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Aurelija Balašaitienė

JAUNIMAS IR SPAUDA

SPAUDOS MĖNUO

Šito straipsnio jaunimas neskaitys.
Jis ir nėra jaunimui skiriamas. Vienas
iš didžiausiu musu rūpesčiu yra jauni
mo pritraukimas prie lietuviškos spau
dos - tiek skaitytoju, tiek plunksnos
darbuotoju. "Arkij galima privesti prie
vandens, bet negalima jo priversti ger
ti", sako senas lietuviškas priežodis.
Jaunam žmogui galima prie akių padė
ti lietuvišką laikraštį, jį priversti peržiū
rėti iliustracijas, bet...
Negalima tvirtinti, kad mūsų mokyk
las lankantis jaunimas nebūtų kultūrin
gas ar neskaitytu. Taip pat negalima sa
kyti, kad jis namuose neturi gero pa
vyzdžio. Bet to nepakanka. Tiek jauną
žmogų, tiek vyresnį visų pirma reikia
sudominti. Ir čia jau yra pats svarbiau
sias spaudos uždavinys.
Pavarčius vietinį amerikiečių dienraš
tį, užtinkame tokius populiarius sky
rius, kaip paauglių problemų (Teenage
column), gyvenimo situacijų (Dear
Abby) ir kt. Kasdieniniame gyvenime
Irute Petraitytė, kun. Pranas Gavėnas ir Alfonsas D. Petraitis su anūkais sodina Popiežiaus Jono
pastebėjau, kad jaunimas tą skyrių ieš
Pauliaus II medelį Lituanikos sodyboje.
Nuotr. J. Delinikaičio.
ko sekmadieninėje laidoje ir juos su jdomumu skaito. Štai, vienas jaunas ber
realistiškai nusiteikusios šeimos bei litu
daktoriams. Anketa tuo klausimu būtų
niukas, pirmą kartą šį rudenį pradedan
praktiška jaunimo patraukimo pradžia.
anistinės mokyklos atmosferos ir jį su
tis nepažįstamą mokyklą, stipriai nervi
Savaime suprantama, kad tokią anketą
pančios aplinkos. "Kam kalbėti lietuviš
nasi ir baiminasi. Rugpjūčio 30 dienos
pirma turėtų pastebėti vyresnysis šei
kai? " — tai klausimas, j kurį jie atsako
laidoje ta tema buvo puikus straipsnis.
mos narys ir pasirūpinti, kad jaunimas
trafaretiškai, išmokyti mokyklose ir na
Pasirodo, kad daug jaunų žmonių ta
j tą anketą atsilieptų. Tuo būdu galima
muose. O iš tikro ar duodame jiems ge
skiltimi domisi, ją skaito ir rašo laiškus, būtų susipažinti su jaunimo pageidavi
rą, pagrįstą atsakymą, kuris juos įtikin
prašydami padėti išspręsti kokią nors
mais ir nuotaikomis. [ anketų siuntėjus
tų? Ne kartą jaunimas susiduria su abe
jiems rūpimą problemą ar duoti patari
galima būtų reaguoti asmeniškai, t.y.
jonėmis ir bando ieškoti vertybių sava-,
mą, dėl kurio negali kreiptis j tėvus ar
laikraščio redaktorius ar jo pavestas as
rankiško apsisprendimo rėmuose, ne
mokytojus.
muo anketos atsakytojui padėkotų ir
paisant tėvų ar mokytojų. Kur jis gali
pakviestu arba rašyti, arba norimu klau kreiptis?
Tiesa, kad mūsų spaudoje apstu jau
simu laukti atsakymo... tolimesniame
nimo skyrių. Bet ką jaunimas juose ran
Maždaug tokioje dvasioje pradėjus
numeryj. Daugumas baiminasi, kad ne
da? Lygiai tą patį, ką kas šeštadienį
realistišką ir įdomų jaunimo skyrių, jį
sugeba rašyti be klaidų. Tiek anketoje,
girdi lituanistinėje mokykloje. Jis savo
toliau išplečiant pagal amžių interesus,
skyriuose neranda jį supančio gyveni
tiek laiške būtina pabrėžti, kad "nesi
galima būtų pagyvinti mūsų spaudą ir
bijotų klaidų — jos bus ištaisytos", tik
mo realybės nei atsakymų j kasdieni
pripratinti jaunuosius vartyti laikraš
svarbu, kad nesivaržytų rašyti.
nius klausimus.
čius. Su laiku jų akis užklys ir už kitų
Jaunas žmogus visada buvo kompli
Vyresnis akademinio amžiaus jauni
straipsnių, už dažnai matomų žurnalis
kuotas savo dvasia, sunkiai supranta
mas, pergyvenantis savo natūralų ro
tų pavardžių. Taip sistematingai būtų
mas vyresniai kartai, nes jo pirmieji
mantikos periodą, laisvalaikyje ieško
galima pradėti jaunimą pritraukti, jam
žingsniai j gyvenimą remiasi gyvenimo
pramogos ar gyvenimo tikrovės atspin
to spaudimo nejaučiant
mokyklos realybe, j kurią jaunimas žiū
džių. Mes ribojamės parengimų aprašy
Čia nenorėčiau kritikuoti kai kurių
ri skeptiškai, neturėdamas išminties,ku
mais, pavardžių suminėjimais, šanblopuikių jaunimo skyrių, kuriuose kaip
ri įsigyjama tik su patirtimi. Kitaip sa
niškais pranešimais, būtinai išvardinant
deimančiukai sužvilga galintieji rašyti.
kant, liepimu prie spaudos jaunimo ne
kiekvieną asmenį. Jaunimui skiriame
Tik jų taip maža ir jų mintyse tiek ma
patrauksime. Bet subtiliai jį įtraukdami
mažai dėmesio, bet reikalaujame, kad
ža laisvės. Daugumoje kartojasi išmoky
j aktyvią darbą stebėtojo ar dalyvio .
jis mumis domėtųsi.
ti trafaretiniai šablonai, nors plunksna
vaidmenyje pajėgsime prie jo priartėti.
Visų pirma siūlau, kad būtų spaudo
veržte veržiasi. Tik pabrėžiu, kad jų
Mūsų jaunimas, augantis tarp dviejų
je įvesti skyriai, j kuriuos su klausimais
formatas siauras, stagnatiškas, neduo
pasaulių ir dviejų kultūrų, dažnokai pa
ir komentarais įvairiausiomis temomis
dąs galimybės plačiau ir laisviau pasi
simeta, ieškodamas atsakymo j jį vargi
gafėtų kreiptis jaunimas ir nebijoti prie
reikšti jaunam žmogui, kuris, šalia jaukkaištų, nereikalaujant pasirašyti. Laiš- , nančius klausimus, bandydamas rasti
lėtų ir kasdieniniam gyvenimui pasisem
lygsvarą tarp idealistiniai ir kartais ne
kų autoriai turėtų būti žinomi tik reti naudos ir džiaugsmo.
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"NOSSA UTUANIA

