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Eilėms retėjant
Dažnose korespondencijose, rašančiose apie veiklą, 

parengimus, minėjimus, primenama — “mūsų eilės spar
čiai retėja”. Tai matome kiekvienas savo aplinkoje — 
daug veidų, kurie buvo matomi lietuviškoje veikloje, ne
besirodo. Vieni iškeliavo negrįžtamai, kiti išsikėlė į šil
tesnius kraštus, treti pavargo ir tūno tarp keturių sienų. 
Bendras lietuvių skaičius statistikose nedidėja. Pvz. Ka
nadoje seniau, atkilus naujai pokarinei ateivių bangai, 
oficialiai buvo nurodoma, kad lietuvių esama per 27.000. 
Po maždaug dešimtmečio jau buvo kalbama apie 25.000. 
Kiek šiuo metu yra lietuvių Kanadoje pagal 1981 metų 
gyventojų surašymą, dar nežinoma. Tikriausiai ir nau
jieji duomenys rodys mažėjantį lietuvių skaičių, nes nau
jos imigracijos nėra, o šeimų prieauglis nepadengia vis 
didėjančių nuostolių. Mat išeivinės šeimos, nežiūrint 
esamos ekonominės gerovės, susiduria su psichologi
nio ir moralinio pobūdžio problemomis, kurios atgraso 
nuo gausaus prieauglio. Toks vaizdas yra ne tiktai Ka
nadoje, bet ir JAV-se, ir kituose lietuvių gyvenamuose 
kraštuose. Pvz. Brazilijoje savo laiku buvo kalbama apie 
40.000 lietuvių. Dabar gal dar bus likęs ketvirtadalis ar 
kiek daugiau. Tos eilės praretėjo ne tik dėl mažo prie
auglio, bet ir nutautimo. NAUJA UETUVIŠKA gEIMA

TOKS MŪSŲ eilių retėjimas mažiau pastebimas 
didelėse kolonijose, kur tautiečiai skaitomi 
tūkstančiais, bet visai kitas vaizdas ten, kur 

lietuviai skaičiuojami tiktai šimtais ir dešimtimis. Ma
žoje apylinkėje vieno tautiečio mirtis ar išsikėlimas 
labai ryškiai jaučiamas. Vienur kitur jau pasiekiama 
riba, gresianti organizuoto lietuvių gyvenimo subyrėji
mu. Kai ateina apylinkės valdybos rinkimai, nėra kandi
datų — jaunoji karta išsikėlusi kitur, o vyresnioji ribo
jasi vis tais pačiais veidais. Tad kol kas veža Įprastinį 
veiklos vežimą tie patys, kol dar gali, nes pakaitu nema

tyti. Galimas daiktas, po metų kitų kaikurios apylinkės s 
bus priverstos išeiti iš organizuotos veiklos bei jos ri
kiuotės ir pasitenkinti vien šeimininiu bendravimu. Di
džiosios kolonijos turi geresnes perspektyvas, kad ir r 

jose jau gerokai jaučiamas vyresniosios kartos pasitrau
kimas į poilsio dienas, į floridinį gyvenimą. Šventėse, 
minėjimuose matyti jau žymiai mažiau veidų. Vyresnio
ji karta, kuri dar aktyviai reiškiasi lietuviškame gyveni- 

. me, visur dalyvauja, bet jaunų veidų mažoka. Pvz. to
kiame Toronte, kur jaunosios kartos žmonių gana gausu, 
šventėse, minėjimuose jų nedaug tematyti. Tiktai kaiku- 
riose vestuvėse pasirodo jų galybė. Tai rodo, kad visu 
frontu vyksta žymus mūsų eilių retėjimas.

ŽVELGIANT į dabartinę išeivijos ir tarptautinę 
būklę, nematyti prošvaisčių, kurios galėtų sustab
dyti mūsų eilių retėjimą bei jas sutankinti. Vyksta 

natūralus procesas, kurio sulaikyti neįmanoma, tačiau 
galime kolektyvinį lietuviškąjį gyvenimą iki tam tikro 
laipsnio stiprinti ir nepasiduoti pergreitam naikinimui. 
Fizines gyvenimo sąlygas turime palyginti geras — jos 
mūsų nenaikina, išskyrus pavienius atvejus (peranksty- 
vus). Mums labiausiai gresia dvasinio atsparumo stoka 
— perlengvai pasiduodame patogumų vilionėms. Dauge
lis, sulaukę pensijos amžiaus, keliasi į šiltus kraštus, 
atsiskiria nuo lietuviškų kolonijų, palikdami žymias

Rūta Bobelytė ir dr. Gintaras Degesys sukūrė naują lietu
viška šeima St. Petersburge, Floridoj. Plačiau 4-tam. psl.

PRANCŪZIJA NEPRIPAŽĮSTA PABALTIJO VALSTYBIŲ 
ANEKSAVIMO

Prancūzų užsienio reikalų ministeris Claude Cheysson pa
darė svarbų pareiškimą Pabaltijo kraštų reikalu. Praėjusių me
tų lapkričio 18 d. senatorius Jacques Mossion (Somme) raštu 
paprašė patvirtinti, kad Prancūzija nepripažįsta Pabaltijo vals
tybių aneksavimo. Savo atsakyme Cheysson pareiškė: "Pran
cūzija nepripažino 1940 m. SSRS-os įvykdyto Latvijos, Esti
jos ir Lietuvos valstybių aneksavimo. Nuo to laiko, Prancūzija 
nei viešai nei tylomis nepareiškė jokio pripažinimo. Sj nusista
tymą 1975 metais, pasirašius Helsinkio baigminį aktą, patvir
tino Respublikos prezidentas, pareikšdamas, jog Prancūzijos 
požiūriu, (Helsinkyje) pasirašyti tekstai neimplikuoja pripaži
nimo tokių padėčių, kurių ji nebūtų kitaip pripažinusi. Užsie
nio reikalų ministério atsakymas išspausdintas oficialiame ži
nyne, Journal Officiel, 1981 m. gruodžio 17 d. (ELTA)

spragas bei silpnindami jose lietuviškąjį gyvenimą. 
Dalis jų įsijungia j naujai sukurtas apylinkes, kiti lieka 
nuošaliai. Darant tos rūšies sprendimus, reikėtų pagal
voti ne tik apie asmeninį patogumą, bet ir apie visuome
ninį įsipareigojimą. Jeigu ateityje didės tendencija kel
tis į naujas, patogesnes vietoves, nepaisant lietuviško 
gyvenimo reikalavimų, gali labai nuskursti visa mūsų 
veikla. Reikėtų visiems orientuotis priešinga linkme — 
keltis gyventi ten, kur yra daugiau lietuvių ir prisidėti 
prie pagrindinių kolonijų stiprinimo. Išsisklaidymas 
veda į betkokios veiklos silpnėjimą, o telkimasis di
desnėse kolonijose — į stiprėjimą. Dėlto reikia bėgti ne 
nuo savųjų, o pas savuosius.

Tėviškės Žiburiai
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Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos Nr. 51
SVEIKINIMAI -JO ŠVENTENYBEI 
POPIEŽIUI JONUI PAULIUI II - Vatikanas

Šventasis Tėve,
Mes, Lietuvos katalikai, su dideliu dėmesiu 

sekame per Vatikano ir kitas Vakarų radijo 
stotis Jūsų žodžius, pamokymus, darbus ir 
nuolatines keliones po įvairius žemynus,nešant 
pasimetusiam šių dienų pasauliui Tiesų ir Mei
lę.

Mus, daug iškentėjusius per paskutinius ke
turis dešimtmečius, jaudina Jūsų Šventenybės 
nuolatinis rūpestis pagrindinėmis žmogaus tei
sėmis, kurios pas mus ypač negailestingai yra 
trypiamos ir nuostabi Jūsų meilė savąjai Tėvy
nei.

Lenkijos tragedija dėl geografinės artumos 
ir panašių politinių sąlygų mums gerai žinoma 
ir suprantama. Šios tautos vienoks ar kitoks li
kimas turės įtakos ir mūsų tolimesnėms pastan
goms bei kovai Lietuvoje valdiški bedieviai,ko
vodami su tikinčiu jaunimu, nuolat kartoja: 
“Ir Lenkijoje viskas prasidėjo nuo rožančiaus..,"

Šventasis Tėve, iš Jūsų veiklos mes moko
mės Dievo ir Tėvynės meilės. Dabar mes turi
me nenuginčijamą autoritetingą pavyzdį, jog, 
kovodami už Dievo, Bažnyčios ir tautiečių tei
ses, mes neprasilenkiame su savo tiesiogine 
misija.

