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Sunkus ir atsakingas

SPAUDOS DARBAS

Lapkritis paskelbtas lietuviškosios spaudos mėnesiu, todėl 
dera kiek pakalbėti apie spaudos darbininkę, laikraštininką, 
redaktorių. Patiems redaktoriams kalbėti apie savo vargus 
yra didesnis nepatogumas nei buvusiems laikraštininkams. 
Skaitytojas gali įtarti: kiekvienas nori pasakyti, kad jo pro
fesija, pašaukimas yra sunkiausias, reikalaująs daug pastan 
gų ir teikiąs daugiausia rūpesčių. Ir taip, ir ne. Kiekviena 
profesija pareikalauja iš žmogaus maksimum sąžiningumo, 
darbo, pastangų. Ar laikraštininko darbas tikrai toks sunkus, 
sunkesnis už daugelį kitų? .

Ne taip seniai Amerikos gyvybės draudimo kompanijos 
buvo paskelbusios, kad visų profesijų ir užsiėmimų sąraše 
trumpiausias žmogaus amžius yra pirmoj eilėj valstybės vai
ruotojų, t.y. ministerių, sekretorių ir kt, po jų antroj eilėj 
laikraštininkai, kolumnistai, redaktoriai. Visų kitų vidutinis 
amžius ilgesnis. Spaudos žmonės, sakoma, daugiau pervargs
ta, labiau iškamuojami. Jie negali išsivaduoti nei minutei iš 
tos gyvenimo srovės, kurion leidosi įstumiami; jie neturi ra
mybės ir poilsio metu; nei atostogų, nei išsivadavimo nors 
dienai kitai nuo kamuojančių minčių, nepasakytų žodžių. Jį 
degina jo vakarykščios nepastebėtos klaidos, net gerų drau
gų piktos replikos. Juk žiauri tiesa, kad, sakysim, jei laikraš
ty 98 ar 99 procentai viskas gerai padaryta, o ne gerai, klai
da ar prasilenkimas su tiesa, neapsižiūrėjimas tesudaro 2 ar 
1 procentą, bet už anuos 99 procentus niekas tau gero žo
džio nepasakys, o už vieną tau skambins, rašys, susitikęs 
juoksis, kad tu toks ir kitoks, kad laikraštis netikęs, kad tu
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nieko neišmanai, kad turėjai pirma pasitikrinti, gal net jo 
paklausti. Visa tai redaktorius turi priimti j širdį, savo gyve
nimą trumpinti ir taip iškankintas, sužeistas kitą dieną vėl 
tempti tą patį vežimą, daryti naujų klaidų, susilaukti naujų- 
barimų. Štai kodėl statistika ir rodo, kad laikraštininko am
žius vienas pačių trumpiausių.

Iš laikraštininko, ypač redaktoriaus, reikalaujama vispusiš
ko išsilavinimo, enciklopedinio žinojimo, greito susiorienta- 
vimo, įsijungimo j visą plačiųjų masių interesų srovę. Jis tu
ri sekti įvykius, atitinkamai reaguoti. Turi skaityti kitus laik 
raščius ir žurnalus, susitikinėti su kitais žmonėmis, dalyvau-

Kodėl vieno redaktoriaus darbo negali kitas padaryto To
dėl, kad jis vos spėja savo atlikti. Atsiminkim, kad savaitraš
tį redaguoja tik du ar net vienas žmogus, o, sakysim, "Drau
go" atveju — penki redaktoriai ir vienas korektorius. Jokių 
sekretorių, reporterių. Dar jie turi ir didelę dalį laikraščio 
techniškai sutvarkyti, sudėti j puslapius metalą ar suklijuoti, 
sulaužyti. Tuo tarpu imkim pavyzdžiui Vilniuje leidžiamą 
"Tiesą": dvidešimt keturi redaktoriai. O kiek dar reporterių, 
vertėjų, sekretorių, techniškų redaktorių ir kitų pagelbinin- 
kų? Anas laikraštis partijai tarnauja ir okupantą garbina še
šis kartus per savaitę. Jo dydis tik keturi puslapiai, išskyrus,

ti posėdžiuose, konferencijose, sekti visuomeninius suvažia- kai reikia skelbti Brežnevo sekretorių parašytą sieksninę 4
vimus, stebėti visa, kas aplink vyksta. Kartu turi būti pakan
kamai kritiškas, ne viską imti už gryną pinigą, kas laikraš
čiui pakišama, norint pravesti užmaskuotą nepriimtiną idėją. 
Visokių yra žmonių, visokių ir skaitytojų. Dažnas reiškinys, 
kad vra norinčių laikraščio pagalba kam pakenkti, savo kon
kurentą sumenkinti, išreklamuoti reklamos nenusipelniusj, 
save iškelti. Redaktoriui tokiu atveju reikia būti teisėju, 
greit orientuotis, užsitraukti rūstybę ar bent nemalonę iš 
vieno ar kito skaitytojo, visos grupės ar kurios partijos.

Jeigu savaitinio laikraščio redaktorius darbą gali palikti 
dar rytdienai, jeigu mėnesinio kitai savaitei, palaukti, kol 
bus mažiau pavargęs arba jausis darbingesnis, tai dienraščio 
darbininkas to negali padaryti, atidėti. Jis negali sirgti ar 
skųstis, kad jam skaudėjo galvą ar kad negalėjo užmigti, pri-

valandų kalbą, kai pridedama dar du puslapiai. Vadinas, nor
maliai anas laikraštis per savaitę duoda 24 puslapius, kai mū
sų "Draugas" net 40 pusi. Nereikia būti dideliu matematiku, 

skad pastebėtumėm, jog šio dienraščio redaktoriai aštuonis 
kartus daugiau apkrauti darbu negu anoj pusėj tie, kurie su
geba šlovinti nelaisvę.

Visų lietuviškų laikraščių redaktoriai dirba ne dėl atlygi
nimo. Kiekvienas jų, bet kokį kitą darbą dirbdamas, uždirb
tų daug daugiau ir turėtų ramią galvą, atostogas ir poilsį. Ne 
dėl to jie imasi šio sunkaus darbo. Tai žmonės, kurie jaučia, 
kad be spaudos, be lietuviško žodžio musų lietuvių saujele 
būtų išnykusi, nebūtų kas informuoja apie lietuvišką veiklą, 
kas sušaukia, pakviečia j renginius, nebūtų kas mus jungia.

(nukelta j 4-tą psl.)

darbingas. Taip gali teisingai pasakyti koks kitas valdininkas 
ar darbininkas. Jo darbas nepabėgs arba už jį kitas padarys. 
Laikraštis išeiti turi kasdien, jo redaktorius turi prie stalo sė- m. 
dėti kasdien. Tik jeigu jis visai sukristų, tada kita šneka. *—

z.
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Vyskupas Vincentas SLADKEVIČIUS pa
dėkojo visiems ji sveikinusiems ir labai jautriai 
padėkojo Panevėžio vyskupijai, kuri ji priėmė 
ir globojo.