Atskiro numerio kaina Cr$. 20,00
Í P. Amerika oro paštu: 32 DoL

Metine prenumerata Brazilijoj Cr$. 1.000,00
Prenumerata paprastu pas’tu j užsieni: 25 DoL

Prenumerata oro paštu Siaurės Amerikon:40 DoL Į tolimus kraštus 50 DoL
GARBĖS PRENUMĘRATORIUS Cr $. 4.000,00 Vieno Numerio GARBĖS LEIDĖJAS Cr$. 2.000,00
Užuojautos, Sveikinimai ir Skelbimai (Anúncios) mokami už skilties (Coluna) centimetrą po Cr$. 100,00
Už skelbimų kalbą ir turinį, Redakcija neatsako
Rašiniai grąžinami tik autoriui prašant

Straipsnius ir Korespondenciją Redakcija taiso bei tvarko savo nuožiūra.
Pavarde pasirašyti straipsniai nebūtinai išreiškia Redakcijos bei leidėjų nuomonę.
Čekius, Perlaidas ir administracinius laiškus rašyti “Francesco Gavėnas” vardu.

Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos Nr. 48
MEČISLOVO JUREVIČIAUS
TEISMAS

Kaltinimas pagal LTSR B K 1993 str.
buvo pareikštas 1981 m. balandžio 1 d.,
o galutinis kaltinimas — gegužės 22 d.

LAIŠKAS IŠ 163 KAMEROS:
"

Suradau progos Jums parašyti trum
pą laiškutį. Visų pirmiausia dėkoju vi
siems už paramą, ypatingai už dvasinę,
kuri labiausiai reikalinga. Dėkoju vi
siems, kurie aplanko mano šeimą. Vėl
visiems prisidėjo daugiau rūpesčių. No
rėtųsi sužinoti kaip Gemma gyvena?
Jai sunku, nes pirmą kartą ir su žulikais.
Kiek yra suimtų, ar mes tik du? Apie
Vyturėlį (inžinierių Vyt. VAIČIŪNĄ
- Red.) žinau, jį tą pačią dieną suėmė.
Jajn ir sunku, nes pirmą kartą. Bet jo
dvasia galinga. Vyturėlį mačiau kaip
Dr. ALEKSAS KALINAUSKAS
------- ------------------------------------------------Inventário,

Mečislovas

mus vežė iš Vilniaus KPZ. Jis manęs
nematė. Labai mane pradžiugino savo
gera nuotaika ir pagalvojau, kad tikras
Londono „Daily Telegraph“ (XI. 23)
dvasios vyturėlis. Daugiau apie jį neži
’ pranešė, kad Popiežius paskyrė Monsignonau. Dabar truputį apie mano gyveni
rą Joną Bulaiti, kuris buvo gimęs 1933
mą. Dėkoju Dievui, už viską, ką Jis duo
m. Londone, naujuoju Nuncijum Vidurinė
da. Savo maža auka prisimenu visus vi
j e Afrikos respublikoje ir apostoEniu at
sus laisvėje. Labai jaučiu Jūsų visų mal
stovu Čade.
das, kurios labai reikalingos. Truputį
Prel. Jonas Vytautas Bulaitis yra kilęs
šlubuoja širdis. Nuotaika gera, savo įsi
iš labai religingos ir tautiniai susipratu
tikinimus neslepiu. Iš karto įmetė į vie
sios lietuvių šeimos, 'įsikūrusios D. Brita
ną kamerą, kur buvo 2 žmogužudžiai,
nijoje prieš I pasaulin; karą. Jo tėvas Pet
vagys ir chuliganai. Papasakojau uz ką
ras Bulaitis (1895-1975) buvo vienas iš
žymiųjų lietuvių veikėjų, dirbęs visose
suimtas, apie kryžiaus nešimą, apie ei
Londono liet, tautinėse ir tikybinėse orga
senas. Kad pradėjo visi keikti, sako,bai
nizacijose.
gia komunistai eiti iš proto; sako, kad
Prel. Jonas V. Bulaitis, dabar popiežiaus
religijos laisvė, o nekaltus žmones sodi
pakeltas į vyskupus, 1952 m. baigė Lon
na. Kaip visi nutildavo vakare, nueida
dono jėzuitų kolegiją ir vėliau studijavo
vo gulti, aš tada melsdavaus atsiklaupęs
filosofiją ir teologiją Grigaliaus univer
ant lovos (miegojau viršuje). Kartą už
sitete Romoje. 1959-63 m. studijavo baž
puolė prižiūrėtojai, bet mane kaliniai
nytinę teisę Laterano universitete Romo
užstojo: netrukdykite, matote, kad
je ir gavo kanonų teisės daktaro laipsnį.
žmogus meldžiasi ir tegul meldžiasi.Pri
1961-63 m. apaštališkoje akademijoje Ro
moje studijavo diplomatiją. Kunigu buvo
žiūrėtojai nuėjo. Paskui perkėlė j kitą
įšventintais Romoje 1958 m. vasario 2 d.,
kamerą. Vieną mėnesį sėdėjau su vagi
o prelatu pakeltas 1964 m. liepos 1 d.
mis, teistais jau kelintą kartą. Čia mane
1963 m. prel. J. V. Bulaitis buvo paskir
apvogė — apatinius šiltus rūbus. Vieni
tas Šv. Sosto apaštališkosios delegatūros
pasivogdavo, o kiti atiduodavo. Reikė
attache Korėjoje. 1967 m. perkeltas į Čilę.
jo daug kantrybės. Kartą norėjo mane
Kurį laiką ėjo diplomatines pareigas Pa
sumušti, bet paskui .atsiprašė. Ir čia tu
namoje, daugiau kaip 5 metus Kenijoje
rėjau toje kameroje daug dvasinio
(Nairobi) ir nuo 1979 m. iki šiol Sudane.
džiaugsmo, nors ir aidėdavo aplinkui
Jo rūpesčiu Sibiro lietuvaičių maldų kny
baisios kalbos. Būdavo, kartais tekda
ga „Marija gelbėk mus“ išleista korėjie
čių kalba.
vo ausis užsikimšti vata, bet tas nieko
Vysk. J. V. Bulaitis yra pirmas lietuvis
nepadėdavo. Balandžio 30-tą pervedė
Nuncijaus pareigose. Jo įšventinimas vys
j kitą kamerą, kur ir dabar sėdžiu. Čia
kupu bus 1981 m. sausio mėn.
žmonės ramūs, tik be jokių idėjų. Šis
1 D. Britanijos lietuviai nuoširdžiai svei
kryžius yra sunkesnis negu pirmasis,
kina Vyskupą J. V. Bulaitį, gavusį aukštą
bet jį nešti dabar daug lengviau, nes aš
paskyrimą, ir linki Jam visokeriopos Die
ne vienas. Tiek būsime ištikimi Tėvy- .
vo palaimos.
nei, kiek būsime ištikimi Kristui. Bu-

