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PRANEŠIMAS IŠ ITALIJOS

LIETUVIU RŪPESČIAI ROMOJE
Numatomi du lietuviai į kardinolus. 
Mons. Jonas Bulaitis pakeltas j arkivys
kupus ir paskirtas pronuncijumi

Italijoje šiuo metu vyksta "Sov. Są
jungos kultūros dienos", kurias rengia 
italu-sovietu draugija. Jose demonstruo
jami sovietiniai laimėjimai, dailės paro
da, dainos, šokiai. Iš Lietuvos yra atvy
kęs vienas ansamblis su dailies paroda. 
Sovietinės kultūros dienos rengiamos 
už Romos mažuose miestuose, kur yra 
daug italu komunistu, ypač-Marche - 
provincijoj. Minėtus renginius globoja 
Sov. Sąjungos ambasadorius Italijoje, 
kuris tą renginį ir atidarė. Tuo būdu so
vietai panaudoja Lietuvos žmones paro
dyti italams, kaip laimingi yra lietuviai 
sovietinėje vergijoje.

Kardinolai
Milano "IL Giornale" ir Londono 

"Times" š.m. lapkričio 1 d. paskelbė, 
kad netrukus bus sušaukta konsistorija, 
kurioje popiežius Jonas-Paulius II pa
skelbs naujus kardinolus. Jų tarpe bū
sią du lietuviai, būtent, vysk. P. Marcin
kus ir vysk. J. Steponavičius. Kad pir
masis bus paskirtas kardinolu, spėjama 
iš to, kad jis buvo paskirtas Vatikano 

vidaus reikalu tvarkytoju Tai pozicija, 
kurią paprastai užima kardinolas. Apie 
vysk. J. Steponavičių rašoma, atrodo, 
remiantis ankstyvesniais spaudos spė
liojimais, kai buvo paskirtas kardinolas 
"in pectore' ir iki šiol nepaskelbtas. 
Taip pat spėliojimu sričiai priklauso ga
limybė, kad vysk. J. Steponavičius, 
kaip kardinolas, bus perkeltas j Romą. 
Bet rašant šias eilutes dar nebuvo nie
ko oficialaus.

Vyskupas iš Lietuvos

Vyskupas L. Povilonis, Kauno ir Vil
kaviškio vyskupijų apaštalinis adminis-. 
tratorius, beveik mėnesį išbuvo Romo
je tarnybiniais reikalais, dalyvaudamas 
vyskupų posėdžiuose, kuriuose buvo 
svarstomi naujojo teisinio kodekso klau
simai. Buvo priimtas popiežiaus Jono- 
Pauliaus II, drauge su juo vakarieniavo 
ir jam įteikė dovaną — gintarinę šv.Pau- 
liaus figūrą. Popiežius, priimdamas do
vaną, išreiškė savo dėkingumą ir pareiš
kė kasdien meldžiąsis už Lietuvą bei jos 
tikinčiųjų Bendriją. Manoma, kad tame 
susitikime buvo aptartas nauju Lietu
vos vyskupu paskyrimo klausimas. Ro
moje buvo net kalbama apie numatytus 
kandidatus, bet iki šiol negirdėti nieko 
oficialaus. Iš to daroma išvada, kad vis 
nepavyksta susitarti su okupacine Sov. 
Sąjungos valdžia.

Seinų byla
Romos lietuviams, kaip ir kitiems, 

rūpi ir Seinų byla. Lomžos vyskupas M. 
Sasinowskis neleidžia Seinų bazilikoje 
laikyti Mišių lietuviu kalba. Išimtį pada
rė ten atsilankiusiems praėjusią vasarą 
prel. L. Tulabai ir kun. M. Burbai, bet 
tai buvo tik vienkartinis leidimas. Sve
čiams išvažiavus, padėtis nė kiek nepasi
keitė. Lietuviai už savo teises ten kovoja 
bene 30 metu ir pradeda pavargti, o jau
nimas yra stipriai viliojamas ateistinės 
propagandos, bandančios jį visai ati
traukti nuo religijos. Popiežius Jonas- 
Paulius II apie tai yra informuotas. Ti
kimasi, kad jis ras sprendimą, priimtiną 
ir lietuviams, ir lenkams. Tuo reikalu 
lietuviai seiniečiai yra parašę peticiją 
popiežiui.

DR. K. BOBELIS PERRINKTAS 
VLIKO VALDYBOS PIRMININKU

Gruodžio 12 d. Čikagoje susirinkusi 
VLIKo Taryba perrinko dr. K. Bobelį 
vadovauti VLIKo Valdybai sekančiai 
trejų metu kadencijai. Iš 14 posėdy da
lyvavusiu V LIKĄ sudarančiu organiza
cijų atstovu, už dr. K. Bobelį balsavo 
vienuolika, susilaikė trys. Artimiausiu 
laiku dr. Bobelis pristatys Tarybai pa
tvirtinti naują VLIKO Valdybą. (ELTZ
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Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos Nr. 48
SOVIETINĖJE MOKYKLOJE

PAŠILĖ (Telšių vyskupija). 1980.X.11. 
Pašilėje pradėjo Mišioms patarnauti mok. Al
girdas STONYS. Po kelių dienų mokyt. ARA- 
NAUSKIENÉ Algirduką pasistatė prieš visą 
klasę ir pradėjo iš jo visaip tyčiotis: “Ką tu 
ten gauni? Ar sotus pareini iš bažnyčios? ' 
ir pan.

1981.III.8. prasidėjo gavėnios laikotarpis. 
Pašilio jaunimas susirinko pas bažnyčios sargą 
Antaną SAUNORIU giedoti Kristaus kančios 
apmąstymus - “Žemaičiu Kalvarijos kalnus’. 
Sekančią dieną mokyt. ARANAUSKIENÉ 
baugino ir barė mokinius, kurie buvo susirin
kę giedoti, o mokinę Laimą JURGELEVIČIŪ
TĘ visokiais būdais išjuokė: “Kaip tau negė
da. Tai gerai mokeisi ir išdrįsti eiti giedoti. 
Tu - begėde” - šaukė mokytoja.

ARIOGALA (Raseinių raj.). 1981 m. vasa
rio mėn. auklėtoja KADIENÉ prievartavo 
mok. Arvydą LIEPA (IX kl.) stoti i komjauni
mą. Tas vis spyriavosi. Tuomet mokyt, parei
kalavo parašyti rašinį ateistine tema ir davė 
pasiskaityti ateistinės literatūros. Berniukas 
palaikė įbruktas knygas, bet temos neparašė. 
Mokyt. KADIENÉ, netekusi kantrybės, atėjo 
pas mokinio motiną, kad toji paveiktų savo 
sūnų, gąsdindama, kad jos sūnus kitaip nesto
siąs į aukštąją mokyklą. LIEPIENÉ paklausė 
auklėtoją: “Ar tarybinė pedagogika moko vai
kus veidmainiauti? Sūnus yra tikintis, o įsira
šęs į komjaunimą turėtų veidmainiauti, nes i 
bažnyčią jis vis vien norės vaikščioti. Aš tikiu, 
kad sūnus, lankydamas bažnyčią išaugs geres
niu, negu būdamas komjaunime”.