Lietuvos kunigai ir tikintieji malda ir žo
džiu dėkoja už Jūsų tėviškos širdies gerumą, 
kasdieninį prisiminimą maldoje, už sveikinimus 
įvairiomis progomis lietuvių kalba, už lietuviš
ką pamokslą šv. Kazimiero kolegijos koplyčio
je, už vysk Pauliaus MARCINKAUS, vysk 
Jono-Vytauto BULAIČIO ir msgr. Andriaus 
BAČKIO paskyrimus į aukštas ir atsakingas 
bažnytines pareigas. Tuo būdu, Jūsų Šventeny
bė, atkreipėte pasaulio dėmesį į mažą katalikiš
ką tautą prie gintarinės Baltijos, kuri jau virš ■ 
40 metų veda gyvybinę kovą už Dievą žmonių 
širdyse, Bažnyčios ir Tautos egzistenciją. Ši 
moralinė parama mums yra neįkainojamai svar
bi ir būtina.

Mūsų tauta, jau keturi dešimtmečiai nioko
jama, sutelkė visas savo dvasines jėgas ir su vil
timi, ypač per paskutinį dešimtmetį, eina į at

Qr ALEKSAS KALINAUSKAS Dr. PAULO KALINAUSKAS
--------------------------------- ----------------- -- ADVOGADOS --------------------- ---------------------------

Inventário, Despejo, Desquitt, Divorcio, 
Processo Crime, Processo Trabalhista, Etc.
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gimimą su šūkiu: “Visa atnaujinti Kristuje.” 
Lietuvos katalikai nuolat meldžiasi už Jūsų 

Šventenybę, prašydami Aukščiausiąjį apsaugo
ti Jūsų gyvybę nuo samdomų žudikų, išlaikyti 
ilgus metus Dievo garbei ir Bažnyčios gerovei. 
Brandinkime mintį, kad 1987 metais, švenčiant 
Krikščionybės įvedimo Lietuvoje 600 metų 
garbingą sukaktį, galėsime deramai sutikti Jūsų 
Šventenybę prie Aušros Vartų Dievo Motinos, 
kuriai,užimdami šv. Petro Sostą, padovanojote 
kardinolišką pijusę."

Mes, Lietuvos kunigai ir tikintieji, minėda
mi “Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos’’ 
dešimtmečio sukakti, suklaupę prie Jūsų Šven
tenybės kojų, prašome: “Šventasis Tėve, palai
minkite mūsų Bažnyčios ir Tėvynės keturių de
šimtmečių kovą, kančias, didžiules aukas, mū
sų visus kalinius su mokytoju Petru PAULAI- 
ČIU priešakyje (jis šiemet spalio 30 d. baigs 35 
metų bausmę), vyskupus, ypatingai tremtinius, 
— Julijoną STEPONAVIČIŲ ir Vincentą SLAD
KEVIČIŲ, — praleidusius virš 20 metų tremty
je, kunigus) trečdalis jų ėjo Gulago kančios ke
liais), vienuolius, tikinčiuosius ir mūsų brolius 
išeivijoje”.

Jo Ekscelencijai Arkivyskupui Pauliui 
MARCINKUI Vatikanas

Nuoširdžiai sveikiname, Jūsų Ekscelencija,: 
užėmus svarbų ir atsakingą postą Vatikane, ir 
meldžiame Dievą geros sveikatos ir visokerio
pos palaimos. Nuo 1940 metų esame atskirti 
nuo Vakarų, o Rytai baigiasi Sibiru, todėl tik 
malda galime laiku pasiekti Jus pasveikinti.

Jau seniai Jūsų Ekscelenciją pažįstame iš 
Vatikano radijo. Džiaugiamės, kad lietuvis iš
gelbėjo popiežiaus Pauliaus VI gyvybę nuo žu
diko rankos, didžiuojamės, kad jau antrą popie
žių lydite apaštališkose kelionėse po įvairiū»že- 
mynus.

Pernai labai nudžiugome sužinoję, kad Jūs. 
ruošiatės aplankyti savo nematytą, bet mylimą 
Tėvynę. Deja, sovietinė valdžia pabūgo šio vizi
to ir to tautiečių entuziazmo, kurį būtų sukė
lęs Jūsų apsilankymas tėvų žemėje. Nepraran
dame vilties, kad Jūsų sena svajonė “pabučiuo
ti brangią Lietuvos žemę’ išsipildys dviejų di
delių Jubiliejų proga — 1984 ar 1987 metais.
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Mes dėkingi Vakaru spaudai, kad ji, minė

dama Jūsų vardą, greta mini ir mūsų tremtini 
vyskupą Julijoną STEPONAVIČILJ. Spaudos 
pranašystės išsipildymas — būtų gražiausias mū
sų Tautos aukų ir kančių užtvirtinimas.

Jūsų Ekscelencijos pamokslas, pasakytas 
per Vatikano radiją 1981 metų liepos 5 d., su
laukė gilaus atgarsio kiekvieno tauraus lietuvio 
širdyje. Kaip būtų gera, kad visi mūsų Tautos 
sūnūs ir dukros, kur jie begyventų, galėtų at
kartoti Jūsų žodžius:

— Visa širdimi suaugau su Lietuvos istorija, 
nes tai mano tėvų ir protėvių istorija. Savo šir
dimi suaugau su lietuviška kultūra, nes tai lie
tuvių tautos, mano tėvų ir protėvių kultūra... 
Ačiū už gražų Tėvynės meilės pavyzdį ir gyve
nantiems Lietuvoje.

Ekscelencija, laiminkite mūsų Bažnyčios 
laisvą balsą - “Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kroniką”, mininčią savo gyvenimo pirmąjį de
šimtmetį. Perduokite mūsų širdingiausią padė
ką visiems, kurie padėjo jai nugalėti keletos 
kalbų barjerus ir prabilti pasauliui apie Lietu
vos Katalikų vargus. Šią sunkią valandą mums 
labai reikia pasaulio viešosios opinijos pagal
bos.

Ekscelencija, gyvuokite ilgiausius metus.
Lietuvos kunigai ir tikintieji

Jo Ekscelencijai Arkivyskupui Jonui—Vytau
tui BULAIČIUI Centrinė Afrika

Nuoširdžiausiai sveikiname Jus kunigystės 
pilnatvės-vyskupo šventimų ir paskyrimo i 
aukštas bažnytines pareigas proga. Visokerio
pos Dievo palaimos ir ilgiausių metų Dievo ir 
Bažnyčios tarnyboje.

Trijų Karalių šventėje mes savo dvasia bu
vome Romoje drauge su Jumis ir visais lietu
viais, atvykusiais j Jūsų iškilmę. Jums, Eksce
lencija, visos kovojančios Tautos pagarba ir 
meilė. Visiems mums buvo labai malonu ra
dijo bangomis girdėti Jūsų žodžius, liudijan
čius nusistatymą visur, kur bebusite, remti sa
vo tautiečių katalikų reikalus. Labai norėtųsi 
Jūsų žodi girdėti kiekviena galima proga.

Tėvynė ir gimtoji Jūsų Tėvelių parapija - 
Kučiūnai kviečia Jus, Ekscelencija, į svečius. 
Jūsų apsilankymas mums suteiktų labai daug 
džiaugsmo, o Jūs turėtumėte progos patirti 
ne tik tėvynainių meilę, bet ir sunkias sąlygas, 
kuriose jie turi praktikuoti tikėjimą.

Dėkojame Jūsų Mamytei — lietuvei Moti
nai, išauginusiai didelę, lietuviška ir krikščio
nišką šeimą. Tai puikus pavyzdys ir mums,gy- 
venantiems Tėvynėje.

Sveikiname Jūsų Brolius ir sesutes. Sveika
tos ir gražiausių metų.