NAUJAS LIETUVIS VYSKUPAS

1981 m. kovo 25 d. Šiauliuose, Spin
dulio 6—10, buvo areštuotas Lietuvos
Helsinkio grupės narys Mečislovas JU
REVIČIUS. Bute, dalyvaujant ypatin
gai svarbių bylų tardytojui, justicijos
patarėjui NORKŪNUI, milicijos leite
nantui A. AUGAI, keturiems čekistams,
kvietiniams — Vytautui ŠLAMINUI ir
Kęstučiui SNYKAI, buvo padaryta kra
ta. Paimta: 19 magnetofoninių juostų
bei kasečių, vokiškas pašto ženklas,20
ženkliukų, 5 įvairaus turinio telegra
mos, apie 50 fotonuotraukų (religinės
eisenos), lapelis su telefonų numeriais,
knyga "Žvaigždė", 29 žurnalai "Savai
tė" (1942-44 m.), prieškarinių laikraš
čių, 2 Lietuvos žemėlapiai, 4 lapeliai su
maldų tekstais, 6 mažo formato knygu
tės su religiniais tekstais.

G. J. Kr.

.vau kviečiamas keletą kartų tardymui,
bet parodymus duoti atsisakiau. Klau
sė, kas organizavo eisenas. Atsakiau
trumpai: Kristus. Šiais metais galvoja
daryti taip — kas pirmoje eilėje eis,tuos
teisti. Nežinau kada šiais metais bus —
dalyvaučiau maldomis ir aš.
Įdomu, kaip ant Kryžių kalno praė
jo talka? Man pranešė birželio 4 d.,
kad byla gegužės 29 d. perduota aukš
čiausiam teismui, laukiu dabar teismo,
kur bus — nežinau. Niekaip negaliu pri
siprašyti pas gydytoją, nes esą jis atosto
gaująs. Kartą paklausiau seselės ar nega
lima išsikviesti iš užsienio.. . Atšovė,
kad galiu pats važiuoti.
Sveikinkite nuo manęs visus.

Dr. PAULO KALINAUSKAS

ADVOGADOS -- ------------------------------------------------
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nes jame sutverta visa, kas yra dangu
je ir žemėje,

AUKŠTYN
ŠIRDIS!
Kun. Pr. Gavėnas

MINTYS
SEKMADIENIO

SUSIKAUPIMUI
VIEŠPATS JAU ClA PAT.
I. Kas tas Kristus?
Jonas Krikštytojas Jėzų pakrikštijo
ir matė ant Jo nužengiant Šv. Dvasię.
Tačiau ir jis, kalėjime, jaučia reikalę už
sitikrinti: Ar Tu tikrai tas žadėtasis
Kristus, ar dar turim laukti kito?
Čia prisistato Kristaus identiteto tapatybės klausimas: Kas gi tas Kristus?
Nelengva pagauti Kristaus tapatybę,
Jo identitetę; nelengva giliai ir pilnai su
žinoti, kas Jis yra. Nes ir mes, kaip Jo
nas, esam "kaliniai" - suvaržyti, supan
čioti, giliai neįžvelgiantys.
- Mus varžo nu krikščioni n ta aplinka:
darbovietė, mokykla, visuomenė...
- Mus varžo pati mūsų savinauda:
gerbūvis, malonumai, egoizmas. .
- Esam suvaržyti mūsŲ menkos reli
ginės kultūros, mažo religinio išsilavini
mo.
Žydai dar laukia Mesijo; bedieviai sa
vo viltis deda kitur (Marksas, Mao...).
Indiferentams, atšalusiems krikščionims
- viskas tas pats.
Tačiau taip nėra.

kas regima ir neregima, — visa sutver
ta per jj ir jam.
. Jis yra pirma visų daiktų, ir visa juo
laikosi0. (Kolos. 1,15-17).
Ir Bažnyčia, savo liturgijoj, per visus
metus gilinasi j Kristaus asmenybę. Kas
sekmadieni žvelgia giliau tai j vienę,
tai j kitę Kristaus asmens bruožę. Tokiu
būdu ir mes kas sekmadienį turim ge
riau pažinti Kristų. Jei taip nebūtų, bū
tų ženklas, kad tas sekmadienis praėjo
veltui, liko tuščias.
III. Viešpats su

mumis.

Padręsinančiai šiandien skamba apaš
talo Jokūbo žodžiai: "Būkite kantrūs,
sustiprinkite savo širdis, broliai, nes
Viešpaties atėjimas arti." Ir pranašo
Izaijo: "Dręsos. Nebijokit Štai jūsų
Dievas":
Skatina pasitikėjimę ir ryžtę ypač
šiuo metu, kai stengiamės pergyventi
susitikimę su Dievo Sūnumi
— jau atėjusiu: per Įsikūnijimę,
— ateisiančiu: paskutiniam teismui,
— vis ateinančiu, kai tik atveriam
Jam širdies duris, ypač gi komunijoj.

3
KATALIKIŠKIEJI JAV-bių LAIK
RAŠČIAI vis dažniau įsideda žinių
apie pavergtąją Lietuvą. Tai aiški kun.
K. Pugevičiaus vadovaujamo infor
macijos centro Įtaka. Paskutiniuoju
metu buvo paskelbtos žinios apie kun.
Leono Mažeikos ir kun. Leono Šapokos
nužudymą. Taipgi pranešta apie
Lietuvoje užpultus ir sužeistus — kun.
Benediktą Povilanskį. kun. Antaną
Bitvinską ir kun. Juozą Zdebskį.
suėmimą kun. Ričardo Černiausko už
rekolekcijų vedimą jaunimui.

