1
________________

M^-aaaes

MUSU4UETUVA
NR.47 (1682)SEMANÁRIO 1980M. LAPKRlClO-NOVEMBRO 27D. 10,00 Cr. Rua Juatindiba, 20(28) Caixa Postal 4421 • 01000 São Paulo, tel 273-0338 -

KUN. PR. GAVĖNAS
1980 m. sausio 27 d. lankiau
si Seinuose. Niekieno nepasiųs
tas, be jokios “misijos”, priva
čiai. Ir ten man teko pergyventi didžiausią nemalonumą. Pats
patyriau, kaip ten brutaliai lie
tuviams net giedoti trukdoma, o
man neieido nė Mišių laikyti.
xNusprendziau ir iš savo pusės
viešai iškelti šią nežmonišką
diskriminaciją, kurią jau dauge-||L
IĮ metų kenčia Seinų lietuviai.
Tačiau vis delsiau, laukdamas,
ar negalėsiu iškelti ir kokio nors
pozityvaus atgarsio. Betgi da- J
bar, jau praėjus daugiau kaip^^
pusmečiui, skatinamas iš įvai-5
rių šalių, ryžtuosi paskelbti Šv.B
Tėvui įteiktą raštą Seinų lietuviu reikalu.
Tačiau pirma noriu priminti B
kelis prieš tai padarytus žings-H
nius ar bent šiokius tokius at-|
garsius.

Raštas Šv. Tėvui
Grįžęs Romon, vasario 8 d.
parašiau italų kalba pranešimą
popiežiui, aprašydamas išgyven
tą įvykį ir nušviesdamas padėtį
bei popiežiaus tėvynėje vykdo
mą diskriminaciją. Nerasdami
teisybės teisėtu keliu, lietuviai
bus priversti išeiti į pasaulinę
spaudą.
Bet kaip padaryt, kad toks
mano pranešimas, kartu su ma- ‘
no parvežtu seiniečių raštu len
kiškai, patektų į popiežiaus ran
kas ir nenueitų tuojau į. . . Va
tikano archyvus?
Specialiai sušauktame Romos
Lietuvių Kunigų Vienybės posėdvje (dalyvaujant ir vysk. Ant.
Deksniui) perskaičiau popiežiui
rašytą laišką. Laukiau pasisaky
mų bei priekaištų. Tačiau tik
prel. L. Tulaba pastebėjo, kad
. . . nediplomatiška išeiti sw
“grasinimais”, kad laiškas perilgas (daugiau kaip 4 mašinraš
čio puslapiai).
Aš tuoj išsitraukiau kitą, vie
no puslapio “santrauką” ir per
skaičiau. Visi pritarė.
Bet kaip dabar šį raštą per
duoti popiežiui? Kilo daug su
manymų ir pasiūlymų. Tačiau
niekas neišdrįso įsipareigoti.
Kreipiausi, par 1 vieną pasiū
lymą, į saleziečių atstovybę prie
Šv. Sosto. Sutiko Jaislęą perduo-

Vilniuje lenkams galima,
Seinuose lietuviams - ne

.z'/z-

own

Šv. Tėvas JONAS—PAULIUS II lankymosi metu Brazilijoje eina į benediktinų Šv.Ameriko kole
gijos koplyčią. Dešinėje - São Paulo kardinolas Dom PAULO EVARISTO ARNS, kairėje - kun.
PR. GAVĖNAS, pasiruošus įteikti Šv. Tėvui seiniečių laišką, kuriame iškeliamos lenku daromos
skriaudos lietuviams Seinuose.

U sekretoriatui, bet man to bu
vo permažai.
Prašiausi priimamas pas kard.
A. Samorę. Maloniai priėmė,
nors dar gripo kamuojamas.
“Pasiųsk tiesiogiai — popiežius
gaus”, diplomatiškai patarė.
Nusileidęs į Vatikano paštą,
ėmiau ir pasiunčiau vieną kopi
ją be pašto ženklo, kaip tai pri
imta šalies galvai.
Aplankiau kardinolą Agnelo
Rossi, brazilietį, užimantį augštą vietą. Jis pats paprašė rašto
apie Lietuvą, kad galėtų per
duoti popiežiui. “Apie Lietuvą
galėsiu paruošti, — atsakiau, —
tačiau čia turiu kitą”. Ir jam
įteikiau kopija rašto apie Sei
nus. Po savaitės skaičiau Vati
kano dienraštyje “L’Osservatore Romano”, kad kardinolas bu
vo popiežiaus priimtas, tik nesu
žinojau, ar buvo • “priimtas” ir
tas laiškas.
-------------------

LtETUVIAI B L ŽILUOS
SPAUDOJ
DISSIDENTE PEDE "MAIS DUREZA" COM A
URSS — disidentas prašo "daugiau griežtumosu

Sovietų Sąjunga. Tokia antrašte, pirmame pusla
pyje Brazilijos didžiausias laikraščio O ESTADO

DE SÂO PAULO (lapkričio 20 dienos laidoje),pa
sirodė straipsnis apie Vlado Šakalio įspėjimą Ma
drido konferencijos dalyviams.

Straipsnis apie Vladą Šakalį ir jo pabėgimą tę

siamas dienraščio 8-tame puslapyje. Čia aprašo

mas Vlado pabėgimas iš Sovietų Sąjungos — 600

km kelionė pėsčiom per 20 dienų iki Švedijos per
Suomiją. O ESTADO pamini, kad Vladas Šakalys
iš savo gyvenimo 38 metų, net 15 praleido kalėji

me už anti-sovietinę veiklą. (Daugiau 3-čiam psl.)