Nepasisekus mokytojai susikalbėti su moti
na, buvo griebtasi paskutinės priemonės, — 
IX kl. mok. LIEPAI buvo sumažintas elgesio 
pažymys iki nepatenkinimo, motyvuojant, 
kad mokinys buvęs nemandagus. Kyla klausi
mas, ar mandagi auklėtoja KADIENÉ, kai nuo
lat pašiepiančiai mokinį klausia: “Ko ten žiūri, 
gal savo Dievą pamatei? ”

SEDA (Mažeikių raj.). Sedos Vidurinės mo
kyklos mok. Violeta ir Daiva BERNOTAITĖS 
yra nuolat persekiojamos ir pašiepiamos mo
kykloje už bažnyčios lankymą.

Illb klasės auklėtoja Emilija JONUŠKEVI- 
ČIENĖ norėjo prievarta įrašyti Violetą BER
NOTAITĘ į pionierių organizaciją. Kai žodžiai 
nieko nepadėjo, mokytoja pradėjo mergaitę 
tampyti už ausų. Mokinės sesuo Daiva įspėjo 
mokytoją, kad taip daryti negalima. Mokyt. 
JONUŠKEVIČIENĖ išbarė Daivą, sakydama, 
jog ji esanti per jauna rūpintis tokiais dalykais.

1981 m. gegužės 15 d. mokyklos direkto
riaus pavad. PLEKA1TIENÉ ir mokytoja L1AU- 
BIENÉ pasikvietė Daivą BERNOTAITĘ i mo
kytojų kambarį pokalbiui. Mokytojos ją visaip 
išjuokė, vadino tamsia, kaltino už vaikų orga
nizavimą pamaldoms, o mokyt. PLEKAITIE- 
NÉ pagrasino, kad jei mokinė nesiliaus lankiusi 
bažnyčią, tai jos motina bus atleista iš brigadi- 
ninkės pareigu S. Nėries kolūkyje. Tuomet Da
nutė BERNOTIENĖ nuvyko pas Vila kl. auklė
toją Ireną LIAUBIENĘ išsiaiškinti dėl mergai
čių persekiojimo. Mokytoja LIAUBIENÉ pareiš
kė: “Tegul mergaitės mažiau lanko bažnyčią, 
tada viskas bus tvarkoje”.

KAUNAS. 1981.V.31. Šventosios upėje pa
skendo Kauno VI vid. mokyklos VI kl. mok 
Vytukas MAČIULAITIS. Kadangi tėvų namuo
se labai ankšta, o Vytukas patarnaudavo Mi
šioms, tai Šančių parapijos klebonas leido miru
sįjį pašarvoti bažnyčios pagelbinėje patalpoje. 
Vytuko auklėtoja ir mokyklos vadovybės įpra
šyti žmonės pradėjo įkalbėti tėvus, kad sūnelį 
šarvotų visuomeninėje salėje, nes, priešingu at
veju nei mokytojai, nei mokiniai laidotuvėse da
lyvauti negalėsią. Tėvai nesutiko ir tikrai laido
tuvėse nedalyvavo nei auklėtoja, nei mokytojai. 
Tokia jų moralė.

. JOSVAINIAI (Kėdainių raj.). 1981 m. an
trą Velykų dieną Josvainių vid. m-klos ateistų 
vadovė KAMINSKIENĖ (VIa kl. auklėtoja) 
atėjo i klasę įsiaudrinusi ir liepė pakelti rankas 
visiems, kas per Velykas buvę bažnyčioje.Dau-
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giau kaip pusė klasės pakėlė rankas. Tuomet 
mokytoja pradėjo tardyti mokinius, kas prane
šinėja apie ją Vatikano radijui. Be to, įsakė su
daryti sąrašą mokinių, dalyvavusių procesijoje 
ir patarnavusių šv. Mišiose. Mokinės Regina 
AUGAITÉ ir Daiva VASILIÜTÉ griežtai atsi
sakė sudaryti tokius sąrašus.

ĮĮETUVĮIJE
NEPAPRASTA AUDRA

Lapkričio 21 d. Lietuvos pajūryje kilo 
nepaprasta audra kuri vėliau palietė ki
tas vietas krašto viduje. Prie Klaipėdos 
uosto vartų neatlaikęs uragano smūgių, 
sudužo Gibraltaro tanklaivis „Globė Aši
mi“.

Tanklaivis, pakrautas 16.493 tonų mazu
to, lūžo pusiau ir krovinys išsiliejo į jūrą. 
Mazutas pasklido Baltijos jūroje maždaug 
140 tūkstančių kvadratinių metrų plote. 
Juodos dervos sluoksnis vietomis siekė 30 
centimetrų. Jo lopas pasklido uosto rajo
ne, Melnragės ir Girulių pliažų pakrantėje.

Vienu laiku pasklidusį mazutą (naftą) 
rinko per 1000 darbininkų, naudodami 170 
laivų, buksyrų, katerių ir asenizacijos ma 
šinų. Pastarosios buvo atvykusios iš net 
tolimų miestų, kaip Kaunas, Alytus ir kt.
Lietuvoje rudenį nepasitaikydavo tokių 

stiprių vėtrų, kokia lapkričio paskutinė
mis dienomis praūžė netik pajūryje, bet 
ir Vilkaviškio, Raseinių, Šilutės ir Utenos 
rajonuose.

Štorminis vėjas lenkė medžius, nešė 
lengvesnius daiktus. Vėliau vėtra sustip
rėjo iki uraganinės. Šilutėje, Palangoje ir 
Vilkaviškyje vėjo greitis siekė 30 metrų 
per sekundę. Vilniuje — 26 m. per sek.

Tokių vėjų Vilniuje neužregistruota 
per kelis šimtmečius. Pajūryje stiprūs vė
jai būna dažniau, bet Šilutėje lapkričio 
mėn. buvo pirmą kartą.

Vėtra, praūžusi Raseinių, Utenos ir Laz
dijų rajonuose daug kur nuplėšė namų ir 
ūkinių pastatų stogus, išvertė medžius'. 
Sugadintos elektros linijos ir telefonų lai
dai.

