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Ne valstybė
Ne organizacija

BET BENDRUOMENĖ

Nors Lietuviu Bendruomenė jau veikia visur, kur tik yra lie
tuviu, ir dirba visose, lietuviams svarbiose, veiklos srityse, ta
čiau dar yra daug žmonių, nesuprantančiu nei jos esmės, nei 
paskirties. Iš vienos pusės retkarčiais bendruomenininkams 
primenama, kad jie bando per plačiai užsimoti, per daug veik
los aprėpti, per daug autoriteto įsigyti ir elgtis taip, lyg Ben
druomenė būtu kokia nors valstybė, nariai jos piliečiai, o įvai
rios valdybos lyg kažkokios tos valstybės įstaigos. "Bendruo- - 
menė ne valstybė" — ne vienas kartais pastebi, tarsi norėda
mas vieną ar kitą Bendruomenės veikėją "pastatyti ant žemės"

Taip. Sutinkame ir dėl to nesiginčyjame. Niekas ir nesako, 
kad Bendruomenė yra valstybė ir kad jos tarybų ar valdybų 
nariai būtu kokie nors valstybės oficialūs pareigūnai. Tačiau 
Bendruomenė nėra nei organizacija.. Tiksliau — ne tokia orga
nizacija, kaip mes visi kad organizaciją suprantam. Valstybę, 
kurios sąvoka iš viso sunkiai aptariama, mes suprantam kaip 
iš vienos ar kelių tautu sukurtą gal daugiau politinę bendruo
menę, gyvenančią tam tikroje griežtomis ribomis apibrėžtoje 
teritorijoje, tvarkomą griežtu įstatymu, kuriu vykdymą prižiū
ri aukščiausia, įvairiais būdais atsiradusi valdžia, turinti jėgą į 
tu įstatymų ribas grąžinti iš jų išėjusius piliečius. Pačia plačiau-, 
šia prasme aiškinant, net ir valstybė būtų organizacija, bet ji 
būtų jau pats aukščiausias jos ribose gyvenančių žmonių susi
būrimas, stovintis virš kitų, įvairiu specialiu paskirčių susibūri
mu, siekiantis jau visiems bendrų tikslų.

Organizacija gi būtu jau sujungimas j vieną visumą ir pla
ningas tvarkymas savarankių tik tam tikro, tik šiai grupei bū
dingo, specifiško tikslo siekiančių žmonių. Kaip gyvenimo pa
tyrimas rodo, tam tikromis ribomis apibrėžtoje teritorijoje te
gali būti tik viena valstybinė organizacija ir viena aukščiausia 
valdžia. Tačiau specialiu paskirčių organizacijų, kaip politi
kos, kultūros, religijos, šalpos, mokslo, meno, labdaros, pra
mogos ir begalybės kitokių gali būti kiek tos valstybinės orga
nizacijos piliečiai (nariai) tik nori. Bet kiekvienoje valstybėje 
yra labai daug nė vienai kokiai nors specialiai organizacijai ne
priklausančiu piliečių, pasitenkinančiu tik savo priklausomy
be valstybinei organizacijai ir sąžiningai atliekančių pareigas.

Čia stambmenomis aptartos valstybės ir organizacijos sąvo
kos yra išdava jau per daug metų, net per daugelį amžių, nu
sistovėjusios civilizuotu tautų tvarkymosi ir tarpusavio ben
dravimo sistemos, kurią esame įpratę laikyti logiška ir norma
lia.

Valstybių ir tautų išeivijos, nors irgi yra labai senas reiški
nys, tačiau tokios logiškos bei normalios tvarkymosi su kito
mis išeivijomis bendravimo sistemos nėra sukūrusios. Kiek
viena išeivija bandė kaip nors tvarkytis, kaip nors organizuo
tis, bet beveik visuomet tos pastangos pasibaigė įsiliejimu j 
gyvenamojo krašto visuomenę, priėmimą jo gyvenimo būdo, 
papročių, kalbos ir, pagaliau, tautybės. Daug priežasčių dėl 
tokio išeiviju likimo būtu galima priskaičiuoti, bet kažin ar 
ne pati svarbiausia iš jų buvo nesusipratimas, nenoras ar ne
sugebėjimas išeivijos suorganizuoti j vieną, pagrindinę, vyrau
jančią, aukščiausią, vieną bendrą vyriausią vadovybę turinčią, 
j tautą bei tautybę atsiremiančią organizaciją. Ne valstybę, 
bet panašią j valstybę organizaciją.

Atrodo, kad mes, Antrojo pasaulinio karo lietuviai išeiviai, 
bent tokio savo nelemto kelio pradžioje tai lyg pajutome, to
kio vieno bendro aukščiausio visos išeivijos junginio būtinu-

PLB valdybos pirmininkas Vytautas Kamantas kalba bal. U-tos 
konferencijoje Dainavoje.

mą buvome supratę, užtat ir įkūrėme Pasaulio Lietuvių Ben
druomenę. Ne valstybę, ne organizaciją, bet Bendruomenę.

Bendruomenės tikslai, taip, kaip ir valstybės, yra bendri 
visiems lietuviams — šiuo metu ir išeiviams, ir pasilikusiems 
okupuotoje Lietuvoje, nes jie yra: išlaikyti lietuvybę ir atgau
ti lietuviu tautai valstybinę nepriklausomybę. Kaip valstybė 
visus jos teritorijoje gyvenančius žmones jungia pilietybės 
pagrindu, taip Lietuviu Bendruomenė visus po pasaulį paskli
dusius lietuvius siekia apjungti tautybės pagrindu. Kaip vals
tybei, be savo piliečiu gerovės ir saugumo,rūpi jų tautišku
mas, švietimas, kultūra, socialiniai reikalai, taip pat tie reika
lai rūpi ir Bendruomenei. Kaip kultūringoje ir humaniškoje 
valstybėje demokratiškai išrinkta valdžia pačiu piliečių nu
statytu būdu visa tai tvarko ir koordinuoja, taip pat daro ir
gi taip pat demokratiškai visos išeivijos lietuvių išrinkta Pa
saulio Lietuviu Bendruomenės vadovybė. Kaip humaniškos 
ir demokratiškos valstybės ribose gali laisvai veikti politikos, 
kultūros, religijos, mokslo, meno ir įvairios kitos specialios or
ganizacijos, taip jos laisvai ir nepriklausomai gali veikti ir Pa
saulio Lietuviu Bendruomenės apimtyje. Kaip mes, siekdami 
Lietuvai nepriklausomybės, žinome, kad tauta visapusiškai 
vystysis tik būdama susiorganizavusi į laisvą ir nepriklausomą 
valstybę, taip pat turėtumėm žinoti, kad mes, išeiviai, daug il
giau išsilaikysim tik visi susibūrę j visiems mums bendro tiks
lo siekiančią, visų mūsų demokratiškai išrinktos vyriausios va
dovybės koordinuojamą Pasaulio Lietuvių Bendruomenę.

