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RUOŠIANTIS SV. KAZMIERO 500 METU MIRTIES SUKAKČIAI

ŠV. KAZIMIERO 500 metų mirties sukakčiai paminėri (1984 m.)
Amerikos Lietuvių Romos Katalikų Federacijos valdybos sudarytas ko
miteto branduolys, kuriam pirmininkauja Vytautas Volertas, spalio 11
d. Amerikos Lietuvių Katalikų Tarnybos būstinėje Brooklyne turėjo
pirmąjį posėdj aptarti bendriesiems darbams.

Diskusijų metu iškilo idėjos, kaip j viešumą iškelti šią nepaprastą
šventę lietuvių ir kitataučių tarpe.
Šia jubiliejine proga savaime norima kuo arčiau prieiti prie liaudies.
Siūlyta tai daryti įvairiais budais: per maldą, per informaciją per mani*
festacinę konferenciją ar misteriją bei per grupinę akciją.
Posėdžio dalyviai pritarė minčiai, kad dvasinis atsinaujinimas šv. Ka
zimiero 500 metų sukakties proga butų prieinamas visiems — lietuviams
ir kitataučiams. Tai būtų galima pasiekti spausdinant šv. Kazimiero mal
dos korteles įvairiomis kalbomis.
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Per informacijos skleidimą butų ugdomas kitataučių bei pačių lietu
vių sąmoningumas šv. Kazimiero ir jo reikšmės lietuviams atžvilgiu,kaip
pvz., skelbiant jaunimui konkursą studijuoti šv. Kazimierą. Rašant šia
tema kitataučių spaudai, būtų galima surišti dabartines lietuvių katalikų
problemas su jo asmenybe. Numatoma išleisti monografiją apie šv. Kazi
miero gyvenimą lietuvių ir anglų kalbomis.
Manifestacinė konferencija ar misterija sujungtų lietuvių dvasines bei
kūrybines jėgas per maldą, muziką ir meną pagerbiant šj didįjį lietuvių
šventąjj. Jubiliejus suteikia galimybę žmonėms susikaupti bendrai mal
dai bei iškilmingai paminėti šv. Kazimiero istorinę svarbą lietuvių gyve
nime dabartinių Lietuvos jvykių šviesoje.
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Ši didelė sukaktis skatina visuomenę sustiprinti grupinę akciją kovo
jant už kenčiančios-kovojančios Bažnyčios teises. Artėjant jubiliejui, lie
tuviai yra tiesiog jpareigoti užvesti vajui atgauti katedrą Vilniuje. Tikin
čiųjų Teisėms Ginti Katalikų Komitetas Lietuvoje nurodo, kaip ruoštis
tinkamai paminėti šv. Kazimiero 500 metų mirties sukaktj: "Prašome
Ordinarus, kunigus, inteligentus ir brolius Tėvynėje bei išeivijoje kovoti
už tautos blaivybę... kreipkimės j tarybinę vyriausybę, kad sugrąžintų
atimtas bažnyčias: Vilniaus Katedrą, Šv. Kazimiero bažnyčią, Kauno
įgulos bažnyčią ir Taikos Karalienės bažnyčią Klaipėdoje. Reikalauki
me leidimo grjžti j savo Katedras Vilniaus vyskupui Julijonui Steponavi
čiui ir Kaišiadorių vyskupui Vincentui Sladkevičiui, kurie be teismo jau
20 metų vargsta tremtyje. Palaikykime kiekvieną gerą iniciatyvą, kuri
bent truputei) galėtų prisidėti prie mūsų krašto dvasinio atgimimo../'
Be kita ko, ruošiantis šiai sukakčiai buvo kreipiamas dėmesys ryšiams
su lenkais, nes lenkai laiko šv. Kazimierą ir savo šventuoju. Rūpinamasi,
kad lietuvių ir lenkų interesai šia proga nesusikryžiuotų.

1984 m. šv. Kazimiero 500 metų mirties sukaktis turėtų būti paminė
ta pasauliniu mastu. Tad komitetas jau pradėjo kreiptis j paskirų kraštų
katalikų veikėjus, prašydamas juos ateiti j talką su pasiūlymais bei kon
krečiais darbais.

Komiteto nariai vienbalsiai patvirtino, kad dera jų branduolj vienetą
sustiprinti įtraukiant daugiau darbo jėgų.
Siūlymus bei darbo pažadus komiteto veiklai siųsti:

Šv. Kazimiero Komitetui, c/o Lithuanian-American Cathblic Services,
351 Highland Blvd., Brooklyn, New York 11207, USA.
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LIETUVOS VYSKUPAI BEI VYSKUPIJŲ VALDYTOJAI SKELBIA SIUOS 1982 METUS MARIJOS METAIS
KAIP ANTRĄ ŽINGSNI PASIRUOŠIMUI S V. KAZIMIERO JUBILIEJUI (1984 M.). KAIP MES ClA
atžymėsime Šiuos maruos metus?
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Metine prenumerata Brazilijoj Cr$. 1500,00

Atskiro numerio kaina Cr$. 30,00

Prenumerata paprastu paštu į užsieni: 25 DoL

Į P. Ameriką oro paštu: 32 Dot

Prenumerata oro paštu Siaurės Amerikon:40 DoL Į tolimus kraštus 50 DoL
GARBĖS PRENUMERATORIUS Cr$. 4.000,00 Vieno Numerio GARBĖS LEIDĖJAS Cr$. 3.000,00 ~

Užuojautos, Sveikinimai ir Skelbimai (Anúncios) mokami už skilties (Coluna) centimetrą po Cr$ 150,00
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.
Čekiui, Perlaidas ir administracinius laiškus rašyti “Francesco Gavėnas” vardu.

Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos Nr. 48
MEČISLOVO JUREVIČIAUS TEISMAS
III. M. JUREVIČIUS aktyviai daly
vavo 1980 rugpjūčio 24 d. tikinčiųjų
procesijoje iš Tytuvėnų j Šiluvą.
Kelmės ir Raseinių raj. LDT V K lei
dimo procesijai nedavė
Iš pažymos apie religinę procesiją
matosi, kad eitynės trukdė eismui, pa
žeidė viešąją tvarką, procesijos dalyviai
neklausė valdžios atstovų reikalavimų
nutraukti grupinius veiksmus.
Liud. H. JUZELIŪNAS ir S. STŪRYS parodė, kad jis per garsiakalbį
įspėjo procesijos dalyvius, liepė išsis
kirstyti. Eisena trukdė eismui, pažeidė
viešąją tvarką.
Liud. V. MIŠEIKIS parodė, kad pro
cesija nutraukė bet kokį eismą Tytuvė
nų m. "Tarybų" gatvėje.
Liud. J. DANILIAUSKAS, MIKOLAITYTĖ-MACKEVIČIENĖ Nijolė,
Juozo, N.- A. LANIAUSKIENÉ, A.LAPIENIS parodė, kad procesija trukdė
eismui.
Tokius pat parodymus davė liud. P.
PRIŠMONTAS.
Liud. E. URBONAS, R. ILEVIČIUS,
G. BRUŽAS parodė, kad juos dalyvau
ti procesijoje kurstė M. JUREVIČIUS,
kurį atpažino fotonuotraukoje.
Iš įvykio vietos apžiūros protokolo
matosi, kad Tytuvėnų m., "Tarybų"
gatvėje, ties namu Nr. 6 važiuojamosios
dalies plotis 6 m. Toliau važiuojamoji
dalis palaipsniui siaurėja ir ties namais,
pažymėtais N r. 34 ir 25, sudaro tik
3,5 m.
Iš Kelmės VRS pranešimo matosi,
kad kelio ilgis nuo Tytuvėnų iki Šilu
vos — 8 km. Kelias respublikinės reikš
mės, kertasi su kitais keliais.
QB

