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“Tai čia lietuviai?
Gqusi lietuvių grupė dalyvavo Šv. Tėvo Jono-Pauliaus lt sutikime V. Vokietijoje

Šv. Tėvas JONAS PAULIUS II V. Vokietijoje, Mainzo mieste, priima tautinių grupių sveikinimus 1980.XI.17. 
Nuotraukoje — lietuvių delegacija sveikina garbingąjį svečią. Pirmoji — Jūratė Baronaitė, Vasario 16 gimna
zijos I ki. mokinė, toliau — Sigutė Kazakevičiūtė VI kt, Arvydas Herbstas IV kl., — kairėje gimnazijos direk
torius Jonas Kavaliūnas, dešinėje — VLB pirm. Andrius Šmitas, Ši nuotrauka įdėta leidinyje “Der Besuch”

LIETUVIŲ SUSITIKIMAS
SU SV. TĖVO MAINZ'E
Milijonai žmonių visame pasaulyje , 

tarp jų ir tūkstančiai lietuvių, per tele
viziją stebėjo Šv.Tėvo Jono Pauliaus 11 
lankymąsi Vak. Vokietijoje š.m. lapkri
čio 15—19 . Šimtai tūkstančių vokie
čių , nepaisydami blogo oro, atskubėjo 
jo sutikti: apie 380.000 lapkr. 15 Koln. 
per 200.000 lapkr. 16 Osnabrucke. Tą 
pačią dieną Šv.Tėvas atskrido į Mainzo 
aerodromą, kur pavakariais aukojo šv. 
mišias. Visur su juo meldėsi minios vo
kiečių. Toje daugybėje, be abejo, buvo 
ir lietuvių, bet jie tose miniose dingo 
kaip lašas jūroje.

Pirmadienio (lapkr. 17) priešpietis 
buvo skirtas susitikimui su užsieniečiais 
aikštėje prie Mainzo katedros. Daugelį 
žmonių nuo vykimo į šį susitikimą at
baidė šeštadienį ir sekmadienį be per

tojo žliaugęs lietus. Tačiau pirmadie
nio naktį dangus pragiedriejo ir visą die
ną buvo gražiausias oras — nei lašo lie
taus, termometras pakilo iki 'h15°C 
I,vairių tautybių žmonės pradėjo rink
tis jau 8 vai. rytą.Iki 10vai. prisirinko 
pilnutėlaitė aikštė — apie 10.000 . Bet 
ir anksti atskubėjusiems nuobodžiauti 
neteko: visą laiką vyko įvairių tauty
bių folklorinių grupių pasirodymai.

Siame susitikime lietuviai dalyvavo 
orgąnizuotai, tad buvo pastebėti ne tik 
pačių dalyvių katedros aikštėje, bet ir 
televizijos žiūrovų. Susirinko apie po
rą šimtų. Iš Romuvos (Huttenfeldo) at
vyko mokinių bei mokytojų, o kitas — ’ 
tiek pat vyresniųjų tautiečiu,. Dar apie 
šimtas Mainze ir io artimesnėse bei toli
mesnėse apylinkėse gyvenančių lietuvių 
susispietę apie plakatus su užrašais LIE
TUVA, LITAUEN ir apie didžiulę tris- 
paįvę,Kadangi didesni plakatai j aikštę 

nebuvo įsileisti, kad netrukdytų mato
mumo, tai mūsiškiai atsigabentą di — 
džiulę drobę su lietuvišku užrašu —ŠV. 
TĖVE, LIETUVIAI MYLI TAVE -pri
tvirtino prie aukštos aikštės tvoros. Jis 
patraukė televizijos dėmesį — televizi
jos aparato akis dažnai krypo į jį ir aiš
kiai rodė žiūrovams.

Prieš S V. Tėvo atvykstant, savo tau
tinius šokius daugiatūkstantinei miniai 
demonstravo italai, portugalai, latviai, 
ispanai, lietuviai, ukrainiečiai ir 
kroatai, Visi buvo gerai pasiruošę, Va
sario 16 gimnazijos tautinių šokių gru
pė, vadovaujama mokyt. Joanos Vai— 
čiulaitytės, su pasisekimu sušoko ma
lūną ir gyvatarą. Akordeonu grojo Ar
vydas Herbstas.

Šokiams pasibaigus, religinės gies
mes vokiškai ir lotyniškai giedojo gar
susis Limburgo katedros berniukų cho
ras, susidedąs išapie80 giesminiokų.Ge-

M.Mažvydo biblioteka
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Maldavimus kiekviena grupė skaitė 
savo kalbomis. Lietuviškai VIII kl. mo
kinys Robertas Šlavikas kalbėjo: DIE
VE, STIPRINK MŪŠI) BROLIŲ IR SE
SIŲ TIKĖJIMĄ IR GRĄŽINK LAIS
VĘ LIETUVAI, UŽTARIANT AUŠ
ROS VARTŲ DIEVO MOTINAI.

Palaiminęs susirinkusius, varpams 
gaudžiant, orkestrams grojant ir miniai 
plojant bei šaukiant VIVA E L PAPA, 
Sv.Tévas su palyda tuo pačiu automo
biliu, kuriuo ir atvažiavo, apleido aikš
tę.

Tvarkdariams pranešus, kad po 
pusvalandžio jis vėl čia pravažiuos, nie
kas nesiskirstė. Pakilioje estradoje tau
tinės šokėjų grupės tęsė savo pasirody-

LIETUVIU SUSITIKIMAS 
SU ŠV. TĖVU MAINZ'E

rokai po 10 vai. pasirodęs popiežius bu
vo sutiktas triukšmingais plojimais ir 
valiavimais. Po trumpu maldų ir muzi
kos jam prisistatė įvairios tautybės al
fabeto tvarka. Lietuvių grupelę sudarė 
Vasario 16 gimnazijos direktorius Jo
nas Kavaliūnas, Vokietijos LB Vaidy
bos pirmininkas Andrius Smitas, -dvi 
mokinės — Jūratė Baronaitė (I kl.) iš 
Huttenfeldo bei Sigita Kazakevičiūtė 
(VI kl.) iš Los Angeles, JAV-bių, ir IV 
kl. mokinys Arvydas Herbstas, evange
likas.

Pirmoji prie Sv. Tėvo priėjo Jūratė 
Ją išvydęs popiežius paklausė: TAI ČIA 
LIETUVIAI? Jūratė atsakė: TAIP. Už 
dėjęs rankas ant galvos, Jonas Paulius 
11 ją palaimino, o ji prie jo kojų padėjo 
bronzini Aušros Vartų Dievo Motinos 
medalį. Pažymėtina, kad lapkričio 17- 
oji yra Aušros Vartų Dievo Motinos 
diena.