“NATIONAL CATHOLIC REGIS
TER” įsidėjo specialų straipsni ry
šium su Pavergtųjų Tautų Savaite,
minima JAV-se jau 22 metai. Šiais
metais ji |vyko liepos 19 — 26 d.d.
Straipsnio Įžangoje minimi pasku
tinieji Įvykiai Afganistane ir Lenki
joje. Simo Kudirkos pabėgimas nuo
rusų laivo. Toliau kalbama apie
Lietuvą, jos kovą caro laikais, trumpą
laisvės laikotarpi ir dabartinę
okupaciją bei sumanią ir drąsią
lietuvių kovą prieš komunizmą.
PENKIS NAUJUS PALAIMINTUO
SIUS Jonas-Paulius II paskelbė spalio
4 d. pamaldų metu Šv. Petro aikštėje.
Tai prancūzas vysk. Alain de Solminihac (1593-1650), kun. Luigi
Scrosoppi (1804-1884), brolis med. dr:
Riccardo Pampuri (1897-1930), Vienuolijos steigėja Claudine Thevenet
(1774-1837) ir vienuolė Maria Repetto
(1807-1890).

II.Kristus — žadėtasis
Mesijas

Jono mokiniams Jėzus nurodė ženk
lų — stebuklų, iš kurių gali Jį atpažinti
pranašo Izaijo prieš šimtmečius numaty
tu Mesiju — Kristumi: Aklieji regi, šlu
biai vaikšto, raupsuoti pagyja, kurtieji
girdi, numirėliai atgyja...
Mums dar galėtų pridėti: Jis pats pri
sikėlė iš — numirusių, įžengė j dangų,
sėdi Dievo Tėvo dešinėje...
"Jis yra neregimojo Dievo atvaizdas,
visos tvarinijos pirmagimis,

F PIRKITE LIETUVIŠKUS^
KALĖDINIUS SVEIKINIMUS
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PASAULIO LIETUVIU
BENDRUOMENĖJE
i

Septyniasdešimt apylinkių

Iš Jono Urbono, JAV LB krašto val
dybos vykdomojo vicepirmininko orga
nizaciniams reikalams, sužinojom, kad
šiuo metu Amerikoj veikia 70 LB apy
linkių ir 10 apygardų. Esą ženklų, kad
minimi skaičiai gali padidėti. Lėšos LB
veiklai 1981 m. žymiai padidėjo. 1982
m. balandžio 17-18 d.d. Detroite pla
nuojamas JAV LB 30 metų sukakties
minėjimas. Ta proga bus išleistas leidi
nys, kuris apžvelgs LB veiklą Amerikoj.
Leidinio redaktorium sutiko būti Balys
Raugas. Apylinkių ir apygardų valdy
bos jau yra paprašytos redaktoriaus
darbą palengvinti. Kitais metais (1982.
V. 8-16) bus renkama nauja JAV LB
30 metų sukakties minėjimas. Ta pro
ga bus išleistas leidinys, kuris apžvelgs
LB veiklą Amerikoj. Leidinio redakto
rium sutiko būti Balys Raugas. Apylin
kių ir apygardų valdybos jau yra papra
šytos redaktoriaus darbą palengvinti.
Kitais metais (1982.V 8-16) bus renka
ma nauja JAV LB taryba. Rinkimų ko
misijos pirmininkas — Kazys Jankūnas,
New Jersey LB apygardos pirmininkas.
Kun. Petro Baniūno, OFM, dėka teigia
mai tvarkosi ir leidimas "Bridges" —
laikraščio, kuris yra skiriamas angliškai
kalbantiem lietuviam.
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nariai sociologai - dr. R. Kulienė, dr.
Lėšos
V. Černius ir G. Sužiedėlienė, kuri tau
Alfonsas Vėlavičius, vicepirmininkas
tybių parodoj tvarkys lietuvių skyrių.
finansų reikalams, pranešė, kad JAV
Dr. Ant. Butkaus pranešime randami
LB 1982 m. biudžeto suvestinė sąmata
ir jo vad. tarybos ateities planai: a. pra
taip atrodo: pajamos — $265,835; išlai
vesti antrąjj surašymą, pradedant nuo
dos - $265,835 (čia įeina visų LB tary
50 metų amžiaus lietuvių, b. sukonkre
bų ir institucijų pajamos bei išlaidos).
tinti Lietuvių sodybos planus ir steng
Atseit, JAV LB krašto valdyba vienetis juos realizuoti, c. paruošti soc. gero
rių metų laikotarpyje operuoja dides
vės klausimais informacijų ir patarimų
ne pinigų suma, negu ketvirtis milijono
konspektą, d. suruošti soc. gerovės pa
dolerių. Irto užtenka, kad pamatytutarėjams kursus 1982 m. vasarą, e. or
mėm, jog LB veiklos ratai šiame krašte
ganizuoti individualios pagalbos teiki
sukasi pakankamai stipriai, aprėpdami
mą jos reikalingiems bei teikti visoke
plačius mūsų gyvenimo rūpesčių barus.
riopą informaciją socialiniais klausimais, St. S.
f. išleisti informacinį lietuvių žinyną, g.
KUN. J. ŠARAUSKAS KINIJOJE
pravesti pasyvaus liet, jaunimo bendŽinomas visuomenės veikėjas kun. Jurruomenėn susigrąžinimo vajų.
— gis s arau s k-a s*-s u viena- amerikiečių eks
IV-to Mokslo ir Kūrybos Simpoziu
kursija lankėsi Kinijoje. Ten jis pastebė
jo, kad kiniečiai atrodo laimingesni už ru
mo metu V. Černius, R. Kulienė, G.
sus. Kinijos komunizmas daug kuo skiria
Sužiedėlienė ir A. Butkus dalyvaus so
si nuo Sovietinio. Kiniečiai amerikiečių
ciologijos simpoziume, pateiks prelimi
ekskursiją gražiai priėmė.
narinius bei galimus ateities projektus.
Socialinių reikalų taryba yra naujas
SUSIRGO V. KAZOKAS
kūdikis po JAV LB sparnu. Užsimota
Australijos lietuvių savaitraštis MŪSŲ
PASTOGĖ praneša, kad sunkiai susirgo
plačiai, dirbama su sociologų talka,tad
jų redaktoiius V. Kazokas. Leidėjai sten
neabejotina, kad ir tos tarybos darbų
giasi, kad laikraščio leidimas nesutriktų
vaisiai lietuvių visuomenei bus naudin
ir atsiprašo skaitytojus už laikinus jame
gi ir prasmingi.
“ netobulumus.

