyti?“ iir Bohdan'o Naha- 
ylo „Nerusai: gyvi, nors ir kamuojami“.

ORGANIZUOJAMAS KETVIRTASIS 
PASAULIS

Savo šiokią tokią organizaciją turi va
dinamasis Trečiasis pasaulis — tie kraš
tai, kurie nepriklauso Rytų ir Vakarų 
blokams.

Dabar Londone yra susidaręs komite
tas, kuris ruošiasi 1981 m. liepos mėn. su
kviesti atstovus ir suorganizuoti Ketvirtą
jį pasaulį.

Kaip rengėjai rašo, į tą Ketvirtąjį tiktų 
ne tik tokios įvairių kraštų mažumos, kaip 
samiai, eskimai, indėnai, katalanai, estai, 
latviai, bet ir mažosios valstybės, kaip 
Šveicarija.

Jau esą užmegzti ryšiai su 450 grupių 
įvairiuose pasaulio kraštuose. Atidaromą
ją kalbą tame steigiamajame 'Susirinkime 
pasakyti pakviestas A. Solženicynas.

SPAUDOS LAISVĖS KLAUSIMAS
Jau visas dešimtmeltis, kai Sov. Sąjunga 

stengiasi per tarptautines organizacija? 
pravesti nutarimą, kad žinios būtų sklei
džiamos tik tokios, kokčias 'teikia atitinka
mos įstaigos, Jei toks nutarimas praeitų, 
žurnalistai būtų baudžiami už nukrypi
mus, jei norėtų ką nors prie tų oficialių 
žinių pridėti.

Dabar tas klausimas vėl s varstomas 
Unesco konferencijoje. Vakariečiai esą ne
pasiruošę, dėl to tik ginasi nuo sovietinių 
puolimų.

! mūsų nuo 1940 m. besitęsiantis paskutinių 
I trijų nepriklausomų Pabaltijo kraštų vy
riausybių diplomatinių atstovų akredita
vimas ir pripažinimas. Tų atstovų vaid
muo, kurį jie yra su orumu ir garbingai 
atlikę, yra išlaikyti laisvosios Estijos, 
laisvosios Latvijos ir laisvosios Lietuvos 
idealą. Būdami apčiuopiama mūsų nepri
pažinimo politikos išraiška, diplomatiniai 
atstovai yra svarbūs simboliai pabaltie- 
čiams.

Iki šiol esame pripažinę tik tuos Pabal
tijo kraštų diplomatinius atstovus, kurie 
1940 m. buvo paskutiniųjų trijų nepri
klausomų vyriausybių įgalioti diplomati
nės tarnybos pareigūnai. Laikui bėgant, 
liko tik saujelė asmenų, kurie jakredituo- 
tini sutinkamai su šiuo reikalavimu.

Atsižvelgiant į Pabaltijo valstybių dip
lomatinėj ireprezėntaicijbs svarbų 'simbo
linį vaidmenį, Baltieji Rūmai ir Valstybės 
departamentas, atsakydami. į jų prašy
mą, yra pasiruošę artimai bendradarbiau
ti su trimis dabartiniais Pabaltijo charge 
d‘affaires, tikslu paskirti jų įpėdinius, 
siekiant, užtikrinti tolimesnį atstovavimą, 
kai dabartinis Pabaltijo diplomatų kor
pusas negalės funkcijonuoti“.

Dr. Aiello prašė dirbusius šio •niuitarimc 
;.gy VendfirJmiųi aieatidėClo Jaut suisiiisieLkJ / 
su Savo change d'affaires i<r kreiptis . 
Valstybės departamentą. ,
Dr. Aiello ipareišikė, kad jam yra didelė 
garbė būti šios žinios nešėj-u, ir dėkojo 
Lietuvių 'Bendruomenės atstovams, kurie 
pasišventė šiam reikalui.

Dn Afeillo pareiškimą lydėjo Lietuviu 
Bendruomenės Tarybos narių katučių 
audra 'ir „bravo!“ šauksmai. JAV LB Val
dybos pirm.. Vytautas Kutkius, Visuome
ninių reikalų tarybos pirm. Algimantas 
Gečys, Rimas česonis ir pirm. Vytautas 
Babickas pirmieji} spaudė svečiui manką. 
Nesijaunančių plojčimų ir sveikinilmų iš 
visų įpustų aiškiai sujaudintas, dr. Aiello 
pats sveikino JAV LB darbuotojus už jų 
ilgametes pastangas Pabaltijo valstybių 
diplomatiniam tęstinumui užtikrinti.

Fotografų lemputėms ’blykčiojant, abu 
svečiai buvo sulpažindinti su Lietuvos Ge
neraline gainbės konsule Juze Daužvairdie- 
ne, kuri paskui pakviesta tarti sveikinimo 

i žodį.
EUROPOS LIETUVIS

F PIRKITE LIETUVIŠKUS®^^ 
KALĖDINIUS SVEIKINIMUS^
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LIETUVIŲ ŽINIAI

ARGENTINOS IE1WIU ŠVENTOS CECHUOS CHORO 
C*

AUKSINIS JUBILÊJUS
A. L. "Šventos Cecilijos” Choru 

šiemet sukanka 50 metų. Kaip žinoma, 
susikūręs 1930 metais Buonos Aire4- 
mieste jis per pusę amžiaus skleidžia 
Argentinos padangėje lietuvišką daina 
ir giesmę, pasirinkęs obalsį "Tarnau 
Dievui ir Tėvynei”. Per tą ilgoką la’ 
kotarpį, Sv. Cecilijos Choro dėka lie 
tuvių daina skambėjo darniai šiam, 
krašte ne vien lietuvių kolonijoj - lie 
tuvių organizacijų parengimuose Bue 
nos Aires, Avellanedoje, Berissoje 
Rosarijoje, be ir vietinių argentiniečių 
tarpe - specialiuose koncertuose, ra 
dijuj ir televizijoj, per kuriuos šimtai 
tūkstančių argentiniečių susipažino su 
lietuviškomis melodijomis ir jomis su 
sižavėjo.