Tada Jonas Kavaliūnas angliškai jam 
tarė: ŠVENTAS TĖVE, MALONIAI 
PRAŠAU PALAIMINTI LIETUVIŲ 
GIMNAZIJĄ VOKIETIJOJE, VIENIN 
TELĘ LAISVAJAME PASAULYJE, 
JOS MOKINIUS' MOKYTOJUS' TĖ
VUS IR VISUS TUOS' KURIE JĄ RE 
Ml A. Sv. Tėvas atsakė: "AŠ LAIMINU 
JŪSŲ MOKYKLĄ".
Andrius Smitas, pasisveikinąs, vokiškai 
kalbėjo: AS PRAŠAU PALAIMINTI 
PERSEKIOJAMUS TIKINČIUOSIUS 
LIETUVOJE IR IŠTREMTUOSIUS į 
SIBIRĄ.
Sv. Tėvas atsakė: "KIEKVIENĄ DIE
NĄ AS MELDŽIUOSI UŽ LIETUVĄ".

Po maldų ir giesmių lekciją perskai
tė VII kl,mokinė Lydija Kairytė.

Po to Sv. Tėvas netrumpoje kalboje 
skaitytoje vokiškai, kreipėsi įsusirinku- 
sius, atvyksusius j Vokietiją dirbti,stu
dijuoti arba naują gyvenimą čia susi
kurti. Jo žodžiais, dalis čion atvyko iš 
tėvynės išvyti politinės ar religinės prie
spaudos. Nelengva buvo savo tėviškės

Sv. Tėvą JONĄ-PAULIŲ II V. Vo
kietijoje sveikina Vasario 16 gimna
zijos mokinės. Pirmoji jų — buvusi 
hamiltonietė JŪRATĖ BARONAITĖ.
I kl. mokinė, ši nuotrauka buvo Įdė 
ta vokiečių spaudoje

palikti. Daugelis tikėjosi nuoširdaus pri 
ėmimo. Ne visų viltys pasiteisino. Vie
niems trūksta žmoniškos pastogės, ki
tiems mokyklų gimtąją kalba ar tinka
mo darbo. Užsieniečiai padėjo šio kraš
to žmonėms susikurti gerovę, tad vy
riausybė turėtų stengtis jų padėtį ge
rinti. Kat. Bažnyčia prie tų pastangų 
prisidės. Tam reikalui ji yra įsteigusi 
punktus su kunigais, vienuolėmis bei 
vienuoliais ir socialiniais patarėjais. Jais 
reiktų pasinaudoti. Kvietė kurti religi
nes bendruomenes.

Sv. Tėvas neaplenkė nei islamo išpa
žinėjų, kviesdamas juos garbinti Kūrė
ją savitu būdu ir nesiduoti politiškai iš
naudoti. Į didžiausias užsienio grupes 
— italus, ispanus, kroatus ir slovėnus - 
prabilo dar ir jų kalbomis.

r------ ESCOLA SOFIA—-
* COSTURA E MODELAGEM X
Is ■ KALBAMA LIETUVIŠKAI y

Rua da Graça, 381 - Casa 6 - Fone 220-8319 — Bom Retiro

mus. Kai pasigirdo orkestro garsai,vi
sų žvilgsniai nukrypo į pravažiavimams 
per aikštę paliktą taką Pravažiuoda - 
mas popiežius vėl visus sveikino ir lai
mino.

Vokietijos L.B. Valdybos 
INFORMACIJOS

K. Grigaitytė

KAM LYDĖJAI

Tau širdažolių pribrauksiu
Pilnų saujų,
Kai padangių mėlynumas
Mums akis skalauja.

Priartėjusi nupūsiu
Jas nuo delno.
Tegu neša drungnas vėjas
Pabarimą švelnų.

Kam lydėjai lig vartelių
Sesę kitą.
Liko pradalgės prie tako
Nevartytos...

Liko pradalgės prie tako
Nevartytos —-
šilui gaudžiant, rytui audžiant 
Dainą kitą.

MĖLYNI VARPELIAI

Kodėl taip daugel skamba 
Varpelių mėlynų,
Kai, gedulu pridengus randus, 
Sapnuose pareinu?

Akių aš ieškau pro vėduoklę, 
Bešypsančių tenai,
Kur Baltijoj nuskendo juokas 
Ir laumių pažadai.

Dangus atskleidžia saulės plotus 
Akiračių ritme
Į nežinios vartus miglotus 
Sapne, ar ne sapne.

j ,
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Vienu žodžiu meno programoje lie 
tuviai išpildė didesnę dalį ir laimėj 
publikoje daug simpatijų. Tik gaili 
kad mažai tebuvo lietuviškos publiko

LIETUVIAI
PIETŲ AMERIKOJE-

VESTUVĖS

ARGENTINOJE

SV. CECILIJOS CHORO JUBILIEJUS
I

vhs 100 lietuvių •• choro draugų ir sim - 
padzantų.

1980 metų lapkričio 22 d. — šv. 
Cecilijos dienoje, mūsų šv. Cecilijos 
choras paminėjo savo dainos ir veiklos 
50 metų sukaktį.

Įsikūręs prieš 50 metų, šv. Cecilijos 
choras nuolat buvo kartu su lietuvių 
kolonija - giedodamas lietuvių bažny
čioje bei talkininkaudamas lietuviams 
įvairiuose parengimuose.

šios svarbios sukakties minėjimas 
prasidėjo šv. Mišiomis lietuvių parap. 
bažnyčioje, kurių metu giedojo susti
printas choras, nes buvo susirinkę ne 
tik nuolatiniai choristai, bet ir buvę, 
tik retkarčiais teatsilanką nariai. Var
gonavo p. E. Mikučionienė. Šv. Mišios 
buvo atnašaujamos kun. A. Augusti
no, kuris pasakė ir atitinkamą pamoks
lą. Bažnyčioje buvo padėtas gražus, 
širdies formos, tautinių spalvų gyvų 
gėlių vainikas, skirtas mirusių narių 
pagerbimui, padovanotas O. Savickai
tės.

Kadangi tą dieną smarkiai lijo, tat 
prie kryžiaus nebuvo galima eiti, baž
nyčioje, mirusiuosius pagerbiant, bu
vo sugiedotas Viešpaties Angelas.

Antra minėjimo dalis buvo salėje, 
kur buvo patiekti užkandžiai. Į salę 
buvo atneštas ir puikusis vainikas, ku
ris puošė šventę.

Pobūvį pradėjo senas choristas Zef. 
Juknevičius, papasakodamas šį tą iš 
choro veiklos istorijos, jis vadovavo ir 
tos dienos programai.

Sukakties proga chorą sveikino: L. 
Stankevičius - ALOS Taryba, H. Le- 
vanavičius - SLA, G. Macaitienė - Bi
rutė, V. Grigaitis - S. Židinys, O. Kai- 
relienė - Laikas, P. Gudelevičius - da
bartinis choro vadovas ir kun. J. Pe
traitis - lietuvių parapijos vardu.

Sveikinimo kalbas užbaigė choro 
pirmininkas B. Blumbergas, padėko
damas visiems už sveikinimus ir už at
silankymą į šventę.

Galiausiai visi susirinkusieji sugedo- 
jo chorui Ilgiausių Metų.

Po to prasidėjo skambios sutartinės 
piaunant sukaktuvinį tortą.