Dr. ALEKSAS KALINAUSKAS

M. JUREVIČIUS iš paskutinės dar
bovietės charakterizuojamas: iki 1974
m. pabaigos administraciniu nuobaudų
neturėjo. 1974 m. lapkričio 10 ir gruo
džio 8 d. j darbą neatvyko motyvuoda
mas, kad turi švęsti religines šventes.
Už pravaikštas pareikšta pastaba. Ta
čiau gruodžio 25 d. ir sausio 6 d. vėl j
darbą neatvyko. Už tai atleistas iš dar
bo.
M. JUREVIČIAUS atsakomybę leng
vinančių aplinkybių nenustatyta.
M. JUREVIČIAUS atsakomybę sun
kinanti aplinkybė yra ta, kad jis anks
čiau buvo padaręs nusikaltimą.
JUREVIČIUS, Mečys, Jurgio, gim.
1927 spalio 29 d. Šiaulių raj. Mimaičių
km., lietuvis, nepartinis, vedęs, išsilav.
4 klases, iš valstiečių, ne karo prievoli
ninkas, anksčiau teistas — 1950 m. kari
nio tribunolo pagal RTFSR B K 63 —
2 str.25 m. laisvės atėmimo, gyv. Šiau
liai, Spindulio 6—10, dirb. ŽarėnųLatvelių bažnyčių zakristijonu, TSRS
pilietis, šią savo nusikalstamą veiklą įvykdė nusikaltimą, numatyta LTSR BK
1993 str.
Kaltinamoji išvada surašyta Vilniuje,
1981 gegužės 25 d.
Baudžiamoji byla teisminga LTSR
Aukščiausiajam Teismui.
(Kaltinamoji išvada sutrumpinta —
Red.)
Kaltinamąją išvadą surašė LTSR pro
kuratūros ypatingai svarbių bylų tardy
tojas A. JUCYS, o ją 1981. V.27 patvir
tino LTSR prokuroro pavaduotojas A.
NOVIKOVAS ir LTSR prokuroras A.
KAIRELIS. Apklausos metu liudinin^.
kai daug kur painiojosi: vieni sakė, kad

Dr. PAULO KALINAUSKAS
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Despejo, Desquite,

Divorcio,

Rua 15 de Novembro, 244 - 4 and. • Coaj. 9 • Foce: 37-5958

žmonės ėję netvarkingai ir buvęs užim
tas visas kelias, kiti tvirtino, jog eisena
buvusi tvarkinga po 4—5 žmones eilėse
ir užėmusi tik pusę gatvės — mašinos
galėjusios pravažiuoti.
Po liudininkų apklausos greitai buvo
perversti trys bylos tomai. Tokiu būdu
teismo nariai ir publika "nuodugniai"
susipažino su nusikaltimo daiktiniais
įrodymais ir kt. medžiaga
Birželio 26 d. kalbėjo prokuroras
BAKUČIONIS. Jis nepraleido progos
apkaltinti M. JUREVIČIŲ dalyvavus
nacionalinio pasipriešinimo judėjime
prieš rusų okupaciją ir priminė visus
šmeižtus, paskelbtus sovietinėje spau
doje M. JUREVIČIAUS adresu. Baigda
mas kalbėti, prokuroras pabrėžė, kad
JUREVIČIUS kaltu neprisipažino ir
sakosi grjžęs vėl dalyvausiąs panašiose
eisenose ir skleisiąs tikėjimą, todėl jis
esąs visuomenei itin pavojingas nusikal
tėlis ir turi būti izoliuotas nuo visuome
nės 3 metus, atliekant bausmę griežto
režimo lageriuose.
Sovietinius teismo pareigūnus ir pri
žiūrėtojus, teisiamasis taip apibudino:
"Jūs žiauresni už carizmo laikų prižiū
rėtojus. Mano tėvas, jis pats pasakojo,
vieną kartą padavė duonos kepalą be
laisviams ir prižiūrėtojas leido, o man
vakar duktė norėjo perduoti atsigerti
ir pavalgyti, nes aš buvau labai alkanas,
bet jūsų prižiūrėtojai neleido”.

(bus daugiau)
NUŽUDYTAS
KUN. BR. LAURINAVIČIUS

Vokiečių dienraštis FRANKFURTER
ALLGEMEENE (XIL 5) pranešė apie dar
vieno katalikų kunigo nužudymą Lietuvo
je. Pasiremdamas lietuvių Elta - Press in
formacijomis, laikraštis sako, kad lapkričio 24 d. KGB agentai nužudė kun. BrCi
nių Laurinavičių, kuris bu vo Lietuvių
Helsinkio grupės narys.
Kun. Br. Laurinavičius 1980 m. spalio
22 d. buvo parašęs prokurorui laišką, ku
riuo protestavo prieš Helsinkio grupės na
rių Lietuvoje nuteisimą sunkiomis baus
mėmis.
PABALTIEČIŲ PETICIJA ÍMADR Tiir
KONFERENCIJAI

Laisvosios Europos/Laisvės Radijo ži
niomis, sjpalio 27 d. Madride posėdžiaulantiems Europos Saugumo Konferencijos
delegatams buvo įteikta „Latvijos, Estijos
ir Lietuvos Išlaisvinimo Fronto“ peticija.
Joje reikalaujama, kad Madrido konfe
rencija i.r Jungtinių Tautų generalinis sek
retorius paskelbtų 1939-ųjų metų MolotovO'iRibbentropo paktą iiegalioj ančių. Taip
pat prašoma, kad jie „padėtų Sovietų Są
jungai. anuliuoti pakto išdavas, t.y., ati
traukti svetimas karines pajėgas iŠ Pabal
tijo valstybių“. Neteisėta Sovietų okupa
cija niekais paverčia baigiamąjį Helsin
kio aktą. Peticijoje išvardinami kai kurie
■lietuviai, latviai ir estai, kuriuos KGB su
ėmė už pastangas atstatyti „demokratines
institucijas“.
(Elta)
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AUKŠTYN
ŠIRDIS!
Kun. Pr. Gavėnas

MINTYS

SEKMADIENIO
SUSIKAUPIMUI

DIEVAS ŽMONIŲ ŠEIMOJ
Per Kalėdas Dievas įėjo tiesiogiai ir
regimai j pasaulį — tapo žmonių šeimos
narys. Tuo ir parodė, tarp kita ko, kad
pats Dievas nori šeimos, kad Dievas my
li šeimg, kad be šeimos nei pats Dievas
negali apsieiti.
Po Kalėdų Bažnyčia, žvelgdama j
Šventąją Šeima, nori giliau pažvelgti ir
j mūsų žemiškąją šeimą.
Aš turiu giliau pažvelgti j savo šeimą.