M.Mažvydo biblioteka-
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Vasario 16 d. Šv Kazimiero
kolegijoj koncelebravau Mišias
su mons. Audriu Bačkiu. Tad jį
ir paprašiau šios paslaugos, kaip dažnai susitinkančio su po
piežiumi. Pasižadėjo, bet ir šal
tai, diplomatiškai, pastebėjo:
“Tai lašas vandens. Juk popie
žius gauna daugybę tokių laiš
kų!. . . Betgi pamaniau: “lašas
po lašo. . .”.
Kovo 5 d. susitikau su tuo pa
čiu mons. A. Bačkiu. Jis pats,
neklaustas, pranešė: “Popiežius
laišką gavo ir skaitė su tam tik- _
ru atsidėjimu!” Man to ir terei
kėjo! Ką daugiau galėjau padaLaiške buvo: a. išsamus mano
pranešimas itališkai, b. Seinų
lietuvių prašymas lenkiškai, c.
ir anas mano trumpesnis laiškas-santrauka.
Tam tikras skaičius šios dokumentacijos kopijų buvo pa
teikta ir kitiems svarbesniems
asmenims Romoje.
Saleziečių centre
Grįžęs iš Lietuvos ir benki
jos, aplankiau saleziečių centre
vyr. saleziečių rektorių ir jam
papasakojau ne tik apie Lietu
vą, bet ir apie Suvalkų trikampį
Jis nelauktai man tarė: “O jei
ta Seinų parapija atitektų sale
ziečiams?”. . . Prašė tai įteikti
raštu ir pažadėjo balandžio pra
džioj, kai lankysis Lenkijoje, tą
klausimą ten iškelti. Kas šiuo
atžvilgiu padaryta, lig šiol netu
riu žinių.
Mane į Lenkiją palydėjęs vie
nas iš saleziečiu centro vyres
niųjų gavęs Lenkijoj mano raš
tą itališkai ir seiniečiu prašymą
lenkiškai, balandžio 10 d. man
rašė: “Gaila, kad turėjot tokių
nemalonumų. S. parapijoj. Gal
ir bus galima šiuo atžvilgiu ką
nors padaryti. Kalbėsiu su mū
sų Primų (t. y. kard. Višinskiu,
P. G.). Kitame laiške (IV. 30)
rašė: “Birželio^3 d. grįžęs į Ro
mą, kalbėsiu su kuo reikia”

Atgarsiai iš Seinų
Iš Seinų tuoj parašė: “Pirma
dieni mūsų Tėvelis (!) mus išba
rė. kam tokį “svečią” jam atvežėm! . .
Kitas rašantysis pri
dūrė: “Klebonas grasino, kad
vyskupas mus nubaus. . .”
Birželio 16 d. vienas rašė:
’Turėjom žinių, kad pavasarį
apsilankys Lomžos vyskupas
Seinuose: tad ruošėmės kreip
us su prašymu dėl pamaldų ba
zilikoje. Vyskupas atvažiavo:
mes irgi buvom pas jį nuėję,
bet jis mums nieko nepažadėjo. . . Dabar turime žinių, kad
liepos mėnesį popiežius lankysis
Brazilijoje. Mes, visi Seinų lie
tuviai. prašome, gal Jūs galėtut
jam išaiškinti mūsų tolesnę pa
dėtį. Nejaugi pačiam Šv. Tėvui
nerūpi apie 3.000 katalikų taip
skriaudžiamų! Žinome, kad po
piežius labai rūpinasi kitų tikė
jimų žmonėmis ir visus malo
niai globoja; bet kodėl lietuviai
Seinuose taip daugel metų yra
skriaudžiami,’ lyg nebūtų tikin
tieji Taigi malonėkit mus už
tarti Apaštališkajam Sostui, nes
mūsų skriauda yra Jums gerai
žinoma. Mes visi su viltimi lauk
sim nuo Jūsų atsakymo. Gal ką
nors geresnio Jūs mums parašy
si!. . .”.

Seinų lietuviai

įmanau ir su popiežium, juk
tai jis popiežiui pranešė apie
mano kelionę Į Lietuvą, kuria
“Šv. Tėvas džiaugėsi”). Tas
pats asmuo VII: 11 vėl rašė, bet
jau iš Romos: “Lenkijos Primui
susirgus, tuomet negalėjau su
juo tartis Seinų reikalu, bet rug
pjūčio 5 d. grįšiu į Lenkiją ir
stengsiuos pateikti Primų'’

Kaip netikėtai teko susitikti
su šv. Tėvu Brazilijoje ir jam
perduoti seiniečiu laišką, buvo
parašyta “TŽ” 1980. VIII. 21.
Aš iš savo pusės ten tik pridėiam 'Šventasis. < e ve, viso o ašaulio lietuviai susirūpinę lau
kia. kad teisingai išsispręstų ši
tikrai skandalinga padėtis, kuri
jau perilgai trunka Suvalkų tri
kampyje."
dovaną
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Mirė Prof. Dr. J. Grinius
•Gauta liūdna žinia, kad laroitócio 10 d.,
pirmadienį, Muenchene. kur po karo jas
visą laiką gyveno, ligoninėje mirė litera
tūros istorikas, kritikas ir rašytojais prof,
dr. Jonais Grinoms, gimęs 1902. II. 21 Gi
minėlių k., Joniškio vis.. Šiaulių ąps.
Velionis buvo baigęs Šiaiudoų gimnaziją
ir Lietuvos universiteto teodogi.jois-Licisofjjos fakultetą, .gilinęs prancūzų kalbos,
literatūros, estetikos ir meno istorijos
studijas Grenoblio ir Paryžiaus universi
tetuose. 1929 m. gavo daktaro laipsnį už

Prof. dr. J. Grinius

disertaciją , O. V. Milašius — poetas“.
Vytauto Didžiojo universiteto teotoigiijosfiilosofijbs fakultete 1929-1940 m. dėstė li
teratūrą, estetiką ir meno istoriją, o pas
kui to paties universiteto statybos fakul
tete meno istoriją ir prancūzų kalbą. Be
to-, 1941. X 1 buvo išrinktas V. D. univer
siteto senato sekretorMaim.
Pasitraukęs 4 Vokietiją, buvo Lietuvių
tremtinių komitetų narys ar pirmininkas.
Schwaebi'Sch Gmuendo lietuvių .gimnazi
jos mokytojas ir direktorius, paskui 1958’980 m. Vasario 16 gimnazijos direkto
rius, o po to mokytojas.
Niuo jaunų dienų yra veikęs ateitinin
kuose moksleiviuose, paskui studentuose
ir sendraugiuose, be to, pavasarininkuose
ir lietuvių katalikų vyrų, sąjungoje.
Buvo Katalikų mokslo akademijos na
rys, Draugãjois kataliku universitetui rem
ti pirmininkas. Lietuvių rašytojų draugi
jos narys, Švietimo draugijos „Saulės1'
valdybos narys, Darbo federacijos atsto
vas Vlike, Lietuvių feder alls tų sąjungos
narys, yra Skaitęs daug paskaitų įvairio
mis- progomis. Yra redagavęs „Ateitų“,
„Pavasarį“, buvęs „Židinio“, „XX lAimžiaus“ :ir „Aidų“ redakcijos nariu tiek
Lietuvoje, tiek svetur bendradarbiavęs
daugelyje (Leidinių.
Atskirai buvo išleista jo drama „Sąži
nė“, „O. V. Milašiaus — poetas“.. „Visuo
tinė literatūra“ (drauge su kitais), „Pūtino lyrika“, „Grožis ir menas“, „Vilniaus
meno .paminklai“, „Brazdžionio poezijos
kritiški metmenys“, drama „Stela Ma
ris“, „Gulbės giesmė“, „Žiurkių kamera“,
„Lietuvių kryžiai1 ir koplytėlės“, „Mano
viešnagė Amerikoje“.

