mn

H

NR. 1 (1688) - SEMANARIO - 1981 SAUSIO-JANEIRO 8 D. - 15,00 Cr. - Rua Juatindiba, 28 - Caixa Postai 4421 - 01000 SÃO PAULO Tek 273-0338

Pabaltiečiu veikla Madrido
konferencij
l

Prieš prasidedant -Madride Saugumo
liir
Bendnaldairlbiavimo
Kxxafierendijlai,
VLLKO pirm. dr. Kazys Bobelis lankėsi
eilėje Europos sositinių ir įteikė vyriausy
bėms Lietuvos Diplomatijos Šefo, ministé
rio Stasio Lozoraičio, ir VIEKO jungtinį
memorandumą. Madrido viešbutyje CiasteUana įsikūrė pabaltiečiu veiklos cen
tras.
. (Prieš pat peržvalginės (konferencijos
atidarymą, lapkričio 8 d. Madridan atvyiko VLIK O delegacija: pilim, dr. Kazys
Bobelis, vicepirm. dr. Kostas Jurgėla, 45
bailtiečių protesto Maskvoje dalyvis Vla
das šakalys iš Vašingtono ir Aleks. Artu
ras Mičiudas iš Buenos Aires. Taip pat
atvyko ALTO ryšininkas Jungtiniame Baltiečių Komitete dr. Jonas Genys iš Va
šingtono, BALFo pirm. Marija Rudienė
iš Čikagos ir Kanados Lietuvių Bendruo
menės atstovas Jonas Simanavičius.
Konferencijoje dalyvauti spaudos kre
dencialus gavo ELTOS korespondentas
dr. K. Jurgėla, Argentinos žinių agentū
ros koresp. A. Mičiudas ir JAV Respubli
konų partijos Tautybių tarybos koresp.
dr. J. Genys. Casteilana viešbutyje -buvo
įrengta nuolatinė parodėte apie Pabaltijo
valstybes. Centre daugiausia 'darbavosi
Laisvųjų Latvių Pasaulinės Federacijos
pirm. dr. Iiigvars Špilners iš JAV, infor
macijos biuro vedėjas Julius Kadeiis iŠ
Vokietijos ir Jungtinio Pabaltiečiu Komi
teto Vašingtone reik, vedėjas Janis Bolšteins. Centras viešbutyje buvo visų pabaltiečių susitikimo ir pasitarimų vieta.
Numatytą
konferencijos
atidarymo
dieną, t. y. lapkričio 11, iš 'anksto gavus
policijos leidimą, senamiiestyje demons
travo beveik pora šimtų pabaUtiiecių, dau
giausia latviai iš Švedijos. Vokietijos,
Anglijos, Kanados (ir JAV. Buvo 7 latvių
vėliavos, 2 Lietuvos, 1 Estijos ir keli pla
katai. Vieną Lietuvos vėliaJvą laikė Šaka
lys. Ka'lbėjo. dr. '.Špilners, dr. 'Bobelis, su
giedota Latvijos ir Lietuvos himnai, . ir
buvo sudeginta 'Sovietų vėliava. Prie de
monstrantų dar prisidėjo Socialistų Inter
nacionalo suvažiavimo dalyvis J. Vilčins
kas iš Anglijos ir Madrido gyventojas Br.
Jurlkšas. Paskum visi dalyviai skirstėsi,
įsu vėliavomis lir plakatais eidami gatvių
viduriu ir -šaligatviais, o latvių taut, kos
tiumais lalpsiirengusios merginos sena
miesčio ispanams dalijo lapelius apie Lat
vijos, Lietuvos ir Estijos kančias ir lais
vės kovas. Nuėjus apie kilometrą, polici
ja paragino vėliavas dr plakatus suvynio
ti, bet lapeliai buvo tebedalijamL
Kiltoje vietoje, netoli nuo konferencijos
posėdžių rūmų, PhliladeCphijos latvių iiuteronių kunigas Maris Kirsons įsipiovė abi
rankas ir savo krauju 'aptaškė trypdamas
-Sovietų vėliavą. Po to keli latviai demons
trantai tą 'vėliavą sudegino. Policija tuos

Latvių liuteronų kunigas MARIS KIRSONS iš Filadelfijos demonstravo
Madride prieš Latvijos pavergimą ir žmdgaus teisių pažeidimus. Dramati
zuodamas demonstraciją, persipjovė rankas. Ispanų policijos buvo suimtas
ir tris valandas išlaikytas kalėjime

demonstrantus ir fotografuotojus suėmė.
Kanados ambasadai įsikišus, kanadietis
'buvo tuojau paleistas. Ispanų policija ne
žinojo, ką daryti' su kunigu: jei būtų ka
talikas, tai gal vyskupas jį 'sutvarkytų.
Pagaliau ir 'jį paleido. Viena (mergaitė iš
Švedijos, vaizdavusi paLiegėlę pavergtą
'Latviją, ir keli kiti nakvojo policijos būs
tinėje, beit rytdieną visus paleido. Tą pa
čią idieną kitose vietose su leidimais de
monstravo slovakai, ukrainiečiai, dar ki
tur indai ir -afganistaniečiai. Vienoje vie
toje komunistai įsikišo, bet policija juos
sutvarkė.
Lapkričio 12 d. visa Madrido spauda
buvo pilna aprašymų apie pabaltiečiu ir
kitas demonstracijas — buvo net keli ve
damieji. Pora laikraščių pirmame ir 'vi
duriniame puslapyje vaizdavo tarsi statu
lą kun. Kirsoną su kryžiumi ant kiūtinės,
išskėstom, abiem prapiautom rankom ir sto
vintį ant apkruvintos vėliavos. Tai tikrai

dramatiškas vaizdas. Televiizavo JAV,
Mičiudo dėka taipgi Argentinos ir Ispa
nijos apžvalgininkai. Šalia to vyko kelios
spaudos konferencijos. Amnesty Interna
tional iilr Freedom House kalbėjo rusų,
ukrainiečių, Krymo totorių ir armėnų „di
sidentai“. Tomas Venclova ir Vladas Ša
kalys kalbėjo keliose
konferencijose,
raglindami atêjauktii K|blbentbopė|-Mio|'3dtovo dalybų sutartis ir dekolonizuoti Mas
kvos imperiją.
Su Šakaliu Pabaltiečiu centre pasikal
bėjimus darė Vokietijos dienraščių ap
žvalgininkai („Die Welt“, „Frankfurter
Algeme ine Zedtung“ ir kt.), Madrido ir
Argentinos televizija, „Laisvės“ Radijo
atstovas. Vienas laikraštis savo straipsnį
pavadino šakalio žodžiais, kad vakarie
čiai komunistai! yna „Maskvai naudingi
idiotai“. Vienoje televizijos laidoje Ša
kalys kalbėjosi su dabartinės Lenkijos
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Straipsnius ir Korespondencija Redakcija taiso bei tvarko savo nuožiūra.

Pavarde pasirašyti straipsniai nebūtinai išreiškia Redakcijos bei leidėju nuomonę.
Čekius, Perlaidas ir administracinius laiškus rašyti “ Francesco Gavėnas ’* vardu.

