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LIETUVOS PASIUNTINYBĖS PRIE 

ŠV. SOSTO PAREIŠKIMAS
Pakeldamas į kardinolus Kaišiadorių 

diecezijos Apaštališkąjį administratorių 
vyskupą Vincentą Sladkevičių, šv. Té" 
vas dar kartą parodė savo palankumą 
Lietuvai ir ypatingą dėmesį jos bažny
čios reikalams.

Šis istorinis įvykis turi būti visiems 
lietuviams nauju akstinu stovėti dar ar
čiau savo tautos ir dar ryžtingiau ginti 
Lietuvos bažnyčios ir tikinčiųjų teises.

Tegul patys nuos’irdžiausi sveikini
mai pasiekia mūsų kardinolą Vicentą 
Sladkevičių, kuriam reikia karštai palin
kėti, kad jis visų lietuvių padedamas ga
lėtų pilnai atlikti Ganytojo misiją Lie
tuvos žemėje.

Šią džiaugsmingą valandą prisimena
me visus tuos, kurie kenčia nuo sveti
mųjų persekiojimų, kad mes galėtum 
laisvai gyventi ir tikėti.

LIETUVIU - LENKU SANTYKIAI
Lietuvos Pasiuntinybė prie Šv. Sosto 

praneša, kad s’.m. balandžio mėn. 30 d? 
ir gegužės mėn. 1 d., Romoje, lietuvių 
intelektualų grupė susitiko su lenkų in
telektualų atstovais atvykusiais iš Lenki
jos. Draugiškų ir atvirų diskusijų metu 
buvo nagrinėjami įvairūs abi tautas lie
čiantys klausimai. Buvo nutarta imtis 
konkrečių priemonių lietuvių ir lenkų 
tautų santykiams gerinti. Tuo tikslu, 
susitikimo dalyviai, nutarė panašius pa
sikalbėjimus tęsti ir ateityje.

Lietuvos Pasiuntinybė šia proga pažy
mi, kad lietuvių ir lenkų santykių visiš
kam sutvarkymui pirmoji ir būtiniausia 
sąlyga yra mūsų kaimynų palankus nu
sistatymas Lietuvos sostinės klausimu.

St. Lozoraitis Jr.

SVEIKINIMAS KARDINOLUI
Kun. Mečislovas Valiukevičius, iš 

Rio, per Maskvą telefonu susirišo su 
Lietuva: "Kun. Mečislovas Valiukevi
čius, giminaitis arkivyskupo Juozapo 
Svirecko. iš Rio de Janeiro miesto, Bra-

kardinolo beretę ir Lietuvos kardinolui.
zilijoj, dėkoja Dievui ir Dievo Motinai 
Marijai, kad Lietuva turi savo kardino
lą Jūsų Eminencijos asmeny, ir su vi
sais lietuviais katalikais iš Rio de Janei
ro ir visos Brazilijos sveikina Jus, Emi
nencija, ir prašo Jūsų palaiminimo".

Iš tenai atsiliepė pats kardinolas: dė
kodamas už sveikinimus, visus laimin
damas ir pabrėždamas, kad reikia daug 
melstis už Lietuvą.

Kun. Pr. Gavėnas pasiuntė naujam 
kardinolui telegramą: "Brazilijos Lietu
vių Kunigų Vienybės ir lietuvių katali
kų vardu sveikinam Jūsų Eminenciją 
bei Lietuvos dvasiškiją ir prašom Jūsų 
ganytojinio palaiminimo. Kun.Gavėnas".

Kun. Gavėnas pasiuntė taip pat laiš
ką Popiežiui, reikšdamas Brazilijos lie
tuvių padėką už paskyrimą kardinolo 
Lietuvai.

NAUJI KARDINOLAI
Savaitinis CNBB (Brazilijos Vyskupų 

Konferencijos) biuletenis NOTICIAS 
Nr. 22 perduoda šias informaciies:

NOVOS CARDEAIS BRASILEIROS 
foram nomeados pelo Santo Padre no 
domingo 29 de maio: D. Lucas Moreira 
Neves, o 4° Cardeal Arcebispo de Salva
dor, na Bahia, D. José Freire Falcão, o 
1o Cardeal Arcebispo de Brasilia, no 
Distrito Federal. Eles figuram entre 25 
novos Cardeais de 18 paísesrque João —tras tų pačių teisių gynėjų laiškas Kon- 
Paulo II convocou para o 4 \£pnsįjto- esui.aižyto-
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rio de seu Pontificado, a se realizar em 
Roma, no próximo 28 de junho. Nessa 
data receberão o chapéu cardinal ício, 
além dos dois brasileiros, 18 Arcebispos: 
quatro da Cúria Romana, o Núncio Apos 
tólico na França, de Montreal (Canadá), 
Ernakulan e Bombay (India), Nápoles 
e Gênova (Itália), Maputo (Moçambique), 
Bogotá (Colombia), Sidney (Austrália), 
Washington e Detroit (Estados Unidos), 
Viena (Austria), Esztergom (Hungria,, 
Garoua (República dos Camarões,; qua
tro Bispos, de Essen (Atemanha), Kai
šiadorys (Lituânia), Port Louis (Ilhas 
Mauricio) e Hong Kong (China), além ’ 
do Padre Hans Urs Von Balthasar, suiço 
com 83 anos, teólogo da Comissão Teo
lógica Internacional.

37 LIETUVIU ATVIRAS LAIŠKAS 
JAV KONGRESUI

(New Yorkas, 1988 birželio 1.LIC) 
Vakarus tik dabar pasiekė balandžio mė
nesį rašytas 37 lietuvių laiškas Amerikos 
kongresui, praneša Lietuvių Informaci
jos Centras. Jame primenami kai kurie 
skaudūs pokario istorijos faktai, Euro
pos padalijimas, stalininis genocidas ir 
prašoma, kad Jungtinių Valstijų prezi
dentas per aukščiausiojo lygio susitiki
mą Maskvoje, pokalbiuose apie žmo
gaus teises, atsimintų, jog lietuvių tau
tos teisės gali būti gerbiamos tik suvere
nioje Lietuvos valstybėje. Lietuvių In
formacijos Centro žiniomis, tai jau an-
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"NOSSA LITUANIA"
į Metine pmummta Branlijo) Cz.ll .000 Atskiro numerio kaina Cz.40.00
j pspsssta paltu j uirienj: 35 Doi | P. Ameriką oso pastų: 45 Doi

Fmsumerate oro p^tu šiaurės Amtrikon&âO Dot l tolimus kraiti»: 75 Doi
Į GARBĖS PRENUMERATORIUS Cz. 600,00 ‘ Vieno Numerio GARBĖS LEIDĖJAS Cz. 2.000,00

Užuojautos, Sveikinimai ir Skdbünai (Anúndos) mokami ui skilties (Coluna) centimetrą Cz. 120.00 
UŽ skelbimu kalbą ir turinį, Redakcija neatsaką Rainiai gražinami tik autoriui pnim
Straipsnius ir Korespondenciją Redakcija taiso bei tvarko savo nuoâfin.
Pavarde pasirašyti straipsniai nebūtimi išrišk» Redakcijos bei leidėjų nuomonę. 
Čekius. Perlaidas* b administracinius laiškus rašyti FRANCESCO GAVĖNAS ar PETRAS RUKŠYS vardu.