Valstybė lieka valstybe — dabar mes jos ir neturim. Organi
zacija — tegyvuoja. Ji turi specifiškus tikslus. O bendru tiks
lų siekti junkimės visj j Lietuviu Bendruomenę.

PASAULIO LIETUVIS

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka

1



2 MŪSŲ LIETUVA

SEMANA M O

1

"NOSSA LITUANIA"
Metine prenumerata Brazilijoj CrS. 2.300,00
Prenumerata paprastu paštu j užsieni: 35 DoL
Prenumerata oro paštu Šiaurės Amerikon: 60 DoL
GARBĖS PRENUMERATORIUS CrS. 6.000,00
Užuojautos. Sveikinimai ir Skelbimai (Anúncios) mokami už skilties (Coluna) centimetrą po CrS.200,00
Už skelbimu kalbą ir turini, Redakcija neatsako . Rašiniai grąžinami tik autoriui prašant
Straipsnius ir Korespondenciją Redakcija taiso bei tvarko savo nuožiūrą.
Pavarde pasirašyti straipsniai nebūtinai išreiškia Redakcijos bei leidėju nuomone.
Čekius. Perlaidas ir administracinius laiškus rašyti FRANCESCO GAVĖNAS ar PETRAS RUKŠYS vardu.

Is Aušros Nr% 29
RUSINIMO KELIAI

Iš visų Tarybų Sąjungos vidaus problemų, 
nuolatos trukdančių ramų Kremliaus senukų 
miegą, viena sunkiausiai sprendžiamų yra na
cionalinis klausimas. Jis ypač pavojingas Krem-
liui tuo, kad jo paaštrėjimai dažniausiai kyla 
stichiškai ir iš anksto jų neįmanoma nuspėti. 
Tokių nacionalinių protrūkių žinoma gana 
daug: jaunimo demonstracija Vilniuje po “Žal
girio” futbolininkų laimėjimo prieš Smolens
ko komandą, Gruzijos jaunimo kova dėl gruzi
nų kalbos pripažinimo vienintele respublikos 
valstybine kalba, Estijos jaunimo bruzdėjimas 
dėl estų kalbos ir kultūros teisių išsaugojimo 
ir 1.1. Nerimą kelia tautinių mažumų gigantas 
— Ukraina. Ramu tik Baltarusijoje. Ten jeigu 
ir pamurma prieš valdžią, tai tik dėl mėsos ir 
sviesto trūkumo...

Tarybinėms tautoms vis vien, koks.likimas 
jų laukia ir jų nerimas pagrįstas. Įžymiausias 
nacionalinės problemos autoritetas Josifas Sta
linas 1929 m. straipsnyje “Nacionalinis klausi
mas ir leninizmas” rašė, kad nacionliniai skir
tumai ir nacionalinės kalbos išnyks, kada įsi
kurs vieninga pasaulinė socialistinė ūkinė sis
tema. Jis teigė, kad pradžioje bus sukurta ne 
vienas o keletas tokių ekonominių centrų, j 7 
kuriuos įeis atskiros tautų grupės, tarpusavio^ 
bendravimui naudojančios vieną bendrą to * 
centro kalba. Pamažu tie centrai pradės jung
tis i vieną bendrą centrą su viena pasauline 
kalba. Stalinas spėjo, kad tautos ir kalbos ga-č 
lutinai išnyks, kai pasaulinė socialistinė ūkinė 
sistema sustiprės ir socializmas įeis į tautu bui
tį.

Kaip matome, šie gana migloti teiginiai 
nieko gero tarybinėms tautoms nežadėjo.Bet 
matydama, kad pasaulinė revoliucija labai vė
luoja ir kad dauguma tarybiniu tautų ne tik 
nemano susilieti, bet siekia vis didesnio sava
rankiškumo, partija pakeitė savo požiūri i Šį 
opų klausimą.

Dabar tarybinėje spaudoje pasirodo nema
žai straipsnių šia tema. I. Cameriana “Socialis
tinių nacijų ateitis”, išspausdintas 1981 m. 
birželio 25 d. ’’Valstiečių laikraštyje”. Straips-
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nj autorius rasė remdamasis “išmintingoje” 
partijos vadovo L Brežnevo teiginiais ir, žin 
ma, jo kalbomis XXVI partijos suvažiavime:
“Su somlistinių nacijų bei tautų plitimu, su 
jų komunistine ateitimi susijusi naujosios is
torinės bendruomenės - tarybinės liaudies - 
ateitis. Ši bendruomenė, matyt, ir esant ko
munizmui išsaugos savo daugiatautiškumą, 
nejgaudama jokios nors naujos nacijos bruo

KAIP RUSINAMAS VILNIUS. Ant skelbimu 3 
stulpų pilna rusiškų skelbimų. Centrinis skel-j 
bimas skelbia lietuviu kalbos kursus, kadoku, 
pantas, išmokęs lietuvių kalbos, galėtų paverg
tuosius dar labiau persekioti ir išnaudoti.
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Kas čia? Žingsnis atgal? Nebūkime nai
vūs, tai tik eilinis partijos taktinis manevras, 
kuriuo siekiama apraminti tarybinių respub
likų tautinį atgimimą arba, kaip vadina parti
niai veikėjai, stiprėjančias nacionalizmo ap
raiškas: jūs, mažosios tautos, nebijokite, ne- 
išnykite ir neištirpsite net sukūrus komuniz
mą. Partija, kurios vadovybę sudaro rusai ar
ba baigią surusėti kitataučiai, siekia, kad tos 
tautos ne susilietų į kažkokią naują tautą, o 
įsilietu... į “didžiąją” rusų tautą - ištirptu 
rusu tautoje.

Aiškus to įrodymas - vis didesnis rusų 
kalbos skverbimasis į nerusiškas respublikas: 
nemaža įmonių ir įstaigų rusų kalbą naudo
ja kaip tarnybinę; didėjant tautinių mažu
mų gyventoju skaičiui, knygų tiražai ne tik 
kad nedidinami, bet net mažinami, o kny
gynai pilni rusiškų knygų; trukdomas nauju 
periodiniu leidiniu nacionalinėmis kalbomis 
išleidimas. Pastarąjį reiškinį gerai iliustruoja 
mūsų respublikos pavyzdys. Šiuo metu res
publikoje dirba auto-transporte arba turi 
privačias automašinas apie pusę milijono 
žmonių. Visai šiai armijai labai reikia savo 
spaudos organo. Bet Maskva apie tai nė gir
dėti nenori - vairuotojams perša rusišką 
žurnalą “Za ruliom” (“Už vairo”), kuris ir 
taip yra didžiausias deficitas. Tuo tarpu 
Lietuvos spaudos kioskuose šie žurnalai neiš- 
perkami. Vilniuje rusų kalba leidžiamas žurna
las “Russkij jazik v škote’' (“Rusų kalba mo
kykloje”), kurio beveik niekas neperka.