„disidentų“ atstovais. Paklaustas, .ar lietm/vilad vėfl. norėtų unijos su Lenkija, jis
■atsakė, kadi lidtiuivmai kol kas nori „unijos
su Lidtiurva“. Lapkričio 19 d. turėjo įvykti
jo (pasikailbėjfonai su įžymiais ispanų apžvtaCigiininikais. Tur 'būt, niekad praeityje
ISĮpandgos spauda nedėjo tiek daug iždinių,
straipsnių ir vedamųjų apie Lietuvą, Lat
viją, Estiją ir Sovietų tironiją, (ka’Įp dabair. Bc(je, šakalys kalbėjo diar lattviiškai,
vokiškai, lenkiškai ir angliškai.
Konferencijos rengėjai lapkričio 11 d.
laikrodį sustabdė, kol baigsis slaptos de
rybos dėl konferencijos atidarymo, ir ge, rokai po vidurnakčio konferenciją 'atida».
: rė „lapkričio 11“ data, kaip ir buvo nu
matyta.
Lapkričio 12 d. darbotvarkės vis dar nebu
vo, nes rusai nenorėjo leisti kalbėti apie
jų „vidaus reikalus“, -t. y. žmogaus teisių
pažeidimus, religinį ir tautinį persekioji
mą, rusinimą, Pabaltijo pavergimą ir Af
ganistanu. Tada pradėjo kalbėti delega
cijų vadovai. Lietuviai korespondentai ir
dr. Bobelis lankė delegacijas, mezgė pa
žintis su korespondentais, skleidė memorandumus ir atsdivežtąją informaciją bei
letdliniuis apie Lietuvą ir jos siaurines
'kaimynes.
JAV delegacijos sudėtyje dalyvavo ir
Rimas 'Česonis, 'kuris lietuviams Ikores'ipondentams padėjo įgauti kai 'kurias kon
ferencijoje pasakytas kalbas. JAV dielegacijos vadovais Griffin Bell spaudos
konferencijoje buvo dlr. Genio paklaus
tas, 'ar JAV kelis Pabaltijo klausimą. J's
, atsakė, kad apie Pabaltijį bus kalbamasi
„privačiai“ — atrodo, kad taip ■atsakyti
patarė šalia jo sėdėjęs ko-pirm. Max
Kampeflman. Tenka priminti, kad Valsty
bės departamento pareigūnai keliais at
vejais maištu (pvz., ELTOS koresponden
tui) pažymėjo, kad .JAV stengsis keiti
Lietuvos bylą.
Lietuviai korespondentai paskleidė ir
, naujai išrinkto prezidento Reagano pa
reiškimą Pabaltijo valstybių reikalu. Tas
pairedŠkimas keliais atvejais buvo prany
kęs nuo biuletenių lentos spaudos sky
riuje, bet kas kartą vėl buvo mūsų kores
pondentų prisegamas.

Kai konferencija pradėjo uždarus po
sėdžius ir komisijų pokalbius, lietuviai
nenurimo. Atvyko dar du ALTo delegatai:
dr. Kazys Šidlauskas ir kun. dr. Juozas
PrunEfcis, kuris gavo spaudės akreditaci
ją. OBALFo pirm. Rudienė išvyko į toli

mesnę kelionę po Europą. Dr. Bobelis grį
žo namo lapkričio 16 d., dr. Jurgėla ir dr.
Genys lapkričio 17. šakalys su ALTo at
stovais pasiliko tolimesniems pokalbiams
:r spaudos konferencijoms. O pati konfe
rencijai numato „tūpčioti vietoje“ iki
gruodžio vidurio ir tada padaryti pertrau
ką iki sausio 29 d., kai -naujasis JAV pre
zidentas bus pertvarkęs delegacijos sūdė;
tį.
Beje, viletiniiis filatelistas Bronius Juirkšas sukūrė .fiiatelistinę naujieną: ant vo
kų su Lietuvos Steįg. Seimo paisto ženklo
vaizdu ir -ant vokų „Baltic States 19181968 50 Anniversary Independence“, su
Estijos, Latvijos ir Lietuvos herbais bei
•trim raiteliais, jis kongresų rūmuose nu
pirko specialius Ispanijos pašto ženklius
šiai Madrido konferencijai -atžymėti, juos
užlipino ant vokų, kuriuos tada užantspaudlavo konferencijos rūmų paštas.
(ELTA)

LUKOŠEVIČIUS IR KARALIŪNAS
PSICHIATRINĖSE LIGONINĖSE
LKIB Kronikos (Nr. 44) žiniomis, 1980
m. balandžio 15 d. buvo areštuotas Pet
ras Lukoševičius ir KGB nurodymu pa
guldytas į Naujosios Vilnios psichoneuro
loginę ligoninę. Jam 65-eri metai. 19441956 metais kalėjo Gulago lageriuose.
1973 m. KGB konfiskavo jo rašomus Gu
lago prisiminimus, o 1977 m. paėmė daug
savilaiidtoės spaudos. Kratai vadovavęs
pulkininkas Urbonas pareiškė: „Jeigu nesi
liausi, būsi patalpintas į psichiatrinę li
goninę“.
1980 vasario mėn. į Kauno psichiatrinę
iš Černiachovskio (Ragainės) psichiatri
nės ligoninės — kalėjimo pervežtas Vol
demaras Karaliūnas. Dabar jis -aminazinu
„gydomas“ nuo tautinių ir religinių įsiti
kinimų. KaraLiūnais du kartu teistas už
Lenkijos sienos perėjimą. 1977 m. uždary
tas į Černiachovskio psichiatrinę. -Susirgimo „simptomai“:- . organizavo streiką
Kauno fabrike, atsisakė sovietinės piliety
bės, kreipėsi į Jungtines Tautas, prašyda
mas spręsti Pabaltijo tautų pavergimo
klausimą.
(ELTA)
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Taigi, jau prabėgo ištisi 1980-tieji metai.
Dvyliką mėnesių, rodos, tikrai nemažas gaba
las laiko, o štai jau jie liko praeityje. Greit
jau kalbėsime: “Ar atsimeni, tai buvo 1980
metais..Tai buvo. . praeitis.
Tikrai būtų verta pažiūrėti, kas reikšmin
go atsitiko per tuos praėjusius metus. O tikrai
buvo labai daug ir reikšmingų dalykų, faktų ir
faktelių, veikimo žymių, jaunimo pasirodymų.
Visa tai greit užmiršome, nors kartais tie nedi
deli faktai gali turėti lemiamos reikšmės ateie^
tyje.
Visuomet gale metų atsimenu, kai jau lai
kas atgal kun. J.Kidykas S J parašydavo me
tų apžvalgą. Kartais jis pagirdavo ir pabarda
vo, bet gale metų paskaitydavome santraukinai praėjusių metų apžvalgą. Šiaurės Ameriko
je žurnalas “Aidai“ jau daugelis metukai lai
ko tradiciją duoti metų veiklos apžvalgą, bet
tai daugiausia liečia Šiaurės Ameriką ir jos gy
ventojų darbus. Apie Pietų Amerikos lietuvių
gyvenimą tai būtų daugiau mūsų pareiga. Ti
kiu, kad kas nors iš mūsų jau šią apžvalgą ruo
šia.

“Nauji Metai - nauji lapai,— senas, tačiau
teisingas posakis. Jį girdėjau dar mažas būda
mas, jį girdžiu ir dabar tarp lietuvių.
Ir iš tiesų šiais metais mūsų laukia nauji
darbai, nauji sunkumai ir naujos pergalės.Pas
mus.laikas jau pagalvoti, kas vyksime i Pietų
Amerikos lietuvių kongresą. Tai jau už mėne
sio įvyks ir jame tenka Brazilijos lietuviams
svarbi vieta. Ir tai truputi visų mūsų pareiga.
Kitas reikšmingas faktas — tai Brazilijos
krašto lietuvių bendruomenės rinkimai.Nuo
to, kas bus išrinktas į bendruomenės vadovy
bę priklausys ir mūsų krašto veikla. Geri va
dovai gali “pajudinti žeme“, kaip sakydavo
me senovėje, lygiai kaip netinkamai toms pa
reigoms žmonės gali sužlugdyti organizacija
ir sustabdyti visuomenini darba. Tai ir visai
mažose organizacijose jaučiama, tai visiškai
suprantama, kad Brazilijos lietuviu bendruo
menei bus reikalinga veiklūs žmonės. Ypač
dar turint mintyje, kad dabartinė valdyba pa-'
vyzdingai dirbo šios kadencijos metu. Tikrai
nelengvas bus darbas išlaikyti tą pati darbo
ritmą, nekalbant jau apie koki nors nauja
darbą.
Taigi, pradedant naujuosius metus -1981uosius — tenka susimąstyti. Šie metai iš Bra
zilijos lietuvių reikalauja naujų jėgų, daug dar
bo ir visuomeninės veiklos subrendimo.

DU KLAUSIMAI LAIKRAŠČIO SKAITYTOJUI:
1.
2.

AR ATNAUJINOTE ML PRENUMERATĄ?
AR NETURITE GIMINIU - DRAUGU, KURIEMS
GALĖTUMĖTE UŽSAKYTI M.L. ?