Kas sekmadienį Šv. Cecilijos Choras 
tebegieda iki šios dienos Aušros Var 
tų lietuvių parapijoje Avellanedoje.

Kad paminėti šią ypatingą s-ukaku. 
Choro vadovybė yra užprašiusi Šven 
tas Mišias Aušros Vartų šventovėje 
(Mendoza ir Brasil, Avellaneda), Š.

A.D.P.

šventos Cecilijos šventėje, 19 vai. (7 
v. v.), kur bus dėkojama Aukščiausiam 
už Chorui suteiktas malones ir bus pra
syta, kad Viešpats suteiktų visiems 
Choro mirusiems nariams, ypatingai jo 
kūrėjui, ir ilgamečiui vedėjui ir spiritus 
movens maestro Vaclovui Rymavičiuų 
amžinosios šviesos malonę. Taip pat 
horistai melsis karštai už sveikatos su 

stiprinimą dabartiniam Choro vedėjui 
Broliukui Pijui Gudelevičiui.

Po pamaldų bus trumpas aktas pa
rapijos sodelyje prie lietuviško kry 
žiaus. Choro vadovybė tikisi kad šiose 
sukaktuvėse dalyvaus mūsų kolonijos 
organizacijų atstovai ir bendrai dau
gelis tautiečių, kad atiduoti atitinkamą 
pagarbą mirusiems choristams ir neuž
mirštamam vedėjui, ir paremti mora
liai dabartinį Choro sąstatą, kurių tar
pe dar randasi ir kūrėjų.

Taigi " laukiama plataus pritarimo 
šiose Šventos Cecilijos Choro auksinio 
jubiliejaus kukliose nors reikšmingose 
iškilmėse. Rėkia.

Mūsų kolonijos lietuviai jau žino, 
kad šiais metais tenka Argentinos lie 
tuviams suruošti Pietų Amerikos lie 
tuvių kongresą. ALOS Taryba jau 
pradėjo šį darbą. Kongreso pagrindas 
— yra finansai, nes kongreso metu
turėsime daug išlaidų. Tam tikslui yra 
suorganizuota rifą su labai turtingais
fantais (buvo skelbta praeitame nu 
mery). Prašome įsigyti bilietus arba 
padėti platinti. Ir nelaukite, kad kas 
ateitų į namus jų pasiūlyti. ALOS Ta
rybos nariai yra persikrovę kongreso 
darbais (kiti dalyvauja net dvejose 
komisijose). Kongresas yra mūsų ko
lonijos garbės reikalas ir turime visi 
bendradarbiauti. Bilietus galima gauti: 
lietuvių parapijoj, SLA organizacijoj, 
A. Lietuvių Centre, Berisse - "Min 
daugo” draugijoj, Rosario - pas p. J. 
Papečkį ir lietuvių parapijoj.

Antras prašymas: į kongresą atvyks 
daug svečių iš kitų kraštų. Ne visi ga 
lės apsistoti viešbučiuose, dalį reikia 
priglausti šeimose. 'Prašome pranešti, 
kas iš lietuvių gali priimti savo namuo 
se svečią ar viešnią.

Bendradarbiaukime visi, nes kon - 
gresas — visų mūsų reikalas!

• Laisvos spaudos siekis — laisva 
Lietuvė

Istorinė šv. Cecilijos choro nuotrauka. Choras atlieka programą Lietuvių salėje. Dirigentas — a.a. Vaclovas 
Rymavičius, akompanjatorė — L. Mikučionienė. Ateinantį mėnesį šv. Cecilijos choras švenčia 50 metų gy

vavimo sukaktį. Lapkričio 22 d. 19 vai. šv. Mišios. Po to minėjimas - lunchas.
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LIETUVOS ATSTOVYBĖ, KAIP 
NEPRIKLAUSOMA PILIS. JAV-se

kitas pavojus: JA V-ė s nenori tvirtinti 
pilnais diplomatais anksčiau nebuvu
sių Nepriklausomos Lietuvos diploma 
tinėje tarnyboje. Laikas daro savo ir 
mūsų diplomatai neina jaunyn.

Algirdas GUSTAITIS
skelbti lietuvių ir anglų kalbomis lei
dinyje - albume.

Kas pasisiūlytų tokias nuotraukas 
padaryti (jų gali būti šimtai) ir liuk
susiniai išleisti?

Pirkėjų, be abejo, būtų daug. Nes tai 
ne tiktai visai lietuvių tautai brangus 
ir istorinis leidinys, bet vertingas ir 
Washington, D. C. istorijai, JA V-ių pc 
litinei istorijai bei daugeliui kitų.

Knyga-albumas juo vertingesnis bū 
tų po kelių šimtų metų.

