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Jaunieji pabėgėliaiPokario metais visas pasaulis kalbėjo apie karo pabėgėlius. nes tai buvo pasaulinio masto reiškinys.. Šiandieną apie juos nebekalbama plačiu mastu, nes tokių pabėgėlių atsiranda tiktai viename kitame krašte, kur suliepsnoja karas. Mūsų išeivijoje atsirado savotiškai reiškinys, būtent, jaunieji pabėgėliai, kurie mažai pastebimi, bet jie gausėja ir kelia susirūpinimą. Kas jie ir nuo ko jie bėga? Tai tas mūsų jaunimas, kuris traukiasi nuo lietuviškos bendruomenės. Jo yra dvi rūšys: tas, kuris iš mažens neįauga lietuvių bendruomenėn, ir tas, kuris įžengęs į savo tautiečių eiles, pabėga iš jų. Pirmosios rūšies jaunuoliai-ės dažnai lieka nuošaliai nuo lietuvių bendruomenės dėlto, kad su tėvais gyvena nuošaliose vietovėse, neturi progos dalyvauti lietuvių gyvenime, negali lankyti lietuviškos mokyklos. Jie susvetimėja ir žiūri į lietuvius kaip nesavus žmones. Jiems daug artimesni pasidaro kitataučiai, su kuriais artimai draugauja. Būna ir tokių atvejų, kai tėvai sąmoningai laikosi nuošaliai nuo lietuvių bendruomenės ir savo vaikų neleidžia į lietuvišką mokyklą, lietuviškas organizacijas. nemoko lietuvių kalbos, stengiasi patys su vaikais kalbėti angliškai ar kita kuria gyvenamo krašto kalba. Tuo būdu ne tik vaikai, bet ir tėvai tampa lietuvių bendruomenės pabėgėliais-dezertyrais.ANTRA pabėgėlių rūšis ateina iš lietuviškoje veikloje dalyvaujančių ar dalyvavusių. Tai jaunuoliai-lės, paniekę tam tikrą tautinio sąmoningumo laipsnį, bet dar pilnai nesupratę lietuviškosios veiklos svarbumo. Jie dar nepagalvoja, kad jų lietuviškumas yra gyvybinės reikšmės išeivijos gyvenimui ir lietuvių tautos ateičiai. Svarbiausiu dalyku jie laiko profesinę karjerą, nes, norint ko nors augštesnio pasiekti, reikia įtempti visas jėgas. Ir taip be blogos valios tokie jauni lietuviai dingsta iš savosios bendruomenės veiklos. Per eilę metų jie Įsistiprina savo, profesijose, pakyla ekonomiškai, bet palengva atitrūksta nuo lietuvių. Užimti savo profesijos darbais, jie neranda laiko dalyvauti lietuvių renginiuose, kurie, be to, jiems pasidaro ir neįdomūs, nes neišplaukia iš jų pasaulio. Tuo būdu nejučiomis jie pabėga iš lietuvių bendruomenės, apsiriboja siaurais draugų rateliai ir sutikima save pasaulį. Tokių pabėgėlių yra jau gana daug. Kadaise buvę jauni veikėjai lietuvių eilėse nebesirodo. Būdinga ir tai, kad šiuo keliu, pasuka net buvę veiklūs jauni studentai. Išsikėlę studijuoti į kitą miestą, jie nutraukia ryšius su savo organizacija, o naujoje vietoje į lietuvišką veiklą nesijun- gia. Vieni neturi laiko, kiti jaučiasi svetimi, neranda draugų ir t.t. Ir taip jie įsijunga pabėgėlių eilėsna.TAI gana grėsmingas reiškinys. Džiaugiamės mokyklomis, esamomis lietuvių jaunimo organizacijomis, bet ir jų eilės negali sukliudyti pabėgėlių. Neabejotinai reikia specialios iniciatyvos bei dėmesio šiai problemai spręsti. Žvelgiant į pirmosios rūšies pabėgėlius, aiškiai matyti, kad jų nutolimas nuo lietuviškos bendruomenės, pradėtas vaikystėje, yra gana gilus ir nelengvai nugalimas. Visdėlto ir čia atsiranda asmenų, kurie patys randa kelią atgal į lietuvių bendruomenę. Reti tai atvejai, bet jų yra. Tada, kai jaunuolis ar jaunuolė subręsta tiek, kad pradeda jieškoti savo tapatybės šaknų, palengva atranda kelią į lietuvišką bendruomenę, o per ją — į lietuvių tautą. Žy-
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ADVOKATÉ JOANA KURAITĖ yra puikus jaunosios išeiviu kar
tos veiklumo pavyzdys.Adv. J.Kuraitė yra Kanados Lietuviu Žmogaus 
Teisėms Ginti Komiteto pirmininkė ir dabartinės Kanados Lietuviu 
Bendruomenės pirmininkė. Pernai ji laimėjo Eugenijaus Kriaučeliūno 
Jaunimo visuomeninės yeiklos premija.

miai geresnių rezultatų galima tikėtis iš antrosios rūšies pabėgėlių. Jų nutolimas nuo lietuviškos bendruomenės nėra toks gilus. Jų ir lietuvių kalbos mokėjimas būna visai neblogas, trūksta tiktai ryšio su lietuviška veikla. Patys to ryšio jie nejieško, bet jei atsirastų iniciatyva iš kitų ryšininkų, galimas dalykas, dalykas, galėtų naujai įjungti pabėgėlį į lietuvišką bendruomenę. Dėlto aktyviosios lietuvių veiklos jėgos turėtų atkreipti dėmesį į tokių pabėgėlių grąžinimą. Čia nemažai galėtų pasitarnauti ypač jaunimo organizacijos, dainų bei šokių sambūriai. Jie turėtų imtis iniciatyvos kviesti į savo -eiles nuošaliai stovinčius pabėgėlius. įjungti savo veiklon ir tuo būdu laimėti juos lietu- - viu bendruomenei. € Tėviškės Žiburiai
Lietuvos nacionalinė 

M.Mažvydo biblioteka

1



MUSU LIETUVA

SEMANARIO
Rua Juatindiba, 28 Parque da Moóca - CEP 03124 
São Paulo - Brasil Caixa Postal, 4421 - CEP 01000 
Diretor Responsável: VYTAUTAS BACEVIČIUS 
Administrador. STANISLAO ŠILEIKA

Redige Equipe Editorial ■ Fone: 273-0338

SMJSU 
LIET LTW 
"NOSSA LITUANIA

Metinė prenumerata Brazilijoj iki liepos mėnesio CrS 750,00 

Prenumerata paprastu paštu (užsienį: 25 Dol.
Prenumerata oso paštu Šiaurės Amerikon: 40 Dol.
GARBĖS PRENUMERATORIUS CrS 3.000,oo 

Užuojautos. Sveikinimai ir Skelbimai (Anundos) mokami už skilties (Coluna) centimetrą po Cr. S 75,00 
Už skelbimų kalbą ir turinį Redakcija neatsako Rašiniai grąžinami tik autoriui prašant.
Straipsnius ir Korespondencija Redakcija taiso bei tvarko savo nuožiūra, 

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

Atskiro nume no kaina CrS 15,00
Į P. Ameriką oro pastų: 32 DoL 

į tolimus kraštus 50 Doi
Vieno Numerio GARBĖS LEIDĖJAS C r. 1.500,00

NR.3 (16901 1981.1.22 
riiitfifMriTimm—i iu iVlr iinii i tu m   iru,niiTjTTiinmnBBiiwvii mui iiiiillWMWiíirniílMkjAitfifi- Ti.