8—0 ESTADO DE S. PAULO

Paskutiniaisiais metais kai
kuriuos
anksčiau ir pastaraisiais metais parašy
tuosius kritikos straipsnius ir situdijas
yra ilšleisdinęs stambiuose dviejų tomų
rinkiniuose, pavadintuose „Veidai dr pro
blemos lietuvių literatūroje“. Greičiau
siai ir žadėtąjį trečiąjį to rinkinio tomą
bus paruostą palikęs.
Turimomis žiniomis., turėjo parašęs ir
stambų romaną, kurį yra žadėjęs trumpin
ti. Gal bus palikęs ir kitų darbų.

Klemensas Jūra, MONSINJORAS.
Spaudė Pranciškonų spaustuvė.
Brooklyn, 1979 m., 382 psl. Tira
das — 1.000 egz. Kaina: Cr.500
— 20 DE NOVEMBRO DE 1980

Dissidente pede “mais
dureza” com a URSS
MADRID — O dissidente lituano
Vladas Šakalys, que conseguiu fugir
da União Soviética percorrendo 600
quilômetros a pé, pediu ontem aos
países do bloco ocidental que sejam
ainda mais duros em relação à União
Soviética. “O imperialismo soviético
se expande constantemente”, afir
mou Šakalys, técnico em ótica que
passou 15 de seus 38 anos em prisões
russas. “Mas para o Ocidente se con
vencer desta ameaça seria preciso
outro Pearl Harbor”.
Depois de condenado a outra pe
na de 15 anos de prisão “por compor
tamento anti-soviético”, Šakalys fu

giu do país em julho, numa caminha
da de 20 dias, até chegar à Finlândia.
Agora ele participa dos protestos
que estão sendo organizados parale
lamente à Conferência de Madrid,
pedindo particularmente o apoio da
comunidade internacional para os
dissidentes dos Estados bálticos —
Lituânia, Letônia e Estônia.
“Os direitos humanos não po
dem ser separados dos direitos na
cionais. Não é possível falar sobre
segurança e cooperação na Europa
enquanto um só país europeu conti
nuar submetido pela força por trás
da cortina de ferro”.

Šakalys foi preso e espancado
pela primeira vez aos 13 anos, por ter
pichado muros com os dizeres: “Rus
sos fora da Lituânia”. Para cruzar a
fronteira com a Finlândia, ele teve de
escalar três cercas de arame farpado
de 2,5 metros de altura. Antes, nadou
vários quilômetros num lago gelado
Referindo-se a sua detenção pe
las autoridades suecas, quando che
gou ao país, Šakalys comentou: “Foi
só depois de três dias que percebí
que estava na cadeia e não num
hotel. Para mim, 0 Ocidente é como 0
pão para um homem faminto

P PIRKITE LIETUVIŠKUS^^
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KUN. PETRAS M. URBAITIS

Kinijoš
mi9ionirrius
pÀSÃkojA...
Po 1950 METU KALĖDŲ- ■ •
Atėjo antradienis, į miestą važiuoti
nustatytoji diena. Jau prieš porą dienu
buvau įteikęs vietos valdžiai laiškutį su
pareiškimu, kad kaip šiandien turiu į
miestą vykti. Jokio atsakymo nebuvau
gavęs. Reikėjo užtat ir j valdžios namus
užvažiuoti.
Pasišaukiau savo padėjėją Juozą ir mo
teriškių katekistę — iš gausios Ay šei
mos, labai uolią ir pamaldžią moterį ir pasakiau, kad "važiuoju j miestą".Ir
pridėjau:
— Noriu ar nenoriu, šiandien turiu
vykti miestą, nes yra mėnesio dvasi
nio susikaupimo diena. Suprantama,
visu pirma vykstu į valdžios namus lei
dimo gauti. Jei jį gausiu, važiuosiu: ne
gavęs, sugrįšiu. . .
Nemažai susirūpinę mano likimu jie
man pasakė:
— Tin Chu pou jau, San Fu: Teglo
boja tave Dievas, tėveli.
Ir ilgokai j mane žiūrėjo atsitolinan
tį per ryžiu laukus. Buvo 1951 metu
sausio 7 diena.
Paėmiau siaurutį kelelį vedanti tie
siai [.valdžios namus. Ju neradau na
mie. Buvo išėję j apylinkes "svarbiais
reikalais", tur būt, mokesčių rinkti ar
gal "pamokslu" sakyti. . .Prie durų su
tikau su kiniškomis svarstyklėmis ran
kose nepažįstamą jaunuolį.Jo paklau
siau:
— Ar žinai, kada jie sugrįš?
— Ne taip greit: tik po keliu valan
dų — atsakė.
— Aš turiu pas juos reikalu. Teks
grįžti vėliau. Tuo tarpu važiuoju čia pat,
— O kur tu dabar važiuoji? — paklau
sė jis manęs beveik kvosdamas.
— Čia netoli. Aplankysiu vieną kitą
ligonį ir sugrįšiu.
— O kur jie gyvena tie tavo ligoniai?
— lindo jis įkyriai.
— Kas čia tau per įdomumas? — nu
sistebėjau. — Tačiau, jeigu nori sužino
ti, jie gyvena čia prie kalnu — atskiau
stengdamasis nesukelti nepageidautinu
abejonių. Ir, sėdęs ant dviračio, atsitoli
nau.
Ant kelio sutikau grupę kareiviu.Ir
šie su kažkokiu nepasitikėjimu žiūrėjo
į mane ir kalbėjosi tarp savęs.