Nežiūrint labai blogp oro susirinko

Vaišėms daugumas produktų buvo 
draugų ar pačių choristų dovanoti. Tat 
likosi pelnas, kurį choras, įvertinda
mas lietuvišką spausdintu žodg pado
vanojo "Laikui”.

LIETUVIAI
IMIGRANTŲ ŠVENTĖJE

Šių metų lapkričio 30 d įvyko imi
grantų šventė Boboje, kuri susidėjo iš 
dviejų dalių: Šv. Mišių ir meninės pro
gramos.

Šv. Mišios buvo koncelebruotos, 
kuriose dalyvavo įvairių tautų kunigai, 
o prie altoriaus buvo taip pat įvairių 
tautų jaunimo su savo kraštų vėliavo
mis. Lietuvius atstovavo "Birutės” 
draugijos narės: ponia Genė Macai
tiene, jos duktė Jane Macaitytė ir sū 
nus Povilas Macaitis bei Lietuvių Cen
tro šokėjų grupė "Inkaras” su tauti- ( 
niais drabužiais ir liet, vėliava. Viena 
altoriaus pusė buvo papuošta lietuviš
komis spalvomis.

Po Šv. Mišių mokyklos salėje įvyko 
meno programa, kurioje pasirodė ke
turios tautos su tautiniais šokiais: lie
tuvių, korėjiečių, paragvajų ir kroatu. 
Pirmoje vietoje pasirodė Lietuvių Cen 
tro šokių grupė "Inkaras” sušokęs 
penkius lietuviškus šokius, kuriems 
publikai karštai paplojo. Korėjiečių 
grupėje asirodė tiktai berniukas ir mer
gaitė su savo plastika, paragvaj iečių 
grupė kelios mergaitės, o kroatų gru
pė su savo tautiniais šokiais mikliai pa
šoko keletą šokių.

ÃRDUODAMÊI
| automobiliams
t) SKYDELIUS su grandinėle raktams LIPINĖLIUS— adesivos 

Chaveiro com emblema Vytis e bandeira

I ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJ

Marija Kristina Labunskaitė ir D<- 
niel Rudolfo Montuoro sukūrė šeimt 
židinį lapkričio 28 d. Šv. Širdies baz 
liko j e ir Graciela Liliana Labunskaii 
išteka už Horacio Ruben Garfia sai 
šio 17 d. Lomas de Zamora katedroj 
Jos yra Stanislovo Vytauto Labunsl 
ir Marijos Wisniewski dukros.
I

URUGVAJUJE
KALĖDŲ EGLUTĖ1 Praėjusį sekm 
dienj Urug.Liet.Kult.Draugijos rumi 
se įvyko vaikų Kalėdų Eglutės švent 
kuri meniškai spindėjo ir žėrėjo scer 
je.

Tos Draugijos valdybos pirm. Vyt. 
Dorelis pasveikino susirinkusius trur 
pu įvadu į pačią tos šventės prograr 
kurią parengė vaikų mokytojos Cec 
ja Dorelytė ir Jane Dobilevičienė. Te 
tiniams šokiams akordeonu palydėję 
Vytautas Evovlockas.

Programą sudarė: 1. Vaidinimas "I 
čios Lietuvoje" — tėvai su vaikais rei 
gė Kūčių stalą — aktoriais buvo : Kai 
na Krizanoski, Viviana Ramos — Lh 
sinskas, Adriana Pan-Tarimas, Veror 
ka Stek-Banevičius, Anali Kazlauske 
Luis Kazlauskas ir Garardo Dobilevi 
čius. Mažieji vaikai, lyg angeliukai,gi’ 
dojo Kalėdines giesmes. 2. Deklamac 
jos — Marisa Blazejevski, Adriana Pa 
Tarimas, Romina Fornara, Maria N( 
Evovlockas ir Carina Candia. 3. Tau! 
niai šokiai: mergaičių grupė šoko Šus 
tą, ir vidutinieji vaikai — Gyvatarą. V 
resnieji "Rintukai" šauniai sukėsi ke 
liuose tautinių šokių sukūriuose. Kai 
dos Lietuvoj — skaitė Gr.Pretkus ir 
R.Liešinskas

Vaikai išdavė paslaptį, kad Kalėdų 
senelis buvo kun. J.Sukackas, S,J.vai 
kų mokytojas. Visi vaikai patenkinti 
skirstėsi namo, džiaugdamiesi savo d< 
vanomis, gavę porą savaičių atostog
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KUN. PETRAS M. URBAITIS 
KlNIJOÍ 

mtòionwiuí 
fíÀ$AkõjÀ,"

KALĖJIME

Įžengęs j kalėjimai man skirtą patal
pą, turėjau konstatuoti, jog čia jau bu
vo apie 20 vyrų. . .20-čiai vyrų 6 kv me
trų patalpoj truputį ankštoka . . .Bet 
greit priaugom iki 26. Tikras vištų krep- 
šis. fKailungLkaip sako kinai.

Viduj — mirties tyla. Daugelis apie 
mane jau buvo girdėją. Kai kurie mane 
pažino. Buvo ten ir vienas mūsų moki
nys ir net buvęs mūsų mokytojas. . . 
Jis kalėjiman buvo patekęs dėl to, kad 
buvo mokytojavęs po nacionalistais. . .

Susiradęs kur atsisėsti, pradėjau kal
bėti vakaro maldas. Visų žvilgsniai ma
ne sekė: viduje nelaimės-draugai, iš lau
ko — trys kareiviai su prirengtais šautu
vais ir ištrauktais kardais. Tyloje visi 
žingeidžiai stebėjo "naująjį svetį", arba, 
kaip kalinių sakoma, "naująjį mokinį" 
arba, jei kalba eina apie valdžios žmo
nes, I "naująjį nusikaltėlį". . .

Gal po kokio pusvalandžio, žingeidu
mui sumažėjus, atsikelia vienas žmogus 
surakintom kojom ir, prisiartinęs, įtei
kia man savo žiemos paltą sakydamas:

— Pasidaryk sau pagalvę. . .
Dar du pasijudino iš kitos pusės.Nuo 

grindų nutraukė paklodėlę ir padavė ją 
pnan sakydami:

— Šį vakarą nėra šalta. Mes čia turim 
dar vieną: pasinaudok šia tu.

Buvęs mūsų auklėtinis pasveikino 
mane katalikiškai:

— San-Fu, tin-Chu-pou-jau
— Tėve, kad Dievas tau padėtų. . .Aš 

esu iš Shiu miesto, pas jus mokinausi ir 
vėliau per kelis metus mokiau. . .

Ir persižegnojo.
Kalėjime nakties metu uždrausta kal

bėti. . .Bet su nauju ir taip nelauktu sve
čiu kas iškęs nesukeitęs porą žodžįu t 
Stengėsi kalbėti kiek galint žemesniu 
balsu, patyliai. Kiek klausimų iš jų pu-

PARDUODAMAS
vertingas sieninis 

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS 
dydis: 80 x 60 cm

Kreiptis į Sv. Kazimiero parapiją, 
R.Juatindiba, 28, tel. 273—0338

____________________ —.

sės, tiek atsakymų iš mano. Ir greit bu
vom visi geri draugai. Vieno turėta šiek 
tiek arbatos: pirmiau už kitus buvau ap
tarnautas aš. Tačiau vakarienės nieks 
nematė. Aš jos nė nenorėjau.