Ekscelencija, nors Jūs tiesiogiai turėsite rū
pintis Afrikos krikščionimis, bet visais galimais 
būdais padėkite ir mums Tėvynėje. Kelkite i 
viešumą mūsų Tautos ir Bažnyčios skriaudas, 
padėkite Apaštalų Sostui susiorientuoti atei
nančioje iš Tėvynės informacijoje.

Laiminkite mūsų kančias, kovą ir ryžtą su
kurti šviesesnę Tėvynės ir Bažnyčios ateiti.

Lietuvos kunigai ir tikintieji

D R. JONAS NICfPORCIUKAS
CIRURGIÃO DENTISTA

CROSP. 6049
R.Cap.Pacheco Chaves 1206 fone’.273-6696

R. Itapeva, 49 - Cj. 35 fone: 288-4770
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AUKŠTYN
ŠIRDIS!

Kun. Pr. Gavėnas

MINTYS 
SEKMADIENIO 
SUSIKAUPIMUI

KVIEČIAI ir RAUGĖS

Liturgija šiais vadinamaisiais eiliniais 
sekmadieniais mus veda prie gilesnio ne 
tik Kristaus pažinimo, o ir savęs, per 
Kristų.

Ne vienu, o keliais "palyginimais” 
(Mt 13, 24 -43) Kristus šiandien mums 
atskleidžia "Dievo karalystę" — keliais 
bruožais nubrėžia Bažnyčios istoriją, o 
toj Bažnyčioj — mūsų nusiteikimą ir sto
vį. Taigi, čia ir kiekvieno mūsų asmeni
nės istorijos bruožai — musu dabartis, 
ateitis, amžinybė. Tad ar neverta pasigi
linti?

(.Dievo karalystė žemėje
"Dievo karalystę" žemėje supranta

miau galima išreikšti "Bažnyčios" sąvo
ka (nors ir šis aptarimas reikalingas gi
lesnio susimąstymo).

Ta Dievo karalystė — Bažnyčia
— pradžioje mažytė ("kaip garstyčios 

grūdelis”), auga ir plečiasi stebėtinu bū
du - "tampa plačiašakiu medžiu";

— neregima, paslėpta ("kaip raugas 
įmaišytas trijuose saikuose miltu": jis 
paveikia visą tešlą — ši iškyla ir tampa 
tinkama būti skania ir gaivinančia duo
na);

— vystydamas! ir plėsdamasi šiame 
pasauly, turi kantriai sugyventi su savo 
engėjais (kaip kviečiai su raugėmis).

Raugiu palyginimas liturginiam skai
tiny užima vyraujančiu vietą; dar ir dėl 
to, kad pats Kristus davėjo interpretaci- 
jos-supratimo raktą:

"Dirva — tai pasaulis";
"Sėjantysis gerą sėklą yra Žmogaus 

Sūnus" — Kristus;
" Rauges sėjantis priešas — velnias";
"gera sėkla — karalystės (Bažnyčios) 

vaikai, o raugės — piktojo sekėjai";

f Ora. HELGA HERING >
MÉDICA - GYDYTOJA

HOMENS SENHORAS CRIANÇAS 
Rua Quartim Barbosa, 6 — B. do Limão

Fone: 265-7590
De 2a a 6a. das 8 às 12 hs. e das 14 às 18 hs.

l KALBAMA LIETUVIŠKAI J

________ MŪSŲ LIETUVA ______ _

"Pjūtis — pasaulio pabaiga".
Taigi pasaulis, kuriame gyvename,
— yra dviprasmis: jis, kaip dirva, atvi

ras gerai sėklai, bet taip pat ir raugėms
- karalystės vaikams, kaip ir piktojo se
kėjams;

— jame ir šiandien veikia "Žmogaus 
Sūnus" — Kristus, bet ir "priešas", pik
tasis.

Veikėją — darbininką išduoda darbo 
vaisiai: kviečiai ir raugės, geri ir blogi 
žmonės.

II. Bandymo laikotarpis
Argi nebūtu geriau tuoj išrauti rauges

— kaip nors pašalinti iš pasaulio "blo
guosius", o palikti tik "gerus"? (Mes, 
aišku, nors nesąmoningai, rikiuojamės
j "gerųjų" eiles, tuo pasmerkdami kitus).

Kodėl Dievas leidžia veistis ir klestė
ti blogiesiems, ir dažnai net daug geriau, 
negu geriems žmonėms? — nevienas 
skundžiamės. Ir mums atrodo teisingai.

— Ne, tai neapgalvotas skundas. Pir
miausia — ir vieni, ir kiti turi teisę gyven
ti pasauly.

— O paskui — kas geras? kas blogas?
Ir pačiam manyje: manyčiau, kad 

vien tik kviečiai; bet ar nėra ir raugiu, ir 
dar kiek? Ir gal dažnai jos auginamos 
ir prižiūrimos net geriau, negu patys 
kviečiai? Arba auga ir plečiasi, man ne
žinant (Nepažįstu savęs, nejsigilinu į sa
vo dvasios gelmes).

Ir kas gali užtikrinti, kad tuose, ku
riuos mes tik raugių dirva palaikytum, 
nėra ir Viešpačiui brangiu kviečių? Ir 
kas šiandien "raugės", ar negali rytoj 
tapti gerais "kviečiais"?

Tikrai, jeigu prašyčiau "šeimininko" 
išrauti rauges, ar aš pats neatsidurčiau 
rimtam pavojuj būt išrautam ir išmestam, 
kaip raugės, j ugnį? !

Taigi, dabar dar yra vilties metas, 
bandymo laikas.

— Dievas moka laukti: "Leiskit kvie
čius ir rauges augti kartu iki pjūčiai";

— musu gyvenime Dievas yra kantrus: 
"Tu, jėgos Viešpats, mus valdai su dide
liu atlaidumu" (Išm 12,16);

Salezietis misijonierius kun. HERMANAS ŠULCAS prie baigiamos 
Musha parapijos šventovės netoli Kilgali, Ruandos sostinės Afrikoje. 
Statybai akmenis sunešė parapijiečiai iš gretimų kalvų. Misijonierius 
šiame prancūziškai kalbančiame krašte dirba jau penkeri metai

 3

- Pjūtis - pasaulio pabaiga, kuri 
kiekvienam ateina su jo mirtimi. Kol 
dar pjovėjas tik "galanda" dalgį, yr lai
ko apsigalvoti: "Tu palikai savo vaikams 
didelę viltį, nes tu leidi po nusikaltimo 
gailėtis ir atsiversti" (Išm 12,18).

— Sis blogio pernešimas iš Dievo pu
sės yra ir didelis pamokymas mums: 
"Tokiuasavo elgimosi būdu išmokei sa
vo tautą, kad teisingasis turi mylėti vi
sus žmones ir turėti su jais kantrybės" 
(Išm 12,19).

III. A p s i s p re n d i m o metas
Gyvenimas — taip, kantrybės ir vil

ties laikotarpis, bet ne apsileidimo.
Ateis "pjūtis" — ir bus išskirtos rau

gės nuo kviečiu, blogieji nuo gerųjų.
Kiekvienam asmeniai pasaulio pabai

ga ateina su mirtimi.
"Kaip surenkamos ir sudeginamps rau

gės, taip bus ir pasaulio pabaigoj... išran
kios iš jo karalystės visus papiktintojus 
bei nedorėlius, ir įmes juos į žioruojan
čią krosnį... Teisieji spindės kaip saulė 
savo Tėvo karalystėje".

Taigi, bus teismas ir sprendimas.
Ne mus gąsdinti "negęstančia ugnimi" 

(taigi amžinu pasmerkimu) nori Kristus, 
o pabrėžti gyvenimo ir mūsų asmeninio 
apsisprendimo rimtumą.

"Kaip pasiklosi, taip ir išmiegosi" - 
sako lietuviška patarlė.

Būtent, kaip pasaulyje gyvensi, tokia 
bus ir tavo amžinybė.

Priklauso ne tik nuo Dievo pagalbos 
(kurią Kristus atnešė ir duoda jo prašan
tiems), o ir nuo kiekvieno mūsų apsis
prendimo bei nusistatymo. Juk savo am
žinybę kuriam šiandien, dabar.

Taigi "kas turi ausis, teklauso!"