į

Atsilankiau keliose tikinčiųjų šeimo
se. Ligoniams išdalinau kiek kinino ir
vitaminu. Suraminau pažadėdamas visą
savo pagalbą vienai iš šeimų: beveik vi
sa serganti, o be to pavojui prarasti na
mus, kuriuos savininkas jau suderėjęs
pardavimui. . . Toliau aplankiau kitą ti
kinčiųjų šeimą, kurios galva — moteriš
kė našlė — jau dešimt metų kaip guli lo
voje su beveik supuvusia koja. Ji — di
delio skurdo auka. Kaip ir daugelis Ki
nijos neturtingųjų, ji niekuomet nebu
vo atkreipusi domės j savo sveikatą.
Kai pradėjo rūpintis — ir dar su pigiais
kiniškais daktarais ir vaistais, — buvo
jau per vėlu. Ir taip šiandien guli,gali
ma sakyti, be vienos kojos.
Užvažiavau dar į vieną ypatingai izo
liuotą kaimelį, kur pirmiau gražiai vei
kė daug žadantis katekumenatas. Da
bar viskas čia uždrausta: vieta "pavojin
ga vaiku ir žmonių susirinkimams, nes
perarti kalnu, kur yra daug banditu. . ."
Begrįždamas sutikau ant kelio manęs
belaukiantį ligonį, kurs betgi ne savim ,
bet savo šeima buvo susirūpinęs. Buvo
pavojus, kad galėjo likti be pastogės. Jį
suraminau sakydamas:
— Pasistengsiu susitikti su Vyskupu ir
tave pas jį užtarti. Nežinau, ar jis galės
tau kuo nors padėti. Be to nesu tikras ,
ar valdžia norės man leisti pas Vysku-

pą važiuoti. Melskis. Būk tikras, kad ,
kiek priklausys nuo manęs, viską pada
rysiu, kad tik tau kaip nors pagelbėčiau.
Greit ir vėl buvau prie valdžios na*—
mu- įėjęs tuoj susiradau "Pipirą,'", kurs
tuo metu buvo užimtas prie telefono.
Prie manęs prisiartino kitas, mandagios
išorinės laikysenos žmogus: storas, ne
aukštas, pilno veido.
- Gal kartais tu esi vietos valdžios
viršininkas, kurį visi vadina "Ao"? —
paklausiau jo.
— Taip, aš esu čia viršininkas ir vadi
nuosi "Ao". - atsakė jis.—Ko iš manęs
nori? — paklausė.
- Noriu žinoti ar paėmėt mano laiš
ka, kuriuom pranešiau, kad šiandien tu
riu vykti į miestą? . . .
— Laišką? . . .Jokio laiško nesu gavęs
iš tavęs.
— Labai keista. Jis buvo tau adresuo
tas ir mano patarnautojo; asmeniškai
įteiktas. . .
- Sakai, nori j miestą vykti? —per
traukė jis.
— Taip. Ir dėl to pats atvažiavau ne
sulaukdamas jūsų atsakymo. Noriu pa
simatyti su miesto policija važinėjimo
taisyklėmis išsiaiškinti.Prašau duoti ke
lis rašytus žodžius galimiems nesuprati
mams išvengti. .
O kam to? Juk žinai, kad važinėji
mui į miestą jokio raštiško leidimo ne
reikia.
— Šitai tik dabar iš jūsų sužinau. .
Tačiau prašyčiau šį kartą duoti leidi —
mą man ir raštu. . .
- Nereikia. Nereikia. — kartojo jis.—
Užtenka tik paimformuoti.
— Tuomet prašyčiau, kad patelefo
nuotu mėt miesto policijai, kad aš at
važiuoju su jais pasimatyti.
- Ir to nereikia. | policiją užeisi už
siregistravimui ir galėsi su jais pasikal
bėti.
— Matau, kad esi malonus valdinin
kas. Vištikėj kartą prašyčiau patelefo
nuoti kelis žodžius. .
— Bet tas nesvarbu. To nereikia.Mes
esam painformuoti ir to gana. Užtat ga
li važiuoti.
— Tad dėkui ir jau važiuoju. . .
Jis kuo mandagiausiai man nusilen
kė, nusišypsojo ir palinkėjo:
— Geros kelionės. Man man hang:
važiuok iš palengvo - pridėjo, lyg ge
ro linkėdamas.

DU KLAUSIMAI LAIKRAŠČIO SKAITYTOJUI:
1.

AR ATNAUJINOTE ML PRENUMERATĄ?

2.

AR NETURITE GIMINIŲ - DRAUGŲ, KURIEMS
GALĖTUMĖTE UŽSAKYTI M.L. ?
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LIETUVIU SĄJUNGOS AUANCR PASTOGĖJE
S-gos Krsp

NARIAI NUSISKUNDŽIA
IR PAGEIDAUJA
Lietuviu Sąjungos—Aliança Pastogės
skaitytojai ir Sąjungos nariai nusiskun
džia, kad, nežinodami priežasties, jiems
atimta galimybė sekti perspaudą orga
nizacijos, kuriai priklauso veiksmus ir
pageidauja, kad vėl pasirodytų Mūsų
Lietuvoje "Lietuviu Sąjungos Aliança
Pastogė" ir nors retkarčiais informuotų
juos apie organizacijos veiklą, vadovy
bės planus ir užsimojimus. Vieną kar
tą per metus dalyvauti susirinkime, iš
klausyti skubotai sudarytus pranešimus
— yra mažai, turint mintyje organizaci
jos svorj lietuvių kolonijoje. Reikia narj informuoti visada, per spaudą ar daž
nesnius susirinkimus. Lietuvių Sąjun
gos—Aliança Pastogės pasirodymas laik
raštyje ' Musų Lietuva" ir būdavo tas
žiburėlis, kuris, prasiskverbęs iš pasto
gės, nušviesdavo musų organizacijos kasdieninį^gyvenimą taip, koks jisai yra.Jei
neklystame, juk to buvo reikalaujama
iš'Valdybos ir per paskutinį visuotinj
narių susirinkimą.
Tokie narių priekaištai yra teisingi ir
pageidavimai pagrįsti. Tačiau, nariai ne
turėtų pamiršti, kad patenkinus visus
pageidavimus, reikia turėti tam tikras
priemones, o Sąjunga savo laikraščio ne
turi, visada naudojosi Mūsų Lietuvos
paslaugumu ir, iš šios mažosios pusla
pio kertelės, rodydavo Sąjungos na
riams nors mažą pluoštelį šviesos iš
savo pastogės, kur, valdybon pastaty
ti žmonės per visus metus renkasi po
sėdžių, juda, dirba, ruošia sueigas, pa-