Per visą naktį blankioj žibalinės lem
putės šviesoj mačiau bevaikštančius ke
lis sargybinius. Su kokia atyda jie mus 
sekė, kaip sąžiningai kiekvieną mūsų 
globojo, dabojo. . . Ir taip prabėgo,ačiū 
Dievui, be didesnių netikėtinumų.pir
moji naktis kalėjime. . .

Rytojaus dieną, tik prašvitus, pasi
girdo triukšmingas skambalas. Tai žen
klas keltis.

Sulig kalėjimo taisyklių tik vieną 
kartą buvo galima išeiti iš patalpos : 
veidui apsiplauti ir natūraliems reika
lams. Apsižvalgęs pastebėjau, kad ten' 
pat buvo dar kiti du kambariai,—vienas 
vyrų, kitas moterų. Ir visi pilni tokių 
kaip ir mes. Kareiviai visus stebėjo.žiū- 
rėjo, saugojo. Visus ragino, kad skubin- 
tųsi, nežiopsotų, vieno kito žodžio ne
sukeistų. Tikrai akili priežiūra. Prie vi
sų durų, kambarių, išviečių (su atviro
mis durimis, ir viešai atliekamais reika
lais. . .) stovėjo viskam pasiruošę karei
viai šaukdami, šautuvus kilnodami, dur
tuvus rodydami. . Viskas labai įspūdin
ga, ypač pradžioj. . .

Po pusvalandžio — uždaryti kitoms 
24 valandoms.

w*Trr-

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

Mim-sombnnhas. tipo Italiano e Alemão.

Vicente Vitor Banys Ltda.

Rua Coelho Barradas,104 • V. Prudente ■ Fone: 274-0677 Res.: 274-1886

Tuoj prasidėjo "dainųsekcija".Mūsų 
buvęs auklėtinis, geras muzikas, mo
kytojavo" mūsų patalpoj. Ant drėgnų 
nešvarių sienų buvo pakabinta kiniškai 
skaičiais nuo 1 iki 7, išrašyta melodija 
su žemiau didelėmis kiniškom raidėm 
prirašyta žodžiai. Visi stengėsi dainuo
ti, nes norėjo pasirodyti "uoliais moki
niais". . .Su mumis buvo ir vienas sene
lis kaimietis, su reta kiniška barzdele, 
beveik be dantų, apkaltintas, tikriau
siai keršto sumetimais, būk turėjęs sa
vo namuose paslėptą šautuvą. . .Buvo 
juokinga ir kartu gailu matyti jj taip 
atydų mokinį.. Atrodė, kad jis iš ti
kro ką nors apie muziką nusimanė (aiš
ku, kiniško skonio muziką), nes karts 
nuo karto pasakydavo savo nuomonę,, 
duodavo patarimą, pagirdavo ar papeik
davo "choristus". . .

Kitas neblogas muzikas atrodė vie
nas jaunuolis, prieš tris metus baigęs u- 
niversitetą, ekonomijos fakultetą. Jau 
visas mėnuo jis čia sėdėjo dėl to, kad 
būdamas dar jaunas berniukas, buvo į- 
davęs savo vardą politinei Ching:nin- 
vui — "jaunuolių sąjungai" ir vėliau,su
lig duotu įsakymu, nebuvo pats savęs 
apkaltinęs. . .Jis draugiškai ir man ir ki
tiems ateidavo j pagalbą atsiradus ko
kiam sunkumui ar iškylus neaiškumui.

Keli ten buvę krautuvininkai, apkal
tinti ir jie "slėpe^ginklus", su dainomis 
buvo mažiau susigyvenę. . . Jiems ne 
poezija, bet šaltas apskaičiavimas dau
giau buvo įprastas. Be to jiems, tur būt 
net ir kalėjime stovėjo ant širdies pas
kutinio meto ekonominiai sunkumai, 
nepatikimų asmenų į jų reikalus įsibro
vimas, netikra ateitis. Tačiau ir jų vie
nas kitas likosi pagautas dainos momen
to. . .

Keletas uolių opijaus rūkytojų pri-r 
pratusių prie visokių "gargaliavimų", 
aišku, nerado jokio sunkumo pasirody
ti gerais "daininikais". . .

Netrūko jaunuolių, suimtų kaip bu
vusių 'supuvusių laikų valdžios" poli
cininkų, reto kaip aktyvaus partizano. 
Buvo ir paprastų miesto vagių. . . Ir visi 
dainavo užmiršdami netikrą dabartį ir 
dar netikresnę ateitį.

Gretimame vyrų kambary girdėjosi 
panašios melodijos ,kurios kartais virs
davo baugiais riksmais, lyg karo šauks
mais. Moterys irgi dainavo nenorėda
mos atsilikti nuo vyrų . .

Nepratusiam visa ši aplinkuma atro
dė tikrai keista. Pirmą sykį atvykstan
čiam j šią vietą rimtai galėjo kilti klau-
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KINUOS MISIONIERIUS 
PASAKOJA

simas kur jis patekęs: j kokį dainų rojų 
ar j baisiai nerealų pasaulj.

Dar daugiau pasižvalgęs po savąjį 
naująjį "butą", pastebėjau ant sienos 
užlipdytą kalėjimo reguliaminą. Tarp 
kito kalėjime buvo uždrausta rūkyti 
(bet mano draugai naktimis vistiek rū
kė); uždraustos cpaslapčios kalbos, t.y. 
kada kalbama, reikia balsiai kalbėti,kad 
bent trys artimesni asmenys galėtų gir
dėti ir suprasti, kas sakoma: uždrausta 
pinigų turėti "' esant viskuo aprūpin
tiems". . uždrausta naktį kalbėti ir sė
dėti (bet nesant vietos atsigulti, ką gi 
darysi. . .")
Ant kitos sienos matėsi atsišaukimas 
prieš visokius "liaudžiai pavojingus gai
valus" su įsakymu, kad kiekvienas "lais
va valia save apkaltintų", kad "atsinau
jintų", kad pradėtų gyventi "naujo 
žmogaus žmonišku gyvenimu". . .

Pasieny buvo kelios iš rusų kalbos 
verstos knygos ir šiek tiek komunisti
nių laikraščių. Bet iš mūsų patalpos 
žmonių niekas jais nesiįdomavo. .

Pastebėjau, kad vieta buvo labai 
drėgna. Be to atvira visiems vėjams. O 
mes gulėjom ant žemės, pridengtos plo
nais kiniškais patiesalais. Aš miegojau 
ant ten rasto kažkokio audinio.Tik vė
liau sužinojau, kad jis buvo prieš man 
atvykstant, sušaudyto mano parapijie
čio nuosavybė. .

Kaliniai, kurie neturėjo arti giminių, 
buvo visų apleisti: su nešvariausiais, pil
nais įkyrių gyvūnėlių drabužiais ir ant
klodėmis arba ir visai be šių pastarųjų. 
Truputį susirūpinau, kai po pirmos nak
ties pasijutau ir aš beesąs anų nepagei
daujamų "svečių" grobis. .