— Panevėžiečiai parodė man labai daug šir
dies. - kalbėjo vyskupas. - tikiuosi tos širdies 
dar daugiau surasti pas savuosius, nes čia ma
no tėvo ir motinos žemė, čia mano tėvu pėdos 
ir mano kaip vaiko pėdos. Ta vaiko nuotaika 
pasiliko mano širdyje. - tęsė vyskupas. - il
su ta nuotaika, su tuo entuziazmu, su Dievo 
malonės pagalba ketinu stoti i didįjį darba 
pasišvęsti Dievui ir Bažnyčiai.

Sutvirtinimo sakramentą teikė visi keturi 
vyskupai. Buvo sutvirtinta 600 vaiku ir jauni
mo.

Pietų metu buvusi tremtini vyskupą sveiki
no jo bendro likimo brolis Julijonas STEPO
NAVIČIUS. Jo sveikinimą pateikiame beveik

L E VYSKUPAS VINCENTAS SLADKEVI
ČIUS UŽIMA KAIŠIADORIŲ VYSKUPO 
SOSTĄ *

(Tęsinys iš praeito nr.)
Šv. Tėvo telegrama gražiausiai atskleidžia 

Bažnyčios minti, kuo turi būti vyskupas savo 
vyskupijoje: jis atstovauja pati Kristų - Mo
kytoja. Ganytoja ir Vyskupą. Nuo dabar aš 
esu jūsų vyskupas ir ant mano pečiu krinta 
atsakomybė už jus. Visa, kas palies jūsų gyve
nimą. palies irmano širdi. Visos audros, ku
rios palies jus, pirmiausia palies ir mano gal
va; visi vargai, sunkumai, net visos klaidos - 
atsilieps mano širdyje.

Man tenka be galo sunki ir atsakinga par
eiga. Tik mane guodžia šv, Povilo žodžiai ko- 
rintiečiams. kur jis sako: “Dievas pasirinko, 
kas pasauliui atrodo kvaila, kad sugėdintu iš
minčius. Dievas pasirinko, kas pasauliui silp- 
na. kad sugėdintu galiūnus". Juk Dievas,kas
diene duona. Eucharistine Duona augina ne 
ant ąžuolo, o ant balto šiaudo, kuris atida
vęs grūda lieka užmirštas ir net kojomis su
tryptas. Kad galėčiau jums pateikti Kristaus 
tiesos ir meilės duona, laukiu iš jūsų nejaus
mingos meiles, bet laukiu maldos.

Šiandien yra Kristaus Atsimainymo šven
tė. Atsimainiusio Kristaus akivaizdoje apaš
talai sakė, kad jiems yra gera. Dievo artumo
je turi būti gera, kaip saulės artumoje turi 
būti šviesu. Dievas nori, kad visada, kiekvie
nam žmogui būtu gera. Tam Kristus atėjo i 
žemę, tam Jis įsteigė Kataliku Bažnyčia,kad 
ji būtu Kristaus gerumo nešėja i pasauli Tam 
Bažnyčioje yra vyskupiškoji tarnystė, kad 
būtu galima teikti gerumą. Štai kodėl šv. Tė
vas ir sako, kad vyskupas yra nuostabi ir di
di Dievo dovana Bažnyčioje. Tad ar galima 
bijoti Bažnyčios, ar galima bijoti vyskupo? 
Ar galima nušalinti vyskupą nuo savo tar
nystės. jei jis siekia tik gero? Skriauda yra. 
jei vyskupas atskirtas nuo savo tarnystės, 
skriauda vyskupijai. Bažnyčiai ir visiems šalia 
Bažnyčios. Gerai, kad kai kurios klaidos ati
taisomos. bet dar nepilnai ir mes tikime, kad 
su laiku jos bus pilnai atitaisytos. Mes kantriai 
laukėme ir laukiam, kad kai kurie dalykai bū
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tu peržiūrėti ir Bažnyčios atžvilgiu. Ar tinka 
Bažnyčia, kaip geradare, laikyti susiaurinto
mis teisėmis, atskirta nuo tu sričių, kur ji ga
lėtu labiausiai gera daryti. Ar ne laikas Bažny
čia perkelti iš susiaurintu teisiu patalpų i pla
tesnes. kad ji galėtu daugiau gera daryti. Baž
nyčia. o tuo pačiu ir vyskupiška tarnystė ne 
tam įsteigta, kad kam nors kenktu. Dėl to 
Bažnyčia kiekvienoje santvarkoje gali padary
ti daug gero ir ii daro. Tik reikia suteikti jai 
galimybės. Bažnyčia nėra įsteigta santvarkoms 
palaikyti ar jas griauti.

Man negalint eiti pareigu, jas ant savo pe
čiu nešė kiti, už ka esu jiems labai dėkingas. 
Dėkingas esu ir jums, mieli Kaišiadorių vysku
pijos kunigai, kurie visada man buvote labai 
geri. Dievo Apvaizda musu vyskupijai davė 
tokius didingus vyskupus kaip garbingąjį kan
kini arkiv. Teofilių MATULIONĮ. Kai jums 
ateidavo sunkios valandos, jūs prisimindavote 
tuos šventuosius vyskupus ir tai jus sulaikyda
vo nuo klaidingu žingsniu.

Musu vyskupija turėjo džiaugsmingąja da
li kai, įkūrus atskira Lietuvos bažnytine pro
vincija. pradėjo savo gyvavimą ir gavo tokius 
nuostabius ganytojus. Mūsų vyskupijoje pra
dėjo reikštis gražiausi krikščioniško gyveni
mo daigai. Tačiau mūsų vyskupija turėjo ir 
skausmingąja dali. Tada kentėjome, meldė
mės ir laukėme, pasitikėdami Dievo Apvaizda. 
Ar turės musu vyskupija garbingąja dali? Tai 
priklausys nuo mūsų. Ar mokėsime prisikelt 
iš savo silpnybių ir nukreipi žvilgsni i Jėzų 
Kristų. Ar išlaikysime kūdikišką mūsų pamal
dumą i Marija. Ar tas pamaldumas bus ne 
vien Šiluvos, Aušros Vartų ar Žemaičiu Kal
varijos nuosavybė, bet ir Pivašiūnų nuosavy
bė? Nuo musu priklausys, kad mūsų vyskupi
ja turėjusi džiaugsmingąja ir skausmingąją da
li. turėtu ir garbingąja".

Po šv. Mišių pradėjo vyskupą sveikinti Lie
tuvos jaunimas. Tik gaila, kad ne visi dėl laiko 
stokos galėjo tai padaryti, nes šventoriuje ir 
bažnyčioje išsirikiavę vaikai ir jaunimas laukė 
Sutvirtinimo sakramento, Vyskupijos kunigu 
vardu vyskupą pasveikino kan. Stanislovas 
KIŠKIS.

ištisai:
"Šios dienos gražiai ir maloniai iškilmei, 

būtent Jo Ekscelencijos iškilmingam įžengi
mui i savo katedrą, sugrįžimui i savo tiesiogi
nes pareigas, paryškinti yra labai tinkami Išga
nytojo žodžiai:

- Jūs liūdėsite, bet jūsų liūdesys pavirs 
džiaugsmu (J n 16,20).