_________________

URUGVAJUJE
URUGVAJAUS LI ET.KULT.DRAU—
GIJOS nauja valdyba buvo patvirtinta
praėjusį sekmadienj. Jos sąstatą suda
ro: Pirm. — Vytautas Dorelis, V.Pirm.
— Ant. Grigorio—Šleivys, Sekr. — Mar
ta Silvina Šapokaitė, Sekr. II — Pranas
Baliukonis, Kas. — Jane Trakimienė ,
Kas. II — Julio Alberto Siniauskas,Na
rys — Bronius Staponius, atsargoj —
Vyktoras Evovlockas ir Rosa Adelė Čyžas.
Revizijos komisiją — Adolfas Kaušinis, Stasys Goda ir Antanas Gudynas;
atsargoj — Romas Mačanskas ir Gividas Mačanskas.
PAVASARIO ŠVENTĘ rugsėjo 21
d. savo rūmuose Montevideo mieste su
rengė Urugvajaus Lietuvių Kultūros
Draugijos valdyba. Įdomią programą at
liko jaunieji "Rintukai", paruošti B.Mačanskienės ir C. Dorelytės su kitais tal
kininkais. Jon buvo įjungti ir komiškas
duetas. Pavasario karalaitėmis buvo iš
rinktos tris mergaitės — Karina Kryzyzanovski, Veronika Stek—Banevičius ir
Flavia Kulys, Su maišu saldainių pro
gramos atlikėjus aplankė senelį suvai
dinęs Jonas Blazejevskis.
JAUNESNIEJI "RINTUKAI", norė
dami sukelti pinigų vasaros stovyklai,sa
vo iniciatyva, savo mokytojų vadovauja
mi, surengė praėjusi sekmadienį, Lietu
vių parapijos salėje gražų meninį paren
gimą, sekančio turinio programą: 1.Lie
tuva šiandien — skaitė Romina Formona; 2. Eilėraštis "Vasaros naktys" — at
liko Carina Krzyzanoski, Adriana PanTarimas, Carina Claudia, Anali Kazlaus
kas, Verohika Stek-Banevičius, vyres
nės mergaitės, apsirengusios ilgais bak
tais rūbais; 3. Pamokinantis skaitymas
"Žmogaus turtas" — Marisa Blazejevski, Andrės Baliukonis ir Roberto Ibarra-Veta; 4. Vyresniųjų vaikų grupė pa
dainavo "jaunystės dainą"; 5. Tauti
niai šokiai: "Gyvataras, Žiogelis ir Šustas, kuriuos ško vyresnieji vaikai; 6.
Kmiškas duo "Eiva, boba" — Sergio
Andriulis ir Luis Kazlauskas; 7. Poezi
jos trupiniai — Alicija Travieso—Šaulys,
Carina ir Rosana Platukis, Alejandras
Stendelis; 8. Bendras vaikų choras —
"Ridikėlis ir Petruška", "Gintarai" ir
"Alutis". 9. Komiškas vaizdelis "Krau
tuvėje, kur "visko yr" — Veronica StekBanevičius ir Roberto Ibarra-Veta.
Nors salėje buvo mažoka žmonių,bet
jie liko patenkinti vaikų programa ir

sveikino jų mokytojus, tos programos
vadovus. Vaikų stovyklos fondas gero
kai padidėjo. Ona Zupkienė, negalėda
ma asmeniškai dalyvauti, vaikams pa
aukojo 60 p. — Jos pavyzdys yra sekti
nas.
Esame dėkingi vaikams už gražią pro
gramą, ir džiaugiamės jų entuziazmu.
Ypač dėkojame vaikų mokytojams:Cecilijai Dorelytei, Adelei Ješkelevičiūtei,
Janei Dobilevičienei, Birutei Mačanskienei ir kun. Jonui Sukackui, kurie, ne
žiūrint įvairių sunkenybių, ištvrmingai
kantriai ir rūpestingai mokina vaikus
lietuvių kalbos, tautinių šokių, dainų
poezijos ir vaidinimų, įjjngdami juos (r
jų šeimas j musų kolonijos lietuviškąjį
gyvenimą.
KREPŠININKŲ KOMANDA.Prisimindami senus laikus, kai musų kolonija
turėjo stiprų krepšininkų vienetą "Vy
tis", norime vėl atgaivinti tą sporto ša
ką, suorganizuodami jaunių grupę (1418 met.) "Sveikame kūne, sveika siela"
sakydavo romėnai. To vieneto branduo
lį sudaro vyresnieji "Rintukai", kurių
daugumas lošia įvairiose sporto rinkti
nėse. To pageidauja jų tėvai ir jie patys.
Tą jaunių grupę pažadėjo globoti Vik
toras Cieslinskas, krepšininkas vetera
nas, priklausęs Urugvajaus rinktinei ir
daug kartų dalyvavęs tarptautinėse
rungtynėse

ARGENTINOJE
TRIGUBA ŠVENTĖ
Sių metų lapkričio 11 d. Rosario
Liet. Bendruomenės valdyba surengė
bendrą šventę - "Polladą”. Diena pa
siteikė graži, tat ir svečių šioje šven
tėje netrūko.
'Pačioje pradžioje buvo išklausytos
šv. Mišios lietuvių šv. Kazimiero pa
rapijos bažnyčioje, po to buvo linksmi
pietūs ir galiausiai valdyba padarė sa

X

vo ankščiau nutartą programą: pada
rius dviejų metų veiklos apžvalgą, pu
eita prie naujos valdyboj rinkimo, kuri
buvo sudaryta sekančio sąstato: pirmin. - J. Papečkys, vicepitm. •• P. Dau
gis, sekret. - V. Senuėnas, IT sekr. T. Klimaitč, iždin. - M. Bendinskas,
valdybos nariai: O. Papečkienė, O.
Jaščiukiene, Revizijos komisija* A. Matulis, E. Gruzdienė, J. Guzas. Mo
kesčių rinkėjas - A. Latvėnas (kartu
ir "Laiko1’ atstovas).
Po to buvo paminėta Lietuvos ka
riuomenės diena ir Vytauto Didž. 550
metuc mirties sukaktis,
Rosario Liet. B nes valdyba nuošir
džiai dėkoja visiems dalyvavusiems šia-

Jonas Papečkys, Rosario Liet. Ben
druomenes ilgametis pirmininkas, vėl
išrinktas toms pareigoms. Sveikiname!

me parengime ir taip pat šv. Mišiose.
Dėkojame visiems prisidėjusiems prie
šventės parengimo su įvariomis aukomis
ir daiktais dėl laimės šulinio, ilia. Addoumie •• Švarlytė, J. Ašmonas, J.
Brizgys, P. Daugis, J. Papečkys, J.Guzas, T. Marijonai, kun. A. Švedas,
A. Latvėnas, Sės. Kazimienetės, V.
Bendinskienė, P. Lukošienė, V. Rakutienė, A. Miliauskas, M. Bendinskas,
ir kiti.
LAIKAS Nr. 645

PARDUODAME
automobiliams
SKYDELIUS su grandinėle raktams
LIPINĖLIUS — adesivos
Chaveiro com emblema Vytis e bandeira
ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJ
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PASAULIO LIETUVIU
BENDRUOMENĖJE
i