i. Giedroj ir Audrose
šeima — ne prabėganti akimirka, o
ištisas gyvenimas; ne trumpai žydintis
žiedas, o su meile, kantriai ir ištvermin
gai auginamas vaisius, saulės ir lietaus,
giedros ir audrų brandinamas vaisius,
kaip kad pastebim ir Šventojoj Šeimoj:
— "Vos išminčiai iškeliavo.. ": Šeima
turi džiugių gyvenimo momentų;
— "Bėk j Egiptą.. . Erodas ieško kū
dikio, norėdamas jj nužudyti": rūpestis,
baimė, persekiojimas, tremtis, vargai. . .
— "Grįžk į Izraelio kraštą ... ":nauji
rūpesčiai; pradėti visa iš naujo.
— "Atvykęs. ., apsigyveno Nazareto
mieste": ryžtingai sutikti su nauja padė
timi. . .
Ir visa atsitiko "Šventajai Seimai",
nuo amžių Aukščiausiojo numatytai ir
ypatingu būdu globojamai.
Mums gali atrodyti, kad tai Dievo ap
leista, arba net lyg ir nubausta šeima.
Juk tiek turėjo nukentėti, ir tai be jo
kios priežasties, be jokio nusikaltimo.
Gi "visa tai įvyko, kad išsipildytų Vieš
paties žodžiai, pasakyti pranašo lūpomis. . ." Dievas iš anksto buvo visa numatęs — ir tai įvyko pagal Jo planus.
Ir mes savo šeimos gyvenimo momen
tus — rūpesčius, svarstymus, paimtą
ryžtingą nusistatymą. x. — turim maty
ti kaip įeinančius j platesnius Aukščiau
siojo Apvaizdos planus, arba nors steng
tis juos ten "įtraukti".
i

ii. Antgamtiniai pamatai
Šventojoj Šeimoj nesimato jokių ko
fliktų - rungtynių dėl kompetencijos
ar autoriteto.1 Ne vien tik, kad "tokia
buvo anuomet socialinė tvarka", o kac
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nuorašus pasisekė gauti.

Brangusis Tėvynės Kankiny..
Kalėdų švenčių proga organizacijos
(Tai "Brazilijos lietuvių" sveikinimai,
ir pavieniai asmenys, lietuviai ir kitatau
kurių tekstas jau buvo atspausdintas
čiai, pasiuntė sveikinimų Sibiro kali
ML, nr. 51-2, 1981.XII.24).
niams bei bendrai lietuvių tautai — tie
sioginiai ar per Vatikano radiją.
San Paule yra dvi lietuviškos parapi
Čia perduodam tik vieną kitą, kurių
jos, kurios aptarnauja lietuvius ir vieti
nius. Šv. Kazimiero parapijos lankyto
stovėjo ant antgamtinių pamatų: "Die
jai brazilai pasiunčia sveikinimus i Lie
vo Tėvo garbei".
tuvą Kalėdų proga:
Ant tokių pamatų turi būti pastaty
Mielieji Broliai lietuviai,
tas ir visas krikščioniškos šeimos gyve
nimas: "Visa, ką tik darytumėt, žodžiu
mes čia, Brazilijoj, žinome apie
ar darbu, visa darykite Dievo Tėvo gar
visokias jums statomas kliūtis ir religi
bei".
niam gyvenime — kad ir pačių Kalėdų
Toks krikščioniškas nusistatymas su
atžvilgiu. Todėl mes meldžiamės už
daro darnaus šeimos sugyvenimo, mei
Jus; Viešpatie prašydami jums drąsos
lės ir laimės šulus. Čia vyrauja
ir ištvermės. — Būkit tvirti tikėjime. Ti
— meilės pirmenybė: "Virš visko te
kėjimas yra pamatai ne tik asmeninio,
būna meilė";
o ir tautos gyvenimo. Kas neturi tikėji
— nusiteikimas kilti dvasioje: "apsi
mo, neturi vilties; o kas neturi vilties,
vilkite nuoširdžiu gailestingumu, geru
negyvena.
mu, nuolankumu, ramumu ir kantrybe";
Dievo buvimo niekas negali paneigti.
— ryžtas ir pastangos vieni kitus su- ■
Apie jį liudija, tarp kita ko, šis mūsų
prasti: "būkite vieni kitiems palankūs
pasaulis, kuriame visi gyvename.
ir atleiskite vieni kitiems. .. Ir būkite
Dievas yra kaip su mumis, taip ir su
dėkingi!";
jumis — ir jis mus visus palaiko.
— noras tapti vis geresniais: "moky
Tad drąsos. Pasitikėkite. Nepraraskit
kite ir raginkite vieni kitus...";
vilties. Mes esame su jumis.
— taikos, ramybės ir džiaugsmo ap
Šv. Kazimiero parapijos tikintieji
linka? "Kristaus ramybė teviešpatauja
(brazilai)
jūsų širdyse".

Brazilijoj veikia ir kelios lietuvių kil
mės jaunimo organizacijos, kaip skautai,
tautinių šokių ansambliai NEMUNAS
Tai ne kokia idilija, o gyvenimas, ku
ir RŪTELĖ, VOLUNGĖS choras, o jas
ris pasiekiamas visos šeimos ir kiekvie
visas jungia Brazilijos Lietuvių Jaunimo
no jos nario pastangomis santykiuose
Sąjunga. Kalėdų proga São Paulo lietu
vienų su kitais:
vių skautų-skaučių vietinin kija PALAN
— Vaikų santyky su tėvais: "Gerbk...
GA pasiuntė sveikinimus Lietuvos jau
klausyk... padėk... nenuliūdink...atjausk.. nimui:
suprask... nepaniekink../ ;
Mielieji broliai ir sesės Lietuvoj,'
— vyro santyky su žmona: "Jūs, vy
mes, São Paulo PALANGOS vietininrai, mylėkite savo žmonas";
kijos skautai, sveikinam jus Kalėdų pro
— žmonos santyky su vyru: "Jūs,
ga. Ir meldžiame Viešpatį, kad šios Kris
žmonos, būkite klusnios, kaip dera
taus Gimimo šventės dar daugiau pagy
Viešpatyje";
vintų tą šviesą, kuri nušviečia kelią j
— tėvų santyky su vaikais: "Jūs, tė
taip trokštamą laisvę.
vai, neerzinkite savo vaikų, kad netap
Šios šventės proga mes čia atnaujitų bevaliai"...
nam savo ryžtą kelti vis augščiau šį lais
Itin gražus ir prasmingas sugretini
vės žibintą ir meldžiame gimusį Atpir
mas Evangelijos minties su pirmuoju
kėją, kad mums padėtų keliauti brolišskaitiniu:
kos meilės keliu — tos meilės, kuri yra
— Juozapas budi prie bejėgiu tapusio
tiesos ir teisingumo šaltinis.
Dievo Sūnaus — Kūdikėlio Jėzaus — ir
Kristus, gyvenantis mūsų širdyse, te
jj išgelbi nuo mirties. Taip ir tėvai rūpi
laiko mus vienybėj.
nasi savo vaikų gyvybe — ir įeina j Die
Budėkim.
vo, kaip Gelbėtojo, planų vykdymą.
Mes budime kartu su jumis laisvės
Tėvas-Motina yra tiesioginiai Dievo
bendradarbiai.
sargyboj.
— O tu, "sūnau, rūpinkis savo tėvu
São Paulo PALANGOS vietininkijo senatvėj. . ."
jos skautai
Gražiausi visos Bažnyčios linkėjimai
kiekvienai mūsų šeimai:
"Jūsų širdyse teviešpatauja Kristaus Lietuviškos spaudos rėmėjai
ramybė. . . Kristaus žodis tebrandina
YRA SAVOS TAUTOS GYNĖJAI
jumis gausių vaisių!"