Visa tai apvainikuoja Taškento nutarimai. 
Jų išpūstose frazėse apie tautų draugystę ir 
vienijanti “didžiosios nišų kalbos vaidmenį 

. tarp eilučių galima išskaityti štai kas: nuo šiol 
mes, tautinės mažumos, turime jau nebe vie
ną, o dvi gimtąsias kalbas. Kadangi pirmosios 
mes pradedame mokytis nuo lopšio, kad an
troji nebūtų nuskriausta, ja būtina pradėti mo
kytis kuo anksčiau — nuo vaikų darželio. Ir 
mokykloje antrosios mokymui skirti didžiau
sią dėmesį ir. žinoma, skirti daugiau valandų. 
Bet juk mokiniai ir taip jau perkrauti, didiaai 
jiems krūvį neįmanoma. Ji reikia kompensuo
ti kurio nors dėstomo dalyko sąskaita, šiuo 
atveju - mažinti gimtosios kalbos valandas.

(bus daugiau) —

RIAUŠĖS VILNIUJE
Vakarų pasaulio spaudoje pasirodžius 

žiniai apie rugsėjo 23 d. vykusias riaušes 
Vilniaus gatvėse, Sov. Sąjungos užsienio 
reikalų ministerija Maskvoje paneigė tą 
žinią.

„Nacionalistų demonstracijos“ buvo ki
lusios po futbolo rungtynių su rusu ko
manda, kuri Vilniuje pralaimėjo.

Ųžs. reik, ministerijos spaudos skyriaus į 
pareigūnas Aleksander Voznikov buvo pa
kvietęs Associated Press Maskvos kores
pondentą Steven Hurst ir pasakė, jam, 
kad tas pranešimas buvo „sąmoningai 
'šmeižiantis išradimas“. Jis perspėjo kores
pondentą, kad „tokios rūšies šmeižto pra
nešimai v ra neleistini“.

! DR. JONAS NtCIPORCIUKAS 
j CIRURGIÃO DENTISTA
I CROSP. 6049

R.Cap.Pacheco Chaves 1206 fone:273-6696 !
R. Itapeva, 49 » Cj. 35 fone: 288-4770 j
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AUKŠTYN
ŠIRDIS!

Kun. Pr. Gavėnas

MINTYS 
SEKMADIENIO
SUSIKAUPIMUI

Lietuviškų parapijų meta
PASAUKIMŲ REIKALU
Kristus, Gerasis Ganytojas, laukia pi 

galbininku, kurie sėtų dieviško gyveni
mo sėklą j žmonių širdis. Piūtis yra di
delė, bet,deja, darbininku maža. Gero
jo Ganytojo įpėdinis — popiežius jau 

JBMŪSŲ LIETUVA

IM

Kris tui reikia 
bendradarbių. 
Gal Jis kviečia tave?

Jei nori sužinoti, kaip gyventi 
pilnai prasmingu gyvenimu,

Sesuo M. Margarita,
j immaculate Conception Convent f 

Putnam, Ct 06260, USA.
h Gal nežinojai, kad yra 

lietuvaičių vienuolija, kuri 
veikia Amerikoje ir Kanadoje?^"

19-kti metai, kai paskelbė ketvirtąjį Ve
lykų sekmadienį visuotinos maldos už 
dvasinius pašaukimus dieną. Ir dabarti
nis oop. Jonas Paulius II išleistame raš
te pašaukimu reikalu prašo ir ragina ku
nigus, vienuolius ir pasauliečius, kad vi
si mes rimtai susirūpintumėm pašauki
mais. Pašaukimu sėklos skiepijimas,puo
selėjimas ir brendimas jaunuoliu širdyse 
neturėtu musu palikti šaltais ir indife
rentiškais stebėtojais. Kunigai ir vienuo
liai savo darbais turi liudyti Kristų. Ir 
krikščioniškos šeimos savo gyvenimo 
pavyzdžiu ir vaiku auklėjimu turi būti 
lyg pirmoji dvasinių pašaukimu semina
rija.

Kiekvienas iš musu, jaunas ir senas, 
turi degti uolumu dėl pašaukimų. Jei 
nuoširdžiai mylime Kristų, mums turi 
rūpėti tai, kas Kristui rūpėjo ir rūpi. Jis 
mūsų prašo melsti piūties Viešpatį siųs
ti darbininku ten, kur jų trūksta. Jų 
trūksta ne tik misijų kraštuose; jų trūks
ta ir ten, tuose kraštuose, kuriuose gy
ventojų dauguma skaito save katalikais.

Lietuvių kunigų ir vienuolių labai reikia 
Lietuvai ir lietuviškoms kolonijoms sve
tur.

Ką tu, broli — sese, darai, kad iš mū
sų jaunimo atsirastų pašaukimų? Ar 
meldiesi, ar aukoji savo skausmą ir sa
vo dienos darbą už pašaukimus? Kokia 
graži šv. Mišių intencija — melsti mūsų 
jaunimui pašaukimo malonės.

Jei mes šiam reikalui parodytumėm 
daugiau uolumo, jeigu mūsų šeimose 
būtų daugiau krikščioniškos dvasios, 
jeigu iš pat mažens vaikus krikščioniš
kai auklėtumėm — ne tik žodžiais, bet 
ypatingai savo gyvenimo pavyzdžiu — 
ir prašytume iš širdies Dievą, kad Jis 
bent vieną iš jų išsirinktų Gerojo Gany
tojo dieviškai sėklai sėti tarp lietuvių ir 
nelietuvių, Viešpats tikrai mūsų maldų 
išklausytų.

Dažniausiai tėveliai ir mamytės trokš
ta savo vaikeliui geros, garbę ir turtus 
teikiančios karjeros, laukia gero ir pro

tingo žentelio ar gražios ir meilios mar
telės. 0 vis dėlto tie, kurie turi gyvą ti
kėjimą, yra įsitikinę, kad dvasinis pa
šaukimas yra pats geriausias ir vertin
giausias dalykas, kurį Dievas gali duoti 
žmogui.

Šias mintis suglaudus, siūlosi išvada, 
kad pašaukimu tikrai atsiras tuose šei
mose, kurios gyvena tikėjimo ir maldos 
dvasia ir ją stengiasi išugdyti savo vai
kuose. Tokia šeima yra tikra Švento^., 
sios Šeimos kopija. Tegul ir mūsų krikš
čioniškos šeimos būna tokios. Melski
me Jėzaus Motiną ir Apaštalų Karalie
nę gyvo tikėjimo mūsų šeimoms ir iš 
jo kylančių pašaukimų, taip reikalingų 
lietuvių tautai Lietuvoj ir išeivijoj. Da
rykim tai kasdien iš širdies, o pašauki
mų Dievo Motina tikrai mums išmelš.

