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ENCIKLIKA
APIE GAILESTINGUMĄ

1980 m. gruodžio 2 d., Advento pra
džioje popiežius Jonas Paulius II paskel
bė 2-ją savo encikliką "Dives in miseri
córdia — Gailestingumu turtingas". Tai 
viešas popiežiaus laiškas visiems vysku
pams ir tikintiesiems . Jis yra sudėtin— * 
gas ras’inys apie dieviškąjį ir krikščioniš
kąjį gailestingumą, penkiais ciklais jj 
aiškinąs, pakartojęs ir vis nauju, giliu 
minčių pateikiąs. Čia pateiksime svar
besnes šios enciklikos mintis.
iai Kristaus programa.

Popiežius enciklikoje rašo, kad Šven
to Rašto Senojo ir Naujojo Testamento 
knygos yra pilnos Dievo gailestingumo 
<odžių ir darbu aprašymu, gausiomis 
psalmėmis aukštinamu ir apgiedotu-

V. Dievo siųstasis Mesijas—Kristus vie
šojo gyvenimo pradžioje Nazareto sina
gogoje paskelbė savo mesijaniną progra
mą, kuri yra ir gailestingosios meilės pro
grama: “Dievas siuntė mane nešti gero
sios naujienos vargdieniams, pasiuntė 
skelbti maloningojo Viešpaties meto".

Šia gailestingumo programą V. Kris
tus vis skelbė ir pats uoliai vykdė.Gai- 
lestingosios meilės skatinamas jis pagy
dė labai daug ligoniu, išvarė piktąsias 
dvasias rš apsėstųjų, stebuklingu duo
nos padauginimu pamaitino tūkstanti
nes minias, pasigailėjo užmušti nori
mos svetimoterės, muitininkų ir nusi
dėjėliu-

Nuostabioji Velykinė paslaptis duo
da mums pajusti, kad Jėzus Kristus,Die
vo Sūnus dėl musu, žmonių, savo tvari
niu ir įžeidėju iškentė baisią kryžiaus

Vyskupas Julijonas Steponavičius,

kančią ir mirtį. Taip gailestingoji meilė 
išgelbsti žmones iš blogio ir šėtono val
džios, sutaikina žmones su Dievu ir ati
daro jiems Tėvo glėbį ir dangaus var
tus. Ji skatino V.Kristų įsteigti du gai
lestingumo sakramentu: Atgailos, kad 
matomu ženklu vis atleistu žmonėms ir 
juos sutaikintu su Dievu bei žmonėmis, 
ir Eucharistijos, kad juos maitintų die
viška malone ir jungtų su savimi.

Apreikšdamas Dievo gailestingujną 
žmonėms, V.Kristus reikalavo, kad ir 
jie savo gyvenime taip pat vadovautųsi 
meile ir gailestingumu. Jėzus palygini

me apie beširdį tarną pasmerkė negailes
tingumą. Jis davė dieviškai didelį paža
dą gailestingiesiems: "Palaiminti gailes
tingieji, nes jie susilauks gailestingumo1. 
Tokiu būdu V. Kristus gailestingąją mei
lę padarė evangeliškos ir krikščioniško
sios doros širdimi ir esmine savo pasiun- 
tinybės dalimi. (nukelta j 5-tg psl.)

PIRMOJI PAŠTO ŽENKLU PARODA
Antanas Augustaitis centriniame S. 

Paulo pašte vasario 16-22 d. buvo išs
tatęs Lietuvos pašto ženklu parodą,ku
rią ištisą dieną lankė ne tik lietuviai, 
bet ir kitataučiai, užeiną j filatelijos 
skyrių-

Ženklai labai tvarkingai sudėti ir ap
rašyti, lakštai apvesti trispalve. Chro
nologine tvarka galima sekti pirmuo
sius vargingus pašto ženklus iki Nepri
klausomos Lietuvos vėliausiu menišku 
ženklų. Svečiai savo įspūdžius įrašė į 
lankytoju knygą.

Be pačios Lietuvos ženklu, komplek
tą papildo Lenkijos okupuoto Vilniaus 
krašto ženklai ir šiuolaikiniai Sovietų 
Sąjungos ženklai, kurie liečia Lietuvą 
ir lietuvius (Vilniaus 650 m., Čiurlionio 
100 m., Trakų pilies ir kt. sukaktys).
Atifüdü, UŽ mil šia parašyti ar paaiškin-Lietuvos nacionaline7 r 

M.Mažvydo biblioteka

ti, kad paskutinieji ženklai yra svetimų
jų išleisti, ir kad dabar visa Lietuva oku
puota, kaip prieš karą lenkai valdė Vil
nių.

Lietuvos pašto ženklai pirmą kartą 
išdėti centriniame pašte, ir tai didelis 
laimėjimas. Dabar A. Augustaitis galvo
ja apie lietuvišką ar lietuvius liečiančią 
pašto antspaudą.

Parodoje yra ir keli komemoratyvi- 
niai vokai, kurie papildo atskirų ženklu 
ir serijų laidas. Erdviose filatelijos sky
riaus patalpose Lietuvos ženklų paroda 
tikrai skoningai ir aiškiai išdėta kone 
dešimtyje vitrinų.

Galima manyti, kad ši paroda tiktų 
ir kituose miestuose ištatyti, ypač kad 
filatelistai žino apie Lietuvos pašto ž. 
albumą, išleistą Š. Amerikoje, laimėju
sį aukso medalį P. Amerikos parodoje 
Argentinoje lapkričio mėn.
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VYSKUPO J. STEPONAVIČIAUS 
25 M. KONSEKRACIJOS SUKAKTIS

Rugsėjo 11 suėjo 25-eri metai 
nuo Vilniaus arkivyskupijos 
apaštalinio administratoriaus 
vysk. Julijono Steponavičiaus 
vyskupiškos konsekracijos, vys
kupiškų šventimų, kurių dėka 
Lietuvos sostinė, 1958 mirus 
vysk. Kazimierui Paltarokui, ne- 

• liko be savo vyskupo. Vilniaus 
arkivyskupijai su visu ganytojiš
kos atsakomybės pajutimu pra
dėjo vadovauti, jaunas vyskupas 
Julijonas Steponavičius.

giškas uolumas buvo tos savy
bės, dėl kurių kun. Julijonas 
Steponavičius buvo parinktas 
Lietuvos sostinės vyskupu. Jau ;; y 
pirmieji jo ganytojiško darbo T 
metai įrodė, kad jis buvo vertas L* 
vyskupo Kazimiero Paltaroko ir 
Vladimiro kalėjime mirusio kan- ĮĮĮjĮįįj 
kinio Vilniaus arkivyskupo Me
čislovo Reinio įpėdinis. O darbo 
sąlygos buvo nepaprastai sun
kios. Reikėjo nepaprastai daug 
drąsos ir išminties.