Sumanymui J.E.Lietuvos Atstovas 
dr. Stasys Antanas Bačkis nuoširdžiai 
pritaria ir talkintų. Taip pat širdingai 
pritaria ir ponia Ona Galvydaitė-Bač* 
kienė, Lietuvos atstovo žmona.

Atveju, jei Lietuvos Atstovybė sto
vėtų ir gyvuotų dar ilgus metus -yra

Nepriklausomos Lietuvos gyvavi
mas glaudžiai susijęs su Lietuvos 
Atstovybe Washington, D. C. Tenai , 
per eilę metų, Lietuvos, diplomatai at 
stovavo, ginė savo tautos reikalus . 
Tenai daugelio valstybių atstovai lan 
kesi ne tik Vasario 16 d. progomis , 
bet ir daugybe kitų atvejų.

Diplomatinės Lietuvos Atstovybės

•į

Lietuvos Atstovybės Washington,D. 
C.,automobilis.Turi JAV-ių išduotą 
diplomatinei tarnybai numerį 12 1. 
Ant to auto Atstovybė turi lipinukus: 
Lithuania. Dėl blogos saulės "padė
ties” tie gražūs-lipinukai nematyti.

Washington’e, D. C. , istorija yra sva
ri lietuvių tautos Amerikoje istorijos 
dalis.Deja,labai ir labai menkai žinc 
ma lietuviams, nekalbant apie už šie - 
niečius.

Net 1980 metais,po tiekos metukai 
Lietuva buvo Rusijos užimta ir įjung
ta į Sovietų Sąjungą,toji Lietuvos T- 
virtovė tebestovi, garbingai reprezen 
cuodama laisvės siekiančią lietuvių 
tautą. Bet pinigai jos išlaikymui, imti 
iš Neprikl. Lietuvos kapitalo,yra iš
baigti. Tolesnis Atstovybės gyvavi
mas priklauso JAV-ėms,ką jos yra 
pažadėjusios.

Neaiški, nepastovi ir dažnai Sovie
tų Sąjungai palanki JAV-ių politika 
Lietuvos Atstovybę gali greitai už
gniaužti. A r plačioji lietuvių visuomę. 
nė įstengtų Atstovybę išlaikyti - ten
ka stipriai abejoti.

Lietuvos Atstovybę reikia doku- 
mentuoti gerame leidinyje.
Nieko nevilkinant reikia parengti 

gerai dokumentuotą knygą - albumą 
apie Lietuvos Atstovybę Washington, 
D.C. Leidinyje smulkmeniškai pa
vaizduoti tenai esančias vertybes,ku
rių yra daug ir labai įvairių. Viską pa 

JL________ _________

Kitas keblumas - pilnu valstybės 
atstovu gali būti tvirtinami tik tos vai 
stybės piliečiai. Kiek Lietuvos pilie
čių , tinkančių būti Lietuvos atstovu 
WashingtonTe, D. C.,turėsime pra
ėjus eilei metų ?

Viso to akivaizdoje neabejotinai 
reikia,kuo greičiausiai pradėti tokį 
leidinį-albumą rengti ir visiems tal
kinant jį pagarbiai išleisti.

Lietuvos Atstovybė nuolatos gauna 
lietuvių dailininkų paveikslų, drožinių 
autoriai atsiunčia savo naujai išleistų 
knygų,redakcijos siuntinėja savo pe- 
rijodinius leidinius. To pageidautina 
ir ateityje. Lietuvos Atstovybės adre
sas-.Legation of The Republic of Li
thuania, 2622 - 16-th Street, Washing
ton,D.C. 20009,U.S.A. Būdami Wa
shington , D. C., aplankykite ir patalkiu 
kite.

Nepriklausomos Lietuvos laikais įsteigta ir tebegyvuojanti Lietuvos Atstovybė JAV-ių sos
tinėje Washington. D.C., adresu 2622 — 16-th Str. Toje gražioje gatvėje yra dar kelios už
sienio valstybių atstovybės. Nuotrauka daryta 1980 m. rugpjūčio mėn. Prie Lietuvos atsto
vybės rūmų durų stovi (iš kairės) Algirdas Gustaitis, ponia O. Bačkienė - Lietuvos atstovo 
žmona ir Lietuvos Atstovas J.E. dr S.A. Bačkis.

LAISVOJI LIETUVA
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TAUTINIS

Iš ML-vos spaustuvės išėjo TAUTI
NIS ALMANACHAS 1981. Tai paveiks
luotas metraštis, 1981 m. kalendorius . 
Šiame, 100 puslapių leidiny, yra 110 i- 
Iiustracijų, visa eilė religinio patriotinio 
šeimyninio, visuomeninio turinio skai
tinių, minčių, šukių. Jame galima rasti 
svarbesnių lietuviškų laikraščių ir žur
nalų bei institucijų adresus; ir dar pa
likta vietos asmeniškiems užrašams.

Visas, bet koks ir bet kai p atėjęs, šio 
almanacho dėka, pelnas skiriamas dva
sinių pašaukimų žadinimui ir ugdymui.

PADĖKA

Albinas Uckus ir jo sūnus Osvaldas 
puikiai veda nuosavą spaustuvę (OGRA 
Industria Grafica Ltda., rua Dias Leme 
536, Alto da Moóca). ML-vos leidykla 
jiems reiškia nuoširdžią padėką už sku
bią pagalbą spaudos darbe. Dėka pp.Uc- 
kų talkos, TAUTINIS ALMANACHAS 
1981 suspėjo išeiti laiku su menišku vir
šeliu.

