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NBC televizijos bendrovė, rodžiusi "Holocaust" filmą,
atitaiso klaidas, liečiančias lietuvius.
"Holocaust" filmas, nekartą rodytas S. Amerikoje ir
Europoje, tendencingai pavaizduoja lietuviu dalyvavimą
žydu naikinime Varšuvos gete. JAV televizijos vadovybe
i buvo pareikšta protestu iš kaikuriu lietuviu organizaci
jų pusės,bet nieko nelaimėta.Pagaliau buvo rastas kelias
j NBC televizijos vadovybę veikliu asmenų. D r. Viktoras
Stankus, ALTos ir LB veikėjas Klevelande, su grupe sa
vo tautiečiu,rado priėjimą prie NBC skundu knygos. Pa
sirodo, kiekviena stotis turi skundu knygą (log.) atvirą
ir valdžios komisijai FCC (Federal Communication Com
mission), kuri tvarko televizijos stočių leidimus (pana
šiai kaip Kanados CRTC). Be to, kiekvienoje JAV valsty
bėję veikia įstatymai, draudžiantys šmeižimą asmenų bei
grupių (libel, slander sekcijoje). Tuo remiantis, NBC sto
čiai buvo įteiktas skundas, kurio nuorašai pasiųsti FCC
ir Ohio senatoriui John Glenn.
Tokj skundą gavusi stotis privalo duoti nuskriaustai grupei atitinkama laiką televizioje pasisakyti prieš pas
kelbtus netikslumus Jei stotis atsisakytu tai padaryti, ga
Ii netekti leidimo iš FCC, kai ateis atnaujinimo laikas.
Dėlto NBC vadovybė Klevelande sutiko duoti lietuviams
10 transliavimu per NBC TV3 "Public Broadcast" pro
gramoje įvairiu laiku, įskaitant 3 kartus geriausiu laiku
(prime time). Toji programa perduodama per Klevelan
do ir pagalbines Ohio televizijos stotis.
Be to, buvo gauta 20 minučių programai apie Lietu
vą. Pirmą kartą per JAV televiziją buvo rodomi vaizdai
apie sovietinę tautžudystę Lietuvoje, apie sibirinius trė
mimus, lietuvių pasipriešinimą. Programa buvo pavadin
tą "Scenes from the Soviet Takeover of Lithuania".
Pažymėtina, kad pati NBC stotis surikiavo lietuviško
"Holocausto" vaizdus.
Vietinė žydų bendruomenė taip pat buvo patenkinta
minėta programa, nes joje buvo pabrėžiama, kad lietuviai ir žydai Lietuvoje bei SOV.Sajungoje dirba kartu,kad
Sčaranskis ir Petkus sėdi tame pačiame kalėjime ir vie
nas kitą palaiko, kad Simą Kudirką palaikėžydudisidentai, kad lietuviai ir toliau dirbs darniai su žydu bendruo
mene bei organizacijomis.
Prieš kreipiantis j televiziją buvo išsiaiškinta su žydu
organizacijų vadais, kad Varšuvos geto naikinime lietu
viu SS nebuvo. Remiantis Nuernbergo teismo dokumen
tais ir Ber Marko knyga "Uprising in the Wariavv Glie-
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Paminklas dėl Lietuvos laisvės žuvųsiems kariams Vėlinių vakarą neprikla
usomybės laikas Kauno kapinėse. Šiuo metu kapinės panaikintos ir pamiInklas okupanto nugriaustas.
Nuotr. Vytauto Maželio
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šuvos geto naikinime, o etninė vokiečiu grupė iš Latvi
jos. Pagrindiniu žydu organizacijų vadai Klevelande pare
iškė, kad jie ir toliau dirbs su lietuviais.
Šis įvykis rodo, kad yra būdu apsinginti nuo nepagrįs
tu puolimu, tik reikia iniciatyvos, apdairumo ir ištvermin
gumo. Tuo būdu kartais galima gauti daugiau negu tiki
masi. Toks laimėjimas buvo minėtoji 20 minučių televi
zijos programa, kurioje liko perduotas pokalbis su dr. V.
Stankumi ir kun.Pugevičiumi. 1979 m. gruodžio 2-9 d.d
per NBC televiziją buvo perduotas 10 kartu šis dr. V.
Stankaus pareiškimas:
"Filmas Holocaust pavaizduoja žmogaus tragediją.
Mes tikimės, kad tai nebepasikartos niekada. Bet filmas
klaidingai pristato lie tuviu tariamądalyvavimą su SS dali
niu, naikinant Varšuvos getą. Tai yra tikrai netiesa.
Vokiečiu kariuomenė, kai buvo okupavusi Lietuva,
tris kartus mėgino sudaryti lietuviu SS dalinius, bet dėl
viešo pasipriešinimo plano negalėjo įvykdyti.
Originalūs Nuernbergo teismo dokumentai ir Ber
Mark knyga "Sukilimas Varšuvos gete" visai nekalba apie lietuviu dalyvavimą. Filmas sumaišo lietuvius su kita
grupe.
Dar prieš geto sukilimą lietuviai buvo sukilę jų okupa
ntus. Kovoje prieš Hitlerio armiją žuvo tūkstančiai lietu

viu.
<
Mes manome, jog labai svarbu paskelbti šiuos faktus,
f
kad išsklaidytu neigiamus nusiteikimus prieš lietuviu tau
į—tą, ,k.u4 ir šiandien kovoja savo Holocaust Lietuvoje."
»

Lietuvos nacionalinė
^Mažvydo* biblioteka

Tėviškės Žiburiai
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Čekius, Perlaidas ir administracinius laiškus rašyti “STANISLAO ŠILEIKA” vardu.

