
Mindaugas savo sostinėje 1253 metais, popiežiaus Inocento IV pavedimu, iškilmingai apvainikuoja
mas karaliaus vainiku drauge su savo žmona Morta. Tai buvo svarbi valanda Lietuvos istorijoje. Lie
tuva, plati ir galinga valstybė su krikščionišku valdovu priešakyje, pasidarė lygi kitoms valsty
bėms. Karalienė Morta buvo labai žymi savo laiko moteris, savo vyro karaliaus bendradarbė ir pa
tarėja.

Pr. Gavėnas

. ĮŽENGIANT l JUBILIEJINIUS 
METUS

Žengiam į 1987-tuosius metus '"dex
tro pede", kaip kad senieji romėnai lin
kėdavo, būtent laimę lemiančią "deši
ne koja", arba kaip mums, lietuviams 
krikščionims pritinka, "Vardan Dievo../ 
Ypač kad įžengtam j mums nepaprastai

reikšmingus LIETUVOS K'RIKSCIO- 
NYBÉS JUBi LIEJINIUS METUS.

Jubiliejaus metiĮvyks iškilmės ir mi
nėjimai visam laisvam pasauly, ypač gi 
Romoj, net paties Popiežiaus pastango
mis. Tačiau reikšis ir aštri įtampa, ypač 
pavergtoj Tėvynėj, kur Jubiliejaus minė
jimas jau visais būdais slopinamas.

Lietuvoj minėjimas buvo iš anksto 
nustatyta švisti birželio 28. Ginčytasi 
dėl vietos: ar Kaune, kur, katedroj, daug 
vietos tikinčiųjų minioms; ar Vilniuj, 
sostinėj, kur buvo pradėtas Lietuvos 
krikštas ir pastatyta pirmoji bažnyčia -- 
katedra, kuri tačiau dabar... paveikslų 
galerija. Vistik buvo nusispręsta už 
Vilnių ir už, nors žymiai mažesnę, šv.
Petro ir Povilo bažnyčią. Tuomet Romoj niu metu pabrėžė, kad nepriims jokio 
iškilmės buvo numatytos birželio 14, su- kvietimo Sovietų Uniją aplankyti, jei ne-
darant galimybę norintiems - ir galim- : bus jam leista padaryti pastoralinę vizita- 
tiems - dalyvauti ir vienoj ir antroj vietpj.ciją Lietuvai. Visa tai, aišku, iškils tarp

ia u t i n ėn višumon ypač pačiu švenčių 
metu.

■ Tačiau, kadangi -- kaip informuoja 
Mission Catholique Lithuanienne en

France biuletenis Paryžiuje -- "Sovietų 
valdžia neleidžia nei Popiežiui, jei jo ats
tovui nei kam kitam šia proga vykti 
Lietuvon, nei kam nors iš Lietuvos atvyk
ti šventėms į Romą, tai paties Vatikano 
buvo pasirinkta JubiliejųRomoj.švęsti tą 
pačią dieną kaip Lietuvoj, būtent birže~ 
lio 28",

Popiežius kelis kart primygtinai iš
reiškė norą ir nusistatymą vykti į Lietuvą 
Ir viešai skundėsi, kad sovietų valdžia jam 
negeidžia Lietuvos aplankyti. O paskuti-

I .ietuvos nacionalinė

Vienas iš mums svarbiausių jubilie
jinių metų programos punktų tai iški
laus lietuvių dvasiškio, arkivysk. Jurgio 
Matulaičio beatifikacija -- viešas jo pas
kelbimas Bažnyčios palaimintuoju. Po
piežius tatai gal būtų atlikęs pačioj Lie
tuvoj, Vilniuj, jei mūsų "šeimininkai" 
nebūtų jam užtrenkę durų...

Kita Jubiliejaus programos dalis Ro
moj, laisvam pasauly ir pas mus, Brazili
joj, bus plačiau gvildenama tolimesniuo
se pačios ML-vos puslapiuose ir nume
riuose. Ir pareikalaus iš mūsų nemažai 
darbo.

Čia svarbu pabrėžti ir, kartu su 
vysk. P. Baltakiu, palinkėti, kad "šie 
1987 jubiliejiniai metai būtų mums ir 
visai mūsų tautai dvasinio atsinaujinimo 
ir dieviškos paguodos laikas".

ŠKOTU KATALIKU VYSKUPAS 
NEĮLEISTAS I LIETUVĄ
Vyskupas Francis Thomson negavo 

sovietų leidimo aplankyti katalikų Lieti- 
voje, birželio 6 d. laidoje rašo laikraštis 
Scottish Catholic Observer. Vysk. Thon' 
son buvo vienintelis katalikas Britų baž
nyčios tarybos 19-os asmenų delegacijo
je, kuri gegužės mėnesį lankėsi Sovietų 
Sąjungoje. Šiuo draudimu tiesioginiai 
pažeistas Helsinkio Aktas.

M.Mažvydo biblioteka
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Leningrade vyskupas Thomson atlai
kė Misiąs vienoje iš miesto katalikų baž
nyčių. Po Mišių moteris jam įteikė kaspi
nu perjuostą lelijų puokštę. Ant vienos 
kaspino pusės buvo lotyniškas užrašas, 
“Lituahia — Terra Mariana“ (Lietuva — 
Marijos šalis), o kitoje pusėje vokiškai, 
“Mes visada jus mylime ir visad esame 
su jumis“. Pasak vyskupo, ji aiškiai buvo 
Leningrade gyvenanti lietuvė.

Thomson'ui buvo leista apsilankyti 
Rygoje, kuri, jo žodžiais, yra vakarietiš
kas ir už Maskvą bei Leningradu “daug 
atviresnis“ miestas. Rygoje veikia 47 baž
nyčios, daugiau negu Maskvoje. Rygos 
seminarijoje mokosi 60 klierikų.

Škotų vyskupas apsivylė provoslavų 
dvasiškių uždarumu. Jis taip pat neturė
jo porgos susitikti su eiliniais rusais. Jo 
buvusioje vyskupijoje gyvena daug lietu
vių kilmės katalikų, informuoja laikraš
tis. (ELTA)

"PRISIMINKIME LIETUVIUS", 
RAŠO LOiMDO^O "TIMES"

įtakingame Londono dienraštyje 
The Times rugpjūčio 26 d. išspausdin
tas vedamasis “Lithuania Remembered“ 
(Prisimenant Lietuvą). Jame panaudo
ta informacija paimta iš ELTOS biulete
nio rugpiūčio-rugsėjo numerių.

Pasak vedamojo “Maskva planuoja 
pasauliui sudaryti įspūdį, jog ji toleruo
ja religiją, leisdama iškilmingai paminė
ti krikščionybės Rusijoje tūkstančio me
tų sukaktį 1988-ais metais. Bet yra anks
tesnė sukaktis, kurią sovietų valdžia ma
žiau nori minėti: 600-toji krikščionybės 
Lietuvoje sukaktis ateinančiais metais“.