Nepaisydamas visų kliūčių ir 
sunkumų, vysk. Julijonas Stepo
navičius su visu ganytojiškos 
atsakomybės pajutimu rūpinosi 
kunigų ir pasauliečių dvasine ge
rove, Mėginant išvengti didesnio 
blogio, ne kartą jam tekdavo ra
minti kunigus ir pasauliečius, 
kai valdžios pareigūnai adminis
traciniu kišimusi į bažnytinį gy
venimą juos suerzindavo. 
Tekdavo ginti ir savo vyskupiš
ką jurisdikciją, savo neužginči
jamas ganytojiškas teises, kai 
religinių kultų tarybos įgalioti
nis administraciniu kišimusi 
siekdavo jas susiaurinti.

katedroj Julijonui Steponavičiui 
suteikė Panevėžio vyskupas Ka
zimieras Paltarokas' kuris nuo 
1 9 4 9, kai buvo areštuotas ir 
bolševikų kalėjime uždarytas 
Vilniaus arkivyskupas Mečislo
vas Reinys, valdė ir Vilniaus 
arkivyskupiją. Prieš pat vysk. 
Paltaroko mirtį popiežius Pijus 
XII paskyrė vysk. Steponavičių 
aabiejų vyskupijų — Panevėžio 
ir Vilniaus — apaštaliniu ad
ministratorium.

Jubiliatas yra gimęs Miciūnų 
kaime, Gervėčių parapijoj, Vil
niaus apskrity, neturtingo ūki
ninko šeimoj. Jo tėvas buvo ne 
tik giliai tikintis katalikas, bet 
ir susipratęs lietuvis, lietuviškų 
organizacijų veikėjas, kovojęs 
už lietuvių kalbą bažnyčioj, mo
kykloj, savivaldybėj. Baigęs Mi
ciūnų pradžios mokyklą, Julijo
nas mokėsi Vilniaus Vytauto Di
džiojo gimnazijoj ir baigė Vil
niaus universitetą.teologijos ma
gistro laipsniu. Kunigu įšventin
tas 1936. Mokytojavo ir kapelio- 
navo Gardine. Klebonavo Palū
šėj, Deugėlišky, Adutišky. Ėjo 
Švenčionių dekano paraigas.

Gilus išsimokslinimas, pasto
racinė patirtis, besąlyginis kuni- - ma tik individualiai juos egzami-—lingas kunigui persiregistruojant—

Štai paties vysk. Julijono Ste
ponavičiaus žodžiai Lietuvos 
TSR ministrų tarybos pirminin
kui skirtame pareiškime:

“Kai 1958 metų sausio mė
nesį pradėjau eiti Vilniaus ar
kivyskupijos apaštališkojo admi
nistratoriaus su reziduojančio 
vyskupo teisėmis pareigas, reli
ginių kultų įgaliotinis man pa
reiškė, kad praneščiau kunigam, 
jog jiem negalima nei mokyti 
besiruošiančių pirmajai išpažin
čiai ir Šv. Komunijai vaikų, nei 
grupėmis jų egzaminuoti, o gali-

VILNIUJE, prie Aušros Vartų koplyčios, susirinkusi 
tikinčiųjų minia klauso šv. Mišių, kurias laikė Vilniaus 
vyskupas Julijonas Steponavičius(bolševiku valdžios 
suspenduotas), savo vyskupavimo 25 metu sukalties 
proga.

nuoti . . . Man pareiškus, kad po
tvarkio, draudžiančio vaikus 
ruošti pirmajai išpažinčiai ir Šv. 
Komunijai ir leidžiančio tik in
dividualiai juos egzaminuoti, 
skelbti kunigam negaliu, nes jis 
prieštarauja vyskupiškai sąžinei. 
Bažnyčios teisės kanonam ir ar
kivyskupijos sinodo nutarimam, 
įgaliotinis pasakė, kad, nevykdy
dami to potvarkio, tiek kunigai, 
tiek vyskupas turėsią nemalonu
mų. Ir iš tikrųjų kunigam, nesi- 
laikantiem įgaliotinio potvarkio 
dėl vaikų katekizacijos, buvo 
keliamos bylos, o vyskupas nuo
lat baramas.

Kunigų skyrimas ir perkėlimas 
priklauso vyskupijos valdytojui. 
Paskirtiem į kitą parapiją kuni
gam religinių kultų įgaliotinis 
išduoda kulto tarnautojo regist
racijos pažymėjimą, kuris reika-
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naujoje darbovietėje. Pasinau
dodamas registracijos pažymėji-H 
mų išdavimo teise, įgaliotinis H 
ėmė kišti:, į kunigų skyrimą. || 
Kiekvieno kunigo paskyrimas H 
turėjo būti suderintas su įgalioti-B 
liu.

Be to, įgaliotinis pradėjo rep-EZ 
vėsuoti kai kuriuos kunigus,® 
atimdamas iš .jų registracijos pa-J 
žymėjimus ir reikalaudamas iš ® 
vyskupijos valdytojo į represuo- ■ 
jainojo vietą paskirti kitą kunigą, 
o represuojamąjį palikti be para- A 
pijos, be kunigiško darbo. Daž- S 
niausiai kunigai būdavo repre- S 
suojami už grynai bažnytinį dar- IF* 
bą, pavyzdžiui, už rekolekcijų gĖ 
pravedimą kunigam ar pasaulie-K 
čiam. Skriaudžiamus kunigus H 
gindavau. Nesutikdavau jų pa-M 
likti be kunigiško darbo, perkel- BĮ

1 1 • • 1 • • • • fdavau juos į kitą parapiją ir ne-O 
skirdavau į jų vietą kito kuni-g| 
go, kol įgaliotinis neišduodavo® 
registracijos pažymėjimo repre-
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Vilniaus vyskupo Julijono Steponavičiaus (bolševikų valdžios suspenduoto) pagerbimo jo 25 
metų vyskupavimo metu pamokslą sako kun. Pukėnas. Iškilmės vyko 1980.IX.1Ò, Šv. Mika
lojaus bažnyčioje

Mi
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parapiją. Ginant skriaudžiamus t

liūtinio grasinimų, kad vyskupi
ja gali likti be vyskupo.

Pasirodo, kad, gindamas re
presuojamus kunigus, buvau te i
sus, nes šiandien įgaliotinio į- 
staiga neatiminėja iš kunigų re
gistracijos pažymėjimų ir ne
reikalauja iš vyskupijų valdytojų 
palikti kunigus be kunigiškų pa
reigų.

Kunigų seminarijos tikrieji 
šeimininkai pagal Bažnyčios tei
sę ir Apaštalų Sosto dekretus yra 
vyskupijų ordinarai. Todėl Lie
tuvos vyskupijų ordinaram pri
klauso teisė nevaržomai, laisvai 
skirti Tarpdiecezinės Kunigų 
Seminarijos Kaune vadovybę 
ir dėstytojus, priimti ir atleisti 
auklėtinius. Tuo tarpu be jokio \ 
įstatyminio pagrindo tas teises 
pasisavino religinių kultų įgalio
tinis. Kandidatų galutinį atrin
kimą daro ne dvasinė vy
resnybė, bet įgaliotinis ir kiti pa
reigūnai, kurie patikrina tiek no
rinčių įstoti į Seminariją, tiek be
simokančių Seminarijoje jaunuo
lių tinkamumą ir juos pagal savo 
nuožiūrą ‘išsijoja’.”