Už lietuvišką knygą Ir spaudą 
lietuviai tiek daug kovojo Ir 
kentėjo. Dabar lietuviška kny
ga stovi Ir dulka kioskų lenty
nose, laukdama, kol kas ją 
nupirks.
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Pasaulio lietuviu 
jaunimo sąjungos

ŽINIOS
V PASAULIO LIETUVIU JAUNIMO 

KONGRESAS
1 Žinialapis 
1982 gegužės 27 d.

Kaip žinoma,vienas didžiausių įvykių 
lietuvių išeivijos visuomenėje yra Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės (PLB) ir 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos 
(PLJS) rengiami Jaunimo Kongresai. 
Sekantis toks Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Kongresas j vyks 1983 m. vasaros 
metu. Tai bus V-tasis PLJK.

Praeityje jau įvyko keturi tokie Kon
gresai. l-masis būtent 1966 m., JAV 
Čikagoje ir Dainavoje). Siame Kongrese 
dalyvavo apie 400 jaunuolių iš 13 kraš
tų.

Sekantis Kongresas įvyko 1972 m. 
Čikagoje, ir arti Klevelando ir Toronto 
miestų. II PLJKongrese bu®o išrinkta 
PLJS valdyba, kuri užsiima pasaulio lie
tuvių jaunimo veiklos koordinavimu.

III Kongresas įvyko 1975 ir 1976 r . 
metais Pietų Amerikoje (Brazilijoje, U- 
rugvajuje ir Argentinoje). Kongrese bu
vo diskutuojama bei sprendžiama organi
zaciniai klausimai.

Paskutinis, IV Kongresas, įvyko 1979 
metais Europoje (Londone ir prie Frank
furto). Siame Kongrese buvo svarstoma 
lietuvių išeivijos jaunimo veiklos perspek
tyvos ir tikslai.

V-tasis PLJK turi įvykti 1983 m. lie
pos mėnesį. Kongreso atidarymas bus 
Čikagoje per II Pasaulio Lietuvių Dienas 
(PLD). Čikagoje įvyks PLB Seimas,Dai
nų Šventė, Sporto Varžybos ir eilė kul
tūrinių renginių.

Liepos 2 d., 1983 m. per Kongeso ati
darymą įvyks Talentų vakaras Čikagoje.

PLJKongreso stovykla vyks nuo lie
pos 4 iki 10 dienomis,Stovyklos progra
ma bus pritaikyta jaunimui nuo 16 — 
35 metų amžiaus pagal PLJS statutą.

Po stivyklos (tai yra nuo liepos 11 — 
21 d) Kanadoje, netoli Toronto miesto, 
Trent Universitete vyks Studijų Dienos. 
Studijų Dienų dalyviai susidaro iš visų 
kraštų atstovų, PLJS atstovų, taip pat 
atstovai iš akademinės, studijų dienų,ir 
Kongreso Ruošos komitetų.

Kongreso "Politinis Momentas" 
vyks Kanadoje, Otavos mieste. Yra nu

DU KLAUSIMAI LAIKRAŠČIO SKAITYTOJUI:
1. AR ATNAUJINOTE ML PRENUMERATĄ ?
2. AR NETURITE GIMINIU - DRAUGU, KURIEMS 

GALĖTUMĖTE UŽSAKYTI M.L. ?

matytos tam tikri susitikimai su Kana
dos Valdžia ir nuvykimas j kraštų amba
sados. Iš Otavos keliausime j Montreal)', 
kur vyks Kongreso uždarymas, spaudos 
konferencija, ir Kongreso nutarimai.

Yra planuojama lietuvių jaunimui at
vykusiam iš tolimų kraštų, kuris nedaly
vaus Studijų Dienose, ekskursija iš sto
vyklos j Montrealj per Klevelandą, 
Washington, New Yorką ir kitus mies
tus.

Suruošti šį Kongresą apsiėmė pirmi
ninkauti Violeta Abariūtė iš Detroito. 
Ruošos Komiteto Sąstatą sudaro šios 
komisijos bei pakomisijos:

Pirmininkės pavaduotoja — Aldona 
Petrauskaitė

Konsekretorės — Kristina Veselkai- 
tė ir Rita Neverauskaitė

Iždininkas — Arvydas Šepetys
Atidarymo Komisijos pirmininkė.— 

Violeta Abariūtė
Stovyklos Techninės Ruošos Komi

sijos Pirmininkė — Rusnė Kaspu- 
tienė

Studijų Dienų Techninės Ruošos Ko
misijos Pirmininkė — Laima Berži- 
nytė

Uždarymo Komisijos Pirmininkė — 
Rasa Lukoševičiūtė

Akademinės Programos Komisijos 
Pirmininkė — Gabija Petrauskienė

PLJS Valdybos Atstovas — Saulius 
Čyvas

PLB Valdybos Atstovas — Antanas 
Saulaitis, S.J.

Informacijos/Spaudos Pakomisijos 
Pirmininkė — Zita Kripavičiūtė

V PLJK Pirpnininkė taip pat susikvie
tę prezidiumą kuris susieitų tankiau 
Kongreso reikalais. Šį prezidiumą su
daro pirmininkės pavaduotoja, išdinin- 
kas ir kosekretorės.

Kongreso Ruošos Komitetas yra tu
rėjęs tris posėdžius, Detroite. Jau yra 
atlikta keletą didelių darbų. Taura Un- 
derienė jau suprojektavo Kongreso 
Ženklą (logo) kuris pasimatys neužilgo.

Taip pat buvo pertvarkyta atstovų 
skaičius. Atstovai kraštams paskirstyti 
šiaip:

Australijai - 10
Argentinai — 7
Brazilijai — 7
Didžiajai Britanijai — 6
JAV -40
Kanadai — 20
Kolumbijai — 4
Prancūzijai — 4
Urugvajui — 4

Venecuelai - 4
Vokietijai - 10
Laisvos (Jaunimui be LJS vienetais) 
-4
Iš viso Kongrese dalyvaus 120 kraštų 

atstovai. Visi kraštai turi iki spalio 1, 
1982 m. pravesti rinkimus ir įteikti at
stovų sąrašą PLJS valdybai.

Taip pat buvo nutarta išleisti Atsto
vų Vadovą. Vadovo tikslas: pradėt giles
nę ruošę atstovų ir dalyvių, kad kiekvie
nas kraštas galėtų pasiruošti iš anksto 
diskusijoms. Informacija bus išsiųsta ke
turiom dalim. Pirmutinė dalis apžvalgi
nė; antra — studijų dienų eiga; trečioji 
— temos ir ketvirtoji — papildomieji.

Kongreso Programa išplauks iš pagrin
dinio tematinio siūlo. Tai yra "Suprask, 
iš KUR kilęs, kad žinotum KAS esi, 
kad žinotum KUR eiti, ir KAIP ten pa
tekti ." Numatytos trys pagrindinės te
mos: 1) Tautinis sąmoningumas, 2) 
Tautinis solidarumas ir Tautinė išraiš
ka.

Visos komisijos sunkiai veikia, kad 
Kongresas praeitų sklandžiai.

Informacijos Pakomisija
NAUJĄ LIETUVIŠKA 

ŠEIMA
Balandžio 17 d., šeštadienį, Šv. 

Jono bažnyčioje St. Petersburge "su
mainė žiedelius" Rūta Bobelytė ir 
dr. Gintaras Degėsys. Abu jaunieji 
kaip nauja lietuviška šeima ateina 
į visuomenę iš lietuviška veikla pla 
čiai žinomų šeimų. Per šias jungtu
ves susigiminiavo dr. Kazys ir Da
lia Bobeliai su dr. Danielium ir Ro
ma Degėsiais.

Jaunąją porą sutuokė kunigas A. 
Stašys, gi jam asistavo kunigai J. 
Gasiūnas, E. Abromaitis ir K. Butkus 
Pamaldų metu giedojo Prudencija 
Bičkienė.

Palydą sudarė penkios poros: 
Alena Bobelytė ir dr. Dainius Degė
sys, Carol Balzekas ir Jonas Bobe
lis, Sigita Bobelytė ir Algis Bobelif 
Jolita Kriaučeliūnaitė ir dr.Mark 
Whitsett, Dalia Jasaitytė ir dr.Greg 
Stephens. Aldutė Bobelytė ir Audry- 
tė Degėsytė buvo mažosios gėlių ne 
Sėjos.