Prof. Jonas Sukackas, S.J.
Urugvajaus ŽINIOS

Rua Santo Amásio, 327 - Vila Bela — (Esq. c/ Rua das Giestas, alt. n; I.090) - Creci 22.140 
Fones: 274-9002 - 274-8187 - e 274-2192

--------------------- - Instalada no Prédio “Grão Duque Vytautas - Vila Bela

III CONISA IMÓVEIS é uma Imobiliária amiga dos Lituanos/ 
HI LI lyHU VENDEMOS, COMPRAMOS, ALUGAMOS E ADMINISTRAMOS

IMÓVEIS EM GERALjVós oferecemos as melhores Casas e Terrenos nesta redondeza
Nossos advogados lhes orientarão, com prazer, em todos os negócios Imobiliários e eleborarão os Contratos necessários. 

AGUARDAMOS SUA VISITA! Juntos tomaremos aquele Cafézinho/
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FESTA DO JORNAL
A administração do jornal Mūsų, 

Lietuva, convida os jovens à partici
parem de sua tradicional festa em
prol do próprio jornal. Sua realiza
ção esta programada para o dia 21 
de novembro, na Casa da Juventude■ESPORTE

TO NO FUT 3;-i >L DE SALÃO

Os Mirins do Grêmio São José de Vila 
Zelina, realizaram uma excelente façanha 
ao conquistar o honroso 5o lugar num 
torneio de grandes proporções, onde pari 
ticiparam 128 equipes das melhores da ci
dade.

Todos os jogos foram disputados em 
-Santo Amaro, e os pais dos jogadores, 
Ausenka, Tijūnėlis, Sutkevicius e outros, 
tiveram incumbência de assessorá-los e 
transportá-los até o Centro Educacional, 
onde os jogos se realizaram.

E eles, incentivaram e torceram pelos 
filhos que só causaram satisfação e orgu
lho, com suas jogadas bonitas e fibra ad
quirida dos pais.

Eis a relação dos craques, que no futu
ro defenderão o bom nome dos lituanos 
nas próximas Olimpiadas dos Imigrantes: 
ROGÉRIO, MARCOS, RODRIGO I e 
RODRIGO II, FABINHO, RENATO, LE
ANDRO e outros que revezaram.

E eis os resultados obtidos:
3x1 contra E.M. Antonia Regbie
3x2 “ Esc. Pequeno Príncipe
1x1 “ C.E.E. Freguesia do O
3x0 “ C.E.E. Guaianazes
3x2 “ Esc. Dinâmica
0x3 “ Colégio Santo Américo.
Esta última equipe do Morumbi, tran

cou a série invicta, e não permitiu a final, 
da qual estava bem próximo.

Parabéns, aos esportistas da nova gera
ção.

ACONTECELL.
Mais uma nova família que se forma 

em nossa colonia, a jovem Eliane Kor
sakov e Abílio de Carvalho , casaram- 
se no dia 23 de outubro de 1982, na 
Capela Nossa Senhora dos Navegantes, 
na cidade de Santos. Todos devem se 
lembrar da querida ruivinha, que desde 
pequena tem participado de muitas a- 
tividades da nossa colônia, participou 
do grupo de escoteiros Palanga, do gru 
po de danças Rūtele e do coral Volun
ge. FELICIDADES AO CASAL.

Eliane e Abílio, um especial com - 
primento do grupo de escoteiros PA - 
LANGA.

f ..........—— CURSO-------—’\
audiovisual

ífWSS DO -IDIOMA LITU ANO
>3®^ POR CORRESPONDÊNCIA

INFORMATIVO 
DA 

JUVENTUDE

FESTA DA PRIMAVERA
No último dia 24 de outubro, na Es- 

tancia LITUANIKA, foi realizada a Fes
ta da Primavera. Seu sucesso deveu-se 
à muitos colaboradores, para começar 
foi abençoada por uma missa muito sig 
nificativa, rezada pelo Mons. Pio Raga- 
žinskas na nova capela. 0 tempo enso
larado propiciou um clima realmente 
típico de Primavera. Muitas pessoas 

estiveram presentes no evento, parti 
cipando do saboroso churrasco e de 
muitas brincadeiras e longos passeios

Foram escolhidas a Rainha e Prin
cesa desta festa , a Rainha eleita 
foi a graciosa Solange Banevičius e 
a simpática Princesa foi a Regina 
Remencius, estas jovens foram co 
roadas com as flores do campo, o 
que muito enfeitaram nossa festa.

Agradecemos em especial ao 
Sr. Tatarunas e sua Sra. que se preo 
cuparam com a organização, às Se
nhoras que tiveram tanto capricho 
em preparar o almoço, às pessoas 
que auxiliaram nas mais diversas 
atividades e na alegria de todos.

Labai Ačiū,.
PARABENS

Ao Centro Educacional e Cultu - 
ral" CIVITATIS " que comemora 
no dia 28 de outubro, 17 anos de 
trabalho estudantil.

E uma escola que está situada na 
rua Falchi Giannini, 842, no bairro 
de Vila Prudente, seus estudantes 
começam sua vida cultural desde o 
Maternal e a li se desenvolvem até a- 
diquirirem conhecimento suficiente 
para ingressarem nas melhores facul
dades.

Dentre suas comemorações, o Ci- 
vitatis convida os amigos leitores a 
prestigiarem sua Feira de Ciências e 
Artes, a serem realizadas no dia 03 
de novembro de 1982.

Parabenizamos a diretora Zeneide 
Tereza Lucchini Graça, bem como to 
dos os professores e funcionários que 
tem-nos mostrado que toda idéia em 
prol da juventude, levada com perse
verança e amor, tende a cresce? cada 
vez mais. _____

NO CABELEIREIRO
Cabeleireiro: “Os seus cabelos começam 

enbranquecer, vão ficando grisalhos”.
Cliente impaciente: “Se vais demorar mui

to, não só grizalho, mas também careca vou 
ficar”.

0 G.A.L, Grupo de Ação 
Lituana, promoverá no próximo dia 7 
de novembro, na quadra do colégio ' 

CIVITATIS " Rua Américo Vespú-- 
cio, o início de suas atividades esporti 
vas. Compareçam para um bate bola , 
sem compromisso, OK. TODOS ESTÃO 
CONVIDADOS.

AGRADECIMENTOS

Aproveitamos para agradecer a Es
cola Civitatis, por nos ceder sua qua
dra esportiva. Nosso primeiro treino 
esta marcado para o dia 07 de novem
bro, no domingo, às 08:00 horas.

Também descobrimos que o vice 
diretor da escola, o Sr. Robert Saka 
loski, além de ter formação esportiva 
é descendente de lituanos,portanto 
aproveitamos para convidá-lo à parti
cipar de nossos treinos.

Até lá.

RADAR
JIllIMB l—HB I ■■ Illlll... Ill ■ ■■■■Il l ill— I LTUri ■ 111 II TH...........1 111 Ml ĮTĮ|]|TI| i ĮįĮ "BrnMBjnWlTWri,?* —•

SEÇÁO LITUANA NA BIBLIOTECA
Na Biblioteca de V. Zelina já funcic 

na uma seção de livros lituanos.
Existem desde livros sobre história 

lituana até romances, escritos em litu a 
no e em português.