LIETUVA VARGINAMOSIOS
BAŽNYČIOS
KONGRESE

Nuo 1952 kasmet Konigsteine vyks
ta "Vargi no mos i os Bažnyčios" (Kir
che in Not) kongresai, j kuriuos ren
kasi Sov.Sajungos pavergtų ir sateli
tinių tautų pabėgėliai katalikai: 1.
aptarti savo kraštų religinės padėti
es, 2. jieškoti bendromis jėgomis prię
monių pagelbėti Varginamai Bažny
čiai, t.y. tai, kuriai valstybė neduoda
elementarių gyvavimo teisių, 3. mels
tis už taip varginamus tikinčiuosius
4. skelbti per Vakarų pasaulio spaudą
bei radiją, apie ateistinės valstybės daromasskiriaudas, 5. perspėti vakarie
čius, kas atsitiktų jiems, jei ir pas
juos įsigalėtų sovietinė santvarka, ir
6. tarpusavy pabuvoti, užmegzti ar at
naujinti pažintis.
Šiemetiniame liepos 19-22 kongre
se Lietuva išryškėjo kaip niekuomet
Jei ankščiau kongresuose vyrauda
vo stambiosios tautos — čekai, rumu
naj lenkai ir kt. — su savo vargais, tai
šiemet prasimušė Lietuva su savo di
sidentais ir LKB Kronikų problemo
mis, kurios kaltina sovietinę valstybę.
Lietuvos religininkai ėmė be baimės
reikalauti iš ateistinės valstybės: ele
mentariu, veikimo teisių laisvės teik
ti sakramentus ir mokyti katekizmą,
atšaukti saugumo agentus iš kunigų
seminarijos Kaune, nekliudyti vysku
pams skirti norimus profesorius j se
minarija„ ir tinkamus kunigus į parapį
jas, atidaryti bažnyčias: Vilniuje kate
drą ir Šv. Kasimiero, Kaune įgulos ir
Prisikėlimo, Klaipėdoje po karo tikin
čiųjų lėšomis pastatytąją; pagaliau li
autis* drausti religinę spaudą, nediskri
minuoti potvarkiais religininkų ir lai
kytis tiek Sov. Sąjungos, tiek Tarybų Lietuvos konstitucijų pačioje valsty
bėje taip, kaip jos skebiamos užsieni
ui.
Šiemetinio Varg.bažnyčios kongre
so paskaitininkai svartė"Christentum
e i ne Hoffnųng furganz Europa", t.y.
kuo,kaip ir kiek katalikai prisidėti
vienijant ir statant Europą, nes jus ti
kintys...Įmonės atsparesni prieš bet ko
kias diktatūras ir kūvbingesni kultūro
je. Lietuvis paskaitininkas tév. dr. K.'
Gulbinas kongresininkams priminė,-

jog apjungiamon Europon turėtų jéiti
ir Lietuva, kurios tikintys sveiki tau
tiečiai,užsigrūdinę egzistencinėje kovo
je įneštų visai Europai ilgalaikio gyvavirmo vertybių, ko neretai stokoja ma
teria Iinėieųemvėie panirę vakariečiai.
Gaila, kad šiemetiniame kongre-re
se lietuviams gausiau dalyvauti neit
ido kiti renginiai. O turėtų j Varg.
Bažnyčios kongresus, tiek j konigsteino informacinę veiklą įsijungti daugi
au lietuvių inteligentų. Kdnigsteinas
dabar tapęs apie sovietinių kraštų Bažnyčias "žinių birža" be sau lygios.
Čia leidžiama ir platinama L.K.B.Kro
nika vokiečių kalba. Čia veikia pabaltiečių institutai, čia leidžiamas trikalbis
žinymas apie religijos santykius su ate
izmu Sov.Sajungoje,čia sėkmingai dar
buojasi Ostopriesterhilfe, paveikiai pa
dedanti varginamiems tikintiesiems, —
čia po karo rinkdavosi "Tylinčios Bažnyčios"(Schweigende Kirche) astovai dabar gi renkasi jau kalbančios ir skel
biančios Bažnyčios kongresai.
Apie kongresą rašė didieji vokiečių
dienraščiai "Frankfurter Allgemeine",
"Die Welt" ir religinė spauda.
VOKIEČIAI MELDĖSI UŽ PERSEKIC
JAMĄ LIETUVOS BAŽNYČIĄ..
Marį. Nevulienės rūpesčiu musų tam
tos šventės (rugsėjo 8) diena Elshba —
Cho parapijos bažnyčioje katalikės mo
terys surengė pamaldas už Persekioja
mą Bažnyčią. Klebonas kun. Heinz —
Muller savo pamoksle iškėlė LietuvosBažnyčios rūpesčius ir vargus. I pamadas susirinko daug žmonių. Dalyvavo
ir kelios Lietuvių šeimos.

NIJOLĖ SADUNAITĖ - meilės,ti
kėjimo ir atsparumo priešo spam
dimui pavyzdys lietuviškam jauni
mui. "Si diena laimingiausia mano
gyvenime.Esu teisiama už LKB
kroniką, kuri kovoja prieš fizinę ir
dvasinę žmonių tironiją. Reiškia
esu teisiama už tiesą ir meilę žmo
nėms. Kas gali būti gyvenime svar
biau, kaip mylėti žmones, jų laisvę
ir garbę. Meilė žmonėms - visų
didžiausioji meilė, o kovoti už žmo
nių teises - gražiausioji meilės dai
na. Tegul ji skamba mūsų širdyse,
tegul niekados nenutyla I” Tai Ni
jolės žodžiai pasakyti bolševilgi
niam teisme. Šiuo metu ir ji norėtu
dalyvauti jaunimo kongrese, ta čia u
negali, nes kenčia "Mordovska ja”
griežto režimo lageryje, kur išbus
trejis metus. Po to Nijolės laukia
treji ištrėmimo metai.