III. R e i k a I a u j a bendro
ryžto
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DARBINGAS VLIKo SEIMAS
CLEVELANDE
AURELIJA BALAŠAITIENĖ
Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komi
teto seimas Klevelande 1981 m. lapkri
čio 6-8 dienomis.
PRANEŠIMAI

Po ilgos eilės sveikinimų, kuriuos per
skaitė VLIKo raštinės vedėja Margarita
Samatienė, sekė pranešimai. VLIKo ta
rybos pirmininkas Lazauskas painforma
vo apie tarybos posėdžius vienerių me
tų laikotarpyje nuo praėjusių metų sei
mo Toronte. Sudarytos dvi specialios
komisijos: Lietuvos sienų ir politinių
teisių. Sienų komisijos pirm, yra Ansas
Trakis, teisių komisijos — Jonas Jurkū:
nas. Abi komisijos jau atlikusios eilę
darbų. Į VLIKo tarybos posėdžius kvie
čiami specialūs prelegentai — įvairių sri
čių specialistai, tačiau paprastai posė
džiai yra uždari.
Lietuvos sienų komisijos vardu dr.
Algis Regis pareiškė, kad sienų reikalu
reikia susirūpinti, darbą gerai apmąsty
ti ir suplanuoti, nes visi Lietuvos kaimy
nai, įskaitant ir gudus, reiškia pretenzi
jų j Lietuvos teritoriją. Mažosios Lietu
vos sienų klausimu yra intensyviai ren
kama medžiaga mūsų pozicijų gynimui
pasiruošti.
VLJKo pirmininko dr. K. Bobelio
pranešimas lietė Lietuvos politinės veik
los išplėtimą bei koordinavimą, tarpiau-,
tinių Lietuvos interesų atstovavimą. Su
sidarė įspūdis kad VLIKas turi platų
informacijos tinklą visame laisvame pa
saulyje, pastaruoju metu sustiprinęs ak
ciją P. Amerikoje ir Australijoje. ELTos
informacija išeinanti šešiomis kalbomis.

Pirmininkas priminė įvairias mus liečian
čias problemas, ypač neteisingą lietuvių
kaltinimą kolaboravimu su naciais, do-'
kumentų falsifikavimą ir 1.1. VLIKas
siūlo tais reikalais rūpintis BALFui. Lie
tuvos bylos klausimu dr. Bobelis pasisa
kė gan santūriai, tvirtindamas, kad Lie
tuvos ir Baltijos valstybių bylos jokia
Europos valstybė nekelsianti tarptauti
nėje viešumoje. Tai gali pradėti tik A
merika ar Kanada, kaip jau buvo pradė
ta Madrido konferencijoje.
Dr. K.Jurgėla, VLI Ko vice-pirmininkas politiniams reikalams, savo praneši-'
me trumpai nušvietė VLIKo pastangas
stiprinti didžiųjų kraštų vyriausybių pa
lankumą Lietuvos nepriklausomybės
atstatymui. Ta proga jis nusiskundė "poiitinėn veiklon pasišovusių asmenų"
priekaištais spaudoje ir gyvu žodžiu
prieš "nusipelnusius politinius lietuvių
veiksnius", tuo "giliai pažeidžiant ligi
tol buvusį politinėje veikloje lietuvių
vieningumą" ir "savo elgesiu panieki
nant Lietuvos valstybingumą".
Po penkiolikos minučių pertraukos
visi su dėmesiu išklausė pranešimą VLI
Ko atstovo Venecueloje H. Gavorsko.
Venecueloje VLIKo ir Bendruomenės
santykiai esą glaudūs ir šilti. Nors pla
čiai veiklai Venecueloje nėra dėkingos
dirvos, nes apie 700 lietuvių joje yra iš
siblaškę po visus Venecuelos pakraščius,
tačiau stengiamasi įtakoti krašto spau
dą, kurios didžioji dalis esanti kairiųjų
rankose.
M. Samatienė perskaitė raštu gautą
pranešimą iš Argentinos, pasirašytą L.
Sruogos. Argentinoje pravesta šėkmin-

ga propaganda didžiojoje spaudoje, o
pasikalbėjimas su VI. Šakaliu po Madrido konferencijos pasirodė net keliuose
Argentinos ir Paragvajaus dienraščiuose.
Buenos Aires dienraštyje "Conviction",
šalia politinio straipsnio, pasirodė Š.Eu
ropos žemėlapis, kuriame Baltijos vals
tybės buvo parodytos kaip atskiros tau
tos.
ViIniešių atstovas A. Misiūnas kalbė
jo Suvalkų lietuvių reikalu, prašydama
VLI Ką ir visus mūsų veiksnius ateiti
jiems j talką ir atitaisyti jiems daromas
skriaudas.

DISKUSIJOS
M. Blynas pranešė, kad Lietuvos At
gimimo Sąjūdis buvo pasiuntęs raštą V.
Vokietijos užsienio reikalų ministerijai,
prašantį pasisakyti dėl Ribbentropo su
tarties. Gautas įdomus atsakymas. Fe
deracinė Vokietijos Respublika Lietu
vos okupacijos niekada nėra pripažinu
si ir nemananti pripažinti.
Ilgokai ir įdomiai kalbėjo A. Rinkūnas. Jo žiniomis, Suvalkų lietuviai ne
norį prisijungti prie Lietuvos, nes jiems
"geriau prie lenkų, negu prie rusų". Jis
pareiškė savo nepritarimą Kalifornijos
lietuvių idėjai pavesti Lietuvos vadavi
mo bylą komercinei bendrovei. Nors
VLIKo valdyba jau pareiškusi savo nu
sistatymą, tačiau seimas turėtų tuo klau
simu priimti rezoliuciją. Vienas lietuvis
pabėgėlis turįs ryšių su kažkokiu Afga
nistano generolu, kuris lietuvius karo
belaisvius išskirtų, jei būtų atsiųsta de
legacija tiems lietuviams identifikuoti.
Afganistano partizanai turi belaisvių,
kurių tarpe esą lietuvių. Kalbėjo jis apie
Suvalkus trikampio problemą, nupasa
kodamas trumpą epizodą apie lietuvio
klieriko pokalbį anglų kalba su Seinų
vyskupu.
(nukelta į 6-tą psl.)

V

Dalis VLIKo suvažiavimo dalyviu Klevelande 1981 m. lapkričio 6-8 dienomis

Nuotr. J. Garlos

Klišė DIRVOS
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MŪSŲ INŽINIERIŲ IR ARCHITEK
TŲ LINKĖJIMAI

LIETUVIU SąJUNGOS-HLIflNCA PASTOGĖJE
Untanas Butkus
GRAŽIAI SUTIKO 1982 METUS
Jau keliolika metų, kai Sąjunga-Alianęa ruošia naujų metų sutikimus savo
namuose rua Lituania, 67. Nestigo šio
tradicinio, gražaus ir jaukaus subuvimo
Sąjungos rūmuose ir šiais metais, paly
dėti senuosius ir sutikti naujuosius,
1982, Metus, susitikti su senaisiais drau
gais savo tautiečiais, pasidalyti savo go
domis ir linkėjimais. Susibūrę žmonės
tokią naktj, užmiršta visus buvusius ir
esamus tarpusavio nesklandumus, spau
džia vieni kitiems rankas, linkėdami ge
ros sveikatos ir laimės pradedančiuose
metuose. Taip buvo ir šiuo kartu ir šių
Naujų Metų sutikimo šventėje pas sąjungiečius. Svečių buvo per pusantro šim
to. Vaišintas! ir linksmintasi iki 1982
metų rytmečio. Kaip ir visada ir šiuo sy
kiu sąjungietės persistengė pasiruoši
mais, kad patenkinus svečius. Garbė
joms ir visų dalyvių joms padėka.