Net iš labai toli atvykusiais sve
čiais ir vaišėmis gausus vestuvinis 
pokylis įvyko Lakewood Country klu 
be, nepamirštant ir senųjų lietuviš
kų vestuvinių papročių. Pravedė jau 
nosios pusbrolis Jurgis Jasaitis. Vai 
šes gražiai paįvairino Mildos San- 
dargienės vadovaujami St. Petersbur 
go šokėjai, kaip staigmeną ir dova
ną jauniesiems sušokę jaunosios mė
giamiausią šokį Malūną.

Prie visų laimės linkėjimų nauja
jai lietuviškai šeimai belieka palin
kėti, kad, sekdami tėvų pavyzdžiu, 
būtų gyvi ir veiklūs lietuviškosios 
išeivijos šeimoje.

DL.
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Genocídio na Lituânia
Recorte enviado por Romualdas Julius 
Guiga, de Curitiba. Ačiū, obrigado, amigo 
Julius!

JJazeta do Povo — 13,* página

Dom Pedro Fedalto

Arcebispo de Curitiba

Dom Luciano Mendes de Almeida, Com efeito, uma geração sumiu quase total- 
Presidente da CNBB, enviou carta a todos os mente exterminada”.
Bispos do Brasil, lembrando que hoje, 13 de COMO Ė A SITUAÇÃO RELIGIOSA 
junho, é o Dia de Orações pela Lituânia. Ê o NA LITUÂNIA? (
Dia de Luto na Lituânia, recordando o início Na Lituânia, todos os bispos foram im- 
do genocídio de 40.000lituanos. pedidos do pastoreio. Os padres, os irmãos e

as irmãs foram uns torturados e martirizados
COMO ERA A LITUÂNIA? — A Li-e outros deportados. Poucos foram os sacer- 

tuânia, antes da Segunda Guerra Mundial, dotes que permaneceram. Os seminários 
era uma república indeperidente, com a f°ranl ocupados pelos invasores e fechados, 
população de 4.050.000 habitantes. Era 
católica. O Papa P» XII afirmou que a Grande parte das igrejas foi transformada em 
Lituânia é a fronteira do Catolicismo no ex- fábricas, armazéns, salões e museus. A 
tremo norte da Europa Catedral de Vilnius é uma galeria de arte e

sala para concertos, o templo nacional de São
A população católica construiu f.202 Casemno, Tmdroeire-dft Lituânia,-fri convert 

igrejas. Contava com 12 bispos, 1.646 sacer- ^do em museu do ateísmo.
dotes, 1.586 irmãos e irmãs. _

O ensino religioso é rigorosamente
OCUPAÇÃO RUSSA - A15 de junho de 

1940, a Lituânia foi invadida pela Rússia e a 
partir de 1941 incorporada à Rússia. Não 
existe mais como nação independente.

proibido.
Menores de 18 anos, professores e fun

cionários do governo não podem frequentar a 
igreja.

Toda a imprensa religiosa é estritamente
A noite de 13 para 14 de junho de 1941 

marcou o genocídio dos lituanos. Nesta 
noite, foram presos 40.000 lituanos e depor
tados para a Sibéria. Foram requisitados 
caminhões e todos os veículos por policiais 
soviéticos e agentes convocados, sem saberem 
o que aconteceria. Ã noite, começou a violên
cia dos membros do KGB. Famílias inteiras 
foram arrancadas violentamente das camas e 
aos empurrões embarcadas nos caminhões 
que as levaram à estação férrea. Ali, esposas 
separadas dos,esposos, filhos dos pais, foram 
lotando vagões de carga de gado sem janelas, 
sem ventilação, sem comida, levados para a 
Sibéria. Só nesta noite, foram presos e depor
tados 40.000 lituanos. Muitos deles não 
chegaram ao destino. Foram morrendo, ora 
barbaramente sacrificados pela violência dos 
russos, ora de fome, de sede, de doenças.

Os livros de André Martin e de Peter Falk 
descrevem a perseguição religiosa e as violên
cias cometidas.

Um filho conta o que aconteceu com o pai. 
“A língua foi arrancada por um barbante, a 
pele dos braços e das pernas estava se desen
carnando, porque foi fervida. Os órgãos 
geni tais foram esmagados. Outros corpos 
também mutilados desta maneira jaziam a 
seu lado. Lamentos e gritos de minha mãe e 
de outras pessoas, que eu não conhecia, en
chiam o ar, amaldiçoando os bolchevistás, 
com estas palavras: antropófagos, bestas, in
fames”.

Ė o depoimento do jovem lituano Liudas 
Simutis, que presenciou o horror no mundo 
comunista.

Estava ele preso e condenado à morte. Foi 
depois a pena de morte comutada por 25 
anos de trabalho forçado, num regime severo. 
Apelou para a libertação, sem resposta. 
Depois de 21 anos e 8 meses de reclusão, con
seguiu em 1976 a libertação. Saiu sem saúde, 
aos 42 anos, metade dos quais passados no 
campo de concentração, com .trabalhos for
çados no paraíso soviético. Ao sair, assim se 
expressou Liudas Simutis: “Quase todos os 
povos honestos (se ainda podem ser cha
mados depois do que viu) .olharam calados o 
massacre dos lituanos por soldados soviéticos.

proibida.
A Igreja na Lituânia está praticamente 

condenada à morte.
O QUE OS CRISTÃOS LIVRES FA

ZEM?
A Lituânia perdeu um terço de sua po

pulação ou seja 1.103.000 habitantes, tendo 
certamente morrido milhares, chegando uns 
a dizer 400 mil. O Cardeal-Arcebispo de 
Colônia, Dom JosephHoeffmer,nos adverte, 
dizendo: “Nós é que somos a Igreja do Silên
cio, quando satisfeitos nos contentamos em 
qualificar nossos irmãos que sofrem “de 
Igreja do Silêncio". Nós é que somos surdos e 
sem voz, ficando calados e impassíveis, não 
respondendo ao apelo dos nossos’irmãos, 
apelo feito de sangue e de fogo”.

Nós, os bons cristãos do mundo livre, 
ficamos olhando de braços cruzados, incons
cientes, preocupados egoisticamente com o 
nosso bem-estar social.

Dom Luciano Mendes enviou também a 
carta do Padre Pranas-Francisco Cavenas, 
salesiano, presidente da União do Clero 
Lituano no Brasil.

Diz o Padre Pranas: “Os lituanos em sua 
Pátria e no exterior necessitam de apoio 
moral do mundo livre. Todo o mundo lituano 
no exterior e, em particular, na Pátria, con- 
culcada pela opressão soviética, ficou sen
sibilizado com a Campanha de Orações pela 
Lituânia, promovida, por muitas Dioceses no 
mundo e também pela CNBB.

Para tanto, junto com o agradecimento, 
sentimo-nos na obrigação de renovar humilde 
e ardente pedido à CNBB e a todos os Srs. 
Bispos do Brasil para que tenham a bondade 
de promover também este ano em sua Diocese 
um Dia de Orações pela Lituânia.

Temos certeza de que os Senhores Bispos, 
com o povo católico brasileiro, não se es
quecerão de seus irmãos lituanos.

Celebramos o Dia de Orações pela Li
tuânia, que é também o Dia de Luto Na
cional, quando na noite de 13 para 14 de 
junho de 1941, foram presos e deportados 
40.000 lituanos para a Sibéria”.

Este apelo é também meu.

Orações pela 
Lituânia na 

catédral da Sé
Foi celebrada, na manhã de 

ontem, na catedral da Sé, mis
sa em comemoração ao Dia In
ternacional de Orações Pela 
Lituânia. Na ocasião, cerca de 
300 pessoas, lituanos ou descen
dentes, voltaram a lembrar e 
lamentar os acontecimentos da 
noite de 13 para 14 de junho de 
1941, quando as tropas da 
polícia soviética executaram 
terrível plano: .numa só noite 
prenderam e depois depor
taram para a Sibéria 40 mil 
lituanos considerados Ueals ao 
regime soviético, instaurado 
um ano antes na Lituânia.