Lietuvių sodybos

Socialinių reikalų tarybos pirm. dr.
Antanas Butkus kruopščiai ir dalykiš
kai paruoštu pranešimu apžvelgė viene- rių metų soc. reikalų tarybos veiklą, pa
brėždamas, kad turimi daliniai statisti
kos duomenys rodo, jog "didžiulė dau
guma vyresnio amžiaus lietuvių pasisa
ko už būtiną reikalą steigti Lietuvių so
dybas", pritaria LB rūpesčiams sociali
ne globa. 1981. V 7-8 d. d. soc. reikalų
tarybos atstovai prof. dr. Regina Kulie-"
nė, sociologė Galina Sužiedėlienė ir dr.
Ant. Butkus lankėsi Vašingtone ir fede
racinės valdžios konsultantų įstaigose
studijavo galimybes Lietuvių sodybų
reikalais. Paaiškėjo, kad yra realios gali-mybės prieinamom sąlygom Lietuvių
sodybas steigti. Rūpinamasi, kad WH
OA (Baltųjų Rūmų Konferencija, kuri
rūpinasi senimu) su balsavimo teise ga
lėtų dalyvauti LB soc. reikalų tarybos

Hamiltono lietuvių dramos teatras "AUKURAS" S.m.rugsėjo 12 d. .Kul
tūros Židinyje,N. Y. .suvaidino Birutės Pūkelevičiūtės 3-jų veiksmų iš
taigą - "Antrosios Salomėjos painiavos". Rengė Lietuvių Moterų Klubų Fe
deracija. Nuotraukoje iš kairės.- S. Valiukienė,rengėja,E. Dauguvietytė Kudabienė, V. Žukauskas, J. Kudabaitė; II-j e eilėje - A. Mingėla, M. Kalvaitienė, K. Bungarda, M. Samatienė, LMK Federacijos pirmininkė,ni-je eilė
je D. J onikaitė, K. Kalvaitis.
L. Tamošaičio nuotrauka

DU KLAUSIMAI LAIKRAŠČIO SKAITYTOJUI:
1.

AR ATNAUJINOTE ML PRENUMERATĄ ?

2.

AR NETURITE GIMINIŲ - DRAUGŲ, KURIEMS
GALĖTUMĖTE UŽSAKYTI M.L. ?

DR. JONAS NICIPORCIUKAS
CIRURGIÃO DENTISTA
CROSP. 6049

R.Cap.Pacheco Chaves 1206 fone:273-6696

R. Itapeva. 49 - Cj. 35

fone: 288-4770
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LIETUVIU SflJUNGOS-flLiaNÇH PŪSTOGEJE
Antanas Butkus.
SĄJUNGOS - ALIANÇA JUBILIEJUS

Dalis publikos Sąjungos-Aliança šventėje.

(Tęsinys iš praeito numerio)

Penkiasdešimties metų bėgyje, Sąjunga yra pagerbusi visą eilę narių už
pripažintus organizacijai nuopelnus lai
ko eigoje, Garbės Nario vardu. Jubilie
jaus proga, visi Garbės Nariai, nuo pat
įsteigimo organizacijos, buvo apdova
noti Garbės Diplomais. Tai pirmas tok$
narių pagerbimas visoje Sąjungos istori
joje. Sąjungos pirmininkas Aleksandras
Bumblis ir sekretorė Anielė Dutkienė
paskelbė Valdybos nutarimą, apdova
noti garbės diplomais narius, kurie vie
nas po vieno, buvo šaukiami j sceną ir
viešai įteikiami pažymėjimai. Štai, užsi
tarnavę ir gavę diplomus, nariai Prela
tas Pijus Ragažinskas, Casimiro Ambrozevičius, Jonas Jodelis, konsulienė Eudokija Polišaitienė, Aleksandras Bum
blis, Juozas Vasiliauskas, Albina Am
brazevičienė, Vaclovas Laurinaitis, kap.
Jorge Garsko, Dr. Eliziejus Draugelis
(prieš pat šventę pasimirė), Antanas
Dutkus, Marytė Bumblis, Anielė Dutkus, Helena Pupelis, Elena Pavilonis,
Adelia Godliauskas ir Pranciška Garško. Be išvardintų, dar gavo padėkos

C Dra. HELGA HERING
MEDICA
HOMENS

-

CRIANÇAS

KALBAMA LIETUVIŠKAI
A v. Eulina, 99 - V. S ta. Mana das 8d(X) as 12 h.

Rua Quartim Barbosa, 6 *

Diplomus "Benemérito", kurie, nebū
dami nariais, yra daug padėję materia
liai ir užtarę moraliai Sąjungos reikaluo
se.
Meninė dalis buvo išpildyta Sąjungos
narių ir atsižymėjusių musų dainininkų,
Kazimiero Ambrozevičiaus ir Vaclovo
Laurinaičio, su gražiomis lietuviškomis
dainomis, atliktomis solo ir duetu, pa
dedant pianistei Irenei Kuniškienei. Pa
baigai meninės programos, Antanas Augustaitis padeklamavo, dienai pritaiky
tą ir jo paties sukurtą eilėraštį.
Kad užbaigus minėjimo programą,
truko tam simbolinės reikšmės akto —
perpjauti sukaktuvinį pyragą, kuris ant
aukštai iškelto stalo, sėdėjo priešais
sceną, ir pagiedoti "Ilgiausių Metų",
šią minėjimo programps dalį užbaigė
pirmininkas Aleksandras Bumblis su
žmona Maryte, pjaunant pyragą, visai
publikai giedant ilgiausių metų.
Programabpasibaigus, svečiai buvo
pavaišinti sąjungiečių moterų paruoš
tais užkandžiais ir patiektais gėrimais.
Tuo ir baigėsi didžioji Lietuvių Są
jungos-Aliança Auksinio jubiliejaus
šventė. Drauge su visais ir mes linkime
Ilgiausių Metų.

Sąjungos-Aliança Valdyba reiškia di
delę padėką, Auksinio jubiliejaus šven
tės programos išpildyme prisidėjusiems,
dar šiems asmenims: Prelatui Pijui Ragažinskui už invokaciją šventės atidary
mo metu ir išreikštus sveikinimus bei
linkėjimus; žurnalistui Antanui Dutkuį,
paruošusiam, portugališkai ir lietuviš
kai, istorines ir minėjime skaitytas kal
bas, advokatės Wihnos Žvingelaitės ir
paties autoriaus; tenorui Kazimierui
Ambrozevičiui ir baritonui Vaclovui
Laurinaičiui už gražiai ir jausmingai su
dainuotas lietuviškas dainas; poetui An
tanui Augustaičiui už jubiliejui pritai
kytą deklamaciją, paties autoriaus su
kurtą ir pianistei Irenei Kuniškienei už
pianu palydėjimą dainininkams.

Galiausiai, Lietuvių Sąjungos Alian
ça Valdyba taria nuoširdų ačiū visiems
Auksinio Jubiliejaus minėjimo daly
viams pagerbusiems tuos, kurie ištęsė
jo, per pusę Amžiaus, vesti visuomeni
nį ir kultūrinį lietuvišką darbą svetimo
je šalyje. Didelė padėka tenka ir mūsų,
to paties likimo Broliams, išsimėčiu
siems kituose pasaulio kraštuose, prisi
minusiems mus ir sveikinusiems laiš
kais ir telegramomis Brazilijos lietuvių
laimėjimais.
Lietuvių Sąjungos-Aliança
Valdyba

V. Gytis

O GAL DAR...
Prabėgo jaunatvė su šypsančiu rytu
Su sparnais tolimųjų dausų...
ir dainos nutilo ir juokas nuvyto —
Aplinkui klaiku ir baisu.