ATLIEKAME
SPAUDOS DARBUS
GREIT - GERAI - PIGIAI

į S P A US T U V Ė į
Rua Juatindiba, 28 - P.que da Moóca
031 24 SÃO PAULO - Tel. 273-0338

Ora. HELGA HERING ]
MEDICA
HOMENS

sitarimus kaip ir kuo padėti kopti gy
venimo kelią silpnesniesiems. Geriau
sia, žinoma, būtų, jei Sąjunga ir to
liau leistų savo Biuletenį, kaip tai bu
vo anksčiau, keletą metų atgal, nors
tada ji buvo daug biednesnė, bet gy
vesnė ir atviresnė su savo nariais.
Kad patenkinus sąjungiečius, Lietu
vių Sąjungos—Aliança Pastogės kores
pondentas, kuris nėra įpareigotas ir
darbas yra savanoriškas, pasistengs,
kiek galimybės ir Mūsų Lietuvos šei
mininkai leis, dažnaiu paberti šviesos
iš Lietuviu Sąjungos gyvenimo. Tad
iki pasimatymo.’

O FUTURO DA COLONIA
LITUANA
A meu ver, a colonia lituana, num futuro bem proximo terá sua organiza
ção modificada. Quando digo "Colonia*
quero dizer igreja, Bendruomenė, Są
junga e grupos folclóricos. A atual orv
ganização está a cargo dos lituanos de
mais idade, que fundaram , cons
truiram e manteveram unida a colonia
e que logo deverão ser sustituidos em
suas responsabilidades e atividades. Es
sa substituição , a meu ver, está a car
go da juventude de hoje, que está conscientisando cada vez mais das suas obri
gações com a colonia e seus problemas.
Esta juventude de hoje tem grande po
tencial e pode fazer muita coisa boa
para a colonia, embora não tenha ain
da a confiança dos mais velhos. Con
fiança essa que logo será obtida através
de seus pequenos trabalhos na comuni
dade, e que farão com que ganhem ad
ministração e confiança, para levarem
açjiante todo o trabalho que se tem fei-

S KAITYK IR PLATINK

"MUSŲ LIETUVĄ "

CRIANÇAS

KALBAMA LIETUVIŠKAI
Av. Euiina, 99 - V . S ta. Mana das 8:00 as 12 h.

das 14300 às 18:00 ’
Kua Quartim Barbosa, 6 -

Fone: 265-7590
B. do Limão

Paulo Roberto Jurgilas (Pauliukas

ŠYPSENOS
Matematikas
Įžymų graikų matematiką
Euklidą paklausė jo mokytojas:
— Ką geriau pasirinktum —
du sveikus obuolius ar keturias
lygias puses?
— Žinoma keturias puses.
— 0 kodėl? Juk tai vienas ir
tas pats.
— Anaiptol, pasirinkdamas
du sveikus obuolius, kaip aš su
žinočiau, sukirmijęs jų vidus ar
ne° . .
Kas kuo nori būti?
— Vargšas žmogus non būti
turtingu, turtingas — gražiu
viengungis — vedusiu, o vedęs
— mirusiu.

J. BUTRIMAVIČIUS
ADVOCACIA

GYDYTOJA

SENHORAS

to até hoje. Espero que cada vez seja
melhor, para que seja uma alegria para
cada um de nós, participar cada dia
mais e com mais entuziasmo.
O meu problema hojé é com a rela
ção à igreja. Conforme disse Pe. Jose,a
igreja é freqüentada por pessoas que es
tão na faixa entre 50 e 70 anos, de idade. Eu confesso, que não freqüento
regularmente, porém eu creio, que ca
da um de nós jovens, devemos nos cons
cientizar das nossas obrigações para
para com o Deus , e a Igreja. Naõ bas
ta dizer: "Eu sou católico". Se naõpra
tico, que tipo de católico sou eu? .
Você, jovem, que talvez lerá estas mi
nhas palavras se preocupar, pois você é
brasileiro, mas carrega em seu sangue
uma história que será contada para seu
filhos e netos. Uma história que só vo
cê pode manter viva e presente nos nos
sos corações.
Por isso eu digo, que se cada um tra
balharpela comunidade, não estará tra
balhando para os outros mas para si met
mo. Pensando assim, você jaTioje o adu
to de amanhã. Deve participar com ale
gria, disposição e amor nas suas tradi
ções, pensando na polonia e no papel
que você pode desempenhar na comu
nidade ajudando na sua nova organiza
ção que estará nas suas mãos num futu
ro bem próximo.

COMERCIAL: Falência, Cobrança, etc.
TRIBUTÁRIA: Imoostob» Renda. ICM, IPI

CIVIL. Inventario, Despejo, etc.

Rua Bario de iguape, 212 - 4o ancLs/45 - Liberdade Fone: 279-593 7
Horário das 9XX> às 11jDO e das 144)0 às 18300

Rua Campos Novos, 590 - V. Zetina - Horário das 19:00 às 21

KALBAMA LIETUVIŠKAI
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nauji

liturginiai metai

At A

(Pirmas Advento sekmadienis )

Dėdei JUOZUI TUMĖNUI

Su pirmuoju Adventu sekmadieniu
prasideda nauji liturginiai metai.
"Bažnyčia metų bėgyje išdėsto visą
Kristaus gyvenimo paslaptį, nuo įsi
kūnijimo ir Gimimo iki įžengimo j
Dangų bei Sekminių ir laukiant jo su
grįžimo.
Primindama tokiu būdu Atpirkimo
paslaptis, ji atveria tikintiesiems Kris
taus išganymo turtus, kad galėtų jais
pasinaudoti kiekvienu metu ir taip
priartėti prie Išganytojo" (Vatikanas
Ar esam pakankamai jautrūs šiai
Bažnyčios minčiai?
"Jau laikas pabusti iš miego. Ša
lin tamsybių darbai"!? šaukia apašta
las Paulius.
Giliai peržvelkim savo gyvenimą.
Ne su apsirijimu ir girtavimu,
ne su palaidumu ir neskaistumu,
ne su nesantaika ir pavyduliavimu
eikime sutikti Viešpatį.

