MU

Tua Juatindiba, 28 - Caixa Postal 4421 - 01000 SÃO PAULO, TeL 273-0338

NR. 2 (1741) - SEMANÁRIO - 1982 SAUSIS - JANEIRO 14 D. - 30,00 Cr. -

PRANEŠIMAS IŠ BRITANIJOS

jetuvis arkivyskupas — pronuncijus
Londone gimęs tautietis paskirtas pronuncijumi Afrikos kraštuose

Stasys Kasparas

Džiaugsmo banga palietė D. Britanijos lietuvius, kai buvo
sužinota, kad Sv. Tėvas Jonas Paulius II pakėlė prel. dr. Jonę
Vytautę Bulaitį arkivyskupu ir paskyrė pronuncijumi Kongo,
Čado ir Vidurio Afrikos respublikai.
Petro ir Onos Bulaičių še moję buvo vienuolika vaikų. Pet
ras Bulaitis buvo gimęs Seinų krašte; atvyko Britanijon gero
kai prieš I D. karę. Ona Bulaitienė gimė Škotijos mieste Glasgove ankstyvesniųjų lietuvių išeivių šeimoje. Apsigyvenę Lon
done, abu Bulaičiai dalyvavo lietuviškoje veikloje. Jonas- Vy
tautas Bulaitis, busimasis arkivyskupas, tarnaudavo Mišioms
lietuvių šventovėje. Baigęs pradinę mokyklę, įstojo j jėzuitų
Šv Ignaco kolegiję. Akademines studijas pradėjo gregoriniame, tęsė Laterano universitetuose Romoje ir teisinėje akade
mijoje. Studijas vainikavo kanonų teisės daktaro laipsniu.
1958 m. įšventintas kunigu Kaišiadorių vyskupijai. Romoje
būdamas gyveno šv. Kazimiero kolegijoje.
Būdamas moksleiviu ir studentu, vasaros metu visuomet
dalyvaudavo LSS Anglijos rajono skautų stovyklose.
Tapęs kunigu, apie metus praleido kunigaudamas JAV-se.
Po to buvo Vatikano pakviestas diplomatinei tarnybai. Pirmo
ji vieta buvo Korėjos sostinė, vėliau Čilė, Panama, Kenija, Su
danas.
Būdamas diplomatinėje tarnyboje, kasmet atvykdavo atos Naujasis arkivyskupas ir pronuncijus dr. J ON AS-VYT AUTAS BULAITIS
su Šv. Tėvu JONU-PAULIUMI II Romoje vienos iškilmės metu
togom j Londonę aplankyti savo tėvų, brolių, seserų. Lietuvių
šv. Kazimiero šventovėje atnašaudavo Mišias, sakydavo pa
BALTAI PAS
mokslus, nes sava šventovė buvo ir yra jam patraukli. Ir savi
ŠVEICARIJOS MINISTRĄ
lietuviai jam mieli, nes ten, kur jam teko eiti diplomatines
pareigas, nebuvo lietuvių.
Šveicarijos užsienių rei
Šiaurės Londono savaitraštis "Islington Gazette" atspaus
kalų ministras Dr. Pierre
Ąubert rugsėjo 29 d. pri
dino jo nuotraukę su Šv. Tėvu ir ta proga rašė, kad Islingtone
MOKSLO METŲ
ėmė baltų tautų delegaci
gimęs siuvėjo sūnus tapo arkivyskupu.
PRADŽIA
ją, kurią sudarė Šveicarijos
Vyskupo šventimus gavo iš Šv. Tėvo Jono—Pauliaus 11 per
Trijų Karalių šventę Romoje. | tas iškilmes Petro Bulaičio ke Lietuvių Bendruomenės at
Vasario 16 gimnazija, at
stovas Dr. A. Gerutis, Lais
lionių biuras surengs išvykę iš Londono j Romę. Išvykoje da
šventusi savo prasmingo
vųjų Latvių Pasaulinės Są
lyvavo gausus būrys londoniečių ir kitų miestų lietuvių.
gyvavimo trisdešimtmeti,
jungos (Washingto) atsto
rugpjūčio 31 viltingai įžen
1982 m. sausio 24 d. Londono lietuvių parapija rengia ar
vas Europoje J. Kadelis ir
gė į 31-uosius mokslo me
kivyskupui J. V. Bulaičiui pagerbimę. Tos dienos 11 v. Mišias .Pasaulinės Estu Tarvbos
tus. šiemet susirinko apie
atnašaus pats arkivyskupas su keliais kunigais. Dalyvaus East
(New York) atstovai Eu
10 mokinių daugiau negu
Londono vyskupas Victor Guazzelli, tos dalies miesto burmis ropoje A. Luik ir Dr. O.
praėjusiais metais kai jų
tre su savivaldybės tarybos nariais. Pietūs bus sporto ir sociali Aule. Baltų atstovai supa
skaičius buvo nukritęs že
žindino ministrą 'su būkle
nio klubo salėje.
miau 60.
sovietinėse
Baltijos
respub

Brazilijos lietuviai džiaugsme jungiasi netik su D. Britani
Naujieji mokslo metai ir
likose ir įteikė jam atitin
jos lietuviais, o ir su visam pasauly pasklidusiais tautiečiais
šiemet pradėti lietuviškos
kamą dokumentaciją.
dėl šio kilnaus Lietuvos sūnaus išaukštinimo ir nuoširdžiai
Audiencijoje taip pat da trispalvės pakėlimu, giedant
sveikina Jo Ekscelenciję Arkivyskupę dr. JONĄ VYTAUTĄ
lyvavo ministro artimiau ■tautos himną. Vėliavos pa
BULAITĮ, jam linkėdami sėkmingos darbuoties dideliam
sias bendradarbis, valstybės nkeli mo iškilmes pravedė
Viešpaties Vynuogyne.
sekretorius Dr. R. Probst^ . uniformuoti skautai.
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Gimnazijoje
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Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos Nr. 48
MEČISLOVO JUREVIČIAUS TEISMAS
Paskutinis žodis
1981 birželio 26 d.

Gimiau 1927 m. spalio mėn. Nepri
klausomoje Lietuvoje, Šakynos valsčiu
je, Mimaičių kaime, valstiečių šeimoje.
Gyvenimas buvo sunkus, nes nuo pat
mažumės tarnavau pas ūkininkus. Vé-,
liau, atėjus j valdžią rusams, buvau ne
teisingai apšmeižtas ir teisiamas be liu
dininkų. Man buvo paskirta 25 metai
laisvės atėmimo, o po 6 metų byla bu
vo peržiūrėta ir buvau išteisintas. Mane
išleido j Laisvę, nes pripažino, kad tai
Stalino klaida. Argi aš, būdamas 14 me
tų, galėjau vaikščioti su šautuvu ir vado
vauti kažkokiam būriui?
O dabar, po 30 metų, vėl esu teisia
mas. Teisiamas ne už chuliganizmą, ne
už žmogžudystę ar vogimą, o už religiją.
Už tai, kad sakau tiesą j akis, kad neat* L
sisakau savo įsitikinimų.
Vienas žymus žmogus yra pasakęs:
" Už 3 min. pasakytos tiesos galima ir
numirti".
Tačiau kalbėk — nors trejetą tie
sos minučių.
Po to tegu tave užmuš... (J. Jeytušęn-'
ko) - Red. intarpas).
Aš jums sakau tiesą j akis, valdiški
bedieviai, ir už tai kentėsiu 3 metus ka
lėjime, jeigu ten manęs nenužudys, Bū
siu kartu su žmogžudžiais ir ęhuiįganais,
nors politiniams kaliniams turėtų būtį
ątskira kolonija.
Lukiškio kalėjimo kameroje aš taip
pat buvau kalinamas su žmogžudžiais,
kurie labai nustebo, kai sužinojo už ką
aš kalinamas. Štai ką jie man pąsąkę,ąš
kartoju jų žodžius:

Dr. ALEKSAS KALINAUSKAS

- Tie durniai komunistai visai išpro
tėjo. . .
Žmogžudžiai mane užstodavo prieš
prižiūrėtoją kai aš melsdavausi. Tai dar
kartą įrodo religijos tvirtumą. Gaila,
kad kunigų mažai teisiama; jie būdami
šiame nusikaltėlių pasaulyje skleistų
dorybę ir religijos šviesą.
Šiuo metu, tiktai kitame Lietuvos
mieste, yra teisiamas mano draugas, su
kuriuo mes dalyvavome toje pačioje ei
senoje. Kodėl mes teisiami atskirai? Ko
dėl ne viename suole? Tai dar kartą ro
do jūsų bailumą ir nesąmoningai plečia
religijos propagavimą, nes už teismo sa
lės durų ir čia, ir ten renkasi tikintieji,
mano ir jo draugai. Jie į salę neįleidžia
mi, nors teismo procesas skaitosi atvi
ras. Salėje tiktai pagal sąrašą įleisti ma
no giminės, o visi kiti samdyti žiūrovai,
saugumo agentai, tame tarpe dauguma
rusų, kad nieko nesuprastų. Ir liudinin
kų tarpe nebuvo nei vieno tikinčiojo,
visi saugumo darbuotojai ir komunistai.
Taip, mane teisia mažuma. Net patys
marksistai yra surinkę duomenis, kad
Lietuvoje yra 30 procentų bedievių ir
70 procentų tikinčiųjų. Ši bedievių ma
žuma ir teisia mane, nes bijomasi dau
gumos, bijomasi visų tikinčiųjų. Jei
žmogus tikintis, jis bus savo krašto pa
triotas, tuo sunkiau ji nutautinti.
Visos mūsų maldininkų eisenos ėjo
ne su antitarybiniais šūkiais ar chuliga
niškais ketinimais, bet su mintimi šir
dyje — už lietuvių tautos blaivybę ir
dorą. Ėjo daug jaunimo ir vaikų. O jei
gu visas jaunimas tikėtų į Dievą, Lietu
voje būtų mažiau žmogžudysčių, pa
Dr. PAULO KALINAUSKAS

----- --------------------------------- 4QV0GAD0S •-------------------------------------------------------------

Inventáfio, Dęspejo, Desquita, Divorcio,
Processo Crime, Processo Trabalhista, Etc.
Rua 15 de Novembro, 244 • 4 and. • Conj. 9 • Fosss: 37*8958

leistuvavimo ir girtuoklystės.
Aš labai džiaugiuosi, kad jūs mane
skaitote vienu iš organizatorių. Man
tai didelė garbė paprastam darbininkui
baigusiam 4 klases. Jūs logiškai pagal
vokite, argi įmanoma suorganizuoti
tūkstantinė žmonių minia iš visų Lietu
vos kampelių, jeigu niekas eiti nenorės.
Čia žmonės ėjo savo noru, rizikuodami,
kad gali būti už tai teisiami. O pažiūrė
kime, kas eina į Gegužės l-sios demons
traciją: saujelė komunistų ir visi kiti,ku
rie grasinami administracinėmis baudo
mis, jei nedalyvaus demonstracijoje.
Jūs mane teisiate už religiją, ačiū
jums, nes tai tik rodo, kad Lietuvoje
atgimsta tikėjimas. Ir tos pačios eise
nos įrodo, kad tikinčiųjų vis daugėja.
Net patys liudininkai įrodė, kad anks
čiau tokių eisenų nebūdavo.
Jūs, net kryžiaus bijote, tai liudija
ne kartą griaunamas Kryžių kalnas.Kry
žiu kalnas nuo 1904 metų yra puošia
mas kryžiais. Jų nei caras negriovė, nei
fašistai. Lietuviai pagonys nuo senų se
novės čia aukas aukodavo. O kai atėjo
rusai, viską nuvertė ir ne vieną kartą.
Bet Kryžių kalnas vistiek stovi ir kry
žių vis daugėja. Žmonės patys, niekie
no neverčiami, neša ir stato juos ant
kalno. Kryžių kalno griovimas man tik
davė impulsą dar labiau tikėti. Aš pir
mą kryžių nešiau naktį. Jis egzistavo
tik 2 vai. ir buvo nuverstas, tai paskati
no nešti dar kitą kartą. Paskui nešiau
dieną jau nieko nebijodamas. Ir pama
tysite, kad dar išaugs ne vienas kryžius,
ir.eis dar ne vieną kartą j Šiluvą žmonių
minios, nors aš kaip organizatorius bū
siu už grotų. Ir aš sakau jums.
— Jei grįšiu gyvas, aš vistiek ėjau ir
eisiu.
Jūs mane teisiate už religiją, ačiū
jums. Tai tik įrodo, kad Lietuvoje at
gimsta tikėjimas. Man didelė garbė sė
dėti tame pačiame suole, kuriame sėdė
jo ST ANELYTÉ, SADUNAITÉ, KO
VALIOVAS, SKUODIS. Ir aš prašau
teisėjo nemažinti man bausmės, o duo
ti 3 metus griežto režimo kolonijoje,
kaip prašė prokuroras. Nors ši bausmė
man lygi mirčiai, mano sveikata labai
pablogėjo (kalėjime niekas nekreipia
dėmesio į mano prašymą leisti nueiti
pas gydytoją), aš džiaugiuosi kad esu
už tai teisiamas.
Aš jums nekeršysiu, o melsiuosi už
jus, kad jūsų vaikai nenueitų blogu ke
liu. Aš pasiruošęs kentėti už tai, kad
visi žmonės pradėtų tikėti į Dievą, ir
kad mano teismas atvertų akis dar ne
vienam bedieviui.
15 vai. buvo paskelbtas nuosprendis 3 metai pataisos darbų, bausmę atlie
kant griežto režimo lageryje.

Paklausęs nuosprendį JUREVIČIUS
garsiai pasakė:
— Ačiū. Tai garbė Dievui ir Lietuvai.

MŪSŲ

NR. 2 (1741) 1982.1.14

LIETUVA

3
•>.& . L**-

AUKŠTYN
ŠIRDIS!
Kun. Pr. Gavėnas

MINTYS
SEKMADIENIO
SUSIKAUPIMUI

ŽODIS-GYVENIMAS
"Pradžioje buvo Žodis. . , skelbia
liturgija šiandien, kaip jau girdėjom Ka
lėdų dienos Mišiose. Tuo Bažnyčia mus
skatina dar daugiau pasigilinti Dievo įsi
kūnijimo paslapty.