JUBILIEJINIAI ATGARSIAI
Ir Anglijoje gyvenantys lietuviai ma
lonėjo paminėti savo spaudoje apie se
niausią lietuvių organizaciją Brazilijoje
— Lietuvių Sąjungą ir pažymėti, jog jiji
sulaukusi 50 metų gyvenimo ir veiklos
jubiliejaus. Jų laikraštis "Europos Lie
tuvis", kuris leidžiamas Londone, rašo:
"50 metų Lietuvių Sąjungai. Lapkričio
7 d. São Paulo mieste Brazilijos Lietu
vių Sąjunga savo būstinėje švenčia orga
nizacijos 50 metų jubiliejų. Ta proga
bus jubiliejinės bronzo lentos atidengi
mas ir buvusių Sąjungos pirmininkų pa
gerbimas".

"Montevideo, 29.X.81. Sr. Alexan
dre Bumblis, Lietuvių Sąjungos-Alian
ęa vald. pirmininkas. — Didž. Gerbia
mas Pirmininke. Nuoširdžiai dėkoju už
man suteiktą garbę-pakvietimą dalyvau
ti Brazilijos Lietuvių Sąjungos-Aliança
50-čio jubiliejaus šventėje. Deja, po ope
racijos nesijaučiu pakankamai stiprus ir
negalėsiu toje šventėje dalyvauti. Lin
kiu Jums garbingai vadovaujamai orga
nizacijai, švenčiančiai savo veiklos auk
sinį jubiliejų, būti ištikimai savo įkūri
mo tikslui, prisitaikant prie šių dienų
Brazilijos lietuvių reikalavimų-pageidavimų. Su gilia pagarba — J. Giedrys,
Urugv. Lietuvių kolonijos kapelionas".

Inž. Algirdas Idika
PLIAS— Pasaulio Lietuvių
Inžinie
rių ir Architektų Sąjunga, Brazilijos sky
riaus pirmininkas Algirdas Idika, atsiun
tė Sąjungai-Alianęa tokius linkėjimus:

"Lietuvių Sąjungai Brazilijoj, São
Paulo. Gerb. Pirmininke. Pasaulio Lie
tuvių Inžinierių ir Architektų Sąjunga
VISUOTINIS SĄJUNGOS-ALIANpA
— PLIAS — Brazilijos skyrius sveikina
NARIŲ SUSIRINKIMAS
Lietuvių Sąjungą 50 metų jubiliejaus
Sąjungos-Alianęa Valdyba numatė
proga ir linki daug sėkmės lietuvybės
šaukti visuotinį narių susirinkimą šio mė
išlaikymo ir Lietuvos turto apsaugoji
nesio 31 dieną, sekmadienį, 17 valandą. mo pastangose, kad prisikėlus Laisvajai
Valdyba, kuri buvo išrinkta šių metų
Lietuvai galėtume pasakyti, jog Tau,
pradžioje, tikimasi, duos platų ir išsamų brangi Tėvynė, skyrėmėmūsų darbus,
pranešimą savo vienų metų veiklos, viso mūsų jėgas ir mūsų ryžtą. — Algirdas Idi
se, įstatų numatytose, srityse. Eisi me, i r ka, PLIAS - Brazilijos skyriaus pirminin
stebėsime ką mums pasakys.
kas".
—
t i

URUGVAJAUS LIETUVIAI SVEIKI
NA
Lietuvių Sąjunga-Alianęa yra gavusi
ir dar tebegaunanti daug sveikinimų ir
linkėjimų jubiliejaus proga ne tik iš vie
tos lietuvių organizacijų bei pavienių
asmenų, bet ir iš kitų kraštų, siunčiamų
sąjungiečiams ir jų vadovams geriausius
linkėjimus, su kuriais norime supažin
dinti tuos, kam neteko dalyvauti šven
tėje. Čia seka Urugvajaus lietuvių kape
liono J. Giedrio sveikinimas:

Ura. HELGA HERING
MEDICA
HOMENS

Sąjungos bazarą ruošiusios moterys. Iš kairės: E. Pavilionienė, O. Mikšienė,
A. Garskienė, E. Augustaitienė, A. Godliauskienė, A. Dutkienė, A. Ambrozeyičienė, M. Bumblienė.
Nuotr. J. Delininkaičio

J. BUTRIMAVIČIUS
ADVOCACIA

- GYDYTOJA

SENHORAS

CRIANÇAS

KALBAMA LIETUVIŠKAI
A v. Eulina, 99 - V. Sta. Maru das 8:00 as 12 h
das 14300 às 1800
Fone: 265-7590
Rua Quartim Barbosa, 6 •
B. do Limão

CIVIL Inventario, OssįMjo, etc.
COMERCIAL: Falência, Cobrança, ato
TRIBUTÁRIA: Imposto de Renda. ICM, IPI
Rua Barão de iguape, 212 4o and.s/45 Liberdade Fone: 279-591^
Horário das 9sD0 às 11300 e das 14:00 às 18300
Rua Campos Novos, 590 - V. Zeftna - Hceádo das 19300 às 21 300
M———

KALBAMA LIETUVIŠKAI
■
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IŠ URUGVAJAUS PRAŠO NT

SKAITYTOJAI RAŠa„
Seku jūsų veiklą iš "Musų Lietuvos".
Tai vienintelis lietuviškas laikraštis, ku
ris mane pasiekia ir kurį perskaitau nuo
pirmos iki paskutinės eilutės. (S.P., Lo
reto — Italija)

Vis su įdomumu skaitau "Musų Lie
tuvą"... Vieną dieną pas mane atėjo vie
nas iš Mariana miesto mokytojų. Pama
tęs "Musų Lietuvą", teiravosi apie laik
raščio leidimą ir paprašė daugiau jo eg
zempliorių. Sakė per pamokas papasa
kosiąs savo mokiniams ne tik apie lietu
vių laikraštį, bet ir apie pačią Lietuvą.
Na, kad aš esu lietuvė, tai tas man labai
patiko. (A. V-kaitė, Raul Soares, MG)
Como filha de lituanos gostaria de
aprender a escrever e a falar bem este
idioma. Gostaria que mandassem maio
res informações sobre esse curso audio
visual. (Angelica G.M., Porto Alegre)

Dėkoju už man siunčiamą "Musų Lie
tuvą", kurią gaunu tvarkingai.
Prie progos, Jūsų skalbiamam Spau
dos Vajui čia įdedu 2 Australijos dole
rius; tai bus nors ant pašto ženklo. Ar
gentinos pesų negalima pasiųsti, nes jie
ten pas jumis yra beverčiai. Prašau priim
ti bent mažą mano kuklią auką. (J.P.,
Rosário — Argentina)

RAŠO IS AFRIKOS
Kun. Hermanas, Šulcas, misionierius
Rwandoj, Afrikoj, rašo: "... Esu savo
Vyresniesiems pareiškęs nuomonę,kad
gal geriau vėl tiesioginiai su lietuvisis
dirbti... Bet Vyresnieji man atsakė,kad
kol kas esu čia, Afrikoj, labiau reikalin
gas, ir kad tokiu būdu tarnauju ir Lie
tuvos bylai; aš tuo ir tikiu. Juk Dievo
akyse kiekviena auka brangi, betkur ji
būtų aukojama; ir Dievas savo Apvaiz
doje padės ir vieniems, ir kitiems — ir
Lietuvai, ir Afrikai. Beto tikiu, kad sa
vo laiku Dievas per įvairius įvykius
duos mums ryškiau suprasti savo šven
tę valię, kad galėtume ję įvykdyti... Da
bar mano mama yra Vytėnuose (Frascati-Romoj), ir lygiai taip pat sielojasi
mūsų lietuvišku židiniu Romoje. Po
Kalėdų mama žada atvykti čia pas mus,
j Afrikę. Pasikalbėsime ir apie bendrę
visų mūsų lietuviškę reikalę",