Toliau savo pareiškime Lietu
vos TSR ministrų tarybos pirmi
ninkui vysk. Julijonas Stepona
vičius išdėstė dar daug kitų ne
leistino valdžios pareigūnų savi
valiavimo bei kišimosi į religi
nio tikinčiųjų gyvenimo sferą 
faktų ir išvadose pabrėžė:

“Kain Katalikų Bažnyčios vys

kupas, aš privalau kelti tikin
čiųjų pasauliečių ir kunigų re
liginį bei dvasinį gyvenimą, o 
ne jį stabdyti bei griauti ... Tu
riu raginti visus tikinčiuosius be 
amžiaus skirtumo, kad dalyvautų 
pamaldose ir uoliai naudotųsi 
išganymo priemonėmis — mal
domis ir sakramentais. Nežinau 
tarybinio įstatymo, draudžiančio 
vaikam eiti į bažnyčią ir daly
vauti liturginėse pamaldose . . . 
Pagaliau, tiek TSRS Konstituci- 

, ja, tiek tarybinės vyriausybės 
pasirašyti įsipareigojimai pripa
žįsta sąžinės ir religinių kultų 
atlikinėjimo laisvę visiem pilie
čiam be amžiaus skirtumo ...”

’ *

Atsisakius įvykdyti neteisėtus, 
antikonstitucinius ir antihuma- 
niškus reikalavimus, vysk. Ste
ponavičius 1961 sausio 24 buvo 
suimtas ir prievarta išvežtas už 
Vilniaus arkivyskupijos ribų, j 
Žagarę, Joniškio rajone.

Taip Lietuvos Bažnyčiai buvo 
padaryta dar viena skaudi, neuž
gydoma žaizda. Visos pastangos 
atitaisyti šią Lietuvos Bažnyčiai 
padarytą skriaudą iki šiol ne
davė jokių vaisių. Vilniaus vys
kupo Julijono Steponavičiaus 
niekuo nepagrįsta tremtis ir po 
devyniolikos metų tebesitęsia.

Vakarus pasiekė žinia apie 
Vilniaus vyskupo tremtinio Juli
jono Steponavičiaus vyskupystės 
25-erių metų jubiliejaus minėji
mą, įvykusį rugsėjo 11 Aušros 
Vartų Dievo Motinos šventovėj 
Vilniuj. Apie vyskupą tremtinį 
Aušros Vartuose šia proga tel
kėsi apie 60 kunigų ir didžiulė 
minia tikinčiųjų pasauliečių. 
Drauge su Lietuva Vilniaus vys
kupo tremtinio jubiliejų mini 
lietuvių išeivija. Jį mini ir išti
sus jubiliejinius metus minės 
daugelio pasaulio kraštų spauda. 
Lietuvio vyskupo nepalau- 

' žiamas tikėjimas, jo meilė Die
vui, Bažnyčiai ir Tėvynei, jo iš
tikimybė tiesai ir ganytojiškai 
misijai net iš niūrios tremties 
nenuslopinama pranašiška jėga 
spinduliuoja Lietuvai ir pa
sauliui.

ĮRAŠYKITE SAVO MIRUSIUS
ARTIMUOSIUS i,MŪSŲ LIETUVOS 
SPAUSTUVĖS FUNDATORIUS.
Tuo būdu prasmingai įvertinsite ju

ATMINIMĄ
įalgIg[glŠI5[gĮg[g[giI51čitči[ėiiči[g@lSEi[a
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VII P. Amerikos Lietuvių Kongresas
SĖKMINGAS VII PAL KONGRESAS

„Pietų Amerikos lietuviai už laisvą Lietu
vą"—tokio s'ūkio dvasioje vasario 11-15 die
nomis Buenos Aires, Argentinoje, susirinko 
atstovai ir dalyviai iš Argentinos, Brazilijos, 
Kolumbijos, Urugvajaus ir Venecuelos, su4> 
sv ciais iš Šiaurės Amerikos j septintąjį PAL 
kongresą. 1961 m. pirmą kartą taip plačiai 
susirinkę ryšiu palaikyti ir bendros veiklos 
planuoti, šių kraštų posėdis nutarė ateinantį 
kongresą kviesti 1985 m. Venecueloje (o jei 
ten nebūtų įmanoma - Brazilijoje).

ATIDARYMAS
Pirmasis oficialus žingsnis buvo pamaldos 

Aušros Vartų parapijos bažnyčioje, konceleb- 
ruojant prel. P. Ragažinskui, kun. Pr. Gavėnui, 
A. Steigvilai, J. Petraičiu, J. Margiui ir Ant. 
Saulaičiui. Pamoksle kun. Gavėnas pabrėžė 
tai, kas padėtų lietuviams dvasiniai atsinau
jinti ir veiklą pagyvinti, ypač artėjant šv.Ka
zimiero metams (1984). Giedojo šv. Cecili
jos choras, jaunimas nešė kraštų vėliavas.

Salėje Z. Juknevičius vadovavo atidarymui, 
į prezidiumą pakviesdamas: PALKo pirm. J. 
Mičiūdą, Brazilijos LB pirm. J. Tatarūną, 
Urugvajaus Liet, kultūros dr-jos (LB) pirm. 
V. Dorelį, Venecuelos atstovą A. Mažeiką, 
Kolumbijos atstovą V. Slotkų, PLB vicepir
mininką švietimui kun. A. Saulaitį, VLIKo 
pirm. Kazį Bobelį (abu iš JAV), buv. Kanados 
LJS pirm. Paulių kurą Argentinos LJS pirm 
Gracielą Morkūnaitę ir ALOST (Argentinos 
LB) atstovą L. Sruogą.

Kongresą raštu ir telegramomis sveikino 
vysk. V. Brizgys, vysk. A. Deksnys, PLB, 
Lietuvos atstovas prie šv. Sosto St. Lozorai- 

timo, kursų, kalbos, spaudos reikalus (čia y-' 
patingai pasireiškė kun. Pr. Gavėnas ir kun.
A. Steigvila, ML ir „Laiko" redaktoriai. Va
dovavo dr. A. Stanevičius.

Jaunimo sekcija buvo ALJS valdybos na
rio Tristano Simanausko ir sekretoriavusios 
BLJS valdybos narės Sandros Saldytės ran
kose. Ši sekcija ne tik buvo gausiausia, bet 
ilgiau už kitas posėdžiavo, išnešdama gerą 
dalį PALKo nutarimų. Jaunimo programa bu 
vo paruošta stovykloje—apie stovyklas, kal
ba, kursus, ryšius P. Amerikoje, V PLJK ir 
kt.