Vedamajame aprašomos lietuvių pa
stangos pasikviesti Popiežių Joną Paulių 
II-jį j Lietuvą ir tvirtinama, kad leisda
ma jam apsilankyti Sovietų valdžia im

Guarda Chuvas de todos os tipos, para homens, senhoras e cnancas.

Mini-sombrinhas. tipo Italiano e Alemão.

Vicente Vitor Banys Ltda.

Rua Coelho BarradasU04 - V. Prudente - Fone: 274-067^ Res.: 2744886

tųsi “apskaičiuotos rizikos“. Minima po
grindžio spauda, kun. Zdebskio žuvimas, 
kun. Tamkevičiaus suėmimas, Iešmanto 
priėmimas PEN nariu, ir “Juodojo kaspi
no“ diena. “Popiežiaus apsilankymas“’, 
rašo The Times, “sukeltų masyvią de
monstraciją, lojalumo senesniam už ko
munizmą tikėjimui išraišką. Bet kaip be- 
išsispręstų popiežiaus apsilankymo klau
simas, lietuviai ir jų kaimynai nusipelno, 
kad likusis pasaulis juos prisimintų — ir 
ne tiktai sukaktuviniais metais“. (ELTA) 
PASAULIO PABALTIEČIU SANTA L 
KOS SPAUDOS KONFERENCIJA 
VIENOJE, AUSTRIJOJE, 1986 M.
LAPKRIČIO 3 D.

Konferencija vyko Presseclub CON
CORDIA, Vienoje, kurią atidarė VLI- 
KO atstovas Europoje, Algis Klimaitis, 
ir konferencijai moderavo. Pasaulio Pa- 
baltiečių Santalkos pirmininkas dr. K. 
Bobelis trumpai supažindino konferen
cijos dalyvius su Pabaltijo kraštų padė
timi. Po jo trumpai kalbėjo Pasaulio Es
tų Tarybos pirmininkas Lembit Savi, ir 
Pasaulio Latvių organizacijos pirm, pava
duotojas, dr Lukks. Ypatingo dėmesio 
susilaukė į konferenciją atsilankęs ir jo
je dalyvavęs JAV delegacijos galva CS
CE Vienos konferencijai, ambasadorius 
Warren Zimmermann, ir iš Švedijos at
vykęs buvęs Švedijos ministério pirmi
ninko pavaduotojas Per Ahimark. Pilnai 
perpildytoje Concordia Presseclub salė
je buvo arti šimto žurnalistų ir korespon
dentų. Jų tarpe ir TASSO reporteris, o 
televizijos tarnybų grupėje ir Maskvos 
televizijos atstovas.

Virš valandos užtrukusioje konferen
cijoje kuri buvo skaitoma labai gerai pa
sisekusia buvo statyti įvairus klausimai: 
apie Pabaltiečių kareivių Sovietų armijo
je siuntimą kariauti Afganistane; kaip 
Pabaltijo kraštų reikalą tęsti ir gvildenti 
Europos Parlamente ir kt. (ELTA)

NR. 1(1986) 1987.1.8

Liepos 12 d, pirmą sykį Europos 
Parlamento rūmuose buvo iškeltos Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos vėliavos. Pan- 
Europos Sąjungos (PEU) suvažiavimo 
Strasburge proga, jas iškėlė V. Vokieti
joje lietuvių jaunimo sąjungos gener. se
kretorius Rimantas Gumuliduskas, Jo
nas Lemežis ir estas Johannes Muutra, 
rašo Europos Lietuvis (1986.VI11.14).

Suvažiavimą atidarė Europos Parla
mento pirmininkas Pierre Pflimlin. Pa
grindinę kalbą pasakė PEU prezidentas 
dr. Otto von Habsburg, kuris asmeniš
kai pakvietė lietuvius į suvažiavimą. At
kreipęs dėmesį į trijų Pabaltijo valstybių 
vėliavas, jis pareiškė, jog tai esąs istori
nis momentas. Kai po pirmojo pasauli
nio karo grafas Calergi pradėjo kurti 
PEU, pabaltiečiai buvo pirmieji Europos 
apsijungimo idėjos rėmėjai. Ir šiandien 
sovietų okupuotosios tautos jungtųsi į 
europinį sąjūdį, jei joms būtų leidžiama 
laisvai apsispręsti.

Pabaltiečių vėliavos stovėjo prie Stras- 
burgo katedros altoriaus ir sekmadienio 
rytą įvykusių iškilmingų pamaldų metu.

(ELTA)
SOVIETU SĄJUNGOS DRAUGAI 
VAKARUOSE KGB IR GRU AKIMIS

Kaip sovietiniai piliečiai žiuri į Mask
vai pataikaujančius vakariečius? [ šį 
klausimą atsako iš SSRS-os išvykęs Vik
toras Suvorovas savo neseniai išėjusioje 
knygoje Inside Soviet Military Intelligen
ce (Sovietų karinės žvalgybos viduje). 
Pasak jo, sovietų atstovai vadina draugys
tės su Sovietų Sąjunga organizacijų na
rius “govnojedi“. ; Sunku pasakyti kokia 
to išsireiškimo kilmė“, rašo Suvorovas, 
“pet tai vienintelis vardas, kurio jie nusi
pelno“.

KGB ir GRU pareigūnams neįmanoma 
suprasti tų “Sovietų Sąjungos draugų“ 
elgesio. Kiekvieno sovietijos piliečio di
džiausia svajonė yra keliauti po užsienį. 
Kai jie nori pasakyti, kad kas nors tikrai 
aukštos kokybės, jie sako: “Tai iš užsie
nio“. Ir, staiga, užsienyje atsiranda tie 
“Sovietų Sąjungos draugai“, kurie nau
dojasi visais civilizacijos vaistais ir vistiek 
geria sovietiją. “Ne, tie žmonės tegali 
būti 'govnojedai', galvoja sovietų žvalgy
ba“. Nors GRU ir KGB tiems žmonėms 
jaučia panieką, jie vistiek stengiasi išnau
doti tuos naivuolius kata diktai įmano
ma, rašo Suvorovas. (ELTA)
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PASAULYJE SABONIO MEISTRIŠKUMAS IR
TAUTYBĖ

3 ,

Dienraštis Chicago Sun-Thnes liepos 
18 d. laidoje išspausdino Margaritos Sa- 
matienės laišką, kuriame rašoma: "Ry
šium su 'Geros Valios žaidynėmis' Mas
kvoje ir Ispanijoje, sporto komentato
riai daug rašo apie sovietinę krepšinio 
žvaigždę Arvydą Sabonį ir svarsto jo ga-

986 METU JAUNIMO PREM!JAJaunimo centro kavinėje, Čikagoje. Pre- 
v mijos įteikimo iškilmėse dalyvavo ir

laureatas Algis Vincas Kuliukas, atvy- e 
kęs iš Anglijos. Premijos įteikimo iškil
mėms vadovavo Jolita Kriaučeliunaitė. 
Prezidiuman buvo pakviesti vysk. V.