mirus
reiškiame gilią užuojautą ML talkininkui Algiui Savickui, jo tėveliams,
seserims bei kitom giminėm.
ML redakcija ir administracija

MOSU MIRUSIEJI

KUM. STASYS ŠILEIKA IŠPLAUKIA

"Eikim, kopkim j Viešpaties kal
ną, j Dievo šventovę". (I skait,).
Kaip tik proga išgirsti kvietimą
— eiti link Dievo: savo kasdieniam
gyvenime pristatyti ir šią tikrovę —
Dievą;
— eiti j šventovę: suprasti, kad Die
vas nori mus pašvęsti ir išganyti ne
pavienius, o kaip tautą, kaip bendruo
menę, kaip bažnyčią, taigi
tam tikroj struktūroj, padėty
tam tikrose maldai skirtose vietose
švenčiant Atpirkimo ir Išganymo pa
slaptis bendruomeniškai.
Adventas yra skirtas sutikti Die
vo Sūnui, susitinkant aplink altorių
ir su kitais Dievo vaikais—su žmonėmis._
"Ženkime Viešpaties šviesoje"
(I skait.)
Dievo žodis yra šviesa mūsų žings
niams: jis nurodo mums kelią.
Toji šviesa turi nušviesti mūsų san
tykius su kitais.
Dievas yra "teisėjas tautų tarpe" :
jo įstatymai yra skirti mūsų santy
kiams nurodyti šioj žemėj.
Todėl Adventas — susitikimas
su
Dievu Kristaus asmeny — turi atnau
jinti musų pasiryžimą gyventi taikoj
vieni su kitais.

dar šio mėnesio 29 dieną — šeštadienį
iš Santos uosto. Argentinų linijos PUN
TA MALVINAS laivu. Laivas pakeliui
į New Yorką dar sustos Rio de Janeire
ir Vitorijoj.

SIMONUI KUZMICKIUI 90 METŲ
Kaip tik kun. St. Šileikos išleistuvių die
ną (lapkričio 16 d.) šv. Kazimiero para
pijos rezidencijos kaiminystėje gyve
nąs Simonas Kuzmickas atšventė savo
90 grmtadienj. Kolonijai gal
i ge
riau pažįstami sukaktuvininko anūkai
Žūtautai Stasiukas, Maristela ir Sofija,
kurie senelio dėka gražiai kalba lietu
viškai ir dalyvauja lietuviškoje veikloje^
vaidina, dainuoja chore. . .
Karts nuo karto, lankantiems kunigams,
Simonas vis turi daug ko papasakoti
iš savo jaunystės laikųrCaro kariuome
nės tarnybos Mančiurijoj ir "Kitajui"
(Kinijoj), o paskui nepriklausomybės
karų su lenkais.
Brazilijon atvykęs Simonas Kuzmic —
kas dirbo iki pat pensijos Antarktįkos
alaus fabrike.
Praeito sekmadienio mišių proga,ku
rių sukaktuvininkas niekad neapleidžia,
kun. St. Šileika, parapijiečių ir kunigų
vardu pasveikino sukaktuvininką ir palinkėjo geros sveikatos bei Dievo palai
mos.

JUOZAS TUMĖNAS,72 metų amžiaus
mirė Santa Izabel da Cantareira ligo
ninėj lapkričio 21 dieną, 11:45 vai..
Kilęs iš Gindvilių kaimo Rokiškio apskrities.Brazilijon atvyko 1927 metais.
Paskutinius 32 metus gyveno Rua San
to Amasio 276, Vila Beloj. Buvo ne
vedęs. Paliko seserį Eleonorą Savickie
nę, švogerį ir brolvaikius:Aldoną, Van
dą ir Algį — ML talkininką.
Palaidotas Quarta Parada kapinėse.
7-tos dienos Mišios bus penktadienį,
lapkričio 28 d. Sv. Kazimiero parapi
jos koplyčioj.

MIŠIOS UŽ MIRUSIUS
Mookos Maldos Apaštalavimo inicia
tyva lapkričio 30 d. 8 vai. Mišios bus
už mirusias MA nares.

UŽSIMOKĖJO UŽ ML
MAZURKEVIČIENĖ Marija 1.000, Cr.
JODELIS Jonas
700,
BUTRIMAVICIUS Pijus
500, "
TRUCINSKAS Stasys
500, "

^‘íRcveilloní^-..
NAUJĮJjy 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:
Teis.: 853-0026
881-7792

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

Das 19 as 21 horas:
R.Pedroso Alvarenga,
505, - ap.57 Tek:
852-0677, São Paulo

j

Mini-sombrinhas. tipo Italiano e Alemão.

Vicente Vítor Banys Ltda.
Rua Coelho BarradasJ04

V. Prudente ■ Fone: 274-0677

Res.: 2744886
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L K. BENDRUOMENĖS CHORO
KONCERTO IŠVAKARĖSE