Visuomeninė arba politinė sankcija tarėsi 
apie P. Amerikos lietuvių pastangas užtarti 
Lietuvos bylą spaudoje, valdžiose. Jai vadova
vo patyręs visuomenininkas Zeferinas Jukne
vičius (ArgJ.

Svarstybos tęsėsi apie 10 valandų per dvi 
dienas, kol visi susirinko plenumui vasario 
13 d., išklausydami įdomaus pranešimo—dr. 
Kazio Bobelio paaiškinimo apie Vyriausio 
Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto darbus, ypač 
paskutiniaisiais metais.

Kiekvienos sekcijos atstovas perskaitė siū
lymus rezoliucijoms, kurias aptarė ir paruošė 
paskelbti nutarimų komisija: A. Mažeika, 
V. Dorelis, kun. J. Petraitis, V. Slotkus ir k. 
Pr. Gavėnas.

MENO VAKARAI

Lietuvių centre penktadienį, 1113 ivyko 
jaunimo meno vakaras su pravedėjais Aru 
Mažeika ir Pauliumi Kuru. Dainomis pasiro
dė Lietuvių centro jaunimo ratelis, vadovau
jamas Birutės Daratėnienės. Dainavo vienas 
berniukas, berniukų kvartetas, mišrus kvar
tetas ir mišrus chorelis. Scenon išėjo kątik 

iš Montevideo atplaukę „Rintukų" šokėjai, 
dainininkė Adriana Jocytė iš La Platos-Beri- 
sso, net visi PALKo stovyklos dalyviai su 
mėgstamiausiomis dainomis.

Prieš meninę programą P. Kuras parodė 
PLJS valdybos paruoštas skaidres iš IV Jau
nimo kongreso Europoje 1979 m.

Pagrindinis vakarasJjuvo kartu Vasario 
16 d. minėjimas ir kongreso uždarymas, 
religinio instituto salėje Buenos Aires cent
re. Po abiejų tautų himnų ispaniškai kalbėjo 
L. Sruoga, o lietuviškai kun. A. Saulaitis.

Meninėje dalyje — Lietuvių centro šokė
jai, mergaičių vokalinis vienetas „Žibutės" 
ir „Rintukai", kurie paskutinį šokį atliko 
kartu su argentinieciais (L.Centru), palikda
mi gražų įspūdį.

Vakarinė programa baigėsi daina—giesme 
„Lietuva brangi", kurion įsijungė visa publi
ka (apie 400 asmenų), susiėmusi rankomis.

SEKMADIENIO ŠVENTĖ

Buenos Aires katedroje lietuviai kunigai 
koncelebravo su Lomas de Zamora vyskupu, 
lietuvių draugu, o giedojo „Žibutės". Didžiu
lė bažnyčia buvo pilna. Vyskupas pamoksle 
džiaugėsi ir dėkojo Dievui už lietuvių tautos 
tautinį ir dvasinį ryžtą.

Prie Nepriklausomybės paminklo kariuo
menės orkestras ir garbės sargyba palydėjo 
vainiko padėjimo apeigas, per kurias trumpai 
kalbėjo paiko pirm. Julius Mičiūdas.

Paskutinis kongreso aktas—užbaigtuvės 
Susivienijimo Lietuvių Argentinoje patalpose, 
dalyvaujant 250 asmenų. Buvo perskaitytos 
visos rezoliucijos ir apdovanoti kitų kraštų 
atstovai bei svečiai, kurie vėliau vaišinosi ar- 
gentinietiškais kepsniais.

tis, Jr., JAV LB, Kanados LJS, bALFas, Ro-—_ i • 11 M TTT jC* T •

, r a • • »• į x | r . įso asmenų, Deciaraciones del V U Congreso Lituanokurie vėliau vaišinosi arbatėlėje.

KONGRESO SVARSTYBOS

Dvi pilnos dienos skirtos posėdžiams ir 
pasitarimams. Pirm. Julius Mičiūdas sekreto
riauti pakvietė B LB pirm. J. Tatarūną ir AL 
OST atstovą Leonardą Sruogą. Buvo perskai
tytos VI PALK (1978 m. Urugvajuje) rezo
liucijos ir pasidalinta į komisijas. Gausiausia 
sekcija buvo jaunimo (15-20 dalyvių), maž
daug tiek pat, kiek suaugusių kitose abejose 
sekcijose. Prie įvado priklausė dr. Alfredo 
Stanevičisu (Montevideo) referatas apie lie
tuvių kultūros ir visuomeninio gyvenimo 
raidą.Prezidiumas ir dalyviai sutarė PALKo 
posėdžiuose ieškoti to, kas jungia, ir prieiti 
prie praktiškų išvadų, o ne neįgyvendinamų' 
svajonių.

Kultūros sekcijoje stambiausias įnašas bu 
vo Brazilijos šeši referatai, kurie buvo per
skaityti ir atskirai aptarti: M. Vinkšnaitienės 
„Lietuvių švietimas", Liucijos J. Butrimavi- 
čienės „Katalikiškas auklėjimas šeimoje", H. 
Mošinskienės „Lietuviška mokykla Brazilijo
je" ir „Lietuviška knyga Brazilijoje", Alfonso 
D. Petraičio „Naujas bandymas". Taip pat 
buvo sužinota apie PLB švietimo komisijos 
bei kitų lituanistinių įstaigų planus. Kelioli
ka sekcijos dalyvių perėjo pagrindinius švie-1

AI término del VII Congre- 
so Lituano sudamericano, ai 
que asistieron delegaciones 
de nuestro pais, Uruguay, 
Brasil, Colombia y Venezue
la, se emitió una declara- 
ción, coincidente con el 63’ 
aniversário de la Declara
tion de Independencia dei 16 
de febrero de 1918.

El documento sefiala "el 
grave peligro que presenta la 
constante agresión dei impe
rialismo soviético, que no 
e m p e z ó a demostrar su 
rapacidad con la invasión de 
Afganistán ni con las inva- 
siones de Hungria, en 1956, 
y Checoslovaquia, en 1968, 

IA NACIONT
Buenos Aires, lunes 16 de febrero de 1981

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.: 274-1886

ni con la latente amenaza 
que se proyecta soibre Polo
nia. Fue precisamente en 
1940 —recuerda— cuando las 
tropas de 'a URSS, en fla
grante violation de los pac
tos de no agresión existen
tes en ese entonces, ocupa- 
ron violentamente los tres 
países bálticos: Lituania, Le
tônia y Estonia".

Se destaca después que 
"como un resabio de la 
Segunda Guerra Mundial” y 
"bajo el manto de los in- 

famantes ãcuerdos de Yalta 
y Postòam, firmados por 
Roosevelt, Churchill y Sta
lin”, el país continuo bajo 

la dominación dei Ejércdo 
Rojo pero —subray a— "su 
tenaz resistência rehusó clau- 
dicar anie un sistema totr- 
litario cuya brutalidad deri
va de su mism>a filosofia.

