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BENDRAS VILNIAUS VAIZDAS. Is Petro Babicko Veikalo GRAŽIOJI LIETUVA, Chicago 1958

Milda Lenkauskienė

KURTI IR DIRBTI LIETUVAI

. Mieli Krašto Lietuvių Bendruomenės 
Vadovai, Kultūros kūrėjai ir darbuotojai

Pasibaigė 1986-ieji "sąmoningo tikėji
mo" metai. Lietuviškose kolonijose me
tų kalendorius prisipildė įvairiais laimėje 
mals ir liūdnais įvykiais, lietuviško gyve
nimo prošvaistėmis ir nusivylimais. Kaip 
ir kiekvienų Naujų Metų išvakarėse, mes 
su viltimi žvelgiame j ateinančius metus. 
Laukiame 600 metų Lietuvos ’krikšto mi- 

• nėjimo.
Kultūros ir švietimo reikalai nuo šių 

metų remsis stipria Lituanistikos kate
dra, kuri plačiai atidarė duris, remsis 
sparčiai augančiu Lietuvių fondu, ir rem
sis energijos ir geros nuotaikos pilnais 
jaunais bendruomenininkais, kurie Pa
saulio lietuvių jaunimo kongreso ruošo
je užsiangažuoja Lietuvos reikalams.

Didžiuojamės dideliu laimėjimu pilnu 
praėjusiu išeivijos 40-mečiu. Liūdime 
atsisveikindami su gausiu skaičiumi mū
sų kultūrinio gyvenimo klasikų. Viltin
gai sutinkame jaunus darbuotojus su 
naujomis idėjomis ir naujais darbo meto
dais. Darbo tąsa patvirtina, kad vyresnių
jų pastangos išlaikyti lietuvybę, nenuėjo 
vėl t ui i.

Kviečiame Jus, mieli Lietuvių Ben
druomenės darbuotojai, persvarstyti ir 
įvertinti, šių dienų realybės rėmuose.lie

tuvių bendruomenės kultūrinį gyvenimą. 
PLB V-ba 1988 metais kviečia Pasaulio 
lietuvių kultūros kongresą.-PLB Kultū
ros komisijai rūpi lietuvių kalbos išlaiky
mas, lietuviškos kultūros kūryba ir lietu
viškų tradicijų puoselėjimas.

"Kultūra nėra tik menas, dailė, muzi
ka. Kultūra yra viso gyvenimo kūrybiš
kasis apipavidalinimas, suderinimas, pa
grindinis, įprasminimas", sakė kun. St. 
Yla.

Mums tenka atsižvelgti į mūsų jėgas, 
talentus ir išteklius, stengtis palaikyti ir 
sustiprinti kultūros lobius, kad jais rem
damiesi pratęstume lietuvišką gyvybę 
išeivijoje. Mums reikia peržvelgti santy
kius su tauta Lietuvoje. Reikia įtikinti 
krašto kalba kalbantį lietuvę — lietuvį 
kurti ir dirbti Lietuvai naudingą darbą. , 
Reikia įvertinti kultūros kūrėją ir darbuo
toją, kuris išsakė savo laisvėje, neužmirš
damas sesės, brolio pavergtoje tėvynėje?

PLB Kultūros komisija kviečia jus atsi
liepti, aptarus savo tarpe, kuo galit prisi
dėti, kad Pasaulio lietuvių kultūros kon
gresas būtų prasmingas ir ko laukiate iš 
Kongreso įvyksiančio Toronte, Kanadoj 
1988 m. birželio mėn. 24-27 dM kad jis 
būtų mums visiems naudingas...

Su geriausiais linkėjimais, 
Milda Lenkauskienė 
PLB V-bos vicepirm. 
Kultūros komisijos pirm.

KONGRESMENAS STENY HOYER 
LIETUVIŲ SPAUDOS KONFERENCI
JOJ < -

JAV Helsinkio komisijos ko-pirmi- 
ninkas, kongresmenas Steny Hoyer, da
lyvaus Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
ir Lietuvių Informacijos Centro šaukia- 
moj spaudos konferencijoj Vienoj lapkri
čio 10 dieną, kada bus paminėta Lietu
vos ir Ukrainos Helsinkio grupių dešimt
mečiai. Hoyer vadovaus JAV Kongreso 
delegacijai, kuri iš Washingtono atvyks
ta į Vieną stebėti Europos Saugumo ir 
Bendradarbiavimo konferenciją.

PLB-nei kviečiant, šioj spaudos kon
ferencijoj mielai sutiko dalyvauti ir ne
seniai paleistas rusas sąžinės kalinys, Ju
ris Orlovas.

JAV LB-nės siunčiamas, Lietuvos Hel
sinkio grupės narys Tomas Venclova spe
cialiai atvyksta j Vieną nušviesti Helsin
kio grupės siekius ir sovietų prasižengi
mus prieš Helsinkio baigiamąjį aktą.

LB-nės programą Vienoje vykdys bei 
Pasaulio Pabaltiečių Santalkos darbams 
talkins Gintė Damušytė iš New Yorko, 
Narcizas Preilaida iš Ženevos, Joana Ku- 
raitė-Lasienė iš Toronto ir Juozas Danys 
iš Otavos.

Ukrainiečių rūpesčiu Ukrainos Helsin
kio grupę atstovaus Nadia Svitlychna iš< 
JAV ir Leonidas Pliouschas iš Paryžiaus. 
PLB-né ir LIC ruošia šią spaudos konfe
renciją kartu su Pasaulio Ukrainiečių 
Kongresu.



Mūsų li ETUVA
T~irr"TT Tlí i T II II'li  ................. iii NR. 2 (1987) 1987.1.15

cSJ>

j- “NOSSA LITUÂNIA" __
I Metine prenumerata Brazilijoj < Cz.200,00
I Prenumerata paprastu paštu i užsienį: 35 DoL
I Prenumerata oro paštu šiaurės AmerikonráO Dot
i GARBĖS PRENUMERATORIUS Cz.500,00

Užuojautos, Sveikinimai ir Skelbimai (Anundos) mokami už skilties (Coluna) centimetrąCz.15,00
UŽ skelbimu kalbą ir turinį, Redakcija neatsaką Rašiniai grąžinami tik autoriui prašant
Straipsnius ir Korespondenciją Redakcija taiso bei tvarko savo nuožiūra.

- Pavarde pasirašyti straipsniai nebūtinai išreiškia Redakcijos bei leidėjų nuomonę.
čekius. Perlaidas*ir administracinius laiškus rašyti FRANCESCO GAVĖNAS ar PETRAS RUKŠYS vardu..