I. Mane giliai liečianti
paslaptis
"Žodis tapo kūnu. . .". Tai paslaptis,
kuri giliai liečia ir mane. Tas "Žodis, ku
ris tapo kūnu ir apsigyveno tarp žmo
nių", tai visagalis Dievas. "Visa, kas su
tverta, sutverta per jį; ir nieko nėra su
tverta be jo". Taigi ir aš priklausau Jam
ir nuo Jo.'— kaip kūrinys: dieviškosios valios
pakviestas j būtj, iš nieko j kg nors;
— kaip protingas kūrinys, nešantis
savyje gyvesnį Dievo-Kūrėjo atvaizdą;
— kaip "naujas kūrinys", Dievo įsū
nytas, Dievo sūnus.
Ir esu į tokią aukštumą pašauktas —
ir pakeltas — be jokio mano nuopelno;
priešingai, net nusidėjęs, užsipelnęs pa
smerkimą, bet "išpirktas" nuo tos baus
mės.
Gieda apaštalas Paulius: "Dievas, mū
sų Viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvas,
mus palaimino Kristuje visokeriopa
dvasine palaima. .. Mus išsirinko Kris
tuje prieš pasaulio sutvėrimą ir iš anks
to mus paskyrė tapti jo įsūniais per
Kristų".
Taigi, dar nei pasaulio nebuvo, o aš
— ir tu — jau buvau išrinktas būti Die
vo sūnumi (bet Jėzuje Kristuje).

II. Mane įpareigojanti
paslaptis
Jau vien tik žmogaus sutvėrimas
yra Dievo begalinio gerumo reiškinys.
Dievas myftsavo kūrinius, ne kad
jie "geri"; priešingai, jie geri vien dėl to,
kad Dievas juos myli — j juos sudėjo ir
deda daug savo meilės, savo gerumo.
Ypač gi žmogaus pakėlimas į antgam
tinį gyvenimą apreiškia jo meilės didy
bę. Kad ir mažiausia Dievo malonė, sa
ko šv. Tomas Akvinietis, yra didesnė
už visą kūriniją, už visą pasaulį.

•
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amžius gulėjo bevardės; ir niekas nemi
nėjo jo "pranašysčių" — net nei popie
žių biografai. Tik 1595 m. išėjo viešu
NAUJI METAI ir
mon, paskelbtos vienuolio benediktino
PRANAŠYSTĖS
Arnaldo de Wyon knygoj "Lignum vi
Su naujais metais vis laukiama ko
tae (Gyvybės medis)". O kitas vienuolis,
nors nauja. Ir linkima; ir tikima. Nere
domininkonas ispanas Alonso Ciaccotai ir pranašaujama.
nio pridėjo savo trumpus ir nelabai aiš
Nuo senų laikų yra pažįstamos ke
kius "paaiškinimus".
lios "pranašystės", j kurias vis žvelgia
Kai kurios "eilutės" priskirtos popie
ma, kokiam reikšmingesniam įvykiui
žiams verčia skaitytoją pamąstyti, kad
pasitaikius.
vienaip ar kitaip atitinka kalbamam as
Daugiausia cituojamos yra "Mikaldos meniui. Pavyzdžiui:
knygos" ir Nostradamus. Kas tai pervie— Avis Ostiensis (Ostijos paukštis):
ni?
pop. Grigalius IX (1227-1241), kuris
buvo Ostijos vyskupas ir savo herbe tu
I. "MIKALDOS KNYGOS"
rėjo erelį;
7 "
Mes jau Lietuvoj pažinojom vadina
— De parvo homine (iš mažo žmo
mas "Mikaldos knygas" ar nors apie jas
gaus): pop. Pijus III (1503), anksčiau
girdėjom. Tai "pranašystės" apie popie
vadinamas Francesco Piccolomini (ma
žius. Jų autorium laikomas šv. Malaki
žas žmogus);'
jas, Armagho, Airijoj, vyskupas, gyve
— Crux de Cruce (kryžius nuo kry
nęs tarp 1095 ir 1148 metų. Taigi, be
veik prieš 900 metų. Jis kiek laiko gyve žiaus): priskirta pop. Pijui IX (1878),
no Romoj ir 1139 m. parašęs 111 "eilu kuris daug nukentėjo nuo Savojos-Itali
čių", kur išreikštos popiežių "ypatybės" jos karaliaus, kurio herbe kryžius;
— Pastor et Nauta (Ganytojas ir jūrei
nuo Celestino II (1143-1144 m.) iki
vis): priskirta pop. Jonui XXIII, Veneci
Petro II, kuris numatytas kaip paskuti
jos patriarkui;
nis popiežius.
— De medietate įunae (Iš vidurio mė
Malakijo "knygos" beveik ištisus 5
nulio, arba iš pusės mėnulio): pop. Jo
nas Paulius I, kurio pavardė Luciani
(Lu — pusė žodžio "(una" — mėnulis).
Dabartiniam popiežiui priskirta eilu
O paties Dievo įsikūnijimas — tapi
tė "De labore solis (Iš saulės pastangų
mas žmogumi, kad nupuolusį žmogų at
ar vargų).
pirktų ir pakeltų, tai tikrai beribė Die
Po šio ateitų "De gloria olivae (Iš
vo meilė ir jo gerumas.
alyvmedžio garbės? )", o paskui Petras
Aš esu šios paslapties "sūkury". Die
11, be jokio slapto titulo. Apie šį "Mi
vas mane sutvėrė — ir padarė "geru",
kaldos knygos"sako:
būtent apglėbė mane savo meile, savo
"Per paskutinį Romos Bažnyčios
gerumu; mane pašaukė j savo antgamti
persekiojimą popiežium bus Petras Ro
nį gyvenimą, duodamas galios būti jo
mietis, kuris ganys savo kaimenę dide
sūnumi jo vienintelio Sūnaus, Kristaus,
liam varge. Praėjus šiems bandymams,
asmeny.
septynių kalvų miestas (būtent Roma)
Nepaprastai aukštas pašaukimas. Ir
bus sugriautas, ir baisus teisėjas teis sa
didelė atsakomybė.
vo tautą".
' ,
III.Mane iššaukianti
Svariausia objekcija Malakijo "prana
paslaptis
šystėms" yra, kad jos beveik 5 amžius
Ši amžinoji begalinė Dievo meilė, ku gulėjo užmaršty ir buvo nudulkintos
ri per Žodį — Kristų padarė mane, gam tik tuo metu, kai vienam kandidatui j
popiežius jos pasirodė naudingos. Tai
tinėj ir antgamtinėj plotmėj, neįkaino
toks kardinolas Simoncelli, Orvieto
jamai vertinga būtybe, mane iššaukia,
("Senmiesčio") vyskupas, kuris "prana
mane užkalbina. Ir laukia atsakymo.
šystę" "De antiquitate urbis (Iš.jnlesto
Taip pat pagrįsto meile.
senienų — Iš senojo miesto)" prisiskyrė
— Dievas laukia. "Mus išrinko, sako
sau; tačiau, kad ir "pranašystės" remia
šv. Paulius, kad būtume šventi ir nekal
mas, nepraėjo, o popiežium (Grigalius
ti jo akivaizdoje".
XIV, 1590 — 1591) buvo išrinktas Mi
— Turiu atsakyti kaip šv. Paulius,gy
lano arkivyskupas.
venimu, būtent gyvu tikėjimu ir arti
mo meilės darbais: "Aš, Paulius, išgir
Antras garsusis mūsų "pranašas" —
dęs apie jūsų tikėjimą Viešpačiu Jėzu
Nostradamus (1503-1566). Jis, tarp ki
mi, ir apie jūsų meilę visiems, nesiliau
ta ko, yra numatęs popiežių ir "iš Ne
ju dėkojęs. .
muno šalies" (lietuvį? ).
Taigi Žodžio-Dievo įsikūnijimo pa
Bet apie Nostradamusą bus sekan
slaptis nėra vien tik dogminė-tikėtina ; čiam numery.
•tiesa, o ir krikščionio viso praktiško
Pr. Gavėnas
kasdienio gyvenimo pamatai.
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DARBINGAS VLIKo SEIMAS
CLEVELANDE
Aurelija balašaitiene