Visa Lietuvos Bažnyčia liūdėjo matydama, 
kad beveik per visa pokario meta Kaišiadorių 
vyskupija buvo be vyskupo, nes jos tikrieji g.i 
nytojai buvo sukliudyti ir negalėjo eiti savo 
ganytojišku pareigu. Liūdėjo ir Kaišiadorių 
vyskupijos kunigai bei tikintieji, kurie 35 me 
tus buvo našlaičiai, be savo Tėvo ir Ganytojo 
Liūdėjo tikrasis ju Ganytojas, kuris 25 metus 
buvo atskirtas nuo savųjų, ir turėjo gyventi 
nuošalume ir vienatvėje. Šiandien tas liūdesy s 
pavirto džiaugsmu. Bet ši džiaugsmo diena 
Jums, mielas Ekscelencija, atėjo po ilgu kan
čių. skausmu ir sielvarto metu. Matyt jau Die 
vo Apvaizdos planuose taip buvo numatyta, 
kad skausmuose pagimdytu vyskupijų gailėto 
jai eitu skausmu keliu, gertu skausmu taure 
iki dugno

(bu.s daugiau)

VIESULAS VIRŠ NEMUNO
Vidš Gardino srities Naugarduko rajo

no prasiautė maždaug 800 metrų skers
mens viesulas. Jis vertė medžius, plėšė sto 
gus.

Sutikęs kolūkio „Komunar“ kom'b-ainų 
koloną, važiavusią iš laukų į Vorobjovicrų 
kaimą, viesulas lengvai pakėlė ir sukda
mas ėmė nešti du iš jų virš bulvių lauko. 
Tik panėšėjęs šimtą metrų, jis paliko ma
šinas, apvertęs jas ratais aukštyn ir kaip 
reikiant aplaužęs. Atskubėję mechaniza
toriai padėjo išsiropšti iš aplankstytų kabi 
nų savo draugams kurie, laimė, buvo tik 
lengvai sužeisti.

Nuskriedęs dar apie 20 kilometrų, viešu 
las praūžė virš Nemuno, prisisiurbdamas 
nemažą vandens ir, įskriejęs į Naliboko 
girią, netrukus nusilpo.

@ Lietuvių šeimos kalba yra lie
tuvių kalba

' DR JONAS NKMP0RCIUKAS
CIRURGIÃO DENTISTA

CROSP. 6049

R.Cap.Pacheco Chaves 1206 fone :27 3-669 b

R. Itapeva. 49 • Cj. 35 fone: 288-4770
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AUKŠTYN 
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Kun. Pr. Gavėnas

MINTYS 
SEKMADIENIO 
SUSIKAUPIMUI

VIENAS + VIENAS - 
VIENAS

Laikas bėga. Ir pasaulis keičiasi.
Ir šios dienos jaunimas — visi ma

tom ir sakom — yra "kitoks, negu bu
vom mes". Ir tas meilės "romanticiz- 
mas" šiandien nusidėvėjęs, veik prany
kęs.

Tačiau kur tikra meilė, ten pergyve
namas tos pirmosios poros susitikimo 
įspūdis, taip realistiškai aprašytas Die
vo Žodžio skaitiny iš "Pradžios kny
gos" (Pr 2,18-24).

L Du bus viena

MŪSŲ LIETUVA.. . ---- —--------- --- 4.

jimo, žmonės dar moka mylėti- 
išeiti iš savo egoistinio pasaulio-savy- 
meilės, sudėti savo gyvenimę j kito gy
venimo srovę ir pilnai įgyvendinti tai, 
kas jau pirmuose Šventraščio pusla
piuose parašyta: "Žmogus paliks savo 
tėvę ir motiną ir glausis prie savo mo
ters (ir, aišku, moteris prie savo vyro) 
— ir bus du viename kūne". Taigi,pra
sidės naujas gyvenimo būdas, gims 
nauja jungtis.

II. A r leista?...
Keista, skirtinga, Dievo aritmetika:

1 + 1 =1. "Iš dviejų bus vienas".
O vieną — ir gyvą — daiktą (čia as

menį) jau negalima perskirti, padalyti, 
nesužalojant jo esmės bei paskirties. 
"Ką Dievas sujungė, žmogus teneban- 
do atskirti".

Betgi istorija — ir gyvenimas — 
mums rodo, kad nevisur ir nevisuo- 
met išlaikomas nepaliestas moterystės 
ryšys.

Šio fakto atgarsiai jaučiami net ir 
Evangelijoj (Mk 10, 2-16): "Prisiarti
nę fariziejai... klausė, ar leista atstaty
ti savo žmoną".

Nesugyvenimas, svetimavimas, sky
rybos... senas žmonijos palikimas.

Fariziejai, nors veidmainiai, Jėzaus

H- -.-Į- —T f- M». r—<!■■■. L  —--

elgesys ir gyvenimas turi derintis su 
Dievo — kūrėjo, valdovo ir įstatymu 
davėjo - planais ir valia. O Įstatymu 
Davėjo valia yra, kad "ką Dievas su
jungė, žmogus tenebando atskirti".

III. N e i Bažnyčia negali
Taigi, Dievo (statymas užtikrina 

moterystės vientisumą, jos nedalomu
mą, jos patvarumą.

Betkokie skyrybų "leidimai"', išgau
ti iš valdžios tribunolą, prieš Dievą — 
taigi ir prieš sąžinę — lieka beverčiai 
gabaliukai popieriaus, o tęsiasi vedy
bų įpareigojimas. "Kas atleidžia savo 
žmoną ir veda kitą moterį, tas nusi
kalsta pirmajai svetimavimu. Ir jei mo
teris palieka savo vyrą ir išteka už ki
to, ji svetimauja" (Mk, 10,12).

— Betgi kai kada pati Bažnyčia anu- 
liuoja-panaikina vedybų aktą .

— Ne, vedybų neanuliuoja. Gali tik
tai, ištyrus reikalą, deklaruoti, kad, 
dėl vienos ar kitos sąlygos, tikru vedy
bų nebuvo, taigi ju ir nėra. Betgi jei 
ką "Dievas sujungė", nei Bažnyčia ne
gali atskirti.'

OK. LIETUVOJE MIRĖ KUN. T. 
VINKŠNELIS

Mus visus supa turtingas, gražus, 
žavus, viliojantis pasaulis. Ir daug kas 
mus patraukia. Tačiau žmogus jame 
"nerado" — ir neranda — ko nors tik
rai panašaus j save. Tad lieka, ir šian
dien, neramumas, nusivylimas, vienat
vė...

Tik kitos lyties,asmeny jis randa 
tą savęs papildymą (ir net patį save), 
kurio visa prigimtimi trokšta. (Ado- . 
mas, sutikęs levą, tarė: "Šitai dabar 
yra kaulas iš mano kaulu ir kūnas iš 
mano kūno", būtent mano papildy
mas).

Yra miela patirti, kad ir šiandien, 
nežiūrint visokiu nemaloniu ir liūdnu 
nuotykiu bei pačios meilės piktnaudo- 

CONISÃ IMÓVEIS
---------------------- Instalada no Prédio “Grão Duque Vytautas”- Vila Bela--------------

ÂTCMPÂO III CON ISA IMÓVEIS é uma Imobiliária amiga dos Lituanos 
Ml LlMyMU!!!vendemos, compramos, alugamos e administra

IMÓVEIS EM GERAL

Nos 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/

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

klausė, "ar leista atstatyti savo žmo
ną".

Bet kiek žmonių šiandien net nesi
klausta — nekelia problemos, nejaučia 
dorovės įpareigiojimp. Ir "paleidžia" 
— vyrą ar moterį —, persiškiria ar net, 
paprasčiau, "pameta".