Į'11 m......... .......i*wi—e— ąnifr

J. Danys

TELEFONU IS VIENOS
Helsinkio akto peržiūros konferencija ir 
baltiečių demonstracija

Si konferencija prasidėjo taip kaip pa
rengiamoje sesijoje buvo numatyta, lap
kričio 4 d. 11 vai. Tai buvo naujiena, nes 
per kelerius metus visada buvo vėluojama. 
Didžiausia kliūtis būdavo sovietų reikala
vimas skirti nusiginklavimui ir ekonomi
nių mainų reikalams daug laiko ir visai 
mažai žmogaus teisių klausimams. Jau 
pirmą dieną pasirodė, kad sovietai keičia 
savo taktiką ir kalbos toną. Jų užsienio 
reikalų ministeris Ševardnadzė pabrėžė, 
kad Europos kraštai turi glaudžiai ben
dradarbiauti savo tarpe, nes jų gerovė ir 
saugumas priklauso tik nuo jų pačių. Tai
gi duodama suprasti, kad Amerikos kraš
tai nepriklauso Europos sistemai. Sovie
tams taika esanti pats svarbiausias reika
las ir jie savo piliečiams užtikrina visas 
pagrindines žmogaus teises.

Didžiausias pagrindinių žmogaus tei
sių laužytoja esanti JAV-bės. Sovietai 
siūlo surengti plataus masto žmogaus tei
sių konferęnciją Maskvoje. Pasiūlymas 
nustebino ir vyriausybių delegatus, ir 
gausius spaudos atstovus. Tiktai klausi
mas kokiom sąlygom sovietai tokią kon
ferenciją garėtų įvykdyti.

Tuzinas torontiškių su penkiolika tau
tinių vėliavų, vadovaujamas Gražinos La
pienės, atvyko 3 dienas prieš konferenci
jų pradžią ir aktyviai dalyvavo baltiečių 
demonstracijoje lapkričio 4 d.

Lietuvių ir latvių gimnazijų mokslei
viai iš V. Vokietijos, apsirengę tautiniais 
drabužiais, teikė daug spalvingumo de
monstracijai, kuri buvo įspūdinga. V. Vo- durno bei kaip papildoma medžiaga 
kietijos televizijos tinklo apžvalgoje bu- PLB-nės pirmininko Vytauto Kamanto
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vo matyti ryškios lietuvių vėliavų spalvos. 
Galima buvo atpažinti kai kuriuos toron
tiškius.

Demonstracijoje kalbėjo dr. K. Bobe
lis, dabartinis Pasaulio baltiečių santalkos 
pirmininkas. Demonstraciją ruošė baltie
čių santalka. Taip pat kalbėjo prez. Ahl- 
mark, buvęs Švedijos ministério pirm.pa
vaduotojas, ir Prancūzijos parlamento na
rys J.M. Daillet.

įspūdinga demonstracija buvo baigta 
ekumeninėmis pamaldomis Sv. Stepono 
katedroje.

Red. pastaba. Grįžę j Torontą Vienos 
demonstracijos dalyviai pranešė, kad 
baltiečių demonstracija buvo labai sėk
minga. Joje dalyvavo apie 250 lietuvių, 
200 latvių ir 10 estų. Ir spauda, ir televi
zija pastebėjo gausias lietuvių vėliavas ir 
gana daug rašė bei rodė Austrijos gyven
tojams apie Lietuvą, Latviją ir Estiją.

DU LEIDINIAI APIE LIETUVA 
VIENOS KONFERENCIJAI

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės vi
suomeninių reikalų komisija išleido Vie
nos konferencijos proga du leidinius, 
kurie yra skirti Helsinkio baigiamąjį ak
tą pasirašiusiom valstybėm, užsienio 
spaudai, žmogaus teisių organizacijom 
bei kitiems susidomėjusiems okupuotos 
Lietuvos būkle.

Medžiagą leidiniams atrinko PLB-nės 
kolektyvas susidedantis iš Juozo Danio, 
prof. Tomo Remeikio ir Gintės Damu- 
šytės, o PLB-nei prašant ir finansuojant, 
leidinių surašymą, redagavimą ir išleidi
mą tvarkė Lietuvių Informacijos Centras 
New Yorke.

Abu leidiniai, parengti kaip priedai 
prie jungtinio PLB-nės, VLIKO ir Lietu
vos Diplomatinės Tarnybos memoran- 

lydraščiui Helsinkio signatūroms, su
glaustai anglų kalba peržvelgia opius 
okupuotos Lietuvos rūpesčius.

Pirmasis leidinys, 40 psl. ilgumo, ilius
truotas su ryškių Lietuvos kovotojų 
nuotraukomis, nušviečia pagal Helsinkio 
akto spptintą principą sovietų prasižen
gimus prieš žmogaus teises. Jame yra 
duodama eilė pavyzdžių, surinktų iš pla
čios pogrindžio spaudos bei žmogaus 
teisių organizacijų duomenų. Taip pat 
pateikta gyvų liudijimų ir atsakymų į 
Lietuvių Informacijos Centro pravestą 
anketinę studiją Vienos konferencijos 
proga. Reportą parašė Lietuvių Informa
cijos Centro vedėja Gintė Damušytė.

Antrasis 48 psl. ilgumo leidinys yra 
skirtas Helsinkio akto aštuntam princi
pui, kuris nagrinėja tautos apsisprendi
mo teisę. Jame aptariamas lietuvių tau
tos pasipriešinimas sovietų okupacijai ir 
imperializmo pasekmėm, pvz. rusifikaci
jai. Svarbus dokumentų rinkinys vaiz
džiai papildo PLB-nės vicepirmininko 
prof. Tomo Remeikio mokslinę įžangų.

Abu leidinius, puikiai tinkančius kita1 
taučių švietimui apie kovojančios lietu
vių tautos rūpesčius, galima užsakyti iš 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės busti 
nes, 5620 So. Claremont Ave., Chicago 
IL 60636, USA. Tel. (312) 778-2200.
JAV AMBASADORIAUS WARREN 
ZIMMERMAN'O PRANEŠIMAS NGO 
ATSTOVAMS VIENOJE, LAPKRIČIO 
4 D.

Lapkričio 4 d. CSCE Konferencijos 
atidarymo dieną ambasadorius VVąrren 
Zimmermann Amerika Hause Bibliote
kos Rūmuose 9 v. ryto davė pranešimą 
nevalstybinių organizacijų atstovams 
(NGO). Jis pabrėžė, kad JAV Valstybės 
Sekretorius Shultz savo lapkričio 3 d. 
kalboje ypač pabrėžė žmogaus teisių 
klausimą, “žmogaus teisės ir saugumas 
labai artimai rišasi", ir pridėjo, kad kraš
tas, kuris savo piliečius persekioju, yra 
pavojingas ir pasaulio saugumui. Zimmer 
mann priminė, kad ateinančią savaitę < 
vyks svarbūs plenumo posėdžiai ir dau
gelis konferencijos dalyvių padarys savo 
pareiškimus. Kongresmanas Stany Hoy
er šį savaitgalį atvyksta j Vieną su JAV 
Kongreso delegacija. Po to Zimmermann 
atsakinėjo j įvairius klausimus. Konferen 
cijoje dalyvavo būrys iš Amerikos atvy
kusių lietuvių: dr. K. Bobelis, kun. J. 
Pronskis, L. Grinius, J. Daugėla, M. Su- 
matiené, V. Jokūbaitis, M. Pranevičius,

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

Mini-sombrinhas. tipo italiano e Alemão.

Vicente Vitor Banys Ltda.