' Brizgys, Gen. konsule Juzė Daužvardie- 
nė, Gen. konsulas Vaclovas Kleiza, kun. iimybes žaisti už JAV komandą (pvz., 

Į Antanas Saulaitis, PLB vicepirm. Birutė Ken. Denlinger'io straipsnis The Wash- 
Jasaitienė, PLJS atstovė Ofelija Barškė- ington Post liepos 11 d. numeryje, 'Safe 
tytė, JAV LJS atstovė Kristina Linkade- bonis turi viską, išskyrus iššūkį.) Praėju- 
rytė ir pats šios premijos laureatas Algis 
Kuliukas.

Kun. A Saulaitis susirinkusius supa
žindino su Algiu. Jis kilęs iš mišrios šei
mos: tėvas lietuvis, motina vokiečių-ru- 
munų kilmės. Prieš trejus metus Algis 
įsijungė į lietuvišką darbą ir dabar yra 
pavyzdys visiems Anglijos lietuviams 
jaunuoliams.

Laureatą sveikino ir Kriaučeliunų šei
mai už skatinimą lietuviškai veikiai ir 
dėkojo vysk. V. Brizgys, Gen. Konsulas 
Vaclovas Kleiza, PLB vicepirm. Birutė 
Jasaitienė, PLJS vardu kalbėjo Ofelija 
Barškėtytė, kuri su laureatu susipažino 
"Laisvės išvykos" metu Baltijos jūroje.

Kriaučeliunų šeimos vardu §1000 Al
giui įteikė Jolita Kriaučeliunaitė.

Laureatas, padėkojęs lietuviškai, to
liau kalbėjo angliškai. Nepaisant tėvo pa
stangų, Algis Lietuva ir lietuviais susido- -tuvis jr Lietuva sovietų okupuota, 
mėjo tik baigęs studijas, nuvažiavęs j 
Lietuvą ir pamatęs okupanto daromą 
skriaudą lietuviams ir Lietuvai. Dabar, į- 
sijungęs.į lietuvišką veiklą, visokiais bu- ’ 
dais stengiasi padėti Lietuvai ir paverg
tiems tautiečiams. Po oficialios dalies 
buvo meninė programa, kurią atliko ga
bus Poiikaičių šeimos jaunimas, tai Da
rius, Audrius, Rima ir Marius. Jie daina
vo, grojo ir deklamavo. Vaišinga Kriau- 
čeliunų šeima visus iškilmių dalyvius 
puikiai pavaišino.

Birutė Jasaitienė

Premijos laureatas Algis Kuliukas.

Kriaučeliunų šeima savo mirusiam sū
nui įamžinti yra įsteigusi metinę $1000 
jaunimo premiją. Premija skiriama jau
nuoliui ar jaunimo sambūriui, daugiau
siai ar reikšmingiausiai pasireiškusiam 
tias metais lietuviškoje veikloje. Šiais' 
metais kovo 11 buvo paskirta jau devin
ta Eugenijaus Kriaučeliuno jaunimo pre
mija. Premijai skirti komisiją sudarė 
PLB švietimo ir tautinio auklėjimo reika
lų vicepirmininkė Birutė Jasaitienė,PLJS 
atstovė Ofelija Barškėtytė, JAV LJS at
stovė Kristina Likanderytė, Kriaučeliu- 
nų šeimos atstovės Jolita Kriaučeliunai- 
tė ir Irena Kriaučeliūnienė. Komisija 
1986 metų premiją vienbalsiai paskyrė 
Algiui Vincui Kuliukui, gyvenančiam 
Londone, Anglijoje. Algiui paskirta pre
mija atsižvelgiant j jo darbą, atliekamą 
Anglijos lietuvių jaunimo, už jo darbę 
ir sugebėjimus organizuojant praėjusią 
vasarą įvykusią Pabaltiečių laisvės ir tai
kos kelionę Baltijos jura, už ypatingus 
sugebėjimus užmezgant ryšius Su užsie
nio korespondentais.

Prieš tai Eugenijaus Kriaučeliuno var
do jaunimo premijas yra gavę šie jaunuo
liai: Viktoras Nakas iš Vašingtono, Gab.i-H* r ■ • J • ‘ - r • f
ja Juozapavičiūtė iš Toronto, Kanados,' iLIÇTUVISKOS SPAUDOS RĖMĖJAI , 
Joana Kuraitė-Lasienė iš Toronto, Ka- YRA SAVOS TAUTOS GYNĖJAI

sią savaitę JAV sporto komentatoriai 
Maskvos žaidynėse paminėjo, kad Sabo
niui buvo pasiūlyta 2 milijonai doleriu, 
už metus krepšinio JAV-ėse' .

3 Žinių pranešėjai ir sporto komenta
toriai pamiršo paminėti esminį faktą 
apie Sabonį: jis jaunas lietuvis iš Kauno, 
žaidžiantis SSRS-os rinktinėje. Lietuva 
buvo sovietu jėga okupuota 1940-ais 
metais ir iki šios dienos tebėra brutalio
je priespaudoje, lietuviai tebėra perse
kiojami... Labai abejotina, ar sovietai 
rizikuotu netekti Sabonio, leisdami jam 
atvykti j JAV-es (nevent jų doleriu godu 
mas didesnis už galimo pabėgimo baime 
mę)".

Amerikiečiu spaudos ir televizijos ne
susigaudymas Sabonio tautybės klausi
mu turi ir teigiamą pusę. Visiems lietu
viams gera proga laiškais ir telefonu in
formuoti suklystancius, kad Sabonis lie-

MIRĖ H. KAČINSKAS
Jungtinėse Amerikos Valstijose mirus 

aktoriui Henrikui Kačinskui, lietuvių dra
mos teatras neteko vieno žymiausių savo 

i veikėjų. Henrikas Kačinskas mirė Flori
doje, sulaukęs 83 metų amžiaus. Kaip ak- 
.orius nepriklausomoje Lietuvoje pradė
jo reikštis nuo pat jaunystės. Kūrybiškai 
subrendęs dirbo Klaipėdos, Kauno ir Vil
niaus teatruose. Teatrinę veiklą tęsė pa
sitraukęs į Vakarus. Bostone buvo įstei
gęs dramos studiją, šalia vaidybos taip 
pat reiškėsi lietuvių autorių kūrinių me
niniu skaitymu. Jo deklamuoti eilėraščiai 
buvo ne kartą perduoti ir Vatikano radi
jo lietuviškose programose.

nados, Rimantas ir Jūratė Stirbiai iš Phi- 
ladelphijos, Vidas Puodžiūnas iš Londo- 
no/i’Anglijos, Gintė Damušytė iš New 
Yorko, Violeta Abariutė iš Detroito ir . 
Linas Kojelis iš Vašingtono. »

Premijos įteikimas įvyko gegužės 10

(AR JAU TURITE ĮSIGIJĘ ŠIAS JUOSIELES?