Sitai, tačiau, nepateisina sąžinės.
Nepakanka pasiteisinimo, kad...

"taip visi daro". Juk dorovė nesulygi
nama su sociologija, nė grindžiama 
"referendumu", kitu pasisakymu.

Nepakanka taip pat teisintis, kad 
"valdžios įstatymai leidžia". Juk žmo
nių įstatymai neturi galios sugriauti 
Dievo (statymus.

Mūsų, kaip žmonių ir krikščioniu.

Okupuotoje Lietuvoje liepos 18 mi
rė Suvainiškio klebonas a.a. kun. Titas 
Vinkšnelis, Panevėžio vyskupijos kuni
gas. Palaidotas liepos 21 savo gimtaja
me Pandėly.

Velionis buvo gimęs 1904 kovo 27. 
Kunigu įšventintas Kaune 1930 balan
džio 14. Dirbo įvairiose parapijose vi
karu ir vėliau klebonu. Paskutiniu lai
ku buvo Suvainiškyje, Rokiškio apskri
tyje. Prieš porą metu jis buvo atšven
tęs kunigystės auksinį jubiliejų.

Tai jau dešimtas kunigas, šiemet mi
ręs okupuotoje Lietuvoje ir trečias iš 
Panevėžio vyskupijos.

Auka prisidėk prie lietuviškos 
spaudos išlaikymo!
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PREZIDENTO REAGANO PROKLAMACIJA 'PABALTIJO 
LAISVĖS DIENOS*' PROGA

"Pabaltijo Laisvės Dienos" (Baltic Freedom Day) paskelbi
mo proga, Prezidentas Reaganas birželio 14 d. išleido prokla
maciją, kurioje tarp kitko sako:

"Lietuvos, Latvijos ir Estijos nepriklausomybė buvo už
gniaužta 1939 metais, Sovietų Sąjungos ir nacinės Vokietijos 
niekšingu sandėriu. Hitleris įteikė Stalinui tris Pabaltijo respu
blikas, kaiptypatingą užmokesnj užsitikrinti jo bendradarbia
vimą sunaikinant Lenkiją ir įtvirtinti saugią rytiną sieną, kuri 
jį įgalino pradėti karą prieš Vakarų demokratijas. Po to, šim
tai tūkstančių pabaltiečių buvo deportuoti j Sovietų Sąjungą, 
kur daugelis jų žuvo kalėjimuose ir priverstinio darbo stovyk
lose. Šios gilios žmogiškosios tragedijos tamsiausioji diena 
buvo 1941 m. birželio 14-oji..."

"Kaikurie žmonės, išgyvenusieji šiuos išvežimus, šiandien 
yra Jungtinių Amerikos Valstybių piliečiai. Jų aspiracijos, 
šviesesnės ateities estams, latviams ir lietuviams siekis, sutei
kė naujos reikšmės musų tautos įsipareigojimui remti visų 
tautų laisvą... Šią ypatingą dieną mes išreiškiame savo vilt), 
kad ateis diena, kai laisvės palaima vėl bus narsiųjų Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos žmonių valstybinio gyvenimo dalimi..."

SOVIETŲ VALDŽIA PABALTIJYJE NETEISĖTA - 
AUSTRALIJOS VYRIAUSYBĖ

NEĮTIKĖTINAS - bet TIKRAS vaizdas: pauštelis, čia vadinamas 
kardinolu, maitina kirminėliu auksinę žuvelę, Shelby, N. C. tvenk? 
nyje. Paukštis, nusileido ant užtvaros, žuvis išniro ir kardinolas jau 
ne pirmą kartą atidavė jai skirtą skanumyną...

Australijos Vyriausybė vėl patvirtino, kad ji nepripažįsta 
Pabaltijo kraštų įjungimo j Sovietų Sąjungą. Birželio 15 d. 
VLIKO pirmininkas Dr. K. Bobelis įteikė memorandumą Lie
tuvos reikalu Australijos ministeriui pirmininkui Malcolm Fra- tautos laisvių; įsipareigojame nesusitaikyti su tuo, kad šian- 
seriui. | memorandumą, ministério pirmininko pavesta, rug
pjūčio 10 d. atsakė veikianti užsienio reikalų ministerė Marga- ryti visa, kas mums įmanoma, tai padėčiai palengvinti", 
rete Guilfoyle, kuri rašo: "Australijos vyriausybė nepripažįsta "I 
de jure Lietuvos, Latvijos ir Estijos įjungimo j Sovietų Sąjungą džiausios ekspansijines valstybės, Sovietų Sąjungos, aukas" 
Tai buvo ir tebėra labai tvirtas šios vyriausybės nusistatymas. 
Pripažindama, kad Pabaltijo valstybės šiandien yra Maskvos 
kontrolėje, Australijos vyriausybė jokiu būdu nelaiko Sovietų 
joms užmestos valdžios teisėta".

"Malonu, kad Jūsų Komitetas vertina Australijos poziciją 
ir kad ji prisideda prie tarptautinės paramos Jūsų bylai", už
baigia savo laišką ministerė Guilfoyle.

Prie laiško pridėtas Australijos ministério pirmininkio pa-

SPAUDOS DARBAS
Laimė, kad yra tokių, kurie prisiriša prie to darbo, juo ser
ga. Tik reikia ieškoti ir neatstumti, jei atsiranda kas iš jau
nesnės kartos, kurie sutinka paaukoti savo karjerą labiau ap
mokamuose postuose, išsižada daugelio patogumų ir įsitrau
kia j lietuviškos spaudos redagavimą. Deja, tokių labai, labai 
maža. Jų prieaugliu rūpinasi lituanistinės mokyklos. Pedago
ginis ir kiti institutai, rūpinsis, kai pradės veikti ir Lituanis
tinė katedra. Turėkim vilčių.

Iš skaitytojų ir kitų geros valios lietuvių vienas didelis pa
geidavimas ir prašymas: būkime pakantūs ir nesunkinkime 
ir taip nepakeliamos laikraštininko naštos, nekaltinkime per 
daug už klaidas, paklydimus, neapsižiūrėjimus, praleidimus, 
netikslumus ir visa, kas pasitaiko laikraščiuose ne iš apsilei
dimo ar blogos valios, bet tik iš nuovargio ir darbo pertem
pimo bei skubėjimo. Reikia pažiūrėti j savo kasdienį gyveni
mą: kiek daug klaidų pasakome, padarome, ne tą žingsnį pa
statome. Laikraštininkas taip pat pirmiausia yra žmogus.