CIRURGIÕES DENTISTAS
Dr. Jonas Niciporciukas
Dr. Paulo R. Niciporciukas

Rua Cap. Pacheco Cham, 1206 * lo and.
V. Prudente • Fone: 273-6696
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LIETUVIAI PASAULYJE PASAKA - KARALAITĖS

RASO IS ARGENTINOS
ŽALGIRIS" IR LIETUVOS 

VĖLIAVA
Argentinoje jvyko tarpkontinenti- 

js krepšinio varžybos, kuriose dalyva- 
•) ir Kauno "Žalgiris". Po jo laimėjimo 
.rgentinos lietuviai pasirodė viešumoje 
i Lietuvos trispalvėmis. A. Mičiūdo 
ėka viena radijo stotis paaiškino Žalgi- 
io vardo reikšmę. Tai esąs vardas vieto- 
'ės, kur, vadovaujant Jogailai ir Vytau- 
ui Didžiajam, Lietuvos ir Lenkijos kari
as pajėgos nugalėjo teutonų ordino ka- 
'uomenę, puldinėjančią Lietuvos žemes, 
i'a proga Argentinos spaudoje pasirodė 
^formacijų apie Lietuvę, kuri esanti da- 
>ar rusų pavergta. Jos vaikai per sportę 
•ali pagarsinti Lietuvos vardęT

- KELIONĖ 
pamato, kad yra labai, privilegijuota rau - 
donųjų ponu klase, kuriai nereikia stovė
ti eilėse prie krautuvių, nes jiems yra 
įsteigtos specialios parduotuvės bei val
gyklos.

Skaitydamas lietuvių spaudą iš Š.Ame- 
rikos, randu minint tik du lietuvių laik- 
rašchs Argentinoje, būtent "Laikę" ir 
"Argentinos lietuvių balsę". Noriu paste
bėti, kad čia yra ir trečias laikraštis — ko 
monistinė "Vaga", kuri laikosi jau daug 
metu. Mat vis dar yra tautiečių, kurie ję 
skaito, manydami, kad tai darbininkų 
laikraštis. Tai musų vadinamieji ' pažam 
giečiai". Kai kurie jų turėjo savo įmones 
ir jose darbininkus išnaudojo labiau nei 
kapitalistai. Jie kartais apsilanko okupuo
toje Lietuvoje, bet grįžta pamatę, kad 
ten ne pyragai. Pvz. kaimietis, turintis

Šešėlyje piktos lemties sparnų 
Tau pienės pūko niekas nepavydi— 
Pasieksi - liks saujelė pelenų, . 
Ir verksi vienas kalnuose paklydęs.

Vylingos laimės pasaka sena, 
O mes - tie kūdikiai maži, paklydę. 
Širdis vis klysta laimės alkana, 
O laimė pievų pienėmis nužydi.

Maža rankutė godžiai ištiesia, 
O juodas paukštis jau nagus 

galanda •••
Pabyra dulkėm pienė paliesta, 
leškoto džiaugsmo kūdikis 

neranda------

Aš jam padėti niekaip negaliu ... 
Ir aš einu to kūdikio keliu.

Televizijoje, kuri transliavo krepšinio 
•jngtynes, žalgiriečiai buvo vadinami " 
soviético", "lituano' ir "ruso', bet 
jirmadienio laikraščiai jau rašė, kad 
Žalgiris" yra antrojo Lietuvos miesto

Kauno krepšinio komanda ir kad Lietu- 
a nepriklausomybės laikais net du kartu 

'•uvo iškovojusi Europos krepšinio čem- 
)ionatę.

Musų jaunimui, gimusiam Argentino
je, žalgiriečiu laimėjimas sudarė didelį 
džiaugsmę, nors pirmęsias rungtynes 
"Žalgiris" Kordoboje pralaimėjo. Po jų 
iaimėjimo Buenos Aires mieste mūsų 
jaunimas ir senimas kėlė nepriklausomos 
Lietuvos vėliavas, tuo pareikšdami neno
rą būti rusų pavergtais

Žiūrėsime kę rašys komunistų spauda. 
Ji turbūt sakys, kad "didžiojo brolio"

- ruso dėka lietuviai padarė didelę pa
langę, vedančią j laimėjimus. Tokio plau
ko žjnonių Argentinoje netrūksta — vei
kia ukrainiečiu ir gudų komunistų klu
bai, kuriuose maišosi rr keletas lietuvių. 
Kai atvyksta iš sovietų okupuotos Lietu
vos raudonieji ponai, lankosi tiktai Ber
nelio raudonojo ratelio klube arba ko 
munistiniuose ukrainiečių bei gudų klu
buose. Ten jie randa savo šalininkus, ku- 
iie vienaip kalba, kitaip galvoja. Jie ap- 
hnko savo kilmės kraštus, bet vis grįžta 
į kapitalistinę Argentiną valgyti "asados' 
ir gerti "Mendozos" vyno, o pasigėrę ‘ 
traukia rusiškę dainę "Volga, Volga'.

Kai kurie vis dar tiki sovietine lygybe,“
bet kai nuvažiuoja okupuoto n Lietuvon,

DO IDIOMA LITUANO 
POR CORRESPOND VciA 
Informações: tel.273-v338

pusę hektaro žemės ir vieną karvutę, yra 
proletaras, o raudonieji ponai yra privile-ŽURNALO "LITUANUS" REIKŠMĖ
gijuoti ir gyvena pasiturinčiai.

Bičiulis
"Tėviškės Žiburiai"

SONETAI IŠ LIETUVOS 
POGRINDŽIO 

•
Vakarus iš Lietuvos yra pasiekę 

du pogrindyje išėję religinės poe
zijos leidiniai: 1. Introibo ad altare 
Dei (senojo Romos Mišiolo atmi
nimui), Sonetai; 2. Gyvenimo šven
tė (Sonetai M. K. Čiurlionio pa
veikslų temomis). Pirmasis rinki
nys apima 59 sonetus. Juose auto
rius rūpestingai parinktu poetiniu 
žodžiu bei vaizdu interpretuoja 
eucharistinės aukos bei puotos — 
Mišių - svarbiuosius akimirksnius. 
Antrasis rinkinys apima 53 sone
tus. Kiekviename sonete poetas 
susimąsto prie atskirų M. K. Čiur
lionio paveikslų. Štai šio susimąs
tymo posmas:

(AR JAU TURITE ĮSIGIJĘ SIAS JUOSFELES?]
LK.BEJNDRUOMENÉS CHORO KONCERTAS 1980

DAUG DAUG DAINELIŲ
Gražiausios ir populiariausios lietuviškos dainos
RAUDONA ROŽĖ — Senų ir naujų dainų rinkinys 
GEGUŽINĖ — Tradicinės subatvakario dainos ir šokiai 
ŽAVINGOS NAKTYS - Visų mėgiama šokių mužiką

GERIAUSIA DOVANA KIEKVIENA PROGA

Rua Juatindiba 28 - Pque da Moóca - Fone 273-0338

Mieli lietuviai, '
Lietuvos ir lietuvių vardo garsinimas 

pasaulyje yra vienas iš pagrindinių išeivi-
jos uždavinių. LITUANUS šio uždavinio 
vykdyme atlieka labai svarbų vaidmenį. 
Ar pajėgiame įsivaizduoti kiek mažiau 
pasaulis žinotų apie Lietuvę, jei per pas
kutinius 32 metus nebūtume turėję 
LITUANUS žurnalo?