PLB Valdybos primininkas VYTAU
TAS KAMANTAS ir narys sporto rei
kalams Zigmas Žiupsnys gruodžio 20
d. išskrido iš Chicagos kartu su sporti
ninkų ir turistų ekskursija į Australiją.
Ten kelias dienas lankysis Sydney ir
Melbourne miestuose ir dalyvavo Aus
tralijos Lietuvių Dienose, kurios buvo
gruodžio 26 d. Adelaidėje. Jų metu vy
ko Australijos Lietuvių Bendruomenės
krašto tarybos sesija, kultūriniai paren
gimai, iškilmingos pamaldos, sporto
žaidinės, buvo minima Australijos LB
30-ties metų veiklos sukaktis ir kt.
MADRIDAS: lietuvių delegacija demonstruoja prie rūmų, kur vyksta Europos saugumo ir bendra
PLB Valdybos posėdyje gruodžio 3 d. darbiavimo konferencija. Nuotraukoje matosi J. Simanavičius, VI. Šakalys, dr. K. Bobelis ir kiti
Chicagoje dalyvavo neseniai iš Kolum
PLB Valdyba išsiuntinėjo šešių paverg
bijos ir Venecuelos grįžę solistai Nerija
ninkas ir "Pasaulio Lietuvio" vyriausias
tųjų tautų (ukrainiečių, estų, latvių,gu
Linkevičiūtė ir Bernardas Prapuolenis,
redaktorius Romas Sakadolskis prane
dų, turkestaniečių ir lietuvių) paruoštą
ir tautodailės menininkė Aldona Veselšė, kad "PL" rugsėjo ir spalio mėnesių
memorandumą Jungtinių tautų 35-jai
kienė. Jie papasakojo savo įpūdžius
numeriai spaustuvėje ir pasirodys gruo
Generalinei Asamblėjai, kelaintį Sovie
apie Kolumbijos ir Venecuelos lietuvių
džio mėnesį. PLB Valdyba patvirtino jo
tų Sąjungos dekolonizavimo reikalavi
kultūrinį bei tautinį gyvenimą, darbus,
pristatytą Lituanistikos katedros orga
mą, visų kraštų LB valdyboms. Valdy
problemas, ateities viltis planus ir pra
nizavimo iniciatorių grupę, kurią suda
bos prašomos, kad jos įtaigotų savo
šymus PLB Valdybai.
ro Romas Sakadolskis, Leonas Raslavikraštų vyriausybes rūpintis tuo klausi
Vicepirmininkas švietimo reikalams
čius, Linas Rimkus, Emilija Sakadols—
mu ir jį kelti Jungtinėse Tautose. Me
kienė ir dr. Rimvydas Šilbajoris.
kun. Antanas Saulaitis SJ išsamiai refe
morandumo ruošos darbuose lietuviams
ravo apie Vasario 16 gimnazijos finan
Trumpai perržvelgti 1981 metų dar
sines problemas ir PLB Valdyba nuta
bai. Jų tarpe II-jų Pasaulio Lietuvių Die atstovavo dr. Bronius Nemickas, jį pasi
rašė PLB Valdybos pirmininkas Vytau
rė daugiau paremti gimnaziją bei jos
nų ruošos darbai, vadovaujant II PLD
tas Kamantas ir sekretprė Daina Kojedirektorių Joną Kavaliūną, ieškodama
Komiteto pirmininkui dr. Antanui
lytė. Lietuviams priklausančias memo
rėmėjų visuose kraštuose. Iš PLB iždo
Razmai, Vll-sis Pietų Amerikos Lietu
papildomai paskirta 1,000 dol.(neseniai
vių kongresas Buenos Aires, Argentino randumo spausdinimo ir platinimo iš
laidas apmokėjo PLB Visuomeninių rei
gimnazijai pasiųsti 1,000 dol gauti iš
je, vasario mėnesį, ir kiti reikalai.
kalų komisija.
Lietuvių Fondo ir 270 dol. iš Lemen
PLB Valdyba planuoja Pasaulio Lietu
Lietuvių Fondo Pelno skirstymo komi
to lietuvių). Iždininkas Saulius Girnius
vių Bendruomenės, JAV LB, Kanados
pranešė, kad PLB iždas, parėmus gim
LB ir Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjun sija, pirmininkaujama dr. Kazio Ambrozaičio, posėdžiavo Chicagoje gruodžio
naziją, kitų kraštų kultūrinę veiklą,
gos, JAV LJS ir Kanados LJS valdybų
5 d. Tai buvo ketvertas šių metų posė
sportininkų išvyką j Australiją ir ap
bei institucijų darbo konferenciją 1981
dis. Ankstyvesniuose posėdžiuose buvo
mokėjus "Pasaulio Lietuvio" spausdi
metų kovo mėnesį. Jos metu vėl bus
nimo bei pašto išlaidas, labai sumažėjo.
aptarti ir pasidalinti bendri reikalai,dar paskirstyta 75,000 dol, b šiame kiti 25,
ooo dol. Tad iki šiol iš 1980 metų LF
Ateities planų įvykdymas priklausys
bai, klausimai, II-jų Pasaulio Lietuvių
pelno jau paskirstyta arti 100,000 dol.
nuo visuomenės ir kraštų LB paramos.
Dienų ir V-jo Pasaulio Lietuvių Jauni
Šiame posėdyje JAV LB Švietimo tary
Aukos PLB veiklai remti gali būti nu
mo Kongreso 1983 metais ruoša ir kiti
rašomos nuo mokesčių, čekius rašant
švietimo,kultūros, laisvinimo veiklos^o- bos projektams teko 14,350 dol., JAV
LB Kultūros tarybos projektams,4,000
"Lithuanian World Community Foun
cialiniai ir panašūs reikalai.
dol.. Lietuvių Rašytojų draugijos pre
dation" vardu. POsėdyje susipažinta
Advokatė Joana Kuraitė iš Hamiltono
mijai 2,000 dol,. Vasario 16 gimnazijai
su PLB Visuomeninių reikalų komisi
yra nauja Kanados Lietuvių Bendruo
jos 1981 metų planais, kurie yra stiprin
menės Krašto valdybos pirmininkėJau-. 2,000 dol., stipendijos keturiems stu-.
deniams iš Krukonio vardo stipendijų
ti ir daugiau remti kun. Kazimiero Puna advokatė ir visuomenininke Joana
fondo 2,000 dol. <r PLB švietimo pro
gevičiaus vadovaujamą Lietuvių Infor
Kuraitė aktyviai dirbo Pasaulio Lietu'-'macijos Centrą New Yorke, visų kraš
vių Jaunimo kongresų rengime, prade jektams užsienyje 500 dol. Šiuos pas
kirstymus dar turi patikrinti Lietuvių
tų LB skatinti rengti Lietuvos Nepri
dant ll-ju PLJK, o praėjusios kadenci
Fondo taryba.
klausomybės atstaymo šventės minėji
jos Kanados LB Krašto valdyboje buvo
Galutinis 1980 metų LF pelno pas
mus ir telkti lėšas laisvinimo reikalams
vicepirmininkė visuomeniniams reika
kirstymo posėdis bus sausio mėnesį ka
pagal aukotojo laisvą norą, tinkamai
lams. Pusę jos valdybos narių sudaro
da paaiškės tikslus 1980 metų pelnas.
paminėti 1941 metų sukilimo prieš
jaunesnės kartos visuoemnininkai. Bu
sovietinį bkupantą 40 metų sukaktį,su
vęs Kanados LB Krašto valdybos pirmi Nuo 1962 metų iki šiol LF jau paskirs
tė
743,000 dol. sumą lietuvių švie
šaukti bendrą PLB JAV LB ir Kanados
ninkas Jonas Simanavičius pakviestas
timo ir kultūros reikalams.
talkinti naujai valdybai.
LB politinę konferenciją kartu su Pa
saulio JAV ir Kanados Lietuvių Jauni
LAIKRAŠTIS, KNYGA - GERIAUSIA DOVANA - NEIŠEINA IŠ MADOS, NE
mo sąjungomis, rūpintis Lietuvos po
REIKIA SUKTI IR GALVOS: TINKA KIEKVIENA PROGA - KAI LINKSMA ,
grindžio spaudos didesniu skleidimu
LIŪDNA IR KAI VISKO JAU GANA .
laisvajame pasaulyje ir kt. Vicepirmi—
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MUSU