Pernai spalio mėnesį 36 lietuviai atvi
rame laiške Amerikos Kongresui priki
šo senatoriams, kad jie blogai buvo pasi
ruošę disputui su sovietiniais atstovais 
per televizijos laidą "Iš sostinės į sosti
nę". Užklupti "sovietinės demagogijos", 
Kongreso nariai "neatkreipė dėmesio į 
faktą, kad didelę žmogaus teisių dalį su
daro tautinis suverenumas". Tame laiš
ke lietuviai teisių gynėjai ragino senato
rius kitoje "Iš sostinės į sostinę" laido
je lapkričio mėnesį neužmiršti 39-ųjų 
metų Molotovo-Ribentropo pakto, ku
ris parengė dirvą Lenkijos ir Pabaltijo 
valstybių padalijimui tarp nacių Vokie
tijos ir Stalino Tarybų Sąjungos. Dabar 
balandžio mėnesio laiške, ši grupė lietu
vių dėkoja Amerikos vyriausybei už pa
reiškimus Lietuvos Nepriklausomybės 
atkūrimo 70-mečio proga ir už humaniš
ką atsiliepimą į jų - anksčiau minėtą - 
spalio mėnesio atvirą laišką. Siame laiš
ke jie reiškia viltį, kad Amerikos Kon
gresas iškels Pabaltijo aneksijos klausi
mą Jungtinių Tautų organizacijos gene
ralinėje asamblėjoje.

Balandžio 3 d. datuotą atvirą laišką 
Amerikos Kongresui pasirašė Nijolė Sa- 
dūnaitė, šeši kunigai ir trys dešimtys ga 
na gerai žinomų teisių gynėjų.

(LIC)

PETRO GRAŽULIO BROLIS 
REIŠKIA PROTESTĄ
(New Yorkas, birželio 3. LIC) Lietu

vių Informacijos Centras praneša, kad 
Pravieniškių lagerio administracija už
draudė kun. Kazimierui Gražuliui įteik
ti įkalintam broliui religinių knygų. Ge
gužės 25 d. kun. Gražulis bandė lydėti 
į Maskvą pakviestąją pasimatymui su 
Prezidentu Reaganu Nijolę Sadūnaitę, 
bet juos jėga išvilko iš traukinio Vilniaus, 
stotyje. Pateikiame kun. Gražulio pilną 
tekstą.

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

Rua Cap. Pacheco Chares, 1206 - lo and.
V. Prudente - Fone: 273-6696

Rm Juventus, 28 Parque da Mcóca - CEP 03124 
S&> Paulo - Broil
Dimoí Responsável: VYTAUTAS BACEVIČIUS 
Administrador PETRAS RUKSYS
Redige Equipe Editorial - Fon« 27 M3 3 8
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Lietuvos TSR Prokurorui

Kun. Kazimiero Gražulio, 
gyv. Komjaunimo 17-2, 
235400 Šiauliai

Pareiškimas
•?

Norėdamas įvykdyti kalinamo brolio 
Petro Gražulio prašymą, 1988 m. gegu
žės 10 d. nuvykau j Pravieniškių lagerį. 
11 vai. mane priėmė pats kalėjimo virši
ninkas. Jis paklausė, kokiu reikalu atva
žiavau. Atsakiau, kad noriu oficialiai 
perduoti broliui tary binėje spaustuvėje

MOS?

A. a. kun. ALFONSAS BERNA
TONIS, OFM cap., 73 mėty amžiaus, 
mirė birželio 5 d. Vakaru Vokieti
joje, Frankfurte, laidojamas bir
želio 10 d. Mokėsi Plungės gimna
zijoje ir Filosofijos teologijos aukš
toje mokykloje Miunsteryje. Nuo 
1950 iki 1965 m. buvo Vakaru Vo
kietijos ir Austrijos lietuvių ka
talikų sielovados direktorius. Mirė 
eidamas Vasario 16 gimnazijos ku- 
ratorijos ir VLB krašto tarybos pir
mininkų pareigas.
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Isšpaūšdmtas religines knygas: Šventą 
Raštą, maldaknygę ir rožančių. Tuomet 
Pravieniškių lagerio viršininkas pasakė, 
jog nebus tai perduoti ir pradėjo visaip 
iš manęs tyčiotis, vadindamas veltėdžiu, 
mistiku ir kultūros griovėjo šalininku. 
Paklausiau, kokiu įstatymu remdamasis 
jis draudė tikinčiam broliui perduoti 
Šventą Raštą, maldaknygę ir rožančių. 
Jis atsakė, kad man to žinoti nereikią.

Prašau Jus, Prokurore, sudrausminti 
tuos, kurie vadovaudamiesi štai misti
niais metodais, pažeidinėja žmogaus tei
ses ir leisti katalikui Petrui Gražuliui,ka
linamam Pravieniškėse OC-12-8 zonoje, 
oficialiai perduoti Šventą Raštą, malda
knygę ir rožančių.

Kun. Kazimieras Gražulis 
1988 gegužės 10 d.

(LIC)

PETRAS GRAŽULIS DĖKOJA JAV 
SENATORIAMS UŽ RŪPESTI 
(New Yorkas, birželio 3. LIC) Lietu

vių Informacijos Centrui buvo pranešta, 
kad jaunuolis Petras Gražulis, atliekan
tis 10 mėnesių bausmę už atsisakymą 
tarnauti sovietinėje armijoje, dėkoja 
JAV senatoriams už parodytą dėmesį 
jo būkle. Vasario 3 d. Senatoriai Frank 
Lautenberg (D-N) ir Donald Riegle 
(D-MI) pasiuntė telegramą sovietų pro
kurorui Aleksandrui Rekunkovui, iš
reikšdami susirūpinimą, kad Gražulis 
yra baudžiamas pašaukimu j karinius ap
mokymus už dalyvavimą taikingose de
monstracijose,-Maironio minėjime Kau
ne, Latvijos nepriklausomybės šventėj 
Rygoj, ir pan. Vasario 1 d. trys kongres
menai pasiuntė panašaus turinio telegra
mą Rekunkovui. Balandžio 13 d. pen
kiasdešimt vienas kongresmenas kreipė
si į TSRS karinį prokurorą Boris Popo
vą su prašymu, kad Petrui Gražuliui kuo 
greičiau išrūpintų laisvę, nes jų manymu, 
jis buvo nubaustas už jo religines bei po
litines pažiūras.

PIRMYN l KOVĄ UŽ TĖVYNĘ, 
UŽ BRANGIĄ ŽEMĘ LIETUVOS. 
GARBĖ TĖVAMS, KURIE JĄ GYNĖ, 
IR KAS UŽ ATEITI KOVOS.