Para ser sócio da Biblioteca, você só 
precisa da Carteira de Identidade e um<> 
Conta de luz; não é preciso pagar ne
nhuma taxa ou mensalidade.

Prestigie a Biblioteca de. V. Zelina 
que tanto vem colaborando com a co 
munidade lituana, e faça a sua inscriçat 
Endereço: Av. Zelina, 177 • Tel. 
272-9263.

Acate com respeito todas às religiões.
Cada homem tem o direito de escolher o 

caminho que prefere.
Respeite a liberdade de crença dos outros, 

tanto quanto aprecia que respeitem a sua.
Não discuta nem procure tirar ninguém 

do caminho em que se acha, a não ser que se
ja procurado para isso.

Respeite, para ser respeitado.
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KUNIGAS KRISTAUS
VYNUOGYNE, 

SPAUDOJE IR GYVENIME
JURGIS JANUŠAITIS

õ

Sukaktuvininkas
Kun. Dr. JUOZAS PRUNSKIS

Gražu, kad išeivijoje gyvena 
lietuviai retomis, sukaktuvinėmis 
progomis prisimena tuos, kurie 
visa savo gyvenimą yra pašventę' 
savo tėvynės šviesesnei ateičiai, 
dirbdami spaudoje, Kristaus vy
nuogyne, kultūrinės ir visuomeni 
nės veiklos dirvonuose, varę ko
vos už tėvynės laisvę vaga. To
kiomis progomis norima bent ma 
ža dalele atsidėkoti jiems už ję 
nemigo naktis, už kilnius, neapm 
kamus, idealistinius darbus. Tik 
tokie, pasišventę žmonės palaiko 
mūsę tautos gyvastingumą, atspa- 
ruma prieš ištikusias nelaimes, 
ar tai būtę pavergtoj tėvynėj Lie
tuvoj ar išeivijoj.

Tad ir š. m. spalio 10 d. , sek
madienį, 3 vai. po pietę renka- 
mės \ Jaunimo centro, Čikagoje. 

TRADUTOR PUBLICO JURAMENTADO
Prof. Waldomiro Constantino Hawrysz

LICENCIADO PELA FACULDADE DE FILOSOFIA CIÊNCIAS E LETRAS DA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - PORTUGUÊS - LATIM - GREGO

TRADUÇÕES: Públicas, Comerciais, Cientificas e Técnicas. Latim, Polonês, Russo, Ucraniano, 
Iugoslavo, Tcheco, Bulgaro, Lituano, Italiano, Espanhol, Francês, Inglês e Alemão.

OFICIO: Pça. Patriarca, 78 - 4o andar - Sala 43 - Fone: 35-1779

Residência: Rua das Tordesdhas, 194 — Alto da Lapa - São Paulo

didžiąją salę pagerbti mūsę žy- 
męj^ publicista, rašytoja, redakto 
rię, Lietuviu žurnalistu sąjungos 
ir Lietuvię rašytoju draugijos 
garbės narį, kun. dr. Juozą PRUNI 
SKį.

Proga reta ir reikšminga. Šiai;! 
metais kun. dr. Juozas Prunskis 
mini savo 75-rię metę, amžiaus 
ir 50-ties metę kunigystės sukak 
tis.

Savo ilgokos kelionės tarpsny
je kun. dr. Juozas Prunskis tėvy
nei Lietuvai, Kristaus vynuogynu 
ir išeivijos lietuviams atidavė di - 
de Lę duoklę.

Jis ištikimai tarnaudamas Die'v 
vo altoriui per penkiasdešimtį 
metę skelbė Dievo žodį savo tau
tos vaikams tiek tėvynėje, tiek ir 
išeivijoje. Jis savo giliomis min 
tirms, širdies jautrumu bei nuo
širdumu žadino lietuvię tautoje 
patriotizmą, skelbė dorovės ir 
moralės principus, auklėjo, būda
mas kapelionu mokyklose ir gim
nazijose, jaunaja karta ir rūpino
si šviesesne, laimingesne lietu
vię tautos ateitimi. -

Jis, baigęs aukštuosius teologi 
jos ir filosofijos mokslus, įgijęs 
doktorata. į kunigus įšventintas 
1932 m. Tarnaudamas Dievui ir 
Tėvynei bei Artimui, nenutolo 
nuo visuomeninio gyvenimo ir tu 
rėdamas didelius žurnalistinius 
gabumus ėmėsi plunksnos nuo 
pat jaunystės, su kuria nebesis
kyrė visa savo gyvenimą.

Jis sėdėjo redaktoriaus kėdėse 
tiek nepriklausomoje Lietuvoje, 
tiek išeivijoje, dienraštyje "Drau 
ge”. Dirbdamas redaktoriumi 
jis nuoširdžia4 rūpinosi mūsę 
spaudos ateitimi, laikėsi spaudos 
etikos dėsnię, savuosius princi

pus, kad ir opozicijoje būdamas, 
gynė kultūringai, su pagarba sa
vo oponentams. Tai kilni žurna
listo dorybė, ko šiandien dažnai 
išeivijoje mes stokojame. Spau
dos puslapiuose savo aštria, ne
maria plunksna jis metę metais 
kalbėjo lietuvię tautoa rūpesčiai: 
skleidė mintį, kuri lietuvię tauta 
ir išeivija vestę gėrio, gražaus 
sutarimo ir pažangos keliu. O 
kiek jis per visa savo gyvenimą 
yra parašęs įvairiomis temomis 
vedamęję, aktualię straipsnię, 
renginię aprašymę?! Vargu ar 
suskaitytume.

Jis yra parašęs net 36, įvairio 
mis temomis, knygas. Knygose 
kėlė nuožmaus mūsę tėvynės okb 
panto užmačias, kėslus, daroma 
lietuvię tautai žala. Išryškino 
mūsę tautos didžiąją tragedija 
baisiuosius išvežimus, Sibiro 
kančias, nukakkintę tautos sūnę 
ir dukrę pasiaukojima ir meilę 
Lietuvai. Savo knygose kalbėjo 
ir apie mūsę dvasinį pasaulį. Sa
vo raštuose jis įamžino mūsę 
tautos buitį.

Kun. dr. Juozas Prunskis vie
nas iš judriausię ir žymiausię 
žurnalistę išei-vijoje. Jis, tary
tum neturėtę nei minutės poilsiui 
skuba iš vieno į kita renginį, juos, 
stebi, čia pat aprašo ir tokie ra
šiniai greitai išvysta šviesa ir 
pasiekia skaitytoja. Tai ypatinga 
žurnalisto ypatybė. Vargu rasi
me tokio pasišventimo vyra, kaip 
kun. dr. Juozas Prunskis.'Jis yra 
daugelio mūsę patriotinės perio
dinės spaudos uolus bendradarbi: 
o neretai savo brandžiais straips 
niais praturtina ir'Laisvosios 
Lietuvos"puslapius .