A tnlssa de ontem na catedral 
tol ■ concelebrada pelo bispo 
auxiliar da Região Sé, d. Dédo 
Pereira, padre Pranas Francis
co Gavena, presidente da União 
do Clero Utuano do Brasil, 
monsenhor Pio Ragaxtaskas e 
ainda pelo padre José Seske- 
viclus.

UM POUCO DE HISTORIA

O presidente da União do 
Clero Utuano ao Brasil, padre 
Pranas Francisco Gavena, con
ta que “este é o segundo ano em 
que a missa em comemoração

lembra que “desde 1940, a 
Lituânia foi ocupada militar
mente, sendo Incorporada à 
URSS no ano seguinte. Agora o 
ensino religioso é proibido. Hâ 
bispos exilados, enquanto os 
demais não podem exercer seu 
trabalho pastoal. Apenas um 
taxo das igrejas existentes es
tá abata ao povo. Muitas se 
transformaram em fábricas, 
armazéns, museus, etc.”

“Mas, apesar de tudo, frisa o 
presidente da União do Clero 
Utuano no Brasil, a Igreja está 
viva, seja oficialmente 
tolerada como tal, sejà como 
Igreja-Catacumba. E os ca
tólicos se agarram à fé, através 
da Eucaristia e da devoção í 
Nossa Senhora. ”

Fora do seu pais, os lituanos 
estão organizados numa Co- 
munidsde Lttuana Mundial e no 
Comitê de Libertação da Li- 
Sia, com sede em Washlng-

Todos, porém, precisam do 
apoio moral do mundo livre, 
lembra o padre Pranas Fran
cisco Gavena. Daí e surgimento 
da Campanha de Orações pela 
Lituânia, a ser desenvolvida 
em todas as arquidioceses do 
Brasil.

O presidente da União do 
Clero Lituano no Brasil explica 
ainda que “a Lituânia é, atual
mente, o único pais totalmente 
católico na infausta União 
Soviética. Está situada na ex
tremidade nórdlca da Europa, 
perto do mar Báltico, habitada 
há mütaios pelo povo lituano, 
que fala sua própria lingua, do 
tamo bjdtlco.

Folha da Tarde
à Nação Lituânia é celebrada 14.6.82
na ratedeHxl&SôoÇaufo’’. Ele

O ZÕO PAULO

Rezemos pela Lituânia
Uma CAMPANHA DE ORAÇÕES PELA 

LITUANIA está sendo lançada pela Comuni
dade Lituânia Brasileira, através do Pe. 
Pranas-Francisco Gavena, presidente da 
União do Clero Lituano no Brasil.

Como se sabe, desde 1940, a Lituânia foi 
ocupada militarinente, sendo incorporada à 
URSS no ano seguinte. Agora o ensino reli
gioso é proibido. Há bispos exilados, enquan
to os demais não podem exercer seu traba
lho pastoral Apenas 1/3 das igrejas existen
tes estão abertas ao povo. Muitas se transfor
maram em fábricas, armazéns, museus, etc.

Mas, apesar de tudo, a Igreja está viva, 
seja oficialmente, tolerada como tal, sejam 
como Igreja-Catacumba. E os católicos se 
agarram à fé através da Eucaristia e da devo
ção a Nossa Senhora.

Fora do país, os lituanos estão organiza
dos numa Comunidade Lltuana Mundial e 
no Comitê de Libertação da Lituânia, com 
sede em Washington. Todos, porém, precisam 
do apoio moral do mundo livre. Daí* o surgi
mento dessa CAMPANHA DE ORAÇÕES PE
LA LITUÂNIA, a ser desenvolvida em todas as 
arquidioceses.

A sugestão é que seja fixada a data de 
13 de junho como DIA DE ORAÇÕES PELA 
LITUANIA. Porque foi na noite de 13 de ju
nho de 1941 que a polícia soviética iniciou o 
genocídio do povo lituano: naquela noite fo
ram 40 mil deportados para a Sibéria... RE
ZEMOS PELA LITUANIA!
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este ano contará com a participação do 
Sr. Arvidas Žigas de Chicago, membro 
da diretoria do movimento dos Ateiti
ninkai.

Qualquer informação poderá ser obti
da com Milda — Tel. 813-7319.

REFLEXÕES^
... A COLÔNIA ESTÁ MORRENDO?

O que se nota hoje em dia, é a mui
to pequena participação de todas as 
faixas etárias de nossa coletividade, nos 
trabalhos sociais, políticos e culturais 
relacionados à colônia.

Um raciocínio lógico levaria ao enten
dimento de que é a juventude quem de
veria manter e renovar as tradições litu- 
anas, mas o que vemos nós? Uma total 
alienação por parte da grande maioria, 
chegando até ao afastamento de vários 
elementos que poderíam atuar mais di
retamente em nossas atividades. Dian
te disso, cada grupo, cada associação 
toma uma posição individualista, inibin
do mais a abertura a novos participan
tes, que renovariam os valores e abri
ríam os círculos...

Essa desorientação generalizada (da 
juventude) sobre a validade de um ser
viço por nossa segunda pátria, ê cada 
vez mais notada, quando os dirigentes 
naturais não assumem as responsabili
dades que lhes competem, e não procu
ram soluções. Isso é justamente o que 
todos esperam deles: compromisso e 
lealdade.

Assim diante desse quadro, devemos 
refletir sobre a necessidade de revolu
cionar as bases, e novas idéias, pois 
um grupo que se intitula descendente 
de uma raça forte, deve saber definir 
e lutar pelos ideais e interesses coleti
vos, não permitindo que interesses pes
soais continuejm dominando os pensa
mentos.

Ė fato também, que todos os que co
locam a comunidade acima de si mes
mo, sentiram na carne os dissabores des-

HUMOR 

sa atitude. Mas enfim, esse ė o preço 
que iremos pagar se quisermos ver res
surgir o espirito de lituanismo em nosso 
meio.

NOTA: — Esta coluna terá o intuito de 
colocar umaireflexões sobre a vida da 
nossa colonia. Desejamos contudo, que 
não seja encarada como critica negativa 
e esperamos que todos aqueles que tive
rem outros assuntos relacionados, nos 
procurem.

“MES"

RELEMBRANDO
Ainda está valendo o concurso de 

assinaturas para o Mūsų Lietuva.
Olha que o$ prêmios são em Dólares:
US$350 — para o primeiro
US$250 — para o segundo 
US$150 — para o terceiro 
Até o final de junho estamos assim:
K. Butkus — 4 assinaturas, J. Drauge

lis — 1, K.J. Goulart — 1, R. Schultz - 
1, J. Labutis — 1, A. Baltušis — 1, J.P. 
Stulgys — 1, A. Stanki — 1, V. Cemar 
ka — 1, J. Skistima — 1.
AOS INTERESSADOS:

A Redação está distribuindo os qua
tro últimos números do M. L. para 
quem quiser conhecê-'lo.

Ė só ligar para 273-0338, comunican
do nome e endereço de pessoas que 
ainda não sejam assinantes.

ATEITININKAI
O Grupo dos Ateitininkai realizará 

nos dias 17 a 25 de Julho seu acampa
mento de inverno na Lituanika, o qual,

DOS ARTISTAS DE NOSSA COLONIA.

O GRUPO PALANGA está planejan
do seu acampamento nos dias 10 a 17 
de julho na Lituanika.

Qualquer informação falar com Eu
genia. Fone: 63-9343.

IV TAÇA DAS NAÇÕES
SÁO CAETANO DO SUL
Contamos com a participação de to

dos na abertura que será dia 1 de Agos
to no Ginásio Sta. Maria à Rua Cavalhei
ro Ernesto Giuliano 1301.

Haverá apresentações dos represen
tantes e grupos folclóricos a partir das 
8:00 hs.

Para o Time de Futebol, aguardamos 
ainda os interessados nos seguintes pon
tos: Bar do Vito ou com Tumas 274- 
2496 à noite.

Vamos lá. .
Semana que vem tem mais

Dr. Vincas Kudirka, autor do hino 
nacional lituano

6



NR. 27 (1766) 1982.VII.8________________

MŪSŲ ŽINIOS
LITERATŪROS BŪRELIO 115-tasis 
pobūvis įvyko š.m. birželio m. 26 d. 
19 vai. A. ir H. Mošinskių privačiame 
bute.