„Tiesoje“ spausdinama oro prognozė 
lapkričio 25 d. kalbėjo apie „vakarų vė
jus“, kurių greitis vietomis iki 24-29 met
rų per sekundę. Temperatūra 4-6 laipsniai 
šilumos. Stiprūs vėjai tęsėsi bemaž iki lap 
kričio pabaigos.

Uraganas atėjo nuo Škotijos ir Šiaurės 
jūros, kur jis sugriovė naftotiekio platfor
mą ir padarė daug kitų nuostolių.

I

LIETUVOJE DAUG SNIEGO
Metrologijos biuro pranešimų, šiemet 

Lietuvoje labai diaug sniego, 2-3 kartus 
daugiau negu normaliai būna sausio pra
džioje. Oro temperatūra labai svyruoja, 
bet didelių šalčių dar nebuvo.
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AUKŠTYN
ŠIRDIS!

Kun. Pr. Gavėnas

MINTYS 
SEKMADIENIO 
SUSIKAUPIMUI

KRISTUS—PRANAŠAS

Mozė, Senajame Testamente, kalbė
to savo tautai: "Iš jūsų giminės, iš jūsų 
t)»-oiių tarpo, Viešpats Dievas pažadins 
pranašą kaip mane, ir jūs jo klausysite''.

Toks pranašas buvo Kristus. Jam ta
čiau dar labiau tinka jo paties žodžiai 
pasakyti Jono krikštytojo atžvilgiu:
Jis yra daugiau negu pranašas" (Mt.

i i. 9).
Kristus — Dievo Tėvo Žodis, tiesos 

skelbėjas, pati Tiesa.
Jo žodis — "naujas mokymas", o ne 

vien atkartojimas nudėvėtų dalykų.
Jo mokslas eina "su galia", būtent 

neša gyvybę, išganymą.
Po Vatikano II Santarybos krikščio

nys vis labiau skatinami įsisąmoninti, 
kad ir jie pašaukti būti "pranašais".

Šito sekmadienio liturgija mus kvie
čia giliau pažinti pranašo sąvoką.

I. Kas tas "p ir a n a š a s"?
Dažnai netinkamai suprantamas žo

dis "pranašas".
— Pranašas: tai ne koks išminčius, ar 

raganius, žinovas ar burtininkas; ir ne 
psichopatas, ir dar mažiau astrologas 
ar horoskopo aiškintojas. Ir ne telepa
tas ar tolregis. . .

— Pranašas: tai Dievo pasirinktas as
muo, kurio veiksmas ir paskirtis ne 
"burti ateitį", o būti "kito burna", bū
tent kalbėti paties Dievo vardu. (Gi 
"kalbėti" nėra būtina žodžiu ką nors 
pasakyti; juk mintis galima išreikšti ir 
kitokiu veiksmu, net be žodžių, būtent 
gestu, nusiteikimu, gyvenimu).

Tokiu būdu čia dar labiau pasireiškia 
Dievo "nusileidimas": Dievas perduo
da savo mintj per žmogų, išreiškia savo 
valią žmogišku būdu.

Pranašas yra Dievo žodžio nešėjas. 
"1 jo lūpas įdėsiu savo žodžius, ir jis 
kalbės jiems visa, ką jam paliepsiu".

Tatai reikalauja, kad pranašas būtų 
nusižeminęs, nieko neturįs savo, nuo
lat atidus Dievo balsui, patikimas per
davėjas, laidas.

Iš čia paeina
• — pranašo autoritetas: jis reiškia ne
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savo išmintį, o perduoda paties Dievo 
žodžius;

— ir gilus pranašo nusikaltimas, jei 
jis "išdrįstų mano vardu skelbti tai, ko 
aš jam nebuvau sakęs, arba kalbėtų sve
timų dievų vardu", sako Viešpats.

IL Š i ų dienų "pranašai"
"Dievo tauta (būtent krikščionys) 

dalyvauja Kristaus pranašiškoj paskirty", 
skelbia Vatikano II Santaryba (Lumen 
gentium, 12).

Gi per krikštą naujas krikščionis pate
pamas krizmos aliejumi, kad ir jis, "pra
našas, kunigas ir valdovas, kaip Jėzus 
Kristus, pasiektų amžinąjį gyvenimą".

Taigi krikščionis yra pašauktas būti 
"pranašu". Ir turi būti "pranašas".

Tad ir turi nuolat pasitikrinti, kaip 
jis įgyvendina tą per krikštą iš Dievo 
gautą krikščioniškos "pranašystės" do
vaną.

— Pirmiausia savo gyvenimu: ar jis liu
dija Kristų savo tikėjimu ir meile, pagar
ba Dievui ir žmonėms;

— paskui, ar jo lūpose skamba tikrai 
Dievo žodžiai;

o gal išdrįsta Dievo vardu kartoti ne 
tai, ką Viešpats įsakė, o atvirkščiai — 
"svetimų dievų" žodžius: skleisdamas,

Varpinė Lietuvoje
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žodžiu ir gyvenimu, įvairias šių dienų 
ideologijas, net priešingas Kristaus ir 
Bažnyčios žodžiui: šeimoj, darbovietėj, 
sueigose, visuomenėj.

Kiek medžiagos plačiam ir giliam sa
vo sąžinės iškvotimui.

III. G y v e n i m o peržvelgimas
Esu krikščionis — dalyvauju Kristaus 

pranašiškoj dovanoj ir paskirty. Tad ir 
turiu skleisti, žodžiu ir gyvenimu, jo 
"žodžius":

— "naują" mokslą: Kiek dar naujų, 
neišgvildentų, nepažįstamų, neišgyven
tų dalykų slypi Evangelijoj. Gal net ir 
pati medžiaginė Evangelijos knyga man 
dar visai "nauja", nes nevartoma, ne
skaitoma, mažai pažįstama.

— Ir,,mokyti autoritetingai", su 
ryžtu, su galia. "Mokyti" — ir gyventi.

Tikėjimo tiesų negalima išduoti, jas 
užmaskuoti ar "papiginta kaina" par
duoti.

Jas reikia priimti — ir perduoti — 
tokias, kokios jos yra, su savo kilnumu 
ir reikalavimais.

Už jas tikri krikščionys — ir mūsų 
dienų kankiniai — net kraują lieja. (Už
tenka — ir reikia — pasiskaityti Lietu
vos Katalikų Bažnyčios Kroniką, kuri 
kaip tik ir yra tikėjimu pagrįsto gyve
nimo kronika.)