PRECISA-SE
Pessoa para cuidar de um casal 
de idosos na Vila Prudente.

Combinar com Jagminas
Tel.: 283-3816

Guarda Chuvas de todos os tipos, para homens, senhoras e c nane as.

Mini-sombrinhas. tipo Italiano e Alemão

Vicente Vitor Banys Ltda.

V. Prudente • Fone: 274-0677
jQ-Ijaniwi mail m

Res.: 2744886 
aMBaaStSBCBMBMBHM
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DUX MAGNUS
Birželio 8 UBE (União Brasileira de 

Escritores) Brazilijos Rašytojų Sąjungoj, 
pačiam Sao Paulo didmiesčio centre, pa
čios UBE iniciatyva įvyko vakaras, už
vardintas "Susitikimas su lietuvių litera
tūra". Tai, nors kukliai pravestas, lietu
viams istorinis įvykis, kurio atgarsiai jau
sis ir toliau.

Alt. D. Petraitis trumpai apžvelgė 
Lietuvos literatūrą; mokyt. Halina Mo- 
šinskienė nušvietė Lietuvos istorijos lai
kotarpius ir lietuvių raštijos vargus; p. 
Janina Valavičienė pristatė Maironį ir 
jo išskirtiną reikš m ą lietuvių tautai;kun. 
Pr. Gavėnas apsiribojo religine literatu
ra ir daugiau apsistojo prie Kazio B ra
dono (plg. ML. em português Nr. 22). 
Kad skaitytojas lietuvis dar artimiau su
sipažintų su šiuo giliu lietuvių Lėti gi nes 
dvasios nagrinėtojo ir atskleidėju, per
teiktam šią operą, kurią jis parašė šv. 
Kazimiero jubiliejaus proga (KPGj

DUX MAGNUS
OPERA ŠV. KAZIMIERO 
JUBILIEJAUS PROGA

Libreto Autorius: 
Kazys B radonas
Muzikos kompozitorius: 
Darius Lapinskas

Pirmas veiksmas, pirma scena 
Penkiolikto šimtmečio Lietuva. Šventa
ragio slėnis Vilniuje Sekminių dieną.

PASAKOTOJAS
Tau gaudžia Vilniaus katedros varpai, 
Maldaudami lietuvių tautai šventojo — 
Globėjo ir gynėjo neganduos. 
0 Šventaragio slėny Lietuva, 
Pakrikštyta, bet širdyje pagoniška, 
Sekminių šventėje, kaip kryžkelėje 

prie ugnies.
Liepsna Šventosios Dvasios dar 

nenusileido,
0 alko dūmai sklaidos pažeme, 
Ir kelio nematyti.
CHORAS
Ištieski ranką, 
Parodyk kelią: 
Ar užgesinti 
šventą ugnelę? 
Ar užgesinti?

BURTININKU
Ugnelė amžina.

CHORAS
Vandenį krikšto
Jaučiam širdyje, 
Bet ir ugnelė 
Ten pat atgyja. 
Ugnelė atgyja...

BURTININKĖ
Atgyja. Atgyja.

CHORAS
Ir ima kaisti, 
Ima gruzdėti — 
Kur tada kryžių 
Mums bepadėti?
Kur bepadėti? ...

BURTININKĖ
Sudeginti.
CHORAS
Aplinkui priešai,
Sausra ir vėjai, 
0 j pagalbą 
Neatskubėjai,

- Neskubėjai...
Pasigirsta tolimas Perkūno dundenimas.

BURTININKĖ
Atskuba. Atskuba.

CHORAS
Apkursta ausys, 
Akys apanka — 
| kurį Dievą 
Tiesti mums ranką? 
Kur tiesti ranką?

BURTININKĖ
Perkūnam* Perkūnan?

Žaibas švystelia ugnimi per visą sceną.
Ir prasideda pagoniškosios Perkūno 
garbinimo apeigos.

CHORAS
Perkūne Dievaiti,
Netrenk j žemaitį, 
Tik trenki j gudą 
Kaip i šunį rudą.

Ugnį, ugnj, 
Žaltį, žaltį. 
Ir Perkūno

~ Kietą dantį!

POSTO DE SERVIÇOS

Rua Vékintários da Pátria, 1275 
Santam Tel. 2904899

Perkūne dievuli, 
Netrenk į lietuvį, 
Tik trenki į prūsą, 
| lenką, į rusą.

Kraują, kraują. 
Auką, auką.
Vilko, šerno, 
Lokio plauką.

Perkūne, padangių galiūnei

Ožį, gaidį 
Ir žariją. — 
Tegu peilis 
Nerūdija!

Perkūne, padangių galiūne!

Lakink žaltį 
Nemarūną 
Ir pagarbinki 
Perkūną!

VIENUOLIAI 
Veni Sancte Spiritus 
Et emitte coelitus 
Lucis tuae radium
(Ateik,Dvasia Viešpatie, 
Ir išleiski dangišką 
šviesos savo spindulį.)

BURTININKĖ
Vilniaus vyskupas ateina.

VIENUOLIAI
Veni pater pauperum, 
Veni dator munerum, 
Veni lumen cordium 
(Ateik, Tėve vargstančiu, 
Dovanu dalintojau, 
Širdžių nublaivintojau./

BURTININKĖ 
Perkūne, dievaiti!

VIENUOLIAI
Consulatur optime, 
Dulcis hospes anime, 
Dulce refrigerium.

(Geriausias valdytojau, 
Sielos aplankytojau, 
Mielas atgaivintojau.)

CHORAS
Perkūne, padangių galiūne!
VYSKUPAS L

Ką aš matau! Sancta Maria!
Ir ką girdžiu! Sancti apostoli! 
Jūs meldžiatės ir vėl pagoniškai. 
Pater noster, libera eos a malo. 
Turpe ėst redire ad criminal 
A porta inferi, erue, Domine, animas 

eorum!

BURTININKĖ
Tavo maldos čia žmonės nesupranta. 
Ir Dievas tavo nekalba lietuviškai.

(B. d.)
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vieni kitiems" — jei staiga, numetusi si
joną sušlapusi skalbiant baltinius bėgs

Halina Mošinskienė
AR DAR PRISIMENAME TUOS 

KURIE IŠĖJO? -
palikę savos sielos turtus mumyse? — 
Gal šiurkščioje kasdienybėje, savitarpio 
ginčuose aš pasiūlysiu vieną vardą, dau
geliui pažįstamą - prelato Aleksandro 
Armino, Poeto Vienanciįaus Aliso, 
kurio gyvenimo data yra 1908.XI 1.2 — 
Lietuvoje - 1975.VI.6 Brazilijoje. Tai
gi, kai 5.VI B. L. Bendruomenės posė
dyje pagal dienotvarkę ilgiausiai užsitę
sė toji beprasmė tema "Parque Lituânia" 
X "Vila Zelina", atvirai pasakius, neno
rėjau ten įvelti a.a. prelato Venancijaus 
Aleksandro Armino vardą. Nes jei patys 
brazilai, kuriems jis atidavė savo gany
tojiškas pajėgas, jo vardu dabar turi aikš
tę prieš Mauá didingą — jo statytą šven
tovę "Praça de Alexandre Arminas", 
daugelį katalikiškų institucijų mokslo 
ir socialinės pagelbos Jo tėvų vardu — 
kur dabar darbuojasi energingas nuosta
bus prelato įpėdinis kun. Beiisario -- 
brazilas iš Nordestinų kilęs... ištikimai 
laikąs "lietuvišką vaišingumą" visiems 
lietuviams pagarboje, man yra gėda 
prieš pačius brazilus prisipažinti, kad, 
po 60 su virš metų imigracijos, savo 
tarpe liekame kumiečių įnorių primity
vume,.- - kai visa Lietuva jau labai toli ' 
yra nušuoliavusi savo teisių apsisaugoji
me^ nežiūrint vergijos.