Misionieriaus adresas:

Rev. H. Šulcas
Paroisse Musha
B.P. 266- Kigali
RWANDA- Africa

Neseniai ML spaustuvė išleido 2-tręjj Naujojo Testamento (NT) sęsiuvinj
— Šv. Pauliaus laiškas Galatams. Teks
tas yra lietuviškai ir ispaniškai. Jo išleidimę finansavo Urugvajaus Lietuvių Ka
talikių Moterų Draugija. Į Montevidėjų
buvo nusiųsta 50 egzempliorių. T. Jo
nas Giedrys SJ iš ten rašo:
“Ačiū už 50 šv. Pauliaus laiškų Gala
tams. Kiek mes esame skolingi? Ar bū
tų galima gauti dar daugiau? Man reikė
jo Jūsų prašyti bent 100 egz. Buvau
perdaug kukius“.
Už šį sęsiuvinj urugvajiečiai nėra sko
lingi (nebent norėtų padengti susidariu
sias persiuntimo išlaidas). Labai mielai
jiems pasiųsim daugiau egzempliorių.
O taip pat į Argentinę, Kolumbiję ir
Venezuelę. Mums svarbu, kad leidinys
vis labiau plistų^
Laukiamas kandidatas išleisti sekan
čiam NT sęsiuviniui, kuris bus “Pirma
sis šv. Pauliaus laiškas Korintiečiams“.
Primenama, kad NT sęsiuvinys yra
leidžiamas Pietų Amerikos lietuvių vi
suomenės, kaip skelbiama laidos prog
ramoje. Taigi betkuri organizacija ar
pavienis asmuo gali būti vieno sęsiuvinio laidos mecenatas.
Šio numatyto trečiojo sęsiuvinio iš
leidimo sęmata: 150 USA dolerių.

SKAITYK IR PLATINK
"MŪSŲ LIETUVĄ "

VLI KO SEIMAS

J. Daugėla, Valstiečių Liaudininkų
Sęjungos atstovas, kritiškai įvertino ry
šius su atskirų kraštų organizacijomis.
Politinės paramos reikalais reikia kreip
tis į mūsų diplomatinę tarnybę, o ne vi
sur steigti po mažę'“vilkelį“. Jei konsu
latų nėra ar jie uždaryti, reikėtų atgai
vinti. Siūlė sušaukti visų veiksnių politi
nę konferenciję, kad dirbtų drauge, o
ne kovotų.
A. Balašaitienė prašė VLI Ko seimę
atkreipti dėmesį j mūsų politinių veikė
jų amžių ir susirūpinti VLIKo ateitimi
jceškant būdų j jo veiklę įtraukti jaunęję kartę, kuri nesidomi mūsų politinė
mis partijomis, nes nesupranta jų pras
mingumo, kai nėra savos nepriklauso
mos valstybės.
Po pietų pertraukos inž. J. Jurkūnas,
pritardamas A. Balašaitienės siūlymui,
pareiškė tuo reikalu jau paruošęs pla
nus, jų tarpe numatomę vadovėlį, kuris
būtų išdalintas mokykloms ir organiza
cijoms. Pasisakė prieš profesinę taikę
Lietuvos bylai kelti.
(bus daugiau)
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MOSy MIRUSIEJI
Gruodžio 21 Hospital João XXIII
mirė MYKOLAS SKADAS, sulaukęs
83 metų. Kilęs iš Anykščių, Cekonių
kaimo, atvyko Brazilijon 1928 m. Gy
veno daugiausia M. Velho ir V. Indus
trial. Mėgo ir rėmė lietuviškę spaudę.
Liūdesy paliko žmonę Emiliję.
Palaidotas V. Alpina kapinėse, į ku
rias Velionį palydėjo kun. P. Urbaitis.
7-tos dienos Mišios buvo atlaikytos
šv. Kazimiero p-jos koplyčioj.
ATSISVEIKINANT SU NATALIJA
JAKUTIENE

Gruodžio 16 dienos rytę sunkios li
gos iškankinta atsiskyrė su šiuo pasau
liu ir iškeliavo j Dangiškojo Tėvo namus
ilgametė V. Zelinos gyventoja Natalija
Jakaitytė-Jakutienė. Su Natalijos mirti
mi lietuvių kolonija neteko uolios lietu
vės, o parapija didelės ir nuoširdžios tal
kininkės. Paskutinius pora metų ji buvo
ligos prirakinta prie kambario ir lovos.
Bet anksčiau nebuvo lietuviško parengi
mo, kuriame nebūtume sutikę Natalijos.
Ji talkino kiekviename parapijos reika
le. Dirbo statybos vajuose, rėmė pini
gais, talkininkavo kermošiuose, dalyva
vo Katalikių Moterų ir Maldos Apašta
lavimo Draugijose. Buvo uoli pamaldų
lankytoja. Rūpinosi Šv. Juozapo Ben
druomenės likimu, ypač tada, kai ėjo
akcija už jos gražinimę j katalikų ran
kas. Jei daugelį aktyvesnių lietuvių mes
galėtume pavadinti lietuviško fronto ka
reiviais, tai Natalijai ne kartę tiko gene
rolo vardas. Mirė Natalija Jakutienė ap
rūpinta Ligonių Sakramentais,įžengusi
j 82?atruosius savo gyvenimo metus.
Kai paskutinį kartę aplankiau Nataliję,
ji jau buvo be sęmonės. Atrodo, kad ne
suprato kai bandžiau paaiškinti, kad
atėjo kunigas. Bet kai, suteikus ligonių
patepimę, kartu su jos dukterimis ir
anūkais kalbėjom mirštančiųjų maldas,
ji įsijungė į maldę ir kartas nuo karto
kartojo maldos žodžius.
Bažnyčia laidotuvių apeigose skaito
šiuos žodžius iš šv. Rašto: “Palaiminti,
kurie miršta Viešpatyje. Jie atsilsės nuo
savo vargų, nes jų darbai juos seka“. Iš
keliavo Natalija iš mūsų tarpo. Tesutei
kia jai Dievas teisiųjų užmokestį. Duk
terims, anūkams ir visiems artimiesiems
reiškiame nuoširdžię užuojautę.
Ilsėkis Viešpaties Veido Šviesoje.