Savaitei bėganti
Ali. D. Petraitis

Taigi jau pradėjome Naujuosius metus jau 
net sausio mėnuo įpusėjo. Po gražiausiu linkė
jimu, kad šie metai būtu geriausi ir laimingiau
si tenka dabar tik laukti, kad tokie jie iš tikro 
būtu.

Dauguma išvažinėjo kur į pajūrį atostogų, 
tai gyvenimas lyg ir apmirus. Jaunimas dabar 
ilsisi, kai kiti ruošiasi stoti j universitetus, lai
ko stojamuosius egzaminus.

Kalbant apie studentiją, šiuos metus pra
dėjome vienu įdomiu faktu. Dar metų pabai
goje man skambina dr. Sandra Saldytė ir klau
sia:

ĮSPŪDŽIAI IŠ MADRIDO 
KONFERENCIJOS

Juozas P R U N S K I S
Madrido konferencija,kur dalyvau

ja delegacijos 35 tautų, pasirašiusių 
Helsinkio susitarimą,Maskvai atnešė 
nemažai nemalonumų.Rusai tiek truk
dė, kad per kelias savaites ,iki kon
ferencijos pradžios, nebuvo įmanoma 
susitarti dėl dienotvarkės. Tačiau 
NATO valstybės,drauge su Ispanija, 
laikėsi kietai ir konferencija neiširo 
Jau atidaromose sesijose,kuriose 
kiekviena delegacija turėjo progos pa
sakyti savo žodį, daugelis priminė Af 
ganistano užpuolimą, Maskvos vykdo
mą žmogaus teisių laužymą.

Amerikiečių delegacijos pirm.Gri 
ffin Bell du kartu suminėjo Lietuvą, 
pažymėdamas ten laužomas žmogaus 
teises ir pabrėždamas,kad ir dabar, 
kai jis kalba, Petkus ir kiti disidentai 
yra laikomi kalėjime už pastangas , 
kad būtų įgyvendintos laisvės, kurias 
ir Rusija pasirašė Helsinky.

Antrą savaitę įvykusiame uždara
me konferencijos posėdy,} kurį laik
raštininkai nebuvo įleisti. britų dele
gacijos viceprezidentas savo kalboje 
priminė Klaipėdos bažnyčią, kurią pa' 
sistatė katalikai ir kurią vėliau oku
pantai iš jų atėmė,paversdami pašau 
lietiškiems reikalams.

Lietuviai, drauge su estais ir lat
viais, lankome įvairias delegacijas, 
stengdamiesi laimėti jų prielankumą 
Lietuvai, Latvijai ir Estijai. Pabaltie
čių atstovai buvo susitikę su Vatika
no , švedų, portugalų, olandų, britų, vo
kiečių, amerikiečių delegacijomis. Pa
aiškinome mūsų krašto sunkumus o- 
kupacij o j e, aprūpinome reikiama lite> 
natūra, painformavome kaip vyksta 
mūsų kraštuose rusifikacija,religi-

Kun. Dr. J. P R U N S K I S 

jos persekiojimas,Helsinkio grupių 
kalinimas_.net ir į beprotnamius už
darinėjimas . Valstybių delegacijų na
riai mus prielankiai išklausė, duoda
mi vilčių,kad iškilus klausimui, jie 
mus palaikys. Lankėme ir daugiau de
legacijų.

Kai Madrido konferencijoje primi
nė rusams Klaipėdos bažnyčios atė
mimą ar kitus jų nusikaltimus prieš 
Žmogaus teises, rusai tik kai iš re
korderio kartojo tą patį - tai mūsų 
vidaus reikalas, nesileisdami į gin - 
čus dėl atskirų atveju.

.Pasaulio laisvųjų latvių federaci
jos pirm. dr. Ilgvars Spilners Madri
de, lapkričio 18 d., Latvijos nepriklat

- Ar pažadas bus ištesėtas?
Aš beveik buvau primiršęs, kad atsirado gru- • 

pé jaunuolių, norinčių panaudoti savo atosto
gas ir pasimokyti lietuviškai. Kadangi šiemet 
atostogų neturiu, tai buvau pažadėjęs praves
ti trumpą sausio mėnesio bėgyje atostogini lie
tuvių kalbos kurselį. O dr. Saldytė jau pasiro
do suorganizavusi ir tik Saukiant dienos ir va
landos.

- Sutarta. Sausio penktą, pirmadienį, aš
tuntą su puse vakaro. Po dvi pamokas kas va
karą ir du kart savaitėje, gerai?

Ir taip pradėjome vasaros trumputį kurse
lį. Pirmą pamoką devyni, antrą dar priaugo 
vienu daugiau. Taigi, dešimtukai nežiūrint ši
lumos, lietaus ir kelionės mokosi visu rimtu
mu savo tėvų ar senelių kalbos.

Kokie motyvai atvedė juos į pamokas? La
bai įvairūs. Štai kai kurie iš mokinių pasisa
kymo:

“Kad neužmirščiau trupučio, kiek moku.
Ši kalba viena poetiškiausių pasaulyje“.

“Noriu išmokti, nes kai reikia kalbėti pasi
daro sunku ir nieko neišeina“.

“Noriu išmokti lietuviškai iš smalsumo,be
to, šių dienų pasaulyje tai yra labai svarbu“.

“Esu lietuvių kilmės ir noriu dalyvauti ko
lonijos žmonių tarpe“.

Kiti pasisakymai praktiškesni: “Reikia su
sikalbėti, nes manau keliauti į jaunimo kon
gresą“. Arba dar tiesiau: “Noriu susikalbėti 
su lietuviais“.

Iš tiesu jie visi žino, ko nori, nes dalis jau 
baigę universitetą. Jau išėję į gyvenimą ir da
bar pajuto, kaip yra naudinga ir reikalinga 
tarp lietuvių, kur jie bebūtų,.įsikalbėti lietu
viškai.