LITUANUS leidimas ir finansavimas 
yra bendra lietuvių visuomenės atsako
mybė. Žurnalas gali išsilaikyti tik su Jū-- 
sų talka bei parama. Todėl prašome Jus 
užsiprenumeruoti LITUANUS sau ir ki
tiems.

Šia proga reiškiu nuoširdžią padėką 
LITUANUS leidėjams, redaktoriams bei 
bendradarbiams už jų nenuilstamą darbą, 
kuris efektingai prisideda prie mūsų visų 
bendro tikslo — siekimo laisvės ir nepri
klausomybės pavergtai Lietuvai. Ačiū vi
siems prenumeratoriams bei rėmėjams, 
savo finansine parama sudarantiems są
lygas LITUANUS gyvavimui.

Vaclovas Kleiza 
Lietuvos generalinis konsulas
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Lietuvšų Emigracijos Brazilijon 

— Šs^asdešimtmečiui Paminėti —

fiO METU BRAZILIJOJ 
NEDARBO METAI

Tąsa is’Nr. 1 (1986) 
Largo São Bento

Nežiūrint desperatiško reginio lietu
vių bendruomenėje, nežiūrint Lietuvon 
siunčiamų nusivylimo skundų ir gimi
nėms prašymų, kad juos gelbėtų, o vis 
dėl to, transatlantiniai laivai vis dar iš- 
laipdindavo savo keleivius Brazilijos uos
tuose ieškančius laimės. “Emigrantų lai
vas“ ilgai dar vežiojo Atlanto vandemi- 
mis benamius ir kiekvienoje prieplauko
je palikdavo juos dar didesniam nusimi
nimui -kas bus rytoj? O bus 
tas: kiekvienos dienos rytmetį privalėsi 
vykti į São Bento aikštę — bedarbių tur
gų — ir laukti gal kas tau pirštu pamos 
ir pasiūlys darbą.

Bedarbė, kokia ištiko Braziliją 1929- 
1930 metais, žmonės sakydavo, o taip 
pat ir spauda komentuodavo, jog pana
šios istorijoj nėra buvę. Brazilijos gyven
tojai apie nedarbą neturėjo jokio supra
timo, pavadindami šią ekonominio gyve
nimo perlaužą istoriniu reiškiniu.

Paminėjome São Bento aikštę arba 
“Largo de São Bento". Visi ją gerai pa
žįstame ir daug ją esame mindžioję ir po 
ja vaikščioję. Tai vieta pačiame São Pau
lo miesto centre, kur prieš 60 ar dau
giau metų cirkulavo “bondės“, (Tramva- '.tis 
jai), vežiodami keleivius įstojimus prie
miesčius. Tada nebuvo nei autobusų,nei 
troleibusų, nei metro, nei kitų moderni
nių šios gadynės žmonių susisiekimo prie
monių. Largo São Bento sujungtas su 
largo Sta. Efigenia geležiniu tiltu, rodos 
olandų statytas išsimokėtinai šio šimtme
čio pradžipje. Prie São Bento aikštės pa
statytas vienuolynas, o prie jo priešaky 
stovi imponentiška, atkreipianti praeivio 
dėmesį, dvibokštė bažnyčia, kurios var
pai, savo gaudžiais dūžiais, daug daug 
metų skelbia visam Sanpaului laiko tėk
mės momentus, nešdami liūdesio ar 
džiagsmo gandą. São Bento aikštė ne vie-

ir lotyniškas įrašas „Christianitas Li- 
tuaniae“ tamsiai purpurinės spalvos, 
reiškiančios liūdesį ir laukimą. Miglo
tas, gelsvai rusvas dangus sujungia 
kompoziciją. Taip pat žalia spalva 
įrašyti sukakties metai 1387-1987 ir 
fone baltos 600 metų skaitlinės..

Ženkliukas pasižymi gražiai sude
rintomis spalvomis, aiškiu minties iš
reiškimu ir kruopščiai atliktu darbu, 
už tai didelė padėka dali. J. špa’kevi-

nam atneša daug prisiminimų iš nedarbo 
laikų, nes daug bendro ji turėjo su anais 
laikais, kada siautė darbo krizė. Ji tada 
buvo praminta “darbo birža", sakysime, 
kaip šiandieną “darbo agentūros", kur 
nuo ryto per dienas ten rinkdavosi vyrai 
ir moterys parsisamdyti bilekokiam dar
bui, kad galėtų save ir savo šeimą pamai
tinti.

Paminėjome ir išplėtėme São Bento 
aikštės istoriją dėl to, nes ji atskleidžia 
vakarop nueiro kelio ūkaną, primindama 
mums išgyventus nedarbo laikus, o taip 
pat ir dėl to, kad São Bento bažnyčios 
varpų dūžių gausmo įkvėptas mūsų poe
tas, Venancijus Ališas, parašė knygą ir tos lapelių. Gaunami pas LS Fondo atsto- 
epochos atminčiai apdovanojo lietuvius 
gražiomis “SÃO BENTO VARPŲ" poe
momis.

(Bus daugiau)

Tikimės, kad lietuvių visuomenė 
naudos ženkliukus ant vokų, siunčiant 
kalėdinius sveikinimus ir kitokius laiš
kus. Norima, kad mūsų minima taip 
svarbi Lietuvos krikšto sukaktis būtų 
kuo plačiausiai žinoma.

Sukaktuviniai Lietuvos krikšto žen
kliukai išleisti lapeliais po 25 ženkliu
kus lapely. Viso atspausdinta 5,500

vus, arba kreipiantis į LS Fondo leidi
nių administratorių Aleksą Danasą 
29 Welles Ave., Dorchester MA 
02124, prišiunčiant sau adresuotą su

- pašto ženklu voką.
Lapelio kaina 1.25 dol., arba 10 

lapelių už 10 dolerių, čekiai rašomi 
— „Lithuanian Scouts Association 
Inc. — LSF“ vardu.

Lietuviškosios Skautybės
Fondo Valdyba

UŽSIMOKĖJO UŽ ML
ožio Miisiens oari. junus špantevicius.- dmtaiiqzàq

Kėlios mintys apie ženkliuko simbo- Juozas 1^UbKAb 
lizmą. Vartotos keturios spalvos: ža- Vladas-Stase STEPONAI I Ib 
lia, purpurinė, šviesiai gelsvai rusva ir Stasys BUTRIMAVICIUS 
tamsiai pilka. Piešinio prieky matoma Vera MUSTEIKIS 
tamsi žemė — tai liūdna dabartinė Pola KAVALIAUSKIENĖ 
Lietuvos būklė. Tolumoje — žalia/ vii- Silvia BENDORAITIS Machado 200,00

; ateičiai. Liaudies motyvų kryžius

ŽENKLIUKAS LIETUVOS
KRIKŠTUI PAMINĖTI

šešių šimtų melų Lietuvos krikščio
nybės sukakčiai paminėti, Lietuviško- 

-sios Skautybės Fondas išleido pašto 
ženklą. Ženklą piešė ir spausdinimą 
prižiūrėjo Akademinio Skautų Sąjū
džio filisteris dai'l. Julius špakevičius.