Jei mes visuomenės vad. Lietuvių 
Bendruomenė "skaldysime antausius.

Do Senhor Antanas Augustaitis, 
morador do Parque da Mooca, o Pre
feito Jânio Quadros recebeu carta
agradecendo, /‘cm some da .colônia 
lituana”, pela assinatura do Decreto 
n.° 25.598, de 23 de março último^ 
que confere o de Parque Lituâ
nia à antiga Vila Zdim.

O missivista ccxsaha que a medi
da “dignifica esta laboriosa e ordeira 
colônia de imigrantes lituanos, entre

baia) — Edifícios Kaunas, Lietuva 
etc.

kiekviena moteryté pasirodyti TV re
porteriams ir bleberiuos ten "už Želiną" 
— manote, kad tai atrodo rimtas reika
las? — Pajuokos objektas visiems žiūro
vams, o ypač tai a.a. "Zelinos" gimi
nėms, jei tokia yra kada nors buvusi?

Vila Zeiinos patriotai gali likti jai išti
kimi, bet S.P, Prefekto dekretas paskelb
tas ir pasirašytas lieka neatšaukiamas ir 
Parque Lituânia — lietuviai priima su pa
garba ir džiaugsmu, kaip brangų pamink
lą mūsų tėvynės ir padėka Lietuvių imi
grantams už progresą Brazilijos demo
kratinės Respublikos. — ne vien tie gy
veną S. Paulyje, bet visame plačiųjų 
kontinentų išblaškytieji Lietuvos bro
liai ir seserys. Ir tavo "išsišokusios" gra
žuolės TV giminės Lietuvoje, šiandieną 
gal stebisi lietuvių užkietiejusių patrio
tizmu išeivijoje - Brazilijoje. Ir i pripa
žinsime, kad jei svetur veikia doleriniai 
veiksniai, mumyse veikia spontaniškas 
labai stiprus veržlumas, šiame kontinen
te išlaikyti lietuvius Lietuvai. Ne išga
moms, kurios siurbėlėmis bando išnau
doti savo šeimų aprūpinimui — tokių irgi 
nestinga, visas pastangas, stipendijas jau
nimui ir pan.

Mumyse yra tėviškės jausmas, niekuo 
nieką nekaltinant, eiti užsibrėžtu keliu 
į ateitį į Lietuvos išlaisvinimą per gali
mybes jai būti parama ne vien atsilanky
mais ar dovanomis, bet Laisvės bendra
vime.

Laisvai bendraudami Brazilijoje su 
valdžios organais demokratinėje santvar

os quais me permito incluir, que, por 
desígnio de Deus, escolheu aquele 
bairro para nele implantar e desen
volver uma promissora célula de li- 
tuanidade.' Hoje, esta realidade esta 
plasmada na existência de alguns 
marcos públicos: Parque Lituânia — 
Praça República Limânia —- Rua Li
tuânia-— Estância ^Lituanika“ (Au

koje, mes turime jungtis į vieną stiprų 
branduolį. 0 branduoly, kada randasi 
kirminų — jis supūva — tai yra kaip tik 
pats baisiausias pavojus visoje pasaulio 
lietuvių tautos vad. nutautėjimo pavo
jus — tautos atžalų mirtis.

Prel. Aleksandras Arminas tą prama
tąs, darbavosi tarp brazilų jiems atiduo
damas savo "pastoracines pareigas", o 
savo poezijose jis ilgėjosi gimtosios že
mės ir savo paskirtį dalino brazilams, 
kad ir jie mylėtų tą nuostabią pilną 
kontrastų šalį, kaip Dievo duotą dova
ną, kaip jis mylėdamas Lietuvą ją paliko.

Kaip graudu būtų mūsų poetui, toji 
nesantaika, drumsčianti nykias kasdie
nybės dienas, ir kaip liūdna būtų drau
ge su juo sugrįžti j namus:
"Sugrįžau į namus. Ir mažesnis neg buvęs. 
Mano didi dalis su manim nebegrįžo.
O tenai — tolumoj — tebetvyro vis krūvos, 
Ten pavasario upėj — baltų žiedų ižo.
Ar man bluostą, vidurnakčio sapne, 

sudėsi?
Tu tik vienas iš baltų lig šiol mėnesienų 
Ateini ir vediesi iš palmių pavėsio, 
Kur upeliai čiurlena tarp žydinčių pienių. 
Balti murai aplink prie paminklų pasvyra. 
Ant saitų akmenų - dar Šaltesnis šešėlis.
Sugrįžau į namus. O tenai tokį tyrą 
Aš šaltinį 'mačiau. - Jame prausėsi gėlės".

Kas iš senųjų imigrantų dar prisime
na šiandieną tą garbingą lietuvį — poetą, 
sielovados pirmieną a.a. Aleksandrą Ve- 
nancijų Arminą?

Kas nuneš iš Vila Zelinos patriotų 
’ jam gėlių ant savo buvusio "ganytojo" 
kriptos Mauá? Kas sušauks iš Vila Zeli
nos gausos lietuvių pagerbti a.a. Savo 
globėją, Savo Kat. Bendruomenės Vado
vą, "Vyčių" choro steigėją jo mirties 
13-tose metinėse? — Kas? —

Bent metų pabaigoje prisiminkite 
gruodžio m. 2 d. jo garbingą 80 metų 
sukaktį. Bent vienas raštingųjų, dau
giau ir arčiau su juo bendravusių jį prisi 
minkite. Jis numirė būdamas Jums L. 
Katalikų Bendruomenei ištikimas. -

į 0 Jūs? ...
Kur garsūs rašeivos, ko tylite? !

MOŠŲ LIETUVOS PRENUMERATĄ 
GALIMA UŽSIMOKĖTI TAIP PAT V
ZELINOS PARAPIJOS KLEBONIJOJ,

CHOPP — PI ZZA ~ QUEIJOS — FRIOS
RESERVAS PARA FESTAS - MUSICA AO VIVO |

Rua SOLON 1062 — Bom Retiro — Tel, 223-2333 g . _8

Organizuojama išvyka j 
NORDESTE DO BRASIL* 

(su kombi).
. Informacijos su Dėde Juozu, 

telef.: 63-5975.
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PER DVIDEŠIMT LAISVO 
GYVENIMO METŲ

Nepriklausoma Lietuva pasipuošė 
šimtais dailiu mokyklų, aukšto mokslo 
įstaigų, sanatorijų, klinikų ir kitokių vie
šosios gerovės reikalams skirtu rūmu.