Ir keliauju vienatvėj nežinomą kelią
Kasdieną / karstą arčiau.
Mirtie, pasiimk mano skurdžiąją dalią,
Ateik pas mane, ateik kuo greičiau.
Juk neverta gyventi be juoko, be dainų,
Be jausmo, be meilės tyros...
Juk neverta ilgėtis audringų dienų,
Kurios neparodė giedros.
O gal dar... Gal ryto audra
I sielą man juoko jneš...
Gal ir juodoji, piktoji audra
Manąs pražūtin neįves.

J. BUTRIM AVICIUS

GYDYTOJA

SENHORAS

das 1400 às 18:00

Nuotr.J.Delinikaičio.

DĖKOJAME DAR ...

Fone: 265-7590
B. do Limão

CIVIL. Inventario, Despejo, etc.
COMERCIAL: Falência, Cobrança, etc
TRIBUTÁRIA: Imposto Oe Renda. I CM, IPI
Rua Bario de íguape, 212-4° ukLs/45 Liberdade Fone: 279-593 1
Horário das 900 b 1100 e das 1400 às 1800
Rua Campos Novos, 590 - V. Zetina - Horário das 1900 às 21 00
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MŪSŲ ŽINIOS
BLB-NĖS POSĖDŽIO NUTARIMAI
Brazilijos Lietuvių Bendruomenės
Tarybos posėdyje, įvykusiam š.m. lap
kričio 26 d. Sv. Kazimiero parapijos sa
lėje, buvo aptarta įvairūs reikalai.
Valdybos pirmininkas, p. Jonas Tatarūnas, painformavo apie ateinančių
metų Pietų Amerikos Lietuvių Bendruo
menių pirmininkų suvažiavimu Pakvies
ti, PLB-nės p-kas p. Vytautas Kamantas, Argentinos Alost p-kas p. Julius
Mičiudas, Urugvajaus Kultūros Draugi
jos p-kas p. Vytautas Dorelis, Venezuelos LB-nės p-kas Dr. Vytautas Dambrava ir Kolumbijos LB-nės p-kas p. Rai
mundas Mieželis.
Nustatyta programa, kuri bus sekan
ti: 14 vasario Lietuvos Nepriklausomy
bės minėjimas, pradedant mišiom ir
baigiant Brazilijos visuomenės vakarie
ne, kartu su pirmininkais ir svečiais.
Vasario 15—16 dienomis pirmininkų
ir valdybos narių posėdžiai Lituanikoj.
Vasario 17 dieną — išleistuvės.
Ateinančiais metais numatyti sekan
tys parengimai:
Birželio 13 — Lietuvos Gedulo Diena:
Minėjimas, raginant Brazilijos parapi
jas organizuoti Maldos Dieną už Lietu
vą
Liepos 11 d. — Dariaus ir Girėno minė
jimas Lituanikoj.
Rugsėjo 20 d. — Pavasario Šventė, Li
tuanikoj.
Nutarta, Joninių Šventę, Lituanikoj,
perleisti Jaunimo Sąjungai, bet prie
jos prisidėti.
Valdybos p-kas, p. Jonas Tatarūnas,
įpareigojo ateinančiais metais p. Juozą
.Vaikšnorą, Valdybos vicepirmininką,
rūpintis lietuviškos mokyklos reika
lais, p. Vytautą Bacevičių, sekretorių,
rūpintis spaudos reikalais ir p. Carlos
H. Galecką, ryšininką, stengtis palaiky
ti ryšius tarp narių, lietuviškų organiza
cijų ir politiniuose sluoksniuose. Kiti
valdybos nariai savo specifines pareigas
tęs kaip ir šiais metais. Tikimasi, kad
geriau pasidalinus pareigomis, visų val
dybos narių darbas bus ryškesnis ir Ben
druomenės veikimas dar sklandesnis.
Nutarta pasveikinti Campinas Uni
versiteto profesorių tautietį Viktorą
Baranauską, kuris pagarsėjo savo nau
ju išradimu kompiuterių srityje, nese-

Koresp.

Mūsų dailininkas "skautu
AIDE"
Chicagoj išeinantis oficialus Lietu
vių Skautų Sąjungos organas SKAUTŲ
AIDAS leidžia papunkčiui piešiniais
garsų Vinco Pietario istorinį romaną
ALGIMANTĄ. Piešiniai - ilius
tracijos yra MŪSŲ LIETUVOS ben
dradarbio, chem. Alfonso D.Petraičio.
Džiaugiamės, kad mūsų gabaus ben
dradarbio kūryba vertinama ir JAV-bėse. Ir jam linkime geriausios sėkmės ir
ateityje.

ECAZILiJCJt
ESCOTEIROS UMA ESPERANÇA
Numa segunda reunião, realizada
dia 05/12/81 e que foi dirigida por
Claudio Butkus e Juan A. Dielinikaitis,
foram definidos os cargos na comissão
de pais. Estiveram também presentes
o Comissário João Bosco e o Chefe
Jair da U. E.B.
A comissão de pais que atuará por
trás do grupo PALANGA é formada
pelas seguintes pessoas:
Eugenia Bacevicius
Elisabeth Sinkevičius
Ana Ausenka Ribeiro
Roseli Jakaitis
Silvia Ausenka
Catarina Grigonis
Nelson Jakaitis
Osvaldo Sutkavicius
José Carlos Leoni
Nilson Ferreira dos Santos
Casimiro Ausenka
Juan A. Dielinikaitis
Claudio Butkus

Nesta reunião também foi aceita a
proposta de filiação do Grupo PALAN
GA à U.E.B. nos seguintes termos:
0 grupo não perderá sua identidade co
mo Grupo de Escoteiros Lituanos PA
LANGA.
A ligação será mais voltada à partici
pação de nossos elementos em cursos
promovidos pela U.E.B.
O grupo poderá participar de ativi
dades conjuntas em outros grupos da
Região de São Paulo.
Com esse elo, o grupo poderá apri
morar o seu sentido de organização e
funcionamento.
Finalizando, o comando do grupo
de Escoteiros está no momento assim
definido:
Vice Chefe Geral: Claudio Butkus
Chefe de Lobinhos : Marcos Lipas
Chefe de Escoteiros: Flávio Bacevičius
Chefe de Escoteiros Assistente: Artur
Pavilionis .
SEMPRE ALERTA