Kun.J.Seškevičius

Dabar apie

Fondą

LIETUVIŠKOS KNYGOS
IR LIETUVIŠKI FONDAI

P.Juraičio pasiūlytų knygų fondo rei
kalams nepaimsiu ir jų neplatinsiu. Jei
gu aš tikėčiau fondą esant pirmaeiliu
Tolimoje Suvalkijos pamiškėje, ne
mūsų lietuvišku reikalu, jei aš galėčiau
toli mano tėviškės, skurdžioje smilty
tikėti tokiomis geromis jo pasėkomis ,
nėje gyveno toks girtuoklis vardu An
■ kaip svajoja p.Juraitis, tai bandyčiau kitanas ir pavarde Juodviršis. Buvo visai
• tu lengvesniu būdu, negu šitas knygas
nusigėręs. Tačiau žinojo; žmonės sako,
. platinant, reikiamą sumą surinkti. Ta
kad vienam gerti, tai labai negražu, kas
čiau aš netikiu, ir štai dėl ko: Nepriklau
vienas geria, tai jau paskutinis '"pijo
somos Lietuvos laikais S.Paulyje studi
kas0. Todėl nusipirkęs bonką degtinės
javo keli jaunuoliai, kaip Lietuvos val
prieš pradėdamas gerti pats save pasvei
džios stipendininkai. Mokslus baigę,nė
kindavo sakydamas: "Sveikas Juodvirvienas ju negrįžo j leituvišką koloniją.
šj" ir atsakydavo: "Dėkui Antanai." ir
Kun. Šulcas buvo suorganizavęs stipen
kiek nugėręs vėl: Sveikas Antanai." ,
dijų fondą, buvo išdalyta keliol i ką tūks
"Dėkui Juodviršj", tuo būdu parody
tančių, sunkiai Amerikos lietuvių už
damas, kad geria ne vienas. Atrodo,kad
dirbtų dolerių, b šiandien iš visų tų,ku
panašiai galioja ir p.Juraitis "Kad gali
rie tas stipendijas gavo aš matau tik vie
ma ramybėje p a ūkti nieku dėtą "Jurainą dar šiek tiek lietuviškame gyvenime
tj ir atsakyti už Jūrę ir Amalviškj. Ne
dalyvaujant, ir nedrįstu galvoti, kad jis
galima polimizuoti su kun. Šeškevičium
dalyvauja dėlto, kad gavo stipendiją.
nes tai būtų nepagarba dvasininku i,bet
Pasauliniu mastu lietuviai fondų turi
jei jj vadini Dėde Juozu., tai jau tada ga
ne taip mažai. Žinau net S.Paulyje vie
lima. Bet tiek to eikime prie reikalo.
ną studentę, kuri tuo pačiu metu suge
Aš taip supratau, kad p.Ignatavičius
bėjo gauti stipendijas net iš trijų fondų.
leisdamas knygą apie savo brolį apmo
Aš nepažįstu nevieno lietuviuko, kuris
kėjo išleidimo išlaidas ir dar nors mažę
ne stidijuotų dėl to, kad negauna sti
‘■onararą rašytojui. Tuo atveju visas gau
pendijos, Pažįstu nemažai, kurie studi
tos pajamos už parduotas knygas—bū
juoja sunkiomis sąlygomis. Dieną dir
ni pelnas. Pažįstu prelato brolį ir pa
ba, naktį mokosi. Garbė jiems ir šitai
žįstu j j, kaip didelį realistę, todėl nega
garantuoja jų Šviesesnę ateitį. Jei p.Ju
lėjau prileisti, kad jis būtu toks naivus
raitis, ar kas nors kitas, pažįsta kokį
tikėti, jog tokio pobūdžio knyga apsi
nors jaunuolį, 'š kurio galima būtų tikė
mokės ir dar duos pelno, kurį bus gali
tis darbininko, lietuviškiems barams t
ma kam nors paskirti. O jei aš tikrai
kurį tik stipendija įgalintu studijuoti,
apsirikau, tai manau, kad pasitarnavau
malonėkite pranešti, gal surasime būdų
p. Juraičių i duodamas progos paaiškin
jam padėti. Norėčiau, kad liktų aišku,
ti visuomenei, nes ne aš vienas taip gal
jei aš nelaikau moksleivių fondą, vienu
vojau. Nežinau kur p.Juraitis skaityda
iš svarbiausių mūsų lietuviškų reikalų,
mas anas eilutes rado pagiežę tulžį ir
tai nereiškia, kad aš esu prieš jo steigi
kitus panašius daiktus. Jos buvo para
mą. Tai tik reiškia, kad negalėdamas vi
šytos be jokios pagiežos tik norint iš
sa aprėbti/renkuosi tuos darbus, kurie
kelti reikalę. Nebent jas skaitė pagal
man atrodo svarbesni. Bet jei ponas Južemaičiu posakį: "Kuo pats kvep, tuo
raitis, ar kas nors kitas tokiam reikalui
ir kitę tep".
pasišvęstų, tai stengčiausi bent kiek pa
Yra tiesa, kad nesutikau knygos pla
dėti. Tiesa yra tokia, kad kitiems nu
tinti. Tik tas atsakymas buvo išreikštas
rodinėti yra lengviau, negu pačiam sto
kitoj mandagešnėj formoje, negu auto
ti j darbą. Turbūt dė to ir buvo reika
rius man priskyrė. Manau, kad p.Jura
las keletą kartų iškeltas, bet darbo nie
reikėtų pagirti už optimizmą. Kitas pa
kas nesiėmė.
rašęs knygę ir pajėgęs išplatinti tokį ti
Baigti norėčiau tokia braziliška istorija.
krai mažę skaičių, kitos jau nerašytų,©
Miške kilo gaisras.Dramblys atsargiai
autorius rašo, net ir trečią.
traukėsi,kad ugnis jo nepagriebtų.O maKai žmogus kę viešai laikraštyje skel
bia reiktu tikėti. Tačiau perskaičius kle- r ,r j' j- jjt ijr j u- **“' — - i— -r nr nrhioniMit>wowii>><i
LIETUVIŠKOS SPAUDOS RĖMĖJAI
velendiškoje "Dirvoje" Klemenso Jū
ros straipsnį apie Brazilijos bažnyčią,
YRA SAVOS TAUTOS GYNĖJAI
sugriuvo bet-kokios iluzijos apie pagar
bą dvasiškiams, net vyskupams.
Dr. ALEKSAS KALINAUSKAS
--------------------------------------------------
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žas paukščiu kas (beija-flor) su snapeliu
nešė vandeni ir pylė į ugnj.Dramblys aiš
kino paukšteliui. Aš su nosim daugiau
galėčiau vandens pasemti, bet neapsi
moka . Ir tu gaisro neužgesinsi, geriau4 '
darytum ką nors naudingesnio. Paukš
čiukas atsakė: "Eu faço que posso". I r
aš su tuo paukščiuku. Darau ką galiu.
Žinau, kad kiti geriau supranta ir dau
giau gali. Bet, kas iš to, jei nedaro.
fgHMvmwwvvwwmvvvivwMMwwwwBMMMMMw*

V. Gytis
GAILA ...

Rudenio šiaurinis vėjas
Drasko rūbą žalio beržo
Iš tolios šiaurės atėjęs
Gamtos grožį ardo, taršo.
Krinta, šlama, gels/i lapai
Siaurės vėjo pakramtyti.
Gamta rengiasi j kapą,
Tarsi, nori pasakyti -"Ak, sudiev, kantrus artojau .
Tau dar lemta arti lauką .. .
Man jau piktasis rytojus
Į save vilioja, šaukia."

"Ak, sudiev, kantrus artojau,
Būk su šalčiumi atsargus.
Gal ir tau baisus rytojus
Ir su juo skausmingas vargas? "
Gaila vasaros auksinės
Paukščių skambančių dainelių . . .
Su aušra šia rytmetine
Aš užbaigsiu savo kelią.

ŠYPSENOS
Sūnelio džiaugsmas

Tėvai gavo laišką iš sūnaus, kuris
ilsėjosi vasaros stovykloje:
kTirmą dieną man buvo liūdna.
Antrą dieną buvo linksmiau, nes jau
turėjau kelis draugus. Dabar nepa
prastai linksma, nes turiu priešų!”

Būsimas diplomatas
Jonukas: — Tėte, ar tu dar
nori saldainių?
__Tėvas: — Ne, jau nebenoriu.
Jonukas: — Dabar tu tėte už
duok man toki pat klausimą.

Dr. PAULO KALINAUSKAS

ADVOGADOS —------------------------------------------

Inventário, Despejo, Desquíts. Djvwcxj,
Processo Crime, Processo Trabslhfeta, Sèc.