Ūkinio gyvenimo srityje Lietuva bu
vo padariusi tokių sparčią pažangą, kad 
greitai būtu pasiekusi Danijos ar Olandi
jos šalis. Ir štai reikia pažymėti išaugusią 
gana žymią pramonę, kurios atsikūręs 
kraštas visai nepaveldėjo. Lietuva — že
mės ūkio kraštas, todėl pirmoje eilėje ji 
ir pasižymėjo žemės ūkio produktų per
dirbimo įmonių organizavimu.

Vos pirmuosius nepriklausomo gyve
nimo žingsnius žengiant, 1924 metais 
šalia Kauno, Aleksote, pastatomas pirma
sis mėsos perdirbimo fabrikas "Maistas", 
kuris pradžioje veikė kaip privačios ini
ciatyvos gerai tvarkoma įmonė, o vėliau 
perėjo specialiai tam reikalui su valsty
bės parama suorganizuotos akcinės ben
drovės žinion. Po kelerių metu, kaip 
Akc. "Maisto" B-vės skyriai, panašūs mė
sos perdirbimo fabrikai buvo pastatyti 
Šiauliuose, Tauragėje, Panevėžyje ir Klai 
pėdpje. šių penkių "Maisto" Bendrovės 
fabriku gaminiai (konservai, dešros, kum
piai, bekonas) užsienio rinkoje pasiekė 
labai gero vardo ir buvo mielai perkami. 
Ir dėka Lietuvos Tikininku darbštumo ir 
geros "Maisto" organizacijos, mėsos ga
minių eksportas didėjo sparčiais šuoliais.

Gerai sekėsi ir pieno perdirbimo pra
monė bei jos gaminiu (sviesto, sūrio) 
eksportą organizuoti. Pramonei ugdyti 
buvo įkurtas valdžios remiamas "Pieno
centras". Po dešimties metų jau buvo 
251 pieninės, buvo įsteigta apie 1000 
pieno nugriebimo produktų. 1938 me
tais "Pienocentras" perdirbo 484.000 
tonų pieno, sviesto tais metais eksportą 
vo 17,412 tonų. Tai šios rūšies pasauli
nis rekordas.

Didelės reikšmės krašto gerovei turė
jo ir cukraus pramonė. Įkurtoji Lietuvos
Cukraus Bendrovė pastato tris didelius

UŽ LIETUVIŠKĄ KNYGĄ IR SPAUDĄ 
LIETUVIAI TIEK DAUG KOVOJO IR I 
KENTĖJO. DABAR LIETUVIŠIKA KNY- 

Sodybos b-vė, linų pluoštui tinkamai pa- GASTOVI IRDULKAKIOSKLĮLENTYNO 
ruos'ti ir eksportuoti įkurta Lietuvos Li- SE, LAUKDAMA KOL KAS JĄ NUPIRKS

cukraus fabrikus: Marijampolėje, Paven 
čiuose ir Panevėžyje. Daržovėms, vai
siams ir uogoms perdirbti buvo įsteigta

MUSŲ LIETUVA
LŽlb*-*- -**—•*• ■ - • 'JL-. ri.1zl -TV

no b-vė, o grūdu eksportu rūpinosi Lie
tūkis. Gražūs buvo tu b-vių vardai ir geri 
buvo ju gaminiai. Gaunamu iš jų pelnu
įvairiomis formomis buvo remiami Lie
tuvos ūkininkai, iš kurių išdygdavo pa- 
vizdingi ūkiai.

Salia žemės ūkio gaminių perdirbimo 
įmonių išaugo ir stambi audinių pramo
nė, kurios didžiausi fabrikai buvo Kaune 
(Drobė, Kauno Audiniai, Litex), Klaipė
doje ir Plungėje (Kučinsko ir Pabedins
kų lininiu audiniu fabrikas). Buvo ir ma; 
žesniu audimo įmonių. —>

LTSR Vidaus reikalų ministerijos tar
dymo valdybos žiniomis, Lietuvoje dau
giausiai vaigiama mėsa ir jos gaminiai, 
taip pat sviestas, sūris, medus, spiritas ir 
mielės. Vagiama visuose Lietuvos kam
peliuose. Mažesniais ir didesniais kie- • 
kiais. Stambių mastu. Vagia eiliniai ir 
įvairaus rango atsakingi darbuotojai. 
Taip VALSTIEČIŲ LAIKRAŠTYJE (IV. 
9), sako Bronislovas Vaitiekūnas, tardy
mo valdybos vyr. tardytojas.
Kaip bus dėstoma istorija?

Lietuvos rašytojų sąjungos viešame su
sirinkime buvo diskutuojamas klausimas 
„Kas gali pažadinti nacionalinį orumą?“ 
Tuo klausimu įvadą į diskusijas padarė 
rašytojas Vytautas Bubnys (Literatūra ir 
menas, IV. 16).

Jis tarp kitko pasakė, kad Stalino lai
kais ir vėliau į jaunas galvas buvo kala
mas abejingumas viskam, kas nacionalu: 
savo gimtajai kalbai, istorijai, kultūrai. 
Iš mokyklų programų buvo išstumtas 
respublikų tautų istorijos, susilpnėjo na
cionalinių kalbų dėstymas ir išvis dė
mesys nacionalinėms kalboms.

Dėl istorijos dėstymo jis pasakė: da
bar įvedamas sistematinis kursas, o šiuo 
metu paskelbtas istorijos dėstymo pro- 

i gramos projektas. Tačiau, Lietuvos TSR 
istorija paliekama tik priedeliu prie TS 
RS istorijos. O Lietuvos geografija yra 
visiškai apleista patriotinio auklėjimo
sritis... ------------

3

Odos apdirbimo ir batu pramonės di
džiausias centras — Šiauliai.

Metalo pramonė koncentravosi Kau
ne, žymiausioji įmonė — Metalas.

Spaudos pramonės įmonių daugiausia 
buvo Kaune ir Klaipėdoje. Kaune žy
miausios spaustuvės buvo Spindulys, Vil
tis, Varpas ir Žaibas, o Klaipėdoje - Ry
tas.

Drauge su žemės ūkio ir kitos pramo
nės kilimu reikėjo ir geresnio susisieki
mo. Didžiausi šios rūšies darba atlikti 
Klaipėdos uoste, kuris iš papra t apleis
to medžių išvežimo uosto, tapo moder
niu visokių prekių importo ir eksporto 
uostu. Iškastas naujas laivams baseinas, 
įrengta krantinė, pastatyti didpiausi san
dėliai. Iki pat Klaipėdos užgrobimo 
(1939 m. kovo 22 d.) uostas buvo smar
kiai plečiamas ir gerinamas. O Klaipėdos 
miestas pasipuošė puikiais rūmais. Dar
bininkams buvo duodami lengvomis są
lygomis daugeliui metų išsimokėjimui 
gyvenamieji namai. Ten pat pastatyti, 
bet dar nespėti įrengti, didžiuliai amatu 
mokyklos rūmai, didžiausias Pabaltijo 
kraštuose namas.