PARDUODAME
automobiliams
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SKYDELIUS su
grandinėle raktams

(chaveiro com emblema
Vytis e bandeira)
t

VISKĄ RASITE

ŠV. KAZIMIERO
PARAPIJOS
KLEBONIJOJ.—
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A .
— Adesivos

3

NR. 2 (1637) 1980.1.17

3

MŪSŲ LIETUVA

Visų rasių spalvos jos širdyje šviečia bal
tai. Baltas, juodas ar geltonas ję vadina
"mama".
Kai tik prasidėjo lietuvių bendruome
nės ir jaunimo veikla, Nastės trys vaikai
tuojau įsijungė. Vėliau buvo sudaryta
futbolo komanda.
Be to, Nastė dar globoja tris senukus
užsieniečius, superka ir apdovanoja juos
reikalingais daiktais bei drabužiais. Ji
taip yra pripratusi prie šio darbo, kad
jai atrodo, jog kitaip ir būti negali.
Pabuvusi porę dienų Valencijoje, ste
bėjausi ta mJsu_geręja samarijiete, jos
kilnumu, tyros širdies spindėjimu ir at?,
liekamais kilniais darbais. Sau viena pa
galvojau: kokie mes menki esame paly
ginus su ja; ji nesiekia garbės, nereika
lingi jai medaliai, netrokšta turto tik
džiaugiasi, kad savo gyvenimę gali auko
ti našlaičių globai.
Vakare sėdėdama su Naste prie tele
vizijos aparato ir kavos puoduko, iš
klausiau jos ateities gyvenimo svajones.
"Vienę dienę, kai jau mano galvę pradės
puošti sidabriniai siūlai ir mano kojos
bus pakirstos nuo tiek daug padarytų
žingsnių, susiburs apie mane mano vai
kai našlaičiai ir šnibždės man nemiršta
mos meilės žodžius: mama, Tavo akys
mums švietė lyg žvaigždės tamsiame mu
sų kelyje... Aš jaučiu, jie ateis pas mane...

Dvylikos vaiku motina
v

ALEKSANDRA VAISIŪNIENĖ-

levizijos priimtuvas bei kiti jaunimo gy
venimui reikalingi daiktai.
Nastė išvažiavo iš Lietuvos, kaip ir
daugelis musų tremtinių. Čia susidėjus
nepalankioms gyvenimo sęlygoms, išsis
kyrė ir ištekėjo už italo. Vyras verčiasi
prekyba, todėl lėšų klausimas neapsun
kina jos gausios šeimos. Jos vyras remia
kilnų pasiaukojimę našlaičių globai.
Gailesčio ir humaniškumo jausmas
Nastei yra įgimtas. Kilusi iš Trakų apy
linkių. Kai plaukiodavo po Trakų ežerę
valtimi, iš ežero dugno tartum girdėda
vo verkiančių vaikų balsę. Tai buvo lyg
pranašystė jos ateities gyvenimo.
— Kaip susitvarkote su tiek daug vai
kų?

Lietuvaitė NASTĖ ALFANO, dvyli
kos vaikų augintoja Venecueloje

Važiuodama j Valenciję, turėjau tiks
lu aplankyti musų tautietę dvylikos vai
kų našlaičių metinę, kuri augina italiukus, venecueliečius ir lietuviukus. Jų tar
pe yra keli ir savi vaikai. Jų pragyveni
mui išleidžia apie 2.500 dolerių j mėne
sį. Tai musų tautietė — Nastė — antroji
Jozefina Becker.
Kas negirdėjo apie Paryžiuje gyvenusię negrų kijmės "Folly Berger"' teatro
šokėję ir dainininkę Jozefinę Becker,
kuri augino keliolikos pasaulio kraštų
įsūnytus vaikus našlaičius. Prancūzų ir
kitų pasaulio kraštų vadovų buvo apdo
vanota pasižymėjimo medaliais. Kai mi
rė prieš kelerius metus, Monako prince
sė Grace Kelly pasirūpino jos laidotuvė
mis ir vaikais. Visi vaikai — balti, juodi
ir geltoni ję vadino "mama". Ji įrodė,
kad tik nuo vaikų auklėjimo ir įdiegtos
meilės priklauso sugyvenimas šeimoje,
nežiūrint kokia rasė bebūtų. Tokį pat
humaniškumo darbę atlieka ir musų
tautietė Nastė.
Gražiame miesto rajone matyti dide
lė, graži dviejų augštų vila, kurios pava
dinimas lentoje įrašytas didelėmis raidė
mis — "Nastė".
įėjus į vidų, nesijaučia, kad čia galėtų
gyventi 12 vaikų. Visi daiktai savo vie
toje, švara pavyzdinga, visur matyti tvar
ka. Dvi namo pusės apgaubtos uždara
terasa — tai vaikų ir jaunimo kampelis.
Sustatyti stalai- su kėdėmis, radijo ir te-

— Kiekvienas vaikas turi prisilaikyti
jam nurodytos tvarkos pagal jo amžių.
Motina taria žodį tik vienę kartę, ir visi
vaikai turi klausyti. Vaikas žino jam nustatytę tvarkę. Baigus ruošti pamokas,
vaikai padeda atlikti namų ruošos dar
bus, o likusį laikę skiria poilsiui, pokal
biui su draugais ir žaidimams. Mergaitės
atlieka švaros palaikymo darbus. Jos vir
tuvėje palaipsniui supažindinamos su
maisto gaminimu.
Dvi dukterys jau ištekėjo. Kiti moko
si gimnazijoje arba augštosiose mokyk
lose. Viena iš mergaičių turi meniškų ga
bumų: pilnas namas keramikos darbų.
Nastė ir jos vyras mano, kad stipriausia
gyvenimo atrama yra mokslas.
Nė vienas vaikas neišeina iš namų, ne
atsiklausęs motinos. Išvaizda visų vaikų
ir jaunuolių patraukli, nėra nevieno
plaukuoto, ūsuoto ar barzdoto.
Kiekvienę sergantį vaikę Nastė:pri
glaudžia prie savo širdies. Kai kuris jų su
serga, naktimis budi prie jo lovos ir švel
nia motiniška ranka mažina skausmus.