Concluye: "El imperialis
mo soviético sojuzga a J.i- 
tuania mediante refinadas 
técnicas de terror y la rir 
sificacion sistemática de su 
pueblo, reprimiendo cruel
mente todo atisbo de disi- 
dencia con encarcelamientos 
y confinamientos en campos 
de concentration, con crimi- 
rrales, tratamientos en mani
cômios, con ia negación de 
todo vestígio de libertad y 
con la persecution religiosa".

• Kas bėga nuo lietuviškos spau
dos, bėga nuo savo tautos
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ENCIKLIKA 
APIE GAILESTINGUMĄ

GAILESTINGUMO SAU IR KITIEMS 
REIKŠMĖ.

Yra keturios gailestingosios meilės 
pasireis’kimo sritys: atsivertimo, atlai
dumo, gailestingumo darbu ir maldų pa
sigailėti.

Pirmoji sritis — tai pasinaudojimas 
gailestingumu pačiam sau: gailėtis, atsi
versti, labai pasitikint begaliniu Dievo 
Tėvo gailestingumu ir nukryžiuotojo 
Kristaus nuopelnais. Tas žinojimas "gai
lestingumu turtingojo ' Dievo įgalina at
sivertimu ne tik vidujinio akto momen
tu, bet ir nuolatinę laikyseną bei pas
tovią viso gyvenimo elgseną.Tad ji pa
deda visad būti atsivertusiam, atsigrę
žusiam į Dievą ir būti nuolankiam san
tykiuose su Dievu ir kitais žmonėmis.

Antra reiškimosi sritis — tai atlaidu
mas kitiems , V.Jėzaus taip reikalautas 
ir musų išpažjstamas bei norimas "Tė
ve musu" maldoje: "Kaip ir mes atlei
džiame savo kaltininkams" Pasigailįs at
laidumas kitiems, yra svarbioji sąlyga 
ir pagrindinis gyvenimiškas reikalavi
mas, kad mes galėtume su kitais vėl gy
venti ramybėje, santaikoje ir meilėje 
bei sustabdytume besiplečiantį blogj ir 
nugalėtume jj gerumu.

Taigi gailestingumas yra ''konkreti 
išraiška veiklos meilės ir veiksmais,dar
bais pasireiškimas pasaulyje. Jis yra ne 
tik užjautimas dorinį, fizinį, dvasinį ar 
materialinį blogj kenčiančiojo žmogaus. 
Gailestingumas tikrojoje savo sąrango
je pasireiškia grąžindamas žmogų verty
bei, "ištraukdamas" gėrį iš visu blogio 
pasireiškimu žmoguje ir pasaulyje bei 
puoselėdamas jį. Taip suprastas gailes
tingumas yra pagrindinis Kirstaus pa
siuntinybės turinys ir kurianti jėga"..
AR PRIEŠINGAS TEISINGUMUI IR 
KILNUMUI?

Popiežius ilgokai nagrinėja du plačiai 
paplitusius priekaištus prieš gailestingu
mą. Pirmąjį — kad atlaidumas einąs prieš 
teisingumą.Esą negalima atleisti kitam 
ir dovanoti jo padarytos neteisybės,pa- 
žeidimUiSkriaudos, šmeižtu, ir 1.1.

Šv. Tėvas rašo, kad tas priekaištumas 
kyla iš nesupratimo, kad teisingumo at
statymas yra vienas iš atleidžiančio gai
lestingumo tikslu. Juk atitaisymas ne
teisybės ar užgavimo yra esminė, būti
na atlaidumo sąlyga. To atitaisymo ga
lima ir reikia reikalauti — atleidžiama
sis turi pagal išgales atsilyginti, atsiteis
ti, atitaisyti. Ir geros valios žmogus pa
prastai to nori, siekia ir daro. Ir ve? mei
lė tarp tu žmonių gali reikštis visoje pil
numoje. Tokiu būdu gailestingumas tu
ri galios suteikti teisingumui naują turi
nį.

Antrasis priekaištas rišasi su trečiąja 
gailestingosios meilės reiškimosi sriti
mi: būtent, gailestingumo darbu dary
mu. Prikišama, buk gailestingumo dar
bai pažeidžia gaunančiojo žmogiškąjį 
kilnumąjis laikomas gailestingumo ob 
jektu — esąs nusikaltėlis, prasižengėlis, 
apsileidęs ar tinginys, nesistengęs išsila
vinti, išmokti, nepajėgus vienas pats gy
venti, nugalėti sunkumus ir 1.1. Be to , 
gaunantysis nieko neduodąs tam duo
dančiajam.

Šv. Tėvas aiškina, kad taip nėra.V.Jė- 
zus parodo, kad Sūnaus palaidūno tė
vas — kaip ir kiekvienas tėvas — džiau
gėsi parodęs gailestingumą sūnui ir iš
kėlė visiems džiaugsmo puotą. Mat, jis 
giliai pergyveno, kad jo sūnus vistiek 
yra žmogus, vis tiek išliko žmogumi 
tarp paleistuviu, ir kitu blogybių, kaip 
ir kiekvienas duodantysis, gauna iš gai
lestingumą gaunančiojo stiprų žmogaus 
kilnumo pergyvenimą, pasidžiaugimą 
tuo žmogiškuoju orumu jame ir savyje. 
(Žmonės tai išreiškia paprastais žodžiais 
sakydami: "Viskiek jis žmogus, vis dėl 
to ir Dievo vaikas, Kristaus brolis").

Kristaus, ypač nukryžiuotojo Kris
taus prisiminimas, tuoj duodančiajam 
primena, kad ir jis yra gaunantysis gai
lestingumą. Jį gauna dabar ar gali tapti 
gailestingumo objektu Primena, '' kad 
Kristus, gailestingumo veiksmą padary
tą vienam jo mažiausiu brolių, priima it 
jam pačiam padarytą (nes yra tikinčių
jų didžiulės šeimos narys, jo, dieviško
jo vynmedžio, šakelė, jo paslaptingojo 
kūno narys).

Gailestingumo darbuose vis reikia 
skaistinti savo intencijas, vykdant juos 
vis stengtis įsijausti, kad tai yra abipu
sis veiksmas, kad ir mes gauname gailes
tingumą iš jj gaunačiujų žmonių (pana- 
šisi kaip iš kunigu išpažintyje atleidimą 
to paties V.Kristaus suteikiamą).

Tokios gailestingumo dvasios ir gai
lestingumo darbu reikia ir musų laikais, 
Neužtenka vien teisingumo. Musu laikų 
generacija pasiekė labai aukšto mokslo> 
technikos, pramonės ir prekybos išsivys
tymo industriniuose kraštuose. Tačiau 
žmonės jaučia didelį nerimo, nesaugu
mo jausmą ir didelį nepasitenkinimą ne
turtinguose sluoksniuose ir atsilikusio
se šalyse. Ir jis vis stiprėja dėl galimo 
žmonijos sunaikinimo atominiais gin
klais, vis besiplečiančio "taikaus", pa

----- ESCOLA SOFIA—X
I COSTURA E MODELAGEM X
> KALBAMA LIETUVIŠKAI

v »

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

vergimo paskiru žmonių, aplinkos, net ' 
visos visuomenės ir tautu, dėl buvimo 
tortūrų ir kitu priemonių (kaip mani
puliuojamos spaudos, radijo, televizi
jos), valdančiųjų sistematiškai naudoja
mų žmonių užvaldymui ir visokeriopai 
priespaudai bei išnaudojimui.