CUKSO
' Iaudiqvisüal 

DO IDIOMA LITUANO 
POR CORRESPOND -.ČIA , 
I nformąęoes: tei.273-v, J38

LK.BENDRUOMENÉS CHORO KONCERTAS 1980 

DAUG DAUG DAINELIŲ.
Gražiausios ir populiariausios lietuviškos dainos
RAUDONA ROŽĖ — Senu ir nauju dainų rinkinys 

GEGUŽINĖ — Tradicinės subatvakario dainos ir šokiai 
ŽAVINGOS NAKTYS- Visų mėgiama šokių muzika

GERIAUSIA DOVANA KIEKVIENA PROGA >

Rua Juatindiba 28 — Pque da Moóca — Fone 273-0338
SS
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JUOZAS DAUGĖLA 
Lietuvos Aido" korespondentas

Lietuvių Emigracijos Brazilijon 
— Šešiasdešimtmečiui Paminėti —

fiO METU BRAZILIJOJ
Tasa is 46 (1985) nr. 
Pradžia 29 (1986) nr.

Nedarbo metai
Po pirmojo pasaulinio karo, Brazili

ja gyveno gerovės laikus. Nors pramo
nė buvo dar tik pradinėje savo raidos 
stadijoje, bet auganti pasaulyje kavos 
rinka, leido šio krašto žmonėms - Že
mių savininkams -- pažinti geros epo
chos reiškinius. Imigracija augo ir vis 
didesni Žemės plotai sužaliuodavo ka- 
vynais iŠ Europos ir kitų kraštųemi- 
grantųprižiurimi. Vis daugiau ir dau- 
diau reikalaujama buvo svetimų darbo 
rankų. Šio amžiaus treciame dešimt
metyje Brazilija jau Buvo priglaudusi 
virs 5 milijonųemigrantų, kurių tarpe 
įskaityti, be abejo, ir apie 50 tūkstan
čių lietuvių ateivių. Kraštas tada tetu
rėjo nepilnus 50 milijonus gyventojų, o 
didžiausias Brazilijos Sâo Paulo miestas, Šančius kavynųplotus nepažįstamame,

Žmonių, kuriųskaičiun įėjo ir Čia bepra- 
dėjusių kurtis priemiesčio "vilose" apie 
34 tūkstančiai lietuvių. Tačiau, neilgai 
trūko ateities gerovės kuriami planai. 
Gamybos plėtimasis sustojo. Visame 
pasaulyje įvyko griežtas ir staigus eko
nominės sistemos persilaužimas, išaugo 
gamybinių daiktųsuperprodukcija. Pa
klausa pagamintų produktų sumažėjo. 
Turėjo sustoti gamyba. Atėjo sunkieko- 
nominė krizė, kuri mūsųsistemoje, pe
riodiškai pasikartoja, kada susilaukiama 
gaminių pertekliaus. Atėjo nedarbo me
tai. Reikia pastebėti, kad ir fazendose 
darėsi vis sunkiau gauti darbas. Kavos 
kainoms kritus, sandėliai prisipildė ka
vos atsarga. Valdžiai reikėjo imtis radi
kalių priemonių mažinti produkciją ir 
tuštinti perpildytus sandėlius kavos*per
teklių- vartoti kurui, arba skandinti jū
roje. Atėjo 1929-1933 metai - didžiau
sio Brazilijoj darbo krizės periodas.

Dviem pavyzdžiais pailiustravome 
Brazilijos valdžios lėšomis atvežtų seimy- 
nųpirmuosius žingsnius kavos fazendo-

se, kokius jie susidarė įspūdžius atvykę 
darbovietėn bei koks jausmas juos ap
gaubė pamačius beribius horizonte skes-

toli nuo savo tėvynės, krašte. Netikru
mo ir baimės jausmųpergyveno ir tie, 
kurie veržėsi iŠ savo krašto pavieniai, ge
resnio gyvenimo siekdami, taip pat be

mažiausios nuovokos apie išsvajota^ kraš
tą, be pasiruošimo ir globos. Vienas iš 
tūkstančių tokiu, buvo Juozas Daugėla, 
"Lietuvos AidoA korespondentas, apra
šęs savo kelionę, gyvenimą ir patirtį Bra
zilijoj.išleistoje Kaune 1933 m. knygoje 
"Brazilijos lietuviai". Štai jo ir su juo 
važiavusių aimanos ir skundai pasiekus 
Brazilija^.

"1929 m. lapkričio 23 d. išvykau iš 
Lietuvos į tolimus, nežinomus kraštus lai
mės ieškoti. Kelionei pasirinkau tą šalį, 
kur tuomet daug lietuvių važiavo -- Brazi- 
lijac Vykau savo lėšomis paprasto, fizinio 
darbo dirbti. Be to, norėjau paišinti mu
sų brolių gyvenimą^ Brazilijoj. Emigraci
jos judėjimas iŠ Lietuvos buvo paliktas 
Dievo apvaizdai. Tik 1927 m. Lietuvos 
vyriausybė pradėjo galvoti ir rūpintis emi
gracijos klausimu. Emigrantų masės susi
dedančios daugiausia iŠ neturtingųir ma
žai susipratusių piliečių, važiavo į^neŽino- 
mųir tolimą Brazilija aukso kalnų ieškoti. 
Masines emigracijos dalyvių paskatintas, 
drauge su kitais lietuviais, viso 79 žmonė
mis, vykstame įlaimingatkrastac.. Nepasie
kiamose beribėse dingsta Kauno stotis... 
nesimato manes praleidžiusių, nesimato so
puliuose paliktos motinos, nesimato mano 
mylimų sūnų... Virbalyje skyriuos galuti
nai su seimą ir, su 79 lietuviais, skiriamės 
su gimtuoju kraštu ir traukiniu pasiekėme 
uosto miestą Genova (Italija). Tautybės

1929 m. Gruodžio men. Genova—Italija. Dar ne paskutinis lietuvių emi
grantų ešelonas prie emigrantų "Albergo" namų laukia "Contie Rosso" 
laivo plaukti į "laimės šalį"— Braziliją. Šiuo laivu atvyko ir J. Daugėla, 
„L. Aido" koresp.