1. Pradėta Lietuvos paviljono paro
doje atsilankiusiųjų įspūdžiais ir įverti
nimu. L.B. Pirmininkas p. J. Tatarūnas 
pareiškė, kad paroda tikrai gerai praėjo 
ir turėjo didelį pasisekimą, nes čia ypač 
padėjo ir prisidėjo savo darbu ir pastan
gomis Muziejaus-Archyvo Komisija, L. 
Sąjungos-Alianęa nariai ir kt. Išdalinta 
virš 2.000 lapelių propagandinių apie 
Lietuvą ir gražių pajamų davė "krautu
vėlė” ir bufetas. Kai kurie eksponatai 
buvo dar panaudoti parodoje V. Zelino- 
je Seselių Pranciškiečių gimnazijos 30- 
tojo jubiliejaus proga.

2. Svarstoma buvo "Lietuviškų Para
pijų Metų" atsišaukimas j lietuvius kata
likus. Kur kiekvienas pasisakė savo nuo
monę ir bendras pranešimas tuo klausi
mu bus patiektas liepos m. 2 d. organi
zacijų atstovų susirinkime V. Zelinos 
klebonijoj.

3. Jau susitarta su LB Pirmininku p. 
Jonu Tatarūnu, kad mūsų didžiojo poe
to Maironio 50 mirties minėjimas bus 
atžymėtas viešai lietuvių ir portugalų k. 
š.m. rugsėjo m. 19 d. S. Paulo miesto 
centre — Biblioteca Municipal, Salão de 
Mario de Andrade. Siam minėjimui bus 
specialus susirinkimas liepos m. 31 d. 
šv. Kazimiero Parapijos patalpose. Me
džiaga programai — žodinė jau yra ruo
šiama Literatūros Būrelio bendradarbių.

4. Rimtos programos paįvairinimui, 
H. Mošinskienė paskaitė specialiai mums 
sukurtą Gražinos Boleckienės feljetoną 
"Mūsų Dešimtmečio" pristatymas iš 
linksmosios pusės, kurį galėsite pasiskai
tyti "M. Lietuvoj". — Autorė asmeniš
kai dalyvavo, atvykusi specialiai iš Rio 
de Janeiro knygos pristatymo vakaronė
je, ir už savo "įspūdžius" ji pati atsako. 
Bet juokėmės visi "pilvus susiėmę”!

5. Inž Algirdas Mošinskis pristatė ir 
kalbėjo apie "DLK ALGIRDĄ", Dr. Al
girdo M. Budreckio istorinę monografi
ją, išleistą 1981 m. jlAV-ėse, LŠST Si
mo Kudirkos šaulių kuopos New Yorke. 
Pristatymas buvo įdomus ir išsamus, 
ypač tiems, kurie domisi Lietuvos isto
rine praeitimi. Ištraukas skaitė: Alf. Pe
traitis, Arūnas Steponaitis ir Pr. Gavė
nas.

J. BUTRIMAVIČIUS
ADVOCACIA

CIVIL; Inventário, Despejo, etc. COMERCIAL: Falência, Cobrança, etc. 
TRIBUTÁRIA: Imposto de Renda, ICM, IPI

Rua Barão de Iguape. 212 - 4o and. s/45 • Liberdade Fone: 279-5931
Horário das 9:00 às 11:00 e das 14 :00 às 18 .*00

Rua Campos Novos» 590 • V. ZeLina - Horário das 19:00 às 21 .*00

KLABAMA LIETUVIŠKAI

MŪSŲ LIETUVA

dėmesį oi
naujos musu Lietuvos kainos

Pragyvenimas kyla, infliacija didėja.
Deja, ir ML turi prisitaikyti prie naujų 
gyvenimo sąlygų pabranginant laikraš
čio kainą ir kitas paslaugas.

Nauja prenumeratos kaina (iki 1983 
m. sausio mėn.) yra Cr$.2.300,00; atski
ro nr. kaina Cr$.50,00; skelbimų, sveiki
nimų, užuojautų cm/koluna Cr.200,00.

Garbės-Paramos prenumerata: Cr$. 
6.000,00; vieno nr. Garbės leidėjas Cr$. 
4.500,00.

UŽSIMOKĖJO UŽ "ML"
Kazimieras AMBRAZEVIČIUS

Cr. 2.000,00
Dr. Vitas KIAUŠAS Cr. 3.000,00
Vladas BANAITIS Cr. 2.000,00
Albinas BUDREVIČIUS Cr. 2.000,00
Irena BALEIŠIENĖ Cr. 3.000,00
Alfonso VAITIEKAITIS Cr. 2.000,00
NAUJI "ML" SKAITYTOJAI
Claudio BUTKUS Cr. 2.000,00
Julia SKISTIMAS C r. 1.500,00
Vytautas ČEMARKA

(užsakė k.J.Šeškevičius)Cr. 1.500,00 
Milda Paula REMENČIŪTĖ 2.000,00

GARBĖS - RĖMĖJO PRENUMERATA
Inž. Gražvydas BAČELIS Cr. 4.000,00

Užsakykite "ML" giminėms ar pa
žįstamiems. Tai gera dovana.

Susipažinimui siusime veltui ML visą 
mėnesį. Duokite galimų naujų skaityto
jų adresus kad ir telefonu 273-0338.

• Esame didingos istorijos tauta 
ne tik laimėjimais, bet ir pralaimė
jimais — ne tik Žalgiriu, bet ir Krau
liais- DR. J. GIRNIUS

6. Alf. Petraitis patiekė Miguel de 
Unamuno, romano "Vienos aistros isto
riją" romano vertimą rašytojo Povilo 
Gaučio, įvertinimui sekančio Būrelio 
pobūviui, kuris įvyks liepos m. 31 d.
19 vai. šv. Kazimiero Parapijoje.

Pobūvio užbaigoje buvo arbatėlė ir 
pakeltos "Lietuviško krupniko" taurės 
A. ir H. Mošinskių vedybų 45 metų su
kakties proga.

H.M.

... , 7

"MUSU DEŠIMTMETIS"
Išleido: B.L.B. Literatūros Būrelis 
Redagavo: Halina Mošinskienė 
Spaudė: "Mūsų Lietuvos" spaustuvė 
Viršelis ir vinjetės: Onos M. Petraitytės 
Liblik
Tiražas: 500 egz.
São Paulo, Brazilija, 1982
Kaina Cr$. 1.000,00

Knyga gaunama "Mūsų Lietuvos" 
redakcijoje-

ran

AUKOS LITUANIKOS KOPLYČIAI
A. Bumblis................. Cr. 10.000,00
A. Baužys.................. Cr. 10.000,00
Ona............................
A.ą. O. Jocienės

Cr. 5.000,00

atminimui.............
V. Zelinos Bažnyčios

C r. 5.000,00

Giedotojos............. . Cr. 4.000,00
0. Šimonienė............. . Cr..4.000,00
Sofija Pilipavičienė . .. . Cr. 3.000,00
O. Zalubienė............... . Cr. J.000,00
J. Veiverytė................. . Cr. 1.000,00

Visiems aukotojams nuoširdžiai dė
kojame. Dievas visiems teatlygina.

Nežiūrint nuolatinio lietaus trukdy
mo, koplyčios statyba eina j pabaigą.

Jieškomi geradariai nupirkti varpui, 
kryžiams (iš lauko ir vidaus) altoriui ir 
šventoriaus sutvarkymui.

Prisidėkite ir jūs savo auka koplyčios 
užbaigimui.

Visų maloniam nustebimui, koplyčia 
išėjo panaši j senąją (Vytauto statytą) 
Zapyškio Bažnyčią.

PRANEŠIMAS
Vyrų Brolija rengia šventkelionę į 

Bom Jesus de Pirapora rugpjūčio (Agos
to) 8 dieną. Autobusai išvyks iš Casa 
Verdes ir V. Zelinos.

Bilietus galima gauti: Casa Verdėj — 
pas da. Maria; V.Zelinoj — pas Brolijos 
narius.

Šv. Juozapo Vyrų Brolija

“KAUBURĖLIAI"
Visapusiškai subrendusio poeto, KLE

MENSO JŪROS, gerai apvaldžiusio for
mas, stipriai, pajėgiai išreiškiančio jaus
mus ir vaizdus eilėraščių rinkinys.

