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Trišakis sąjūdis
Išeivijoje netrūksta organizacijų—jųturėjo senoji išeivija, jų
dar daugiau turi naujoji, pokarinė. Tai rodo, kad mūsų
išeivija nėra palaida masė, bet organizuota visuomenė. Kiek
viena jų turi savo paskirtį bei savo vietą visuomeniniame
gyvenime. Tos, kurios neteko savo paskirties, jau iškeliavo
amžinybėn. Gyvosios organizacijos tebeveikia, atimdamos
vienokį ar kitokį uždavinį. Vienos jų yra įsteigtos išeivijoje,
kitos atkilusios iš Lietuvos, Pvz. Lietuvos vyčiai yra Amerikos
padaras, o ateitininkai atkilę jš Lietuvos. Savo idėjomis tai
giminingos organizacijos, bet veiklos metodais, kilme, apimtimi, tradicijomis gerokai skirtingos. Vyčiai gimė Amerikoje,
o ateitininkai — Rusijoje. Vyčiai niekad neveikė Lietuvoje, o
ateitininkai dalyvavo nepriklausomos Lietuvos kūrime ir joje
išsiskleidė savo veiklą. Vyčiai niekad nepatyrė tremties, o
ateitininkai gimė tremtyje < subrendo bei sustiprėjo Lietuvoje
ir vėl atsidūrė tremtyje, tiktai šį sykį nebe Rusijoje, o laisvajame pasaulyje, kur rado užuovėją ir prisi taikė prie esamų
sąlygų. Vyčiai yra vientisa organizacija, neturinti atskirų
šakų, o ateitininkai yra trijų sąjungų federacija — moksleivių,
studentų, sendraugių arba vyresniųjų ateitininkų. Vyčiai organizacinėje veikloje vartoja daugiausia anglų kalbą, o
ateitininkai — vien lietuvių, bent iki šiol.

pagalba tikinčiajai Lietuvai, religinio gyvenimo pagilinimas
savose eilėse, stipresnės tėvynės meilės ugdymas, uolesnis
jaunimo teikimas į ateitininkų gretas, ryšių palaikymas su
Lietuva ir 1.1. Visos tos problemos kongrese buvo'pajudintos
ir, reikia tikėtis, kad šis kongresas bus impulsas stipresnei vei
klai visose vietovėse, kad ateitininkai nebėgs nuo pareigų or
ganizacijoj e bei visuomenėje, nepaliks savo šūkio vien vė
liavose ir stengsis jį perkelti gyveniman.

gg|
M
H
|||
H
S
j||
ffl
“
V
fe
g||
tó
H
“
HR
||||
TEITININKAI per 30 metų įaugo į gyvenamo krašto |
visuomenę bei kultūrą, tačiau neatsižadėjo ir
lietuvškosios. Pirmoji karta išliko grynai lietuviška, bet
antroji ir trečioji jau labiau palinko gyvenamo krašto kultu- |g|
ron. Čia ir iškilo problema, būtent, jaunosios kartos IBI
įtautinimas lietuvių visuomenėn išeivijos sąlygose. Tiesa, tai
Losangelietei Ritai Bareikaitei po pasižadėjimo spalvas
bendra išeivijos problema, tačiau ateitininkai jąbando spręsti
įteikia Ateitininkų Federacijos vadas Juozas Laučka.
nuotr.A. Gulbinsko
organizuotu būdu, savitu užmoju. Mat ateininkija yra trišakė
organizacija, jungianti moksleivius (net ir jaunučius), studen
tus ir sendraugius. Vaikai, kurie pradeda savo kelią nuo
MISIJŲ HIMNAS
jaunučių ir eina pakopomis augštyn iki sendraugių, įauga į
Kai Tu, Jėzau, šioj žemėje
lietuviškąjį gyvenimą ir tuo būdu atsveria gana stiprią vietinės
Praėjei kaip Sėjėjas,
kultūros trauką. Tai sistema, kuri yra išbandyta per 30 pas
Kilnias širdis Tu skatinai
tarųjų metų. Kas ja sąžiningai naudojasi, pasiekia gana gerų
Lyg želmens saulė, vėjas...
rezultatų. Iriai Q£.tik tautinėje, bet ir religinėje bei idėjinėje
Pažvelk šiandien vėl į tautas,
srityje. Prie to daug prisideda kun.prof.St. Ylos įsteigti ir jo
Gelbėk nuo pražūties,
vadovaujami kursai, stovyklos, spauda. Minėtoji trišakė
Pasiųsk Tu joms apaštalų
sistema butų žymiai sėkmingesnė, jeigu vyresnieji ateitininkai
Dirbt dėl Tavos Pjūties.
uoliau dirbtų ta linkme, daugiau dėmesio skirtų praktiniam
jaunimo auklėjimui, globojimui, vadovavimui. Sistema yra
Praeik, Jėzau, tarp lietuvių,
neabejotinai gera, bet ji sušlubuoja, kai jos veikėjai nustoja
Pažadink mūs jaunimą,
žiūrėti ateitin ir pasitenkinti praeitimi.
Uždeki meilės kibirkštį —
Sužadink pašaukimą.
UKAKTUVINIAME ateitininkų kongrese atsispin
Pažvelk taip pat į mūs dirvas,
dėjo pagrindinis rūpestis, būtent, išlikti gyvu,
žaliuojančiu'medžiu, nes ant nudžiūvusio medžio at
Apleistas be Tavęs;
žalos neauga. Aiškiai matyti, kad vyresnioji karta sensta,
Paruošk Tu joms apaštalų —
netenka anksčiau turėto entuziazmo, kaitinančios ugnies, o
Palaimon tautą vesk.
jaunoji karta, patekusi kryžkelėn, nelengvai apsisprendžia.
O prêmio Nobel da paz
Jaunieji, matydami, kad jų vyresnieji ateitininkai nejuda,
paseka jų pavyzdžiu. - Jie neturi to akinančio, kaitinančio
OSLO — Uma comissão escolheu o
vencedor
do prêmio Nobel da Paz de
židinio, kuris uždegtų idealistine pasiaukojimo ugnimi.
1981, mas a decisão terá de ser ratifica
Reikia pripažinti, kad vyresnieji ateitininkai, kaip paskiri as
da antes que o nome do escolhido seja
anunciado, no dia 14 de outubro. O
menys, daug dirba, dalyvauja bendrojoje lietuvių išeivijos
processo de seleção é mantido em se
veikloje, bet mažai tesireiškia savoje organizacijoje. Dėlto
gredo, e o Instituto Nobel recusa-se
inclusive a publicar a lista dos candida
nukenčia ateitininkiškasis jaunimas, kuris yra reikalingas už
tos, limitando-se a confirmar ou negar
degančio vyresniųjų entuziazmo savose eilešjĮ.. ’^'ai vienas
os nomes sugeridos pelos jornalistas. O
líder
operário polonês, Lech Walesa, e o
kongrese pastebėtų rūpesčių, apie kurį teikės
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ex-presidente norte-americano Jimmy
Carter, estão entre os 59 candidatos.
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IETUVOJE
NAUJAS RUSINIMO ANTPLŪDIS
AUKŠTOSIOSE IR VIDURINĖSE
SPECIALIOJO MOKYMO ĮSTAIGOSE
Kirgizijos, Uzbekijos ir Moldavijos
pavyzdžiu visuomenines ir specialiąsias
disciplinas r.k. pradėti dėstyti nuo 2—3
kurso. Visus pirmųjų ir antrųjų kursų
studentus privaloma 120-140 valandų
mokyti r.k. kitų dalykų sąskaita. Ska
tinti studentus skaityti rusišką visuome
ninę politinę ir grožinę literatūrą. Už au
ditorijų ribų studentus ir moksleivius
kuo daugiau užimti r. k. Skatinti studen
tus ir moksleivius kursinius ir diplomi
nius darbus, specialybės dalykų refera
tus, gamybinės ir pedagoginės praktikos
ataskaitas rašyti rusiškai. Komplektuo
jant bibliotekų literatūrą, ypač gausin
ti rusiškas knygas. Aukštųjų ir specia
liųjų mokyklų r.k. dėstytojai turi pa
ruošti mokytojų pradinėms klasėms.
Daug dėmesio skirti studentų ir moks
leivių šnekamajai r.k. Rektoriai ir di
rektoriai įpareigojami r.k. katedras ap
rūpinti visomis reikiamomis techninė
mis priemonėmis. Nacionalinių respub
likų aukštųjų mokyklų mokslo darbus
leisti r.k. [ Rusijos, Ukrainos ir Balta
rusijos aukštųjų mokyklų filologijos
fakultetus studentus iš kitų nacionali
nių respublikų priimti be konkurso, .
taip pat perkeldinti čionai vyresniųjų
kursų studentus. (Tokius "auklėjimo"
metodus naudojo ir kryžiuočiai užka
riautose žemėse), Mokslines konferen
cijas, pasitarimus, seminarus, kuriuose
dalyvautų įvairių aukštųjų mokykų at
stovai, organizuoti r.k. Daugiau leisti
rusiškos mokomosios ir metodinės literatu ros.