Rua 15 de Novembro, 244 - 4 and. - Con> 9 - Foesr. 37-8958

---------- CURSO------------

AUDIOVISUAL
DO IDIOMA LITbANO
POR CORRESPONDÊNCIA

CP4421-U1000S.Pauio,SP
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MŪSŲ ŽINIOS
KALĖDŲ EGLUTES ŠVENTĖ
Gruodžio mėn. 21 d. Vila Zelinoje
Jaunimo Namuose įvyko Lituanistinės
Mokyklos mokslo metu užbaigimas su
tautiniais motyvais papuošta Kalėdų
Eglute.
šventės pradžioje žodį tarė Braz.Liet.
Bendruomenės Valdybos pirmininkas
Jonas Tatarūnas, pabrėždamas Lituanis
tinės Mokyklos svarbą ir reikalingumą
išeivijoje.
Meninėje programoje pasirodė visu
trijų veikiančiu klasių mokiniai.
Mažųjų grupę sudarė 15 vaikų, kurie
pirmiausia padainavo 3 daineles su pri
taikytais judesiais, (Išėjo tėvelis j miš
ką, Buvo dėdė Vilniuj ir Pjoviau šieną),
paskui išpildė 3 žaidimus (Oi tu, ieva—
ievužė, Pučia vėjas ir Grybus), o taip
pat dainuodami pašoko 4 tautinius šo
kius (Klumpakojį ,Čigonėlį, Blezdin
gėlę, ir Suktinį). Mažųjų klasei vadova
vo mokt. M.Vinkšnaitienė ir muzikos
mokt. Liucia Banytė.
Vyresniųjų klasę sudarė tik 4 moki
niai, bet visi mokantys lietuviškai kal
bėti. Jie, paruošti mokt. Liucijos Butrimavičienės, su įsijautimu padeklamavo
"Meškiuką Rudnosiukę".
Studentų klasėje mokėsi 7 jaunuo
liai pas inž. Alf.Petraitj, susirinkdami
jo bute ketvirtadienių vakarais.
Šios šventės programoje pasireiškė
tik 2 jaunuoliai (Robertas Saldys ir Ni
da Remenčiūtė) gražiai paskaitydami 2
lietuvių liaudies pasakas. Bet ir kiti stu
dentai j šventę atvyko.
Šioje Kalėdų Eglutės Šventėje daly
vavo taip pat ir Kalėdų Senelis (Ant.
Rudys), pakviestas B. L. B-nės valdybos
Jis stebėjo visą programą, o paskui at
nešė artistams maišą dovanų: mažie
siems žaislų ir saldainių, o vyresnie
siems po lietuviška knygą su atatinka
mu įrašu.
Be to, mažieji gavo iš mokt. Vinkšnaitienės savo pamokų konspektą, o
vidutiniųjų klasės mokiniai gavo iš sa
vo mokytojos L.Butrimavičienės gra
žius pažymėjimus, kad 1980 metais lan
kė lietuviškas pamokas.
Programos pabaigoje vėl kalbėjo B.
L,B-nės valdybos p-kas J.Tatarūnas, dė
kodamas visiems mokytojams už pašiau-

< Dra. HELGA HERING
MEDICA
HOMENS

-

GYDYTOJA

SENHORAS

CRIANÇAS

KALBAMA LIETUVIŠKAI
Av. Eulina, 99 - V. Sta. Mana das 800 às 12 h.

das 14 00 às 18:00
Rua Quartim Barbosa, 6 -

Fone: 265-7590

B. do Limão

LIETUVA
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kojimą dirbant be atlyginimo Lituanis
tinėje mokykloje. Bendruomenės varr4du jis įteikė Kalėdų Švenčiu proga vi—
siems mokytojams po dovanėlę, linkė
damas gero poilsio vasaros atostogose.
Dar tenka pridurti, kad San Paulyje
veikia taip pat lituanistinis kursas ko—
respondenciniu būdu. Čia darbuojasi
inž. Alf. Petraitis ir kun. P.Rukšys,Ži
noma, šio kurso mokiniai nepažįsta vie
ni kitų. Todėl gal reikėtų bandyti ir
juos suburti kokia nors proga.
Kalėdų Eglutė^parengimu rūpinosi
B.L.B-nės Valdyba, negailėdama tam
tikslui darbo nei lėšų.
Tikimės, kad 1981 metais lituanisti
nis švietimas bus tęsiamas toliau ir su
silauks dar didesnio mokinių skaičiaus
ir gyvesnio visuomenės susidomėjimo.
Koresp.

MOŠŲ MIRUSIEJI
ANTANAS VRUBLIAUSKAS mirė
gruodžio 20 d. 20 vai. sulaukęs 77 me
tų. Velionis buvo kilimu iš Simno ir
Brazilijon atvyko 1928 m. Paskutiniu
laiku gyveno V.Carrão. 6 metus išgulė
jo parai ižu otas.
Paliko žmoną Valeriją ir sūnų Algir
dą su šeima. Turėjo daug draugų Lapoj
ir V.Anastácio.
Palaidotas Quarta Parada kapinėse.

SKAITYTOJAI RAŠO.,.

SU

MUSU

LIGONIAIS

Neužilgo bus metai, kai STEPO
NAS LIOBÉ, su nupjauta dešine koja,
randasi Jaęana, Santa Casa da Miseri
córdia, onibusu Av. Tiradentes lengvai
pasiekiama.
Praeitą šeštadienį ligonį aplankė jo
geri pažįstami — Simas Plundziulaitis,
Albertas Paulauskas, Leonas Kazokas
ir kun. Petras Urbaitis.
Būtų gerai, kad bent švenčių proga,
daugiau kas lankytų Stepą ir kitus mū
sų ligonius.

ELENOS NADOLSKIENÉS
SKAUDUS ATVEJIS
Lietuviškoje São Paulo kolonijoje
yra daug kuo pasidžiaugti, o taip pasi
taiko ko tai skaudaus ir liūdno , žino
tino visiems geros valios tautiečiams.
Nuo seniau, "Labdaros Ratelio" lan
koma ir šelpiama, ELENA NADOLS—
KIENÉ, dabar jau su nupjauta kaire ko
ja, gyvenanti blogesnėse sąlygose negu
bet koki oje lūšnelėjey/ra tikrai verta mū
sų išskirtino dėmesio.
Čia norima ypatingai įspėti jos gimi
nes ir pažįstamus ir kviesti Savišalpos
Organizacijų atstovus ją vargšę aplanky
ti ir sušelpti.
Adresas:
V. Gustavo (V.Ede)
Rua Adelaide Boschetti 30
Casa 1 fundos
("L. R.")

ATSILIEPIMAS
" Su dideliu susidomėjimu skaičiau
drąsaus lietuvio patrioto kun. Pr. Gavė
no straipsni apie jo pastangas iškovoti
lietuviams Seinuose teisę melstis savo
kalboj" (Anicetas Simutis, Lietuvos Ge
neralinis Konsulas, New York).

SVEIKINIMAI
• Jus ir visus Jūsų bendradarbius,ypač
"MŪSŲ LIETUVAI" padedančius, svei
kinu; sveikinu ir džiaugiuos, kad gražiai
darbuojatės. Laikraščio popierius labai
geras; aiškios raidės ir daugelis aiškių
nuotraukų. Tepadeda Jums Viešpats ir
toliau gražiai sėkmingai apaštalauti.
Sveikinkit nuo manęs visus,kurie per
žengia Jūsų namų slenkstį.

Kun. Jonas Kidynas, SJ
Aš vis džiaugiuosi "MŪSŲ LIETU
VA" ir Jūsų darbais, ją skaitydamas.
Prašau perduoti mano kalėdinius
sveikinimus mieliems parapijiečiams.
Juos vis prisimenu mintyse ir maldose.