DRAUGAS

reiškimas, paskelbtas liepos 18 d., Pavergtųjų Tautų Savaitės 
proga. Jo žodžiais, "šią savaitą prisimename ir įsipareigojame: 
prisimename tuos, kurie kentėjo ir žuvo siekdami asmens ir 

dien daugeliui tautų dar paneigiama nepriklausomybė, ir da-

Šią savaitą mes ypatingai prisimename visas pasaulio di

toliau rašoma pareiškime. "Mes prisimename didvyriškumą 
tų vyrų ir moterų, kurie priešinosi jų pavergimui ir kurie šian 
dien tebesistengia atgauti teisėtai jiems priklausančias laisves" 

Ministério pirmininko pareiškimas taip pat pabrėžia, kad 
laisvosios valstybės turi nepamiršti, jog "laisvė susieta su įsipa
reigojimais. Tik išpildydamos tuos įsipareigojimus, laisvosios 
valstybės sugebės užtikrinti, kad ateitis priklausytų ne tiems, 
kurie siekia įbrukti pavieną dogmatišką ideologiją, bet tiems, 
kurių tikslas yra leisti laisvai pasireikšti laisvų žmonių įvairiau 
sioms energijoms".
"ELTOS" INFORMACIJA PERKELIAMA | "MICROFICHE*

ELTOS Informacijos Tarnyba pasirašė sutartį su "Human 
Rights Internet" (Tarptautinio Žmogaus Teisių Tinklo) orga
nizacija. Pagal šią sutartį, "Inter Documentation Company" 
(Tarptautinė Dokumentacijos Bendrovė) Zūriche, Šveicarijo
je, "microfiche" būdu perfotografuos ir padaugins ELTOS 
anglų kalba paskelbtus dokumentus ir informaciją. Žmogaus 
Teisių Organizacija tikisi kuo plačiau paskleisti informaciją 
apie žmogaus teisių pažeidimus visame pasaulyje ("Microfi 
che" metodas įgalina perkelti 96-ių puslapių tekstą i mažą ua 
baliuką plastikos).

VLIKAS ir ELTA glaudžiai bendradarbiauja su "Human 
Rights Internet" organizacija, kurios periodiniame leidinyje 
reguliariai spausdinami ELTOS biuletenių turiniai. Organiza 
cijos atstovai nuolat palaiko ryšį su VLIKo įstaiga, pasitikrin 
darni apie įvykius Lietuvoje. Pavyzdžiui, pastaruoju metu jie 
ypač domisi apie Pakucko teismą ir apie suomių Sovietams 
išduodamus pabėgėlius. (ELTA)
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INFORMATIVO

JUVENTUDE

PUK
1983

BRASIL - Arvydas Žygas, por oca 
sião de sua estada na América do Sul 
encaminhou discussões sobre o PLJK 
e a BLJS escolheu os seus “atstovai'.

COLOMBIA — Kęstutis Slotkus 
convocou para o mês de novembro 
reunião para serem discutidos temas

SKAUTU ŠEIMOJ - NA FA 
ESCOTEIRA

Dia 4 de Dezembro: Encerramento d.o 
ano escoteiro. Última reunião e avaliação.

Dia 11 de Dezembro: Manhã de re
flexão para os Skautai Vyčiai (Pioneiros). 
Prityrusieji Skautai (Seniores) e Prityrusios 
Skautės, na Paróquia de São Casimiro: das 
8 até 13 horas.

18 de Dezembro : KŪČIOS da familia 
escoteira: às 18 hs. na Paróquia de S. Casi
miro.

Stovykla na Lituanika: do dia 22 ao
pertinentes ao congresso. 30 de janeiro de 1983.

BUS INFORMA SOBRE O V CON 
GRESSO ’MUNDIAL DA JUVENTUDE 
LITUANA

O V Congresso está bem próximo 
11 j 24 de julho).

A comissão de informações, procu
rando manter todos atualizados, envi
ou um jornal descrevendo as últimas 
atividades:

DETROIT - 'I4.IX.82 - lançada a 
palavra da Presidente do V PALK 
"NÓS TRABALHOS - APESAR DE 
CALADOS".

TORONTO — a Comissão de Pro
gramas Acadêmicos, que está se reu
nindo semanalmente, já escolheu o 
principal tema do V PLJK "ENTEN
DA DE ONDE VEM PARA SABER 
QUEM ÉS, PARA SABER ONDE IR 
E COMO LÁ CHEGAR" e também 
está terminando a 2a. parte do manu
al para ajudar na preparação dos "at
stovai" e juventude em geral.

CHICAGO - 19.IX.82 - reunião 
da Comissão de Abertura, onde ficou 
definido que a Abertura Oficial do 
Congresso ocorrerá na Universidade 
de llinois, no dia 1 de julho às 14 hs.; 
a Noite dos Talentos terá lugar no Ho
tel Conrad Hilton e que a Exposição 
dos Jovens Artistas terá início aos 21 
de junho indo até 8 de julho, na mes
ma Universidade.

OBERLIN - 16.X.82 — reunião 
com a administração do Colégio Ober
lin, para se definirem acomodações, 
programas e questões de ordem, etc.

CLEVELAND - 12.X.82 — reunião 
da presidente do PLJK com a Comis
são de Informações

AUSTRALIA - Laima Berzinyte, 
no último verão, promoveu cursos de 
preparação da juventude para o con-

D JOGOS MUNIXAIS UTUANOS
Os 20S jogos mundiais lituanos que se re

alizarão durante as festividades do Dia Mun
dial Lituano em Chicago, de 26 de junho a 
2 de julho de 1983, serão disputados nas 
dependências da Universidade de llinois, da 
mesma cidade, nas seguintes modalidades. -

1. Futebol
2. Golfo
3. Basquete
4. Tenis
5. Atletismo
6. Natação
7. Tenis de mesa
8. xadrês
9. Tiro ao alvo

10. Voleibol

Esses jogos são patrocinados pela Comu
nidade Mundial Lituana e deles participarão 
clubes dos Estados Unidos e Canadá.

Dos outros países, os esportistas poderão 
se apresentar como seleções, clubes ou indi
vidualmente. Conforme a modalidade, serão 
divididos em masculino, feminino, juvenil e 
infantil.

Maiores informações poderão ser obtidas 
com o Sr. João Tatarunas, tel. 63-7344 ou 
Vitor Tumas, tel. 274-2496 (depois das 20 
hS‘)‘ Comunidade Lituano-Brasileira

O grupo de Escoteiros Palanga deseja os 
mais sinceros votos de felicidade à Skautė 
SANDRA GREIČIUS que no dia 11 de De
zembro casa-se com José Fernandes Rodri
gues na igreja de Sto. Emídio. V. Prudente.

Vyr. Skautė ROSANA JURČIUKONIS 
se forma em Farmácia: colação de grau e 
coquetel dia 10.XII, Ribeirão Preto. Com 
os cumprimentos do Grupo Palanga.

ESPORTES NA LUUÁNIA

Um time de futebol lituano. o Žalgiris 
de Vilnius, sagrou-se campeão de futebol da 
Primeira Divisão da URSS, garantindo as
sim seu lugar na Divisão Especial no próxi
mo campeonato.

Desejamos sorte e novos títulos ao time.

PENSAMENTO
“ESTOU SOBRECARREGADO” .
NUNCA DIZER ISSO
NUNCA DEIXAR QUE OS OUTROS O 
DIGAM
NEM MESMO PENSAR NISSO
PORQUE VOCÊ ACABARIA ACREDITAN 
DO. E ISSO SERIA UM DESASTRE

gresso.
EUROPA — no último verão euro

peu a presidente do PLJK visitou 5 
países europeus tratando de proble
mas pertinentes ao congresso.