gai apkaltintų kolaboravimu su naciais,
gynimo, VLIKo namų įsigijimo galimy
(Tęsinys)
bių, deklaracijų paruošimo tarptautinė
je spaudoje apie Lietuvos rusifikacija,
TAUTOS FONDAS
asmens teisių niekinimę ir Rusijos im
Popietinė sesija buvo skirta Tautos
perializmo plėtimą kitų tautų sęskaiFondo pranešimams. Pirmęjį praneši
ton, dėl visuomenės supažindinimo su
ma padarė TF tarybos pirm. A. Vekse
valstijų įstatymais testamentų srityje,
lis, trumpai nusakydamas pastangas
dėl mūsų diplomatinės tarnybos sustip
plėsti TF atstovų tinklę. TF valdybos
rinimo, jaunimo įtraukimo j Lietuvos
pirm. J. Giedraitis pranešė apie TF fi
bylos eiga ir 1.1. Rezoliucijos buvo sei
nansinę padėtį, ję pailiustruodamas
mo priimtos be didelių diskusijų. A.
skaitmenimis iš TF ižd. V. Kulpos pa
Rinkūnas pakartotinai reikalavo L.Ben
ruoštos apyskaitos. TF ižde esantis li
druomenės darbų pripažinimo, o T.
kutis 1981 m. rugšėjo 30 d. buvo
Blinstrubas siūlė VLI Kui apie savo veik
$89,724,29, o Laisvės ižde yra
la nesivaržyti pasigarsintu
$43,553,67. Apyskaitoje nurodyta
Teisių komisijos pirm. J. Jurkūnas
palūkanų suma parodo, kad pinigai yra - pateikė VLIKo statuto pakeitimų pro
pelningai ir sumaniai investuojami.Taip
jektu. Gyvesnių diskusijų sulaukė nuo
pat pabrėžta, kad kaikurie VLIKo parstato pakeitimas, kuriuo VLIKo atsto
ęigūnai savo kelionių išlaidas apmoka
vo amžiaus riba keičiama nuo 21 iki 18
patys, o VLIKe esančių grupių įmokėmetų. Pakeitimas buvo priimtas balsavi
jjmai šlubuoja — iki šiol toje sąskaitoje
mo būdu. Pranešėjas minėjo, kad statu
yra vos $700. VLIKo ižde gaunami tes tas nuo jo priėmimo 1964 m. buvęs tai
tamentiniai palikimai ir Floridoje turi
sytas 1965 ir 1970 m. seimų.
mi du nuosavi sklypai.
Paskutinį žodį tarė VLIKo pirm. dr.
Kanados lietuvių TF pirm. A. FiraviK. Bobelis, pasidalindamas savo įspū
čiaus pasakyta ilgoka patriotinio turi
džiais ir pasidžiaugdamas sėkminga ir
nio kalba, palydėta $50,000,00 čekiu,
darnia seimo suvažiavimo eiga. "Seimas
susilaukė ilgų plojimų.
buvo atviras, gausus savo dalyvių skaičiumi, pozityvus savo veikla", — kalbė
PASKAITA
jo jis, pabrėždamas, kad tarptautiniai
Dr. D, Krivickas savo paskaitoje ana
įvykiai turi įtakos VLIKo veiklai. Bai
lizavo VLI Ko veiklos gaires besikeičian
giantis dabartinės valdybos kadencijai,
čioje tarptautinės politikos konjunktū
reikia tikėtis naujų uždavinių. Pareikš
roje. Jis pateikė ilgę akademinio lygio
damas savo padėkę valdybos nariams
paskaitę, išnagrinedarnas ekonominio,
ir šio seimo rengėjų komiteto pirmininpolitinio bei socialinio gyvenimo kryp
küi V. Jokūbaičiui, dr. K. Bobelis užbai
tis visame pasaulyje, ypač pęliesdamas
gėseimę. Dalyviai sugiedojo Tautoms
Sovietų Sęjungos, jos satelitų ir JAV
Himnę ir dar kurį laikę dalinosi įspū
problemas. Paskaita, trukusį daugiau
džiais bei nuotaikomis.
kaip valandę, nerado tinkamo dėmesio
išvargusiuose seimo dalyviuose, nors
buvo bandoma diskutuoti tokius klau
simus, kaip energijos ateitis, nafta, eko
nominio gyvenimo perspektyvos. A.
Rinkūnas pageidavo ryškesnės lietuviš
kos dalies analizės, o šeinio atstovai pa
siūlė VLIKo tolimesnės veiklos planuo
se įtraukti ir studijinės yęiklos elemen
tus.
....
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MIRÉ įSOL. .IRENA (STANKŪNAITĖ

1981 m. spalio 27 d. Amerikoje vėžio li
ga mirė solistė Irena Si anlkūnaitė-da Silva
~ Velionė buvo daug žadanti dainininkė, ly
rinis sopranas, jau spėjusi pasižymėti lie
tuvių ir amerikiečių koncertuose ir muzi
kiniuose pastatymuose. Ji yra prieš kelio
lika metų dainavusi ir Chicagoje „Drau
go“ romano premijos įteikimo iškilmėse.
Velionė yra komp. J. Stankūno duktė, gi_ muši 1940 m. kovo 18 d. Brazilijoje ir su
tėvais
JAV persikėlusi Sr New Jersey
apsigyvenusi 1949 m. 1^62 m. baigêNew
Yor.ko Juililiand muzikos konservatoriją.
Jaunos solistės gailisi ne tik New Yorko ir
New Jersey, bet ir visos Amerikos lietu_ vi a i, kuriems teko girdėti jos dainavimą.

RAŠYTOJŲ SUVAŽIAVIMAS

Lietuvių Rašytojų draugijos narių suva
žiavimas numatytas 1982- m. Clevelande
gegužės 22 ir 23 dienomis. Suvažiavimo
-programa truks dvi dienas, nes ‘į programą yna įjungiamas ir Maimio 50 minties
sukakties minėjimas.
Taip pat suvažiavimo metu įvyks litera
tūros vakaras ir LRD premijų įteikimas
naujų narių ir priėmimas ir kt.