VAŠINGTONE ĮSTEIGTAS “Krikš
čioniu Pagalbos Komitetas Disiden
tams" (Christian Rescue Effort for 
the Emancipation of Dissidents, su
trumpintai — CREED). Steigėjas — 
senatorius Roger Jepsen su ponia 
Jepsen ir kongreso atstovas Jack 
Kemp. Į komitetą |eina ir JAV vice
prezidentas George Bush. Steigėjai 
aiškina, kad komitetas sudarytas, 
norint pagelbėti persekiojamiems 
krikščionims, nes žydus disidentus 
Sov. Sąjungoje gina net kelios orga
nizacijos. o persekiojamą krikščio- 
nią niekas negina. Šis komitetas in
formuos JAV visuomenę apie perse
kiojamus krikščionis, koordinuos 
pavienią asmeny pastangas, bendra
darbiaus su kitom grupėm, veikian- 
čiom toje srityje, padės emigruoti 
iš Sov. Sąjungos tiems, kurie to no
ri. Lietuviu Kataliku Religinė Šalpa 
su šiuo komitetu jau yra užmezgusi 
ryši. Komiteto adresas: CREED. 310 
Lee St.. Alexandria VA 22314, USA. 
Tel (703) 549-0047.
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2. (a) kad būtų palaikomi artimesni 
tarpusavio santykiai tarp dvasiškių ir

KANADOJE
LIETUVIŠKOS PARAPIJOS METAI

. Lietuviškoji išeivija, kaip ir kitos tau
tines tradicijas saugojančios grupės - 
airiai, lenkai, ukrainiečiai, visada ir vi
sur steigė lietuviškas parapijas. Jos bu
vo steigiamos, kad kartu su religiniu 
centru butu ir lietuviškas tautinis cen
tras. Prie parapijų buvo organizuoja
mos mokyklos, chorai, meno ansamb
liai, vaidinimai, minėjimai, o draugijos 
ir organizacijos naudodavosi jų patal
pomis.

Kanadoje pirmosios katalikų parapi
jos įsisteigė Montrealyje (pradėjo para
piją 1907, pastatė šventovę — 1916), ir 
Toronte (šventovę įsigijo 1928). Tada 
lietuvių imigrantų skaičius buvo nedide
lis, todėl buvo nelengva išlaikyti parapL 
ją; truko kunigų, ir tik Montrealyje pa
rapija turėjo lietuvį kunigą.

Po antrojo pasaulinio karo atvyko 
didesnis lietuvių skaičius, kurie jau bu
vo patyrę sovietinės sistemos religinius 
ir tautinius persekiojimus. Šiek tiek įsi
kūrę, tuoj ėmėsi plačiau organizuoti 
lietuvišką ir religinę veiklą. Jų tarpe bu
vo kartu atvykusių dvasiškių, kurie ypa
tingai aktyviai prisidėjo prie šios veik
los ir ypač parapijų steigimo bei švento
vių statymo. Kur savo šventovių nepa
jėgta įsigyti, įsteigta misijos. Kaikurios 
iš jų neišsilaikė, bet šiandien turime 10 
katalikų ir vieną evangelikų parapijas 
su savomis šventovėmis ir 2 katalikų 
misijas, vietoje prieš II D. karą buvusių 
2 parapijų.

Jų visų šventovės buvo pastatytos, 
perstatytos, atnaujintos ar įsigytos per 
paskutiniuosius 30 metų mūsų pačių 
pastangomis ir darbu. Juk kaikurių 
šventovių pamatai yra iškasti ir betonas 
išlietas pačių lietuvių steigėjų bei rėmė
jų rankomis (įskaitant ir dvasiškius) at
liekamu nuo darbo laiku.

Taip dirbta, nes žinota, kad lietuviš
ka parapija, lietuviška šventovė bus vie
nas pagrindinių religinių ir tautinių cen
trų, bus atrama mūsų išeivijos veiklai. 
Ir gyvenimas tai patvirtino, nes tiek 
daug kas telkiasi apie parapijas.

Laikui bėgant, gyvenimo sąlygos, pa
pročiai ir socialiniai santykiai keičiasi. 
Dalis mūsų parapijų pradėjo silpnėti. 
Žmonės išsikelia j priemiesčius, sulaukę 
pensijų keliasi j kitas vietoves, baigę 
mokslus jaunieji išsiskirsto po įvairius 
Kanados miestus, dažnai įsilieja j ben
drąją kanadišką srovę ir mažiau daly
vauja tiek lietuviškame religiniame, 
tiek bendrame veikime. Reguliarus lie
tuviškų šventovių lankymas mažėja ir 
dėlto silpnėja religinis bei lietuviškas 
tautinis gyvenimas. Jaučiamas ir dvasiš-
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Naujoji Šv. Kazimiero šventovė Montrealyje. Šiai parapijai šiemet sueina 
75-ri metai nuo įsteigimo 1907 metais

kių trūkumas jiems tenka didesnė dar
bo našta. Mažėja parapijos narių ir ak
tyvių rėmėjų skaičius.

Šiandien okupuotoje Lietuvoje, kaip • 
kad iš dalies buvo ir caristineje Rusijo
je, kova už tikėjimo išlaikymą eina kar
tu su lietuvių tautos kova už tautos išli
kimą. Okupantas deda ypatingas pastan
gas suardyti Lietuvos tikinčiųjų ben
druomenę, nes religija yra didelė žmo
niškumo ir tautiškumo atrama.

Kanadoje turime visas demokratines 
laisves, bet dėl gyvenimo ir šių laikų są
lygų turime sunkumų išlaikyti religijos 
praktiką ir tautiškumą.

Norėdami pabrėžti lietuviškų parapi
jų bei misijų didelę svarbą išeivijoje, 
siekdami išlaikyti religiją su tautinėmis 
tradicijomis ir tautinį susipratimą - 
skelbiame 1982 METUS - KANADOS 
LIETUVIŠKU PARAPIJŲ METAIS'

Šiais metais sieksime, kad
1. (a) visi lietuviai aktyviai įsijungtų 

j parapijų išlaikymą ir stiprinimą.
(b) visi būtų lietuviškų parapij.ų na

riais, nežiūrint kur ir kaip toli gyventų 
nuo parapijos centro - šventovės,

(c) kiek galima dažniau lankytų pa
maldas savo parapijoje,

(d) remtų šventovių, parapijų ir dva
siškių išlaikymą,

(e) remtų ir dalyvautų parapijos pa
rengimuose;

pasauliečių,
(b) sudaryte galimybes, kad lietuviai 

dvasiškiai aplankytų metų laikotarpyje 
mažąsias kolonijas;

3. Kad K LB apylinkės, organizaci
jos padėtų parapijų komitetams reng
ti vajus, minėjimus parapijų veiklai pa
gyvinti ir parapijas išlaikyti;

4. spaudoje ir leidiniuose kelti lie
tuviškų parapijų reikšmę.
Kun. Aug. Simanavičius, OFM, 
Kanados Lietuvių Katalikų Kunigų 
Vienybės pirmininkas
Joana Kūraitė,

Kanados Lietuvių
Bendruomenės pirmininkė
A. B i reta,
Kanados Lietuvių Katalikų

Centro pirmininkas
W. Dauginis,
Lietuvių Evangelikų Liuteronų 

tarybos pirmininkas

GEN. jST. RAŠTIKIO KNYGA
Gen. Stasys Raštikis, kuris rugsėjo 13 

d. atšventė savo 85 metų amžiaus sukaktį, 
gyvena Los Angeles mieste, JAV. Jis pa
rašė savo atsiminimų IV tomą. Knyga 
baigianti spausdinti.