■- - — - --- ---

somybės šventes prog^ buvo sušau 
kęs spaudos konferencija. Džiugu Ra d 
tarptautinio spaudos klubo patalpose 
susirinko gausiai laikraštininkų. Di. 
Spilners savo pranešime plačiau už
griebė ir Lietuvos sunkumus. Jis iš
kėlė tikybos persekiojimą okupuotuo
se kraštuose. Okupantai sudarė reli
ginių bendruomenių veikimo taisyk
les, kurios labai suvaržo tikinčiuo - 
sius. Užkirstas kelias į valdines aukš
tesnes tarnybas, neįleidžiami i atsa-
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Artūras MIČI ŪDA S, VLIKo Argenti
noje įgaliotinis,Argentinos " Telem" 
politinių žinių agentūros skyriaus ve
dėjas, visuomenės veikėjas.

kingus Švietimo postus. Pabaltiečiais 
okupantai nepasitiki.Siekia rusifika
cijos, vykdo kolonializacijos politiką. 
Latvijoj sumažėjo latvių procentas 
54%, estų - net 64%.Kalbų dėstyme 
55% laiko skiriama rusų kalbai, tik 
30%. laiko duodama vietinei kalbai.

Pabėgęs iš už geležinės uždangos 
Lesinskis atnešė žinias,kaip labai se
kami turistai, kaip kultūrinių mainų 
priedangoje komunistai veda savo pro
pagandą, kaip stengiasi skaldyti išei
viją.

Spilneris priminė,kad Lietuvoje 
leidžiami 7 pogrindžio laikraščiai. 
Okupantai žuvusių Afganistano fronte 
pabaltiečių karstus atgabena nakti - 
mis,kad nematytų gyventojai. Jauni 
pabaltiečiai nenori kovoti dėl Afganis 
tano kolonizavimo.

Pabaltyj jaučiamas pritarimas s- 
treikams Lenkijoje. Pačiame Pabalty, 
ypač Taline, vyksta streikai. Disiden
tinis judėjimas ypač stiprus Lietuvo' 
je. Reikšminga,kad lietuviai tesuda
ro 1% Sovietų Sąjungos gyventojų, o 
tarp politinių kalinių lietuvių 20%.

Spilneris laikraštininkams parodė 
krūvą laiškų, kurie nebuvo įteikti ka
liniams ir kitiems ir grįžo cenzūros 
nepraleisti.

Pabaltiečių uždavinys -gauti idėjas 
iš Vakarų ir perduoti kitų respublikų 
gyventojams. Vergų stovyklose susi
tinka įvairių tautų kovotojai dėl lais
vės. Jie susidraugavę,išėję iŠ kalėji
mų, daro bendrus planus laisvės sie
kimams . Pabaltiečiai, ukrainiečiai, gu
dai , latviai, estai, lietuviai pasirašė

MŪSŲ LIETUVA 

bendrą dokumentą prieš kolonizaciją 
ir įteikė Jungtinėms Tautoms. Deja, 
Jungtinės Tautos diskutuoja tik Arti
mųjų Rytų ir Pietų Afrikos teisių k- 
lausimus.bet jos nerodo paramos sie
kiantiems teisių už geležinės uždan
gos. Dėl to mums svarbi Madrido kon
ferencija, nes joje svarstomi žmo - 
gaus teisių pažeidimai Sovietų Sąjun
goje,- taip kalbėjo laikraštininkams

1 dr.Spilners.
Labai gerai, kad keletas lietuvių vy

kome į Madrido konferenciją. Čia už
mezgėme artimesnius ryšius su vado
vaujančiais kitų tautų kovotojais dėl 
laisvės.Man darė įspūdį iš Australi
jos atvykęs G. Bonafede, atstovaująs 
NTS - rusų tautinio antikomunistinio 
sąjūdžio. Jis kiekvienos delegacijos 
nariams pasistengė duoti savas infor
macijas. Uždavinį atlikęs, atsisveikin
damas man pratarė:

- Tikiu,kad mes dar išvien kovosi
me dėl laisvės.

Susitikau nuoširdžią ukrainietę, 
”ABN correspondence1’ redaktorę 
Miunchene-Slavą Stetzko,kuri mielai 
>avo žurnale talpino ir mano pasiųs
tą medžiagą apie padėtį okup. Lietu
voje.

Sutiktas iš Vokietijos atvykęs Ra
dio Free Europe/Radio Liberty ats
tovas Vilis Skultans prašė ką įkalbėt: 
į rekorderį perteikimui į Lietuvą.

O jau su uoliais patriotais latviais 
ir estais nuoširdžiai susigyvenome. 
Latvių būstinė iš dalies buvo centras 
ir lietuviams. Latviai visus Madri dan 
atvykusius lietuvius pakvietė į savo 
šventės minėjimą lapkričio 18 d.

Madrido konferencijos posėdžiai 
savaitę buvę atviri laikraštininkams, 
antrą savaitę,reikalaujant daugiausia 
rusams,buvo uždari.Tik lapkričiol8 
d.popietėje,kada buvo svarstomi pre
kybos-ekonominiai klausimai, kai bu
vo kalba apie UNESCO,buvo atdari 
ir spaudai,bet į tą sesiją tautų dele
gatai skystai teatsilankė.

Su Vatikano delegacijos nariais bu
vau susitikęs trejetą kartų. Jie buvo 
malonūs ir prielankūs,gražiai atsilie 
pė apie aukštą postą Vatikano diplo-
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matijoj turintį prel.Bačkį.
Madride šilčiau negu Chicagoj. Vi- 

sos dienos buvo saulėtos. Madridas - 
penkių milijonų gyventojų miestas ,gč 
na švarus ,turi daug stilingų pastatų 
Žmonės’gražiai apsirengę,nors pir
kiniai nėra pigūs.

Iš Chicagos į Madrido konferenci
ją buvo atvykę^lto pirm. dr. K.Šid
lauskas , Balfo pirm. M. Rudienė,kun. 
J. Prunskis, Lietuvių delegacijai va
dovavo Vliko pirm. dr. K. Bobelis. Bu 
vo čia ir dr. J.Genys,dr.K. Jurgėla, 
Vladas Šakaly s, iš Kanados J. Sima
navičius , iŠ Argentinos A. Mičiudas, 
T. Venclova,© su JAV delegacija , 
kaip visuomeninių organizacijų atsto
vas - R. Česonis. Liatuviai stengėsi 
savo uždavinį atlikti.

KANADA
Iš Toronto Kardinolo E.G. Carterio 
gautas pranešimas, kad dabartinis Šv. 
Tėvas Jonas Paulius 11 pagerbė visą ei— 
lę.veikėjų Toronto arkyvyskypijoje,ap
dovanodamas garbės žymenimis—ordi
nais, kryžiais, medaliais. Pagerbtųjų tar
pe yra ir du lietuviai, būtent dr. JUO
ZAS SUNGAI LA ir dr. ONA GUSTAI- 
NIENÉ. Pirmasis apdovanotas kryžiu
mi "Pro Ecclisia et Pontifice",antroji~ 
— nuopelnu medaliu "bene merenti".