REZOLIUCIJOS
Sekmadienį po pamaldų seimo sesi
jos nariai vėl susirinko j Lietuvių Na
mus paskutiniam posėdžiui.
VLIKo pirm. dr. K. Bobelis pakvie
tė pateikti rezoliucijas komisiję, kyrię
sudarė:»pirm. L. Grinius, T. Blinstrubas,
Z. Juškevičienė, A. Laikūnas, J. Pažęmėnas, A. Raulinaitis, P. Razgaitis, A,
Sukauskas ir J. Virbalis. Buvo priimtos
rezoliucijos dėl JAV lietuvių neteisin

Sis ženklas yra tarptautinis Lietuvos ženklas ir yra priklijuojamas
mašinos gale kairiojoje pusėje.
Jį galima įsigyti Šv. Kazimiero parapijoj, Rua Juatiodiba, 28.
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Aliança Lituana Brasileira de
UP Beneficência e Assistência Social

Antanas Butkus

convida os Senhores Sócios para se re
unirem em Assembléia Geral Ordinária,
L.8.A DĖKOJA UŽ DOVANAS
a realizar-se no dia 31 de Janeiro de
1982, às 17 horas, em sua séde social
Plačiai yra žinomi brazilų visuomenėje šalpos darbai vykdomi Sąjungos-Alianęa,
à Rua Lituânia, 67 - Capital — Moóca*
Motery sekcijos. Kiekvienais metais, gruodžio mėn. pabaigoje Sąjungos Motery sek
cija paruošia šventinių dovanų nepasiturinčioms šeimoms. Šiais metais, tarpininkau a fim de deliberarem a seguinte ordem
do dia:
jant Legião Brasileira de Assistência, buvo jiems įteikta 113 vienetų naujai pagamin
a) — Leitura da Ata 602,
tų rūbelių, kad jų nuožiūra būtų išdalyti. Už tokį Moterų Sekcijos prisidėjimu prie
b) — Relatório da Diretoria,
viešojo labdaros darbo ir už gautas dovanas L.B.A. dėkoja:
c) — Relatório da Tesouraria,
d) — Relatório e parecer da Co
missão Revisora e
e) — Outros assuntos de interesse
da Aliança.
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNDAÇÃO LEGIÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA
São Paulo, 15 de Dezembro de 1981.

Ilustríssima Senhora Aniele Dutkus,
DD. Secretária da Aliança Li tuana Brasileira de Beneficência e Assistência Social —
Capital, SP.—
Prezada Senhora.

Com os meus cumprimentos, venho pelo presente acusar o recebimento do Ofi
cio, bem como das roupas enviadas a esta LBA. Quero na oportunidade agradecer
a doação, bem como externar a Vossa Senhoria meus protestos de elevada estima e
consideração. Atenciosamente, Emilia Julianelli - Superintendente Estadual".

SAJUNGOS-ALIANÇA VALDYBOS
POSĖDŽIŲ NEBUS
Lietuvių Sąjungos-Alianęa Valdyba,
po pereitų metų darbų, didesnių pasi
ruošimu pabendrauti ir susitikti su savo
nariais bei platesne lietuviška visuome
ne, kuri kasdien darosi vis siauresnė,...
pradedant šių metų darbų plano vykdy
mu, nutarė nedaryti valdybos posėdžių
visą sausio mėn., o pradėti darbą tiktai
po visuorinio narių susirinkimo, kuris
jvyks sausio mėn. 31 d. Tuo atveju, vi
si su Sąjunga jungiami reikalai, yra nu
keliami į kitą mėnesį.

SENIAUSIAS P. ĄM ERIKOS LIETU
VIU LAIKRAŠTIS
"Argentinos Lietuvių Balsas" ir pla
čiausiai skaitomas visoje P. Amerikoje,
o taip pat ir kitose po pasaulį išmėtyto
se lietuvių kolonijose, nepamiršo Lietu
vių Sąjungos-Alianęa jubiliejaus, prisiųsdami jos vadams ir nariams nuoširdžius
lietuviškus linkėjimus:
"Ger. Brazilijos Lietuvių SąjungosPirmininkui Aleksandrui Bum-

bliui. Gerbiamieji, gavome Jūsų malo
nų pakvietimą dalyvauti organizacijos
50 metų jubiliejaus šventėje. Dėkoja
me už dėmesį ir ta pačia proga siunčia
me Jums asmeniškai ir Jūsų organizaci-'
jai kuo geriausius linkėjimus ir toliau
dirbti tautiniai kultūrinį darbą, vienyti
tautiečius, kad juo ilgiau išlaikytų gyvą
lietuvybę, svetingoje Brazilijos padan
gėje. Taipgi linkime, kad palaikytumėt
tamprius ryšius su viso pasaulio mūsų
broliais ir taip pat gyvenančiais Lietu
voje. Jums ir visiems organizacijos naf
riams, linkime geriausios sėkmės. — Ar
gentinos Lietuvių Balso Leidėjai: —
Pranas Ožinskas, Ona Gudliauskaitė
Ožinskienė ir Stasys Lipinskas".

URUGVAJAUS LIETUVIU
KULTŪROS DRAUGIJA
Sąjungos penkiasdešimtmetinių sukaktinių proga, Urugvajaus Lietuvių
Kultūros Draugija atsiuntė pasveikini
mą:
"Didž. Gerb. Lietuvių Sąjungos Bra
zilijos Pirmininke P. Alexandre Bumblis. Didž. Gerb. Pirmininke širdingai dė-

□KOE

J. BUTRIMAVICIUS
CIVIL Inventario, Despojo, etc.
COMERCIAL: Falência. Cobrança, etc
TRIBUTÁRIA: Imoostobe Renda. I CM, IPI
í

iguape, 212-4° tnd.s/45 - Liberdade Fone: 279-S W
Hottó» das 9á» às 11áX) e das 14:00 te 1800

Não havendo numero legal para a
reunião em primeira convocação, fi
cam os Senhores Associados convoca
dos desde já a se reunirem em segunda
convocação às 17:30 horas, no mesmo
dia e local.
São Paulo, 11 de Janeiro de 1982
Alexandre Bumbíis
Presidente
kojame už malonų pakvietimą dalyvau
ti Jūsų 50 metų jubiliejaus šventėje.Ap
gailestaujame negalėdami asmeniškai
dalyvauti, siunčiame asmeniškus bei vi
suomenės kuo širdingiausius sveikini
mus, linkėdami Jūsų Garbingai organi
zacijai nuolat tobulėti ir laikyti kilnius
lietuvybės principus. Šia iškilminga pro
ga, linkime Tamstai, visiems buvusiems
pirmininkams bei nariams "Laimingų .
Sėkmingų Ilgiausių Metų". Su didžiau
sia pagarba, Urugvajaus Bendruomenės
bei Draugijos vardu:
Vytautas Dorelis - Pirmininkas,
Silvyna Sapokaitė — Sekretorė".