Leidinį galima gauti pas autorių:
Klemensas Jūra
SUARÃO — Edif. São Paulo, apto.68 
11740 ITANHAEM, SP.

PARDUODAMAS
ŽODY NAS

DICIONÁRIO
PORTUGUÊS —LITUANO

Kreiptis į Šv. Kazimiero parapiją, 
R.Juatindiba, 28, tel. 273—0338
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MŪSŲ ŽINIOS
Ll ETŲ VIŠKOS PARAPIJOS M ETAI

Liepos mėnesio antrę dienę V. Zeli- 
nos klebonijoje susirinko būrys tautie
čių, besirūpinančių įgyvendinti lietuviš
kos parapijos metų idėję. Pirmiausia vi
si nauji dalyviai pasisakė, kas jų many
mu būtų darytina, kad mūsų parapijos 
būtų gyvesnės ir turėtų tikresnę ateitį. 
Vėliau pirmajame posėdyje dalyvavusie
ji perdavė nuomones, kurias jie surinko 
iš savo atstovaujamu draugijų narių. Po 
trumpų diskusijų buvo nutarta, kad sek- 
mingesniam darbui reikėtų išrinkti pre
zidiumą. | prezidiumę buvo išrinkti: 
Prel. P. Ragažinskas — pirmininku, Ing. 
L. Mitrulis — vice-pirmininku, ponios 
Lucija Butrimavičienė ir Vera Tataru- 
nienė — sekretorėmis. Sekančiame posė
dyje bus svarstomas platesnio lietuvių 
visuomenės susirinkimo sušaukimas (te- 
mę pristatys prezidiumas) ir kaip j para- 
piję įtraukti mūsų jaunimę (temę prista
tys p. E.Bacevičienė, J. Dielininkaitis ir 
Klaudijus Butkus.

Posėdžiai vyks kiekvienę pirmę mene-' 
šio penktadienį 20 vai. V. Zelinos klebo-' 
nijoje. Posėdžiuose dalyvauti kviečiami 
visi lietuviai, kurie norėtų prisidėti prie' 
Lietuviškos Parapijos Metų minčių įgy
vendinimo.

Šiame posėdyje dalyvavo (dalyvių la
po pasirašymo tvarka) L.M.Jodeiytė Bu
trimavičienė, P.O.Butrimavičius, kun.P. 
Gavėnas, Prel.P. Ragažinskas, Norbertas 
Stasiulionis, Antanas Rudys, Eugenija 
Bacevičienė, Angelina Dirsė Tatarūnas, 
A. Vera Tatarūnas, Jonas Tatarūnas, 
Leonardas Mitrulis, Nardis Antanaitis, 
J.A. Dielininkaitis, Endrikas Guzikaus- 
kas, Klaudijo Butkus, k. J.Šeškevičius. 
Posėdžiui pirmininkavo k. J. Šeškevičius. 
Posėdis baigėsi 20 vai. Dalyviai dar gėrę 
valandėlę dalinosi mintimis — šnekučiuo
damiesi.
Sekantis pasitarimas bus rugpiūčio 6 
diena.

PAGERBTAS KOM. DR. JONAS RIM
ŠA

Birželio 28 dienos vakarę São Paulo 
Miesto Savivaldyba — Camara Munici
pal — perkėlė savo susirinkimę j Savival- 
dybos klubę — Clube Municipal — neei
liniam posėdžiui. Mat, buvo nutarta vie
šai išreikšti São Paulo miesto Savilvady- 
bos padėkę kom. dr. Jonui Rimšai už 
jo didelius nuopelnus, jam įteikiant 
Miesto Savivaldybos pagarbos i r,padė
kos diplomę ir žyminį — Anchietos me
dalį.

Iškilioj Savivaldybos klubo salėj susi
rinko rinktinė pakviesta publika: Cama
ra Municipal pirmininkas dr. Theodor 
Paulo Ruis de Oiveira, pagerbimo inici
atorius "vereador" Jorge Tomas Lima, 
kiti Savivaldybos nariai — "vereadores" 
bei sekretoriai, Sta. Catarinos bei Para- 
nos valstijų gubernatorių atstovai, Im- 
batubos miesto savivaldybos bei įvairių 
pramonių vadovybių atstovai, augšti in- 
dustrialai ir kt.

LITUANIKOS SVEČIU NAMAI 
LAUKIA SVEČIU

Praėjusį pirmadienį j Lituanika buvo 
nuvykę P. Šimonis, J. Petrokas, O Koro- 
lovienė, 0. Šimonienė, K. Nanartonie- 
nė, Elena Medalskienė, Dėdė Juozas ir 
B. Alionis. Alionis dirbo prie šviesos ko
plyčios įvedimo, kiti sutvarkė svečių na
mus atostogų metui.

PARDUODAMI PAŠTO ŽENKLAI
Turiu pardavimui daug pažto ženklų - 

įvairiausių valstybių. Turiu taip pat žur- i 
nalo GEOGRAFIC MAGAZINE 300 
egzempliorių. Irdar3egz. K. Būgos 
RINKTINIAI RAŠTAI. Galima kreiptis: į 
Antonio Joziunas, Rua Ernesto Naza- 
ret 141, 07000 Paraventi, Guarulhos,SP... L—
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JUOZAS IR EUGENIJA VAIKSNORAI
a. a. Juozo Vaikšnoro mirties metinių proga (1954.VII.2 d) 

Širdingai dėkojame pp. Vaikšnorams už paramę spaudai
ir pagerbiame a.a. Juozo Vaikšnoro atminimę

Administracija

Šio "ML" numerio
GARBĖS LEIDĖJAI

Hnstatytas kaip lietuvis, gimęs ir išsi
mokslinęs Lietuvoj, 1930 metais dr. 
Jonas Rimša atvyko Brazilijon. Čia 
tuoj iškilo savo darbštumu ir iniciaty
vom — jo nuveikti darbai, ypač Imbitu- 
boj (Sfa. Catarina), išliks Brazilijos isto
rijoj.

Pasižymėjęs savo darbais agronomi
joj, pramonėj, statyboj, o taip pat poli
tinėj, socialinėj ir šalpos srity. Jo di
džiausia pramonė — Industria Cerami- 
ca Imbituba S. A. — daug prisideda prie 
Brazilijos krašto pažangos.

Ilgas sęrašas taipopat ir padėkos bei 
pagarbos diplomų, kuriuos dr. Jonui 
Rimšai suteikė įvairios Brazilijos insti
tucijos. "Devynių milionų miestas šį va
karę Jųr pagerbia ir Jums dėkoja", kal
bėjo Camara Municipal pirmininkas 
oficialioj kalboj, įteikdamas diplomę 
ir Anchietos medalį.

Buvo pagerbta ir ponia Paula Rim- 
šienė, "neatskiriama kom. dr. Jono Rim
šos bendradarbė".

Po oficialios dalies buvo pateiktas 
kokteilis.

Iš lietuvių pusės kom. dr. Jono Rim
šos pagerbtuvėse dalyvavo BLB-nės 
valdybos pirmininkas p. Jonas Tataru- 
nas su ponia Vera ir kun. Pr. Gavėnas.

ŠALPOS RATELIS
l ŠALPOS RATELI įnešė savo duok

lę:
Jonas Jakatanvisky

(mėnesinė). . ■ -Cr. 1.000,00 
N.N............................ ’ - Cr.20.000,00
B. Šeima................... Cr. 3.000,00
Petras Šimonis........ Cr. 5.000,00

• -Kas bėga nuo lietuviškos spau
dos, bėga nuo savo tautos

ŠALPOS RATELIS
Yra organizacijų ir pavienių tautiečių, norinčių įsipareigoti kas mėnesį 

paremti savo įnašu ŠALPOS RATELIO tikslus. Patogumo dėlei, galima 
išsikirpti šį įrašę ir pasiųsti, kartu su auka (čekiu ar grynais pinigais), šiuo 
adresu:

ŠALPOS RATELIS
Rua Juatindiba, 28
03124 SÂO PAULO, SP.

Siunčiu ŠALPOS RATELIUI Cr. . . ...........
Data:............................. Vieta:...................................
Parašas:......................................................................
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