Pažymėtini ir kiti talkininkai:
Aleksandro Bumblio ir Alberto Girč- 

kaus spaustuvės taip pat dosniai atėjo 
talkon, prisidėdamos prie leidinio suri
šimo ir užbaigimo. ■ • •

Šv. Kazimiero parapijos Maldos Apaš
talavimo narės (M.Terelienė, J. Narkū- 
niene, V.Dimšienė, A.Žutautienė) bei 
kelios vietinės ponios ir net šv. Juoza
po broliukai J. Baltaduonis ir K. Rimr. 
kevičius atskubėjo talkon atspausdin
tiems knygos lapam surinkti,

Pabrėžtina ypatinga talka pastovaus 
ir nenuilstamo ML bendradarbio Algio 
Navicko, prie kurio prisidėjo ir Leonas 
Kazokas.

Joms ir jiems nuoširdus ačiū. Ir Vieš
pats teatlygina.

Dabar kun. Stasys Šileika galės plauk
ti (prekiniu laivu "Malvinas") nevienas, 
o lydimas šio svaraus krovinio, naudin
go nelengvai jo misijai JAV-bėse ir Ka
nadoj. Saleziečiai

SKAITYK IR PLATINK
"MŪSŲ LIETUVĄ "

flra.HELGAHERINB |
MEDICA - GYDYTOJA

HOMENS SENHORAS CRIANÇAS

KALBAMA LIETUVIŠKAI

A v. Euiina, 99 - V. S ta. Mana das 8^0 às 12 h.
d as 1400 às 1800 Fone: 265-7590 ;
Rua Qu ar ti m Barbosa, 6 - B. do Limão

KUN. PETRAS M. URBAITIS

Kin m

Po 1950 METI) KALĖDŲ. . .
Žvelgdamas j aną išsišaukusį valdi

ninkėlį, lengvai jam nusišypsojau. Jau
čiau, jog tai buvo mestas kablys misijo- 
nieriui likviduoti. Kiekvienu momentu 
jis galėjo įeiti j darbą.

Reikalų j miestą visais laikais atsiras
davo apsčiai. Greit jų atsirado ir dabar. 
Bet įsakymas lieka įsakymu: reikėjo pri
sitaikinti.

Porą dienų prieš vykdamas nusiun
čiau laiškutį painformuodamas ir pra
šydamas leidimo į miestą. Jokio atsaky
mo. Nebeiškentęs, nutariau pats asme
niškai pas juos nuvykti. "Chi fa per sė , 
far per tre — ką tu pats darai, už tris 
padarai" — sako italų priežodis.

Prisistatęs anam rūstajam žmogiu
kui, kurio net vardas pasirodo, yra ga
na reikšmingas (Chiu, t.y. pipras),kal
bėjau:

— Aš laukiu atsakymo į mandaišką 
Atsakymo į kokį laišką? -nuduo

damas nustebusį kalbėjo jis.—Mes jokio 
tavo laiško nematėm. . .

— Kaip tai? Mano patarnautojas už
tikrino asmeniškai jums jį įteikęs. . .— 
Ir, matydamas jo sumišimą, greit pridė
jau: — Tiek to: nesvarbu. Ką aš čia no
riu pasakyti, — kad šiandien norėčiau j 
miestą vykti. Ar galima?

— Sakai, turįs reikalų į miestą. . .Ta
vo reikalai — tavo rūpesčiai: jeigu nori, 
važiuok.

Buvo pasakyta tokioj formoj, lyg jo
kio leidimo nebūtų reikėję. "O mes kuo 
čia įeinam?"
— atrodė, buvo norėta pasakytu Pats 
pasakymo būdas nepažymėjo dideliu 
mandagumu. Nuduodamas niekur nie
ko, pridėjau:

J. BUTRIMAVICIUS
ADVOCACIA

• /

CIVIL; Inventario, Despejo, etc. COMERCIAL: Falência, Cobrança, etc
TRIBUTÁRIA: Imoosto Oc Renda. ICM, IPI

Rua Barão de íguape, 212 - 4o and.s/45 • Liberdade Fone: 279-593 7
Horário das 900 às 1100 e das 1400 às 1800

Rua Campos Novos, 590 - V. Zetina • Horário das 1900 às 2100

KALBAMA LIE T U V I S K A I

— Tai sakai, kad galiu važiuoti ir va
žiuoti jūsų oficialiai leidžiamas?

— Važiuok.
— Tad sėdu ir važiuoju. . .
Užsėdęs ant dviračio apleidau nešva

rius valdžios namus ir pasukau miesto 
link. Pakelėj sustojau aplankyti vieno 
ligonio, paraližuoto seniuko, kurs ka
daise buvo gabus kiniškas daktaras ir 
pirmųjų saleziečių kinų kalbos moky
tojas bei katekistas. Tai didžių nuopel
nų žmogus. Su juo bekalbant atėjo min
tis kelionę j:miestą atidėti kitai dienai. 
Būčiau ten vykęs labiausiai sesučių iš
pažintims, bet atsiminiau, jog mieste 
randasi kaipo pabėgėlis jaunas kunigas 
kinietis ir sesutės puikiausiai pas jį ga
lėjo atlikti savo išpažintį. Iki šiol jis bu
vo visiškai laisvas važinėti kur norėjo. 
Bet paskutiniu laiku Pipiras (Chiu) ir 
jam buvo"teisybę pasakęs": kad kaipo 
išauklėtam imperialistų dvasioje ateity 
ir jam draudžiama laisvai bet kur važi
nėti. Apsimąstęs grįžau namo ir per la
pių ką paprašiau jo, kad padarytų sesu
tėms aną dvasinį patarnavimą. Taipgi 
pranešiau, kad aš pats pas jį nuvyksiu 
mėnesio gale dvasinio susikaupimo pro
ga, vieną savaitę vėliau.