Savo laiške kardinolas apdovano 
tiems lietuvių veikėjams rašo: ". . . tai 
yra pripažinimas Jusli nuopelnų K.Ben- 
drijai per daugeli, metų ir įvairiose parei
gose. Tai rodo paties Si/. Tėvo pripažini
mą lojalumo jo asmeniui, o per jį ir vi
sai K. Bendrijai. Tiktai Šv. Tėvas gali ap
dovanoti šiuo kryžiumi, kuris, Jūsų 
sprendimu gali būti prisisegamas atitin
kamomis progomis, bet turėtų būti vi
suomet nešiojamas esant Šv. Tėvo aki — 
vaizboje, tuo parodant savo dėkingumą 
ir jo žymens priėmimą"

Žymenų įteikimas įvyko Šv.Mykolo 
katedroje 1981 m. sausio 8 dieną, ket
virtadienį, 7:30 vai. vakaro.

Šis dviejų lietuvių pagerbimas yra kar
tu visų lietuvių veiklos įvertinimas kita
taučių akivaizdoje.
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KUN. PETRAS M. URBAITIS

Kinijos 
miiiionirrius 
PÀ^ÁkõjÀ...

NEPASISEKĖ APGAUTI. . .

Kalėjime turėjau progos apsimąstyti, 
pasimelsti ir daug ko naudingo ateičiai 
išmokti. Šį tą jau žinojau apie komunis
tus iš pasakojimų, laikraščių bei knygų. 
Tačiau asmeninė patirtis, pergyvenimas 
dalykų ant savo kailio — visa kas kita.

Per sekančias tris dienas turėjau dar 
kitus keturis tardymus; kurie nebuvo 
kas kita, kaip pirmojo pakartojimas,Rei
ki a pasakyti, kad visi šitie viršininkai 
buvo nepaprastai ištvermingi, net kan
trus su tokiu jiems gal dar nematytu už
sispyrėliu. . .

— Žinome, kad tu turi kas savaitę j 
miestą atvažiuoti. Kokiam reikalui? — 
klausia.

— Atvažiuoju atlikti savo išpažinti ir 
kitų išpažinčių klausyti. Šj kartą turė
jau atlikti ir mėnesinį "mirčiai pasiruo
šimo" pratimą. ..

— "Pan— Sen—Kung" ? — išpažintį 
atlikti? Ar tu žinai, kas tai per dalykas?
— kreipėsi j savo sekretorių teisėjas. Ir, 
kadangi abu buvo tokie pat išminčiai , 
kreipdamasis j mane pridėjo: — Kas tai 
per dalykas "išpažintis"?

— Kas tai panašaus į jūsų "Tam Pa k"
— "atvirą prisipažinimą". Mes patys kas 
savaitę atviriausiai prisipažįstame. ..

— Ką prisipažįstate?
— Viską, ką tik blogo jaučiamės pa

darę mintim, žodžiu, darbu ir apsileidi
mu.

— O kiti ar gali išgirsti tą jūsų pažin
ti?

— Nėra reikalo. Tai mūsų sąžinės da
lykas. Per nuodėmklausį tik Dievui mes 
prispažįstame. . .

O kas per dalykas tas jūsų "mirčiai 
pasiruošimas" — dar pasiteiravo.

— Nors ir visuomet mes turime būti 
mirčiai pasiruošę, tačiau vieną kartą j

PARDUODAMAS
vertingas sieninis 

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS 
dydis: 80 x 60 cm

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

MUSU LIETUVA
SHK4HS

mėnesį nuodugniau apie tai pamąstome 
ir pasiryžtame kuo uoliau blogo vengti 
ir gera daryti.

— įdomu. . .Tad mes tau patariame 
kuo greičiausiai "prisipažinti" ir čia 
pat mieste apsigyventi. Tokiu būdu ne
reikės kas savaitę važiuoti "išpažinčiai"

— Ačiū už pasiūlymą, kurio, tačiau , 
negaliu priimti, nes mano darbovietė 
yra ne čia mieste, bet Pak—Heung — 
"šiaurinis kaimas" — srityje. Be vysku
po leidimo ar įsakymo aš negaliu apleis
ti tos vietovės.

— Mes tau paliekame laisvę. Bet tu 
turi "prisipažinti". Štai lapai: trūksta 
tik tavo parašo. Tu, nors ir prašei leidi
mo, bet suklydai viršininko asmenį. . .

— Ne Viršininko asmens aš nesukly
dau. Jus galit tuoj čia pašaukti Ao vir
šininką ir pamatysite, kad tiesą sakau.

— Tu suklydai. Leidimą tu gavai iš 
vieno, kurs nėra viršininkas. Pasirašyk.

Supratau, kad pasirašymas jiems 
reikštų išvarymą. Dėt to jie taip geidė, 
kad pasirašyčiau.

Dėl "pasirašymo" išgavimo jie dide
lę "gudrybę" išgalvojo.

Po poros dienų buvau pašauktas iš 
naujo. įeidamas į tardymų salę paste — 
bėjau ten sėdinti žmogų su trimis me
daliais ant krūrinės.

— Ar pažįsti tą Dung Chi — "draugą"

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

Mini-sombrinhas, tipo Italiano e Alemão.

Vicente Vítor Banys Ltda.

Rua Coeiho Barradas.104 - V. Prudente • Fone: 274-0677 Res.: 274-1886
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- Ne, aš jo nepažįstu - atsakiau.
- Matai, kad suklydai. Jis yra Pak— 

Heung viršininkas. Tik jis galėjo tau lei
dimą duoti.

Prisiartinęs prie to žmogaus paklau
siau:

— Bet, ar tu esi Ao viršininkas?
— Dabar į mane kreiptis jau pervėlu

— pasakė jis.
Pastebėjau, kad teisėjas davė ženklą 

žmogeliui atsikelti ir išeiti, ką jis ir pa
darė.

— Dabar aiškiai matai, kad tu sukly
dai kreipdamasis į paprastą žmogų, o 
ne j viršininką, Pasirašyk.

— Aš nesuklydau. Aš esu tikras, kad 
nesuklydau.

— Iš kur tu tai žinai. Ar tu asmeniai 
pažįsti viršininką.

— Tiesa sakant, su viršininku Ao aš 
tik vieną vieninteli kartą asmeniai kal
bėjau, bet esu tikras, kad jis manęs ne
apgavo, kaip ir aš jūsų neapgaunu.

— Tad dar neprisipažįsti?
— Negaliu!
— Išeik) Apsimąstyk geriau.
Ir vėl buvau uždarytas.
Kalėjime dar labiau užsitikrinau apie

Ao viršininko išvaizdą pas jį pažįstan
čius kalinius.

Po dviejų dienų ir vėl pasišaukia:
— Dabar turėjai užtektinai laiko ap- 

simąstyti. . . Štai lapai. Trūksta tik ta
vo parašo. Pasirašyk ir mes tuoj tave pa
leisim.