P. Daugintis, SJ

UŽSIMOKĖJO ML:
GRANTAS Vincas
RIMKEVIČIUS Kazimieras
KLIŠIENĖ Marija
MAGYLA Albertas
STROLIA Antanas
ANDRIUŠKA Pranas

J. BUTRIMAVIÕIUS
ADVOCACIA
CIVIL. Inventario, Despejo, etc.
COMERCIAL: Falência, Cobrança. etc
TRIBUTÁRIA: Imposto oe Renda. ICM, IPI
Rua Bario de Iguape, 212 - 4o ancLs/45 • Liberdade Fone: 279-593 7
Horário das 9500 às 11500 e das 14:00 às 18500
Rua Campos Novos, 590 - V. Zdma - Horário das 1900 às 2100

KALBAMA LIETUVIŠKAI
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Swei kiwame

BRAZILUOS JAUNIMO
SUSIRINKIMAS
Gruodžio 21 d. Sv. Kazimiero p-jos
salėj įvyko bendras Brazilijos Lietuvių
įaunimo susirinkimas, kuriame dalyva
vo 25 asmenys.
Susirinkimo iniciatyva kilo iš paties
jaunimo. Jo tikslas — jungti jaunimo
veiklą.
Buvo kalbėta apie bendrą jaunimo
veiklą ir svarbumą padaryt kiekvieną
būrelio, grupės ar vieneto dalyvį sąmo
ningu asmeniu. Tai yra, kad kiekvienas
šokėjas, choristas ar pan., turėtų sąvo
ką apie Lietuvą, jos kultūrą, jos tradi
cijas. Buvo siūlyta, kad kiekvienam pri
klausančiam prie grupės ar vieneto, bū
tų statomas klausimas: Kodėl tu daly
vauji?
Susirinkime pastebėta, kad yra svar
bu centralizuoti jaunimo veiklą. Ben
dra mintis buvo, kad B.L.J. Sąjunga tai
prisiimtų.
3.L.J. Sąjungai yra labai svarbu,kad
grupės ar vienetai pripažįsta B. L.J.Są
jungą. Nes tuo pat B.L.J.S. įsteigimo
valdybos kovojo, kad organas galėtų
būti pripažintas jaunimo organizacijų
tarpe kaip oficialus organas tuos reika
lus tvarkyti.
Jaunimas pageidavo bendrą jaunimo
stovyklą. Taip pat kalbėta apie bendrą
jaunimo pasirodymą su visų grupių da
lyvavimu. Tą reikalą mes dar svarstysi
me sekančiam susirinkime.
B.L.J.S. pasiūlė taip pat paruošti
skaidrių informacinį kursą apie Lietu
vą, jos istoriją, kultūrą, papročius, me
ną ir t.t., jei bus jaunimo susidomėji
mo ir pagalbos.
Galvota taip pat ką nors paaukoti
mūsų stovyklavietei, ja susidomėti, ja
rūpintis. Buvo duotos įvairios mintys:
kaip padėti užbaigti pastatyti sporto
aikštę, ir net pastatyti trampliną dėl
baseino.
Daug buvo minčių, daug entuziaz
mo. Tikimės, kad tas susirinkimas bu
vo svarbus mūsų jaunimo veiklai ir jos
ateičiai.
Nekantriai laukiame ateinančio susi
rinkimo, nes manom, kad tikrai iš jo ?
išeis naudos.
Sandra Saldytė

RYMANTĖ STEPONAITIS ~
TRADUTORA
JURAMENTADA
L ITU ANO
Horário Comercial:
Teis.: 853-0026
881-7792

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

______________ 4
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sekantį šeštadieni sukursiančius lietuvišką šeimą
Verą Patriciją Garkauskaitę ir Eduardą Greičių
mūsų brolį skautą bei ilgametį "Rūtelės" šokeją ir šokių mokytoją. Jauniesiems linkime daug
laimės ir džiaugsmo naujame gyvenime.

.
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Palangos Vietininkija
"Rūtelė"

~

SVEČIAI IS KANADOS
Pamaldos už Lietuvą bus Vasario 8 die
ną, 10:15 vai.. Vietiniai ir apylinkių lie
tuviai nuoširdžiai kviečiami dalyvauti.
(Sausio mėn. pamaldų nebus).

JAUNIMO
NAUJU METU SUTIKIMAS
Kaip jau iš spaudos žinome, Naujų
jų Metų sutikimą,Vila Zelinoje ruošė
jaunimas. Rengimo komisiją sudarė B.
L.J. Sąjungos, Ateitininkų, Skautų,"Vo
lungės" ir "Rūtelės" atstovai. Jaunimas
atliko visus darbus: puošė salę, pardavi
nėjo pakvietimus, dirbo virtuvėje, gami
no maistą, tvarkė indus ir t.t. Iš vyres
niųjų jaunimui talkino tik Dėdė Juozas
ir kelios ponios — šeimininkės vaišių pa
rengime ir pp V.A.Tatarūnai bilietų pla
tinime. Jaunimas talkininkams nuošir
džiai dėkoja.
Pati šventė praėjo pakilioj nuotaikoj.
Vienu metu rengėjus ir svečius nugąsdi
no šviesos trūkumas. Svečių buvo virš
dviejų šimtų, įskaitant dirbančius. Kaip
ir tiko, buvo daug jaunimo ir net vaikų.
Salės papuošimas buvo puikus. Vaišė
mis buvo visi patenkinti. Svečių buvo
net iš Ozasko ir tolimos Amerikos.Mu
zika nuolatos grojo,taip kad paalsino
ir ištvermingiausius šokėjus.Visi pasi
linksmino, niekas nepasigėre. Reikia
džiaugtis, kad jaunimas pasirodė pajėgus
surengti tokį didelį parengimą.Bus kam
tęsti lietuviškas tradicijas. Parengimo li
kutis — 31 tūkstantis kruzeirų — bus
naudojamas pagal rengėjų nutarimą.
Lietuviška visuomenė šį kartą turėjo
pasirinkimą. Galėjo pasisakyti už jauni
mą ar už viskį. Buvo it tokių ir tokių.
Čia mes visai nesprendžiame katrie pa
darė geriau. Tik džiaugiamės, kad ne
mažai buvo tokių, kurie jaunimą parė
mė ne tik žodžiais, bet ir atsilankymu.

Kūčių dieną, per Rio de Janeiro, iš
Montrealio atvyko, dviejų savaičių atos
togoms Mikolina ir Algis Beniušiai.Atos
togaudami Rio de Janeire, jie būtinai
norėjo praleisti Kūčias ir Kalėdas su lie
tuviais. Kadangi yra kun. P. Rukšio se
sers Veronikos ir švogerio Petro Seibučių geri draugai, tai buvo geriausia pro
ga aplankyti kun. Petrą. Šv. Kazimiero
parapija kaip tik rengė Kūčias ir Berne
lių mišias, tai svečiai labai džiaugėsi ga
lį dalyvauti lietuviškuose Kūčiose ir pa
maldose. Nakvynei svečius priėmė Ve
ronika Dimšienė, kuri jais rūpinosi ir
kitom viešėjimo dienom.

KIEK SKIRTINGOS KALĖDOS
Mikolina ir Algis Beniušiai, atvykę
praleisti Kalėdų su kun. Petru Rukšiu,
šiemet turėjo kiek skirtingas Kalėdas.
Nenorėdami sutrukdyti kunigo įsiparei
gojimų, Mikolina ir Algis nutarėšekti
kun. Petro Kalėdų dieną. Po Mišių ligo
ninėje svečiai aplankė V.Zelinos lietu
vių paprapiją ir pasikalbėjo su klebonu,
susitiko BLB-nės pirmininką Joną Tatarūną ir ponią, po to dar spėjo aplanky
ti Ipirangos paminklus. Pietus valgė pas
paprastą lietuvišką šeimą ir popietėje
su grupele Labdaros Ratelio narių, va
žiavo į senelių prieglaudą Itaqueroje.
Algis Beniušis patapo Kalėdų Seneliu,
nes dalino prieglaudos įnamiams, ypač
vargingiesiems, Labdaros Ratelio pa
ruoštas dovanas ir kiekvienam gražiai
portugališkai pasakydavo "Feliz Natai"
Kalėdų dieną užbaigė Veronikos Dimšienės namuose prie jos paruoštų vai
šių.
Sekančią dieną Veronika svečius pa
vedžiojo po miestą, aprodė krautuves,
prisipirko suvenirų ir pagaliau palydėjo
iki autobusų stoties. Kun. P.Rukšys
tuo tarpu jau buvo išvykęs rekulekci—
jom.

Guarda Chuvas de todos os tipos, para homens, senhoras e crianças.
Mini-sombrinhas. tipo Italiano e Alemão.