Kaip greit po to teko sužinoti,mies
to policija, Chiu informuota apie "sve
timšalio" atvykimą, buvo pasiruošusi 
mane "sutikti" ir laukė — įsivaizduoju, 
su kokia kantrybe iš pradžios,ir su ko
kiu įtūžimu vėliau— nuo pat ryto iki 
vėlaus vakaro.

Tą paskutinę savaitę susitikau su vie
nu vienuoliu pagoniu, kurio šeima prieš 
kelis metus buvo prisidėjusi prie mano, 
pirmtakūno misijonieriaus nužudymo , 
bet kuris su manim buvo gana geruose 
santykiuose. Šis tarnavo policijoj ir bu
vo valdžios įsakymų vykdytojas.Bai— 
giantis mūsų pasikalbėjimui jis man pa
sakė:

— Turi žinoti, tėve, kad tau yra pa
vojinga į miestą vykti. Yra įsakymas ta
ve suimti. Vietinė valdžia neturi galios 
tau leidimus davinėti.

Padėkojau ir išsiskyrėm.
CURSO

DO IDIOMA LITLANO 
POR CORRESPONDÊNCIA

C.P4421-01000S.Paulo, SP
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MŪSŲ ŽINIOS
IŠLEISTUVIŲ PIETŪS

Įvairių parengimų šiuo paskutiniu 
metu netrūksta. Prie jų prisidėjo ir kun. 
Stasio Šileikos IŠLEISTUVIU PIETŪS.

Organizatoriai iš pradžių baiminosi , 
kad, tarp tiek parengimų , liet, publi
ka j šj jau nekreips daug dėmesio. To
dėl jo plačiai ir negarsino. Tačiau prak
tikoj reikalas iškėlė organizatoriams ir 
galvosūkių, kai daug kas prašė pakvie
timų paskutinę dieną, o kai kas net ir 
prie durų. Tad reikėjo spaustis, kad vi
si sutilptų. Ir salė prisipildė sklidinai 
dideliu pasitenkinimu rengėjų ir šeimi
ninkių. Patenkinti, rodos, liko ir sve— v • •ciai.

Pažymėtina, kad šįsyk pietuose da
lyvavo, kas pas mus retai pasitaiko aš-- 
tuoni lietuviai kunigai.

Išskirtina pietų viešnia — p-lé ADRI 
ANA JOCYTÉ iš Argentinos, laikinai 
apsistojusi pas pp. Bumblius. Jau pa
garsėjusi dainininkė per Jaunimo Kon
gresą ir kitom progom, tai ar buvo gali
ma ją palikti ramybėj, nepaprašius jos 
dainos? Ir p-lė Adriana su visu papras
tumu, nei kiek nesivaržydama, pati pa
lydėdama savo balsą gitara, padainavo 
kelias lietuviškas dainas, iššaukdama 
publikos ovacijas.

Tuo pačiu iššaukė ir kitą, išimtiną 
dalyką : kad p-lė Adriana, nors jau pa; 
siilgusi namų, sutiko dar pasilikti São 
Paule ir dalyvauti LKBnės choro orga
nizuojamam Koncerte šio mėnesio 30 
dieną.

ADRIANA KONCERTO 
PROGRAMOJ -

Adriana Jočytė dalyvavo tarptauti
niame grožio konkurse Karake (Vene- 
zueloj) kaip išrinkta Argentinos atsto
vė. Argentina jai sumokėjo kelionę ir 
pragyvenimą. Ir tenai, tarptautiniame 
konkurse, išėjo kaip antra princesė.

Grįždama užsuko São Paulin, kur ap
sistojo pas pp. Bumblius ir dalyvavo 
kun. Št. Šileikos išleistuvių pietuose. 
Chorvedžio Vikt. Tatarūno bei gausios 
publikos kviečiama, sutiko dalyvauti 
LKB-nės choro koncerte, kur išpildys 
programos dalį.

Adriana mielai nuteikia tautiečius 
ne tik patrauklia išvaizda, gražiu balsu,

MUS U L I E T U V A n. . I ■

Adriana Jocytė.

savo kukliu paprastumu, bet ir stebina 
tuo, kad ji, gimusi Argentinoj iš Argen
tinoj gimusių tėvų taip gražiai lietuviš
kai kalba ir dainuoja. Tai daugeliui 
pavyzdys.

Tarp kita ko, Adriana bus dar tam
presnis ryšys tarp Argentinos ir Brazi
lijos lietuvių, ypač jaunimo. (PG).

NUOSTABIOS SEIMININKES

Kun. St. Šileikos išleistuvių pietus 
ruošė Mokos moterys,kurioms vadova
vo savo darbu pagarsėjusios šeimini n-— 
kės Angelika Triubienė ir Ona Masienė. 
Šios dvi nenuilstamos darbininkės be
veik kas savaitę turi rūpintis kokiu nors 
parengimu, pietums ar vestuvių baliais. 
Jos vis sako: "dabar jau užtenka", bet 
paskui matai, jas visur dirbant.