— Sakiau, kad negaliu. Aš nesukly
dau.Aš leidimą gavau iš Ao viršininko.

— Iš kur tu tai žinai?
— Ao viršininkas yra ne tas, kurį jūs 

man pristatėt. Jūsiškis buvo aukštas ir 
liesas, gi Ao yra žemas ir nutukęs, apva
laus ir juodo veido. Pašaukit man AO.

Pastebėjau, kad mano teisėjai nulei
do galvas. Nebežinodami ką sakyti, pa
rodė ženklais, kad būčiau išvestas.

Apgavikams nepasisekė. Tačiau jau
čiau, kad mano ištrėmimas buvo vis — 
tiek neišvengiamas.

ŠYPSENOS
Geriau būti daktaru

Vienas kurpius metė ■ savo 
amata ir pasiskelbė daktaru. Jis- 
taip aiškinosi: “Būdamas kur
pium, jei pagadinu žmogui ba
tus, tai jis neima ir aš turiu, 
pats nešioti, o būdamas ' dakta 
ru, jei žmogų ir pagadinsiu, ta. 
jis man savęs vistik neprimcs’.

4



NR.3 (1690) 1981.1.22 MŪSŲ LIETUVA 5

KypYiiK
V-tas TEATRO FESTIVALIS NAUJOS KNYGOS

Hamiltono lietuvių dramos teatro AUKURAS dalyviai su režisiere 
Elena Dauguvietyte-Kudabiene , lapkričio 30 d. suvaidino Birutės Pūkele- 
vičiūtės 3 veiksmų komediją Antroji Salomėja Painiavose,kuris buvo ge
riausias šio V-to festivalio pastatymas. P; Malėtos nuotrauka

Norėčiau pristatyti ML skaitytojams 
naują knygą : "A LÁGRIMA — O Ro
mance do c.1984 brasileirč^Knygos au
torius yra Lelindo Tabosa Pessoa. Išlei
do Global leidykla. Mums lietuviams • 
gal būt naudinga žinoti, kad šios kny
gos autorius yra O ESTADO DE SÃC 
PAULO ir JORNAL DA TARDE užsie 
nio politikos skyriaus vedėjas, kuris da. 
nai rašo apie Sovietų Sąjungą ir Rusi
jos okupuotus kraštus. T.L. Pessoa pla 
čiai aprašė Simo Kudirkos tragediją, ir 
kai Simas lankėsi S.Paule 1979 metai: 
turėjo su juom pasikalbėjimą, ir šiarr 
įvykiui paskyrė ištisą JORNAL DA TA 
DE laikraščio puslapį. Naujos knygos 
pristatymo proga autorius man pasiun
tė pakvietimą ir parašė šiuos žodžius : 
. . .este livro antecipa — espero que nãc 
profetivamente — o Gulag brasileiro.Er 
quadra-se assim, em nossa luta comum 
contra a causa que dominuo a Litua — 
nia". Norėčiau patarti ML skaitytojam; 
knygą "A LAGRIMA", kurios auto
rius pažįsta labai gerai komunistinę sis
temą.

Lelindo Tabosa Pessoa, 'ALAGRI-

Lapkričio 26 - 30 dienomis Jauni
mo centro didžiojoje salėje įvyko V- 
tojo Teatro Festivalio repertuarai. 
Suvažiavo visos pajėgiausios scenos 
darbuotojų trupės net ir iš Kanados. 
Kaip iš anksčiau L. L. skelbtos festi
valio programos, kiekvieną dieną pu
blika su pasigerėjimu stebėjo vaidini
mus. Buvo jaučiamas sugebėjimas, pa 
sišventimas,scenos meilė.

Lapkričio 30 d. , sekmadienį, Jauni
mo centro salėje įvyko žymenų vaka
ras. Jį pradėjo rašyt. A. Kairys, pa - 
kviesdamas LB JAV pirmininką V. 
Kutkų atidaryti. Jis padėkojo V-to fes 
tivalio organizatoriui A. Kairiui ir jo 
talkininkams. Pagyrė sėkmingus vai
dinimus ir skatino steigti daugiau te
atro trupių.

A. Kairys papasakojo, kad, organii 
zuodamas I-jį f esti valį, ture j o abejo
nių, ar galės tokie festivaliai kartotis 
be didesnės paramos. Tačiau gyveni
mas parodė,kad yra vilčių,žadančių 
mūsų teatro renesansą. Pagarba akto
riams ir teatro vadovams. Sukvietė į 
sceną visus rėži sierius ir įteikė do- 
vaną-specialius žyminius.

Režisierių vardu D.Mackelienė pa
dėkojo teatrą mėgstančiai publikai,s- 
ceną pamėgusiems teatralams.

Jury komisija:VI. Vijeikis,D. Kučė- 
nienė ir Z. Visockienė paskirstė lai
mėjimus. Komisija nusprendė,kad ge

riausias šio festivalio pastatymas bu
vo Hamiltono teatro pastatyta "Antro
ji Salomėja painiavose",parašyta B. 
Pūkelevičiūtės , surežisuota E. Daugu 
vietytės-Kudabienės.

Geriausias aktorius -Aitvaro teatre 
St. Ramanauskas, atlikęs ūkininko vaid 
menį J.Grušo "Tėvas ir sūnus" pasta 
tyme.Geriausia aktorė - Hamiltono 
teatro Marija Kalvaitienė.

Geriausias dekoratorius-Los Ange
lės Algis Žaliūnas.Geriausi sukurti 
rūbai -Los Angeles teatro E.Dovydav 
tienės.

Už geriausią lietuvišką tarimą pre
mija laimėjo Toronto Aitvaras.

Laimėtojams žyminius įteikė LB 
Kultūros tarybos pirmininkė I. Bublie 
nė. Ji taip pat linkėjo,kad teatras ir 
toliau džiugintų mūsų lietuvišką visuo 
menę.Dėkojo spaudai,radijui ir visuo 
menei.

Toliau buvo suruoštos vaišės-vaka 
rUne. LAISVOJI LIETUVA

• Be lietuviškos spaudos nebus są
moningos tautos.

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

GALĖTUMĖTE UŽSAKYTI M.L. ?

MA" — O Romanse do 1984 brasileiro 
Global Editora, 1980.

Aleksandras Valavičius

ATSILIEPIMAS APIE JONIŠKĖLIO 
PARTIZANUS

Kai kas iš gavusiu Petro Gudelio kny 
gą "Joniškėlio Apskrities Partizanai" II 
dalis, paaukavo tam tikrą pinigų sumą 
ir prašė mane tuos pinigus persiųsti au
toriui, kad padėti jam atspausdinti dar 
vieną iš partizanų laikų prisiminimų 
knygą, kurią autorius jau turi paruošęs. 
Knygą išeis dvigubai didesnė už II-ją da
lį ir bus iliustruota.