ŠIAIS METAIS ĮSTOJĘ NARIAI
l Lietuvių Sąjungos-Alianęa nariais
Šiais metais (1981), įstojo šie asmenys:
Vytautas Tumas, João Šermukšnis,
Claudia Pratali, Nazareth Pimenta Am
brazevičius, Kazys Bacevičius, Juozas
Karpavičius, Angelina Juzėnas Tatarūnas, José Armando Tatarūnas, Paulo
MikŠėnas, Regina Balsevičius Neumanas, Janete Neumanantas Neumanas,
Antonio Luiz de Abreu Carvalho, Čes
lovas Jakiūnas, Marijona Jakiūnas,
Juan Alejandro Dielinikaitis, Claudio
Butkus, Flavio Bacevičius ir Albertas
Lipas.
Stiprinkime Lietuvių Sąjunga-Alian
ça, stodami j ją nariais. Stojančiojo pa
reiškimas turi būti rekomenduotas tri
jų narių. Pareiškimas svarstomas Valdy
bos posėdyje ir daromas nutarimas.
• Kas bėga nuo lietuviškos spau
dos, bėga nuo savo tautos

i
I
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MŪSŲ ŽINIOS
BRAZILIJOS LIETUVIU
BENDRUOMENĖ

*

Solidarumo m o kęstj 1981 metams
/nešė dar sekantys tautiečiai
Emilija Lawcewitcht
500,00
Petras Žarkauskas
500,00
Angela Joteika
500,00
Juozas Lisauskas
500,00
Klemensas Jūra
500,00
Regina Jūra
500,00
Rimgaudas Jūraitis
500,00
Emantė Jūraitis
500,00
Kazimieras Bacevičius
1.000,00
Kazimieras Bacevičius "Pasaulio Lietu
vio prenumeratą
1.000,00

Dėkojame mūsų tautiečiams, kurie
įnešdami solidarumo mokestį, parėmė
Brazilijos Lietuvių Bendruomenės veik
lą, lietuvybės išlaikymo ir laisvos Lietu
vos garsinimą Brazilijos visuomenėje.
Solidarumo mokestis, tai kiekvieno lie-'
tuvio pareiga.

BLB-nės Valdyba

BRAZILIJOS LIETUVIU BENDRUO
MENĘ
Naujų Metų ir Kalėdų proga, be kitų
sveikino:
São Paulo vice-gubernatorius, Dr. José
Maria Marin
São Paulo burmistras, Dr. Reynaldo
Emigydio de Barros
São Paulo arkivyskupas, Dom Paulo
Evaristo Arns.
Federalinis Deputadas, Dr. Adhemar
de Barros Filho
São Paulo Interioro Sekretorius ir S.
Paulo Valstijos deputadas, Dr. Arthur
Alves Pinto
Unicamp-Campinas Universiteto Prof.
Dr. Urbano M. F. Meireles ir Prof.
Vit Baranauskas
Unibanco Direktorius
Associação Paulista de Imprensa Pirmi
ninkas, Dr. Paulo Zingg
PLB-nės pirmininkas, Inž. Vytautas
Kamantas
PL Jaunimo Sąjungos Valdyba
Urugvajaus Lietuvių Kultūros Draugija

S. PAULO LIETUVIU SVEIKINIMAP
pasirašyti per ’ Mūsų Lietuvos" balių
kurių tekstas buvo atspausdintas ML.
1981.XI 1.24 d. laidoje, ir persiųsti per
Vatikano radiją, buvo pasiųsti šiems
Tėvynės kankiniams:
Baliui Gajauskui
Viktorui Petkui
Antanui Terleckui
Vytautui Skuodžiui
Vladui Lapieniui
Jadvygai Stanelytei
Petrui Plumpai

Dėkojame p. Aleksui Vinkšnaičiui
už Cr. 1.000,00 auka persiuntimo išlai
doms.
BLB-nės Valdyba

PAGYVĖJO MŪSŲ JAUNIMO
VEIKLA

Jau nuo VII P ALK buvo kalbėta ir
pageidaujama leisti "Mūsų Lietuvoj*
vieną lapą portugališkai. Tik kas man“
pasiliko nesuprantama tai kad visuose
pasitarimuose buvo planuota tą lapą
leisti kaipo tęsinis "Mūsų Lietuva em
Português**, kurį daug metų redagavo
p. Alfonsas Petraitis. Dabar tas lapas
pasirodė su kitu vardu, kuris mano
nuomone neturi nė jokios reikšmės ir
prasidėjo vėl nuo pirmo numerio. Neži
nau artas išreiškia jaunimo daugumos
nusprendimą ir jei taip yra, pasiduodu
daugumos noru.
Minėto susirinkimo iniciatoriai ir jį
pravedė, Juan A. Dielinikaitis ir Klau
dijus Butkus. Jame dalyvavo taip pat
BLB-nės pirmininkas J. Tatarūnas ir
BLJS-gos pirmininkas, A. Valavičius.
Yra labai graži ir pagirtina iniciaty
va musų jaunimo, kuris taip parodo no
rą veikti organizuotai mūsų kolonijoje.
Jam, linkime geriausios sėkmės.

Pereito gruodžio 20. dieną, įvyko
J. Tatarūnas
Jaunimo Namuose, labai svarbus mūsų
jaunimo susirinkimas, kuriame dalyva
vo apie 30 jaunuolių atstovaudami visas
ŽURNALISTU PIRMININKAS MŪSŲ
mūsų jaunimo organizacijas.
spaudos Šventei
Susirinkimas buvo labai naudingas
nes jaunimas galėjo panagrinėti vieną
Neseniai praėjusioj mūsų Spaudos
ar kitą tarpusavy nesusipratimą, bet
šventėj (pamaldose ir pietuose) dalyva
kas svarbiausia rado kelią ateity veikti
vo ir brazilas dr. Paulo Zingg, São Pau
vieningai ir planuoti ištisesnes savo
lo Žurnalistų Draugijos (Associação Pau
veiklos gaires.
lista dos Jornalistas) pirmininkas. Pran
Buvo suorganizuota net keturios ko
cūzų kilmės (iš Alzacijos-Lorenos), kan
misijos kurios pasidalins savo darbais,
didatas j valstijos deputatus, universite
kiekviena savo srityje: Kultūros Komi- - to profesorius, dr. Paulo Zingg pažįsta
sija, Komunikacijos (Spaudos ir kt.)
mūsų (kaip ir kitų pavergtų tautų) pa
Sporto ir Pramogų Komisija.
dėtį, kančias ir siekius. (Prisiminė, kad
Kiekviena komisija turi savo atstovą - ir jo seneliai iškentėjo tremtį Prancūzi
prie Jaunimo Sąjungos, kuri koordejoje). Tad savo kalboj ir pabrėžė lietu
nuos jaunimo komisiją.
vių tautos ryžtą ir viltį: "Tvirtai tikiu,
Komunikacijos (Spaudos) įsipareigo
kad Nepriklausomos Lietuvos Trispal
jo redaguoti portugališkai vieną "Mūsų
vė greitai suplevėsuos laisva Vilniuj, Kau
Lietuvos** lapą. Jau išėjo pirmas nume
ne, Klaipėdoj... visoj Lietuvoj". Ir kėlė
ris.
mintį, kad tą viltį — ir ryžtą kovoti už
Lietuvos laisvę — turi palaikyti ir ugdy
rrwiwrnrrv
K
ti laisva lietuviška spauda.