Virš 100 žmonių dalyvavusių išleis
tuvių pietuose gyrė skanius valgius 
(ypač salotus ir kopūstus) ir gražų bei 
paslaugų patarnavimą prie stalų. Ponios 
Angelika ir Ona yra mūsų kolonijai ti
kras darbštumo bei pasiaukojimo pa
vyzdys.

Reikia tarti taip pat pagyrimo žodį 
ir Mokos moterims, kurios netik padė
jo ruošti pietus, bet dar ir namie paga
mino kai kuriuos valgius, o daugumas

© Be lietuviškos spaudos nebus są
moningos tautos.

NR.46I1681) 1980.XI.20

jų nusipirko taip pat išleistuvių pietų 
bilietus, nors prie stalų nesėdėjo, o tik 
patarnavo.

Kunigai saleziečiai širdingai dėkoja 
Angelikai Trubienei, Onai Masienei,bei 
visoms Mokos ir V.Prudentes talkinin
kėms, kurių visų negalima nei išvardin
ti, tuo labiau, kad kai kurios nenori, 
kafcl jų vardai būtų skelbiami.

SKAITYTOJAI RAŽO...

SUNKIAI EINA 
LIETUVIŠKA KNYGA

Ryšium su p. Klemenso Jūros aiškiais 
pareiškimais, reikia pasakyti, kad mūsų 
knygos kelias, kaip kitur taip ir čia,yra 
problematiškas.

Iš kitos pusės, kas platina knygas sis- 
tematingai ar panaudodamas pasitaiku- 
sias progas — visti k šį tą ar daug ką pa
jėgia padaryti

"Monsinjoro" atžvilgiu dalykai juda. 
Ir Saleziečiai iki šiol išplatino 22 kny
gas — ar parduodami ar p. Jūros pritari
mu — knygą įteikdami j mažiau finansi
niai pajėgaus skaitytojo rankas nemoka 
mai.

Taigi dirbkime. Dirbantiems ir Die
vas padeda.

KPU

SJ^Reveillon'SIg.
naujųjų metu

19 SUTIKIMAS 81
Seselių Pranciškiečių Salėje — Vila Zelina

Vakarienė 21 vai.

Dalyvaukite visi — jauni ir seni.

Kviečiame:
B.L.J.S., Volungė, Rūtelė ,
Ateitininkai ir Skautai

RYMANTĖ STEPONAITIS
TRADUTORA JURAMENTADA 

LITUANO
Horário Comercial: Das 19 as 21 horas:
Teis.: 8534)026 R.Pedroso Alvarenga,
881-7792 505, - ap.57 Tel.:

852-0677, São Paulo- ____________ j

...............................     , ..... ~~T11im____ ~____
F.ÀBRICA D E GUARDA-CHUVAS

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

Mini-sombrinhas. tipo Italiano e Alemão. •

Vicente Vitor Banys Ltda.

Rua Coelho Barradas,104 • V. Prudente • Fone: 274-0677 Res,: 2744886
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ŠVENTRAŠČIO METAI

Rašo iš Romos kun. dr. V. Kaziūnas, 
Vatikano Radijo lietuviškos programos 
vedėjas: "Štai iš Jūsų beveik kas savaitę 
ateina naujos informacijos. Viskę pa—- 
naudojame radijo laidose. Ypač lietu
viška gyvybe alsuoja kreipimasis j bro
lius Lietuvoje, j Lietuvos jaunimą. .. 
Džiaugiuosi "Šventraščio metais", pa
šaukimų sąjūdžiu. Tai brandi sėkla, ku
ri anksčiau ar vėliau pradės nešti) vai
sius".

0 Urugvajaus ŽINIOS (1980.10.26) 
informuoja: "Lietuviai saleziečiai São 
Paulyje pasiryžo išleisti Sv. Rašto Nau
jąjį Testamentą atskirais sąsiuviniais. . . 
Sitas Tėvų Saleziečiu sumanymas yra 
remtinas. Jis jau pradėtas vykdyti. Pir
mąją knygą išleido S.Paulo skautai.An
trąją knygą — šv. POvilo laišką Gala— 
tams — galėtume išleisti mes, Urugva
jaus lietuviai". Ir atskirai, laiške, t. J. 
Giedrys, priduria: "Taigi, Urugvajaus 
lietuviai išleis vieną sąsiuvinį Sv. Rašto. 
Jeigu niekas kitas neprisidės norime , 
kad būtų dviem kalbom—lietuvių ir is
panų".

Taigi, jau ir antras Šventraščio sąsiu
vinis turi savo mecenatą — Montevideo 
Liet. Katalikių Moterų D-ją.

12-tą sąsiuvinį — MORKAUS Evan
geliją — jau pasirinko išleisti kun.St.Ma 
tutis, Barranquillos (Kolumbijoj) kle
bonas.

Tiesa, kad beveik kiekviena šeima tu
ri N. Testamentą lietuviškai, o vietinė 
kalba dar lengviau įsigyti. Tačiau Z.ičia 
svarbu būti — ir jaustis — to Dievo Žo
džio skleidėjais, o iš lietuviško taško i- 
mant — ir "knygnešiais". Svarbu ypač 
vesti jaunimą prie susipažinimo su Šven
traščiu, nors su viena kita jo dalimi; ir 
ugdyti, ypač per "talkos" formą, i tą 
"knygnešystės" dvasią. Dvikalbiai sąsiu
viniai, kur jie bus galimi, dar prisidės ir 
prie lietuviu kalbos pagilinimo.