Išilgai ir skersai Lietuvą nutiesti du 
nauji plentai: Žemaičių, tarp Kauno ir 
Klaipėdos, ir Aukštaičių - tarp Kauno 
ir Biržų. Atgavus Vilnių tuojau buvo 
pradėta tiesti Kauno ir Vilniaus autostra 
da.

Per Nemuną ties Kaunu, Prienais ir 
Alytumi pastatyti puikūs gelžbetono til
tai, taip pat ties Kaunu per Nerį.

Kiekvienas Lietuvos miestelis turėjo 
patogu susisiekimą autobusais su bet ku
ria kita krašto vietove.

Nutiesta ir nauju geležinkelio linijų, 
iš kurių svarbiausioji Klaipėda — Šiauliai.

Kiekviename bažnytkaimyje buvo 
įrengtos pašto ir telefono — teleįrafo 
stotys. Kaune ir Klaipėdoje pastatytos 
radijo stotys, o Babtuose buvo baigia
mas įrengti naujas galingas radio siųstu
vas.

Taip pat buvo planuojama elektros jė- 
• gainė prie Kauno, vadinama "Kauno jū
ra".

Visas šitas didelis darbas atliktas tik 
per dvidešimt Nepriklausomos Lietuvos 
gyvenimo metu.

Vyturys

BEBIDAS FÍNAS EM GERAL; NACIONAfS E ESTRANGEIRAS

WISKIES - CHAMPANHES CONHAQUES • LICORES - AGUARDENTES
CERVEJAS " REFRIGERANTES - SUCOS - AGUAS MINERAIS - ETC,

ACEITAM-SE ENCOMENDAS PARA FESTAS EM GERAL 
į^JcASAMENTOS. BATIZADOS. ANIVERSÁRIOS. CONFRATERNIZAÇÕES, ETC.

. PROGRAME SUA FESTA E
DEIXE AS BEBIDAS SOB NOSSA RESPONSABILIDADE.

. .• . - í t '__  *

. - ÍRuí Manaláa. 7- CEP 03140 - Fone: 215-6227 - Vila Zelina • S. Fãulo

- Dra. HELGA HERING
MÉDICA - GYDYTOJA

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

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

KALBAMA LIETUVIŠKAI



Smagiai sukasi Toronto “Gintaro” iaunučnj poros, besiruošdamos tautinių šokių šventei

PIETŲ AMERIKOS LIETUVIU JAU
NIMO SĄJUNGŲ (ALJS, BLJS, ULJS, 
KOLUMBIJOS)

VEIKLOS PROJEKTAI
1. Organizuoti kiekviename krašte 

“Greitos Reakcijos Burei j", kurio užda
viniai butų:

a) Rašyti laiškus i savo krašto spaudą:
— patikslinti neteisingus atsiliepi
mus apie Lietuvą.
— informuoti savo krašto visuome
nę apie Lietuvos padėtį.

b) Laikyti neoficialius ryšius su žmo
nėmis, kurie atvyksta iš Lietuvos 
(pvž. jūreiviais, menininkais, spor
tininkais).

c) Organizuoti Argentinos ir Urugva
jaus demonstraciją Sovietų Sąjun
gos Centro Komiteto Generalinio 
Sekretoriaus M. Gorbačiovo apsi
lankymo proga, 1988 m.

d) Minėti Juodojo Kaspino dieną pa
gal kiekvieno krašto galimybes:
— siunčiant informacinius laiškus 
kolonijos nariams
— informuojant vietinę spaudą 
apie tos dienos reikšmę
— organizuojant demonstraciją.

ANGIE

Rua Solon, 773 
CEP 01127

Fone: 221-6377 
São Paulo — Capital

Atsakingi Atstovai:

Argentinoj — N. Ruplėnas, H. Aglins
kas, A. Gaidmauskaitė

Brazilijoj — BLJS Valdyba
Urugvajuj — D. Josponis, A. Kaluzevi- 

čius
Kolumbijoj — D. Stasiukynytė

2. Norime gauti ir platinti Kanados 
“Infotinklą“ pagal kiekvieno krašto 
nuožiūra, interesus ir galimybes.

Atsakingi Atstovai:
Argentinoj — A. Rastauskaitė, A. Gai- 

dimauskaitė, D. Aglinskas, D. Ras
tauskaitė

Brazilijoj — A. Silickas
Urugvajus — D. Fornara
Kolumbijoj — D. Stasiukonytė

3. Suorganizuoti kiekviename krašte 
kaliniams laiškų rašymo būrelį

Atsakingi Atstovai:
Argentinoj — O. Levanavičius, A. Gai- 

dimauskaitė
Brazilijoj — BLJS Valdyba
Urugvajuj — A. Kaluzevičius, D. Forna

ra
Kolumbijoj — D. Stasiukonytė

4. Laikyti glaudžius ryšius su Koiurn-
bia ir Venecuela -—
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TAUTOS ATEITIS
Senoji karta, kuri anuomet buvo jau

na, sukūrė lietuviškas parapijas, mokyk
las, daug gražių lietuviškų institucijų. 
Vyresnieji, kai buvo jauni — juos degino 
naujovių ugnis, ir jie blaškėsi tarp įvairių 
ideologijų, kol surado tikrą dramą, ant 
kurios statė savo gyvenimo pastatą. Jei 
į vyresniųjų sukurtas institucijas jauni
mas neįsijungs ir nerems, dėl jų nesiau- 
kos — jos žus.

Jei pažvelgsime į vyresniųjų sukurtas 
kultūrines bei ideologines draugijas, pa
matysime, kad jos yra mirties agonijoje. 
Joms reikia naujų jėgų, jaunos energijos, 
kad prisikeltų naujam gyvenimui. Kas 
jas perorganizuos pagal’mūsų laikų rei
kalavimus?

Tiesa, veržlus jaunimas nori būti sava
rankiškas, pirmauti, kritikuoti, viską iš 
naujo sukurti. Svetimų kraštų mokyk
los ir aplinka mūsų jaunimui yra pada
riusios daug neigiamos įtakos. Daugeliui 
jaume daug ką reiškia tėvų, vyresniųjų 
ir mokytojų autoritetas. Dievas, religija, 
dora - atgyvenę dalykai, tik liūdnos 
praeities liekanos. Jei visokių vardų pa
mišėliai kvailai gyvena, vilki, šukuojasi 
ar kraiposi, tai daugelis būtinai jaus seks. 
Ačiū Dievui, kad tai mūsuose nėra visuó- 
tinis reiškinys, o tik išimtis.