Yra daug žmonių ir institucijų, mėgi
nančiu žemiškomis priemonėmis (tech
nikos, bendrosios gerovės, politinės ga
lios išplėtimu, už žmogaus teises stoji
mu) tą nerimo, nesaugumo ir nepasiten
kinimo jausmą pašalinti. Tačiau morali
nė, socialinė, dvasinė ir ūkinė padėtis 
vis blogėja.

Jei teisingumas tinkamai veikia žmo
nėms pasidalinant materialines gerybes 
ir konkrečius dalykus — tai tik meilė,ir 
vien tik maloni, palanki, suprantanti 
meilė — kurią mes vadiname gailestin
gumu — yra pajėgi palaikyti gerus žmo
nių santykius ir atnaujinti žmones."Už- 
tat gailestingumas yra nedispensuoja— 
mas būtinas dalykas, kuriant ir palai
kant tarpusavio santykius tikrojo žmo
niškumo, abipusio broliškumo ir soli
darumo dvasioje". Neužtenka teisingu
mo — reikia ir gailestingumo.O gailės 
tingumo darbus daryti — tiek kūnui,tiek 
sielai — kiekvienas turi daug progos.Iš 
meilės juos vykdant, gailestingumas 
tampa to žmogaus gyvenimo stiliumi , 
esmine ir nuolatine krikščionio žyme.’ 
PRAŠYTI GAILESTINGUMO.

Ir ketvirtoji gailestingumo meilės reiš
kimosi sritis — tai maldavimas Dievo 
gailestingumo. To Dievo gailestingumo 
prašyti reikėjo visada. Bet ypatingai jo 
reikia dažnai ir labai maldauti mūsų lai
kais, šiuo kritišku laikotarpiu, kai gali
mas atominių ginklu panaudojimas gra
so visos žmonijos sunaikinimui, kai mo
ralinis nusmukimas ir kitoks blogis vis 
labiau įsigali,

Užtat Šventasis Tėvas baigdamas sa
vo encikliką rašo prašydamas: —Juo la
biau žmogaus sąžinė susivilioja sekuliari
zacija (perdėtu supasaulėjimu), oraran- 
da tikrąją gailestingumo prasmę, tolsta 
nuo Dievo ir būtų nusipelniusi naujo 
tvano, kaip Nojaus laiku generacija — 
tuo labiau bažnyčia turi teisę ir parei
gą maldauti gailestingąjį Dievą pasigai
lėti mūsų kartos žmonijos.. .Tačiau 
maldauti iš meilės Dievui ir žmonėms 
susirūpinusios žmogumi, jo kilnumu ir 
aukštu pašaukimu. —
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LITUANIKA
Šią savaitę vėl iš naujo pradedami ba

seino statybos darbai. Kovo mėnesį ti
kimasi sienas iškelti iki viršaus. P.p. Ba
niu namo statyba baigta, baigiamas ir 
dažymas. P.p. Pumpučiu namas beveik 
baigtas, pp. Bratkausku jau išmūryti pa
matai. Netrukus bus pradėta statyba p. 
Angelos Joteikaitės namams. Sausio pa- 
bagioje Lituanikoje stovyklavo skautai 
ir kitas jaunimas.

Šioje stovykloje dalyvavo ir kun. A. 
Saulaitis, SJ. Kovo pradžioje buvo ne
didelė ateitininkų stovykla. Užgavėnių 
metu svečiu namas bus pilnas svečiu. 
Šį savaitgalį Lituanikoje vyksta „En-

APLANKYKITE

maom
PIETŲ AMERIKOJE

~ DATA:DAR IKI VASARIO 28 d.
VIETA: S. Paulo Centrinio Pašto RūmaKPraęa do Correio)

contro de Jovens". Tvenkinyje vandens 
paukščiai išsiperėjo beveik 20 jaunik
lių.

P. Pereiros ir šv. Juozapo Bendruo
menės sode šiemet užaugo jau pirmieji 
vaisiai. Buvo užregistruoti Lituanikos 
kaip ,,condomínio" statutai. Kondomi- 
nijo valdybę sudaro kun. J. Šeškevi
čius ir p. Jonas Jodelis, šv. Juozapo B. 
atstovai., p. Jonas Tatarūnas ir p. Jonas 
Silickas, Brazilijos Lietuviu Bendruo
menės atstovai ir p. Pereira, p. Carlos 
Galeckas ir Vytautas Tumas, sklypinin
ku atstovai.

.1.... f

/ VYRŲ BROLIJOS IŠVYKA
Vasario 22 dienos švinta gražus 

sekmadienio rytas. Saulutė besigru- 
mdama su įvairaus dydžio debesė
liais, stengiasi prasiskverbti iš už to
limo akiračio, skleisdama žemei ir 
žmonėms dienos šviesę. Apypilnis 
São Cristóvão turistinis autobusas 
su Vila Zelinos ir jos apylinkių lietu
viais išvažiavo j Santos pajūrį ir smil
čių kryptimi.

Dar neišvažiavus iš São Paulo pa
sigirdo Prano Satkuno juostelių lie
tuviška muzika, kuri mus lydėjo iki 
Santos miesto ir taip pat Balneário 
Paqueta, kur yra a.a. Motiejaus Ta- 
moliūno namas. Atvažiavę, persi
rengę ir tuojau lietuviai išisklaidė, 
kas maudytis, gal kai kas ir pasiveik- 
ščioti ir pasigrožėti juros bangų. Pa- 
simaudę kokį laikę putojančiose At
lanto bangose, atsirado apetitas kę

■ nors užkęsti. Ir be to jau pietų lai-

r Dra. HELGA HERING >
MEDICA - GYDYTOJA

HOMENS SENHORAS CRIANÇAS

KALBAMA LIETUVIŠKAI
Av. Eulina, 99 - V. Sta. Maria das 8£0 às 12 h. 

das 14íX)àsl8íX) Fone: 265-7590 
Rua Quartim Barbosa, 6 • B. do Limão

kas. pietavo kada kas norėjo ir kur 
norėjo, buvo matyti net ir kieme te
nai esančiu medžiu pavėsyje susėdę 
lietuviai, kurie vaišinosi savo atsivež
tais valgiais ir grimais.

Po pietų pasigirdo lietuviška muzi
ka, kas norėjo tas galėjo ir polkutę 
triptelti-arba kokį vaisę susukti.

Pasimaudę, pasistiprinę, pailsėję 
ir saulėje pasikaitinę, visi raudonais 
veidais Aukščiausiajam Dievui pade
dant 4 vai. p.p. išvažiavome j laiki
nuosius namus, kuriuos turime São 
Paulyje.