PEDAGOGINIŲ KADRŲ RUOŠIMO
TOBULINIMAS
Skatinti, kad studentai ir moksleiviai
vartotų r.k. ir ne užsiėmimų metu. Stu
dentų gaugiatiražinius ir sieninius laik
raščius leisti r.k. Aukštosios mokyklose
ir jų bendrabučiuose stendai ir vitrinos
turi būti rusiški. TSRS švietimo ministerija, sąjunginių respublikų švietimo
ministerijos ir TSRS aukštojo ir specia
liojo mokslo ministerija turi paruošti
naujus mokymo planus, kad pedagogi
nių institutų studentai butų parengiami
rusiškai mokyti vaikų darželiuose.

Kazys E RINGIS, botanikos ir eko
logijos mokslininkas,naujas pabėgė
lis iš okup. Lietuvos, Balio rūpesčiu
ir pastangomis atvykęs į Chicagą
1981 m. rugsėjo 2 d. , kalba Balto spau
dos konferencijoje*’,įvykusioje 1981m.
rugsėjo 9 d. Balfo centro patalpose.
Lino Meilaus nuotrauka
ATVIRAS LAIŠKAS BREŽNEVUI

VADOVÉLIAI !R MOKOMOJI
hfflETOOiNĖ LITERATŪRA
Visos su švietimu susijusios instituci
jos, taip pat leidyklos turi pagerinti ir
padidinti r.k. vadovėlių ir panašios lite
ratūros leidimą mokytojams, moki
niams, net tėvams ir visiems suaugu
siems. Toji literatūra turi būti leidžia
ma pagal programas, kad visas r.k. mo
kymas būtų nepertraukiamas. VLKJS,
TSRS rašytojų sąjunga, sąjunginių res
publikų rašytojų sąjungos, TSRS daili
ninkų sąjunga, sąjunginių respublikų

rašytojų sąjungos, TSRS dailininkų są
junga, sąjunginių respublikų dailininkų
sąjungos skatinamos kurti grožinę ir
mokslo populiarinimo literatūra r.k. už
klasiniam nacionalinių mokyklų moki
nių skaitymui. Daugelis mokslo įstaigų
turi tyrinėti, kaip įsisavinama r.k.
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1981 metų liepos 17-tą TSRS Aukščiau
sios Tarybos Prezidiumo Įsaku žymiam
i rusų rašytojui Vladimirui Vojnovičiui
buvo atimta Tarybų Sąjungos pilietybė.
Tą pačią dieną Vojnovičius atsakė Brež
nevui atviru laišku, kurio vertimą iš
„Russkaja Mysl“ (1981.VII.30) čia patie
kiame:
Ponas Brežnevai,
mano veiklą Jūs įvertinote nepelnytai
aukštai. Aš nepakirtau tarybinės valsty
bės prestižo. Tarybinė valstybė, savo va
dovybės pastangų ir Jūsų asmeninio indė
lio dėka, jokio prestižo neturi. Tad, po tei
sybei, Jums derėtų atimti pilietybę sau
pačiam.
Jūsų įsako aš nepripažįstu ir laikau jį
, ne daugiau nei muilo burbulu. Teisiniai
jis prieštarauja įstatymams, o faktiškai,
aš kaip buvau rusų rašytojas bei pilietis
taip juo ir liksiu ligi pat mirties ir netgi
po jos.
Būdamas nuosaikus optimistas, neabe
joju, jog netolimoje ateityje visi Jūsų įsakai, ati.mantys mūsų vargšei tėvynei jos
kuitūriniį turtą, bus panaikinti. Visgi maį no j o optimizmo nepakanka tam, kad patikėčiau, jog taip pat greitai bus likviduoias popieriaus deficitas. Ir maniesiems
i skaitytojams teks atiduoti makulatūron po
dvidešim kilogramų Jūsų veikalų, kad
. gautų taloną vienai knygai apie kareivį
Čionkiną*.
Vladimiras Vojnovičius