Pola KAVALIAUSKIENĖ

Cz.500,00
Cz.200,00
Cz.200,00
Cz.250,00
Cz.200,00

Cz.200,00Jonas JODELIS
u,?, •

s®' W
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Savininkas

^Ltetuviiki ir ęuropietiŠki valdai 
į M ALO MUS P AT A RN AV IMAS

Rüa Espirito Santo, 118 * Tet 441.6846

Lsrgo São Bento, Čia susirinkdavo bedarbiai, 
vyra ir moterys, ieškoti darbo.

CHOPP -PiZZA-QUEIJOS-FRIOS 
RESERVAS PARA FESTAS - MUSICA AO VIVO 

Rua SOLON 1062 - Bom Retiro - Tel. 223-2333
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MEDITACIJOS 
SĄMONINGO TIKĖJIMO METAMS

(Katalikų Kalendorius Žinynas, Kaunas - Vilnius 1986)

I "Norėtume kartkartėmis priminti vi- 
j siems tikintiesiems — vaikams, jaunimui 
■i ir suaugusiems:
SEKMADIENI PASKIRKITE BENT 
PUSVALANDI KATEKIZMUI".

LIETUVOS VYSKUPAI IR 
VYSKUPIJŲ VALDYTOJAI

(SKAS ĮVYKSTA DIEVO SKIRTU LAIKU

iskam yra laikas,
i a metas kiekvienam užsiėmimui po dangumi.

i ra laikas gimti ir laikas mirti, 
laikas sodinti ir laikas išrauti, kas pasodinta. 
Yra laikas griauti ir laikas statyti.
Yra laikas verkti ir laikas juoktis, 
laikas raudoti ir laikas šokti.
Yra laikas ieškoti ir laikas prarasti, 
laikas tylėti ir laikas kalbėti.
Yra laikas mylėti ir laikas atsižadėti.

□ V — Kristus meldėsi nuošaliai, dykumoj, kalnuos, 
kur niekas nesimaišė ir niekas netrukdė, 
kur buvo tik Dievas ir Jisai, 
ir gal dar paukštelio giesmė...
Meldėsi krikščionys ir svetima tapusioje Jeruzalės šventovėje, 
katakombose, po žemėm, barakuose, palėpėse...
Bet — kai tik galėjo — nieko negailėdami — 
tikintys žmonės statėsi didingus Dievo Rūmus: 
tokius didelius, kad tilptų visi, 
tokius aukštus, kad matytųs iš visur, 
kad žmogus juose pasijustų Dievo Karalystėj esąs — 
su altoriais, varpais ir vargonais, 
su maža gyva ugnele prie Tabernakulio, 
su dideliu kryžium prie durų įėjus, 
su DIEVU, su švenčiausiu juose.
Niekada nieko negailime tam, kurj mylim, 
o dvasios skurdžiai pavydi net išvaizdos gražesnės, 
ir dar labiau meilės — tie, kurių nemyli niekas.
Bažnyčiai reikia kunigo, parapijai — klebono, 
vyskupijai — vyskupo, visai Bažnyčiai — švento Tėvo. 
Prie vargonų reikia vargonininko ir giesmininkų, 
varpams — varpininko, prie altoriaus — patarnautojo, 
reikia kam nors altorius puošti, dulkes valyti, 
reikia kam nors vadovauti maldai ir giesmei.
Todėl ir prašo Bažnyčia: savai bažnyčiai negailėkite nieko, 
kad ji butų graži, kad joje tilptų visi, 
kad bažnyčia šviestų visiems ir vestų visus, 
nes bažnyčioje prasideda Bažnyčia 
ir Bažnyčią išreiškia bažnyčia.

Visam kam yra Dievo skirtas laikas.
Dievas visa daro tinkamu laiku.
Jis įdėjo amžinybės supratimą į žmogaus širdį, 
bet žmogus negali permatyti yiso plano, 
kurį Dievas vykdo nuo pradžios iki galo.

Aš supratau, 
kad visi dalykai, kuriuos Dievas daro 
yra amžini.
Nieko negalima prie jų pridėti, 
nė nuo jų atimti.

(PAM 3,1-14)

DĖMESIO

□ — Ar yra daugiau, ar yra kitų kelių j Dievą?
— Kelių pasaulyje — daug, ir jie neišvengiamai 
kiekvieną atveda j mirtį ir j Dievo Teismą.
Gyvenant žemėje, pasaulyje, 
atsiveria ir siūlosi tūkstančiai kelių — 
kaip prie prekiųturguje, kaip prie viliojančių 
brangenybių už stiklų ir grotų, 
kaip linksmas žaidimas su draugužiais pakalnėn, 
kaip saldus apsvaigimas malonumų nirvanoj. 
Atsiveria ir žavi keliai su karžygio blizgesiu, 
su valdančio galybe, su aukso skambėjimu, 
su šventumo aureole, su visuotiniu žmonių susižavėjimu.
O mus visada gąsdina pasirinkto kelio siaurumas — 
takelis tarp trijų bedugnių: 
pasiekti ir paskęsti žemiškoj gerovėj, 
daryti stebuklus, stebinti žmones, 
nusilenkti kad ir pačiam velniui, kad gautum, ko trokšti — 
ir tuo savu taku keliauti reikės titano pastangų.
Kiek žmonių, tiek kelių. Bet kiekvienam reikės 
susirasti savo kelią, nes neįmanoma pakartoti
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Lietuvos Krikšto Jubiliejus yra 
ypatinga visu lietuvių šventė.

Ji skirta tęstis ištisus šiuos 1987 metus.
Sausio 25, sekmadieni, 16 valandą, 

Sv. Kazimiero parapijoj bus pirmo
sios JUBILIEJINIŲ METŲ PAMAL

DOS;
paskui informacijos ir pasitarimas 

dėl Jubiliejaus šventimo.
Kartu su suneštinėm vaišėm!

to kelio, kuriuo jau nuėjo kitas žmogus.

..ii»*'t- iriuitw",%.

K0UXL MHJSU LIETWISKAS VEIKIMAS 
SILPSTA?

- KAD MES TOLSTAME NUO ESMINIO 
LIETUVIŠKOS KULTŪROS BRUOŽO
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EKSPERIMENTAS ĮMONĖSE

Kaip atrodo, kad "eksperimentas" tai
komas tik rinktinėse Tarybų Sąjungos 
įmonėse ir kai kur jau matomas šioks 
toks jo vaisius. Žinoma, šis "eksperimen
tas" pirmiausiai išbandomas okupuotoje 
Lietuvoje ir Rusijos federacijoj. Štai ką 
Vakarų žurnalistas matė ir pranešė apie 
tą "eksperimentą" Lietuvoje.

Vilniuje prekės languose veikia gana 
vii lojančiai ir pasiūlymas ne visiškabmen 
kas. Pramonė, prekyba, žemės ūkis kaip 
matosi, kad pareikalavimą šiaip taip iš
pildo, gal todėl Lietuvos gyventojas ne
bėga į plačiąją "Tėvynę". Gyvenimo 
standartas, atrodo, aukštas.