Aš autoriaus vardu nuoširdžiai dėko
ju tiems, gero noro lietuviams, kurie pa
rodė savo patriotiškumą ir surinkęs di
desnę sumą persiusiu pinigus autoriui 
o kiekvienam aukavusiam pranešiu at
skirai.

Kas yra gavęs knygą ir norėtų paau
koti nors ir mažą sumą, arba kas turės 
reikalo rašyti autoriui gali adresu:

P.Gudelis, Hūttelbrett 14. 6786 Lem 
berg, W Germany.

Jonas Silickas
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VERTA PASVARSTYTI
Kur yra valia, ten yra ir galia, teO 

Visiems Iietuv i a ms ats i m i n t in as tas ptB a 
tiškas posakis, žinomas daugiau teori < 
ie, nei gyvenime. X

BESILANKANT ŠEIMOSE IR
SEIMŲ BENDRAVIMAS
Taip vadinamas ' kalėdoj imąs"» kaip 

tėvo Bružiko laikais, taip ir cjabar tęsia
mas per ištisus Dievo metus.

Kaip visi žinome, šeimų lankymas — 
namų šventinimas tampa intensyvus , 
ypač prieškalėdiniu laikotarpiu. Tuo 
laikotarpiu musų žmonės laukia ir kalė
daičių — paplotėlių. Kūčios be Kalėdai
čių yra kažkaip nepilnos, pagal mūsų 
gražius, senus papročius.

Mūsų kunigai asmenį ai tespėja ap
lankyti gal tik penktadalį parapijiečių 
prieš Kalėdas. Daug darbo jiem duoda 
"Mūsų Lietuvos" redagavimas, adminis
travimas, išsiuntinėjimas.

Išeina, kad kur ir pas kg nespėta atsi
lankyti prieš Kalėdas, lieka atidėta,bet 
nenudėta, metams slenkant.

Tas svarbu ypač labiau religingom ir 
grynai lietuviškom šeimom. Svarbu itin 
seneliams ir ligoniams.

Sakoma, kad "svečias yra Dievo pa
siuntinys". Parapijos kunigas yra tas , 
kurs eina pas savo žmones, ne tik savo, 
kiek visos parapijos ir paties Dievo var
dan. ■ •

GRAŽUS PAVYZDYS

Vincui ir Onutei Joteikaitei Kulie
šiams atvykus atostogoms į jų mylimą 
São Paulą, pirmoje vietoje kartu su ku
nigu buvo aplankyta Onutės sesuo Juli
ja, gyvenanti su šeima, Tatuapėj.

Vincas Kuliešiais, taip gražiai išsireiš
kęs, dabar jau paplitusiame "ALMANA
CHE 1981", nori praktišku elgesiu ir 
darbais patvirtinti savo žodžius. Jis įsi
tikinąs, kad lietuviai yra ne vien ryškus 
patriotai, bet ir sąmoningi katalikai. Ki
taip jie būna - ' šiaudiniai lietuviai" , 
ir tautai, ir Bažnyčiai mažai prasmingi.

Julijos Joteikaitės šeima, kad ir ne 
grynai lietuviška, yra viena iš tų retų,la
bai už Lietuvą ir kas lietuviška.

Julija, kaip seniau taip ir dabar reiš
kiasi kaip įžymi mūsų solistė. Ji dainuo
ja lietuviškuose choruose ir parengimuo
se. Ji būna visuomet vyro Juozo ir vai
kų draugystėje. Tas nevisuomet įvyks
ta net ir visai lietuviškose šeimose.

Aplankyti Juliją, kartu su Viršų 
Onute, vyko iŠChicagos atvykę^ šaų- 7 
lys, p, Stepai Paulauskas, o taip pat <r 
Kun. P.Urbaitis, Visus vėžino mok. An
gelė Joteikaitė, ir ne tik šiuo išskirtinu 
atveju pastaugi

PIRMI DALYKAI TURI Eiti PIRMOJ 
VIETOJ

Po namų palaiminimo, svečiams,gi
minėms buvo malonu pabuvoti pas Ju
liją, pasiklausyti jos įdainuotų plokšte
lių, pasidalinti atsiminimais, aptarti da
bartį ir ateitį.

Vasaros atostogos yra pats patogiau
sias laikas atsikvėpti, savi pas savus at
silankyti. Teisinga mok. Angelės paste, 
ba, kad šeimų lankymas, giminių ir bt 
čiulių susitikimas neturi būti galvotrūkš- 
čiais. Namų šeimininkai būna patenkinti 
jei į juos svečiai atkreipia didesnį dėme
sį ir kiek ilgėliau pabuvoja

Toks šeimų lankymas, kaip šis, yra 
gal tik atsitiktinas. Tačiau per ištisus 
metus šeimos gali ko panašaus padary
ti ir São Paule ir kitose lietuviškose ko
lonijose.

"Mūsų maža, bet mes turime būtige- 
riausi žmonės ir su kitataučiais, ir, žino
ma, su savo tautiečiais" — toks p. Vinco 
Kuliešiaus posakis yra praktikuotinas.

Tiesa, São Paulo lietuviai šiuo tarpu 
yra kiek susenę ir aptingę.

Bet kokia atgaiva turi mums būti 
brangi ir išnaudotina.

Svečiai ir iš toli ir iš arti taip pat gali 
pasitarnauti ir tautiniam ir dvasiniam at
sigavimui. Atkreipkime, tad, daugiau dė
mesio, ypač j svečius iš užjūrių pas mus 
besilankančius.

KPLI

Be religijos žmogus virsta gyvu
liu; tada jam pasidaryti kraujo trokš
tančia pabaisa betrūksta liūto dantų ir 
vilko nasrų.

Plutarchas
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UŽSIMOKĖJO UŽ ML
VAZGAUSKAITÉ Suely 
PILIPAViCtUS Sofija 
PILIPAVIČIUS Sergio 
PIEPER Julius

e MINDER Jose Alberto 
'LISAUSKAS Alfonsas
LISAUSKAITĖ Lessa Ona 
PLIUNDZIULAITIS Simas 
BARCIENĖ Aleksandra 
ZUBELIS Victor 
OŽELYTĖ Elena 
BALTRŪNAS Lionginas 
BUTIERIUS Monica 
CATAFAY Marija 
PAUKŠTIS Jonas 
LAWCEWITCH Emilija 
GOSLKIS Antanas 
PAŽĖRA Eduardas 
PAŽĖRA Eduardas Jr. 
NIZEVlClENĖ Veronika 
TAMALIŪNIENĖ Ona 
GAIGALAS Lionginas 
BRASLAUSKIENÊ Marija 
MILIUS Antanas (kun.) 
LABUCKIENÉ Teofile

Cr.750 
" 750 
" 750 
" 500 
" 750 
"850 
"850 
" 1.000 
" 750 
" 750 
" 750 
" 750 
"750 
"1.000 
"2.000 
"750 
"1.000 
"750 
"750 
"750 
"1.000 
"1.000 
"1.000

"1.020 
"1,000

MOS y MIRUSIEJI
EDUARDAS MAŽEIKA nelauktai mi
rė sausio 17 d., sulaukęs 62 metus. Ve
lionis buvo gimęs Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse, su šeima grįžo Lietuvon,ir 
iš ten atvyko Brazilijon. Gyveno ir dir 
boS.Paule, o kai tapo invalidu, buvo 
prižiūrimas sesers Onos, kuri gyvena V. 
Pauiicea — S.Bernardo do Campos.Bu
vo palaidotas Balta Neves Kapinėse sau
sio 18 d.