Ora. HELGA
MEDICA - GYDYTOJA

HOMSNS SENHORAS CRIANÇAS

KALBAMA LIETUVIŠKAI
A y. Eulina. 99 v. Sta. Mira d® 8D0 às 12 h. 

das H0OMÍ8JOO Fone-. 265-7590 
Rua Qstrtim Baiboea, 6 • B. do Limão

HERING
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Apesar do cetisismo de alguns má vontade 
de outros e deserções de terceiros, as comis
sões organizadoras de atividades, vinculadas 
a Jaunimo Sąjunga do Brasil iniciam suas ati
vidades enfrentando esses problemas além de 
outros muito maiores.

De um modo geral os trabalhos são, por 
hora, de planejamento e organização geral nu
ma tentativa de sedimentação dessas comis
sões e fundamentação de objetivos e diretri
zes. Por enquanto três das quatro comissões 
criadas já estão em pleno funcionamento: Co
missão de Comunicação e Informação, repre
sentada pela redação e o nosso jornal MES, 
(. omissão de Esportes e Comissão de Cultura. 
Na quarta-feira da semana passada (20/01), a 
< omissão de Esportes reuniu seus componen
tes Tadeu. Maurício, Hércules e Edson na ca
sa do primeiro para uma sessão de debates. 
Estiveram presentes também Juan, Claudio 
Butkus, Sandra e Roberto Saldys, Claudia e 
Márcia Pratali, além dos recém-chegados da 
Argentina: Nestor Ruplėnas e Claudia Rati- 
nas eaindaRamuté Kemezaité de Chicago, 
EUA. Os debates giraram em tomo da elabo
ração de um programa para integração dos 
participantes argentinos e uruguaios com nos
sa colonia no I Encontro da Juventude Litua
na da América do Sul que se realiza esta se
mana (de 23 a 31 de janeiro) no Lituanika, 
em Atibaia, SP. Foi decidido juntamente 
com a comissão organizadora do Encontro 
que o dia 25, segunda-feira, seria dedicado 
aos esportes, cabendo à Comissão de Espor
tes a organização e realização do mesmo. 
Esta, por seu turno, optou pela realização de 
gincanas e brincadeiras conjuntamente com 
a de Esportes tradicionais.

Ressaltou-se durante os trabalhos de orga
nização a grande colaboração de Márcia Pra
tali, que além de valiosas sugestões preparou 
um manual para a execução das brincadeiras. 
Entre as várias atividades planejadas houve a 
ginkana, com duração aproximada de 3 hs. 
com algumas atrações: como Caranguebol, 
dispa e vista, corrida de obstáculos, caça ao 
rabo, futebol feminino, entre outras. Além 
dessa atividade no Lituanika, o plano de tra
balho da Comissão de Esportes, decidido a 
08/01 inclui um programa de condicionamen
to físico (uma ou duas vezes por semana) mi
nistrado por Márcia Pratali, que é formada 
em Educação física; realização de esportes 
tradicionais, que depende da obtenção das 
quadras e piscinas (do Colégio São Miguel Ar
canjo e Centro Recreativo Arthur Frieden- 
reich de Vila Alpina) e também a criação de 

sociedade Sąjunga da Moóca. Sob a dedicação 
e entusiasmo de seus componentes a Comissão 
de Esportes revela-se, talvez, a de maior suces
so. Vamos esperar para ver.

A Comissão de Cultura, também a todo va
por, já tem um plano de trabalho que está sa
indo no papel: dia, 18/01 reuniram-se seus 
componentes para a organização de sua próxi
ma atividade: a I Exposição Lituana da Biblio
teca de V. Prudente, sediada à Av. Zelina, 177, 
com os seguintes horários: dias úteis das 8:00 
às 19:00 hs. e sábados das 8:00 às 12:00 hs. 
A exposição está marcada para a semana de 
13 a 20 de fevereiro. A Comissão preocupou- 
se em fornecer material mais informativo do 
que visual, como: localização geográfica, histó
ria, arte, música, artezanato, etc., a exposição 
de peças está limitada ao fato de que a segu
rança da biblioteca não é perfeita estando es
ta sob a responsabilidade da própria Comissão. 
A divulgação da mostra será grande: a biblio
teca convidará escolas e entidades públicas pa
ra uma visita além de que 100 convites já es
tão prometidos à Bendruomenė. Está aí uma 
ótima oportunidade para a divulgação da cul
tura lituana em nossa colônia num trabalho 
primaz da Comissão de Cultura.

SOBRE OI MR.0a: *:•

Começaram a chegar na semana passada 
os participantes do I Encontro da Juventu
de Lituana da América do Sul vindos do ex
terior, no intuito de participar dos Studijų 
Dienos (dias de estudos) e também do acam
pamento. No dia 15/01 chegou Gustavo 
Czop da Argentina que foi recepcionado 
por Dona Eugenia Bacevičius.

Além do Encontro, ele já participou do 
acampamento dos escoteiros, que realizou- 
se entre 16 e 23 de Janeiro.

Ainda da Argentina, chegaram dia 20/01 
Nestor Ruplėnas e Claudia Rolando Katinas, 
que foram recepcionados pela família Kara- 
vičius da V. Zelina. De Chicago, EUA, che
gou Ramutė Kemezaité e da Venezuela 
Aras Mažeikas, ambos recepcionados pela 
família Saldys e participantes dos trabalhos 
de organização do Encontro.

A libertação integrai não se esgota 
no quadro de nossa existência temporal. 
Ela se projeta na plena comunhão com 
Deus e com os irmãos na eternidade, 
comunhão que já procuramos reaizar, 
embora imperfeitamente, em nossa vida 
terrena.

I ENCONTRO DOS JOVENS LITUANOS 
DA AMÉRICA DO SUL

•
O I Encontro dos Jovens Lituanos da Amé

rica do Sul teve lugar na Estância “Lituanika”, 
em Atibaia. O Encontro foi dividido em 2 par
tes:
- dias de estudo - 23 e 24 de janeiro
- acampamento - 25 a 30 de janeiro

O dia de estudos foi elaborado com os ob
jetivos de incrementar o intercâmbio entre os 
países da América do Sul. Visto que os prob
lemas que nos afetam e as condições que te
mos para resolvé-los são bastante semelhantes.