VIKTORAS \Z LOKAVIČiyS
Savininkas

Lietuviški ir europietiški valdai
MALONUS PATARNAVIMAS

Rua Espirito S^nto, 118- TeL 441.6846
SÃO CAETANO DO_SUL______ a

CHOPP PIZZA-QUEIJOS - FRIOS »
RESERVAS PARA FESTAS - MUSICA AO VIVO |

Rua SOLON 1062— Bom Retiro — Tel, 223-2333 g
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•tzvilgiu keliavo lietuviai, ispanai, vokiečiai, 
Lalai, portugalai ir kt., viso 2300 keleivių, 

■’asieką Brazilijos sausuma^, Santos uostą, 
Tcia vykome [stotį is kur nuvežė nemoka
mai [São Paulo miestajr apgyvendino Imi-* 
gracijos namuose, rua Visconde Parnahyba.
Imigracijos namai, savo išvaizda prime
na izoliacijos įstaiga... kalėjimą, iŠ oro 
pusės aptverti aukšta muro siena, gele
žiniai vartai, prie kūnų stovi kariška gin
kluota sargyba... Visi 79 lietuviais susi
būrė [vieną bendrą ratelį, didžiausiai 
nusiminę, prisiminėme Lietuvą, ten pa
likusias seimas, mažus vaikus, ir grau
džiai susijaudinę kalbėjomės: "Ar tiek 
daug Lietuvai nusibodome ir esame jai 
nereikalingi, kad taip lengvai išleidžia is 
savo krašto../" Su kitais dviemis kelio
nės draugais, po visų ceremonijų ryžo1 
mes pamatyti miestą. Pirmąjį vizitą pa
darėme lietuviško laikraščio "Lietuvis 
Brazilijoj" redakcijai, rua Visconde Par
nahyba, 370. Priėmė ir pasikalbėjo su 
mumis "Birutės" spaustuvės savininkas, 
Kostas Uckus, kilęs iš Garliavos mieste
lio. Kupinas gerų norų, mus tuojau nu
sivedė miestąparodyti. Pakeliui pavai
sino po stikliuką brazilų snapsiuku ir sa
vo lėšomis nuvežė visus tris is lietuvių 
klubą"Club Lituania", rekomenduoja, 
kaip naujai atvykusį iš Lietuve klubo 
Šeimininkui Jonui Silickui. To paties
Uckaus lydimi, vėl grįžome į Imigracijos „ 
namus.. Kitądienavvel drožiu [redakci
ją, randu redaktorių Stasį Puišį, buvusį 
Lietuvoje gimnazijos vicedirektorių, ki
lusis Siesikų valsčiaus. Pasisakau kas 
esu, pasikalbėjęs, grižtu [Imigracijos na
mus... Lesų pristigęs, be darbo ir be bu
to, vaikščioju pėsčias po miestą su virs 
10 klm. [vieną ir antrą galą. Susiradęs 
Belem rajone pas lietuvi Olšauską butą, 
apsistoju pas j[gyvent[.. Gaunu iš lietu
vio Juozo Rezgio, su kuriuo kartu laivu 
atvykome, laišką. Jis su kitais lietuviais 
išgabentas iš Emigracijos nan?ų [Paranos 
estadą. Jis rašo: "Mes esame 4 lietuviai, 
apsistojome mieste Senger, jokio darbo 
neturime ir gauti negalima, nežinome, 
kas reikia daryti, pinigų neturime, taip 
pat neturime ir maisto... Apsistojome 
pas lietuvi, Rapola Juodeika is Mažeikių, 
kuris mums laikinai pagalbą teikia... Pa
rašykite, kaip Sâo Paulo mieste su dar
bais...".

Nedarbą ir visokį nedatekli kęsdami* 
mūsų tautiečiai, Šaukėsi pas pažįstamus, 
klausdami apie darbą, prašydami kur ir 
kaip rasti išeitį iŠ Šios gyvenimo dramos. 
Taip ir mūsųčia paminėtas "laimės ies-

HOSPEDARIA DE IMIGRANTES
São Paulo Imigracijos namai, rua Visconde de Parnaiba, kuriuose nau

jai atvykusius emigrantus apgyvendinavo ir iš čia gabendavo i Fazendas. 
Toje pačioje gatvėje, už poros šimtų metrų, veikė lietuviška spaustuvė ir 
lietuviškų laikraščių redakcija.

kotojas" Lietuvos valdžios laikraščio ko- bp) A K J A
respondentas, Juozas Daugėla, pagyvenęs rife's) /*7 \^z
apie metus laiko draugų ir pažįstamų 
maitinamas, susirgo ir giminėms pade 
dant, grįžo Lietovon. Grįžęs apraše spau
doje, kaip čia lietuviai gyvena, pasmerkė 
Lietuvos vyriausybės pol iti ką emigraci
jos atžvilgiu, pabrėždamas dar, jog pačio
je Lietuvoje emigrantas buvo apgaudinė
jamas, o imigracijos kraštuose valdžia ne
sirūpino turėti savo atstovų,kad ginti savo 
žmonių reikalus.
L- (bus daugiau)

TAUTINIU ŠOKIU ŠVENTĖ 
KANADOJE

VIII Laisvojo pasaulio liet, tautinių 
šokių šventei rengti komitetas praneša:

Visi laisvojo pasaulio liet, tautinių šo
kių vienetai, norintys dalyvauti šventėje, 
turi ligi 1987 m. sausio 31 d. užsiregis
truoti pas VIII tautinių šokių šventės 
meninės dalies vadovus — Ritą ir Juozą 
Karasiejus, 2364 Adena Court, Mississau
ga, Ont., L5A 1 R1, Canada, tel. (416) 
896-7239.

šita šventė pirmą kartą yra rengiama 
Kanadoje, Hamilton, Ont. Ji įvyksta 
1988 m. liepos 3 d. Hamiltono miesto 
naujajame Copps koliziejuje. Tikimasi 
if laukiama iš viso laisvojo pasaulio liet, 
tautinių šokių grupių skaitlingo įsijungi
mo j šią didžiąją šventę.

i

SKAITYK IR PLATINK
7 "MÜSU LIETUVĄ"

PARDUODAM E
AUTOMOBILIAMS

LIPINĖLIUS - Adesivos 
SKYDELIUS su grandinėlėmis 
Chaveiros com emblema Vytis,

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJ

U

Geriausia dovana

| UŽSAKYKITE MUSU LIETUVA' I
| GIMINĖMS - DRAUGAMS - PAŽĮSTAMIEMS <

V Šią brangią dovaną jie prisimins 50 kartų — visus metus Ô
wssssassassa 5=53 55535=53 5553 555555^^55535^55535^355  ̂55^52^555X5555 55^52535853X53 S» 5853 JB&553 3535853X535853:®$
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VARGAS «STORUOS NEŽINANTIEMS 
t

Romėnai sakydavo, kad žmones, ku- . 
rie istorijos nežino, yra kaip maži vai
kai. Senę patarlę nekartą patvirtino rea
lybė, ir šiandien, kai žiūrime į taip 
komplikuotą tarptautinį gyvenimą, jo 
saugumą, tai matome, kad žmonės, ku
rie tai tvarko, istorijos nepažįsta.

Vokietijos kaizerio Wilhelmo genero
lai, praleimėję karą su Napoleonu, kalti
no Napoleoną barbariškumu, nesilaiky
mu karo akademijos mokslų priimtų 
strategijos taisyklių. Ir štai tokia pat 
ironija ištiko ne generolus, bet Vakarų 
politikus-'diplomatus, kurie nežino,kaip 
elgtis su subarbarėjusiu politiniu prūsų 
— Sovietų Sąjunga. Anais laikais Napo
leonas kovodamas su priešu, nesilaikė 
kariškų taisyklių, taip dabar Sovietai 
nesilaiko tarptautinių kultūringoms tau
toms priimtų pasižadėjimų, įsipareigoji
mų, sutarčių, teisinių bei moralinių nor
mų, kurios jungia visą žmoniją į vi^ną 
civilizuotą bendradarbiavimą. Vakarų 
pasauliodiplomatams-politikams gal ir 
netrūskta angliško džentelmeniškumo 
ir ekonominio jžvalumo bei apsukrumo, 
bet reūksta istorinio patyrimo ir prak
tiško proto, vedant derybas su barbaru.