Tai, kas prieš dvejus metus prasidėjo 
valstybės vadinamame planingame liau
dies ūkyje, vadinasi "Eksperimentas". 
Lietuvoje šis "eksperimentas" pirmiau
siai vykdomas lengvosios pramonės įmo
nėse. Tos visos įmonės yra kontroliuoja
mos ministerijos. Norima gaminti koky
biškas ir plataus pareikalavimo prekes 
gyventojams.

Vilniaus centriniame laikina,/ aptarna
vimo kombinate jau nuo 1985 metų dir
bama naujuoju "eksperimento būdu. 
Reiškia, kad įmonei ribotas leidžiama in
vestuoti ir nustatyti gamybos minimu
mą, leidžiama daugiau savistoviai spręsti, 
net atsižvelgiama ir į pirkėjų norus-pagei- 
davimus. Dabar kuo greitesnė prekių 
apyvarta, geresnis darbas ir kokybė tie
siogiai atsispindi atlyginimų sąrašuose. 
Vadovybė, turi teisę, jau ir kaip iš susi
spaustų žmonių, reikalauti didesnio dar
bo našumo, nes taip visiems bus geriau. 
O darbo pirmūnams už stropumą prie at
lyginimo duodamas 25% priedas.

"Eksperimento" tikslas — pakelti dar
bo našumą tarybinėje darbo sistemoje, 
tik materialiniai poreikiai yra naudingi 
valdžiai, todėl daugiau lėšų skiriama pre
mijom. Ne visos įmonės, tik dalis jų dir
ba Rusijos federacijoj "eksperimento" 
metodu. Neseniai ir tokiems kolūkiams 
bei valstybiniams žemės ūkiams duotas 
leidimas šiek tiek savarankiškiau tvarky
tis ir planuoti. Gali pasirinkti, laik sėti ir 
lai k parduoti valstybei. O jau senai že
mės ūkis teikėjo tokio "eksperimento".

£aune aiškiau pastebimi naujo "eks- , 
perimentinio" vėjo rezultatai. Laisvės 
alėjoje parduotuvės gan skoningai išpuoš
tos ir pagal stilių sutaikytos. Kai kurios 
parduotuvės prekes gauna tiesiog iš jmo-j

nes pagal susitarimą. Pavienios įmonės 
gavo daugiau paskolų investacijom. Ve
dėjų žinioje yra techniškų patobulinimų 
fondai. Kai kurios įmonės pripažįsta, 
prekes sunkiau parduoti, kurios be plano 
pagamintos. Bendradarbiavimo problemų 
atsiranda su kombinatais, kurie dar negaíi 
Ii lankstesnėm "eksperimento" sąlygom 
dirbti.. "Mes dirbame pagal ekonominių 
eksperimentą". — skelbia iškaba prie dra
bužių valymo įstaigos. Kas atsitiko, kas 
pasikeitė? Ogi buvo įvestas tiktai greito 
valymo būdas.

Nesunku suprasti, kodėl tarybinė va
dovybė savo "eksperimentą" nutarė iš
bandyti Lietuvoje. Juk čia prie Nemuno, 
nuo senų laikų, darbštumas yra tautinis 
bruožas. Todėl ir turistai lankydami Lie
tuvę, randa visai kitokią — pasikeitusią 
negu buvo keletą metų atgal.

Vyturys

Jfa-Ą CxXL pcVtZLSyXíc ?

Sausio 9 dieną, po trumpos ligos, Na,; 
Sra. das Graças (Saude) ligoninėj mirė 
stasys Šatas.

Gimęs 1913 m. Anykščiuose, visa šei
ma 1927 m. atvyko Brazilijon. Praleidęs 4 
4 metus "fazendoje" Pirajui, persikėlė j 
Sao Paulą. Apsistojęs Camilopoly, Sto.: 
Andrė, gamino minkštasuolius, sofas. 
Liko nevedęs, daugiau sesers globojamas. 
Turėdamas gerą į^lsą, giedojo Sao Pau
lo katedroj, Vyčių chore. Dalyvavo vi
suose lietuvių parengimuose.

Pašarvotas V. Zelinos šermeninėj, 
buv. Vyčių choristų palydėtas, buvo pa
laidotas Araçá kapinėse.

7-tos dienos Mišios bus atlaikytos 
sausio 16, penktadienį, T9,30 vai. V. Ze
linos bažnyčioje.

Giedok, mielas Stasy, Viešpaties Na-

26 -/3

MIRĖ LATVIŲ VYSKUPAS

Latvijos sostinėje, Rygoje, šeštadien, 
mirė vyskupas Valerians» Zondaks. Vys 
kūpąs Zondaks, Rygos ir Liepojos vysk r 
pijų apaštalinio administratoriaus paga 
bininkas gimė prieš 78-nerius metus. K 
nigu įšventintas 32 metais. Vyskupu ku- 
sekruotas 1972 metais Lietuvos Kank.n 
koplyčioje, šv. Petro bazilikoje, Vatikam 
Vyskupas Valerians Zondaks buvo >lga 
metis vienintelės Latvijoje kunigų >em 
narijos rektorius.

Latvijoje yra 179 katalikų parapijų- 
102 kunigai. Vienintelėje Latvijos kun 
gų seminarijoje šiuo metu yra 79 khei 
kai, kurių tik keletas yra latviai. Ba» k- 
mokslus ir priėmę kunigystės šventimu' 
dauguma Latvijos kunigų seminarijos .u. 
klėtinių grįžta į savo kilmės kraštus

IROOKWN
■ representações ltda.

Rua Georgia,675
Bairro Brookiin Novo

, ; - 04559 SÃÔ PAULO, SP.

NAUJI KK FONDO RĖMĖJAI AR PAPILDYTOJ Al

13. E. Vidmantienė a.a. Alfonso Vidmanto atm.
18. Brazilijos Lietuvių B-nės Valdyba
19. L. K.B.-nés 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 | KK FONDA

Cz. 100,00 
Cz. 500,00 
Cz. 500,00 
Cz1.000,00 
Cz1.000,00 
Cž2.000,00 6
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MŪSŲ ŽINIOS'
NAUJU METU SUTIKIMAS 

LIETUVIU SĄJUNGOJE
Po ilgo snaudulio, Lietuvių Sąjugga- 

Xhança pabudo iš miego nors senus me- 
palydėti ir pasveikinti naujuosius, 

;987. Gaila kad seniausia ir didžiausia
etuvių organizacija, pastaruoju laiku,ka

žin dėl kokių priežasčių, pradėjo rodyti 
naudulio ligos sinptomus ir nebepasiro- 

Jo su savo pobūviais, sueigomis ir kito
kio pobūdžio šeimyniškais lietuvių subu- 
imais. Ar būtų priežastimi ir, nesireikš- 

tų kai kurių žinomu pranašysčių, pildy
mais, būtent: - perleisti turtą, kuris "ne- 
įdrnauja savo paskyrimui, arba — "Nėra 
’auęfos tęsti toliau turto valdymą be 

nkslo ir be naudos".
Būdavo vienintelis malonumas dalyvau-tataučių~negu pačių lietuvių. Kaip tik 

gera šio 50-mečio proga arčiau susipažin
ti ir su šiuo pavyzdingu jaunu mūsų tau
tiečiu.