Vyru Brolija širdingai dėkoja p. 
Onai Tamaliūnienei už namo pasko- 
linimę ir visiems lietuviams prisidė- 
jusiems prie to išvažiavimo. Mano 
asmeniška padėka Vyru brolijos iž
dininkui Kazimierui Rimkevičiui. 
Jeigu jis nebūtų pridėjęs savo past
angų, tai tas išvažiavimas nebūtu įgy
vendintas.

Vyru Brolijos vardu 
Antanas R.

ENCIKLIKA
Taigi trumpai susipažinę su šia enci-< 

klika ar radę galimybę patys ję skaityti 
ir apsvarstyti, atsiliepkime į popiežiaus 
Jono Pauliaus II didįjį siekį rašant ję,bū
tent , kad visi gailestingumą paimtų la
biau j širdį ir kad tai būtu Bažnyčios jau
trus atsišaukimas j tikinčiuosius ir kitus 
žmones daugiau parodyti ir melsti gai
lestingumo, kurio žmonija ir modernu
sis pasaulis taip reikalingi.

Parengė P. Daugintis S.J.

GARBĖS PRENUMERATORIAI

Henrikas Valavičius Cr. 3.000.00 
Povilas Pipiras Cr. 3.000.00
Šiems spaudos rėmėjams širdinga 
padėka.

ML administracija

Šypsenos
Leninas ir arklys

Staiga mauzoliejuje pakyla 
Leninas ir kreipiasi į budintį 
kareivį:

— Atvesk man arklį.
— Bet, drauge Leninai, nuo 

to laiko, kai Jūs mirėte, Rusijo
je viskas pasikeitė, arklių be
veik neliko, visur automobiliai 
ir traktoriai. Bet palaukite, gal 
Kremliuje man pasiseks paten
kinti Jūsų reikalavimą, — pra
šo kareivis. — Po kurio laiko 
grįžta kareivis su Brežnevu, o 
Leninas piktai sušunka:

— Kvaily, prašiau, kad man 
at vestumei arklį, o ne asilą'

Svetima kalba
Ar labai sunku išmokti 

prancūziškai9 — paklausė viena 
ponia Heinę.

— Vieni niekai, — atsakė šis 
— tik vietoj vokiškų žodžių — 
reikia vartoti prancūziškus.

>««&< ■ > «■» < ><■■»< MaaM >«» < >«■»< M«»< 1 «11» >«■», MSB

• Jei tau rūpi Lietuva, turi rūpėti 
ir lietuviška spauda
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MUSU JAUNIMAS 
AUKŠTUOSE MOKSLUOSE

KAROLINA RUBLIAUSKAITÉ
Aštuoniolikmetė Ernesto ir Adelės 

Rubliauskų duktė išlaikė stojamuosius 
egzaminus j S. Paulo universiteto teisės 
fakultetą. Pasikalbėjime Karolina pasakė, 
kad nori būti advokatė, nes jai patinka 
bendrauti su žmonėmis ir humanitariniai 
mokslai. Ji nori pabėgti nuo paprasto 
darbo rutinos. Karolina teigia, kad jai eg-' 
zaminai nebuvo sunkūs, bet kad yra labai 
sunku įstoti j USP (S. Paulo universitetą). 
:r kad reikia labai daug mokytis ir turėti 
iidel i o pasitikėjimo savimi.

DANIELIUS UMARAS
23 metu Povilo ir Teresės Nakvasaitės 
Umarų jaunesnysis sūnus sėkmingai bai
gė Ribeirão Preto universiteto pedagogi
jos fakultetą. Danielius nori dabar me
tus padirbti, o paskui gilinti savo srities 
mokslus. Povilas Umaras anksčiau daly
vavo vaidinimo grupėj ir dainavo "Auš
ros" chore. Danieliaus brolis inž. Eduar
das dainuoja jaunimo chore "Volungė
je", lanko lietuvių kalbos kursus ir daly
vauja Jaunimo Sąjungos veikloje. Tikimės 
kad ir Danielius, dabar gyvendamas S.Pau 
le, įsijungs aktyviai j lietuvišką veikimą.

r..
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Danielius Umaras su tėvais Terese ir Povilu po diplomu įteikimo.

Carlos dirba ODEON plokštelių fab
rike pardavimo skyriuje. Abiturientas 
nori studijuoti elektroniką, bet šiuos 
planus pakol kas turi atidėti, nes greit 
reikės stoti karinėn tarnybon.

INŽ. ALGIMANTAS ŠEŠKĄUSKAS 
iš Kauno lankosi pas savo gimines Bra
zilijoj. S. Paule yra apsistojęs pas pus
brolį Juozą Kupstaitį, V. Anastácio.

Praeitą sekmadienį svečias dalyvavo 
lietuviškose pamaldose dr. J. Basana
vičiaus mokykloje ir po to vaišėse. K. 
Petrui Rukšiui dovanai davė lietuviškų 
plokštelių, o kitiems susirinkusiems 
prisegė po lietuvišką ženklelį.

Inž. A. Šeškauskas Brazilijoj bus 30 
dienų ir lankys gimines Porto Alegre 
bei Rio de Janeire.

STUDENTU IR MOKSLEIVIU 
ATEITININKU SUSIRINKIMAS 

zilijos ateitininkus kongrese dalyvauti. 
Bus taip pat paminėta 70 m. sukaktis 
nuo pirmojo ,,Ateities" numerio, kuris 
išėjo 1911 m. vasario mėn. Bene bus se
niausias lietuviškas žurnalas. 1911 m. 
birželio mėn. Kaune įvyko pirmoji slap
ta ateitininkų konferencija. Šiemet taip 
pat sukanka 95 m. nuo dviejų ateitinin-k 
kų federacijos vadų gimimo: prof. St. 
Šalkauskio (mirė Lietuvoje vokiečių o- 
kupacijos metu, ir prof. Prano Dovydai
čio (nukankintas Sibire).

1980 m. Ateitininkų federacija neteki 
visos eilės vyresniojo amžiaus narių: prel 
Pr. Juras, dr. Jonas Grinius, Jonas Matu
lionis, Aloyzas Baronas, kun. Vaclovas 
Martinkus, Julius Staniškis, dr. Jurgis 
Balčiūnas, Elena Balčiūnaitė Masaitienė, 
Indrė Damušytė Čepulienė, kun. Petras 
Užubalis, mons. Klemensas Razminas,k. 
Vincas Puidokas, gen. St. Pundzevičius, 
Petras Butėnas, Stasys Lūšys, Kazys 
Gasparėnas ir Ignas Malėnas. Lietuvoje 
mirė kun. Pr. Masilionis ir dr. Barisaitė. 
Tesiilsi jie visi Viešpaties ramybėje.