Sulig reguliamino kaliniai gyveno iš 
savo kišenės. Kas ne turėjo artimesnių
jų, giminių ar draugų, kurie jį aptarnau
tų maistu, valgė valdžios ryžius, bet už
tat išeidamas iš kalėjimo turėjo sumokė
ti už dieną po 1500 kiniškų dolerių. Ne
brangu, bet bieko ir nevalgė;išskyrus 
samtį ryžių. Man buvo įsakyta, kad val
gyčiau kaip ir kiti — savųjų atneštą mais
tą. Davė leidimą, kad be maisto atneštų' 
man ir paklodę ir šiek tiek drabužių.

Sausio 9-tos dienos vakare išgirdau 
pažįstamą mano bendrabrolio, netoli 
manęs gyvenusio, misionieriaus balsą. 
Jis protestavo policijai prieš mano suė
mimą. Girdėjau ir šauksmus:

— Ką čia kalbi, kad jis nekaltaslMes 
nekaltų neareštuojam. Teprisipažjsta 
savo kaltę/tuoj bus paleistas. . .

įdomaudamasis pasistiebiau ant ko
jų pirštų. Nors ir per didelį vargą pavy
ko pamatyti man brangų bendrabrolį, 
ir ištikimą draugą, kuris,užmiršęs, visus

MUSŲ LIETUVA

"ATEITIES" PREMIJŲ 
ĮTEIKIMO IŠKILMĖS
"Bundantiems priklauso auštąs ry

tas. Drąsiems — bekraštis pasaulis. Ku
riančiųjų — nesibaigianti ateitis. . .

Džiaugiemės jaunųjų kūrybinėmis 
pastangomis. Žavimės, kad jie bunda. 
Džiaugiamės jų drąsa. Viliamės, kad jie 
didesniu ar mažesniu įnašu dės naujus 
ateities pamatus—tautai,žmonijai,Kris
taus karalystei.. ."—šiaisžodžiais,"Atei
ties" jaunimo konkurso premijų įteiki
mo iškilmes atidarė "Ateities" vyr. re
daktorius kun. dr. Kęstutis Trimakas 
spalio 18 d. Čikagos Jaunimo Centre.

"Ateities" redaktoriai dr. Arūnas 
Liulevičius ir Aldona Zailskaitė perskai
tė premijų ir atžymėjimų laimėtojų pa
vardes. Iš’cvietus jaunus kūrėjus sveiki
no vyriausias redaktorius K.Trinakas 
bei žurnalo administratorius Juozas Po- 
likaitis.

Premijos tūkstantį su viršum dolerių • 
suaukojo: dr. Albina Prunskienė, dr. Ka
zys ir Marija Ambrozaičiai, dr. Arūnas 
ir Aušrelė Liulevičiai, dr. Petras ir Ste
fa Kisieliai, Julija Svabaitė—Gylienė, 
kun. dr. Linas Sidrys (atsisakydamas 
jam skiriamos premijos sumos), Ateiti
ninkų Sendraugiu, Sąjungos centro val
dyba, Detroito studentų ateitininkų 
draugovė W.Cicero mokslievių ateiti
ninkų kuopa, Ateitininkų Šalpos Fon
das.

Mecenatų vardu laimėtojus pasveiki
no dr. A.Prunskienė: "Sveikinu premi
jas laimėjusius laureatus, kurie savo ta
lentus taip gražiai atskleidė, kad tapo 
pirmaujančiais. Sveikinu "Ateities" re- 

draudimus, man sušuko:
— Kunige Petrai, mes meldžiamės 

už tave.
- į brangius atjautimo žodžius atsa
kiau:

- Ačiū! Ačiū) Bet perdaug manim 
nesirūpinkit. Aš čia gana gerai gyvuoju.

Buvo tai pirmas ir paskutinis pasima
tymas su vienu iš saviškių. Tačiau tas 
daug gero man padarė: buvau tikras, 
kad ne tik mano bendrabroliai, bet ir 
tikintieji bei visi prijaučiantieji, sužino
ję apie mano likimą, melsis už mane. 
Tas mane labai sustiprino, - davė dau
giau drąsos ir tvirtybės kovoti iki galo 
už Dievą, už Bažnyčią, už tiesą.

(bus daugiau)
.u,.....  irmim...........mum n imi* 

DU KLAUSIMAI LAIKRAŠČIO SKAITYTOJUI :
1. AR ATNAUJINOTE ML PRENUMERATĄ?
2. AR NETURITE GIMINIŲ - DRAUGŲ, KURIEMS 

GALĖTUMĖTE UŽSAKYTI M.L. ?
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dakciją kuri ne vien žurnalą iškėlė į 
aukštumas, bet ir iškelia mūsų gabųjį 
jaunimą, mūsų jaunus kultūrininkus , 
besireiškiančius įvairiose kūrybos ša
kose".

Premijos ir atžymėjimai buvo paskir
ti 32 jauniems kūrėjams. Ne visi jie bu
vo premijų įteikimo iškilmėse — premi
juotų buvo ir iš Vakarų Vokietijos,Ka
nados bei Jungtinių Amerikos Valsty
bių abiejų pakraščių - Los Angeles ir 
New Yorko. Premijas laimėjusiųjų var
du padėkos žodį tarė Linas Palubinskas 
iš Californijos, ši rudenį pradėjęs studi
juoti Čikagos De Paul universitete: 
"Šiais laikais. . yra tarp žmonių komu
nikacijos stoka. . .Bet šiandieną pažy
mime mažą, bet vis stiprėjantį atsispy
rimą prieš komunikacijos ir supratimo 
puvimą. Paminime rašinius, eiles ir fo
tografijas, kurie visus paliečia bendru 
ūpu, bendra mintim, bendru pergyve
nimu. Atsižvelgiam į žurnalą, kuris jun
gia visus bendruose užmojuose.. . Pa
dėka priklauso tiems, kurie supranta ir 
bando stiprinti tuos ryšius, kurie išau
ga iš lietuviškos kūrybos. . ." <

Meninėje programoje Rasos Soliūnai- 
tės vadovaujama jaunų dainininkų gru
pė padainavo keletą nuotaikingų melo
dijų. Visą "Ateities" vakaro parengimo 
naštą nešė Ateitininkų Sendraugių cen
tro valdybos primininkas Vytas Soliū- 
nas, vadovaudamas specialiam komite
tui. Šalia premijų įteikimo iškilmių, me
ninės programos, vėliau vakare vyko šo-' 
kiai, kurių metu grojo Pakšto vadovau
jamas orkestras.

Sekančiais 1981 metais "Ateities" 
žurnalas minės 70 metų sukaktį. Tiki- 
mąsi, kad visose vietose, kur tikyra a- 
teitininku, toji sukaktis bus tinkamai 
paminėta, nes tas žurnalas yra visų atei
tininkų idėjų, kūrybos, informacijos bei 
inspiracijos centras.