Geriausia dovana:
u

GIMTADIENIU VARDINIŲ METINIU PROGA

UŽSAKYKITE "MŪSŲ LIETUVĄ'
GIMINĖMS - DRAUGAMS - PAŽYSTAMIEMS
Šią brangią dovaną jie prisimins 50 kartų — visus metus

W.

DR. JONAS NICIPORCIUKAS
CIRURGIÃO DENTISTA
CROSP. 6049

R.Cap.Pacheco Chaves 1206 fone:273-66%
R. Itapeva, 49 - Cj. 35

fone: 288-4770
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SOU DARUMO PAVYZDYS
kurj įrodė S. Paulo Lietuviai š.m. gruo
džio m. 20 d. dalyvaudami pamaldose
Lenkijos tragiškų įvykių atžymėjime,
man liko giliai įspūdingas.
Pamaldos įvyko Bom Retiro "N.S.
de Auxilio" šventovėje, kur lenkų imi
grantai susirenka melstis savo kalba.Gie
dojo choras lenkiškas — dabartinės Len
kijos naujas giesmes, man nepažįstamas
iš anų 1914 — 18 metų, kai gyvenau su
tėvais Krokuvoje. — Įstrigo lenkų kape
liono panokslo žodžiai: "Jokia santvar
ka negali remtis MELO PAGRINDAIS,
anksčiau ar vėliau ji turi sugriūti"...
Šių dienų įvykiai Lenkijoje patvirtina
tuos Kapeliono žodžius.
Ir kas labiau ir geriau gali atjausti da
bartinės Lenkijos tragediją? — Ne tie,
ku rie laisva valia ir buku orotu atidavė
pusę Europos raudonojo imperializmo
laimėjimui, bet tie milionai pavergtųjų,
neturinčių teisės nei savo giminių aplan
kyti, nei su jais paskutinį kartą atsisvei
kinti prieš gyvenimo pabaigą. Sakau
prieš "pabaigą", nes 40 metų okupaci
jos, yra žmogaus didesnė pusė. Tie ku
rie paliko Lietuvą, ar kitus kraštus po
II-jo pasaulinio karo, tebuvo jauni, stip
rūs ir drąsos pilni naujai nežinomai atei
čiai. Šiandieną jie visi jau yra pasenę,
pražilę, šeimų "bočeliai", tarp anūkų
gausos. - Tik meilė ir ilgesys savo tik
ros TĖVYNĖS dar liepsnoja širdyje,dar
tas noras perduoti savo šeimų kartai
tuos pačius tyriausius jausmus gimtojo

krašto likusiems artimiesiems, to kraš
to kultūrinėms ir etnologinėms verty
bėms, kalbai, kuri mus visus riša "nau
joje tėvynėje".
Lenkijos tragiškų įvykių dienose LIE
TUVIAI pareiškė savo solidarumą ypa
tingai jaudinančiai. Tas mūsų gražusis
jaunimas — mergaitės tautiniais rūbais,
skautai savo uniformose, vėliava nepri
klausomos Lietuvos — toji mūsų trispal
vė. — pagarbiai nulinkusi giedant Lenki
jos himną, tikrai iki ašarų sujaudino.
Jaunimas geriau supranta, kad tautų
konglomerate negali būti niekam nea
pykantos. Kad LAISVĖ yra vienintelis
ir tiesus kelias gyvenimo problematikos
vingiuose. Naudokimės ta laisve, ne savi
tarpio smulkiuose interesuose, bet, kiek
dar jėgos išneša, remkime ir skatinkime
mūsų jaunąją kartą jos plačiame ir laiš
varne skridyje.
Laimingi tėvai, kurie sugebėjo savo
vaikus išauklėti lietuviais, laimingi vai
kai turj tokius tėvus.
Esu tikra, kad lenkų kolonija S. Paulyje tikrai nuoširdžiai įvertino tą ypatin
gai gražų ir giliai prasmingą solidarumo
gestą.
Ačiū, Jums LIETUVOS vaikaičiai.
"Siekite ten kur vyzdys nepasiekia,
Laužkite tai, ko jėgos nepajėgia..."
Laimingų ir Jūsų visų asmeniškų
troškimų išsipildymo linkiu nuoširdžiai
Jums visiems 1982 metams.

Su meile ir pagarba
Jūsų Halina Mošinskienė

Per Spaudos Balių pasirodė birbynininkai: mok. Antanas Golskis,
inž. Edvardas Umaras, Flavijus Bacevičius ir Markus Lipas
Nuotr. J. Delininkaičio
F.ÁBRICA

DE

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 Barradas404 • V. Prudente

Fone: 274-0677

Retu 2744886

VLADAS GODLIAUSKAS

S. Paulo Stalo Teniso Federacija
vestame turnyre Palmeiras klubas išsiko
vojo čempiono titulą baigmėje įveikda
mas Classica komandą 5 - 1 rezultatu.
Dvejete Palmeiras gavo antrą vietą. GA
ZETA ESPORTIVA įdėjo šią Vlado
Godliausko fotografiją ir jj pristatė kai
po geriausią lošiką.
Vladas Godliauskas, gerai žinomas
mūsų kolonijos veikėjas, yra buvęs 4
kartus Brazilijos stalo teniso čempio
nas. Jau daug metų jis treniruoja Pal
meiras klubo stalo tenisininkus. Prieš
porą metų lietuvių stalo teniso koman
dą Imigrantų Olimpiadai ir joje pats
dalyvavo. Sveikiname mūsų sporto ve
teraną su naujais laimėjimais ir linkime
tolimesnės sėkmės.

UŽSIMOKĖJO UŽ "M. L".
Sofia VENCEVIČIUS Cr.2.000,00
Vladas ZIZAS
2.000,00
Albina VASILIAUSKAI-TĖ 2.000,00
Veronika PUNDZEVIČIUS 1.000,00
Monica BOTI E RIUS
1.500,00
Lionginas BALTRŪNAS
1.500,00
-Antanas RUDYS
1.500,00
Kaz.RIMKEVIČIUS
1.500,00
Antanas MACIULEVIČIUS 2.000,00
Pola KAVALIAUSKIENĖ 1.500,00
Juozas KRUMZLYS
1.000,00
Viktoras ZUBELIS
1.000,00
Ona SERBENTAITÉOpsendorf
2.000,00
Juozas RATKEVIČIUS
1.500,00
4.000,00
Irmã LUZIA _
1.500,00
Motiejus SEJŪNAS
1.000,00
Vladas SVOLKINAS
Antonina SVOLKINIENÉ 1.500,00
Pranas SAKAVIČIUS
1.500,00
1.000,00
Elena VIDMANTAS
1.700,00 !.
Juozas LISAUSKAS
1.000,00
Ona POLIKAITIS
1.500,00
M.P. BUITVYDAS
1.500,00
Elena BUITVYDAITÉ
Juozas VENGRYS
1.500,00
Ant. Elena KUČINSKAS
1,500,00
C

IŠNUOMOJAMAS

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

8
mu . ......in mu*

MUSŲ

SPAUDOS VAJUS
Atsiliepdami j ML paraginimą, kai
kurie skaitytojai, pratę užsimokėti pre
numeratą metų gale, dabar užsimokėjo
praeitų metų prenumeratą, o kartu ir
šių metų. Prašome visus visus ML skai
tytojus šių metų pradžioj užsimokėti
1982 metų prenumeratą ir tuo būdu
palengvinti sunkų spaudos darbą.
Užsimokėti už ML galima taip pat
paštu siunčiant čekius FRANCESCO
GAVĖNAS vardu.