Jis nesiskiria ir su visuomeni 
ne veikla, savo spalvingu žodžiu 
dažnai praturtina minėjimus, va- 
karones, akademijas. Salia viso 
to, jis dabar didelę duoklę atiduo 
da Amerikos Lietuvię Tarybai, 
eidamas informacijos direkto
riaus pareigas. Jis skubiai rea 
guoja į amerikiečię spaudoje pa
sirodžiusius, okup. Lietuva lie
čiančius rašinius. Savo laiškuo
se amerikiečię spaudoje dažnai 
iškelia okupantę užmačias ir tai! 
liai amerikiečię visuomenę pain, 
formuoja okup. Lietuva liečian
čiomis problemomis. Tai ypatin 
gai svarbus darbas, kurį labai 
sėkmingai kun. dr. Prunskis atlie
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VISUOTINIŲ MISIJŲ SEKMADIENIO 
PROGA

Praėjo 1982 metų MISIJŲ SEKMA
DIENIS. Baigiasi taip pat SPALIS — 
MISIJŲ MĖNUO.

Kiek ir kaip mes prisimename di
džiuosius misijų dirvonus — Aziją Afri
ką, Okeaniją, ir ką darome mūsų pa
čių VIETINIŲ MISIJŲ labui?

Buvęs Tikėjimo Platinimo sekreto
rius kardinolas Constantini, savo laiku 
teigė, kad dar nėra Visuotinės Bažny
čios, kaip tokios, yra tik visuotinis mi- 
sijonieriskas sąjūdis, kuriam priklauso 
visi pasaulio sąmoningieji tikintieji.

Tam Visuotinam, o ypač Vietiniam 
Misijonieriškam sąjūdžiui priklausome, 
tad, ir mes visi, daugiau ar mažiau,są
moningi Brazilijos ir São Paulo lietu
viai.

Praėjus misijų sekmadieniui ir mėne
siui — mūsų misijonieriškumas turi tęs
tis, Visuotinės Bažnyčios statymas tu
ri eiti pirmyn.

Misijonieriška Bažnyčia ir veikla yra 
mūsų visų Bažnyčia ir veikla.

"A Igreja é missionária, pedras vivas 
somos dela; é, portanto, necessária de 
nós todos a parcela de labor compro-
metido com o Reino do Senhor, e ele 
seja construído na paz, justiça e no 
amor".

Kalbant apie mūsų "Antrąją Tėvynę^ 
Braziliją' reikia įsidėmėti, kad ši "šalis 
— kontinentas", su 120 milijonų gyven
tojų teturi tik apie 12 tūkstančių kuni
gų . Tuo tarpu čia reikėtų kitų bent 
80.000 kunigų, šimtais tūkstančių Se- 
selių-vienuolių ir daugiau gerai pasiruo
šusių katekistų katekisčių.

Kun. d r luozas prunskis dide
lio takto vyra a. Malonaus būdo, 

tolerancijos žmogus. Jo veide arr 
žinai švyti giedri šypsena, širdy
je gėris ir grožis. Labai mielas 
atviras ir-nuoširdus pokalbinin 
kas, liečiant masi^ šakotos veik
los problemas. Todėl jį mes vis 
mylime ir gerbiame.

Už visa tai kun. dr. Juozas 

pagarba ir dėkingumą. Tad ir su 
sirinksime spalio 10 d. į Jauni
mo centra jam nuoširdžiai už jo 
atliktus darbus Tėvynei Lietuvai 
ir išeivijos lietuviui padėkoti.

Mielas kun. dr. Juozai, prie šiy 
minčių nuoširdžiai jungiasi Lie
tuviu. žurnalist^sąjungos centro 
valdyba ir' Jus, kaip savo Garbės 
Narį nuoširdžiai sveikina, už at
liktus darbus dėkoja ir linki Il
giausiu ir Kūrybingą.Meti

Mus lankydamas - Jonas Paulius II 
tvirtino, kad - "priklauso nuo kateki- 
zacijos Brazilijos krašto ir Bažnyčios 
ateitis". "Depende da catequese o futu
ro da Igreja no País".

Neužmirština, kad vien tik Didžiaja- 
jame São Paulo dabar dar yra apie pen
kiasdešimt parapijų be kunigo. Tos 
"parapijos" yra Seselių Vienuolių ir 
veiklių pasauliečių atsakomybėje. Pana
šių "parapijų" yra šimtai ir tūkstančiai 
visoje Brazilijoje.

Be tozyra dar daug kitų vietovių, kur 
nėra nei Seselių nei pasauliečių katekis- 
tų.Viena iš tų nuošalių vietovių yra ir 
naujas "Prezidento Jono Figueiredo 
valsčius", Manaus miesto artumoje.

Tame naujai įsteigtame plačios apim
ties valsčiuje (municipio), nuo 1976 
metų yra statoma "Usina Hidroelétrica 
Balbina". Tą jėgainę stato "Eletronord" 
ir "Construtora Álvaro Gutierrez".

Čia dirba apie 4.000 teknikų ir pa
prastų darbininkų atvykusių iš visų 26 
Brazilijos Valstijų ir teritorijų.

Jėgainės statymas vyksta ant Uatuma 
upės ir bus baigtas 1987 metais.

Be "nomadų", viengungių ar šeimas 
palikusių darbininkų, čia sparčia kuriasi 
"Vila At roar i". normalių šeimų miestu-
kas. Čia veikia ir mokykla — su vienu 
tūkstančiu vaikučių.

Seniau čia gyveno kovingos Uatama 
ir Atroaris indėnų gentys, o dabar eina 
milžiniški jėgainės statybos darbai. Ši 

: jėgainė duos šviesą ir jėgą ypač pačiai 
Amazonas sostinei — Manaus'ui.

Naujojo valsčiaus žmonės ir jėgainės 
statytojai, ypač tie tūkstančiai nuo šei
mų išskirtieji, laukia kunigo, kaip di
džios Dievo malonės, ir retai kada jo 

- tesulaukia.
Šio spalio 2,3,4 dienomis teko, man 

Manaus,e pasimaišusiam, taxiaéreo būti 
j Balbinos jėgainę atvežtam, atskirų 
dvejerių stovyklų žmonėms, dvejerių 
Šv. Mišių atlaikymui. Prieš tris mėne
sius čia buvo kitas salezietis kunigas,

už URŠULĘ ir DOMINIKĄ 
LAUČIUS

bus atlaikytos kartu su Vlado 
Pavilavičiaus mišiom spalio 30 
d. 19 vai. šv. Kazimiero oara— 
pijos koplyčioj
Draugai ir pažįstami kviečia
mi dalyvauti.

XBRICA DE GUARDA - CHUVA 
Guarda Chuvas de todos os tipos, para homens, senhoras e cnanęas.

Mini-sombrinhas. tipo Italiano e Alemão.

Vicente Vitor' Banys Ltda.