(PARDUODAMAS
SKLYPAS Nr.- 45
LITU A N I |< OJE 

Savininkai Juozas ir Antanina 
Bendžiai.

Kreiptis pas kun. J.Seškevičiu 
tel. 63-59-75

( Dra. HELGA HERING
MEDICA - GYDYTOJA

HOMENS SENHORAS CRIANÇAS

KALBAMA LIETUVIŠKAI

Av. Eulina, 99 • V. Stx Mana das 8300 às 12 h. 
das I4D0 às 18500 Fone: 265-7590 
Rua Quartim Barbosa, 6 ■ B. do Limão

U. BUTRIMAVIČIUS
advocacia

CIVIL. Inventaõo, Desejo, etc. COMERCIAL; Falência, etc
TRIBUTÁRIA: liwno m Rende, ICM, IPt

Rua Bario de íguaçe, 212-4° awU/45 • Liberdade Fone: 279-593 ?
Horário das 9?00 te UsDO e das te 18:00

Rua Campos Novos, 59Ô - V. Zdásâ - das 19:00 ss 2! <X)

KALBAMA LIETUVIŠKAI
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BRAZILIJOS LIETUVIO 
BENDRUOMENĖS VEIKLA i

Šio men. 15 d. savo būstinėje Sv. Ka
zimiero parapijos patalpose, posėdžia
vo BLB-nės Taryba. Posėdį atidarė Ta
rybos pirmininkas adv. Algirdas Slieso- 
raitis, kuris pakvietė Valdybos pirmi?- 
n in kg p. Joną Tataruną posėdį pravesti.

Pirmame dienotvarkės punkte buvo 
svarstoma Tarybos rinkimai ateinančiai 
kadencijai. Buvo pristatytas kandidatų 
sąrašas, išviso 16 kandidatų j Tarybą ir 
4 j Revizijos Komisiją. Sąrašas bus pa
skelbtas atskirai.

Rinkimams nustatyta data yra vasa
rio 15 d. pradedant nuo Vasario 16-ios 
minėjimo ir tęsis iki vasario 22 dienos. 
Vienos savaitės rinkimų pratęsimu no
rima palengvinti tautiečiams atlikti sa
vo civilinę pareigą rekant naują B LB 
Tarybą.

Kas dalyvaus Vasario 16-ios minėji
me, vietoj ras balsavimui blankas ir ten 
pat galės balsuoti; už kandidatus, ku
rie per sekančius dvejus metus atsto — 
vaus lietuvių kolonijai Brazilijoj, val
džios ir politiniuose sluoksniuose.

Kas negalės dalyvauti Vasario 16-ios 
minėjime, galės balsuoti abejose para
pijose, per bairų atstovų ir taip pat ga
lės pasiųsti balsus paštu tos savaitės lai
kotarpyje.

Buvo išrinkta Rinkimų Komisija, j 
kurią įeina mok. Magdalena Vinkšnai— 
tienė, mok. Angela Joteikaitė ir kun.P. 
Rukšys. Numatyta dar kviesti du asme
nys iš Jaunimo Sąjungos.

Rinkimų taisyklės bus talpinamos se
kančiame ML numeryje ir kartu bus iš
siuntinėjamos balsavimo blankos.

Antrame dienotvarkės punkte buvo 
svarstoma Vasario 16-ios minėjimo pro
grama. Minėjimas, kaip paprastai, bus 
V.Zelinoje, Seselių Pranciškiečių salėje, 
sekmadienį vasario 15 dieną, 16 valan
dą. Prieš minėjimą, 15 vai. bus iškilmin
gos mišios Sv.Juozapo parapijos bažny
čioje, Minėjimo programa bus paskelb
ta vėliau.

B LB Tarybos posėdyje buvo praneš
ta, kad j VII Pietų Amerikos Lietuvių 
kongresą vyksta 12 asmenų, kurių 6 
atstovai ir kiti dalyviai. Visi vyksta kar
tu vasario 10 d. 12 vai. Aeroliness Ar
gentinas bendrove. Norintieji prisidėti 
prie grupės turi kreiptis pas BLBnėspir- - 
mininką Joną Tataruną.

BLB-nės pirmininkas gavo praneši
mą, kad vasario mėnesį pas mus lanky
sis Pasaulio Lietuviu, Bendruomenės pir
mininkas inž. Vytautas Kamantas. Jo 
atvykimo data dar tikrai nežinoma. Pir
mininkas taip pat pranešė, kad musų 
Nepriklausomybės minėjimo pagerbi
mui, centriniuose S.Paulo PAŠTO RŪ
MUOSE, vasario 16-28 dienomis, vyks 
filatelisto Antano Augustaičio paruoš
ta PIRMOJI PIETŲ AMERIKOJ LAIS
VOS LIETUVOS PASTŲ ŽENKLU 
PARODA;

SVEIKINIMAI. BLB-nėsvaldyba 
Naujųjų Metų proga gavo sveikinimus 
nuo PLB-nės pirmininko Vytauto Ka- 
manto iš Australijos, S.Paulo burmis
tro dr. Reynaldo Emigdiode Barros.Fi- 
Iho,S.Paulo kardinolo Dom Paulo Eva- 
risto Arns, Federalinio dep.dr.Ademar 
de Barros Filho, S.Paulo Valstijos Vi
daus Reikalų Sekretoriaus dep. Artur 
Alves Pinto ir kitų.

' C'”

BLB-nės Koresp.

KANDIDATŲ l BRAZILIJOS 
LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
TARYBOS IR REVIZIJOS 
KOMISIJA S Ą R A S A S

LISTA DOS CANDIDATOS PARA 
ELEIÇÃO DO CONSELHO DELIBE- * 
RATIVO E DO CONSELHO FISCAL 
DA COMUNIDADE LITUANO BRA
SILEIRA.