IRENA SIMONYTĖ - BALElSlENĖ
užsakė MUSŲ LIETUVĄ Stanley Balzeko Lietuvių Kultūros Muziejui Čika
goj. Šis muziejus renka visokiausią me
džiagą apie lietuvius. Butų gerai, kad
ML skaitytojai kiek galint daugiau pra
neštų apie lietuvius kurie čia miršta,
kad ir tos žinios galėtų būti užregistruo
tos kultūriniam archyve.
Poniai Irenai Baleišienei dėkojame,
kad ML galės patekti j šj svarbų muzie
jų.

NR. 2(1741) 1982.1.14

LIETUVA

Šio "ML

GARB Ė S

p. JONO IR MARIJOS JODELIU
45 metų vedybinio gyvenimo sukakties proga (gruodžio 26 d.)

Sukaktuvininkams geriausi linkėjimai,
o leidėjams nuoširdi padėka.

ML redakcija ir administracija

VIKTORAS BARANAUSKAS GAVO
PREMIJĄ

B.L.J.S. remdamasi VII PALK nuta
rimais, nusprendė suruošti I Pietų Ame
rikos Lietuvių Jaunimo Suvažiavimą.
Suvažiavimas jvyks Lituanikoje, Atibajoje, sausio 23-30 dd.
Suvažiavimo eiga:
— 23 - 24 dd. — studijų dienos
— 25 - 30 dd. — stovykla
Sąlygos dalyvauti:
studijų dienose: — turėti virš 16 metų

"TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI'7 BRAZILIJAI

SUSIRINKO SALEZIEČIAI
Į São Paulą, šv. Kazimiero parapijos
būstinę, suvažiavo pasitarimui Pietų
Amerikoj dirbančių lietuvių saleziečių
atstovai — iš Argentinos, Brazilijos, Ko
lumbijos, Venezuelos. Atvyko ir ryši
ninkas iš Romos. Kun. St Šileika, iš
Hamiltono, negalėjo atvykti, tačiau pasiuntė išsamią reliaciją.

( Dra. HELGA HERING >
MEDIC A
HOMENS

- GYDYTOJ A

SENHORAS

CRIANÇAS

KALBAMA LIETUVIŠKAI
Av. Eldini, 99 • V. Su. Mina das 8:00 as 12 h.

Fone: 265-7590
Rua Quartún Barbosa, 6 B. do Limão
das 1400 às 18 DO

DEMESfO!
BUS PRANEŠIMAS

Adm.

ML-vai atėjo laiškas iš Kanados:
"Vienas "Tėviškės Žiburių" gerada
ris Toronte sutiko apmokėti 4 (ketu
rias) "TŽ" prenumeratas 1982 metams
naujiems skaitytojams Brazilijoje. Tad
malonėkite rekomenduoti tokius Bra
zilijos lietuvius, kurie domisi lietuviška
spauda, yra nepasiturintys. Atsiųskite
jų adresus, ir mes pradėsime siųsti
jiems ' TŽ" paprastu paštu (oro paštas
gana brangus). Jūsų kun. Pr. Gaida".
Pirmiausia — sektinas dosnumo pa
vyzdys;
paskui gili padėka nežinomam gera
dariui ir mielam "Tėviškės Žiburių" re
daktoriui, kun. Pranui Gaidai.

numerio

"Um premio para Victor, que acele
rou os "chips' — premija Viktorui, ku
ris pagreitino čipsus, rašo Campinas
miesto CORREIO POPULAR skirda
mas Viktoro išradimui visą puslapį.
Tai tikrai svarbus išradimas ir todėl
Viktoras gavo "menção honrosa" S.
Paulo Estado "Governador do Estado"
premiją.

SVEIKINIMAI f LIETUVĄ
Seselės salezietės Brazilijoj turi 6
provincijas.São Paulo provincijoj veikia
24 seselių veiklos centrai: mokyklos,
bendrabučiai, prieglaudos, vaikų darže
liai ir pan. Provincijos viršininkė, sės.
Marija Rita, visų provincijos seserų var
du sveikina Lietuvos katalikus:
Mielieji Broliai Lietuviai,

Net ir žiaurioj katakombinės krikš
čionybės kančioj "negali būti vietos
liūdesiui tą dieną, kurioj gimė pats Gy
venimas' (pop. Leonas Didysis).
Todėl mes, São Paulo provincijos se
gelės salezietės, siunčiam jums, Lietuvos
broliai ir sesės, geriausių linkėjimų
džiaugsmo ir vilties, kad 1981 metu Ka
lėdos ves j Naujuosius Metus, kuriais
žmonės galės jaustis, kad Dievas yra tarp
rpgsų ir kad jis džiaugiasi kiekvieno mu
gu pastangomis, kad tarp žmonių augtų
MEILĖ.
f
Sės. Marija Rita

stovykloje: — suprasti lietuviškai
— turėti virš 16 metų
Kaina: Cr$.700,00 j dieną
Užsiregistruoti galima pas Sandrą ar
ba Roberto Saldžius per telefoną:
273-3224.
Sandra Saldytė
BLJS vice pir-kė

KVIETIMAS
I P AL J Suvažiavime dalyvaus "Rintukų" grupė iš Urugvajaus.
Rintukai pasirodys S. Paulyje, sau
sio 31 d., 15,30' vai. Šv. Kazimiero pa
rapijos salėje, R. Juatindiba, 28, Moko
je.
Kviečiame visus tautiečius atsilanky
ti j Rintukų pasirodymą.
įėjimas laisvas.

BLJS valdyba

LORETA PADOLSKYTÉ
atvyko iš Toronto - Kanados aplanky
ti giminiu V. Zelinoj. Apsistojo pas te
tą Elzę Šlapelienę. Loreta buvo Naujų
Metų sutikime ir su pusbroliu Pranu Di
lium aplankė šv. Kazimiero parapiją.
Loreta lankė Toronte lituanistinę mo
kyklą ir gražiai kalba lietuviškai.

UŽSIMOKĖJO UZ "ML"
Adelė VAITKEVIČIENE
Juzė TALEI KIENÉ
Janina STANKIENÉ
Vincas KLIUKAS
Emilija ŠIMKIENĖ
Ana PATI NSKIENÉ
Zigmas ŠLEPETYS
Marija GURAUSKAS
Vincas KULIEŠIUS

1.000,00
1.500,00
1.500,00
1.000,00
1.000,00
1.500,00
1.500,00
1.000,00
7.000,00