Po Antrojo pasaulinio karo Amerika 
turėjo visas kortas savo rankose - atO’ 
minę bombą, ekonominę persvarą, auto
ritetą pasaulyje, militarinę jėgą įgyveno 
dinti taiką ir pasižadėjimus. Bet Ameri
kos diplomatija tuo nesirūpino: ji norė
jo taikos ir laisvės visiems, bet jai nesise
kė, nes ji neturėjo nei plane, koks tas 
pasaulis turi būti po karo, nei vizijos, 
kas gali atsitikti iš tokio jos nerūpestin
gumo. Ji, kaip politikoje vyraujanti jėga, 
pasitenkino ekonomine, prekybine he- 
gemarija, nesirūpindama per daug, kaip 
galės gyventį į dvi dalis padalyta Europa, 
kokiais jausmais gyvens padalyta Vokie
tija, Korėja, Vietnamas. Visur, kur tik 
Amerika įkėlė koją, ten paliko neužgy- 
dytas žaizdas. Dar blogiau jai išėjo su 
Izraeliu ir arabais: prarado autoritetą ir 
pasitikėjimą ne tik arabų pasaulyje, bet 
visame žemės rutulyje. Dėl tokios neap
dairios ir netikros politikos nuo Ameri
kos tolsta ir paskutinieji ištikimi draugai,, 
kaip Naujoji Zelandija ir Australija su 
visomis Pietų Pacifico okeane esančio
mis valstybėmis. Filipinai ir Pietų Ame
rika taip pat slysta iš rankų, o jie yra 
kaip svarbūs Amerikai. Taip brangiai kai
nuoja prarastas autoritetas, o barbaras, Í

-
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išaugęs j milžinę, grąso pasauliui atomi- laus sprendimo, kai — neižvengiamai
niu karu.

Amerika niekad nebuvo pasiruošusi 
valdyti pasaulio, nei ji suprato jo proble
mų. į pirmąsias vietas ją iškėlė ekonomi
nis pranašumas, bet ne politinė išmintis.

Sovietai nesilaikė sutarčių ir iš užgrob
tų kraštų ne tik kad nepasitraukė, bet 
tų kraštų žmones planingai naikino nau
jais genocido metodais. Taip pat sąmo
ningai vengė bet kokios taikos sudarymo 
Jie mielai organizavo nusiginklavimo 
konferencijas ir migdė Vakarų diploma
tijos budrumą. Po begalės tokių konfe
rencijų ir nusiginklavimų, Sovietai apsi
ginklavo ir Vakarus net pralenkė. Ir štai 
dabar prasidėjo jau kita kalba ir kiti rei
kalavimai. Pareikalauta Helsinkio konfe
rencijos ir užgrobtų sienų pripažinimo.
Vakarai sukilo eiti j tokią konferenciją, 
reikalaudami, kad Sovietai pasižadėtų, 
gerbti žmogaus teisių deklaracijos nuo
status, Sovietai naiviems partneriams pa
sižadėjo, nors niekas netikėjo, kad jie tų 
nuostatų laikysis. Sovietai laikėsi seno 
principo; nevalia niekam kišti nosies j 
mūsų vidaus reikalus. Visa konferencijos 
politika buvo paremta Sovietų garbės žo
džiu.

Užgrobtuose kraštuose ir pačioj Rusi
joj kilo disidentų judėjimas, skundai, 
vėliau jų bausmės, prievartos stovyklos, 
kol sovietų valdžia užgniaužė baisą iš 
už geležinės sienos. Taip Sovietai vykdo 
savo pasižadėjimus, grąsindami Vaka
rams ir terorizuodami juos kaip įmany
dami. Reaganas, Amerikos prezidentas, 
tik vienintelis kuris tvirtai laikosi prieš’ 
Sovietų grąsinimus, sako paties krašte 
yra vadinamas karo kiršintojas.

Jei Vakarų pasaulis nesupras savo pa
darytų ir dar daromų klaidų ir jo politi
kai vilkins reikalą,neieškodami radika- 

NAUJI KK FONDO RĖMĖJAI AR PAPILDYTOJ Ai
13. E. Vidmantienė a.a. Alfonso Vidmanto atm.
18. Brazilijos Lietuvių B-nės Valdyba
19. L.K.B.-nės Choras a.a. Jono Bagdžiaus atm.
20. Jonas Jakatanvisky
21. S. Narušienė a.a. Stepo Narušio atm.
22. Jonas Silickas

PAGERBKIME SAVO MIRUSIUOSIUS 
ĮRAŠYDAMI JUOS Į KK FONDĄ

atsidursime arba atominio karo ugnyje, 
arba Maskvos vergijoje. Sovietai :senaii 
butų sugriuvę iš vidaus, jei būtų panau
dotos ekonominės sankcijos ir išmintin
gai pažadintas tautų laisvės troškimas, 
laiku suteikta pagalba. Bet Vakarų poli
tikai tuo nesirūpino ir nesirūpina. Žino
ma, dėlto, kad jie ten Aemrikoj niekada 
vergijos nėra matę ir nejsivaizdina, kad 
ji galėtų būti. Ir štai istorija juokiasi ne 
iš tų, kurie brutaliai, laužydami teises ir 
tradicijas, veržiasi j priekį, bet iš tų, ku
rie, turėdami pranašumą savo rankose, 
jos nesinaudoja. Istorija moko, kad di
džiosios nelaimės ateina ne iš šalies, bet 
iš vidaus.

Vyturys

JUBILIEJINIAI METAI ROMOJE
Iškilmingo Lietuvos Krikščionybės Ju
biliejaus Šventimo Romoje yra numaty
ta ši programa birželio 25 - liepos 2 die
nomis:
— Lietuvių audiencija pas Popiežių Jo-

— Šv. Tėvo iškilmingos jubiliejinės Mi
šios su arkiv. Jurgio Matulaičio bea-

— pamaldos naujo palaimintojo garbei 
Šv. Petro, šv. Jono Laterane ir Santa 
Maria Maggiore bazilikose,

— iškilminga vakarienė -- banketas su 
Sv. Tėvu Sant'Angelo pilyje,

— tarptautinis seminaras apie krvKŠčio- 
nybę Lietuvoj, rengiamas Popiežiš
kojo Istorijos komiteto, tarpininkau
jant prof. P.Rabikauskui, SJ,

— lietuviškoji religinio meno paroda. 
Kituose kraštuose jau ruošiamos ekst 
kursi jos į R omą.