Tame pačiame "Ateities" vakare bu
vo paskelbta, kad 1980-1981 m. "Atei
ties" jaunimo konkurso premijos jau 
yra suaukota arba pažadėta 1770 dole
rių suma. Kun. dr. Juozas Prunskis yra 
pažadėjęs 1000 dolerių: Kebliai, Kaman
tai, Kyliai, Kaulėnai ir Kleizos — 500 d. 
dr. Janina Jakševičienė įteikė 50 dol.,o 
Faustina Mackevičienė pati aukojo ir iš 
savo sukviestų svečių tame vakare surin
ko 220 dol.

• Be lietuviškos spaudos nebus są
moningos tautos.
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SKAITYTOJAI RAŠO...

ATSILIEPIMAS
Rašo kun. Gavėnui: Esu nepaprastai dė
kingas už Jūsų rūpestį Seinų lietuviais. 
Jie šio rūpesčio tikrai verti. Susižavėjęs 
perskaičiau reportažą "Kaip susitikau 
su Šv. Tėvu". O dabar gavau ir TĖVIŠ
KĖS ŽIBURIU" numerį su straipsniu 
"Vilniuje lenkams galima, Seinuose lie
tuviams — ne". Svarbu, kad tas reika
las visada liktų gyvas lietuvių tarpe. . . 
Aš vis negaliu pamiršti Popiežiaus žo
džių, kuriuos pasakė čia, radijo stotyje, 
žiūrėdamas į Lietuvos žemėlapį, kai jam 
priminėm Seinų lietuvius: "Indispensa- 
bile, indiepensabile . " Jeigu lietuviai 
neatleis spaudimo, tikiu, kad pergalės 
sulauks anksčiau. (Dr. V.K., Vatikano 
Radijo lietuviškos programos vedėjas).

KALĖDOMS MUSŲ LIETUVĄ 
SVEIKINO

Aleksandras ir Marytė Bumbi iai 
Kun. Albinas Margevičius, salezietis mi
sionierius Japonijoj:
Linksmų šv. Kalėdų visiems. Dėkoju už 
žurnalą "Musų Lietuvą".
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmi
ninkas, lankydamasis Australijoj rašo 
ML-vai:

Ora. HELGA HERING
MEDICA ' GYDYTOJA

HOMENS SENHORAS CRIANÇAS

KALBAMA LIETUVIŠKAI

Av. Eulina, 99 • V. SU. Mina das 81)0 as 12 h. 
das 14300 às 1800 Fone: 265-7590 
Rua Quartim Barbosa, 6 • B. do Limão

MUSŲ LIETUVA

Vytautas Morkūnas iš Kanados:Sv. Ka
lėdų proga siunčiu $ 50 už ML prenu
meratą. Iš ML daug sužinau kas geroS. 
Paule. Mano duktė (Aido choristė bu
vusi S.Paule) McMasterio universitete 
studijuoja muziką ir per Kalėdas giedo
jo solo "Šventąją Naktį"'

Dr. Vytas Kiaušas per kun. Urbaitį svei
kina visus iš Porto Velho Rondonijoj.

Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos 
valdyba pasiuntė Vydūno Jaunimo Fon
do menišką kalėdinę kortelę (šiaudinu
kų montažą sukurtą Sibire) su sveikini
mais.

"NAMIE KALBĖSIM LIETUVIŠKAI"
Jaunavedžiai Arnaldas ir Janetė Ni

kitin Zizai, grįžę po vieną savaitę užtru
kusios vedybinės kelionės, pakvietė kun. 
Pr.Gavėną pašventinti naujus namus,ku
riuos pasistatydino V.Prudentėj, ant 
kalno. Kunigą jaudino ne tik rūpestis 
pašventinti naują namą ir jj išpuošti re
liginiais bei tautiniais motyvais, bet ir 
pastangos kurti ir ugdyti lietuvišką šei
mą. "Namie mudu kalbėsim tik lietu
viškai; ir kai atsiras vaikų, jie galės tuo
jau iš pat mažens lengvai išmokti lietu
viškai", ryžtingai kalbėjo ponia Janetė/ 
kurios tėvas, nors nelietuvis,bet "su
pranta lietuviškai", kaip jis pats giriasi 
- ir įrodo.

UŽSIMOKĖJO ML:

VAR KALA Albertas 
NAKVAZAS Petronėlė 
KAVALIAUSKIENĖ Pola 
PLECKAITYTÉ Ona 
VIDMANTAS Antonia 
JOVAIŠAS Viktoras 
TAR VYDIS Stasys 
KAVELIŪNAS Jurgis 
RĄLICKAS Feliksas 
SVALKINIENÉ Antonina 
SE J LINAS Motiejus 
KLEMENSAS Jura 
E.MAJUS Antonius 
SAULYTIS Izidorius 
POŽERAITĖ Karolė 
JOTEIKAITĖ Angelė 
KULIEŠUS Vincas ■

J. BUTRIMAVIČIUS
ADVOCACIA

CIVIL. Inventario, Despejo, etc. COMERCIAL. Falência, Cobrança, etc
TRIBUTÁRIA: Imooctobe Renda. ICM, IPI

Rua Bario de tguape, 212 - 4o amLs/45 • Liberdade Fone; 279-593 7
Hortóo éss 9D0 às 11D0 e das 14500 às 18 D0

Rua Campos Novos, 590 - V. Zetina - Horário das 19D0 às 21 D0

KALBAMA LIETUVIŠKAI
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VILKAS Konstancia
SERBENTAITÉ Ona
NAVICKAS Antanas
SKARUPSKAS Kazimieras 
VAIČAITIENĖ Elžbieta

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
Sausis

18 — V.Zelina: 11 vai.
— Mooka: 8 vai.
— Agua Rasa: 8:10 vai.
— Mionho Velho: 11 vai.

25— V.Zelina: 11 vai.
— Mooka: 8 vai.
— V.Anastacio: 9 vai.

Vasaris

1— V.Zelina: 11 vai.
— Mooka: 8 vai.
— Pque Nações: 10:30 vai.
- Casa Verde: 16:15 vai.

8— V.Zelina: 11 vai.
— Mooka: 8 vai.
— Jaçanã: 8:30 vai.
— Bom Retiro: 10:15 vai.

15— Mooka: 8 vai.
— Agua Rasa: 8:10 vai.

22- V.Zelina: 11 vai.
— Mooka: 8 vai.
— V.Anastacio: 9 vai.

ŠYPSENOS
Žvėryne

Sargas: “Čia, mano ponai, yra 
gyvatė boa constrictor, ji pus
ryčiams suryja po visą aviną. 
Prašom tamsta, ponas, prie jos- 
arti neiti!”
Dailininko darbas

Atsilankęs i dailininko stu
dija Pranaitis klausia meni
ninką:

— Kiek tamsta nori už ta- 
piešini?