Taigi, ŠVENTRAŠČIO METAI tęsia
si.

MIŠIOS UŽ MIRUSIUS

Modkos Maldos Apaštalavimo inicia
tyva lapkričio 23 d. 8 vai. Mišios bus už 
mirusius BROLIUS IR SESERIS.

GERIAUSIA DOVANA— 
LIETUVISKA KNYGA.

PARDUODAM ASl 
vertingas sieninis 

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS 
dydis: 80 x 60 cm

Kreiptis j Šv. Kazimiero parapiją, 
R.Juatindiba, 28, tel. 273—0338 !

MŪSŲ LIETUVA 
BBSEasdHnBBBMHilM^MMnBHMBanaKUBaMan*aMHBBaHaBaaa

£~T~ lapkričio 30, 
sekmadienį, 4 v.p.p.,

SESELIŲ PRANCtSKIEClŲ SALĖJE

Pakvietimus galima gauti parapijose ir pas choristus

o»i 'ir v 'o> nyi ^lįįigy^HĮjBy

► MALONIAI KVIEČIAME VISUS A TSILANKYT1Į

LIETUVIŲ KATALIKŲ BENDRUOMENĖS CHORO

LIETUVAITĖ "FANTASTICXF 
PROGRAMOJ

Sekmadienį vakarais São Paulo dir- 
džiausiąsnuošimtisTV žiūrovu seka 
penktame kanale, programą "Fantásti
co".

Lapkričio 9 d. ta programa tyrinėjo 
parapsichologiją,apie kurią kalbėjo vie
nuolis Albino Arėsi. Jis yra gerai pažįs
tamas ne tik Brazilijoje, o ir kitose ša
lyse, kur laimėjo kelias premijas.

Po vienuolio Arėsi aiškinimų buvo 
pakviesti trys medecinos skirtingų sri
čių specialistai, kad kiekvienas pareikš
tų savo nuomonę apie parapsichologi
ja

Jų tarpe pasirodė jaunutė, graži lie
tuvaitė, daktarė REGINA ŠLEPETY— 
TÉ, kuri kalbėjo psichanalizės atžvilgiu.

Regina, 23 metų, gimusi Brazilijoj lie
tuvaitė, baigė psichologijos kursą O.S. 
E.C. fakultetą ir dabar dirba "Socieda
de de Psicanálise Integral" institucijoj 
kaip psichanalisté.

Kartu su broliuku lankė šv. Kazimie
ro parapijos lituanistinę mokyklėlę Tė
vų Jėzuitų priežiūroje.

Jos tėvas, Algimantas Šlepetys, susi
pratęs lietuvis, visuomet parėmė lietu
višką veiklą, ypač spaudą, o motina, 
Ona Šlepetienė, ilgą laiką dalyvavo Au’ 

višką veiklą, ypač spaudą, o motina , 
Ona Šlepetienė, ilgą laiką dalyvavo 
Aušros chore.

Sveikinam Reginutę ir jos tėvelius,ir 
kartu didžiuojamės, kad lietuvaitė taip 
drąsiai reiškiasi savo profesijoj. ( Kores
pondentė).

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

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

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

UŽSIMOKĖJO UŽ ML:
JURGUTIS Vladas 1000 Cr. 
MIKALAUSKAS
Aleksandras (už 1981 m) WOOCr. 
KAIRYS Kazys WOOCr.
DAM KAUS KAS Monika 500 Cr. 
PLANČIŪNAS Del
Debbio Valerija 500 Cr.
BUSLIUS Juozas Vytautas " " 
TAUJANSKAS Albinas " " 
VENCEVICIENÉ Zosė " " 
SKURKEVIČIUS Juozas 750 " 
RALICKAS Liudas 1500 Cr. 
DRAGŪNAS Klemensas 500 Cr.

MOS y MIRUSIEJI
JONAS KEBERKŠTIS 72 metų am
žiaus mirė Bertira ligoninėj Lapkričio 
15 d. 13 vai. Kibęs iš Naumiesčio valse., 
Mariampolės aps. Brazilijon atvyko po 
2-jo pasaulinio karo 1947 m. Gyveno 
Sto. Andrė'(Rua dos Alpes 106,Vila Ja- 
ęatuba).

Paliko žmoną Fridą sūnų Joną;, duk
terį Erenę ar anūkus Fabijų bei Ingri
dą.

Palaidotas S. Caetano, Volą Paula ka
pinėse.

JONAS DRABUNTAS buvo suvėžintas 
autobuso Vila Prudentėj ir pagulėjęs sa
vaitę ligoninėj lapkričio 8 d. mirė 78m. 
amžiaus.

Kilęs iš Utenos, Brazilijon atvyko 
1930 m. Pradžioj dirbo Cubatone prie 
geležinkeliu, o paskui gyveno Bom Re
tire ir dirbo siuvykloj.

Paliko žmoną, sūnų su marčia ir du 
anūkus.

Palaidotas V. Alpina kapinėse.
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MŪSŲ ŽINIOS
LIETUVIŲ KATALIKŲ 

SV. JUOZAPO BENDRUOMENĖS 
NARIŲ 

DĖMESIUI

Šių metų lapkričio mėnesio 23 die
ną, 15 vai. Jaunimo Namuose šaukia
mas 
VISUOTINAS NARIŲ SUSIRINKI
MAS.
Programoje:

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

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

Vytautas Bacevičius 
Sekretorius

IŠVYKOS

K.J.Šeškevičius 
Pirmininkas

PELNAS

PAJAMOS:
1980.11.9 d.