Petras Perkumas gimė Kadagynų kai
me, Darbėnų valsčiuje, prie Palangos,' 
1917 metais ir mirė 1937 m. sausio 12 
dieną Torine, Italijoje, Conti Rebauden- 
go saleziečių institute, kuris ruošia jau
nus "broliukus užjūrio misijoms. Taigi, 
nei 20 metų neišgyvenęs, paliko gilius sa
vo gyvenimo pėdsakus, kad net kitatau
čius sužavėjo. Buvęs Petriuko mokytojas, 
kun. dr Igino Muraro, italas, iškėlė šio 
paprasto Lietuvos jaunuolio nepąprasto 
gyvenimo dorybes, parašydamas pirmą 
įo biografiją, itališkai.

Petro Perkumo mirties 50-mecio pro
ga Editora Salesiana Dorn Bosco išleido 
portugališkai "Pedro Perkumas, jovem 
santo lituano, no cinqüentenário de sua 
morte". Ten sim pst iš kai pristatytas ne 
tik mūsų Petriukas, o ir mūsų kankinė 
Lietuva. Veikaliukas, kurio išleidimą fi
nansavo Kultūrinis Kazimierinis Fondas, 
plačiai skleidžiamas ypač tarp brazilų

• jaunimo šešiose Brazilijos saleziečių pro
vincijose.

ti Lietuvių Sąjungos parengimuose,ypač 
iškilmingesnėmis datomis ir pabendrauti 

tautiečiais ir prisiminti gimtąją žemę.
Nors ir po ilgo snaudulio, bet vis dėl to 
Sąjunga sukvietė savuosius sutiktu Naujus 
Metus ir palinkėti geros sveikatos ir pasi
sekimo gyvenime. Gaila tik, kad iš anks
to per spaudą nebuvo informuoti sąjun- 
giečiai apie ruošiamą naujų metų subuvi
mą. Sužinota tik iš lūpų paskleista nau
jiena. Atrodytų, kad gyventume prieš 
Gutenbergo gadynę...

Ar šiaip ar taip, Naujų metų sutikimas 
Lietuvių Sąjungoje įvyko, kaip ir praeity
je, gražus, svečiams, kurių prisirinko ga
na didelis skaičius, sudarė malonumą ir 
gerą nuotaiką. Visi buvo maloniai priim
ti ir skaniai pavaišinti, paruoštais darbš
čių sąjungiečių moterų valgiais. Sąjungos 
pirmininkas Al. Bumblis pradėjęs pokilį, 
pasveikino svečius su artėjančiais 1987 
Naujais Metais, palinkėdamas visiems lai
mės ir sveikatos, pagerbė viešai ir šio po
būvio šeimininkėms padėkojo, už jų triCH 
są ir suteiktą tam pokiliui lietuvišką šili
mą, Muzika taip pat buvo pagirtina, suda* 
rė gerą atgarsį, be triukšmo, gerai parink
ta ir suderinta. Tai sąjungiečio Alt Kub-
lieko pasistengimas. Salė, kaip ir priderė
jo tokioje šventėje, buvo puikiai padabin
ta gėlėmis ir dujų plastikiniais balionėliais.

Svečiai dėkoja sąjungiečiams už puikų
pasirodymą ir tikisi, kad "Lietuviu Namai"p e R KŪMO, mirties.
dažniaui atvers savo duris panašaus pobū- .,petro Perkum0 savanorjai _ Volun-
dzio I letuviškomssueigoms. tários de Pedro Perkumas„ _ ryžtasl

— da — šiuos metus atžymėti ne tik gilesniu susi/ Stepas URBIETIS
pažinimu su pačiu Petriuku, o taip pat, Vera SKURKEVlClENĖ 
sekdami šio jaunojo dvasios galiūno pa- Bronius MECELIS

> r-»*.- ■ •

F ADVOCACI
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STEFnflIJAI SALDIENEI, 
mirus

jos sūnui Algimantui, Sąjungos Valdybos nariui 
ir visai šeimai reiškiame gilią užuojautą.

Sąjungos -Aliança 
Valdyba

vyzdžiu, išvystyti — mūsų sąlygose įma
nomą — dvasinės ir medžiaginės labdarosPETRO PERKUMO MIRTIES 50-METIS

f

Nevienas Popiežius yra pasakęs: "Duo
kite man jaunuolį, kuris visuomet sten
gėsi būti ištikimas savo pareigoms — aš 
jj paskelbsiu šventuoju".

Lietuvių tauta, tarp kitų dvasios milži-' 
nų, turi tikrai pavyzdingą jaunuoli - 
PETRĄ PER KŪMĄ, jau įprastą vadinti 
Petriuku. Ir jis, kaip daugelis kitų mūsiš
kių, daugiau pažįstamas ir vertinamas ki

PRASIDĖJO "PETRO PERKUMO 
META!"

Šių 1987 m. sausio 12 suėjo 50 metų 
nuo iškilaus mūsų jaunuolio , PETRO

$i á

JDireito CIVIL - Dir. CRIMINAL

Direito T RAB ALISTA

Av. Novo Horizonte, 213 - Conj.

programą.
Petro Perkumo metų pradžia buvo 

ypatingai pabrėžta jo vardo namų koply
čioje (Rua Tabajaras, 556, Alto da Moó- 
ca) sausio 2 dieną įprastomis pirmojo 
mėnesio penktadienio Mišiomis ir nakti
ne adoracija.

Vasario 7 (šeštadienį) įvyks "Petro 
Perkumo savanorių" susirinkimas veik
los programai aptarti, o vasario 8 (sekma
dienį) bus bingo lošimas, labdaros arba
tėlė ir "churrasco". Bet koks pelnas yra 
skiriamas "Petro Perkumo Namų" išlai
kymui.

Jei kas iš dosnesnių mūsų tautiečių tu
rėtų kokį fantą-dovaną "bingui", prašo
me nedelsiant jj įteikti šv. Kazimiero p- 
jos klebonijoj, Rua Juatindiba, 28, Par
que da Moóca. Iš anksto nuoširdžiai dė
koja

Petro Perkumo Namų vadovybė

ATITAISYMAS
Tai būtent ponią Eleną Pavilionis. Ji 
kiekvieną dieną būdavo ligoninės pala-’ 
toj kartu su juo, ji pirkdavo eeikalingus 
vaistus, mokėjo už ligonines ir t.t. Ir, 
be to, Elenos Pavilionienės dėka jis ilsi
si ramybėje Quarta Parada kapinėse. 
Gerasis Ganytojas atlygins Tamstai už 
tokį kilnų ir gražų artimo meilės darbą 
a.a. Meldučio atžvilgiu. Atsiprašau Tams
tos, Elena Pavilionis, už mano neatydu- 
mą ir neapsižiūrėjimą.