,,UNIVERSE“ APIE KAMATTĮ

Britanijos katalikų savaitraštis ,,Uni
verse“, raikydamas apie kun. Kamaičio pa
kėlimą į Salfordo vyskupijos gaubės ka
nauninkas, įsidėjo jo fotografiją ir davė
ištrauką iš vyskupo Holiando laiško kan.
Kamaičiui:
.Mūsų noras yra parodyti ne tik tai,
kaip aukštai dvasiškija ir pasauliečiai Jus
vertina, bet taip pat svarbiai parodyti mū
sų pasigėrėjimą ir užjautimą drąsiai ken
čiantiems katalikams Lietuvoje, krašte,
kuris jau nuo .seniai yra žinomas kaip)
,,Kryžių kraštas“ (Land of Crosses).

Seu tempo é valioso demais.»
... para desperdiçá-lo com inquilinos, fiadores, contratos, informações, etc
Mas agora você vai ter tempo de sobra para os negócios
mais importantes e lucrativos, confiandota administração ou venda
dos seus imóveis aos nossos 20 anos de tradição,
representados por idoneidade e presteza.
Garantimos o pagamento do aluguel com ABSOLUTA PONTUALIDADE,
e a Assistência Jurídica é GRATUITA
E tem mais: você não precisa usar seu capital para reformar seu imóvel.
Nós financiamos a reforma necessária para locação do mesmo,
SEM NENHUM ACRÉSCIMO
Venha tomar um café conosco e comprove.

ALUGADORA E IMOBILIÁRIA SANTO ANDRĖ S/C LTDA.
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pratarti tinkamą žodelį, paguosti, pragiedrinti nuliūdusį veidą. O aš dar nie
Y.'.'
kuomet nebuvau įsivaizdavęs, kad pa
šau1 y galėtų būti tiek skausmo, tiek viso
kių nelaimių.
Paskui prisistatė vaizdas, kurio nie
kuomet neužmiršiu.
Įėjom j kambarėlį, kuriam gulėjo gal
kokių dešimties metų berniukas. Mama
jį valgydino, o prie lovelės stovėjo nuliu
dęs tėvelis.
Prieš dvi savaites linksmas ir judrus
Pauliukas, kažkur suradęs karo palikimą
— granatą, žaidė, krapštinėjo ir... liko
be rankų.
Kapelionas maloniu šypsniu irdrau
gišku rankos mostu pasveikino berniuką
Pauliukas, kunigo nuoširdumo sužavėtas
instinktyviai iškėlė savo... rankutes. Bet
tai tik akimirkos veiksmas; berniukas
tuoj paslėpė po antklodėm užbintuotus
rankų likučius, o jo skruostais nuriedė
jo didelės didelės ašaros...
Aš neišturėjau; gomury pasidarė kar
tu, gerklė užspringo — ir sprukau pro du
ris.
Atsirėmęs j koridoriaus sieną norėjau
verkti, bet neįstengiau.
Tai buvo pirmasis mano asmeninis su
sitikimas su skausmu,
Prieš kelis metus mamytės mirtis ma
nęs taip nesukrėtė, kaip tuomet kilusi
mintis, jog kiekvienas berniuko veiksmas
bus atžymėtas skausmu — jis niekad ne
PT
turės rankų...
Tuo metu manyje įvyko perversmas
Supratau, kad kiekvieno žmogaus gyve
nimas daugiau ar mažiau yra skirtas ki
tiems.
Aš būsiu jo rankos. Aš duosiu savo
rankas tiems, kurie jų neturi, džiaugsmo
ir vilties, juos praradusiems. ...
Jį
j
Ir manyje gimė kunigo pašaukimas.
Kai kada Viešpats leidžia šią gilią min
"Kiekvieno žmogaus gyvenimas dau
tį suprasti ir paprastai sielai.
giau ar mažiau yra skirtas kitiems".
Būdingas šiuo atžvilgiu vieno kunigo
Tavęs irgi daug kas laukia: laukia pa
pasipasakojimas.
guodos žodžio, užtarimo, pagalbos, ta
"Buvau g.al kokių 12-13 metų, kai pir vo palaiminimo.
mą kartą lankiausi ligoninėj, lydėdamas
Laukia iš tavęs Kristaus.
kapelioną.
Ar visa tai tau nerūpi, nesvarbu?
Eidamas ilgais koridoriais ir per pla
Kristui reikia gal ir tavo rankų.
čias palatas jaučiausi nejaukiai: tos bega
Ir ne tik rankų, o ir akių, ir liežuvio,
linėse palatose lygiai sustatytos baltos
ir širdies.
lovelės, tie išblyškę aptemusiom akim
veidai, tie visokiausių ligų kamuojami li
Iš knygos '/Petras Perkamas
goniai...
Kunigui tai buvo normalu; ir jis mo
kėjo kiekvienam švelniai nusišypsoti,
■■ '■'