Rua Coelho BarradasJ04 • V. Prudente • Fone: 274-0677 Re*.: 27448»

bet tik vienai dienai.
Tenka, tad, susirūpinti dvasiniais pa 

šaukimais čia Brazilijoje. Būtų gera pei 
daug neatsilikti nuo dabartinės, visokių 
krizių kankinamos;Argentinos.

Tos katalikiškos respublikos kunigų 
seminarijos šiuo metu neįstengia sutal
pinti vis daugėjančių kandidatų j kuni
gus. Taip rašo Argentinos ir užsienio 
spauda.

O kaip su mūsų lietuviškais dvasi
niais pašaukimais?

Tikrai būtų džiugu, kad po ilgų ne
vaisingų metų tarpo, ir Brazilijos lietu
viškose šeimose atsirastų bent vienas 
kitas idealistas besiryžtąs kitus pavar 
gusius ir pasitraukiančius lietuvius ku
nigus pavaduoti.

Svarbu, tad, jei ne kitką daryti, tai 
bent karščiau prašyti "Pjūties šeimi
ninką, kad siųstų darbininkų j savo 
pjūtį"

Iš Lietuvos

A. Matutis

AŠ KALBUOS! SU GIRIA

Rausvas saulės kamuolys... 
Dega visas pagirys.
Ryto žėrinčiam gaisre 
Aš kalbuosi su giria:

Giružėl, ar prabudai? 
Atsišaukia man aidai: 
Prabudau, jau prabudau, 
Ryto perluose braidau.

Ar prikėlei paukščiukus.
Aidas atskrenda labus: 
Paklausyk — či ry! či ry! 
Čiulba ulba pagiry.

Vakarėly, vakare
V ė! kalbuosi su giria: 
Giružėle, ką veiki? 
Ko, gi re/, rami, tyki?

Aš migdau šilu egles, 
Joms seku pasakėles. 
Kloju patalus miglų 
Ant berželių, ąžuolų...

Greit užsnūsiu ir pati - 
Jau naktis arti arti.
G iružei, saldžių sapnų.
O giria: Ū u! Ū u!

1981.XI.8
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DĖMESIO! '
Buvusieji chorų choristai kviečiami 
dalyvauti 31 d. spaliaus, 16 vai. pa
maldose V. Zelinoj įsijungiant į be
ndrą giedojimą, kuriam vadovauja 
chorvedis V. Tatarunas.

Kristina Valavičiūtė, Volungės 
choro dirigentė pasižadėjo dainomis 
paįvairinti parapijiečių susirinkimą 
31 d. spaliaus Jaunimo Namuose.

Í--

it
p;

M ETIKĖS MIŠIOS
už a. a. VLADA PÃVILAVlClU 
bus atlaikytos šio mėnesio 30 dieną, 
šeštadienį, 19 vai. šv. Kazimiero para
pijos koplyčioje, Mokoj.

Giminės, draugai ir pažįstami yra 
kviečiami dalyvauti.

Elena ir Rainaldas Pavilavičiai

KUN. PR. GAVĖNAS sveikina 
Šv. Kazimiero p-jos lietuvius iš San 
Casimiro (Venezueloj),kurį aplankė 
kartu su J. E. vysk. V. Brizgiu, 
VLB Centro Valdybos p-ku dr. V. 
A. Dambrava ir inž. Broniu Devei
ki u.

San Casimiro — nedidelis miestas 
netoli sostinės, Karako, tačiau turi 
didelę Šv. Kazimiero bažnyčią, sta
tytą maždaug prieš 100 metų. Di
džiajam altoriuj stovi Šv. Kazimie
ro statula, žmogaus dydžio.

San Casimiro mieste numatyta 
didžiausia kazimierinio jubilėjaus 
(500 metų nuo jo mirties) minėji
mo programos dalis.

Numatyta atnaujinti bažnyčią ir 

ir jo apylinkėmis. Aplankė Modas 
Survila, A. L. Balso Leidyklą. Prieš 
karą Vovcriūnai gyveno Kaune. Ki
tas sūnus Antanas, taipgi inžinie
rius, dirbą toje pačioje bendrovėje 
ir su šeima gyvena Vokietijoje.

BET KUR DINGO MŪSŲ JAUNIMAS*?
Neseniai mus aplankęs kun. Jonas 

Kidykas, S.J., rašo "ML" 1779-me nu
meryje, 6-me puslapyje.

"Vieno tik man gaila, stebėjus Jū
sų, São Paulo lietuviai, gyvenimą ir 
veiklą. Jūsų bažnyčiose (ir Zelinoj ir 
šv. Kazimiero) labai maža jaunimo te
simato.

Caracas, 1982.X.11 d.
Sveikinimų visiems —
Gražiai praėjo jubilėjus. Renku 

medžiagą M L-va i. — Vykstu truputį 
j "Aguas Cal i entes" prie V al end jos, 
su kun. Perkumu, kuris, po jubilė
jaus, laikosi gana gerai.

Jusli Kun. Pranas Gavėnas

D-ras. VYTAS KIAUŠAS Porto 
Velho, RO., kraujo bankų direkto
rius, aukojo Šv. Kazimiero parapi
jai Cr.2.000,00.

Nuoširdi padėka d-rui Vytui ir 
gausios Visagalio palaimos Jo medi- 
kalinėje veikloje, tolimoje Rondoni- 
joje prisimenant Lietuvą ir lietuviš
kus reikalus, čia Brazilijoje.

didžiajam altoriuj įstatyti naują, 
dar didesnę, Šv. Kazimiero statulą. 
Visa šituo rūpinasi Venezuelos lietu
viai, San Casimiro miesto gyvento
jai ir rėmėjai is' JAV-bių - Marija 
ir Antanas Rudžiai.

LIETUVIS STATO
AUTOMOBILIŲ FABRIKĄ
Inž. Lotharas Voveriūnas (Vvowe 

riun), panevėžiečio Antano ir klai
pėdietės Helenos Abušytės Voveriu- 
nų sūnus, baigęs inž. mokslą Vokie
tijoje, važinėja po platų pasauli ir 
įrenginėja vokiečių Volkswagen au
tomobilių gamyklas. Dabartiniu lai
ku — Argentinoje, mieste Florencio 
Varela baigia montuoti tokia garny 
klą. Jo specialybė — platstikynės 
automobilio dalys, kurios sėkmingai 
pavaduoja lengvas nikeliuotas dalis.
Rugsėjo mėn. pas sūnų viešėjo jo 
tėvas, atvykęs iš Brazilijos kur visa į 

šeima, atvykusi iš Vokietijos 1947 
metais įsikūrė Sao Paulyjeo A. Vo- 
veriūnas, sūnaus pavėžintas, plačiai 
susipažino su Buenos Aires miestu

U. BUTRIM AVICIUS 
ADVOCACIA
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Ir vyresniojo amžiaus, ne per dau
giausia. Aišku, senukai — senutės iške
liavo amžinybėn. Bet kur dingo Jūsų 
jaunimas?