Miunchenas
1981 metų liepos 17-ta
*) Vakaruose išleistas garsus Vojnovičiaus 2-jų tomų satyrinis romanas ,,(Karei
vio Čionkino gyvenimas ir nepaprasti nuo
tykiai“.
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Skaitau laikraštį ir netikiu. Matau
aiškiai parašyta, kad šį vakarą bus tele
vizijos kanale 13 filmas apie Simą Ku
dirką. Labai dažnai paskelbia progra
mas, bet dėl įvairių priežasčių atideda.
Kartais net pakeičia valandą. Taip, kad
nesinori tikėti, kad musų tautiečio tra
gediją vėl pamatys Brazilijos publika.
Ir iš tiesų Simo pabėgimo bandymas
vėl buvo pakartotas per TV Bandeiran
tes televizijos tinklą. Gaila, kad buvo
sužinota tiktai dieną anksčiau, tai ne
buvo nė kaip kitiems pranešti.
Nežinau, kaip tai atrodo vietos pu
blikai, bet mums, kurie daugiau ar ma
žiau esame tai pergyveną, yra šiurpių
momentų. Daugiau ar mažiau visi žino
me, ką reiškia patekti j didžiojo brolio
nagus. Lietuviai nuo amžių pažįsta sa
vo rytų kaimyno "brolišką" meilą.
Mėginti išvykti iš savo krašto — tai
nusikaltimas. Sunku įsivaizduoti, kaip
tokie daiktai gali šiandien egzistuoti
pasaulyje. Sunku mums šiandien supras
ti tuos, kurie turi mastuoti kiekvieną
žodj, kurie turi bijoti bet kokio įtari
mo, kurie net savo krašte, savo žemėje,
turi viskam prašyti leidimo. Suvaržy
mai ant suvaržymo — pakeliami trum
pą laiką. Bet ir lietuvio kantrybei yra
ribos. Gi sauvaliavimui galo nematyti.
— Ar matei vakar filmą apie tavo
"patricio"? , — klausia manąs šefas, kai
nuvykau į darbą. Jis matė ir nepapras
tai pasipiktinąs amerikonų aklumu.
Kaip galėjo leisti savo laive, karo laive,
sauvaliauti rusams — to jis negali supras
ti.
— Toks filmas atstoja daugeli ilgiau
sių prakalbų. Jis prabyla j žmogaus šir
dį ir jausmus, — man sako žmona. Su
tinku, kad tai tiesa.
Bet čia vėl peršasi kita mintis: toks
filmas, arba, kitoks, panašus yra nepap
rastai reikšmingas. O kiek jis kainuoja?
Ir čia vėl tenka pajusti tikrovės šaltą
ranką. Daug gražių minčių mes turime.
Nežinau, ar yra kita tokia tauta, kuri
tiek daug planų, projektų palieka savo
spaudoje. Bet nuo planų iki tikrovės ■
yra.geras kelio gabalas. O kaip jj nuga
lėti? Čia kaip tik pats mazgas.
Nereikia to H eiti: žydai su savo "Ho
lokaustu" sukrėtė visą pasaulį. Tačiau
nėra abejonės, kad šalia filmo projekto
reikėjo geros krūvos ir žaliukų do /ėriu
kų.. . Vien gerų pianų neužteko.

Naujos veiklos žingsniai
ALEKSANDRA VAISIŪNIENĖ

Venecuelos LB krašto valdy
bos pirmininko tikslas yra atsteigti ar iš naujo įsteigti Bend
ruomenės apylinkes.
Atnaujinus Karako tikybinio
komiteto veiklą ir išplėtus jį į
Katalikų Misijos Tarybą, paste
bima pažangą: didėjantis į lie
tuviškas pamaldas atsilankančių
skaičius, noras burtis ir drauge
dirbti.
Š. m. rugpjūčio 9 d., kun. A.
Perkumas ir krašto valdybos
pirm. dr. Vytautas Dambrava,
lydimi krašįo valdybos sekreto
riaus Petro Kriščiūno ir Juliaus
bei Aleksandros Vaisiūnų, ap
lankė Maracay lietuvių koloni
ją. Mat, norėta pagerbti buvusį
Maracay kolonijos ilgametį vei
kėją a. a. Jurgį Bieliūną jo de
šimtųjų mirties metinių pro
ga, o taip pat imtis konkrečių
žygių apylinkės veiklai plėsti ir
stiprinti. Tai buvo jau trečias
dr. Dambravos apsilankymas
šiame mieste.
Kaip kiekvienais metais, taip
ir šiais į a. a. Jurgio Bieliūno
mirties metines susirinko dides
nis skaičius Maracay lietuvių
— velionies gerbėjų ir draugų.
Kun. A. Perkumas atlaikė
Mišias už Jurgio Bieliūno vėlę,
trumpai primindamas jo atlik
tus Bendruomenei darbus. Jam
rūpėjo lietuvybės išlaikymas,
jaunuomenės auklėjimas ir mū
sų pačių gerovė. Jurgis Bieliū
nas buvo talentingas organiza
torius — jo laikais Maracay
Bendruomenė ir lietuviai buvo
laikomi pagarboje, augštuomenė bei vietinės valdžios organai
jam buvo prieinami, ir kiekvie
na proga lietuvių prašymas bū
davo išklausomas.
Pamokslo vietoje kun. A.
Perkumas
kvietė
prisiminti
Liurde įvykusį tarptautinį kon
gresą ir ta proga išklausyti Al
donos Eretaitės įkalbėtą ir mu
zika iliustruotą “Liurdo istori
ją”, kurią prieš eilę metų pa
sauliui paskelbė viena protes
tantė savo parašytoje knygoje.
Po pamaldų kun. A. Perkumo sušauktame susirinkime to
je pačioje šventovėje dr. V.
Dambrava išreiškė savo pagei
davimą: Jurgio Bieliūno, kurį
jis gerai pažinojo, Vlado Venc
kaus ir kitų lietuvių veikėjų at
minimui atgaivinti ir stiprinti

tautinę — religinę veiklą 'Mara
cay lietuvių tarpe, plečiant
Bendruomenės apylinkę ir iš
renkant valdybą, nes iki šiol
Maracay lietuviai buvo atsto
vaujami tik vieno asmens. Jo
nuomone, apylinkė turinti jėgų
didesniam Bendruomenės dar
bui atlikti.
“Man buvo daug pasakota,
kaip gražiai v^kė Maracay lie
tuvių kolonija
a. Jurgio Bie
liūno laikais — kalbėjo dr.
Dambrava. — Lietuviai buvo
veiklūs ir vieningi. Dabar išau
go jūsų vaikai, tačiau jie ir kaikurie tėvai nebesuranda kelio į
savuosius, ši padėtis negali bū
ti pateisinta. Privalome prisi
minti savo užmirštas pareigas ir
atlikti darbą, kurio iš mūsų lau
kia svetimą priespaudą kenčian
ti tauta.-Karakas netoli, ir mes,
stebėdami jūsų pažangą, visuo
met ir visur jums padėsime”.
Po pamaldų visi dalyviai Van
dos Bieliūnienės buvo pakviesti
pietums, kur vėl buvo prisimin
ti a. a. Jurgio Bieliūno darbai.
Centro valdybos sekretorius
Petras Kriščiūnas pareiškė di
delį apgailestavimą dėl jo nete
kimo.
Taip pat buvo pareikšta pa
dėka jo žmonai Vandai Bieliūnienei, kuri sudaro mums kiek
vienais metais galimybę susi
burti ir nuolat remia lėšomis
Bendruomenės veiklą.
Papietavus, svečiai buvo pa
kviesti į ištaigingą Vandos Bie
liūnienės butą, iš kurio visi ža
vėjosi žaliuojančiais kalnais ir
vešlia jų augmenija. V. Bieliūnienė savo komerciniais gabu
mais išvystė prekybą. Ji remia
lietuvišką veiklą ir dalį pelno
skiria tautiniam-religiniam dar
bui puoselėti.
Po gražiai praleistos die
nos, padėkoję maloniai šeimi
ninkei, visi išsiskirstėme savais
keliais, turėdami viltį, kad ne
tolimoje ateityje Maracay at
gims ir taps pavyzdžiu kitoms
kolonijoms. Penki asmenys bu
vo paskirti į laikinąją valdybą,
kurių pareiga bus padėti persi
organizuoti ir stipriau veikti.
Naujasis krašto valdybos pir
mininkas žada aplankyti ir kitas
lietuvių kolonijas, performuoti
gerokai apleistą Bendruomenės
administraciją
ir
apylinkių
veiklą.
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KATALIKAI'PASAULYJE
Mišri komisija
Venecijoje posėdžiavusi mišri
komisija palaikyti dialogui tarp
katalikįi ir stačiatikiŲ Bažnyčiv,
nutarė sekančią darbo sesiją su
šaukti ateinančiu metu pirmoje
pusėje Miunchene, Vakaru Vo
kietijoje- Komisija buvo sudary
ta /prieš metus, pavedant jai
svarstyti
įvairius
teologinius
klausimus.
Į