Karo sirenoms nutilus, vieno Vokieti
jos miestelio gyventojai ėmė vežti šalin
griuvėsius ir taisytis dar šiaip taip gali
mus aptaisyti namus. Sunkiausia — tai
atstatyti gana sužalotą bažnyčią. Betgi
ištvermingai dirbdami ir čia sutvirtino
sienas, parėmė begriūnantj stogą, aptvar
kė grindis. Įstengė net ant altoriaus pa
statyti sutrupėjusią Kristaus statu lą.Statula, sulipdyta, stojos tartum nauja, tik
truko rankų.
Vieną rytą įėję bažnyčion žmonės pa
stebėjo po statulos kojom kieno tai pa
dėtą raščiuką: "Neturiu kitų rankų, kaip
tik jūsų..."
Žodžiai, kuriuos Viešpats galėtų pa
kartoti kiekvienam musų, bet kurie itin
tinka kunigui. Juk kunigas — tai Kris
taus rankos: per jj Viešpats vykdo visus
savo meilės darbus.
Ir ne tik rankos. "Jūs, kunigai, — šau
kia šv. Jonas Eudes, — esat Kristaus Baž
nyčios akys, burna, liežuvis, širdis; dar
geriau, jū ,sat paties Kristaus akys, lie
žuvis, burna ir širdis".

P A LTVANAS ACESSÓRIOS PARA AUTOS
TOCA FITAS—

RODAS —

PNEUS — RADIOS AM, FM.

SONORIZAÇÃO P/AUTOS. — FACILITAMOS PAGAMENTOS,

SÃO CAETANO DO SUL

A V. GOIÁS, 3324

-— FONE: 441-4766
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Brazilijos lietuviu mokyklos
50 METUI NUO PIRMOSIOS LIETUVIU
PRADŽIOS MOKYKLOS (STEIGSIMO
BRAZILIJOJE

(tęsinys iš praeto numerio)

PIRMOJI LIETUVIU PRADŽIOS
MOKYKLA
Pirmoji pradžios mokykla buvo įsteig
ta Mokos rajone pasamdytose ir labai
kukliose patalpose, kurios buvo, kiek
galima geriau pritaikintos tam reikalui.
Mokslas buvo pradėtas 1929 m. rugpjū
čio 7 dieną. Pirmoji lietuvių vaikų moky
toja buvo A.A. Vladzė Valiukevičiūtė,
kuri visa širdimi ir siela buvo atsidavusi
šiam kilniam mūsų lietuviukų mokymui
ir auklėjimui. Pirmoji lietuvių mokykla
buvo pavadinta Dr. Vinco Kudirkos var
du. Mokykla per kelis metus kilnojo
si iš vienos vietos į kitą iki 1935 me
tų, kada jau buvo nupirktas 1000 kv.
metrų žemės sklypas ir pastatyti to - paties Dr.V.Kudirkos vardo rūmai, o
jų didžioji salė buvo pavadinta tragiš
kai žuvusių lietuvių lakūnų Darius ir
Girėno vardu. Plačiau apie.,.minėto .
sklypo nupirkimą ir rūmų pastatymą
parašysime kiek vėliau.
Kokį didelį entuziazmą ir džiaugsmą sukėlė susipratusių lietuvių tarpe pir
mosios mokyklos įsteigimas nėra gali
mybės aprašyti trumpoje apžvalgoje.
Šia proga 'kaip tik noriu pacituoti bu
vusios mokinės Bronės Kemeklytės lai
šką, rašytą "Lietuvis Brazilijoj" redak
toriui apie pirmąją lietuviukams moki
niams suruoštą Kalėdų Eglutę. Ji rašė:
"Gerbiamas Ponas Redaktoriau, malo—■
niai prašau patalpinti jūsų gerb. Laikra
šty "L.B." šį mano trumpą rašinėlį.
Eglutės šventėje, tarp visokių žaidi
mų, dėl laiko stokos, negalėjau kaip $£7

Dr. V.Kudirkos vardo lietuvių mokyklos Tėvų Komitetas 1933 metais. Iš kairės

į dešine sėdi: Komiteto nariai Nemajūnas, Grabauskas, primininkas Antanas Ser

bentą ir mokytoja Vladzė Valiukevičiūtė.

reikiant gerbiamiems ponams, panelė
ičių vardu, išreikšdama savo džiaugsmą
ms ir poniams atsidėkoti. Jūsų rūpes
ir dėkingumą Jietuvaitė mokinė apie, gal
čiu ir pasingomis buvo suruošta dėl būt, pirmąjį didesnį vaikučių susibūrimą
visų išeivių vaikų Kalėdų šventė
ir
prieš 50-tį metų.
graži eglutė su dovanomis, kurias at
nešė "dėdukas" iš Lietuvos. Nors ir
NEUŽTENKA VIENOS MOKYKLOS
Lietuvoj visuomet turėdavau eglutę,
Kaip žinome, pirmaisiais lietuvių ma
kurią man paruošdavo tėveliai., Kalė
sinės emigracijos metais, S.Paulo mies
dų švenčiu proga, bet niekomet man
te didesni mūsų tautiečiu susibūrimai
nebuvo taip linksma kaip per šią Ka
buvo Mokos, Vila Anastácio, Vila Belėdinę vaikų šventę. Nuoširdžiai tariu
X
ačiū visiems,kurių pastangomis buvo su los ir Bom Retiro priemiesčiuose.
Todėl nenuostabu, kad ir aukščiau
rengta ši eglutė. Ypač dėkoju mokyto
minėtų rajonų lietuviai, gal kiek iš pa
jai panelei V.Valiukevičiūtei,kuri savo
energingu pasišventimu mus išmokė ir vydo, gal kiek iš paties reikalo, ėmė —
prirengė prie tos mums neužmirštamos rūpintis lietuviškų mokyklų reikalu.
Tik vadovai turėjo sukti galvą kaip
vaikų šventės, kurioje mes taip links
mai žaidėme, dainavome, deklamavome. ir kokiu būdu patenkinti visų rajonų Ačiū visiems svečiams, kurie atslankė i .lietuvius. Vėliau, kiek teko patirti, komūsų Kalėdų šventę"eglutę", dainelių ir nsului Dr.P.Mačiuliui, po daugelio paseiliu paklausyti. Tai
rašė visų lietuva- tangų, pavyko "iškrapštyti" iš Lietuvos
Užs.Reik.Ministerijos kiek daugiau lėšų,
būtent patalpų nuomai ir mokytojų al
goms, kurios tuo laiku buvo tiek kuklw
os, kad labai nedaug viršijo, palyginus su šių dienų Brazilijoj veikiančiu "maži
ausiu atlyginimu ", arba, kaip vietoje
sakoma "salário minimo". Visas kitas
mokyklų smulkesnes išlaidas padengdavo
mokinių tėvai ir jų sudaryti Tėvu Ko
mitetą!.
(bus daugiau/
I