A programação para os dias de estudo deve
ria ter começado no sábado, dia 23. No entan
to, por motivos adversos, nos foi possível fa
zer somente a abertura à noite seguindo-se na 
programação do dia, a “Noite das Apresenta
ções”. A abertura foi feita pelo presidente da 
Aliança da Juventude Lituana do Brasil, Ale
xandre Valavičius. Seguiu-se a saudação da re
presentante da Aliança da Juventude Lituana 
Mundial, Ramutė Kemezaité.

Foi escolhido o presidium e apresentado 
durante esta abertura. Terminada a parte ofi
cial, teve início uma série de brincadeiras, que 
se estenderam até o final do dia.

O dia 24, portanto, foi iniciado com muito 
trabalho por fazer. As exposições e discussões 
dos temas tomaram toda a manhã, a tarde e 
se estenderam até a noite, quando foram vota
das as resoluções finais. Os temas discutidos 
foram divididos em duas partes: assuntos refe
rentes aos problemas sul americanos; e os as
suntos referentes ao V PALJK, nos EUA. 
Participaram deste Encontro jovens de 4 paí
ses da América do Sul e mais a representante 
da Aliança da Juventude Lituana Mundial 
(PLJS), Ramutė Kemezaité.

As resoluções tomadas neste encontro fo
ram bastante importantes para todos os países 
participantes, obtendo resultados satisfatórios.

Fizeram parte do Presidium do encontro o 
presidente da Aliança da Juventude Lituana 
do Brasil (BLJS), Alexandre Valavičius, um re
presentante de cada um dos países participan
tes e a representante da PLJS, Ramutė Keme
zaité.

Os representantes na mesa dos diversos 
países foram:
Argentina - Gustavo Czopp 
Uruguai - Cecilia Dorelyté 
Venezuela — Aras Mažeika 
Brasil — Sandra Saldy té

O Encontro transcorreu num ótimo clima 
de amizade e participação tendo sido decidido 
que o II Encontro dos jovens Lituanos da 
América do Sul será realizado em 1983 antes 
do Congresso Mundial dos jovens Lituanos.

Esperamos que o acampamento dos jovens 
sulamericanos seja tão bem sucedido como o 
encontro, pois assim serão recompensados to
dos os esforços empenhados neste evento.

Sandra Saldyté
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OS SKAUTAI...

No dia 02 e 03 de Janeiro estiveram 
presentes alguns dos "Skautai Viciai" 
na Estância Lituanika aonde passaram 
dois dias descansando após as festas de 
:im de ano. Segundo Cláudio Butkus 
o passeio teve caráter apenas recrea
tivo, apesar de o ensejo ter sido apro
veitado para um reconhecimento e tro
ca de idéias visando o acampamento 
que se realizará de I6 a 23 de Janeiro.

ACAMPAMENTO DOS ESCOTEIlRGS
No dia 16 do corrente mês, saíram 

os escoteiros para uma semana de acam
pamento. Os participantes tiveram uma 
instrução de procedimentos de primei
ros socorros em casos de emergência. 
A instrução de tais procedimentos foi 
dada pelo escoteiro José Carlos, que é 
Cadete da Academia de Agulhas Neg
ras.

Além da parte de exposição dos ca
sos de emergência, os escoteiros dividi
dos em grupos, fizeram treinos simula
dos nas diversas situações.

Houve no dia 20 a já tradicional ex
cursão, de aproximadamente 4 kms., 
onde o grupo todo armou fogueiras e 
preparou o almoço ao ar livre.

Apesar das dificuldades existentes, 
o grupo Palanga conseguiu tirar desta 
semana o melhor proveito possível.

HUMOR ..

CURSO AUDIOVISUAL
DO IDIOMA LITUANO 

POR CORRESPONDÊNCIA
Facilidade de aprendizado - Acompanha fitas cassettes

Para maiore* tn/orrruiçfie.i
Caixa Postal 4421 Rua Juatindiba, 28

l 01000 São Paulo, SP. Fone: 273-0338 03124 São Paulo, SP. J

CHEGA JOÀOZ1NHO
Chegou ao meio-dia de 21/01 Jonas Lu

koševičius. professor de danças do grupo de 
danças folclóricas Nemunas, vindo de uma 
temporada de cinco semanas nos EUA e 
Canadá. De lá, além do frio estonteante de 
até aprox. 50 graus negativos que congela 
até o hálito das pessoas, ele conta algumas 
novas dos preparativos do V PLJK. E sabido 
já que a Šokiu Šventė provavelmente não 
se realizará em conjunto com o Congresso 
mas sim em 1984, apesar disso a Dainų Šven
tė assim como o acampamento estão ainda 
no programa de 1983.

i congratulações
O jovem inventor, prof, da Unicamp, 

Victor Baranauskas, acaba de ser distin- 
guido pelo Governo do Estado de São 
Paulo com o diploma de Menção Hon
rosa pelo seu invento no campo de tran
sistors, amplamente divulgado pela im
prensa.

A Comunidade Lituano-Brasileira, 
pelo seu presidente, sr. João Tatarunas, 
enviou ao prof. Victor Baranauskas, 
mensagem de congratulações, felicitan
do-o pelo invento.

TROFÉUS AOS ESPORTISTAS 
LITU ANOS

Realizou-se no dia 22 de dezembro 
p.p., no Palácio dos Esportes de São 
Caetano do Sul, a cerimônia da entrega 
dos prêmios aos participantes da III Ta
ca das Nações.

Os lituanos foram agraciados com 
um belíssimo troféu, como prêmio à 
melhor torcida daquele certame. De fa
to, foi a torcida mais entusiástica e que 
animou os nossos jogadores, que obti
veram um honoroso 3o lugar.

O artilheiro do certame foi
a quem também foi entregue 

um troféu, pela posição conquistada.
Os troféus ainda se encontram no 

Bar do Vitor. Quem quizer vê-los é só 
dar uma passadinha no famoso Bar, lo
cal do encontro dos nossos "players' .

A colonia lituana foi representada 
na cerimônia pelo Diretor de Esportes 
da Comunidade Lituano-Brasileira, sr. 
Vitor Tumas, a quem coube receber os 
troféus. jota

ESTOU FARTO \ 
DE VER VOCÊ 
ANDANDO POR 
AÍ A TOA. POR 
QUE NÃO AR- / 
RANJA UM 
EMPREGO ?