O mais belo adesivo que até agora foi colocado no seu automóvel. 
Pode ser adquerido na Paróquia de São Casimiro na Moóca — rua 
JUATINDIBA, 28. Agora também em tamanho menor.
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IS VENEZUHJÜS IR KOLUMBUOS
Besilankydamas Venezueloj ir Ko

lumbijoj susitikau su daugeliu mielų 
tautiečių. Nevienas jų tarp kita ko, 
prašė perduoti sveikinimų tai vienam, 
tai kitam iš savo pažįstamų. Neįsten
giu, aišku, visų prisiminti (už ką atsi
prašau tiek sveikintojų, kiek sveikinti
nu). Čia perteikiu tik tuos, kuriuos 
įstengiau ant greitųjų pasižymėti.

R Elena Gutauskienė (Caracas) svei
kina p. H. Mošinskienę. Eidrigevičiai 
(Barquisimeto) sveikina Pundzevičių 
šeimą S. Paule. P.Anita (Maracay, Av. 
Hotel Maracay) siunčia sveikinimų 
kun. P. Urbaičiui (SP) ir kun. M. Bur
bai (Frascati) ir laukia laiškų. Kun.Ur- 
baitį sveikina ir p. Milčiūnas, p. Gai-' 
žauskienė bei Tamošauskai (Valencia). 
Sveikinimu kun. J. Šeškevičiui nuo 
Vinco Barono (Caracas). Majoras Boris 
Petrasevičius (Maracaibo) siunčia svei
kinimų kpt. J. Čiuvinskui ir poniai Ma
rijai. Caracas mieste specialiam pobūvy 
sutikti buvusieji saleziečių auklėtiniai 
— mjr. B. Petruševičius, ch. Algis Dug
nas, Marijus Kvedaras, Ričardas ir dr. 
Juozas Zavadzkai, siunčia karščiausius 
sveikinimus buvusiems auklėtojams. 
Sandra (Saldytė) ir Aras Mažeikos (Ca
racas) siunčia sveikinimų Bogotoj pp.' 
Karanauskams ir pp. Didžiuliams, o 
Villavicencio pp. Slotkams (ir nuo p- 
lės Klovaitės), ypač Nijolei ir Kęstu
čiui Slotkams, ir kun. N. Saldukui 
(Popayan). Ypač Sandra (su Aru) siun
čia visą glėbį sveikinimų "tėveliams, 
broliams, ateitininkams, kun. J. Šeške
vičiui, kunigams saleziečiams, Petrai 
čiams, Al.Valavičiui, Literatūros būre
liui, pp. Tatarūnams ir... kitiems".

Kun. Ant. Perkumas siunčia sveiki
nimų ypač kun. J. Šeškevičiui, kpt. J. 
Čiuvinskui, p. Eugenijai Bacevičienei, 
skautų vaivadijai bei jų tėveliams.

Dr. Vyt. Dambrava prisimena malo
nią viešnagę Brazilijoj, ypač gi Lituani
koj, ir sveikina ypač B LB vaidybos pir
mininką, p.J. Tatarūną, primindamas, 
kad "pažadėtąsias kasetes jis gaus".

Iš Bogotos dr. Vyt Stasiukynas su 
p. Nijole prisimena daug tautiečių Rio 
de Janeire ir São Paule ir sveikina 
ypač pp. Valavičius (tik gerai nežino, 
ar Jono, ar Henriko šeimos). O jų sū-

u
eriausia dovanas

NR. 47 (1787) 1982.XH.2

VOKIETÜOS JAUNIMO SĄJUNGOJE
Mra/ Lietuvai rašo šs Vokietijos:

Paskutinį savaitgalį spalio, H aus An- 
naberg, Bonnoje, Vokietijos Sostinėje, 
įvyko Vokietijos Jaunimo Sąjungos 
Suvažiavimas: Dalyvavo 23 jaunuoliai 
ir buvo išrinkta nauja V.J. S. Valdyba: 
pirmininkė - Ramunė Bulvienė 
vice-pirm. — Joana Vaičiųlaitytė, 
sekretorius - Rimantas Gobuliauskas 
iždininkas — Robertas Šlavikas 
narė — Lidija Kairytė

Taip pat buvo išrinkta 10 jaunuolių, 
kurie dalyvaus V P. L. J. Kongrese, at
stovaudami Vokietijos lietuvišką jauni
mą:

1. Robertas Šlavikas (gimęs Lietuvoje)
2. Lidija Kairytė (gimusi Vokietijoje)
3. Gediminas Sidaras (gimęs Lietuvoje)
4. Arturas Gronau (gimęs Vokietijoje)
5. Thomas Bartoševičius (gimęs Vokie-

Kun. Pr. Gavėnas San Casimiro miestelyje,. 
nūs — dr. Arvydas ir stud. Vytenis 
(kalba puikiai iietuviškai) — sveikina 
ypač BLJ Sąjungą. Veikliųjų Bogotos 
Moterų Draugija sveikina São Paulo 
Lietuves Moteris ir geidžia su jomis 
užmegzti glaudesnius ryšius.

Dar iš Bogotos kun. V. Vaičiūnas 
(dirba vietinių parapijoj) sveikina 
"studijų laiku kolegas" prel. P. Raga- 
žinską ir kun. dr. Ant. Milių.

Iš Villavicencio (Kolumbijoj) "Don 
Venceslao" (Vacys Slotkus) siunčia 
sveikinimų ypač Petraičiams (ir "Onu
tei"), p. J. Tatarūnui, p. Al. Bumbiiui,
kun. P. Rukšiui. Kęstutis ir Nijolė 
Slotkai sveikina Al. Valavičių, Arn. Zi-

u. 

zą, Sofiją ir Maristelą Zūtautaites.
Jš Barranquillos stud. Algis Vyš

niauskas sveikina stud. Rosaną ^určiu- 
konytę ir ją ragina pasitobulinti lietu
vių kalboj (juk jis laukia ir geros lietu
vių kalbos mokytojos).

0 aš pats rr per šias ML eilutes dar 
kartą nuoširdžiai dėkoju visiems kurie, 
Venezueloj ir Kolumbijoj,piane taip 
maloniai sutiko, priėmė, vaišino ("ma
tyt Patj tenai, Brazilijoj, badu marina*. 
— sakydavo) ir nemažai dėl manęs pa
sišventė. Ir visus juos sveikinu jau iš 
São Paulo.

Kun. Pranas Gavėnas, SDB

Kęstutis Ivinskis (gimęs Vokieti/o/e) 
Salys Rimanauskas (gimęs Lietuvo- 
je)
Beatriz Bacevičiūtė Kosekienė (gi-
muši Brazilijoje)

9. Renate S a baite (gimusi Š. Amen ko- 
je)

10. Lidia Saba it ė (gimusi Š. Ameriko- 
je)

Beatriz Bacevičiūtė Kosėk /ene

UŽSAKYKITE "MUSU LIETUVĄ
V-

I GIMINĖMS-DRAUGAMS-PAŽĮSTAMIEMS

j Šią brangią dovaną jie prisimins 50 kartų - visus metus

VENDE-SE
NA ESTÂNCIA LITUANIKA

TERRENO DE 1000 m2.
Fone: 274.0851 - Dona Ana
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DĖMĖSI O!
EUGENIJAUS

KRIAUČ/ELIŪNO PREMIJĄ

Premijai skirti sąlygos yra tokios:
1. Eugenijaus KriaučeMūno 1000 dolerių 

premija skiriama lietuviui jaunuoliui, ge
riausiai pasireiškusiam raštais (lietuvių, 
anglų, ar kita kalba), veiklą, organizaci
niu veiklumu, ar jaunimo vienetui (sam-