VENHA EMBEBEDAR-SE DE... ALEGRIA./
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IPARDUODAMI
f

niai plačiai aprašytu "O Estado" dien
raštyje.
Bendruomenės valdyba nutarė prisi
dėti prie spaudos reikalų, paremdama
"Mūsų Lietuvą" Cr$.6.000,00 sumos
čekiu ir pasižadėdama talkininkauti
naujų skaitytojų vajuje.
Solidarumo mokestis: Nuo sausio
mėn. pakeltas į Cr$. 1.000,00, iki bir
želio mėnesio. Nuo liepos pradžios, nu
statytas Cr$. 1.500,00 metams. Šių me
tų suma, kuri nebuvo pakelta, nepaden
gia nei "Pasaulio Lietuvio" pašto ženk
lų išlaidų. Nežiūrint to, konstatuota,
kad dar yra tautiečių, kuriems nors yra
siunčiamas "Pasaulio Lietuvis", dar
šiais metais Šio mokesčio neužsimokėjo. Valdyba tikisi, kad visi tautiečiai ne
užmirš šios tautinės pareigos lietuviš
kiems reikalams.
Dar vienas svarbus pasiūlymas buvo
vienbalsiai priimtas. Bus pasiųsti Kalė
diniai sveikinimai keliems Lietuvos
tremtiniams Sibire, pasirašyti visų tau
tiečių, kurie norėtų pagerbti tuos mū
sų tautos kankinius. Parašai bus renka
mi ypač per "Mūsų Lietuvos" balių, š.
m. 13 dieną. Kun. Gavėnas pasiūlė siųs
ti sveikinimo tekstą j Vatikano radiją,
kad būtų transliuojamas visai Europai.
Posėdyje taip pat dalyvavo jaunimo
atstovas, p. Juan A. Dielinikaitis, kuris
pranešė apie jaunimo organizacijų užsi
mojimus, kaip Naujųjų Metų sutikimą,
ir ypač apie organizuojamą komisiją,
kuri rūpinsis "Mūsų Lietuvoj" nauju
skyriumi portugalų kalba, siekdama pri
artinti lietuvių kilmės jaunimą nekal
bantį lietuviškai.
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šimtmečio pradžioj Lietuvoje
austi VERTINGI "rankšluoščiai": takeliai ir staltiesėlės.
Kreiptis tel. 66-0257.

LOCAL:

PROMOÇÃO:
JUVENTUDE
LITUANA
SALÃO DO GINÁSIO SÀO MIGUEL ARCANJO VILA ZEUNA

'.jfâfy

L RESERVAS por fones: 63-9343, 215-4746, 274-1886, 273-3224.
Animaçãoi CONJUNTO RENASCENÇA
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Linkime, kad nuo kuklios pradžios
išsiplėtusi prekyba, toliau augtų ir kles
tėtų. Kviečiame visus lietuvius apsipirk
ti šioje krautuvėje, kur aptarnavimas
yra sęžiningas ir draugiškas.

ĮDOMI KELIONĖ

PADĖKA
Lietuvių Katalikių Moterų Draugija
dar dėkoja MŪSŲ LIETUVAI už bazaro išgarsinimę per spaudą, Onai Masienei, Monikai Maželienei, Elenai Vorasilaitei-Pogrimienei, kad prisidėjo su dar
bu ir dovanomis. Širdinga padėka vi
siems, kurie suprato ir įvertino mūsų
darbę įsigydami kokię nors dovaną.

Labai ačiū visiems.
Ana Dirsytė-Coralon

PADĖKA
Adv. Jonas Buitvydas CATERPILl E R traktorių kompanijos rekalais bu
vo išvykęs mėnesiui j Jungtines Ameri
kos Valstybes. Jonui buvo pavesta stu
dijuoti kompanijos darbininkų unijų or
ganizacijas ir veiklę. Tuo tikslu Jis ap
lankė daug fabrikų I LLinois valstijoje.
Šalia oficialaus darbo Jonas rado laiko
aplankyti ir mūsų tautiečius. Čikagoj
lankėsi pas jėzuitus ir susitiko su kun. A.
Saulaičių ir dalyvavo BALFo bankete.
Čikagoj susitiko taip pat su ponia Gruziene, Juozo Vengrio seserim ir kitais
šeimos pažįstamais. Kitos aplankytos
vietos buvo New Yorkas, VVaŠingtonas,
Maryland, Baltimore, Anápolis. Maryland'e Jonas buvo sustojęs pas Antanę
Šeimj, laivų motorų specialistę ir Ame
rikos karo laivyno mechanikos instruk
torių.

ANGELINA MAGAZINE
RŪBŲ KRAUTUVĖS ATIDARYMAS
Lapkričio 30 d. įvyko Angelinos ir
Juozo Armando Tatarūnų naujos dra
bužių krautuvės atidarymas. Naujas ir
erdvias patalpas pašventino prel. Pijus
Ragažinskas primindamas, kad mažę
krautuvėlę buvo atidariusi Angelinos
mama ir su darbu bei pasišventimu galė
jo prasiplėšti ir dabar turėti didelę krau
tuvę. Naujai pašventinta krautuvė —
"Magazine" yra jau trečioji; patalpos
yra didelės ir moderniškos su plačiu
įvairiausios rūšies drabužių pasirinkimu.
Tai V. Belos rajono pasididžiavimas. Iš
kilmėse dalyvavo apie 100 žmonių tarp
klientų, bičiulių ir prekybininkų, kurie
ant galo buvo pavaišinti turtingu koktei
iiu.
F.ÀBRICA

DE

ENCONTRO DOS JOVENS DA
COLONIA LITUANA
Lembramos que no próximo dia
12 do corrente mês, às 17 horas na
Ramovė (Vila Zelina) estará sendo
realizada a reunião para a definição
do plano de trabalho do ano vin
douro. Discutir os nossos proble
mas e propor novas atividades. Da
da a importância dos assuntos colo
cados em pauta, pedimos que não
deixem de comparecer todos aque
les representantes dos grupos lituanos e que já foram notificados:
BLJS, Volungė, Nemunas, Rūtelė,
Grupo de Escoteiros e Bandeiran
tes e Ateitininkai.
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Š.m. gruodžio 1 dieną įvyko "kalė
dojimas su palydovais", pagal lietuviš
ką tradiciją. Tai retas pas mus toks at
vejis.
Mūsų judriojo veikėjo p. Antano Augustaičio vėžinami Campinose lankė
lietuvius ir pažįstamus ponia Augustaitienė, p. Magdalena Buitvydienė ir kun.
Petras Urbaitis.
Ne visi lankomi buvo rasti namie,
‘bet ypatinga padėka tebūnie pasiauko
jusiam delegacijos vėžintojui p. Anta
nui už jo gerą valią ir suteiktą džiaugs
mą sutiktiesiems.
Aplankytųjų tarpe buvo ir p. Petro
nėlė Draugelytė Vosilienė, 84-metė. Ji
nuo seniau prašėsi būti aplankoma,nes
šiais metais su ja amžinai išsiskyrė jos
du broliai: d-ras. Eliziejus Draugelis,
S. Paule, o taip pat ir Bronius Drauge
lis, Chicagoje,JAV-bėse. Be to neseniai
mirė ir Petronėlės anūkas Vytautas
Draugelis, gyvenęs Utinga, SP.