JA' tentei, \ 
MAS LA' NA \ 

AGÊNCIA DE 
EMPREGOS 
ELES $0'SABEM / 

V ME PAR TESTES./

RESPONDA RA'Plbo ; Mog/M. pĄ &5To'^lA?
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PIETU AMERIKOS LIETUVIU 
JAUNIMO SUVAŽIAVIMAS
Anksti atsikėlę, lietingą susirautusj 

rytą, rūpestingai ir skubiai visi ruošiasi,> • 
keliauti j I PALJ suvažiavimą. Bet jauni
mas iš Brazilijos negali skųstis, nes jau
nimas iš Urugvajaus turėjo ilgą kelionę
— net 33 valandų ilgumo autobusu, at
vykti j šj suvažiavimą. Be jų, atvyko ir 
jaunimas iš Argentinos ir Venezuelos. 
Matome, kad kai noras yra, tai ir būna 
valia. Jau pradėjome rinktis j sodybą 
Lituaniką nuo 8 valandos ryto. Taigi 
mes vadovybė išsisklaidėme su visokiom 
pareigom. Vieni keliavome su padėjėjais 
j San Paulo autobusų stotį susitikti su 
urugvajiečiais ir visais jų tortais. Toliau 
keliavo j parapiją, pasidalino automobi
lius ir pagaliau atsirado Atibajoj. Sunku 
tikėti, kad šitas pradinis reikalas, suveži- 
mas dalyvių, užtruko visą dienelę.

Pagaliau susirinkę pavalgėme vakarie- 
nędr jvyko atidarymas Lietuvių / Ispa
nų / Portugalų kalbomis. Buvo pristaty
ta vadovybė; stovyklos viršininkė — San
dra Saldytė; programos koordinatoriai — 
Ramutė Kemežaitė (JAV), Aras Mažei
ka (Venezuela), komendantas — Rober
tas Saldys (Brazilija), Sporto Šventės 
koordinatorius — Tadeu Machado (Bra
zilija). Buvo perskaityti sveikinimai iš 
PLJS valdybos, Brazilijos LJS pirminin
ko Aleksandro Valavičiaus, ir nuo iš to
liausia! atkeliavusios stovyklos vadovės
- Ramutės Kemežaitės. Duodam ištrau
ką iš jos sveikinimų: "Audinys yra au
džiamas iš spalvotų siūlų ir įvairių raštų. 
Stovykloje MES esame tie siūlai, kurie 
savo skirtingomis spalvomis, įvairiais 
apmatais, kūrybinėmis idėjomis pradėsi
me austi mūsų marguosius lietuviškus 
raštus".

Per susipažinimo vakarą žaidėme įvai
riausius žaidimus ir net pašokome ragu
čius. Kur jaunimas susitinka, ten ir dai
na linksmai švinta. Visi išsimiegoję atsi-

URUGVAJAUS TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖ

pasirodys S. Paulyje sausio 31 d., 15:30 vai. Rua Juatindiba, 28. 
Kviečiame visus.

Brazilijos Lietuvių Jaunimo Sąjunga

RINTUKII'KONCERTO PROGRAMA

PIRMOJI DALIS

PATREPŠELIS: Š iaurės Lietuvos vietovių, tarp Šiaulių ir Biržų liaudies 
šokis.

PAKELTKOJIS: Žemaičių vyrų pasilinksminimo šokis.
LENCIŪGĖLIS: Vienas iš senesniųjų žaismingų lietuvių liaudies šokių jau 

minimas 1863 m. Atlieka vienas vyras ir 4 merginos.

ANTROJI DALIS

KETVIRTAINIS: Senas kadrilis, plačiai šokamas lietuvių liaudies šokis 
tiek Aukštaičiuose tiek Žemaičiuose.
Šokio pavadinimas kilęs iš žodžio "susti'', turinčio kei
timosi, mainymosi prasmę. Kilęs Prienų-Balberiškių apy
linkėje.
Audimą vaizduojąs mišrus šokis.
Mėgiamos lietuvių dainos "Pradės Aušrelė Aušti" chore
ografinė interpretacija.

ŠUSTAS:

AUDĖJĖLĖ:
AUŠRELĖ:

TREČIOJI DALIS

GYVATARAS:

LANDYTI NIS:
RUGUČIAI:

Malonėkite priimti nuoširdžiausius linkėjimus Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Sąjungos valdybos sveikinimus pirmąjam Pietų Amerikos Lietuvių Jau
nimo Suvažiavimo organizatoriams, vadovams ir dalyviams.

Šis suvažiavimas, tebūna musų jaunimo tautinėmis — kultūrinėmis — vi
suomenėmis rekolekcijomis, kurių metu bus lietuviškosios išeivijos ateities 
vadovai.

Linkime linksmai, geroj nuotaikoj praleisti dienas šiltoje saulėje. Iki pa
simatymo V PLJK, 1983 m.

Nuotaikingas žemaičių (Telšių apylinkės) dar ir dabar 
tebešokamas pramoginis šokis.
Subatvakarių jaunimo pasilinksminimo šokis.
Rugiapiūtės darbų šokis, vaizduojąs dalgių galandimą, 
rugių kirtimą, grėbimą ir sugriebtų rugių j gubą sustaty- 

Administracinių reikalų tvarkytoja 
ir ansamblio globėja:

ROŽĖ ČYŽAITĖ-PRETKUVIENĖ
Tautinių drabužių audėjas:

VYTAUTAS DORELIS
Patarėjas:

DR. ALFREDAS STANEVIČIUS 
Ansamblio vadovas ir tautinių šokių 
mokytojas:

ANTANAS GRIGORIO-ŠLEIVYS

Ramutė Kemežaitė 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos 

Valdybos narė
h

PETRAS BILEVIČIUS, žmona Ro- 
zaly, dukrelė Elizabeth ir uošvienė 
Emilija Petkevičienė sausio 27 d. išvy
ko į Salvador Bahia. Petras dirba kaip 
"implantador de sistemas" Brazilijos 
Banke (Banco do Brasil).

Linkime ML skaitytojui ir šeimai 
sėkmės Bahijoj.

\BRICA DE GUARDA - CHUVA
Guarda Chuvas de todos os tipos, para homens, senhoras e cnanças.

Mini-sombrinhas. tipo Italiano e Alemão.

Vicente Vitor Banys Ltda.

Rua Coelho BarradasJ04 • V. Prudente • Fone: 274-0677 Res.: 2744886

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

Tel. 37-1913



mūsų žinios
VAKARIENĖ SU PIRMININKAIS

14 vasario, 18,30 vai.
Kviečiame lietuvių visuomenę da

lyvauti vakarienėje, tuoj po Vasario 
16 minėjimo, Jaunimo Namuose, Vi
la Zelinoje, kuri ruošiama Lietuvių 
Bendruomenių pirmininkų, atstovų 
ir jų valdybos narių pagerbimui. Yra 
pakviesti PLB-nės pirmininkas p. Vy
tautas Kamantas, Argentinos, Kolom- 
bijos, Urugvajaus ir Venezuelos Ben
druomenių pirmininkai.