Juk yra bene trys šokėjų grupės.
Yra virš 30 jaunų žmonių choras. Yra 
gražus būrys skautų, skaučių ir ateiti
ninkų.

Kodėl jų tik vienas kitas tematomi 
lietuviškose pamaldose? Kodėl tas gra
žus choras nors vieną kartą per mėne
sį nepradžiugina savo tėvelių ir senelių 
širdis jaunatviškų balsų smagiu giedoji
mu?

Jei jaunimas nelankys ir nepalaikys 
savo parapijų ir bažnyčių gyvenimo 
tai neilgai besidžiaugsite ir gražia "Li
tuanika", ir lietuviškomis bažnyčiomis 
ir lietuviais kunigais".

Tai klausimas į kurį turėtume atsa
kyti — ir jaunimas per savo organą 
"MES", ir tėvai ir organizacijų vado
vai. Esame, tarp kitko, ir lietuviškų pa
rapijų atsinaujinimo metuose. Tyla.čia 
būtų — bloga byla.

Praktikuojantis katalikas 
lietuvis

" j.
Šv. Kazimiero parapija

* Giminėms ir pažįstamiems 
dalyvavusiems mano brolio a.a.

ANDRIAUS KALVINSKO
• mišiose, spalio 23 d., V. Zelinoje, 
nuoširdžiai dėkoju savo ir Lietu
voje gyvenančios velionies šeimos 
vardu. Anelė Kalvinskaitė

Spalio 19 d. Beneficência Portugue
sa ligoninėj, S. Caetane mirė ANELĖ 
SERÉNIENÉ, 76 metų amžiaus. Iš 
Utenos krašto Brazilijon buvo atvy
kusi 1927 m. ir pradžioje gyveno S. 
Paulo provincijoj. Paskutinius 30 me
tų gyveno V. Zelinoj, Rua Inácio ir 
priklausė Maldos Apaštalavimui. Kiek 
žinoma, V. Zelinoj neturėjo artimų 
giminių. Laidotuvėm rūpinosi vieti
niai jos namų gyventojai. Buvo pašar
vota V. Zelinoj ir palaidota šv. Petro 
kapinėse, V. Alpinoj. 7-tos dienos mi
šios — lapkričio 27 d. 19 vai. V. Ze- 
linos bažnyčioje.

[ 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.

k KALBAMA LIETUVIŠKAI
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MŪSŲ ŽINIOS
VĖLINIU DIENOS MIŠIOS

LAPKRIČIO 2 d.

V. Zelinoj bus sekmadienio tvarka
raščiu: lietuviškos pamaldos 11 vai.
Šv. Kazimiero parapijoj 8 vai.

Agiia Rasa taip pat 8 vai. 
xxxxxxxxxx

CASA VERDE mišios už mirusius 
bys lapkričio 7 d.
PARQUE DAS NACÕES lapkričio 
14 d. 1030 vai.
BOM RETIRO mišios bus palkričio 
14 d. 10:15 vai. Sta Ines koplyčioje. 
Vietos ir apylinkių tautiečiai nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti lietuviš
kose pamaldose ir visi kartu prisimin
ti gimines ir kitus mirusius.

B A Z A R AS
Lapkričio 20 ir 21 dienomis, šv. 

Juozapo parapijoj, V. Zelinoj buz ba- 
zaras. Šeštadienį pradžia bus 15 vai. 
o sekmadienį 8 valandą iki nakties. 
Rengia Lietuvių Katalikių Moterų 
Draugija.

PAVASARIO ŠVENTĖS KARALAITĖ
Praeito sekmadienio Pavasario Šven- 

tės Karalaitės konkursą Lituanikoj lai
mėjo Solange Banevičiūtė surinkusi 
15.700 balsų. Antrą vietą gavo Regi
na Remenčiūtė su 10.900 balsais. Pa
vasario šventėje dalyvavo daug jauni
mo ir nemažas skaičius tautiečių bei 
svečių. UN I BANCO S/A dovanojo 
fantus bingui, kuris davė 13.300 kru- 
zeirų pelno. Platesnis aprašymas apie 
šventę bus kitame ML numeryje.

N R. 43 (1783) 1982.X.28

Dosniems ML rėmėjams širdingiausia padėka 
Administracija

LIETUVOS NACIONALINE 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

MŪSŲ LIETU

MARIJONA ir ALBERTAS MAGILA

LIETUVIU SĄJUNGOS—ALIANÇA 
METINĖS

Lietuvių Sąjunga—Aliança atšven
tusi, pereitais metais Lapkričio mėn. 
, savo gyvenimo ir veiklos penkias
dešimtmetį, ryžtasi ir šiais metais 
savo Metines atšvęsti Lapkričio 
mėn. 27 dieną, šeštadienį20 vai. su 
savo nariais ir kviestaisiais svečiais. 
Šventės programa ir kitos parengi
mo smulkmenos bus pranešta vėliau. 
Prašome jau iš anksto ruoštis Lietu
vių Sąjungos—Aliança metiniam su
sitikimui.

Valdyba
GRIŽO KUN. PETRAS URBAITIS

Šio spalio 20 dieną iš Amazoni- 
jos laimingai grįžo kun. Petras Ur- 
baitis.

Jis 38 dienas pabuvojo pas kun. 
d-rą.A.F. ir Seselę Mari
ją Ksaverą, '/Gerojo Ganytojo" ligo
ninėje. Aplankė d-rą Vytą Kiaušą ir 
kun. prof. Kazimierą Bėkštą, taip 
pat aplankė "ML" skaitytojo — An
tano Maciulevičiaus ir jo dukros šeb
mas, Campo Grande, MS.

Dabar, sveikatai sustiprėjus, vos 
grįžęs, jis tuoj pradėjo lankyti šei
mas, laiminti namus, išnešioti kalė
dines plotkeles, verbuoti; naujus "M 
L" skaitytojus ir B-nei narius. Kad 

suspėjus daugiau ką padaryti, jis bu 
tų labai dėkingas, jei atsirastų kas jj 
į tolimesnius priemiesčius ir bairus 
pavėžintų savo ir kitų kaimyninių 
šeimų aplankymui.

' Lietuviškų Parapijų metuose" 
dar labiau prisidėkime prie mūsų ku
nigų pastangų, su (parapijiečiais 
glaudesnių ryšių užmezgime ir palai

Jonas Tatarūnas, Brazilijos Lietuvių Bend 
ruomenės pirmininkas.
vyksta keliom savaitėm į Argentina ši 
trečiadieni, spalio 27 d. Programoje, 
tarp kitko, susitikti su lietuviais vei
kėjais Buenos Aires ir Rosario mies
tuose.

M I S I O S už gyvus ir mirusius spaudos darbuotojus

PIETŪS 12:30 vai. Jaunimo Namuose 

LOTERIJA sii originaliais tapytojų paveikslais 

VILA Z E L I N O J - J A U N I M O NAMUOSE 

VISI DALYVAUKIME IR SAVO SPAUDĄ PAREMKIME
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