< F

a
'V\N

Nauji leidiniai
J. Narūne, MIŠKO VIEŠNIA, Vinco

Aleksandravičiaus iliustruotas Jaunimo
bibliotekos leidinys. Pasaka apie sniegą,
svečius ir Kūčių vakarą. Labai graži pro
ga tą knygelę paskaityti Kalėdų proga.
Dr.VLNCO KUDIRKOS vardo Rūmų pamatų pašventinimas.

Kaina Cr. S40,ūu
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Mons. KI. Razminas
PRANEŠIMAS IŠ ROMOS

LI ETUVI Al ITALŲ
SPAUDOJE
Dienraščio "II Tempo" koresponden
tas Gianni Lazotti spalio 13 d. laidoje
iš Bonnos pranešė apie įtampą tarp V.
Vokietijos ir Sov. Sąjungos. Įtampą su
kėlė lietuvių sportininko, Muencheno
olimpiados 1972 m. kanojų čempijono
Vlado Česiūno pagrobimas iš V. Vokie
tijos. VI. Česiūnas^pasinaudodamas š.m.
rugpjūčio mėnesį Duisburge įvykusio
mis pasaulinėmis kanojų varžybomis,
pasirinko laisvę. Jo pabėgimas, rašo "II
Tempo" korespondentas, susilaukė la
bai didelio atgarsio visame pasaulyje.
Po to viskas kiek aprimo iki rugsėjo vi
durio, kai jis staiga dingo be žinios.
Vyriausias Karlsruhės Tribunolas, ra
šo "II Tempo", jau rengėsi pradėti bylą
dėl Česiuno pagrobimo, kai spalio 14 d.
nežinomas asmuo, kalbėdamas rusišku
akcentu vokiškai, paskambino telefonu
vokyčių ambasadai Maskvoje, jog van
dens sporto čempijonas gulįs be sąmo
nės Maskvos ligoninėje pagrobtas sovie
tų agentų Vokietijoje. Kalbėtojas net
paaiškino, kad Česiūnas esąs sunkiai su
žeistas j galvą pagrobimo metu.
CDU-CSU demokratų partijos nariai
Vokietijos parlamente pareikalavo pil
nai išaiškinti faktą, kaip užsienio slap
tieji agentai galėjo taip nekliudomai veik
ti Vokietijos teritorijoje.

dėmis užvardintas: "800 TIKĖJIMO,
DRĄSOS IR KALTINIMO ŽODŽIU".
Panašius protesto raštus pasiuntė ir 102
Kauno, 92 Vilkaviškio, 58 Vilniaus, 42
Kaišiadorių ir 118 Panevėžio vyskupų
kunigų.
Abu straipsniai parašyti labai doku
mentuotai ir remiantis plačia bibliogra
fija. Čia pasinaudota įvairiom knygom,
kaip G. Codevilla "La repressione reli
giosa in Lituania", išleista Milane 1978
m.; AA.VV "La repressione in Litua
nia", išleista Jaca Book leidyklos Mila
ne 1972 m., B R Bociurkiv "La protes
ta dei cattolio Lituani" iš "R/vista del
Centro Studi Russia Cristiana" nr. 142;
mons. V Mincevičiaus verstu "LKB Kro
nikos" I ju 1976 m. išleistu tomu ir šie
met ką tik pasirodžiusiu ll-ju "Kroni
kos" tomu Abu "Kronikos" tomus iš
leido "La Casa di Matriona" leidykla
Milane