— 600 doleriu..
— Klausyk. gerbiamasis, t.ii 

beprotybė.
— Atsimink tamsta. jog i.n 

vra mano dešimties metu dar- 
bas. Septynias dienas turėjau 
ji piešti ir dešimt metų lauk
ti, kol parduosiu.
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GRAŽIOS VESTUVĖS

Praeitą šeštadienį V.Zeiinos bažny
čioje susituokė Vera Patricija Garkaus- 
kaitė ir Eduardas Greičius. Šliubas, kurį 
davė kun. Juozas Šeškevičius, buvo su 
mišiom. Vestuvinis balius, kurį tikrai 
lietuviškai paruošė jaunųjų tėvai ir gi
minės, įvyko Šv. Kazimiero parapijos sa
lėje. Vestuvių baliui ypatingai gražu ir 
simpatišką atspalvį davė gausus jauni
mo dalyvavimas. Tai ne nuostabu, nes 
Patricija ir ypač Eduardas dalyvavo tau ' 
tiniu šokiu grupėje ir Volungės chore. 
Jaunimas ne tik šoko sambą, bet ir tra
dicinius šokius, lietuviškus tautinius šo
kius ir ratelius. Tai davė didelio pasiten
kinimo senesnlesiems, kurie matė, kad 
jaunimas palaiko lietuviškas tradicijas. 
Svečiu buvo virš 300, kurių dalis net iš 
toli atkeliavusiu. Jaunųjų tėvai, ypačAI- 
bertas Greičiuszbuvo patenkinti, kad 
šventė praėjo gražiai, sklandžiai su visų 
pasitenkinimu. Dabar jauniesiems telie
ka palinkėti laimingos ir gražios ateities.

PR

APSILANKYMAS
"VAIKU MIESTE"

Sausio 9 dieną, inžinierijos studento 
Mauricijaus Bendoraičio pavėžinti,Val
teris Belepetravičius, Jonas Butkus ir 
kun. Petras Urbaitis aplankė prie Jun- 
diai saleziečiu vadovybėj gražiai bevei
kiantį "Vaikų miestą — Cidade dos Me
ninos". Tai mokyklos ir bendrabutis , 
skirtas našlaičiams ir neturtingiemsvai- 
kams.

"Vaiku miestas" yra vienos turtin
gos dosnios ponios įkurta, ir šelpiama 
institucija. Pati vietovė erdvi. Turi spor
to aikštes, atviras ir uždaras "gimnazi
jas"; turi ir didelį baseiną, kuris ypač 
karščio metu labai vertinamas.

Vasaros atostogų metu "Vaikų mies
tą' (Estrada Marechal Rondon, 64,5 
km) užpildo virš šimtas dvasinių pašau
kimų jaunučiu kandidatu. Šiemet jų tar
pe yra ir vienas lietuviukas — Stasys 
Rinkevičius, iš Carapicuibos.

Ten vaikai ir poilsiauja, ir mokosi. 
Jauni saleziečiai, visus mokslo metus 
dirbą didelėse kolegijose, parapijose bei 
oratorijose, ir per atostogas savanoriškai 
aukojasi jaunimui. Jie tikisi, laikui bė-

RYMANTĖ STEPONAITIS Į
TRADUTORA JURAMENTADA

LITUANO I
Horário Comercial: Das 19 as 21 horas: I
Teis.: 853-0026 R.Pedroso Alvarenga, I

881-7792 505, - ap.57 TeL:
852-0677, São Paulo!
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gant, iš tų jaunučių susilaukti sau ben
dradarbių — saleziečiu.

Vertėtų, kad ir plačioji São Paulo lie
tuvių visuomenė daugiau susirūpintų sa
vo nebejaunu kunigų būsimais pavaduo
tojais — ieškotų ir žadintų daugiau lie
tuvių jaunuolių darbui Kristaus vynuo
gyne. <

(KPU)

ATŠVĘSTAS GIMTADIENIS

Kaip kiekvieną mėnesį, taip ir šį mė
nesį, Casa Verde buvo atlaikytos lietu
viškos pamaldos, kuriose dalyvavo daug 
tautiečiu, ir iš kitų apylinkių- Vargo — 
nais giesmes palydėjo p.Alf.Petraitis . 
Ne tik, kad tai buvo pirmas mėnesio ir 
metų sekmadienis, bet tai buvo kun.Pe- 
tro Rukšio gimtadienis, tai po mišių 
žmonės važiavo į Šv. Kazimiero parapi
ją, kur jau laukė šeimininkės su gra
žiai paruoštais stalais ir jau pradedamu 
kepti "Churrasco". Visi pasivaišino 
linksmoje nuotaikoje ir prie gimtadie
nio torto sugiedojo ilgiausių metų, ne 
tik kun. Petrukui, bet ir kitiems, kurie 
šiuo laiku švenčia savo gimtadienj:Onu- 
tė Stankūnaitė, Cecilija Joteikaitė. Vai
šių ir "churrasco'1 paruošimu rūpinosi 
Veronika Dimšienė. Tarp šio subuvimo 
dalyvių buvo taip pat svečių iš Čikagos 
pp. Vincas ir Onutė Kuliešiai ir Stepas 
Paulauskas.

Linkime kun. Petrukui ilgiausiųme- 
tų ir kad toliau darbuotųsi parapijos ir 
lietuvių labui.

Casa Verde parapiečiai

MOŠŲ MIRUSIEJI
VYTAS DILYS — Marcinkevičius mi

rė netikėtai sausio 6 dieną vos spėjęs at
švęsti 35-tą savo gimtadienį (sausio 5d.) 
Velionis buvo gimęs S.Paule ir dirbo 
siuvykloje. Liūdesyje paliko motiną E- 
leną, patėvį Joną Marcinkevičių, sese- 

•ris> Lydiją ir Vandą su šeimom ir bro
lius Povilą ir Algirdą taip pat su šei
mom.

Buvo palaidotas Cachoeirinha kapi
nėse.

Sausio 9 d. Heliopolis ligoninėje mi
rė EDUARDAS NIKNEVIČIUS 70-ties 
metų,nevedęs. Velionis buvo operuo
tas anksčiau, bet po operacijos neatsi
gavo.

Iš Kauno Brazilijon atvyko 1927 m. 
ir daugiausia dirbo prie transporto S. 
Paulo — Rio. Ligos metu jį prižiūrėjo 
sesuo. Buvo palaidotas V.Alpinos kapi
nėse. _______

Mill I imu....n imi ■ I... a 1 I L.AI/

( Dr. ALEKSAS KALINAUSKAS
ADVOGADOS

Irwontário, Despejo, Desquite, Divorcio, 
Processo Crime, Processo Trabalhista, Etc.

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

Svečiai iš Kanados Micheline ir Algis Be— 
niušiai prie V.Zeiinos bažnyčios ir lietuviško 
kryžiaus. P.Rukšio nuotr.

PABRANGO PAŠTO PASLAUGOS
Nuo sausio 1 dienos Brazilijoje pa

brango pašto paslaugos į užsienį.Dabar 
laiškas iki 10 gramų svorio j P,Ameri
kos kraštus kainuos 30 kruzeirų, j JAV 
bes ir Kanadą — 35 kruzeirai, o j Euro
pos ir kitus kraštus — 40 kruzeirų.Spau 
dinių naujos kainos taip pat pakilo iki 
30, 40 ir 50 kruzeirų.