Autobuso bilietai
Pietų bilietai
Gėrimų pardavimas

9.250,00
9.450,00
1.740,00

20.440,00

IŠLAIDOS:
Autobusas. 7.500,00
Maistas 5.665,00
Gėrimai 1.190,00
Transportas 1.440,00
Įvairios išlaidos 1.045,00

16.840,00

PELNAS: 3.600,00

Sis pelnas skiriamas jaunimo išlaidoms, 
vykstant j VII Pietų Amerikos Lietuvių 
Kongresą.

Dėkojam šeimininkėms, p. Onai Ma- 
sienei, p. Teklei Kizeliauskienei. p.Mar- 
celei ir Augustui Zalubucir poniai ir vi
siems, kurie prisidėjo prie šio parengi
mo.

Jonas Tatarūnas
Brazilijos Lietuvių Bendruomenės 

Valdybos Pirmininkas

Šiam pačiam tikslui, kun. Pr, Gavė
nas atidavė jam skirtą rinkliavą per Li
tuanikoj atlaikytas Mišias — Cr. 715,00.

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.

ANTANAS, KAZIMIERAS IR ROMUALDAS GAULIOS 
savo Motinos

URŠULĖS G A U L I E N É S 
86—to Gimtadienio proga

LIETUVOS NACIONALINE 
MARTYNO MAŽVYDO B1BLIQTEK

JAUNIMO PASITARIMAS

Spalio 9 dieną vakare, V. Zelinos Kle
bonijoje, įvyko jaunimo atstovų pasita
rimas Naujųjų Metų Sutikimui aptarti . 
Dalyvavo Jaunimo Sąjungos, Volungės 
Rūtelės, Skautų ir Ateitininkų atstovai. 
I sekantį posėdį buvo nutarta pakviesti 
ir Nemuno atstovai.

Buvo svarstyta, kaip sutikimą pada
ryti ekonomišką, linksmą, geros nuo
taikos, kad būtų priimtinas jaunimui ir 
vyresniesiems. Laikantis Vila Zelinos 
tradicijos buvo nutarta ruošti sutikimą 
su šaltais užkandžiais ir karšta vakarie
ne, greitai spausdinti pakvietimus ir pra
dėti daryti propagandą.

Sekantis posėdis, kuriame bus pasi
skirstoma ruošimo darbais bus lapkri
čio 16 dieną.

Parengimo pelnas bus skirtas jauni
mo reikalams pagal ruošimo komisijos 
nutarimą.

GIMTADIENIS

Lapkričio 15 dieną, per B razilijos 
tautos šventą, ponia Adelė Žarkauskie- 
nė atšventė 73-iąjį savo gimtadienį. Da
lyvavo artimiausi giminės ir bičiuliai, 
kartu su dviem kunigais. Prel. P. Raga- 
žinskas ir kun. St. Šileika

Pastarajam V. Anastácio būrelis pa
dovanojo gerus kailinius, kurie buvo į- 
teikti ta proga ir su kuriais jis tikisi ap
siginti nuo Amerikos ir Kanados žie
mos šalčių,

LAPKRIČIO 22 ir 23 DIENOMIS BUS

BA7ARAS
Pradžia 16 vai. su linksma menine programa.
Veiks įvairių lietuviškų valgių užkandinė, staliukai ir kt.
Bazare bus galima pigiai nusipirkti gražių ir originalių 

daiktų sau arba kalėdinėms dovanoms.
Visas bazaro pelnas skiriamas lietuviams seneliams su

šelpti.
Kviečiame ir laukiame. Įėjimas nemokamas.

L.K. Moterų D-ja.

BLB-NĖS TARYBOS 
POSĖDIS

Lapkričio 13 d. vakarą šv. Kazimie
ro p-jos salėj įvyko B LB-nės tarybos po
sėdis, kaip pirmas pasitarimas 7-to Pie
tų Amerikos Lietuvių Kongreso reika
lu. Todėl buvo sukviestos visos liet, or
ganizacijos.

7-tasis PALK Kongresas įvyks 1981 
m. vasario mėn. 11 —15 d. Buenos Airė
se.

Brazilijai numatyti septyni atstovai 
(jiems bus parūpintos patalpos apsigy
venimui vasario 11—15 dienomis). Ga-' 
lės būti ir svečių, kurie patys turės pa
sirūpinti apsistojimu. (Vidutinio viešbu
čio kaina B.Airėse mieste: 25—30 dol. 
dienai: dienos maistas vienam asmeniui 
20—25 dol.).

Kelionė autobusu ten ir atgal vasario 
mėnesį kainuos apie 10.000 kr.

Stovyklos ir kongreso kaina kiekvie
nam jaunuoliui yra 130 dol.

Liko neišspręsta, koks ir kokios su
dėties meninis vienetas galės vykti.

Nutarta gruodžio 6—7 d. suruoštisim 
poziumą giliau panagrinėti kongreso 
tikslus ir pasiruošti kongreso temoms.

Baigiantis B LB-nės tarybos kadenci
jai, buvo nutarta pravesti rinkimus Va
sario 16-tosios šventės proga. Tam tiks
lui jau kviečiami kandidatai j B LB-nės 
tarybą. Kandidatų pristatymo terminas 
baigsis sausio 4 dieną.

Dar numatytas susirinkimas Vasario 
16-tosios programai aptarti.
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