Skelbia

faktus

Minėtas žurnalss 'R «vista del Centro
Studi Russia Cristiana š.m. 166 nr. ski
ria net 4 psl. dokumentams iš "LKB
Kronikos 35 nr Čia atspaustas Lietu
vos kataliku sveikinimas popiežiui Jonui
•Pauliui II ir Onos Pranckūnaitės laiškai
iš Sibiro lagerio. Medžiaga ištisai paim
ta iš prel. V. Mincevičiaus leidžiamo
ELTA-PRESS biuletenio. Dar gausiau
mons V Mincevičiaus paskelbta me
džiaga naudojasi prancūzų kalba Pary
žiuje leidžiamas tarpkonfesinis žurna
las "Catacombes rugsėjo 15 d. nr. Čia
net trys ištisi puslapiai skirti Lietuvos
Ištisi puslapiai _
katalikam Per du puslapius ištiestas
Lietuvai
straipsnis
Ko giriesi savo piktumu ti
Milane plačiai skaitomas savaitraštis rone’
Čia pateikiami Lietuvos tikin
"II Sabato" rugsėjo 22 d. net du pusią čiųjų teisem ginti komiteto nario kun.
pius paskyrė Lietuvos problemom. Pir S Tamkevičiaus persekiojimo fak
masis straipsnis "Ugnis tamsybėse" ilius tai, Balio Gajausko vedybos Sibiro lage
truotas Vilniaus Šv. Teresės šventovės ryje su Irena Dumbryte ir "LKB Kroni
nuotrauka, kurioje matyti tikinčiųjų mi kos' pranešimas apie katalikus sovietų
nia, einanti į pamaldas. Antraeilė ant Moldavijoje. Trečiame psl. išspausdinti
raštė skelbia: "Sovietų parlamentas aš Onos Pranckūnaitės laiškai iš Sibiro. Vi
trina kovą prieš religiją, bet tikėjimas sas straipsnis pavadintas: "Mano gyveni
Lietuvoje žydi".
mas Gulage".
Antrame straipsnyje "II Sabato" ra
Okupacijos sukaktis
šo; "Vakarus jau pasiekė Lietuvos Kata
likų Tikinčiųjų Teisėm Ginti Komiteto
Dar daugiau Italijos dienraščių bei sa
dokumentas, smerkiantis sovietų parla vaitraščių plačiai paminėjo Lietuvos,
mento išleistą naują bažnytinių bendruo Latvijos ir Estijos okupacijos 40 metų
menių reguliaminą, siekiantį visai sunai sukaktį. Įtakingas Torino dienraštis "La
kinti Katalikų Bendriją Lietuvoje. Jei Stampa" ilgame straipsnyje reikalauja
šis potvarkis bus pilnai įgyvendintas,
"Baltijos kraštams nepriklausomybės
Lietuvos katalikai bus priversti eiti j ka nuo Maskvos ir pilno atitaisymo visų
takombas ir veikti slaptai..." Prieš šį re Hitlerio bei Stalino sutarties pasekmių".
guliaminą solidariai protestavo beveik
Romos krikščionių demokratų dien
visi Lietuvos kunigai. Savaitraštis "II Sa raštis "II Popolo", minėdamas šią sukak
bato" išspausdino Telšių vyskupijos 110- tį, reikalauja laisvo apsisprendimo tei
ties kunigų pasirašytą raštą Lietuvos ko sės Lietuvai, Latvijai ir Estijai. Jis rašo:
munistų partijos centro komitetui. LTS- "Molotovo-Ribbentropo sutartis buvo
R augščiausios tarybos prezidiumui, re didžiausių istorijoje tironų Hitlerio ir
liginių reikalų įgaliotiniui ir Lietuvos Stalino sąmokslas prieš taiką bei visą
vyskupams. Straipsnis stambiomis rai
žmoniją, pastūmėjusi pasaulį j baisųjį
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karą..." Tas sutarties pasekmes dabarti
nės Jungtinės Tautos turėtų pilnai atitai
syti, nes Lietuva, Latvija ir Estija yra bu
vusios Tautų Sąjungos narės..." Panašiai
rašo Bolonijos dienraštis "II Resto del
Carlino", Brescia dienraštis "Giornale
di Brescia", Milano dienraštis "II Gior
no", Modenos dienraštis "Nostro Tern
po", Bolzano dienraštis "Alto Adige" ir
daugelis kitų.

Paveikus ginklas
Ypač šiltai apie Lietuvą net per tris
numerius rašė Paduvos savaitraštis "La
Difesa del Popolo". Straipsnių tęsinį pa
rašė žurnalistas italas Sergio Mercanzin,
Rugsėjo 2 d. laidoje jis supažindino ita
lus su "L.K.B Kronika" ir jos reikšme.
Ji esą pasidariusi galingiausiu lietuvių
ginklu prieš okupantą. Rugsėjo 9 d. tęsi
nyje per 4 skiltis autorius rašė: "Užten
ka žinutės slaptojo pogrindžio spaudoje
priespaudai sustabdyti... Rusų biurokra
tiįa darosi labai atsargi, kai žino, kad yra
stebima ir sekama... Slaptoji spauda gąs
dina okupantus... Pavyzdžiui, pradėjus
visame pasaulyje skambėti apie "numerus clausus" Kauno kunigų seminarijoje,
paskutiniais metais naujų kandidatų
skaičius buvo beveik padvigubintas..."
Trečiame tęsinyje rugsėjo 16 d. Sergio
Mercanzin rašė apie Tikinčiųjų Teisėm
Ginti Komiteto įsteigimą Lietuvoje ir
jo veiklą. Jis reiškia viltį, kad išrinkus
popiežių Joną-Paulių II, tikinčiųjų tei
sės Lietuvoje gali susilaukti naujų as
pektų. Ir šių straipsnių autorius plačiai
naudojosi mons. V. Mincevičiaus lei
džiama ELTA-PRESS medžiaga.
Torino dienraštis "La Stampa" rašo,
kad Jonas Paulius II š.m. lapkričio me
nesį kviečia j Romą visą kardinolų kole
giją. Nors nepaskelbta, ką kardinolų ko
legija svarstys, "La Stampa" spėja, jog
ta proga šv. Tėvas gali paskelbti ir kar
dinolo "in pectore" pavardę, kuri gali
būti, kaip dauguma tikisi, lietuvio ws
kupo pavardė...

JORNAL DA TARDE

07 01 80

O horror contra o
povo lituano
Sr.: "Pela presente vimos agrade
cer-lhe a publicação, nesse conceitua
do órgão da Imprensa, da entrevista
do nosso patrício Simas Kudirka,
concedida ao jornalista Lemldo Tabosa Pessoa, na edição de 29 de de
zembro.
Estamos certos de que a mesma
alcançará intensa repercussão entre
os seus leitores,pois relata com exati
dão os horrores das prisões soviéticas
e a odisséia por que passou o entrevis
tado. Esperamos que o JT. bem como
o Estado, acolham sempre o noticiário
sobre a luta do povo lituano, pela sua
liberdade e pelos direitos humanos
João Tatarunas. presidente da Comn
nidade Lituano-Brasiieira. Parque da
Mooca. Capital.
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IV PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO KONGRESO .