Parama Lenkijai
Vakaru Berlyno žmonių pagal
bos „Caritas“ organizacijos, vie
tos vyskupijos ir kitu katalikiškuíú organizacijų rūpesčiu, gegu
žės mėnesio pabaigoje į Lenkiją
buvo pasiusta daugiau negu 40
tonu įvairiu maisto produktu.
Maisto produktai Lenkijai buvo
nupirkti lėšomis, kurias surinko
Vakaru Berlyno katalikai, atsi
liepdami į vietos vyskupijos ir
„Caritas“ organizacijos
kvieti
mą. Per trumpą laiką buvo su
rinkta apie šimtą tūkstančių do
leriu,
i

Stadijų savaitė
Zairo sostinėje Kinšasoje įvy
ko Penktoji Afrikos filosofiniu
studijų savaitė, kuriai buvo pa
rinkta tema: „Filosofija ir žmo
gaus teisės“. Šios bendros temos
rėmuose studijų savaitės dalyviai
svarstė žmogaus teises ir pareigas
tradicinės- ir šiuolaikinės afrikie
čiu mąstysenos šviesoje, žmogaus
teises ir pareigas praeities ir da
barties filosofijoje, taip pat žmo
gaus teisės ir pareigas moralės, is
torijos, sociologijos ir kituose
moksluose. Studijų savaitę suren
gė Kinšasos katalikų teologijos
fakultetas.
★ KOMUNISTINĖJE KINIJOJE
KATALIKŲ BENDRIJOS PADĖTIS
nėra žymiai pagerėjusi. - Pasak kun.
John Palm, SJ, kuris kadaise darba
vosi Kinijos žemyne, o dabar dar
buojasi Taiwane, komunistinėje Ki
nijoje nėra veikiančių šventovių, iš
skyrus propagandos sumetimais ati
darytas šventoves užsieniečių lanko
muose didmiesčiuose. Iš užsienio be
silankantieji kiniečiai kunigai net
ir tose šventovėse negali viešai Mi
šių laikyti.

FÁBRICA

DE

★ JAU KELETAS KINIEČIŲ KU
NIGŲ IR SESELIŲ buvo nuvykę
komunistinėn Kinijon aplankyti savo
giminių. Jų pranešimai esą labai
liūdnu Žmonės esą ten paversti el
getomis. Jiems valdžios nustatoma
su kuo gali tuokjjs, kiek vaikų šei
moje turėti, kur gyventi, kur vai
kus mokyklon siųsti. Valdžia norinti
visas religijas visiškai atkirsti nuo
vakarietiško pasaulio. Apsilankantie
ji giminės iš užsienio gali apsistoti
tiktai keliuose didmiesčiuose, spe
cialiuose viešbučiuose ir niekur iš
tų didmiesčių, išvykti neleidžiama.
Giminės juos turi * susitikti tuose
viešbučiuose, kur visi yra atidžiai
sekami Vienas viltį teikiantis ženk
las, pasak kun. Palm, kad dauguma
jaunimo yra nusistačiusi prieš ko
munistinę valdžią. Jis pats spaudai
papasakojo už ką-jis buvęs komunis
tų 1953 m. apkaltintas ir ištremtas
iš krašto. Jo lagamine rasta ameri
kietiška vėliavėlė buvęs įrodymas,
kad jis esąs JAV šnipas, o tarp
daiktų atrastas barzdai skusti pei
liukas buvęs įrodymas, kad jis smur
tu pasiruošęs kėsintis prieš komu
nistinę valdžia.

★ JAV KATALIKŲ SKAIČIUS
jau prašoko 50 milijonų, pagal 1981
m. katalikų metraščio statistiką. Per
1980 metus JAV-se katalikų skaičius
paaugo 637,664 nariais. Visdėlto šiais
metais katalikų skaičius esąs pro
porcingai mažesnis JAV gyventojų
skaičiaus atžvilgiu. Pernai katalikai
sudarė 22.47% visų JAV gyventojų,
o šiemet — 22.05%. Vyskupų skai
čius JAV-se yra per metus paaugęs
nuo 353 iki 360, tačiau kunigų skai
čius sumažėjęs: 1979 m. buvo 58,430,
o 1980 m. — 58,398. Kunigų skai
čius mažėja tik vienuolijose, nes per
1980 metus pasauliečių kunigų skai
čius paaugo nuo 35,418 iki 35,627, o
vienuolių kunigų skaičius smuko
nuo 23,203 iki 22,771. Seselių skai
čius irgi per tuos metus sumažėjo
nuo 126,517 iki 122,653, o broliukų
skaičius paaugo nuo 7,941 iki 7,966.
Čikagos arkivyskupija tebėra di
džiausia JAV-se ir turi 2.38 milijono
tikinčiųjų. Antroji savo didumu yra
Los Angeles (2.23 milijono), o tre
čioji — Bostono x (2.01 milijono).
Vyskupijų seminarijose klierikų
skaičius per metus sumažėjo nuo 8,552 iki 7,954, o vienuolijų seminari
jose — nuo 4,674 iki 4,514. Įdomu,
kad per 1980 metus vėl paaugo nuo
latinių dijakonų skaičius nuo 4,093
iki 4,725.

GUARDA - CHUVA-S

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

Mint-sombnnhas. tipo-ltaiiano e Alemão.
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★ LENKIJOJE KUNIGŲ SKAI
ČIUS VĖL PAAUGO. Pernai Lenki
joje įšventinti 632 kunigai, ty. 43
kunigais daugiau nei užpernai. Dau
giausia naujų kunigų susilaukė šios
vyskupijos: Tarnow (39 kunigų) ir
Krokuvos (36 kunigų). Statistikos
rodo, kad 1980 m. Lenkijoje klierikų
skaičius pakilo 15%. 1979 m. Lenkijos seminarijose buvo 5,845 klierikai, o 1980 m. — 6,285.

★ SENATORIUS JEREMIAH
DENTON- atsargon pasitraukęs JAV
admirolas, buvęs Vietnamo karo be
laisvis ir nuoširdus katalikas, dabar
pradėjo kovą už jaunimo savitvardą
ir skaistybę. Pasak jo, visi jaunimo
problemom skirti valdžios centrai,
užuot mokę jaunimą kaip išvengti
vaikų ir teikę kontrceptinius vais
tus, turėtų visa tai mesti šalin ir pra
dėti kalbėt jaunimui apie savitvar
dą, savo charakterio ugdymą ir skais
tumo reikalą formuojant taurią as
menybę. Šiuo metu jis siūlo tam rei
kalui JAV biudžete skirti $30,000,000. Jeigu jo siūlymai praeis, JAV
jaunimo problemų centruose bus už
drausta nukreipti nėščias jaunuoles
į abortų klinikas ir reikės tėvų su
tikimo jaunuolėms bei jaunuoliams,
jieškantiems informacijos apie gi
mimų kontrolę.
KUN. J. STŠ.
★ VATIKANO KOMITETAS ŠEI
MOS REIKALAMS Jono-Pauliaus
II potvarkiu pakeltas į popiežiško
sios tarybos rangą. Tą sprendimą Šv.
Tėvas norėjo pats paskelbti audien
cijos metu gegužės 13 d., bet pasi
kėsintojo į jo gyvybę šūviai sutruk
dė. Dabar paties popiežiaus iniciaty
va parašytas dokumentas skelbia
įsteigimą Popiežiškosios Tarybos šei
mos Reikalams. Dokumente nurodo
ma, jog Dievo įsteigtoji šeima esan
ti žmogiškosios bendruomenės gy
vybinė ląstelė. Paties Išganytojo gi
mimu šeimoje ji išaugštinta, o san
tuokos kilnumas paverstas sakramen
tu. Iki šiol komitetas šeimos reika
lams buvo kardinolo-pirmininko va
dovaujamos Popiežiškosios Tarybos
Pasauliečių Reikalams padalinys, o
dabar tampa savarankišku vienetu,
turinčiu savo kardinolą-pirmininką.
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Jinai apie mane tau tekalba kasdieną
ir šypsos tau liūdesio bei skausmo