Vicente Vitor Banys Ltda.
Rua Coelho BarradasJ04 • V. Prudente • Fone: 274-0677

Res.: 2744886
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PRANEŠIMAS
Sausio 25 dieną, tuoj po sumos,Jau
nimo Namuose, šaukiamas Šv. Juozapo
Vyry Brolijos VISUOTINAS SUSIRIN
KIMAS.*
Dienotvarkėje bus naujos valdybos
rinkimai, darbo—veiklos apyskaita.
Nariu dalyvavimas yra būtinas.
Valdyba

šio ML numerio

kuriam

JONAS

BRATKAUSKAS

Laikraščio

Administracija

nuoširdžiai dėkoja

linki sėkmingo bendradarbiavimo su lietuviška spauda

PABRANGO PASTO PASLAUGOS
Nuo sausio 1 dienos Brazilijoje pa
JAUNIMO STOVYKLA
brango pašto paslaugos į užsienį. Dabar
Yra ruošiama bendra jaunimo stovy
laiškas iki 10 gramu svorio j P,Ameri
kla Lituanikoje nuo sausio 25 iki vasa
kos kraštus kainuos 30 kruzeirų, j JAVrio 1 dienos (25.1—1.11). Kviečiamasvibes ir Kanadą — 35 kruzeirai, o j Euro
pos ir kitus kraštus — 40 kruzeirų.Spau- * sas lietuvių kilmės jaunimas nuo 8 iki
20 metų. Stovykloj dalyvaus ir t. An—
dinių naujos kainos taip pat pakilo iki
> tanas Saulaitis.
30, 40 ir 50 kruzeirų.
Užsirašyti ir informuotis pas p. Eu
geniją Bacevičienę (tel.63.93.43).

ML

PRENUMERATA

UŽSIENIUI

Ypač dėl pašto paslaugų pabrangini
mo turime pakelti ir ML prenumeratos
kainą užsienyje. Prenumerata užsieniui
paprastu paštu bus 25 US doleriai. P. Amerikai oro paštu 32 dol. Siaurės Ame
rikai oro paštu 40 dol. Europoj ir kituo
se kraštuose 50 dol.

ATITAISYMAS
ML 51-2 numery, 10 psl. tilpusioj
užuojautoj tarp užuojautą reiškiančių
yra ir IGNAS DUBAUSKAS; tik jo pa
vardė, laikraštį montuojant, kažin kaip
iškrito. P. Igno Dubausko labai atsipra
šo m. — fl ed. _
______ _
-

~^~^~^^KAUTU^KOCl OS
VISUOMENĖS ŽINIAI
Brazilijos Lietuvių Bendruomenės
Valdyba, susirinkusi j posėdį 1980 m.
gruodžio mėn. 18 d., šalia kitų reikalų
svarstė taip pat pasirodymą "Sąjunga—
Aliança" biuletenio Nr. 18, prie kurio
yra prikabinti "Žodis" Nr. 1 (iš 1973
m. vasario mėn. 20 d.) ir "Žodis" Nr.2
(iš 1980 m. lapkričio mėn. 1 d.).
Šie tarp lietuvių skleidžiami lapai, o
ypatingai "žodžiai", daro gėdą visai

Sanpaulo lietuvių kolonijai, nes tai yra
vieno asmens sarkastiniai svaisčiojimai
ir pravardžiavimai, iškreipiant ne tik jvairius faktus, bet net ir žmonių pavar
des.
Todėl atkreipiame visuomenės dėme-1
sį7 kad tokių leidinių pasirodymą mes
griežtai pasmerkiame.
B.Liet. B-nės Valdyba

KOČIOS
SV. KAZIMIERO

PARAPIJOJ

Sv. Kazimiero parapijos salėj Kūčios,
skirtos ypač neturintiems šeimos židi
nio ar kur neįsigalėję lietuviški papro
čiai, buvo kaip tik Kūčių vakarą, gruo
džio 24 dieną. Jos buvo suneštinių vai
šių formoj, daugeliui šeimininkių prisi
dedant.
Po pietų ir visą vakarą prapliupęs lie
tus daug ką atbaidė. 10 valandą vakaro
buvo Bernelių Mišios.

Tą patį gruodžio 21 dienos vakarą
São Paulo lietuviai skautai suruošė Ra
movėj savo Kūčias — Kalėdų švenčių
sutikimą. Dalyvavo su skautais ir jų tė
vai bei giminės — viso apie 150 asmenų.
Prieš Kūčias, mažesnėj salėj kun. Pr.
Gavėnas pravedė jaunimui trumpą susi
kaupimo valandėlę su išpažintim. Sekė
Mišios su lietuviškom giesmėm. O pas
kui bendros Kūčios, su plotkelėm-kalėdaičiais ir įvairiais lietuviškais patieka
lais.
Tiek Mišiose, kiek Kūčiose dalyvavo
ir BLB-nės valdybos pirmininkas, p. Jo
nas Tatarūnas su ponia.
Tokios šventės padeda tautiečiams
susieiti, susitikti, suartėti ir palaikyti
sveikus lietuviškus papročius.

1981 m. sausio 3 d. V.Zelinos šv.
Juozapo parapijos bažnyčioj prieš Die
vo altorių sumainė aukso žiedus ir pa
žadėjo vienas kitai amžiną ištikimybę
ARNALDAS ZIZAS, buvęs BLJ Są
jungos pirmininkas, ir JANETĖ NIKI—
R IN, nusipelnusi ML bendradarbė sa
vo paišiniais.
Šliūbą davė prel. Pijus Ragažinskas.
Dalyvavo ypač daug jaunimo. Jaunimo
Namuose vyko jaunavedžių pasveikini
mas ir svečių priėmimas.
Jaunavedžiams linkim daug džiaugs
mo ir gausios Viešpaties palaimos.

DĖMESIO.'

atenção!
REUNIÃO DA JUVENTUDE
LITUANA
Todos os jovens descendentes de lituanos estão convidados a participar de
reunião a se realizar no dia 14 de janeiro,
às 20:00 hs, na paróquia de S.Casimiro.
Esta reunião visa maior entrosamento entre a Juventude Lituana, e sucede
à reunião ocorrida dia 21 de dezembro.
Contando c/a participação de todos—
agradecemos antecipadamente.

SĄJUNGOS BIULETENIUI
PASIRODŽIUS
Per šventes pasirodė jau seniau pa
garsintas Sąjungos "biuletenis".
Lietuvišką raštiją jis "praturtino"
maždaug tiek, kiek kitados Jakimavi
čiaus Šiauliuose leisti "sapnininkai".
Stiliaus piktumu "biuletenis" pralen
kia seniau Dr. J.Šliupo sekėjų (Ameri
koje vadinamų šliuptarnių) "laiškus".
Tokio grubumo ir nepraustburniškumo
vargiai ir pačioje raudoniausioje spau
doje beužtiksi.
Žmogus, būdamas neblaivus (arba jei
sklerozė paliečia smegenis), gali daug
ką prikalbėti. Toje pačioje būklėje jis
gali ir visa tai surašyti. Jei turi pinigų,
gali visą šitą ve—lą atspausdinti, jug po
pierius kantrus.
Tik gaila, kad "biuletenis" buvo iš
leistas Sąjungos vardu. Manome, kad
buvo išleistas be kitų valdybos narių ži
nios ir pritarimo, bent tiek, kiek tai lie
čia turinį ir stilių. Tokį mūsų galvojimą
remia faktas, kad jau anksčiau mūsų ko
lonijoje yra taip atsitikę. Tikimės, kad
Sąjungos valdyba ras būdų reikalą išaiš
kinti. Nes pačiai Sąjungai tokie raštai
daugiausia kenkia.
Mums gaila p. Mošinskienės, nes ma
nome, kad ji ne tik nežinojo, bet net ir
nenujautė, tarp kokių "perliukų" jos
straipsniai pateks.
Jeigu jau "reikia", kad tokje "raštai*
pasirodytų, tai būtų geriau, kad jie pa-'
sirodytų kur nors kitur, nes kolonijai
jie tikrai garbės nedaro.
Kun. Juozas Šeškevičius