L I E T U VA

11^-

MALONIAI KVIEČIAME VISUS ATSILANKYTI /
i

+ it

Javams

GERIAUSIA
L I ETUVISKA

" ii

r

Choras, keturiasdešimts trijų metų
nepertraukto darbo proga, lapkričio
30 dieną, ruošia lietuviškos dainos
koncertą.
Turint dėmesyje, kad meniniai ren
giniai, vaidinimai, koncertai, Brazilijos
lietuvių kultūriniame vokime,šiuo me
tu yra retos kregždės^šis koncertas
turėtų susilaukti didesnio visuomenės
dėmesio ir gausaus jos atsilankymo.Tuo
būtų įvertintas choristu daugelio die
nų ir valandų įdėtas darbas ir kartu pa
drąsinimas ateities veikimui.
Buvo kadaise laikai, kad koncer
tams, vaidinimams, minėjimams, erd
vesnių patalpų reikėdavo ieškoti toli
mesniuose priemiesčiuose ar miesto
centre, kad sutalpintų lankytojus.Dabar, turint daug patogesnes sąlygas,sa
lės, koncertų ar vaidinimų metu, net
tautinių švenčių proga, yra pustuštės.
— Kodėl taip yra?
Viena, kad senesnės kartos eilės re
tėja. Kita priežastis, kad yra nutrūkęs
ryšys su tolimesnėse apylinkėse gyve
nančiais lietuviais. Spauda irgi nevisus
pasiekia. Neturime ir radijo lietuviškos
programos Neturint propagandos prie
monių yra neįmanoma informuoti ,
nuteikti visuomenę atsilankyti j kultū
rinius parengimus. Tiesa, yra ir tokių
tautiečių, kuriems svarbiau, įdomiau
išvažiuoti pajūrin ar j kalnus,negu vyk
ti koncertan, ar j kitus lietuviškus ren
ginius, ar net tautines šventes.. Gyve
nimo patogumo dulkės prigesino tėvy
nės meilės ugnį daugelio lietuviškų šir
džių.
Nupaišant kliūčių, šis koncertas te
nebūna nei paskutinis,nei priešpaskuti
nis. Nebe už kalnų ir choro auksinis,
50 metų jubiliejus.
Visuomenė chorų reikalais negali
būti abejinga Vėl reiktų, kaip buvo
prieš kelio!įką metų, suorganizuoti cho
rų rėmėjus, tiek L.K. Bendruomenės ,
tiek Volungės chorams.
Liet. Bendruomenėj, ir kitose organizacijose'chorų reikalai ir rūpesčiai turė
tų užimti nepaskutinę vietą.
Kitados choras dainuodavo Aleksio

SESELIŲ PRANCIŠKIEČIŲ SALĖJE
Pakvietimus galima gauti parapijose ir pas choristus

harmonizuotą įspūdingą dainą "Mes
Grįšim". Daina patriotinė. Bet vienas
jos sakinys man giliai įsmigdavo širdin:
Mes grįšim ten, Tėvyne, tau dar mes
nežūsim. Gyvenam laisvame krašte.Čia
niekas mūsų nepersekioja, neveža Sibi
ran, neuždaro kalėjime už ištikimybę
savai tautai. Tačiau ištikimųjų sūnų eh
lės retėja. Pavergtos Lietuvos kovos ir
kančios, anot Maironio, šiandien dau
geliui nesuprantomos yra.
Tėvyne, mes Tau nežūsim. Per dai
ną kurstysim tėvynės meilę lietuvių
brolių širdyse, likimo atskirtų nuo bran
gios Tėvynės.

PLINTA

Vos išėjęs "TAUTINIS ALMANA
CHAS 1981 " plačiai sklinda. Pirmieji,
kurie jį įsigijo kun. St. Ši leikos pietų
proga, gavo p-lės Adrianos Jocytės au
tografą.Tai Antanas Augustaitis/Valerija Plančiūnas del Debbio,A.(j.Uckus.
A*M. Bumblis, Ernestas Girčkus, Jonas
Baltaduonis, Kazimieras Rimkevičius.
Veronika Dimšienė, Marija Terelienė,
Jadvyga Narkūnienė,
Juozas Valutis,
Elena I Butvidaitė , Julija Joteikaité Galvão, Sofija Mišių kaitė, Angel i
ka Trubienė, Ona Masienė, Stasys Ša
tas, Magd. Buitvydienė, Ona Rudžius
Algirdas Buitvydas, Veronika Nizevičienė, JOnas Tatarūnas Viktoras TaSKAUTŲ VIET1NINKIJOJ
tarūnas, Ona Ptečkaitytė, J.V. Bratkaus
Lapkričio 15 Palangos skautai atšven kai, Angela Joteikaité, kap. Juozas Ciu
tė 7 metus savo įsikūrimo. Ta proga 5 vinskas, Monika- Norbertai Stasiulio
paukštytės, 3 vilkiukai ir 6 skautai kan nis, Povilas-Edvardas Umaras, Kazi
didatai, atlikę programą, davė jžodj.Po
mieras Skarupskas, Ona Serbentaitejo
įžodžio buvo užkandžiai su dainom;čia
nasBagdžius, A.D. Petraitis, V.E Ba
dalyvavo tėveliai ir kiti svečiai.
cevičiai, H. Mošinskienė, A.Petkevičiene
Paukštyčių draugovė nuo šios dienos
Tarp virš 30 egzempliorių, patekusių
priėmė skautininkės ONOS SAULAIj tautiniai religiniai susipratusių tautie
TIENÉS vardą. Atidarant ceremoniją ,
čių rankas ir namus.
Elizabeth Jurčiukonytė tarė žodį, pa
Svarbu, kad almanachas būtų skaito
gerbdama ps. Saulaitienę, primindama
mas bent tris
minutes į die
jos didelį pasiaukojimą skautybėje. Ir
ną.
visus pakvietė už ją pasimelsti, nes bu
Kun. Stasys Šileika tikisi saugiai nu
vo lygiai metai kai ji iškeliavo j Dievo
vežti virš 1500 egz. j JAV-bes ir Kana
karalystę.
dą. Likusieji — jau ne taip gausūs ‘-eg
Paukštytės taip pat turi naują vado
zemplioriai eis j Argentiną, Venezuelą,
vę. Tai Liucija Banytė, kuri kas šešta
Kolumbiją, Europą ir, vienas kitas, į
dienį praveda vilkiukams, paukštytėms
Aziją ir Afriką. 11 egz. duota už darbąrr skautams kandidatams lietuviškas pa talką ir recenzijoms. (KPU).
mokas. Po to vyksta praktiški užsiėmi
® Būki tylus, ir žmonės manys,
mai, kuriuos praveda Marcos Lipas.
kad esi filosofas (Lotyną posakis»

DOVANAKNYGA.

jPARDUODAMAŠl
i

ALMANACHAS

*

vertingas sieninis
LIETUVOS ŽEMĖLAPIS
dydis: 80 x 60 cm
į
Kreiptis j Sv. Kazimiero parapiją, 1
R.Juatindiba, 28, tel. 273—0338 į

Dr. ALEKSAS KALINAUSKAS
-- -----------------------------------------------Inventário,

Dr. PAULO KALINAUSKAS

ADVOGADOS -----------------------------------------------

Despejo, Desquite,

Processo Crime,

Divcfrcio,

Processo Trabalhista, Etc.