MUSŲ LIETUVA 7

būriui', tautinių šokių grupei, jaunimo cho 
rui, sporto būreliui), geriausiai reprezen
tavusiam lietuvius ir Lietuvą vienerių 
metų bėgyje;

2. Premijai gauti asmenis ar vienetus 
raštu pasiūlo jaunimo organizacijų vado
vybės, jaunimo grupės, vyresniųjų orga
nizacijos air paskiri asmenys iki kiekvie- 
nei’lų metų gruodžio 31 d. (pašto antspau
das );

3. Premijuotino asmens ar jaunimo vie
neto tinkamumui įvertinti sudaromą Ju
ry komisija, kurion po vieną atstovą ski
ria Pasaulio Lietuvių Bendruomenės jau
nimo reikalams vadovas, Pasaulio Lietu
vių Jaunimo sąjungos valdyba ir JAV 
Lietuvių Jaunimo Sąjunga, o du atstovus 
paskiria Kriaučeliūnų šeima;

4. Jury komisija, aptarusi asmens ar 
vieneto tinkamumą premijai, ją skiria 
balsų dauguma iki sekančių metų vasario 
15 d. ir susitaria su Kriaučeliūnų šeima1 
dėl premijos įteikimo laiko ir pobūdžio;

5. Premijai asmenys ar vienetai siūlomi 
rastu, nurodant tiksliai premijai tinkamu 
mo motyvus, ir siunčiami:

EUGENIJOS KRIAUČELIŪNO
PREMIJOS KOMISIJAI
12500 Pawnee Rd„ Palos Park, 
EI m uis, 60464.

Vanda Giedrytė

N E KLAUSKlIMI MOTINU
Neklausk i m motinų savų 
Kodėl užklojo obelių pūga 
Jų plaukus, nuometu lengvu 
Tarytumei švlenia, šviesa bangų.

Neklauskim motinų savo savų
Kodėl basom ilgai ant slenksčio rymo 
Ir stebi vienišę keleivi tarp klevų.
Nors jau tamsu ir rūkas virš arimų.

Neklauskim motinų savų 
Kodėl nubraukia ašarą slapčia 
Kodėl jos kartais įieško tarp gyvų 
Negrįžusių pavirtusių kančia.

J. BUTRIMAVIČIUS
ADVOCACIA

CIVIL Inventário, Despejo, etc. COMERCIAL: Falência, Cobrança, etc.
TRIBUTÁRIA Imposto de Renda, ICM, IP!

Rua Barão de Iguape. 212 - 4o and. s/45 • Liberdade Fone: 279-593"
Horário das 9:00 às 11:00 e das 14DO às 18:00

Rua Campos Novos. 590 - V. Zelina - Horário das 19 á30 às 21 Ū0
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MOŠŲ MIRUSIEJI

(CLEMENTINA VALAVIČIENĖ
SEREDZINSKAITÉ gimė 1887 metais 
gegužės mėn. 3 dieną Rygos mieste, 
kur buvo nutekėjusi jos motina Salo
mėja Jakimavičiutė, kilusi iš Biržų 
miesto. Dar jauna paneli, Klementina 
atvyko j Lietuvą, kur iki l-ojo D. Ka
ro pradžios gyveno kartu su savo teta 
Johana Kotryna Jakimavičiutė Jūžin
tų klebonijoje pas kleboną Joną Ramo
ną. Čia susipažino su savo vyru Anta
nu Valavičiumi, gyvenančiu kaiminys- 
téje Anapoiio II vienkiemyje Dusetų 
valsčiaus Zarasų apskrities. Apsivedusi, 
persikėlė j Petrapilio miestą, kur vy
ras buvo geležinkelių tarnybos valdi
ninkas. Po karo grįžo tėviškėn, kur 
Dusetose jos vyras Lietuvos valstybės 
kūrimosi metais įsteigė šaulių būrį.
Čia ji gyveno, kol vyras 1920 m. orga
nizavo paštą ir valdžios iždinę. Vėliau 
persikėlė gyventi j Zarasus ir 1927 me
tų jau pastoviai j Panevėžį, kur jos vy
ras buvo Lietuvos Banko vyresnysis 
kasininkas iki savo mirties 1940 m.
111 mėn. 4 d.

Il-ojo P. Karo metu, 1944 metais, 
Klementina V. kartu su savo vaikais 
(Henrikas, Aldona, Česlava ir Jonas) 

ir žentu Aleksandru Boguslausku pasi-’ 
traukė j Austriją, kur Tyrelyje Muis
tei no mieste išgyveno iki 1947 r etų, 
kada su visa šeima emigravo j Bu.zili- 
J3.

Iš pradžių Klementina V. apsigyvet. 
no Vila Zelinoje, kur pasidarė parapi
jos pažįstama, dalyvaudama Moterų 
Maldos Apaštalavimo Draugijoje. 1960 
m. persikėlė j savo dukters Aldonos 
namus Brooklyne, kur gyveno iki pas
kutinių laikų.

Klementina V. buvo stipriai religin
ga moteris ir giliai susipratusi lietuvė, 
stengdamasi įkvėpti šiuos įsitikinimus 
savo vaikams nuo pat mažumės. Per 
tuos 35 Brazilijos gyvenimo metus 
abu Klementinos sūnus jau sukūrė sa
vo šeimas, kurių vaikai gerai pažįsta
mi lietuvių kolonijos, kadangi aktingi 
lietuviškojo jaunimo veikloje.

Velionė mirė š.m. lapkričio mėn.
21 dieną Alvorada ligoninėje po trum
pos ligos, sulaukusi virš 95 metų am
žiaus, ir pragyvenusi São Paulyje an
trąją savo amžiaus pusę, kur palieka 
dideliame liūdesyje keturias savo vai
kų šeimas, jau pagausėjusiais anūkais 
ir proanūkais. Kol sveika, velionė da
lyvaudavo įvairiuose kolonijos parengi
muose, kur palieka savo atmintį dau
geliui savo pažįstamųjų. Velionė buvo 
nulydėta į Getsemani kapines, kur ios 
vėlės intencija Prelatas Pijus Ragažins- 
kas atlaikė gedulingas mišias. Buvo pa
laidota tose pačiose kapinėse.

PAIEŠKOMA
Adelės, Magdalenos ir Onos Mela- 

šauskaitės, kilusios iš Alytaus apskr., 
Siponių dvaro, Nemajūnų valsčiaus, 
emigravusių j Braziliją prieš 60 m.Pra
šoma atsiliepti ar pranešti kas apie 
jas turėtų žinių, Anai Sadauskaitei - 
Vibraitienei, Mariano Acosta nr. 1.111, 
Buenos Aires, 1407 Argentina.

C Ora. HELGA HERING
MÉDICA - GYDYTOJA

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

Fone: 265-759Ü
De2aa6a,das8àsi2hs.ed2sl4àsl8hs.
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MŪSŲ ŽINIOS
BLB-nės TARYBOS POSĖDIS

Gruodžio 9, ketvirtadienį, 20 vai., 
BLB-nės būstinėj, Rua Juatindiba 28, 
įvyks BLB-nės Tarybos posėdis.