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. A- 
merikai oro paštu 32 dol. Šiaurės Ame 
rikai oro paštu 40 dol. Europoj ir kituc 
se kraštuose 50 dol.

METINĖS MIŠIOS
už A.A. JONĄ DIMŠĄ Vasario
8 d., 8 valandą šv.Kazimiero koplyčioj. 
Kviečiu draugus ir pažįstamus jose da
lyvauti. Ir iš anksto dėkoju.

Veronika Dimšienė

Dr. PAULO KALINAUSKAS
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LIETUVOS NACIONALINE 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

PIMEŽIMAS
Sausio 25 dieną, tuoj po sumos,Jau

nimo Namuose, šaukiamas Sv. Juozapo 
Vyru Brolijos VISUOTINAS SUSIRIN
KIMAS.

Dienotvarkėje bus naujos valdybos 
rinkimai, darbo—veiklos apyskaita.

Narių dalyvavimas yra būtinas.
Valdyba

ŠV JUOZAPO BENDRUOMENĖS 
IŠVYKA Į LITUANIKĄ

bus sausio 25 dieną. Norintieji pietauti 
Svečių Namo svetainėje prašomi užsi
rašyti iš anksto. Neturintieji savo susi
siekimo priemonių prašomi kreiptis j 
Vila Zelina kleboniją. (Tel. 63-59-75). 
Kas nori, gali vykti taip pat visam sa
vaitgaliui.

ATEITININKŲ STOVYKLA
Norintieji dalyvauti ateitininkų sto

vykloje, prašomi paskambinti Lucijai 
Banytei telefonais: 274.1886 ar 274- 
0677

LINAS ARDAVICIUS JAKUTIS
sėkmingai baigė elektronikos kursą "Jo? 
no XXIII Kolegijoje". Pats Linas ir jo 
brolis Pranas nuo seniau liko našlaičiai 
be tėvo, motinos Marijos Ardavičiutės 
Jakutienės globoje, kuri dirba, kad iš
laikytų šeimą.

Linas ir Pranas yra darbštūs vaikinai, 
įdomaujasi paišymu ir vario darbiniais. 
Sveikiname Liną ir linkime sėkmės to
limesniame moksle.

KPU

LIETUVIŠKOS SPAUDOS RĖMĖJAI

YRA SAVOS TAUTOS GYNĖJAI

SĄJUNGOS
Visuotinis narių

1981 metais Sausio mėn. 25 dieną — sekmadienį — 16 valandą, šaukiamas Lie
tuvių Sąjungos—Aliança visuotinis narių susirinkimas, savo būstinėje, Rua Litua- 
nia, 67 — Moóca. Visi nariai, būtinai užsimokėję nario mokestį, privalo dalyvau
ti. Bus renkamas 1981/1982 metams PIRMININKAS ir kit. Valdybos na
riai ir Revizijos Komisija. Nesusirinkus reikalingam narių skaičiui nustatytą valan
dą, susirinkimas įvyks už pusės valandos, bile kokiam narių skaičiui apsilankius , 
kurių nutarimai skaitysis legalūs ir privalomi.

Šio ML numerio

GARB ÉS LEIDĖJAS

kuriam Laikraščio Administracija nuoširdžiai dėkoja 
ir

linkL sėkmingo bendradarbiavimo su lietuviška spauda

JAUNIMO STOVYKLA
Yra ruošiama bendra jaunimo stovy

kla Lituanikoje nuo sausio 25 iki vasa
rio 1 dienos (25.1—1.11). Kviečiamasvi- 
sas lietuvių kilmės jaunimas nuo 8 iki 
20 metų. Stovykloj dalyvaus ir t. An
tanas Saulaitis.

Užsirašyti ir informuotis pas p. Eu
geniją Bacevičienę (tel.63.93.43).

VEIKLOS KALENDORIUS

Reikia susidaryti bendrą šių 1981 metų 
visuomeninės veiklos kalendorių. Čia tik keli 
palaidi griaučiai pirmųjų keturių mėnesių: 
juos reikia patikslinti ir papildyti.

Sausis
- At-kų sandraugių sueiga

25 — Šv. Juozapo Vyrų Brolijos visuotinas su
sirinkimas

25 — Šv. Juozapo B-nės išvyka į Lituaniką
25 — Jaunimo stovykla Lituanikoj (iki 1.11)
31 — Kunigų susirinkimas šv. Kazimiero p-jos 

klebonijoj.

Vasaris
1 — Išorinė Don Bosco šventė

— Lietuvos Nepriklausomybės minėjimas
— BLB-nės valdybos rinkimai

11—15 — VII PAL kongresas Buenos Airėse

Kovas

1 — Šv. Kazimiero šventė brazilams Mookoj
8 — Šv. Kazimiero atlaidai Mookoj

— Šv. Juozapo šventė V.Zelinoj

Balandis

12 — Verbų sekmadienis
— Velykinės rekolekcijos

19 — Velykos—Rezurekcija V.Zelinof

- ALIANÇA
susirinkimas

DĖMĖSI O!
ATENÇÃO1

REUNIÃO DA JUVENTUDE 
LITUANA

Todos os jovens descendentes de li- 
tuanos 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 entrosamen 
to entre a Juventude Lituana, e sucede 
à reunião ocorrida dia 21 de dezembro.

Contando c/a participação de todos- 
agradecemos antecipadamente.

VASAROS ATOSTOGŲ PRADINIS 
LIETUVIŲ KALBOS KURSAS

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais p. Al. 
□.Petraitis savo rezidencijoj duoda lie
tuvių kalbos pamokas. Studentai atos 
togų metu gali lengviau pasinaudoti šia 
proga ir padėti bent pagrindus toli 
mesniam lietuvių kalbos mokymuisi.P 
Petraitis vartoja KORESPONDENCI 
NIO LIETUVIU KALBOS KURSO 
MEDŽIAGĄ, taip kad vėliau studentas 
galės tęsti savistoviai tas pamokas. Pra
eitą savaitę dalyvavo 9 mokiniai. Dėl 
informacijų galima kreiptis telefonu 
65,32.86.

SVEČIAS IS SANTA CATARINA
Sausio 8 d. Sv. Kazimiero parapijoj 

lankėsi klierikas — filozofijos studen
tas José Alberto MINDER (Minderįs ) 
JOsė Alberto susipažino su Lietuviška 
veikla per brazilišką žurnalą, kuriame 
buvo recenzuota ML išleista Lietuvių 
Katalikų Bažnyčios Kronika portuga 
liškai. Iš BRUSQUE (S.Catarina), kur 
lanko kunigų seminariją, José Alberto 
prašė daugiau žinių apie Lietuvą, įsira 
šė j Korespondencinj Lietuvių kalbos 
kursą ir užsisakė Musų Lietuvą. Dabar 
vykdamas j São José dos Campos, kur 
gyvena jo tėvai, sustojo S.Paule, kad 
galėtų arčiau pažinti lietuvių saleziečių 
veiklą. Svečias nusipirko lietuviškos 
muzikos juostelių, atnaujino ML pre
numeratą ir buvo aprūpintas informa
cine medžiaga apie Lietuvą.
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