Cz. 100,00 
Cz. 500,00 
Cz. 500,00 
Cz1.000,00 
Cz 1.000,00 
Cz2.000,00
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JUBILIEJINIAI METAI BRAZILIJOJE

Praėjusiu 1986 m. kovo mėnesį buvo 
pristatytas visuomenei it, aplamai, pri
imtas šis Jubiliejinių Metų veiklos pla
nas. Dabar reikia galutinai nusistatyti 
konkrečiu darbo programą ir jos vykdy
mo chronogramą.
i. RELIGINIAI MINĖJIMAI
© Iškilmingas šventimas São Paulo ka

tedroj birželio 14 d.
© Religiniai minėjimai kitur:

— Sv. Juozapo parapijoj — lietuviai ir 
vietiniai v

— Sv. Kazimiero parapijoj — lietuviai 
ir vietiniai

— Rio - Santos - Peruibe - Curiti
ba...

— įvairiose brazilų katedrose ir bažny
čiose.

II. CIVILINIAI MINĖJIMAI
— įvairių lietuvių organizacijų inicia

tyva
— Brazilų Istorijos akademija
— Brazilų Krikščioniškosios Literatū

ros akademija
— São Paulo lopšy - Pateo do Colégio
— API (São Paulo Žurnalistųdraugi-

4~%ė

A f A

mirus 
jos vyrui Kazimierui Bacevičiui, Sąjungos garbes 
nariui ir visai seimai reiškiame gilia užuojauta.

Sajungos-Alianęa
Valdyba

— Camara Municipal -- Ato solene
— 1987 m. Imigrantų Paroda su jubi

liejiniu “atspalviu"

Kulminacinis viešas tautiniai religinis ak
tas: Lietuviškas kryžius (ar koplytėle) 
APARECIDOJ. Taigi: pastatymas-- 
pašventinimas -- šventkelione į Apareci
da^- galimai Lietuvos paaukojimas Mari
jau

III. Betgi PAGRINDINIS JUBILIEJAUS 
TIKSLAS:
mūsųDVASINIS ATSINAUJINI
MAS.

Vyskupo Baltakio žodžiais tariant, 
mums reikia:
— tapti samoningesniais tikėjime,
— giliau pažvelgti į tautos kultūros is

toriją,
— plačiau atsiverti Evangelijos šviesai.

Siam tikslui numatyta, tarp kitų, Jubilie- 
jiniųMetųprogramaSv. Kazimiero p-joj 
paskutinį kiekvieno mėnesio sekmadienį, 
popiet, pradedant 16 valandų

Visas Šias pastangas turi rišti būtinas 
priedas:

•• • ;. et. - ,

"Jubiliejaus atžvilgiu turime įsipareigoji
mų, kurių negali atlikti mūsųbroliai tė
vynėje. Svarbiausias jų-- Lietuvos, kaip 
dėl Kristaus kenčiančios Šalies, IŠGAR
SINIMAS PASAULYJE, kuris, palyginti 
dar mažai težino apie musųvargus" 
(Vysk. P.Baltakis).
Šiam Lietuvos išgarsinimui pasauly yra 
būtinai reikalinga specifinė 
SPAUDOS/PROPAGANDOS KOMISIJA
— numatytinas paskaitųciklas Brazilų

Istorijos Institute, Literatūros Akade
mijoj ir kt.,

— numatytinos brosiurėlės portugališkai 
lietuviška tema,

— numatyta "apžvalga ML-voj apie iški
lesnius lietuvius žvelgiant is tautiniai 
religinio taško,

— artimesnis susipažinimas su naujuoju 
mūsų Palaimintuoju (arkivysk. Jurgiu 
Matulaičiu),

— paskelbtas dailės konkursas Lietuvos 
tema: "Premio Lituania 87",

— (religinės) lietuviųmuzikos koncertas,
— lietuviškos muzikos koncertas Coral

Paulistano iniciatyva, kt.
Kun. Pranas Gavėnas, SDB

PRANAS LUKOŠEVIČIUS 
iškeliavo įamžinybę, šeštadienį, 3 sau
sio.. Buvo gimęs Trakuose 1898 m. 
gruodžio 17 d. Paliko žmoną Mariją, 
dvi dukteres: Stasę Pavilionienę ir Eu
geniją Bacevičienę, žentus, anūkus ir

A

Í&CI RU RGIA PLASTI c A 
ESTÉTICA E RÊPARADORA 

LIPOASPIRAÇÂO
RuaAugusta, 2.709 - Conj. 32 . 
Fone: 881*8077 —Hor, 12—18 h.

i

«
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Aprūpintas sakramentais Kun. P. Ur- 
baičio, kuris taip pat jį palidėjo į kremą-

JJireito CIVIL - Dir. CRIMINAL

Direito TRABALISTA

toriumą.
Septintos dienos mišios bus sekma

dienį,,sausio 11 dieną, 11 valandą, kar
tu su 30 dienos mišioms Veronikos 
Bacevicienes, V. Zelinos Šv. Juozapo 
bažnyčioje.

PETRAS MAKUŠKA
43 metų- gimė ir užaugo V.Beloje. 

Vedęs su Geryone, prieš 10 metų, fir
mos Xerox do Brasil iškviestas, persikė
lė į Jacarepaguá - Rio de Janeiro.

Kai gyveno S. Paulyje,nuo pat jaunu 
dienu priklausė prie ateitininkų, mūsų 
popiečių Liet, radijo programos prane
šėjas, žmonę išmokė daug lietuviškų žo
džių ir lietuviškų valgių. Prieš porą me
tų pradėjo nesveikuoti ir 1986 pradžioj 
reikėjo daryti operaciją, nuo to jau kas 
kartą silpnėjo ir gruodžio 12 dieną aplei
do ši pasaulį.

Buvo atvežtas į V. Al pinos kremato^ 
riumą, kur laukė giminės ir draugai.

Nuliūdime liko žmona Geryone, sū
nūs Pedro 12 metų, Eduardo 10 metų ir 
Paulo 8 metų, sesuo Joana su šeima Ni
terói ir brolis Nelson. S. Paulyje, bei kiti 
giminės.

Septintos dienos mįsios buvo V.Zeli
nos bažnyčioje gruodžio 19 d.

Petrukai - ilsėkis ramybėje.

SAUSIO MENESIO GIMTADIENIAI
Sveikiname savo narius kurie švenčia 
gimtadieni si menesi, ir linkime daug 
sveikatos ir sėkmės.
01/01
01/01
04/01
13/01
14/01
17/01
17/01
17/01
20/01
22/01
28/01
31/01

— Elena Pavilionis
— Joana Satkunas
— Mareia Pavilionis
— Jose Armando Tatarunas
— Irene V. Butvinskis Barbosa
— Liudvikas Jarmalavičius
— Endrikas Guzikauskas
— Aldona L. Boguslauskas
— Aleksandras Just. Valavičius
— Silvana Aradzenka
— Claudia Pratali
— Ramutis Idika

Sąjungą-Aliança 
Valdyba

IMOVEIS
COMPRAS vendas - 

FONE: 449-4379 ADMINISTRAÇÃO DE BENS 
Av. Novo Horizonte, 213 - Conj., 2 - Vila Sacadura Cabral • S. André

s®»
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8 MŪSŲ LIETUVA

įAUJI METAI - SENI RATAI

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

. 1(1986) 1987.1.8

nauji metai-seni ratai
Pradėjome naujus metus, tik nežinia 

ar su dešine ar kaire koja, kaip rašo kun. 
Pranas Gavėnas. Žinome tiktai, kad pra<- 
dėjome su visų painų pakilimu ir su vi
sokių prekių trukumu.