Antanas Rudys
UŽSIMOKĖJO UŽ "ML"

Antonia ZARNAUSKAS Cz.200,00 
Elena GAIGALAS Vavrochek Cz.150,00 
Kazys KAIRYS
Emilia PETKEVIČIUS
Feliksas MEILUS
Wenceslau JAKOČIŪNAS
Kęstutis DRAUGELIS
Algimantas ŽIBĄS

Q. 150,00 
Cz.200,00 
Cz. 150,00 
Cz.500,00 
Cz.200,00 
Cz.300,00 
Cz.200,00 
Cz.250,00 
Cz. 150,00

IMOVESS
E O S O fKP E O M KlfíflS

[f| COMPRAS - VENDAS - 
FONE: 449-4379 ADMINISTRAÇÃO DE BENS

2 • Vila Sacadura Cabral - S. André
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MUSŲ ŽINIOS
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BRAZILŲ KRUZADO NESĖKMĖS 
PAŠTO CHAOSAS
IR ML-vos SKAITYTOJŲ SKUNDAI

Visiems jau žinomos Brazilu valdžios 
ekonominio plano nesėkmės, kaip visos 
kainos pakilo, kaip sunku rasti prekių, 
ypač mėsos. Kai kas gal pastebėjo, kad 
paštas taip pat prastai veikia, kad skaity
tojai gauna laikraštį labai pavėluotai, ar
ba po mėnesio du ar tris numerius iš kar- ‘ 
to. Kai kas net atsisakė prenumeruoti 
ML-vą šiems metams.

Iš mūsų pusės mes garantuojame kad 
pasiunčiame laikraštį kas savaitę trečia
dienį. Labai retai pasitaiko išsiųsti ketvir
tadienį. Atrodo, kad ypač valdžios tar
nautojai nėra pripratę prie atsakomingo “ 
darbo. REIKIA, KAD SKAITYTOJAI 
EITŲ | SAVO APYLINKĖS PAŠTO 
IŠTAIGĄ IR TEN PROTESTUOTŲ 
dėl laikraščio vėlavimo ar neįteikimo. 
Tai reikia daryti ne vieną kartą, bet tol 
kol pašto paslaugos nepagerės. Nereika
lausi savo teisiu, negausi gero patarnavi-' 
mo.

. ..... . .................................... .............. ... .... _( .................... n——

Šio "ML"numerio 
GARBĖS LEIDĖJAS

JONAS
Mielam mūsų savaitraščio 

uã paramą spaudai.
ML redakcija ir

skaitytojui širdingai dėkojame

administracija

0
na

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 real izar-se no dia 25 de Janeiro de 
1987, às 18 horas, em sua sede social à Rua Lituânia, 67 • 
São Paulo • Moôca, a fim de deliberarem a seguinte Ordem 
do Dia:

g) • Abertura e leitura da Ata anterior;
b) • Relatório da 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 para a reunião em primeira 
convocação, ficam os srs. associados convocados desde já 
para se reunirem em segunda convocação às 18:30 horas, 
no mesmo dia e locai e será considerada válida a reunião 
com qualquer número de sócios presentes. —

São Paulo, 7 de Janeiro de 1987

Algimantas Saldys
Secretário

Administracija

UŽBAIGĖME PUC LIETUVIU KURSU 
SEMESTRĄ

Pastoviai pamokas lankė 5 studentai.. 
Nebuvo praleista nei vienos pamokos, 
nežiūrint 4 savaičių streiko.

Pamokas davė: Halina Mošinskienė, 
Oktavijus Rutkauskas, Alt. Petraitis ir 
Henrikas Valavičius.

Pastarieji, dėl asmeninių aplinkybių 
teturėjo po vieną pamoką-paskaitą, vi
sos kitos reguliariai vyko įvairiose patal
pose, kol streikas užsibaigė.

Pirmąją mokine kursą užbaigė Moni
ka Šiaulytė,’studentė med. fakulteto, 
augščiausiu laipsniu.

Antruoju Adilson Puodžiūnas - advo- kančiais aplinką ir bendrą įsijautimą j lie’ Ona PAUKŠTIENĖ 
katas.

V. Zelinos liet, mokyklos koordinato
rė buvo p. Magd. Vinkšnaitienė, kuri ne
žiūrint labai nepalankių asmeninių sąly
gų pravedė savo kursą su pradedančiais 
sistematis’kai pasiruošusi. Jai pagelbėjo 
pastaruoju laiku Liucija Jodelytė Butri- 
mavičienė.

Su mažaisiais pastoviai darbavosi Liui 
cija Banytė ir Nilza Guzikauskaité. V. 
Zelinos mokinių skaičius svyravo 35-40 
mokinių.

Mokslo metai užbaigti. Kas lankė pa
mokas ir jų nepraleido — laimėjo. Kas 
nelankė — liko "užnugary".

Alexandre Bumbi is 
Presidente X

** —i'iii.il i-     i..............wiiiwi m

"UŽSIMOKĖJO UŽ "ML"
Kiekvienas mokytojų stengėsi perduo

ti priaugančiai kartai pagal atatinkamą Kazimieras JANU LEV ICIUS 
amžių — vaikams ir pradedantiems pažin- Vytautas VOSYLIUS 
tj lietuvių kalbos savo metodais, atatin- Audra VOSYLIUS

Cz. 150,00 
Cz.200,00 
Cz.200,00 
Cz.300,00

tuvių kalbos prasmę, papročius ir folklo- Elena GAIGALAS Vavrochek 
rą. Lietuvių Bendruomenės Švietimo Ko-Algimantas SALDYS 
misijos vardu reiškiu pagarbą ir padėką 
visiems mokytojams.

Ypatingai poniai Vinkšnaitienei, kuri 
nežiūrint sunkių pergyvenimų vyro ligos, 
vis dar stengėsi nepraleisti pamokų.

Padėka ir prel. Pijui Ragažinskui už
duotas pamokas liet, kultūros apraiškose, Vanda VALIULIS 
Henrikui Valavičiui ir Alf. Petraičiui.
Kad ir viena pamoka, bet nuoširdumo 
pilna, lieka įspūdinga ir nepamirštama. 
Ačiū visiems.

Lietuvių Bendruomenės Svierimo - 
Komisijos vardu

Halina Mošinskienė

Cz.250,00 
Stasy s T R U CINS K AS Cz.200,00
Pijus Osvaldo BUTRIMAVICIUS 200,00 
Maria BRASLAUSKAS 
Lionginas GAIGALAS 
Antanas TININIS 
Pe. Martinho GAIDYS 
Julio-Stasė YNGAUNIS

MŪSŲ LIETUVOS PRENUMERATĄ 
GALIMA UŽSIMOKĖTI TAIP PAT V. 
ŽELI N OS PARAPIJOS KLEBONIJOJ.

SKAITYK IR PLATINK 
"MŪSŲ LIETUVĄ”

Petronėlė BANYS 
Aldonia M. Gerencsez 
Jonas SILICKAS 
Elena VAJAVADSKIENÉ 
Povilas PIPIRAS 
Geny ŽARKAUSKAS 
Liliana STR EITAS 
Ona POLI KAITI ENÉ 
Julia GALVÃO 
Teklė GIRÕIENÉ

Cz.200,00 
Cz.200,00 
Cz. 150,00 
Cz. 150,00 
Cz1.000,00 
Cz.200,00 
Cz.200,00 
Cz.300,00 
Cz.300,00 
Cz. 150,00 
Cz.300,00 
Cz.200,00 
Cz.200,00 
Cz.200,00 
Cz.200,00 
Cz.200,00
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