CARLOS BUITVYDAS
17 metų Marijos Elenos Kučinskaitės ir 
Algirdo Buitvydų vyresnysis sūnus,bai
gė gimnaziją-colegial. Diplomų įteiki
mas buvo S. Caetano do Sul miesto te
atre, o sekančią dieną baigusiųjų balius.

i
RYMANTĖ STEPONAITIS

į TRADUTORA JURAMENTADA 
‘ LITUANO

Horário Comerciai: Das 19 as 21 horas:
Teis.: 853-0026 R.Pedroso Alvarenga,
881-7792 505, - ap.57 TeL:

852-0677, São Paulo

Visi nariai kviečiami dalyvauti susirin
kime kovo mėn. 15 d., 15 vai. p.p. Banių 
rezidencijoje, rua José dos Reis, 836, Vi
la Zelina.

Rugsėjo 3-7 dienomis Čikagoje įvyks 
dešimtasis ateitininkų kongresas. Pagal 
Federacijos tarybos nutarimą, kongresas 
bus darbo, o ne šventės pobūdžio.

Federacijos Vadas Juozas Laučka at
siuntė asmeninį laišką,' kviesdamas Bra-

f Dr. ALEKSAS KALINAUSKAS

PADĖKOS MIŠIOS

Dr. PAULO KALINAUSKAS

ONOS KEMEKLIENÉS 
93-čio gimtadienio proga bus atlai
kytos sekmadienį, kovo 1 d. 8 vai. 
Šv. Kazimiero parapijos koplyčioje.

ADVOGADOS

Inventário, Despejo, Desquita, Divorcio, 
Processo Crime, Processo Trabalhista, Etc.

Rua 15 de Novembro, 244 • 4 and- • Conj. 9 • Fone: 37-8958
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Sio ML numerio
LKM DRAUGIJOS NAUJA VALDYBA

kovo

Mielam lietuviškos spaudos rėmėjui širdingas aciu 
ML administracija

Vila Zelinos L. K. M. draugijos nauja 
šių metu valdyba yra ši: pirmininkė Da
nutė Silickaitė Jones, vicepirm. Anna 
Dirsytė Coral on, sekretorės Izabelė Se- 
Iiokienė ir Apolonija Baltaduonienė, ka
sininkė Angelina Dirsytė Tatarūnienė,pa
tarėjos Anelė Baužienė ir Anna Guzikaus- 
kienė.

Susirinkimas bus Jaunimo salėje 
mėnesio 3 dieną, 3 vai. (antradieni)

LIETUVOS NACIONALINE 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

Kviečiame dalyvauti visas moteris. 
—Danutė Sil ickaitėJ ones

V. Zelinos L. K. M. Draugija maloniai 
kviečia visas moteris dalyvauti susirinki
me kovo mėn. 10 dieną, antradienį, 3 
valandą.

Dėkojame už atsilankymą.
pirm. Danutė Silickaitė Jones

KUN. P. URBAITIS KELIAUJA
70-tuju metu amžiaus proga musu k. 

Petras Urbaitis lankys plačiau gyvenan
čius Brazilijos lietuvius.

Jis tikisi būti pas kun. dr. F. A. Ben- 
doraitj ir dr. V. Kiaušą Rondonijos te
ritorijoje. Sustos Manause pas kun. Ka
zimierą Bėkštą, garsėjantį salezietį ant
ropologą.

Kviečiamas aplankyti Rio Negro čia
buvių misijas, kur jis pats 1931 m. bu
vo pasiryžęs misininkauti. Galimai grįš 
per Nordeste.

Kelionės programon įeina dar ir susi
pažinimas su saleziečių institucijoms,be
siartinančio pirmojo šimtmečio (1883- 
1983) jų darbo plačioje Brazilijoje. Be 
to, kiek įstengs, lankys veiklesnius es
perantininkų centrus, tikslu vieninges
ni© pasiruošimo „Pasauliniam esperan
to. kongresui" nuo VII.25 iki VI11.1 fe- 
deralinėje sostinėje, kur dalyvaus ir 
lietuviu jaunimo delegacija.

Ten pramatomas viso krašto kataliku 
esperantininku susitikimas vieningesnės 
veiklos reikalu.

GIMĖ
Sausio 19 d. gimė TOMAS ADAMA- 

VIČIUS, Andriaus broliukas ir Laimos 
Vosyliūtės bei Jono Adamav.ičių sūnus. 
Džiaugiasi tėvai, seneliai Ona ir Balys 
Adamavičiai bei Vanda ir Vytas Vosy
liai, o su jais ir kitos giminės.

GABRIEL Rosa de Santana Žar- 
nauskas, pirmasis Dianos Rosa de Sant
ana ir Juozo Žarnausko,Jr. sūnus. Dia
na ir Juozas Žarnauskai gyvena V. Pru- 
dentėj. Žinią davė Antonia Žarnauskai- 
tė iš Guarulhos.

SVEČIAS IŠ KOLUMBIJOS
São Paule šią savaitę lankosi Vacys 

Slotkus, gyvenantis Villavicencio, Ko
lumbijoje., kątik dalyvavęs VII PALK 
Argentinoje, susitikdamas su B LB pir
mininku ir kitais veikliais São Paulo 
lietuviais. Taip pat domisi gyvulinin
kystės išvystymu Brazilijoje, nes Kol
umbijoje verčiasi gyvulių ir vištų ūkiu.

Sanpaulietis jaunimas pažįsta Kęstu
tį Slotkų, dalyvavusi Jaunimo kongre
suose. Gyvendami toli nuo kitu lietu
viu, Vacys ir a.a. Danutė Slotkai užau
gino septynių vaikų lietuvišką šeimą.

Inteligentas Čikagos lietuvis, baigęs 
universitetą, ieško rimtos mergaitės 
28-29 metų vedybų tikslu. Rašyti: W. 
Rožauskas, 2120 S. 50th Avė., Cicero 
IL 60650, USA.

ROMANAS VILKAS (800-82 §t., 
Miami Beach, FL, USA) renka žinias 
apie buvusį Lietuvos konsulą P. Ame
rikoje gen. T. Daukantą. Ypatingai 
reikalinga informacijos ir nuotraukų iš 
paskutiniųjų 10-15 gyvenimo metu-

PAIEŠKOJIMAI
EUGENIJUS KANYS, sūnus Euge

nijaus, gyvenantis Kaune, Prancūzų g- 
vė nr. 86, vt. 25., 233035 LITUANIA 
-URSS, ieško JADVYGOS BICHTLER 
Vincento duktės, gimusios 1916 m. ir 
jos dukros LUIZOS, gimusios 1930. 
Brazilijon atvyko 1928-1929 m. Infor
macijas siusti ML-ai.

LITERATŪROS RATELIS
Pirmasis šių metų Literatūros Rate

lio susirinkimas bus pp. Alfonso ir Ro
sa Petraičiu bute, rua Nova York, 28 - 
ap.32, Sumaré. Tel.653286.
Laikas ir data: kovo 7 d. 20.00 vai.
z—------------------- CURSO ---- ------------ s,
—AUDIOVISUAL

LX) IDIOMA LITI.ANO 
POR CORRESPONDÊNCIA

C.P.442J^Ul(WS.fòub.SP
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