KANDIDATAI | BENDRUOMENĖS 
TARYBA

(Para Conselho Deliberativo)

1. BACEVlCl US J.VYTAUTAS, įmo
nių administr.

2 BAREIŠIS V.PETRAS, prekybinin- 
kas

3 BRATKAUSKAS ROBERTO, inži
nierius.

4 BUDREVIČIUS ALBINO, pensinin
kas (Pque d as Nacoes)

5 GALECKAS H.CARLOS (įmonių 
administratorius)

6 GAULIA ANTANAS, advokatas 
(Rio de Janeiro)

7 GAVĖNAS PRANAS, redaktorius
8 GUZIKAUSKAS HENRIKAS, pen-
9 RAGAŽINSKAS PIJUS, prelatas
10 SI LICKAS JONAS, inžinierius
11 SLIESORAITIS ALGIRDAS, ad-

' vokatas.

12 TATAR ŪNAS JONAS, finansistas
13 TUMAS VYTAUTAS, prekybinin

kas
14 VAIKŠNORAS JUOZAS, inžinie

rius
15 VALAVIČIUS ALEXANDRAS,in

žinierius
16 ŽARKAUSKAS PETRAS, statybi

ninkas rang.

) REVIZIJOS KOMISIJĄ (Para Con
selho Fiscal)

1 PETRAITIS D.ALFONSAS, chem.
2 ŠIMONIS PETRAS, pensininkas
3 ČIUVINSKAS JUOZAS, kap.
4 SUKEVlClUS BRONIUS, pensinin

kas.

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 sendraugių sueiga

25 — Šv. Juozapo Vyrų Brolijos visuotinas su
sirinkimas

25 - Jaunimo stovykla Lituanikoj (iki UI) 
. 31 - Kunigų susirinkimas šv. Kazimiero p-jos 

klebonijoj.

Vasaris
1 — Išorinė Don Bosco šventė
1 — Šv.Juozapo B-nės išvyka j Lituaniką 
15—Lietuvos Nepriklausomybės minėjimas

— BLB-nės valdybos rinkimai 
11—15 - VII P AL 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.Zelinoj

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

Veronika Dimšienė

RYMANTÈ STEPONAITIS 
TRADUT0RA JURAMENTADA 

L ITU ANO
Horário Comercial: Das 19 as Zlhoras:
Teis.: 853-0026 R.Pedroso Alvarenga,
881-7792 505, - ap.57 TeL:

852-0677, São Paulo

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

Inventário, Despejo, Desquil», Divorcio, 
Processo Crime. Processo Trabaihistjų Etc.

Rua 15 de Novembro. 244 - 4 and. ■ Con> 9 - Fone: 37-8958
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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 vaidybos 
rinkimai, darbo—veiklos apyskaita.

Narių dalyvavimas yra būtinas.
Valdyba

MUSU LIETUVA . , ................... „
LIETUVOS NACIONALINĖ 

MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

numerio

DANUTĖ SILICKAITE - JONES
*

Jai ML Redakcija ir Administracija giliai dėkoja

DĖMES/ O.'
I

SVJUOZAPO BENDRUOMENĖS 
IŠVYKA | LITUANIKĄ

nukeliama j VASARIO 1 DIENĄ. No
rintieji pietauti Svečių Namo svetainė
je, prašomi užsirašyti iš anksto. Netu
rintieji savo susisiekimo priemonių pra
šomi kreiptis į V.Zelinos kleboniją. (Tel. 
63-59-75) Kas nori, gali vykti taip pat 
visam savaitgaliui.

ATEITININKŲ STOVYKLA
Norintieji dalyvauti ateitininkų sto

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

MOŠŲ LIGONIAI
P raeitos savaitės pradžioj savo na

muose parkrito ir susilaužė kojąBRU
NA SAPOLAITÉ. Buvo paguldyta Hos
pital das Fraturas Lapoj, Rua Carlos Vi
cari, 131, 213 kambaryje. Ligonės pa
dėtis nėra visai gera, nes Bruna jau daug 
metų kenčia nuo kaulu deformuojan — 
čio artrito. Lankymo dienos ir laikas: 
antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 18: 
30 iki 19:00 ir sekmadieniais nuo 1400 
iki 15:00 vai. Brunai linkime greit pas
veikti ir grįžti į namus.

Labdaros Ratelis

r j j-r ir o litiųj iLfirmiiicmij 
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.

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).

ANDRIUS VALAVIČIUS 
ĮSTOJO l KARO LAIVYNO

AKADEMIJĄ
Didelis džiaugsmas Andriui, tėve — 

liams ir giminėms bei visiems draugams, 
kai išėjo "Escola Navai" egzaminų re
zultatai. Buvo tikrai ko rūpintis, nes 
dėl 40 vietųegzaminuslaikė 2500 kan
didatų iš yisos Brazilijos. Andrius turė
jo ilgesnį laiką pasilikti' Rio de Janeire, 
pereiti visokius bandymus ir varžybas 
ir laikyti teorinius egzaminus. Po tiek 
darbo ir vargo Andrius pasiekė nuosta
bių rezultatų: egzaminus baigė antruo
ju. Sausio pabaigoj jau persikels į Rio 
pradėti akademinius metus.

Andrius Valavičius, 17 metų kaip ir 
Kristina bei Aleksandras, yra kolonijoj 
gerai pažįstamu, Janinos ir Henriko Va
lavičių jauniausias sūnūs. Andrius daly
vauja ateitininkuose ir dainuoja VO
LUNGĖS chore, o taip pat gražiai kal
ba lietuviškai.

Tėveliams, volungiečiams ir Idrau- 
gams bus gaila atsiskirti nuo Andriaus 
ilgesniam laikui. Sveikiname Andrių pa
siekusį tokių nuostabių rezultatų, lin— 
kime sėkmingai tęsti mokslus ir, bū
nant toli nuo kolonijos, neatitrūkti 
nuo jos veiklos ir interesų.

PR.

- ALIANÇA 
susirinkimas

ANGELA DE SUOZA BULOTAITĖ

Iracy de Souza ir Vytauto Bulotų duktė, sėk
mingai baigė gimnaziją (Curso de 2o grau) - 
Laure Gomes de Almeida, S.Bernardo do 
Campo.

Sausio 9 d. S.Caetano do Sul teatre (Tea
tro Municipal) įvyko diplomu įteikimas, ku
riam globėju buvo p. Wagner Innarelli. Tea
tro salė buvo pilnutėlė, kai Angela, savo tė
veliu pasitenkinimui, su kitais gavo diploma.

Sekančia diena ivyko baigusiųjų gim
nazija balius. Garbės vaisa Angela šoko su tė
veliu Vytautu. Abiturientė ruošiasi įstojimo 
universitetan egzaninams medicinos fakulte
te. ML redakcija sveikina Angela ir linki jai 
daug laimės ir pasisekimo gyvenime ir moks
le.

ABC Koresp.

VASAROS ATOSTOGŲ PRADINIS 
LIETUVIU 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. _____________ _

Auka prisidėk prie lietuviškos
spaudos išlaikymo!
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