Atydesnieji gal jau pastebėjo, kad mu
sų kainos taip pat pakilo. Atskiro nu
merio kaina liko žemiau negu prenume
ratos. Neapsižiūrėjom ir nesulyginom 
kainų dar praeitų metų kovo mėnesį. 
Nauja prenumerata bus Cz.200,00. 
Atskiro numerio kaina Cz.3,50, garbės 
laida Cz.300,00, o paramos—garbės pre
numerata Cz.500,00. Skelbimų, užuo
jautų, sveikinimų kaina bus Cz.1,50 .

Daug kas, ypač šiuo metu, skambina 
ir klausia, kaip geriausia užsimokėti pre
numeratą. Geriausias būdas užsimokė

ti prenumeratą, tiems kurie negali at
vykti pas mus, arba nuvažiuoti į V. Že
li ną, yra pasiunciant čekį PETRAS RU- 
KŠYS arba FRANCESCO GAVĖNAS 
vardu. Laišką nebūtinai apdrausti.

Pasitaiko, kad mes siunčiame laikraš
tį žmonms, kurie jau senai mirų, kadan
gi niekas nepraneša apie jų mirtį. Nuo 
šių metų MES DAUGIAU NEBESIU,- 
ŠIME LAIKRAŠČIO TIEMS, KURIE 
JAU DAUG METU,, KAIP NEUŽSIMO
KA PRENUMERATOS.

Visi žinome, kad mūsų laikraščiai 
neišsilaiko iš prenumeratų ir skelbimų. 
Tačiau reikia pasidžiaugti, kad daug skai
tytojų supranta spaudos sunkumus ir do
sniai gemia "Mūsų Lietuvą" aukomis. 
Mažai kas skundžiasi laikraščio brangu 

mu ir paprastai
mu ir paprastai moka už prenumeratą 
daugiau negu yra nustatyta. Visti k mums 
reikia pagalbos, bet taip pat kitokios: 
Mums reikia daugiau žinių iš kolonijos 
gyvenimo. Laikraštis būtų daug įdomes
nis, jeigu būtų daugiau žinių apie čia gy
venančius lietuvius. Kai kas sako, kad 
yra kuklumo stoka apie save rašyti, ar a— 
pie savo vaikus ar gimines. "Mūsų Lietu
vai" tai būtų didžiausias pasitarnavirnas 
ir pagalba. Trumpas žinias galima net te
lefonu redakcijai perduoti. TAIGI PRA
ŠOME NEDELSTI SU PRÊNUMERA 
TOS APSIMOKĖJIMU, PRAŠOME TAIP 
PAT FINANSINĖS PARAMOS IR YPA
TINGAI BENDRADARBIAVIMO SU. 
MINIOMS.

Linkime visiems MŪSLj LIETUVOS 
skaitytojams sėkmingų Naujų Metų, ge
ros sveikatos ir gausios Dievo palaimips.

Kun. Petras Rukšys
Redaktorius ir administratorius

«3*0

MŪSŲ LIETUVOS PRENUMERATĄ 
GALIMA UŽSIMOKĖTI TAIP .PAT V.
ZELINOS PARAPIJOS KLEBONIJOJ.

Sio 8 'M L” numerio
GARJ1ÉS LEIDĖJAS

A t A PETRAS ŽARKAUSKAS

Dukterys Geny ir Stasė su žentu Juozu norėjo prisiminti savo
tėvą ir didelį spaudos mylėtoją gimtadienio proga(X 11.26 d.).

Širdingai dėkojame aukotojams už paramą spaudai ir pagar
biai prisimename a. a. Petrą Žarkauską .

Administracija

s>
emsa

ALIANÇA LITUANA BRASILEIRA DE 
BENEFICÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Cumprindo as determinações legais dos seus Estatutos, 
Artigos 29° e 33°, convocam os seus sócios para Assemblé
ia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 25 de Janeiro de 
986, às 18 horas, em sua sêde social à Rua Lituânia, 67 

São Paulo • Moòca, a fim de deliberarem a seguinte Ordem 
do Dia:

) • Abertura e leitura da Ata anterior;
b) • Relatório ds Diretoria;
c) • Apresentação do balancete anual;
d) - Relatório da Comissão Revisora e seus pareceres;
e) - Eleições dos membros de Diretoria, Comisão Revisora

e seus suplentes para o biênio 1987—8.
f) - Varios asuntos de interesse da Aliança.
Não havendo número legal pare a reunião em primeira 

convocação, ficam os srs. associados convocadas desde já 
para se reunirem em segunda convocação às 18:30 horas, 
no mesmo dia e iocai e será considerada válida a reunião 
com qualquer número de sócios presentes.

São Paulo, 7 de Janeiro de 1987

Algimantas Saldys
Secretário

j

Alexandre Bumbi is 
Presidente

DĖMESIO!
11 sausio, sekmaaierrr, f o vai. seselių Pranciskieciu saleje, V. Zelinoje, pa- 
sirodymas "Mindaugo" ansamblio is Beriso, Argentinos.

Programoj: tautiniai šokiai su daina.
Prisistatys su mažu orkestrėliu.
Grupe sudaro 34 asmenys.
Kviečiami visi tautiečiai ir lietuviu bičiuliai.
Bilieto kaina: 30 kruzadu.

t—-i

"MINDAUGAS" IS ARGENTINOS
Trečiadienj, sausio 7, atvyksta autobu

su iš Berisso, Argentinos, tautinių šokiu 
ir dainių ansamblis "Mindaugas". Jį suda
ro 34asmenųgrupe. Atvyksta apie 12 v. 
tiesiai į Juatindibą, 28. Sutikimas bus 

i Šv. Kazimiero p-jos saleje. Paskui pasi- 
skirtys po šeimas, kur apsistos.

Sekmadienj, sausio 11 dieną, Mindau- 
gieciai bažnyčioj giedos per lietuviškas 
Mišias 11 valanda, o po piet, 16 vai. par*

darys Šoklių ir dainų Koncertų Seselių 
Pranciskieciu salėje.

SVEČIAI IŠ BAHIJOS
Iš Salvadoso(BA) Kalėdoms buvo at

vykusi Emilija Petkevičienė su dukra 
Rosely ir žentu Petru Bilevičium su vai
kais. Emilija ir Rosely lankėsi ML-vos 
redakcijoj, apsimokėjo prenumeratą ir 
įsirašė į Lietuvių Kalbos Koresponden- 
cinį Kursą. Rosely sako, kad namie mo
kysis lietuviškai su vaikais.
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