Darbotvarkėj numatyta BLB-nės 
Valdybos pirmininko pristatyta kaden
cijos veiklos apžvalga, BLB-nės įstatų 
pakeitimas, Vasario 16-tosios minėji
mo aptarimas, Tarybos rinkimų apta
rimas.

KALĖDŲ EGLUTĖ VAIKAMS
Gruodžio 19 d., 16 vai. V. Zelinoj, 

Jaunimo Namuose BLB rengia Kalė
dų Eglutę lietuvių vaikams. Meninei 
programai mažieji intensyviai ruošiasi 
kiekvieną šeštadienį, 14 vai. I šventę 
atvyks Kalėdų Senelis.

Visuomenė kviečiama taip pat gau
siai dalyvauti ir tuo paskatinti moky
tojas ir vaikus tolimesniam lietuviš
kam darbui.

LOÍ PADĖKA
Lietuvių Katalikių Moterų Draugija, 

užbaigdama šiuos veiklos metus, dėko
ja Dievui, kad turėjom sveikatos ir pa
tvarumo organizuotai dirbti, ir kad 
taip gerai pasisekė musų bazaras, ap
vainikuodamas mūsų visų metų darbą.

Dėkojam taip pat klebonui kun. J. 
Šeškevičiui už visokeriopą paramą bei 
kun. P. Rukšiui už mūsų bazaro išgar
sinimą per ML-vą.

Gili padėka visoms ir visiems, kurie 
vienokiu ar kitokiu būdu prisidėjo 
prie mūsų bazaro pasisekimo, kaip tai 
0. ir P. Šimoniai, Vikt. Tatarūnas, 0. 
ir H. Guzikauskai, D. Sonia, D. Nair, 
Em. Šliktienė, H. Mendo, Eug. Vaikš- 
noras, 0. Paukštienė, T. Labuckienė, 
Iz. Seliokienė, S. Pilipavičienė, P. Ja
kaitis, Hel. Medalskienė, P. Irene, A. 
Baužienė, Urš. Cvirkienė, Ap. Balta
duonienė, Ver. Skurkevičienė, Danutė 
Jones, Ana Popic, Eug. Vasquez, 0. 
Masienė, Ks. Petrokaitė, Ang. Joteikai
tė.

Dėkojam taip pat ir visiems aplan
kiusiems mūsų bazarą, kurie tinkamai 
įvertino mūsų darbą.

Visiems nuoširdus ačiū .
Ona Dirsytė Coralon

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

GALĖTUMĖTE UŽSAKYTI M.L. ? .

Uit ■TII

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

NR. 47 (1787) 1982.XII.2MUSŲ LIETU

____ I ——^Bernas v
A A KLEMENTINOS VALAVIČIENĖS

atminčiai pagerbti, kuri buvo ML skaitytoja nuo pat jos jsisteigimo 
1947 m., pasimirusiai š.m. lapkričio mėn. 21 dieną.
į Jos vaikai ir jų šeimos

SVARI PARAMA "MUSU LIETUVAI"
Spaudos Dienos proga "ANGIE MO

DAS" savininkai - kom. Antanas ir 
kom. Genė Girčkai (Rua Solon 773, 
Bom Retiro) parėmė mūsų savaitraštį 
Cr.20.000,00 auka.

Nuoširdi padėka ir gausios Visaga
lio palaimos "ML" skaitytojams ir dos
niems rėmėjams.

ML administracija

GAUTA UŽ "MŪSŲ LIETUVOS*'
GARBĖS LEIDĖJĄ
1. Mečys Paleckis Jr.
2. Joana Paleckis (Sto.An

10.500,00

drė) 2.600,00
3. Pijus ir Lucia Butrimavi-

čius 5.000,00
4. Juozas Vaikšnoras 6.000,00

PASIŽADĖJO BŪTI GARBĖS LEI
DÉJAIS
1. Petras Žarkauskas 5.000,00
2. Jorge Garsko 6.000,00
3. Jonas Bratkauskis 6.000,00
4. Povilas Pipiras 5.000,00
5. Vyrų Brolija 5.000,00
6. Stepas Narušis 5.000,00
7. Vladas Jurgutis 5.000,00
8. Aleksas Kalinauskas 5.000,00
9. Antanas Golskis

10. Vytautas Tumas e
5.000,00

Dona Tumas 5.000,00
11. Jonas ir Vera Tatarūnas 5.000,00
12. Alexandre Bumblis 5.000,00
13. Marytė Bumblis 5.000,00

UŽSIMOKĖJO ML PRENUMERATA 
bei PARĖMĖ SPAUDĄ
Julius Vaisiūnas (Caracas).... Bs 100
Elena Gutauskienė (Caracas) Bs. 200
Kun. S. Matutis (Barranquilla) $100 
Vacys Slotkus (Villavicencio) $ 100

Spaudos rėmėjams nuoširdus ačiū .

LIETUVIS KANDIDATAS
GILBERTAS JASIUKEVICIUS, sū

nus Julijos ir Albino Jasiukevičių, gy
venančių Av. Paes de Barros, Moóca, 
São Paule, yra mokytojas Escola In
dustrial de Lins, kur dėsto Elektro
technikos srity. Jis kandidatavo j "ve- 
readorius" Lins mieste PDS — 1625. 
Daug kas už jį balsavo, tačiau nesurin
ko pakankamą balsų skaičių. Tikisi se
kančiuose rinkimuose laimėti, nes da
bar jau turi daugiau patyrimo kaip 
pravesti savo kandidatūrą.

NAUJOS ML PRENUMERATOS 
UŽSIENYJE

(Oro paštu — USA $ 45)
Caracas mieste p. Julius Vaisiūnas 

ėmėsi iniciatyvos rinkti naujas prenu
meratas MUSU LIETUVAI. Kilo ir ki 
tų pasiūlymų, kurie bus iškelti vėliau.

Nauji prenumeratoriai VENEZUE- 
LOJ:
Inž. Bronius Deveikis — Caracas 
Lie. Zigrida H. de Hermanavičius —

Caracas
Sr. Jonas Hermanavičius — Guarisco 
Sr. Stasys Eidrigevičius — Barquisime- 

to
Sra. Audronė Surosas S. — Valencia 
Mayor Boris Petrasevičius — Maracai

bo
Sr. Algis Dugnas — Caracas

Nauji prenumeratoriai KOLUMBI
JOJ:

Sr. Algis Vyšniauskas — Barranquilla 
Sra. Nijolė Stasiukynas — Bogota 
Sra. Laima Didžiulis — Bogota 
Dra. Barbara de Durana — Bogota

LIETUVIŠKOS
KALĖDINĖS KORTELĖS

ML spaustuvė atspausdino gražių 
spalvotų, religiniais motyvais KALÉDI-
NIŲ KORTELIU. Stengdamiesi paten
kinti daugelio pageidavimų, parinko
me plonesnį popierj/ kad siunčiant 
užsienin, nepereitų minimo oro pašto 
svorio. Siųskite kiek galint daugiau ka
lėdinių sveikinimų ypač į LIETUVĄ: 
tai bus protestas prieš bolševikų Kalė
dų šventės panaikinimą ir didelė pa
guoda artimiesiems pavergtoje Tėvynėj»
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