MAMYT, AS BOSIU MISIONIERIUM

valandoj...

Vyskupas misionierius prisimena,
kaip, būdamas berniukas, motinai at
skleidė savo misionierišką pašaukimą.

Neverk, mamyt, jei vieną dieną
krauju išvystum aplaistytą vainiką...
Tai Viešpats būt tave padaręs — radęs
vertą —
Kristaus kankinio motina laiminga.

Aš tau mamyt, jau atskleidžiau, kas
busiu;
tai sužinojau aną vakarą laimingą,
kai žvaigždės danguje mirgėjo,
o aš buvau suklupęs maldoje.
Prisimenu, ir man vis stovis akyse:
įbedęs žvilgsnį j žvaigždynus,
net savo žaisliukus buvau užmiršęs,
ir išvydau, mamyt...
Švelni, šventa melodija,
kokios anei bažnyčioj dar nesu girdėjęs,
suskambo dvasios gelmėse.
Paskui kažkas kalbėjo — o aš klausiaus...
Ar atmeni tą knygą kadaise dovanotą,
su juodai spindinčiais veidais?
Ji buvo atversta danguj —
ir tarp Žvaigždžių manin žiurėjo
liūdni, su ašarom negriukai...
Paskui ūmai nutilo žvaigždžių giesmė...
Bet jei žinotumei, mamyte,
ką man širdy paliko reginys —
koks malonumas, ir kartu kokia ugnis.
Nuo tos dienos kasnakt aš juos vis sap
navau —
taro tolimų tamsių miškų
vargšus apleistus vaikelius,
be meilės ir be duonos, be šviesos...
Nuo to vakaro, mamyt, pačiam pajūry,
melsvai liūliuojančioj bangoj,
regiu prieš save stojantį altorių,
o širdį kibirkštį pilną vilties:
— Aš būsiu misionierium.
Šį žodį aš girdžiu jaukioj bažnyčioj,
girdžiu mokykloj ir aikštėj;
skaitau jj parašytą mokslo knygoj,
regiu įpintą rožinio maldoj;
skaitau jj, mamyt, taip pat ir tavo
akyse,
kai pažvelgi j mane ir greitai nutyli.
Aš būsiu misionierius. Ir švyksiu toli,
toli...
O, tik neverk, mamyte, tu tuomet.
Juk tu man vis kartojai, dar lopšy,
kad žemėj Viešpaties valia šventa.
Išvyksiu aš toli, toli;
bet ir nebūsiu vienas, be tavęs:
tavo mintis mano širdy žydės
kaip nenuvystanti dausų gėlė.
Minėsiu aš tave ryte palmės paūksmėj
ir saulei einant poilsio gilaus.
Kaip "Sveika", kurią su tavimi
gyvenimo ryte kasdien kartojau,
taip ir tavo, motin, vardas vis skambės.
Visi pajūrio ir miškų vaikučiai
atmintinai tavo vardą žinos;
kartos jį vos pabudę paukšteliai,
vėjelis palmių lapais jj šlamės...
Aš tau paliksiu tik Marijos šventąjį pa
veikslą —
tą prieš kurį išliejau širdies paslaptis
gilias;
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LIETUVA

IŠ "Petras Perkumas" knygos

PADĖKA
Širdingai dėkoju visiems, kurie mane
prisiminė laike kelionės po Kanadą ir
Jungtines Amerikos Valstybes. Ypatin
gas ačiū tiems, kurie mane pavadavo pa
rapijos administracijos ir MŪSŲ LIETU
VOS redagavimo darbe.
Kun. Petras Rukšys

•Kun. d-ras A. F. Bendoraitis ir Seselė Marija Ksavera tikisi ir Lietuvių
savanorių talkos savo didėjantiems darbams, Brazilijoje, o dabar ir —
Bolivijoje

ŠIAI DIENAI IR RYTOJUI
Kristoforų mintys, kurios įkvėpė milionus

J. Keller — P. Urbaitis

MEILĖS ĮSAKYMAS

MINUTOS DE SABE

RIA

Modifique seu modo de pensar, para que
sua saúde se firme e estabeleça.
Pare de queixar-se de doenças.
A doença é aumentada pela nossa emissão
mental negativa.
Expulse a enfermidade, confiando em sua
cura.
Você pode curar-se.
Vocé está melhorando cada dia mais, sob
todos os pontos de vista.

Kinijoje buvo bado metas. Hon-Lok
ir jo žmona gyveno baisiame skurde: te
turėjo tik keletą saujų ryžių.
Tą dieną atėjo pas juos kaimynas
prašydamas pagalbos. Hon-Lok žmona
tarė savo vyrui: "Jei mes jam duosim
Aprenda a repousar sua mente.
ryžių, patys badu mirsime". Bet vyras
A mente cansada não pode pensar direito.
atsakė: "Jei nepagelbėsime kaimynui,
Repouse a mente, fazendo o exercício da
Higiene Mental, para conquistar cada vez ma
mudu gal mirsim rytoj, o jis jau šian
ior energia e vigor.
dien miršta". Ir pasidalino ryžiais su
O cérebro cansado turva o pensamento.
vargingesnių už save.
E o pensamento é a maior força criadora
Dievas nenori, kad mes nesirūpintuque existe sobre a terna.
mėm patys savimi, bet taip pat nenori,
Repouse o cérebro, para pensar com acerto
kad užmirštumėm kitus. Jis davė mums e alegria.
meilės taisyklę: "Daryk kitiems, ką no
rėtum, kad kiti tau darytų".
KVIETIMAS.
Kada tu nežinai iki kokio taško turė
Š. m. Spalių mén. 4 d. 8 vai. ryto Šv.
tum nueiti artimo meilės keliu, jsivilk,
Kazimiero Parapijos koplyčioje, Mookaip sakoma, į artimo kailį ir pagalvok,
koje, bus aukojama šv. Mišių auka Inž.
ko tu tuo atveju norėtum, kad kiti tau
darytų.
Kazimiero Audenio 30-tos dienos mir
ties paminėjimui. Kviečiame visus geros
"Antras gi įsakymas panašus į pirmą valios lietuvius pasimelsti už to pavyz
jį: Mylėsi savo artimą, kaip pats save".
dingo ir didelio patrioto vėlę, kuris taip
(Mato, 22,39)
begaliniai mylėjo savo Tėvynę ir mūsų
koloniją.
Tėve mūsų duok man neužmiršti, kad Tau
tarnaudamas privalau padėt ir artimui

Kapit. J. Ciuvinskas ir žmona Marija
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MUSU LIETUVA

~MŪSU ŽINIOS
Itanhaėm, 1981 m. rugp. 28 d.