K. J. Šeškevičius
M.';

DR. JONAS NICIPORCIUKAS
CIRURGIÃO DENTISTA
CROSP. 6049

FLCap.Pacheco Chaves 1206 fone .273-6696

R. Itapeva, 49 - Cj. 35

fone: 288-4770
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mošų žinios
JAUNIMO KOČIOS
Gruodžio 19 šv. Kazimiero p-jos sa
lėj Palangos vtetininkijos skautai suruo
šė pavyzdines Kūčias, j kurias sukvietė
savo tėvus bei artimus asmenis. Salė pri
sipildė virš numatyto skaičiaus — dau
giau kaip 150. Ypač daug jaunimo ir vai
kų.
Kun. Pr. Gavėnas pamaldų metu sten
gėsi giliau pabrėžti celebracijos prasmę
— Kristaus gimimą kiekvieno širdyje,
kas vyksta ypaė per komuniją; o paskui
meilė ir sugyvenimą, laužant ir dalinan
tis plotkele.
Mamytės sunešė Kūčioms būdingų
patiekalų, o jaunimas parūpino kalėdi
nių giesmių ir muzikos.
Kūcioms užsibaigus, jaunimas ir vai
BLB-nės valdybos p-kas, p. Jonas Tatarūnas, rinko ML-vos Garbės Leidėjus.
kai dalijosi dovanomis su "slaptu drau
gu".
LABDAROS RATELIS DĖKOJA
Buvo džiugu susirikti tokioj didelėj
spaudos Šventės darbuotojai
ir jaunatviškoj šeimoj. Ypač dėl to,kad
Kalėdų laikotarpyje Labdaros Rate
jaunimas jau buvo prieš savaitę pasiruo . Lietuvių Katalikių Moterų Draugija
lis gana daug pasidarbavo: surinko ir pa
prie Spaudos šventės prisidėjo ne tik
šę, kai atliko dienos rekolekcijas N. S.
ruošė nemaža maisto pakų, kuriuos iš
darbu, ruošdamos pietus, o paaukodaMenina kolegijoj.
dalino nepasiturintiems lietuviams. Ka
mos
ir
maistą
(išskyrus
jautį,
kuris
bu

Palangos skautų-skaučių vietininkija
lėdų dieną aplankė senelius Itaqueroj ir
vo
klebono
kun.
J.
Šeškevičiaus
auka).
dėkoja seselėms ir kun. Gavėnui už jų
visus kitus pažįstamus ligonius. Ant
Taigi
apie
11-12
tūkstančių
kruzeirų.
gerumą ir linki, kad Gimusis Kristus
vaistų, maisto produktų ir "panetonų"
Spaudos
pietų
ruošoj
dalyvavo
pp.
gausiai atlygintų jiems ir visiems "Palan
buvo išleista virš Cr$.50.000,00,
Danutė
Silickaitė
Jones
(LKM
D-jos
pgos" draugams, bičiuliams ir rėmėjams
Labdaros Ratelio kuklų iždą papildė
kė),
Onutė
Dirsytė
Koralov
(vice
p-kė),
sveikata, džiaugsmu ir ramybe.
kiti dosnūs aukotojai. Per kun. Urbaitį
Izabelė Seliokienė Augustinius, Apolo
aukojo Anelė Kalvinskienė Cr.2.500,00,
nija
Baltaduonienė,
Ana
Guzikauskienė,
SKAUTU SUSITIKIMAS LITUANIKOJ
N.N. (Sąjungos vardan) Cr.500,00, Ona
Veronika Skurkevičienė, Monika MažeTamaliūnienė Cr. 1.000,00, Bruna ir
Praėjusį savaitgalį Palangos skautai
lienė, Ona Zalubiené, Severa Petrokaitė.
Luiz Barbaro Cr.3.000,00. Senelių ir li
vyčiai, skiltininkai ir vadovai praleido
Joms tikrai gili padėka ne tik ML leigonių vardan visiems širdinga padėka.
Lituanikoj, kur, tarp kita ko, paruošė
dėjų-administratorių, o ir gausių dalyvių
Parama maistu ir vaistais yra reikalin
būsimos stovyklos programą; ir užsiė
pietuose.
ga netik per Kalėdas, bet ir per visus
mė skautiškais darbeliais. Padėka Sale
L.K. Moterų D-jos vardu bus išleisti
metus, tad prašome neužpniršti ir toliau
ziečiams už kombj.
bent du ML numeriai.
remti Labdaros Ratelio veiklą.
Skautų stovykla bus Lituanikoj sau
Didelė visų padėka klebonui kun. J.
sio 16-23 dienomis. (.E.B.)
Šeškevičiui, kuris Spaudos pietums pa
UŽSIMOKĖJO UŽ "MŪSŲ LIETUVĄ
dovanojo Lituanikoj išaugintą veršį
SVEČIAI IR VIEŠNIOS
(30-35 kg. mėsos ir košelienos).
Sergio J AKI ONAS
Cr. 1.500,00
Kalėdų švenčių proga lankėsi São
Antanas TI NIN IS
1.500,00
Paule svečių ir iš toliau.
Elena ĄŽUOLAS
4.500,00
SVEČIUOSE PAS TĖVĄ
ML redakciją aplankė p. Antanas
Kazys KAIRYS
1.500,00
Liaukus (iš Hamiltono, Kanados) ir p.
mūsų bendradarbį Alfonsą Kublicką
Sergio JAKIŪNAS
1.000,00
Juozas Ratkevičius (iš Natal, RN.
sūnus Luiz Alfonsas iš Paranagua (Para
Viktoras JOVAIŠAS
2.000,00
Pas pp. Oną ir Petrą Šimonius, jų ve
ná).
Antonia VIDMANTIENÉ
1.500,00
dybinio gyvenimo jubiliejaus proga,lan
Luiz Alfonsas, tėvo Giedrio laikais
1.000,00
kėsi ir viešėjo iš Čikagos Irena Simony
lankė lituanistinę mokyklą Mokoj ir da Jurgis KAVALIŪNAS
Jonas BUITVYDAS
1.500.00
tė Baleišienė su dukrele Audryte ir Ele
lyvavo jaunimo veikime. Dabar, gyven
1.500,00
Julius PI EPER
na Šimonytė Liaukuvienė su vyru Anta
damas toli nuo lietuvių, tėvų kalbą pri
Kazimieras BACEVIČIUS 2.000,00
nu Liaukum iš Hamiltono.
miršo. Lankydamasis Sv. Kazimiero pa
i
3.000,00
Jonas GRIGAS
rapijoj pasiėmė lietuviškos medžiagos
Elizabeth STEPONAVK '
ir lietuviškos muzikos juostelių.
• Kas bėga nuo lietuviškos spau
ČIUS
3.000,00
dos, bėga nuo savo tautos
Jonas BAG DŽIUS
1.500,00
F.ÁBRICA DE GUARDA-CHUVAS
IŠNUOMOJAMAS
Guarda Chuvas de todos os tipos, jpara homens, senhoras e crianças.
kambarys turistams, norintiems savait
Mini-sombrinhas. tipo Italiano e Alemão.
galius ar atostogas praleisti Santų ku
rorte. Teirautis: Rua Godofredò Fraga,
Vicente Vitor Banys Ltda.
No. 173, José Menino, 11100 Santos.
Rua Coelho BarradasJ04 • V. Prudente - Fone: 274-0677
Res.: 2744886
Tel. 37-1913
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PAMALDOS UŽ LENKIJĄ
Gruodžio 20 Maria Auxiliadora baž
auksinio moretystés jubiliejaus proga
nyčioj, Bom Retire,.buvo suruoštos pa
maldos už kritiškoj padėty atsidūrusiu
LM redakcija ir administracija širdingai
sveikina jubiliatus ir linki gausios Dievo
Lenkija, ypač už jau kritusius kovoje
už laisvę. Pamaldas laikė lenku kapelio
palaimos.
nas kun. S. Lobaza su Europos kare da
lyvavusiu brazilu kariu kapelionu, mons.
Sía proga p.p. Pijus ir Liucija ButriFheeney.
mavičiai užsisakė jubiliatu vardu ir jų
Didinga šventovė buvo pilna maldi
pagerbimui būti vieno ML numerio Garninkų — ne tik lenkų, bet ir kitu tautu
bės Leidėjai gruodžio 26 dienos data.
RUS PRANEŠIMAS
atstovų, su savo vėliavomis. Lietuvių de Ši data tačiau jau buvo užimta. Ji nu
B.L.J.S. remdamasi VII PALK nuta
legacija, kurię sudarė daugiausia jauni
kelta pirmai laisvai progai.
rimais, nusprendė suruošti I Pietų Ame
mas (skautai), gal buvo gausiausia; ir
rikos Lietuvių Jaunimo Suvažiavimę.
lenkai už tai pasirodė dėkingi.
AUKSINIS MOTERYSTES
Suvažiavimas jvyks Lituanikoje, AtiJUBILIEJUS
SUSITIKIMAS SU ARMĖNŲ
bajoje, sausio 23-30 dd.
VYSKUPU
Lapkričio 7 dienę PETRAS ir ONA
Suvažiavimo eiga:
— 23 - 24 dd. — studijų dienos
Armėnija yra du kart mažesnė už Lie ŠIMONIAI atšventė auksinį moterystės
-25-30 dd. — stovykla
tuvę ir turi pustrečio miliono gyventoju- jubiliejų. Ta proga Vila Zelinos bažny
Sęlygos dalyvauti:
Jų tik mažuma yra katalikai. Tik dabar, čioje buvo atlaikytos Padėkos Mišios.
Abudu Šimoniai yra aktyvūs koloni
studijų dienose: -r-'kalbėti lietuviškai
po 40 metų, pop. Jonui Pauliui įsiter
— turėti virš 16 metų
piant, Pietų Amerikos armėnai katalikai jos nariai, susipratę lietuviai ir uolūs pa
gavo savo ezarkę-vyskupę Vartan Waldir rapijiečiai. Išaugino penkias dukteris,
stovykloje: - suprasti lietuviškai
iš kuriu tik dvi gyvena Brazilijoje; dvi
Boghossian asmeny. Naujasis vyskupas
- turėti virš 16 metų
yra Brazilijoj (Anapoly) gimęs armėnas, gyvena Kanadoje, viena Jungtinėse AKaina:.Cr$.700,00 j dienę
merikos
valstybėse.
Jubiliejaus
ir
Šven