Savo uždavinių neatliksi, jei įsiliesi į 
svetimųjų jūrą, jei neturėsi valios, jei ne- 
išsiugdysi tvirtos asmenybės, jei liksi ei
liniu bereikšmiu vien svetimiems dėl už
darbio tarnaujančiu žmogeliu. Visas 
šias vertybes savyje išsiugdęs ir ateinan
čiai kartai perduos! tik sukūręs lietuviš
ką šeimą. Reikia pagalvoti ir nesi mesti 
be atodairos į romansus su svetimtau
čiais, kad nereikėtų širdį parduoti sveti
miems. Reikia susirasti tinkamų progų, 
savo elgesį taip pakreipri, kad savo lietu
višką širdį atiduotumei lietuviui jaunuo
liui ar lietuvei mergaitei. Sukūrus lietu
višką šeimą, nebus pavojaus nutausti.

Atsiminkime, kad daugelio instituci
jų likimas priklauso nuo apsisprendimo 
juos remti, ar apleisti. Nuo jaunimo da
bar priklauso mūsų tautos ateitis.

Vyturys

Atsakingi Atstovai:
Pietų Amerikos LJS Pirmininkai

5. 1989 metų, liepos mėnesį Argenti
noje organizuoti Pietų Amerikos Jauni
mo sauvažiavimą, kuriame bus svarsto-,
mas:

a) VI PLJK nutarimų vykdymas
b) Pasiruošimas VII PLJK
Atsakingi Atstovai:

Visi VI PLJK Pietų Amerikos atstovai.
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PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUO
MENĖS VII SEIMO

DARBOTVARKĖ
1988 birželio 28 (antradienis) — birže
lio 30 (ketvirtadienis) Loew's Westbury 
Hotel, 475 Yonge Street, Toronto, On
tario, Kanada.

Pries seimą, nuo birželio 24 (penkta
dienio) vakaro iki birželio 27 (pirmadie
nio) vakaro Toronte vyks Pasaulio lietu
vių IV kultūros kongresas, kurio dauge
lis posėdžių bus tame pačiame Loew's 
Westbury viešbutyje kaip ir PLB seimas. 
Birželio 27 (pirmadienio) vakare 8 vai. 
bus Kultūros kongreso pokylis.

Birželio 27, pirmadienis
Seimo atstovų registracija ir informaci
jos viešbutyje.
Pasaulio lietuvių kultūros kongreso po
kylis Prisikėlimo parapijos salėje, 1011 
Collegre Str., Toronto. Susipažinimas 
su seimo atstovais.

Birželio 28, antradienis
Pirmas posėdis 9:00 — 10:15 v.r.
PLB VII Seimo atidarymas

1. Seimo ruošos komiteto pirmininko 
sveikinimas - Eugenijus Čupiinskas

2. Atidarymo žodis — PLB valdybos pir
mininkas Vytautas Kamantas

3. Invokacija — vyskupas Paulius Balta
kis

4. Kanados ir Lietuvos himnai
5. Mirusiųjų PLB darbuotojų prisimini

mas — Ramūnė Jonaitienė (Kanada-
6. Supažindinimas su kraštų deiegacijo 

mis — Milda'Lenkauskienė
7. Seimo darbo tausyklės (reguliaminas)
8. Prezidiumo ir sekretoriato sudarymas
9. Sveikinimai žodžiu ir raštu
10. Darbotvarkės priėmimas
11. Komisijų sudarymas:

a. registracijos
b. mandatų ir balsų skaičiavimo
c. nominacijų
d. nutarimų
Antras posėdis 10:30 — 12:00

PLB valdybos ir institucijų pranešimai .
* .... .

Bendri pietūs. Pietų metu kalba buvę 
PLB pirmininkai dr. Juozas Sungaila ir 
inž. Bronius Nainys.

Trečias posiedis 2:00 — 4:00 v.p.p.:
Kraštų bendruomenių pranešimai, 
pageidavimai, siūlymai seimui:

1. Argentina — (pirm.Artūras Kamins
kas) , - G ...

MUSU LIETUVA
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2. Artymieji Rytai — (pirm. Daiva Mar- 
kelytė-Repečkienė)

3. Australija — (pirm. Dana Baltutienė)
4. Austrija — (įgaliotinė Irena Joerg
5. Belgija — (pirm. Stasė Baltus;
6. Brazilija — (pirm. Aleksandras Vala

vičius)
7. Didžioji Britanija — (pirm. Jaras 

Alkis)
8. Italija — (pirm. Msgr. Vincas Mince

vičius)
9. Jungtinės Amerikos Valstijos -

(pirm. Vytautas Volertas)
10. Kanada — (pirm. Vytautas Bireta)
11. Kolumbija — (pirm. dr. Viadas 

GaurisYs)
12. Naujoji Zelandija — (įgaliotinė Jani

na Stranan)
13. Olandija — (pirm. M.G. van Spanie- 

Augustaitytė)
14. Prancūzija - (pirm. Ričardas Bačkis;
15. Švedija — (pirm.Klemensas Gurnous- 

kas)
16. Šveicarija — (pirm. Narcizas Prielai

da) *
17. Urugvajus — (pirm. Stasys Goda;
18. Venezuela — (pirm. Henrikas Ga- 

vorskas) — dr. Vytautas Dambrava
19. Vakarų Vokietija — (pirm. Juozas 

Sabas) — Elena Tesnau
20. Paklausimai ir diskusijos dėl kraštų 

pranešimų.

Ketvirtas posėdis 4:15 — 5:15 v.p.p.:
Kultūrinė veikia ir ateitis

Penktas posėdis 5:30 — 7:00 v.p.p.
Jaunimo veikia ir ateitis

Bendra vakarienė. Pranešimas apie 
šių dienių įvykius Lietuvoje.

Birželio 29, trečiadienis
Šeštas posėdis

Pasaulio lietuvių anketa
Septintas posėdis

Lituanistinis švietimas

Bendri pietūs. Pietų metu paskaita: 
"Lietuvos byla tarptautinėje plotmėje 
ir ateities viltys" - Lietuvos Atstovas 
Vašingtone ir Lietuvos Atstovas prie 
Šventojo Sosto Stasys Lozoraitis Jr.

iXII EXPOSIÇÃO CULTURAL DOS IMIGRflHTES 
0ZW2ss»M3DS38asoDKK9esaKss3cagma3RBKsasBEmBB«CTSBE3smaas2saszs8snD^^

Be 24/6 à 3/7 YSY
XII KULTŪRINĖ IMIGRANTŲ PARODA

nuo birželio 24 iki liepos 3 dienos

landosišeštadieniais ir sekmadieniais nuo 12 iki 23 vai. 
šiokiadieniais nuo 17vai. iki 23vai.