SANTOS
MALDOS DIENA UŽ LIETUVĄ

PIKTU AMERIKOS LIETUVIAI

URUGVAJUS
TAUTOS ŠVENTE buvo gražiai paminėta
Urugvajuje. Pamaldos lietuvių bažnyčioje, su
giedotas Lietuvos himnas. Urugvajaus lietuvių
kultūros draugijos salėje suruošti iškilmingi
pietūs.

Didžiai Gerbiamam
BLB-nės Valdybos Pirmininkui
Ponui Jonui Tatarunui
São Paulo, SP.

Pone Pirmininke,
Labai apsidžiaugiau perskaitęs "ML "
Nr. 32 š.m. rugpjūčio 13 d., kad — pa
galiau — buvo suorganizuotas bent pro
vizorinis BRAZILIJOS LIETUVIU
MOKS L El VIU ŠALPOS FONDAS.
Sveikinu. Geriau vėliau, negu niekada.
Ypačiai pabrėžtinai sveikinu, kad tai
buvo padaryta Jūsųiručio , a. Tokio
Fondo jau labai sejH&rreikėjo — bent
prieš 50 metų.
Tikiuosi, kad nepatiksite jo tik "pro
vizoriniu",* o pasirūpinsite, kad taptų
legaliu, stipriu ir turtingu fondu, kuris
be jokios diskriminacijos REMTLĮ VI
SUS lietuviškos kilmės Brazilijos moks
leivius, kurie tos materialinės pagalbos
reikalingi. Remtų neišskiriant nemo
kančių lietuviškai, net iš mišrių šeimų
kilusius. Visi mums yra mieli ir bran
gus. kurie bent lašelį lietuviško kraujo
dar turi. Laikinoji ar nuolatinė komisi
ja turėtų remtis vieninteliu faktorium
— pašalpos (AR STIPENDIJOS) tikrai
reikalingiems.
Prie šio laiško—pasveikinimo jungiu
mano menkutį grūdelį — Fondui pa
remti. Esu senas sulūžęs pensininkas,
bet kiekvienu sutaupomu centu mielai
p ris iju našiu prie kitų geros valios ir šir
dies tautiečių, remiančių šventę moks
leivių šalpos darbą.
Priedas: Čekis Nr. 042538. —

Dar kartą sveikinu ir linkiu geriau
sios kloties.
Jūsų
Klemensas Jura
Dėkoju Gerb. mūsų poetui, moksleivių
vardu, pasiųstą paramą. Jūsų pastabas ir pa
tarimus stengsimės įvykdyti.

Toji pati Kultūros draugija organizuoja
EKSKURSIJĄ Į BUENOS AIRES, š.m. spa
lio 30 dieną. Važiuoja prabanginiame autobu
se, kurį ką tik įsigijo Lida Petrauskaitė su sa
vo vyru Luis Olivera. Norima ekskursijos da
lyvius pavažinėti po įdomesnias Bs. Aires vie
toves ir aplankyti lietuviškos veiklos centrus.

“Associa čion Cristina de Jovenes'1 centro
rūmuose pasirodė VYRESNIEJI “RINTUKAI”. Jiems vadovavo Antanas Grigorio-Šleivys. Šoko sekančius lietuviškus šokius: Pat re psėlį, Žiogelį, Aušrelę, Gyvatarą, Šustą, Landytinį, Audėjėlę ir Ketvirtainį.

Lietuvių jaunimui pritaikyta programa ruo
šiama rugsėjo 7 o Kultūros Draugijos rūpes
čiu PAVASAįU'0 ŠVENTE
ANTANO MAČAi «SKO pavardė yra stip
riai surišta su Urugvajaus lietuvių gyvenimu.
Visajo šeima dirbo ir tebedirba lietuvišką dar
bą. Šiandien urugvajiečiai liūdi, kad šio dide
lio veikėjo jau nebėra jų tarpe. Nežiūrint visų
gydytojų pastangos, jis mirė už kelių dienų
po operacijos.
Kilęs iš Šakių apskričio, Antanas su kitais
draugais stojo savanoriu už Lietuvos laisvę.
Kai Lietuvos delegacija vyko į Maskvą suda
ryti galutinę taikos sutartį su Sovietų Sąjunga,
į jos palydovus buvo paskirtas ir jaunas virši
la Antanas Mačanskas. Baigęs policijos mo
kyklą, jis buvo paskirtas Slavikų policijos nuo
vados viršininku.
Į Urugvajų atvyko 1950 metais. Čia, kaip
ir kiekvieno imigranto, jo laukė sunkus gyve
nimas. Tačiau jo patvarumas nugalėjo visus
sunkumus. Mačanskų šeima pradėjo dirbti savystoviai. Tačiau jų laisvas laikas visuomet
buvo skirtas lietuvių veiklai.

PROGRAMUOTAM SEIMU LANKY
MUE - KALĖDOJIMUI
yra būtinas turimu senu adresu pa
tikrinimas.
Tikimės atsiras "apylinkių seniūnų"
tame reikale pagelbėti.
Iš anksto dėkoja Šv. Kaz.Parap.
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SERGA

J. Tatarūnas

Ž1INBOS IŠ MOINHO VELHO
Adv; Jonas Buitvydas ,šiU metu spa
lio 2 d., išvyksta darbo reikalais j Ame
riką. Užtruks kelionėje maždaug mėne
sį laiko.

Juzė Taleikienė turėjo smegenų prie
puolį (derrame), gydosi Servidor Públi
co ligoninėje.
Elena Buitvydaitė buvo sunkiai susir
gusi, gulėjo Servidor Público ligoninėje.
Iš ligoninės išėjo rugsėjo 19 dieną, da
bar gydosi namie.

Visi Brazilijos vyskupai (349) gavo
iš CNBB (Brazilijos Vyskupu Konfe
rencijos) raštinės kvietimą pravesti
Maldos dieną už Lietuvą, galimai bir
želio 14-tą.
Daugely vyskupijų tokia Maldos
Diena buvo gan sėkmingai pravesta.
Santos vyskupas, Dom David Picão,
atsakė BL Kunigu Vienybei, atsiprašy
damas, kad toj dienoj neįstengė ką
nors konkretaus suruošti, bet kad tiki
si surasti kokią kitą progą, ir dėl to
geidžia palaikyti ryšius su organizato
riais — lietuviais.
Asmeniai susitikus ir pristačius pa
čių lietuvių pasiūlymą, buvo prieita
šios išvados:
— Santos vyskupija skelbia Maldos
Dieną už Lietuvą spalio (outųbro) 25tą;
— Mišios už Lietuvą, kurias laikys
pats vyskupas, bus São Vicente Mártir
(matriz de São Vicente) bažnyčioj 10
valandą;
— lietuviai yra kviečiami išpildyti
Mišių giesmes ir organizuoti visas apei
gas;
— spauda duos reikiamą "cobertura"
— pristatys "Dienos" prasmę. (Tik rei
kia, iš mūsų pusės, pristatyti tinkamos
.medžiagos).
São Vicente parapijos klebonas,
Mons. Geraldo Borowski, užleis lietu
viams salę, kur yra reikiami patogumai,
vieta persirengti, daiktams pasidėti'
(net ir "copa"). Taigi bus galima, nuo
11 iki 5 ar 6 valandos, ir pasimaudyti.
Dabar tik lieka organizuotis:

— pajūrio lietuviai: visi dalyvauti, o
taip pat kviesti ir kitataučius;
— sanpauliečiai: organizuoti išvyką,
tikslu prisidėti prie šios "Dienos" pasi
sekimo, o kartu pasinaudoti proga ir
paiškylauti.
Tad esame kviečiami visi: choristai,
jaunimas, vyrai, moterys, vaikai. Kas
gali, su tautiniais rūbais.
Parodykim pasauliui, kad LIETU
VA - GYVA; ir kad LIETUVAKRIKŠČIONIŠKA, KATALIKIŠKA
TAUTA.
Juk čia kiekvienas mūsų yra Lietu
vos atstovas.
Kitataučiai spręs apie Lietuvą iš mu
su — iš kiekvieno mūsų — nusistatymo
ir pasielgimo.
Kun. Pr, Gavėnas

MIRĖ

Dr. ALEKSAS KALINAUSKAS
--------------------------------------------

Dr. PAULO KALINAUSKAS

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

Inventário, Despejo, Desquite, Divorcio,
Processo Crime, Processo Trabalhista, Etc.
Rua 15 de Novembro, 244 - 4 anu. - Conj. 9 - Fone: 37-8958

Mykolas Lisauskas mirė rugsėjo 9
dieną.
Kilęs iš Alytaus, Batrimoniu. Brazi
lijon atvyko 1927 metais. Gyveno Mo
inho Velho.
Palaidotas Baeta Neves kapinėse.
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papal condena
o coletivistno

A ENCICLICA
DO TRABALHO

O Colégio Episcopal da Arquidiocese
de Sào Paulo, composto por 11 bispos,
esteve reunido de segunda-feira até a noi
te de ontem, em Campos do Jordão, para
discutir e analisar a Laborem Exercens.
Durante três dias, os bispos, liderados por
dom Luciano Mendes de Almeida, secretá
rio da Conferência Nacional dos Bispos do
Brasil (CNBB), discutiram a nova encícli
ca de João Paulo II para, a partir de hoje,
divulgá-la em suas dioceses. A reunião foi
considerada secreta e nenhum dos bispos
quis receber a imprensa. “Somente ama
nhã (hoje), após uma reunião na arquidio
cese de São Paulo, poderemos falar sobre
o assunto”, explicou o bispo de Osasco,
dom Francisco Manoel Vieira.

O bispo de Bauru, dom Cândido Padin, comentou a respeito do documento
pontifício: “Cada trabalhador é uma pes
soa que tem valor a realizar-se. Não se
pode reduzir o trabalho a uma simples
mercadoria, manipulando uma força de
trabalho e relacionando-a apenas com o
lucro da empresa. A remuneração do tra
balho deveria garantir ao trabalhador a
sustentação de sua família. Aliás, esse
seria o sistema ideal de remuneração do
trabalho. O bispo de Bauru acrescentou:
“O descanso, o lazer e a aposentadoria são
direitos que devem ser garantidos a todos
,iiWItaWUfflBmnii «m

i

m

' ,,i mni

SPALIO 1 DIENĄ —

priežade como “algo absolu
to e intocável”, mas sempre o
Veneráveis Irmãos
entendeu “no contexto mais e diletos Filhos e Filhas:
vasto do direito comum”.
O direito à propriedade Saúde e Bênção Apostólica!
privada, insiste o papa, “está
subordinado ao direito ao uso
AR TAIP AR KITAIP, SVARBU MUMS VISIEMS
Comum, subordinado à destiGARSINTI PAVERGTOS TĖVYNĖS VARDĄ...
nação universal dos bens”.
Sobre os sindicatos, a encícliDIARIO PO GRANDE Ągę
ca observa que a doutrina ca
Sexta-feira, 25 de setembro de 1981
tólica não os vê como um
reflexo das estruturas de
classet mas sim como expres
são da luta pela justiça
.social

Os bispos de São Paulo
analisam o documento
Das sucursais e
dos correspondentes

III

KŪDIKĖLIO
JĖZAUS
TERESĖLĖS,
MISIJŲ
ir
MISININKŲ
GLOBĖJOS
ŠVENTĖ
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CIDADĘ DO VATICANO
— “A Igreja diverge radical*
mente do programa do coletb
vismo, proclamado pelo mar?
xismo e realizado em várias
países”, mas ao mesmo tempo não aceita “o programa do
capitalismo, tal como Idi pos
to em prática pelo liberalis
mo e pelos sistemas que se
inspiram no mesmo liberalis
mo”, afirma João Paulo II em
sua encíclica Laborem Exer»
cens, a ser lançada hoje. Ele
diz que a tradição cristã nun
ca defendeu o direito à pro-

SPALIS - ROŽINIO IR
MISIJŲ MĖNUO

os trabalhadores. Aquele que trabalhou
durante longos anos deve receber todo o
amparo para que sua velhice tenha condi
ções humanas. Não se pode reduzir os
direitos à aposentadoria".

MOMENTO OPORTUNO
O sucessor de dom Vicente Scherer na
arquidiocese de Porto Alegre, dom Cláu
dio Colling, disse ontem que a nova enciclica “chegou em úm momento oporruníssimo, diante da conjuntura em que se vive
atualmente no mundo”. Embora tenha
explicado que ainda não teve tempo para
estudar em profundidade a Laborem Exer
cens, devido à sua indicação, terça-feira,
para a arquidiocese de Porto Alegre, dom
Cláudio afirmou que “este é o tempo do
trabalhador que sofre, no mundo inteiro, a
falta de oportunidades".
Em Brasília, o senador Tancredo Ne
ves disse que viu na Laborem Exercens
uma diretriz a ser seguida por todos os
governos cristãos, por haver evidenciado a
incompatibilidade entre os princípios do
cristianismo e a concepção marxista da
luta de classes e do totalitarismo ateu, ao
mesmo tempo que repudia a dureza desu
mana do capitalismo.
Segundo o presidente do PP. o docu
mento pontifício impressiona pela clareza
e objetividade de conceitos, principalmen
te pela maneira como apresenta o traba
lho como centro de gravidade do processo
da civilização.
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Laranja gigantesca é
encontrada na Amazônia
Uma laranja gigantesca,
pesando 3,2 quilos, foi encon
trava na Amazônia, pelo jorna
lista e escritor lituano, Meldutis Laupinaitis. A fruta foi bati
zada com o primeiro nome de
seu descobridor, que declarou
tê-la encontrado em uma
aldeia indígena, situada a 80
quilômetros acima da foz do
rio Juruá, que deságua no rio
Amazonas, cuja viagem dura
seis dias.
Segundo Meldutis, a laranja
foi encontrada num pequeno
pomar de 18 árvores que
medem aproximadamente 1,20
metros de altura e cujo tronco
possui 20 centímetros de diâ
metro. As frutas ficam presas
aos galhos, e uma altura de 20
centímetros do chão e as árvo
res são quase desprovidas de
folhas. Ele garantiu ainda que
existem no local frutas que