Jie dalyvaus Vasario 16 minėjime 
ir Pietų Bendruomenių Pirmininkų 
suvažiavime. Posėdžiai jvyks Lituani
koje, 15 ir 16 vasario.

Prašome įsigyti bilietus iš anksto, 
ar juos rezervuoti, pas BLB-nės pirmi
ninkę, Av. Zelina, 1.135, tel. 63-7344, 
ar abejose parapijose, tel. 273-0338 
ir 63-5975 ir taip pat pas kitus BLB- 
nės valdybos narius.

I PALJ SUVAŽIAVIMAS 
kėlėme sekmadienio rytą Vis dar nesi
mato saulės, bet gera nuotaika atsispin
di visų veiduose. Ryte pradėjome savo 
suvažiavimą, kuriame buvo įvairus nuta
rimai, kuriuos vėliau pranešime.

Šv. Mišias atlaikė kun. Pr. Gavėnas, 
Šv. Mišios buvo ypatingos, nes buvo lai
komos trejose kalbose. Per tikinčiųjų 
maldą buvo perskaitytas eilėraštis iš pa
vergtos Lietuvos. Papietavome skaniai 
ir toliau dirbome savo darbą. Diskusijos 
ir nutarimai oficialiai buvo pabaigti 10 
vai. vakaro.

Apsidengę antklodėm, ėjome prie lau
žo. Smagiai dainavome, išmokome nau
jų šūkių. Rintukai pašoko Pakeltkojj. 
Vyrai pasirodė stiprūs ir tvirti kaip ąžuo
lai, šokdami per liepsnojantį laužą. Jau 
laikas miegoti, nes rytoj bus "SPORTO 
ŠVENTĖ". j

. Negalime pamiršti mūsų prakaituojan
čių gaspadinių. Jos, p. Zalubienė, p. Gu- 
zikauskienė ir P. Nanartonienė taip ska
niai paruošia maistą, kad net reikia pirš
tus nusičiulpti.

Korespondentė

VASARIO 16 MINĖJIMAS

13 Vasario, 16 Vai. — Nepriklausomybės Minėjimo Parodos atidarymas
V. Prudentes Bibliotekoj, Av. Zelina, 177

14 Vasario, 15 vai. — Iškilmingos mišios, Vila Zelinos Šv. Juozapo bažny
čioje.

14 Vasario, 16 vai.— Vasario 16 minėjimas Seselių Pranciškiečių Salėje, 
R. Campos Novos, 173, V. Zelina.

14 Vasario, 18,30 vai.— Vakarienė Jaunimo Namuose, V. Zelinoje, 
Lietuvių Bendruomenių Pirmininkams ir svečiams 
pagerbti.

MUSŲ LIETUVA
/ --

NR. 4(1743) 1982.1.28

Šio "ML
GARBĖS

APOLONI JA

numerio

Šiai lietuviškos spaudos rėmėjai reiškiame širdingą 
padėką ir geriausius linkėjimus.

Administracija

LITUANIA, SUA HISTORIA, SEU 
POVO, SUA ARTE - EXPOSIÇÃO 
COMEMORATIVA DE SUA INDE 
PENDÊNCIA

Nuo 13 iki 20 vasario mén., V. Pru
dentes Municipalinėj Bibliotekoj, Av. 
Zelina, 177, įvyksta maža paroda pami
nėti Lietuvos nepriklausomybės atstaty
mą.

Šia Paroda rūpinasi Brazilijos Lietu
vių Bendruomenės valdyba, kuri pakvie
tė Jaunimo Kultūros Komisiją, neseniai 
įsteigtą, ją rengti. Šios komisijos vadovė 
Beatriz Bacevičius Kozek, jau pradėjo 
savo darbą ir tikisi, kad pasiseks tą pa
rodą gražiai parengti.

Parodos atidarymas bus vasario 13 
dieną, 16 vai. Kviečiame visus dalyvau
ti.

Biblioteka atidara nuo 9 iki 19 vai., 
išskyrus šeštadienius, kada veikia iki 12 
vai. Sekmadieniais uždaryta.

Bibliotekoj jau veikia lietuviškų kny
gų skyrius Prašome visą lietuvišką visuo
menę joje apsilankyti, kad Bibliotekos 
vadovybei būtų parodyta lietuvių inte
resas lietuviškom knygom ir lietuviš
kais reikalais.

BLB-nės Valdyba

SUMAINĖ AUKSO ŽIEDUS
Š.mėn. 23 dieną, Vandos ir Kosto 

Meškauskų sūnus Arūnas Petras sumai
nė aukso žiedus su Regina Celia de Al
meida Valente.

Religinę paslaugą atliko kun. Petras 
Urbaitis.

Naujam šeimos židiniui gausios Visa
galio Palaimos.

BLB-NĖS POSĖDIS

Yra šaukiamas Brazilijos Lietuvių 
Bendruomenės Tarybos bei Valdybos 
posėdis šio mėnesio 28 dieną, 20,30 
vai., BLB-nės būstinėje, Rua Juatindi 
ba, 28, Mookoj.

Numatyta darbotvarkė:
a) Vasario 16-tosios Minėjimo progra

ma
b) Pietų Amerikos Bendruomenių Pir

mininkų suvažiavimo programa
c) Pereitų metų Pajamų ir Išlaidų apys

kaitos patvirtinimas
d) (vairūs reikalai.

Kun. Pr. Gavėnas
BLB-nės Tarybos pirmininkas

PAIEŠKOJIMAS
Marion Dominguez, gyv. 7800 Frei

burg, Poststr.9, jieško savo tėvo Pavvel 
Rysmanowicz, gimusio 1920 m. liepos 
8 d. Vilniuje. 1949 m. iš Vokietijos jis 
išvyko j Braziliją. Iki 1958 m. jis gyve
no Rua Alvarenga ar pan. Peixoto 233, 
Alto da Lapa, São Paulo. | mus Domin
guez kreipėsi dėlto, kad jo tėvas Rys
manowicz, gyvendamas Freiburge, visa
dos palaikė santykius su lietuviais. To
dėl galvoja, kad ir išvykęs j Braziliją, 
tuos santykius toliau palaiko.

Jei Povilo Rysmanovičiaus (Pawel 
Rysmanowicz) adresas būtų žinomas, 
malonėkite pranešti jj mums.

P. L. B.
Vokietijos Krašto Valdyba

J. Lukošius 
Reikalų Vedėjas 

D-6840 Lampertheim 4,
Romuva

PARDUODAMI
DU VERTINGI ALIEJAUS 

PAVEIKSLAI 
lietuviškais motyvais.
Kreiptis R. Antonio Biten- 

court, 181 - V. Prudente 
mi . ..........J
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