KVIEČIAME VISUS ATSILANKYTI

• TaaiĮmCThcm nu   i , —j

Lankymo

7
rfcĮĮn.t.Mi-Į.' i’Tį- ■ ,i . —<1^—■—aąpaBūM»»*

Aštuntas posėdis
Lietuvos laisvės kova ir lietuvių politinė 

veikla pasaulyje:

Devintas posėdis
Rinkimai

Birželio 30, ketvirtadienis
Dešimtas posėdis

PLB organizaciniai klausimai (trumpi 
pranešimai, diskusijos, išvados;

Vienuoliktas posėdis;

Seimo narių keliami klausimai, dis
kusijos, išvados

Dvyliktas posėdis :
"Pasaulio lietuvis"

Tryliktas posėdis:
Seimo narių priėmimas

Keturioliktas posėdis:
Baigiamasis posėdis

Seimo banketas
Liepos 1, penktadienis
Naujos PLB' Valdybos ir kraštų at

stovų pasitarimui
Ekskursijos Toronto mieste ir apylin

kėse.
Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos 

posėdžiai su jaunimo atstovais.

Liepos 2, šeštadienis
VIII Laisvojo pasaulio lietuvių tauti

nių šokių šventės šeštadienio susipažini
mo vakaras Convention Centre, Hamil 
tone, 7:30 v.v.

Liepos 3, sekmadienis
VIII Laisvojo pasaulio lietuvių tauti

nių šokių šventės sekmadienio pamaldos 
11:00 vai. ryto Hamiltone.

VIII Laisvojo pasaulio lietuvių tauti
nių šokių šventė Copps koliziejuje 3:00 
vai. po pietų Hamiltone.

VIII Laisvojo pasaulio lietuvių tauti
nių šokių šventės Užbaigtuvių balius 
7:30 vai. vakaro Convention Centre 
Hamiltone.

• Kas bėga nuo lietuviškos spau
dos, bėga nuo savo tautos
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IŠVYKO ML-vos REDAKTORIUS

ML-vos redaktorius bei administrato
rius, kun. Petras Rukšys, mėnesiui išvy
ko j S. Ameriką. Kanadoj aplankys -žila
galvę motinėlę bei kitus namiškius ir tu
ri nors kiek pailsėti. Yra taip pat pakvies
tas dalyvauti Pasaulio Lietuvių B-nės 
seime bei Pasaulio Lietuvių Kultūros 
kongrese. Turės taip pat susitikti su įvai
riais kultūros, švietimo, spaudos veikė
jais bei dvasiškija Kanadoj ir JAV-bėse.

Kun. Rukšys gavo laišką iš Pasaulio 
Lietuvių B-nės pirmininko, dr. Kaman- 
to:
Didž. Gerb. Redaktoriau,

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
Valdyba maloniai kviečia Jus dalyvauti 
Pasaulio Lietuvių IV Kultūros Kongre
se 1988 birželio 24-27 dienomis ir Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės VII Sei
me birželio 28-30 dienomis Toronte, 
Kanadoje.

Seimo posėdžiai ir daugelis Kultūros 
Kongreso posėdžių vyks Loew's West
bury Hotel, 475 Yonge Street, Toron
to, Ontario M4Y 1 X7, telef. (416) 
924-0611.

Su šiuo laišku siunčiame Jums infor
macijų apie Kultūros Kongresą ir Sei
mą. Jums yra rezervuoti garbės bilietai 
veltui į visus Kongreso ir Seimo rengi
nius.

Malonėkite apie Jūsų dalyvavimą pra
nešti kiek galima anksčiau PLB Seimo 
Organizaciniam Komitetui, 1011 Colle
ge Street, Toronto, Ontario M6H 1A8, 
Canada telefonas (416) 533-3292, arba 
man.

Su pagarba
Vytautas Kamantas 

PLB Valdybos pirmininkas
Kun. Rukšiui išvykus, Mokoj liko 

kun. Gavėnas vienas. Vienas su dviem 
laikraščiais lietuviškai ir portugališkai, 
su parapija, su įvairiais numatytais ir 
nenumatytais reikalais. Tad lieka ir pra
šymas tautiečiams: duokit tik gerų nau
jienų, nesirkit, nemirkit, būkti sveiki ir, 
kas ir kiek galit, jam padėkit.

SVEIKINA IS KANADOS
Kun. Petras Rukšys pasiekė sėkmin

gai Kanadą. Ir siunčia sveikinimų vi
siems. Tenai oras gražus, pilna vasa
ra — 33 laipsniai karščio. Tai gerai 
ypač... reuma tizmui!

Kiek pailsėję^ namie — Kanados 
kaime, turi pasiruošti [vairiems svar
biems įvykiams bei susitikimams.

Iš čia jam geriausiu linkėjimų1.

KELI "PALANGOS" SKAUTŲ 
APRAŠYMAI APIE STOVYKLĄ

Paskutini savaitgalį gegužės mėnesio, 
įvyko trumpa "Palangos" skautų-čių sto 
vy^la, kurioje dalyvavo virš 60 brolių- 
sesių su tuo pačiu skautišku, lietuvišku 
idealu.

Pabaigoje šių metų sueis 15 metų 
nuo Palangos įkūrimo ir šis suvažiavi
mas buvo vienas iš kelių įvykių paminė
ti šią sukaktį. Nors oras buvo šaltas ir 
lietingas nesutrukdė programos eigos, 
išskiriant laužą. Per šias dienas turėjo
me naujų skautų-vyčių ir vyriausių skau
čių įžodžius kurie ruošėsi visus metus.

Taip pat per šias dienas turėjome kar
tu jauną kapelioną, kuris atlaikė dvi svar
bias ir labai gražias mišias, specialiai pa
ruoštas jaunimui. Tai iš Santa Katarinos 
atvykęs kunigas Juozas Albertas Minde- 
ras, kuriam visa Palangos Vietininkija 
širdingai dėkoja.

Norime irgi padėkoti šeimininkėms: 
Josefai Statkevičiūtei Sinigal, Lidijai 
Lukašečiūtei Lima ir Stasei Pavilionie
nei, kurios taip pat skaniai ir rūpestin
gai paruošė maistą.

skautininke: Eugenija Bacevičienė 
paskautini n kas Jurgis Prokopas

PARDUODAME
AUTOMOBILIAMS 

LIPINĖLIUS - Adesivos 
SKYDELIUS su grandinėlėmis 
Chaveiros com emblema Vytis.

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJ 
niBKSJSSBSHSESBESisassBsssBSCTrasssEsassasEsaBnsszzssHSfflEKRSsas®

JAS

SEGUNDA EDIÇÃO

POftTUMES LITUANO 
LíTUÃiO roíTCSUÉS

"NEMUNAS" KVIEČIA
Tautinių šokių grupė NEMUNAS, 

prieš išvykdamas į Laisvę Lietuvių Pa
saulio Tautinių Šokių šventę Kanadoj, 
birželio.19, sekmadienį, 3 vai. po pietų, 
Sąjungos salėj padarys savo paskutinę 
ir generalinę repeticiją šokių, kuriuos 
atliks Toronte. Tautiečiai yra kviečiami 
pasižiūrėti - ir padrąsinti mūsų jauni-

SKAITYKITE
MŪSŲ LIETUVA
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