atingem o peso de quatro
quilos.
Meldutis Laupinaitis, que
abandonou seu País de origem
(Lituânia) em 1941, durante a
invasão soviética, na 2» Guerra
Mundial, já esteve no Diário do
Grande ABC, logo após sua úl
tima viagem à Amazônia, no
ano passado, quando trouxe
uma laranja cie 2,2 quilos.
Como escritor, já lançou o
livro Um reino clandestino na
Amazônia, com cerca de 70 mil
exemplares já vendidos, no
qual ele argumenta que a Ama
zônia teria sido o Jardim do
Éden de que fala a Bíblia,
Meldutis declarou também
que é proprietário de uma tar
taruga de 800 anos de idade,,
que ele adauiriu de um índio
pela troca de um anel de for
matura.
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J. BUTRIMAVIČIUS
ADVOCACIA
CIVIL Inventario,
®tc.
COMERCIAL: Falência, Cslxm
TRIBUTÁRIA: InwM Renda, ICM, IPI
Hca Basžo de Igusçe, 212 ■ 4o umLs/45 • Liberdade íxvne: 279-593 ) •
Hosário dss 9áM) te 11 £0 e da» 14:00 te 18$0
Etaa Campos No^os, 590 - V. Zeíma - H<sárk> das 19:00 ài 2100

KALBAMA LIETUVIŠKAI

Laranja encontrada na Amazônia pesa 3,2 quilos
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LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

MUSŲ LIETUVA
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KVIETIMAS
GARBĖS LEIDĖJAS
KUN. VACLOVAS DUBINSKAS, SDB

KVIEČIAME VISUS DALYVAUTI
KUN. PRELATO PIJAUS RAGAŽINSKO Penkiasdešimties metų kunigystės
Jubiliejuje
Spalio 4 dieną:
15 vai. Iškilmingos Šv. Mišios
16 vai. Akademija
Spalio 10 dieną 19 vai. 30 min. — Iškil
minga Vakarienė — Pokylis.
(Pokyliui pakvietimus prašome jslgyti iki 4 dienos spalio, imtinai)

iš Baranquilla, Kolumbija

Ilgamečiai Kolumbijos misininkui, "ML" skaitytojui
ir rėmėjui nuoširdi padėka ir gausios Visagalio Palaimos
linkėjimai.
ML" administracija

Rengimo Komitetas

PAVASARIO ŠVENTĖ

JUBILIEJAUS ŽINIOS
Jubiliejinėje Prel. Pijaus Ragažinsko
akademijoje pagrindinę kalbą pasakys
p. Aleksas Vinkšnaitis. Programos pra
nešėjai bus p. Lucija Butrimavičienė ir
p. Alfonsas Petraitis.
Meninėje dalyje dalyvaus:
L. K. B. Choras,
Volungė,
Rūtelė,
Nemunas,
Ateitininkai ir
Lietuviškos Mokyklos mažieji.
Pamaldų metu giedos L. K. Bendruo
menės Choras vadovaujamas p. V. Ta ta
rimo, vargonais gros: p. F. Girdauskas.
| iškilmingą vakarienę atvyks prelato
draugai iš Avarė.

LITUANIKOJE
1981 m. Spalio 18 d.

Rengia: Brazilijos Lietuvių Bendruomenė
Brazilijos Jaunimo Sąjunga
10,00 vai. Mišios
10,30 " Vaismedžių sodinimas
12,00" Pietūs

Po pietų: Bingo, žaidimai, pasilinksminimai.
Įėjimas: Laisvas
Jau yra išrinkta sodui vieta. Kas norės pasodyti savo vardu vaismedį,
prašome užsisakyti iš anksto. Medelis ir jo priežiūra kainuoja Cr.
1.000,00. Pelnas — baigti įrengti sporto aikštes. Aukotojo vardas bus
užrašytas medelyje.
Dalyvaus: Jaunimas, sportininkai, Kultūrinės Parodos rengėjai.
Autobusai iš Vila Zelinos išeis 7,00 vai.

Daugiau informacijų: Tel. 63-7344.
VEIKLOS KALENDORIUS
t-y

Š.m. spalio 4 <į, 3 vai p.p. PREL P. RAGA
ŽINSKO 50-MEČIO Šv. Misios Zelinoje.
Po pamaldų, vyks pagerbimas Seselių Pranciškiečių salėje.
Š.m. spalio 10 d. JUBILIEJINĖ VAKARIENĖ

DĖMESIO

DĖMESIO

Kaip jau žinome, š.m. spalio (outub
ro) 25 dieną (sekmadienį) įvyks
PAMALDOS UŽ LIETUVĄ su Santos
Š.m. spalio 18 dieną PAVASARIO ŠVENTĖ
Lituanikoje.
Vyskupu.
Š.m. spalio 25 dieną PAMALDOS UŽ LIETUVĄ
Mišios prasidės 10 valandą, Sv. Vin
su Santos vyskupu, Šv. Vincento bažnyčioje, São Vi
cento šventovėje, São Vicente mieste.
cente, SP.
Norintieji ten vykti autobusais teužŠ.m. lapkričio 7 dieną LSĄJUNGOS 50-MEsisako nedelsiant vietas pas Antanę Ru
ČIO VEIKLOS minėjimas .
dį (tel.: 216-7880), ar pas Kazimierą
Rimkevičių (tel.:215-7852).
PRISIMINKIME SĄJUNGOS-ALIANÇA
Vardan tos Lietuvos Vienybė težydi.

JUBI LIEJLj

Lietuvių Sąjunga-Aliança ruošiasi iš
kilmingai paminėti savo 50 metų jubilie
jų, š.m. lapkričio 7 d. — šeštadienį, 20
vai. Rua Lituânia, 67, su įvairia progra
ma.
Nepamirškite atsilankyti ir pagerbti
tuos, kurie per 50 metų dirbo, drauge
su mumis, lietuvišką kultūrinį darbą.

LiETUVSŠKOS PAMALDOS

Pranešame visiems kurie norėtų daly
vauti šioje šventėje, kad iš Vila Zelinos,
7 vai. ryto, išeis autobusai j Lituaniką.
Kaina: Cr$.500,00.
Pranešame taip pat kad gavome vais
medžių sodinimui papiginta kaina. Dėl
to kas norėtų pasisodyti savo vaismedį
ir prisidėti prie sporto aikščių įrengimo,
prašome užsisakyti iš anksto. Kaina,
mažiausiai Cr$.500,00.
Užsisakymai ir informacijos:
Tel. 63-7344.

Parque das Nações ir Casa Verde,
nuo spalio mėnesio pradžios, bus laiko
mos įprasta tvarka ir valandom. Šių apy
linkių ML skaitytojus prašome pranešti
tiems, kurie ML negauna.

COSTURA E MODELAGEM X

DĖMESIO
Š.m. spalio (outubro) 25 dieną pa
maldų bairuošė nebus.
Visi kviečiami j Pamaldas už Lietuvę
j São Vicente, SP.

PAVASARIO ŠVENTĖ LITUANIKOJE

r*

Rua da Graco, 381 - Casa 6 -

Fone 220-8319

Bom Retiro