salezietis. Išsirinkęs būstinę Buenos Ai
Užsiregistruoti galima pas Sandrę ar
čių proga atvažiavo iš Kanados duktė
res, gruodžio 20 São Gręgorio lluminaba Roberto Saldžius per telefonę:
Elena su vyru ir dukrele ir iš JAV Irena
273-3224.
dor armėnų bažnyčioj, Ąv, Tiradentes,
laikė iškilmingas pamaldas rytų apeigo su dukrele.
Sandra Saldytė
Gruodžio 26 Jaunimo Namuose bu
mis ir susitiko su armėnų kolonija. Priė
BLJS vice pir-kė
vo surengtos vaišės, dalyvaujant šeimos
męs audiencijon kun. Pr, Gavėnę, labai
domėjosi lietuvių veikla ir problemomis; nariams, giminėms, draugams, choris
KVIETIMAS
tams ir kviestiems svečiams. Prieš vaišes
ir džiaugėsi Tėvynėj esančių lietuvių ne
I PALJ Suvažiavime dalyvaus "Rinvisi dalyvavo šventose mišiose, kurių
tik didvyriška laikysena, o ir apaštališ
tukų" grupė iš Urugvajaus.
ka dvasia — jie siunčia savo misionierius metu giedojo L. K. Bendruomenės cho
Rintukai pasirodys S. Paulyje, sau
ras. Šimonis yra choristas nuo choro
(ir misionieres,) j Armėnija, nors ir to
sio 31 d., 1800 vai. Sv. Kazimiero pa
įsteigimo dienos.
kiose sunkiose gyvenimo sąlygose.
rapijos salėje, R. Juątindiba, 28, Moko
Gruodžio 27 p. Šimonienei suėjo 80
je.
45 METAI
metų. Tai ir šis garbingas gimtadienis
Kviečiame visus tautiečius atsilanky
buvo
atšvęstas
kartu.
Pjaunant
pyragus
Gruodžio 26 dienę p.p. JONAS ir
ti j Rintukų pasirodymę.
(vienas
iš
jų,raguolis,
buvo
atvežtas
iš
MARIJA JODELIAl atšventė 45 mote
(ėjimas laisvas.
Kanados),
visi
svečiai,
vadovaujant
ma

rystės sukaktį. Visa šeima dalyvavo šv.
estro Tatarūnui, sugiedojo ilgiausių me
BLJS valdyba
Mišiose. Po mišių Butrimavičių (duk
SALEZIEČIŲ SUVAŽIAVIMAS
ters Lucijos) namuose buvo vaišės, j ku tų. "Laimės geriausios, sveikatos stip
rias susirinko artimesnieji giminės, pasi riausios, darbo prakilniausio linkime".
Lietuviai saleziečiai, nors jų ir nedaug,
Gal
nereikėjo
linkėti
darbo,
nes,
kaip
vaišino ir praleido keletę maloniu valan
šiuo metu yra pasklidę 15-koj skirtingu
pats p. Šimonis dažnai sako: "Nors jau
dų kartu su sukaktuvininkais.
kraštų.
daug
metų
kai
esu
pensininkas,
bet
ka

Abudu Jodeliai yra uolus parapijie
Aptarti ir koordinuoti savo veiklai
dangi
veltui
dirbu,
tai
darbo
niekuomet
čiai. Jonas Jodelis nuolatos dalyvauja
prieš dvejus metus keli jų atstovai buvo
netrūksta. Ir tikrai jo talkinančię rankę
visuomeniniam, veikime, yra buvęs Sęsusirinkę Frascaty, prie Romos. Šiemet
jaučia
ne
tik
abidvi
parapijos,
bet
ir
Li

jungos-Alianęa pirmininkas, lietuviškos
ruošiamas Pietų Amerikoj gyvenančių
tuanika, ir parodos rengėjai, daugelis
mokyklos tėvu komiteto pirmininkas,
kitų lietuvišku reikalų. Nuo jo neatsilie lietuvių saleziečių nors atstovų suvažia
dabar priklauso Šv. Juozapo Bendruo
vimas čia, São Paule, šio sausio mėne
ka ir p. Šimonienė: tiek bažnyčioje,
menės ir Lituanikos Valdyboms. Visi
sio 12-15 dienomis.
kurie dirba kartu su p. Jodeliu žino,kad tiek Lituanikoje daug dalykų yra tik
Lietuvių saleziečiu P. Amerikoj yra
todėl, kad juos palietė darbščios jos
Jodelis jeina į valdybę ne tam, kad už
Argentinoj, Čilėj, Brazilijoj, Peru, Ekva
rankos.
imtų vietę, bet visuomet stropiai atlie
dore, Kolombijoj, Venezueloj, Meksi
Nors Šimoniai jau išgyveno nemažę
ka jam priklausančię darbu dalj ir dar
koj. | suvažiavimę pakviestas ir kun. St.
daug daugiau. Sv. Juozapo Bendruome metų skaičių, bet iš šalies žiūrint atro
Šileika, kuris šiuo metu yra Kanadoj.
nės, Lituanikos, Parapijos Ir visos kolo do, kad metų kryželiai jų neslegia —
Atvyks iš Romos ir kun. Mečys Burba,
abudu atrodo stiprūs ir judrūs.
nijos vardu sukaktuvininkams ilgiausiu
dabartinis lietuvių saleziečių ryšininkas
Telaiko
Dievas
dar
ilgus
metus
gyvus
ir geriausiu metų. Viešpats telydi Jūsų
prie Saleziečiu Kongregacijos Centro,
ir sveikus visų džiaugsmui.
kelius.
K.J.Š.
K. J.S.
Romoje.

D£ME$/O!