Rua 15 de Novembro. 244 ■ 4 and. • Conj. 9 • Fone: 37-8958
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LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

MŪSŲ ŽINIOS
KVIETIMAS

Šio ML numerio

VISUOMENEI

Norėdami palaikyti jau tradicinį lietu
višką Naujųjų Metų Sutikimą, Vila Zelinoje — perėmėm jo ruošimą.
Užtikriname, kad turėsite linksmą pro
gą, su draugais ir giminėmis sutikti 81
uosius metus, lietuviškoje aplinkoje.
Kviečiame visus dalyvauti.
Paprastai j lietuviškus parengimus kvie
čia vyresnieji, šį kartą Jus kviečia jau
nimas. Ateikite!
BLJS atstovai — Sandra Saldytė
Aleksandras Valavičius
"Rūtelės" — Liucija Banytė
Elizabete Jurčiukonytė
"Volungės" - Suely Važgauskaitė
Vanderlei Buzian
Skautų — Klaudijus Butkus
Ateitininkų — Nilza Guzikauskaitė
Robertas Saldys
o

CELSO
kurį gimtadienio proga
sveikina tėvai, giminės, draugai ir ML redakcija
bei administracija.

PRANEŠIMAS
Pranešame visiems kurie norėtų dalyvauti VII Pietų Amerikos Lietuvių
Kongrese, kuris įvyks Buenos Aires mieste, 1981 m. vasario mėn. nuo 11
iki 15 d., kad reikalinga įsirašyti iš anksto, nes Kongreso Org. Komitetas
turi žinoti dalyvių skaičių.
Daugiau informacijų ir anketų galima gauti pas Brazilijos Lietuvių
Bendruomenės pirmininką, p. Joną Tatarūną, tel.: 63.73.44

PADĖKA

KITATAUČIAI UŽ LIETUVĄ

Dėkoju visoms Lietuvių Katalikių
Moterų Draugijos narėms bei nenarėms, kurios prisidėjo prie mūsų bazaro darbu ar su fantais. Visų vardų sumi
nėti neįstengsime, tad mano nuoširdus
ačiū visoms ir visiems.

Anna Dirsytė—Coralon
L.K.M.D-jos pirmininkė

PAPILDYMAS
Spaudos Vajaus aukotojų sąraše
( N r. 43, 80.X.30) buvo išleistas VLA
DAS BANAITIS. Apie Vlado Banaičio
iš Itaquaquecetuba buvo rašoma ML-je
(Nr. 26, 80.VII.3) ir jam padėkota už
1000 kruz. paramą spaudos mašinos
skoloms sumažinti.
Atsiprašome už neapsižiūrėjimą ir
džiaugiamės Vlado Banaičio atydžiu
ML skaitymu.
ML administracija
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NAUJOS KALĖDINES
KORTELĖS

Mūsų Lietuvos spaustuvė atspausdi
no naujų meniškų, lietuviškais užra
šais, kortelių Kortelės yra gana papras
tos ir kainuoja tik po 10—15 kruzeirų.
Sv. Kazimiero parapijos kunigai sklei
džia tarp parapijiečių mintį, kad mokė
ti 40-50 kruzeirų už kalėdinę kortelę
netinka kalėdinio kuklumo dvasiai. Se
kime Vokietijos katalikų paprotį.jie per
ka korteles, bet suaukoja 40—50 mili
jonų markių Pietų Amerikos misijų šal
pai.

IŠVYKO EUROPON
Lapkričio 2 išskrido į Vokietiją darbo
reikalais Albertas Pavilionis, kuris pasi
liks tenai iki g'ruodžio mėnesio.

LANKOSI VYSKUPAS
Lapkričio 23, sekmadienį, po pietų,
šv. Kazimiero parapijos klebonijoj lan
kėsi rajoninis vyskupas, Dom Luciano.
Atvyko vyskupas atsisveikinti su kun .
St. Šileika, išvykstančiu j S. Ameriką ir
pasitarti parapijos ateities planais. Mat,
tiek vyskupas, kiek vietos gyventojai,
yra susirūpinę, kad Parque da Mooca
išaugo namai ir dangoraižiai, o visoje
apylinkėje nėra jokios bažnyčios. Toe-:
dėl projektuojama nauja parapija su šv.
Kazimiero bažnyčia.

Lapkričio 23 šv. Kazimiero parapi
jos koplyčioj 9 valandos Mišios, laiko
mos portugališkai vietiniams,buvo skir
tos maldai už Lietuvą. Po Evangelijos ,
aštuoni skaitytojai trumpai pristatė
Lietuvos tikinčiųjų oersekioįimą ir jų
ištikimybę, panaudodami iš LKB Kro
nikos išverstas žinias. Po CREDO, su
kalbėto vardu tų, kurie negali viešai iš
reikšti savo tikėjimą, visa bažnyčia su
kalbėjo" Laisvės maldą", plačiai pas
kleistą tarp dalyvaujančių pamaldose .
Visuomet jaudinantis dalykas, kai ki
tataučiai meldžiasi ir prašo Viešpaties :
"O Senhor, que criastes os povos e lhe
destes o amor pela liberdade, nós Vos
pedimos, rest i tu i aos nossos irmãos lituanos a liberdade de sua patria. . ,"
Daug kas pasižadėjo dažnai kalbėti
tą maldą ir namie, b ypatingai maldos
grupėse. Kai kas pasiryžo rašyti solida
rumo laiškus lietuviams ypač Kalėdų
švenčių proga. Laiškai bus perduoti j
Lietuvą per Vatikano Radiją.
Dienos rinkliava (Cr. 650) buvo skir
ta paremti LKBKos išleidimui portu
gališkai: Crônica da Igreja Católica na
Lituânia.
esti

Širdingai dėkoju visiems, kurie dalyvavo mano išleistuvėse, linkėjo geros ke
lionės, įteikė dovanų ir prižadėjo lydėti mano misiją malda. Daug kartu likau giliai
sujaudintas, nes nei nesitikėjau tiek daug geros širdies ir prielankumo. Visa tai skati
na mane dėti visas pastangas tam darbe, kuris mane laukia ir žadina manyje dideli
pasitikėjimą. Nesijaučiu vienas, o daugelio mielu broliu ir sesių, lydimas i lietuviška
Dievo pjūtį. Linkiu, kad gimstantis Kristus atlygintų visiems už dosnumą ir meile, o
iš savo pusės prižadu nei vieno neužmiršti mintimi, laiškais ir Šv. Mišių aukoje.
Linksmų Švenčių ir Laimingų Naujųjų Metų visiems.
Kun. Stasys Šileika