ĮDOMU ŽINOTI, kad:
— ATEINANČIŲ METŲ Sausio
mėnesį j Braziliją žada atvykti Pasaulio
Lietuvių Bendruomenės pirmininkas
V. Kamantas.

— DIDŽIAUSIAS PASAULYJE
elektros jėgainės ITAIPU pirmosios tur
binos pradės veikti jau 1983 metų pra
džioje. Šią jėgainę stato Brazilija kartu
su Paragvajum ant Paraná upės. Prie
statybos dirba apie 30.000 brazilų ir
paragvajiečių darbininkų.
— BRAZILIJOS NAFTOS gamyba
ateinančiais metais, pagal valstybinės
bendrovės PETROBRAZ apskaičiavi
mus, sieks 300.000 statynių j dieną.

GUARDA-CHUVAS

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 ■ Fòne: 274-0677
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Res.: 2744886

Faltam poucos dias para a grande
festa de Fim de Ano, da Comissão Or
ganizadora já estamos fazendo a conta
gem regressiva.
As atividades já estão sendo distribu
ídas entre nossos colaboradores, bem
como determinação de datas para sua
execução.
As compras já começaram a ser efe
tuadas — com antecedência — pois,' nós
da comissão não gostaríamos que nos
sos convidados se desapontem conosco,
ainda mais com uma festa tão importan
te e aguardada por todos.
Os convites continuam a ser distribu
ídos, e para consegui-los ou reservá-los,
bastará entrar em contato com:
Flávio Bacevičius: Fone: 63-9343
Paulo Jurgilas:
Fone: 215-4746
Lúcia ou Silvana Banys: Fone:274-1886
Sandra ou Roberto Saldys: Fone:
273-3224
ou ainda, dirigindo-se diretamente às
Paróquias de São Casimiro — Moóca ou
São José - Vila Zelina.
Como nosso anúncio diz: "Venham
Embebedar-se Conosco — de Alegria".
Este é o nosso lema hoje, que procura
remos manter na realização deste baile
que é de todos nós.
A comissão voltará a se reunir no
próximo dia 13 às 17:00 horas para
dar continuidade às resoluções.

A COMISSÃO
Užsimokėti už laikraštį paštu pakan
ka: išrašyti čekį Cr. 1,500 sumoj Fran
cesco Gavėnas vardu ir pasiųsti laišku
adresuotu: MŪSŲ LIETUVA, C.P.4421,
CEP 01000 SÃO PAULO, SP.

IŠNUOMOJAMAS
kambarys turistams, norintiems savait
galius ar atostogas praleisti Santų ku
rorte. Teirautis: Rua Godofredo Fraga,
No. 173, José Menino, 11100 Santos. į
Tel. 37-1913
I
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LIETUVA

JURGIUI MATELIONIUI 70 METU

PETRONĖLĖ DRAUGELYTÉ VOSYLIENĖ
Didžiajai MŪSŲ LIETUVOS rėmėjai ir ML spaustuvės
fundatorei giliausia padėka ir Širdingiausi linkėjimai
Administracija

Naujos Metus
SUTIKSIME
SUTIK

Sąjungos - Aliança Namuose
Yra malonu prisiminti musų bičiu
lius sukaktuvių proga. Negalime praleis
ti šios progos nepaminėję visos koloni
jos gerai pažįstamo ir MŪSŲ LIETU
VAI dideliai nusipelnusio Jurgio Matelionio 70-to gimtadienio (gruodžio 11
d.)
Lietuviškos spaudos puoselėjimas ir
rėmimas yra garbingos Matelionių šei
mos tradicija. Juozas ir Jurgis Matelionis su prel. Pijum Ragažinsku, Motie
jum Tamaliūnu ir Broniu Šukevičium
buvo spaustuvės bendrovės Arte Grafi
ca Lituania Ltda. ir MŪSŲ LIETUVOS
steigėjai ir nuolatiniai rėmėjai, (žr. "Mū
sų Lietuva" 1948 m. Nr. 26).
Kaip žinome, spauda iš savęs neišsi
laiko, taigi ir tos paramos nuolatos re
tėjo. Matelionių šeima nežiūrėjo asme
niškų interesų ir nuolatos spauda rėmė
ir dėl jos gyveno. Serafinui ir Juozui

metinis

Rua Lituânia, 67 - Moóca
1981 METAIS GRUODŽIO MÉN. 31 DIENĄ 21 VALANDĄ
TELEFONAI: 93-5470; 274-5116;
92-3309

■■

DĖMĖSI O!

iiikus gyvųjų tarpę, spaudos puoselė
jimo tradicija tęsia Jurgis Matelionis.
Jis jaučia, kad "Mūsų Lietuva" yra gy
venimo dalis, taigi rūpinasi, kaip gali
ma laikraščiui padėti, kaip rasti daugiau
skaitytojų, skelbėjų, rėmėjų. Jurgis kas
savaitę išvežioja "Mūsų Lietuvę" po
Casa Verde.
"Mūsų Lietuva" džiaugiasi Jurgio
Matelionio jubiliejumi, dėkoja jam ir
visai Matelionių šeimai už meilę ir paramę spaudai, prašo Dievo geros sveika
tos ir linki dar daug pasidarbuoti Lie
tuvos naudai.
ML redakcija

KAIP UŽSIMOKĖTI ML PRENUME
RATĄ
A.M. iš Campo Grande, MG, klausia:
"Pela presente solid to-lhes a gentileza
de informar de como devo remeter o
pagamento para assinatura do Jornal
para 1982".
É suficiente preencher um cheque
de Cr$. 1.500,00 ao nome de Frances
co Gavėnas e envia-lo em um envelope
à: MŪSŲ LIETUVA, C.P. 4421,
01000 SÃO PAULO, SP.

.MŪSŲ LIETUVOS*

A

SPAUDOS BALIUS
£

<JST

GRUODŽIO(DEZEMBRO)13 DIENA
*•••

1230 VALANDĄ
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VILA ZELINOJ - JAUNIMO NAMUOSE

1 ,

VISI DALYVAUKIME IR SAVO SPAUDĄ PAREMKIME