KULTŪRINĖ SRITIS
Kultūra ir jos sąlygos
Kultūra yra visa tai, kas protu ir 'kūnu
sukuriama ir perduodama
ateinančioms
kartoms. Kultūra nesiriboja vien menais
ar humanitariniais mokslais, (bet apima
ir griežtuosius mokslus. Tai sąvoka, kuri
jungia visas gyvenimo sritis: politiką, vi
suomeninę ir kitokią veiklą. Ji yra dina
miška, besikeičianti, stipriai paveikiama
vietos, laiko bei kitų aplinkybių. 'Lietuvių
kultūra yra visa tai, kas sukurta lietuvis,
kai susipratusių žmonių ir išsiskiria iš
■kitų tautų kultūrų. Kultūros kūrimui yra
būtina laisvė bei konstruktyvi kritika ir
kultūriškai sąmoningos visuomenės pana
ma. Lietuvoje kūrybinė laisvė yra varžo
ma okupacinės valdžios nurodymų, socia
listinio realizmo reikalavimų, kurie ver
čia tą 'kūrybą tarnauti komunistiniam re
žimui.
Išeivijoje vyrauja nuomonė, kad lietu
vių kultūros apraiškose turi atsispindėti
nesunkiai altpažiįstami lietuviški elemen
tai. Toks požiūris į kultūrą nesiderina 'Siu
kūrybinės laisvės principais. Jis yna pa
grįstas baime, kad „gryna“ lietuviška
kultūra žūsta, ir tilkėijlimu, kad išeivija tu
ri ją išsaugoti.
Toks požiūris į kultūrą neigiamai vei
kia į išeivijos lietuvių jaunimą. Jaunimas
pasigenda tokios kūrybos, kuri atsilieptų
i jo gyvenimą bei problemas. Jaunimas
pasigenda ryšio tarp lietuviško ir aplin
kos pasaulio. Šalia to jaunos kūrybinės
jėgos skundžiasi, kad visa tai trukdo jau.
nimo kūrybiškumui reikštis.
Išeivijos kūrybai lietuvybė neturėtų
būti primesta, o turėtų natūraliai iš
plaukti iš kūrėjo lietuviško sąmoningu
mo.

Ryšiai su Lietuva
Lietuviai, gyvenantys Lietuvoje ir iš
eivijoje, sudaro vieną nedalomą tautą, ku
rią jungia dvasiniai ryšiai. Kultūra Lie
tuvoje ir išeivijoje vystosi skirtingais bū
dais. Reikalingi glaudūs ryšiai, kad Lie
tuva ir išeivija neatitoltų.
Lietuvos lietuviams kultūriniai ryšiai
padeda atsverti primestąsias rusų kultū
ros įtakas, plečia jų akiratį, stiprina tau
tinį identitetą. Išeivijos lietuviams šie ry
šiai yra būtini lietuviškos kultūros išlai
kymui, praturtinimui bei atnaujinimui ir
padeda pažinti dabartinės Lietuvos sąly
gas ir padėtį. Išeivijai pažinus Lietuvoje
kuriamą kultūrą, būtų įmanoma sąmonin
giau užpildyti Lietuvoje esančias kultū
rines spragas.
Šiuo metu oficialus abipusiškumas
Kultūrinis ryžis su Lietuva nėra įmano
mas, tad ryšius tenka vystyti asmeniškai.
Skatiname visą lietuvių išeiviją susipa
žinti su dabartine Lietuvos kultūra, ją
kritiškai vertinti. Raginiame išeivijos spau
dą skirti daugiau dėmesio Lietuvoje nau
jai išėjusiems literatūros, meno, muzikos
ir mokslo darbams. Skatiname PLB švie
timo tarybą peržvelgti galimybes tinka
mai naudotis Lietuvoje leidžiamais lietu.

Siūlome PLJS valdybai raginti atsa
kingus asmenis 'kuo greičiausiai baigti lie
tuvių — ispanų kalbos žodyną, kuris yra
nepaprastai reikalingas ispaniškai kalban
tiems lietuviams. Jo ypač pasigenda Pie
tų Amerikos lituanistinėse mokyklose.
Vertiname
,,Lituanistikos
instituto*4
darbą bei medžiagos telkimą įvairiuose
archyvuose, nes tai palengvina ūtuianištines studijas.

Liaudies lobynas

Studijų dienos Altenberga Aleksandras Vala
vičius skaito paskaita: " Kultūrinio bendradar
biavimo tarp kraštų užduotis".

vių kalbos veikalais. Manome, kad apsi
lankymais
kultūriniuose
įvykiuose,
kuriuose dalyvauja iš okupuotos Lietuvos
iškviesti vienetai, yra aplamai teigiamas
reiškinys. Tačiau atsimint ina, kad šituo
se renginiuose apsilankantieji yra įparei
goti ginti lietuvių tautos interesus, taip
kaip jie išdėstyti Lietuvių Chartoje.

Lietuvių tautosaka ir tautodailė yra
svarbios lietuvių kultūros dalys, kurių
i'nykimas būtų tragiškas. Lietuvoje, o dar
labiau išeivijoje, dingsta lietuviškos tra
dicijos ir papročiai, veikiami skirtingų
pasaulėžiūrų, ekonominių sąlygų, geogra
finio išsisklaidymo ir apskritai apatijos.
Šio liūdno fakto akivaizdoje skatiname
lietuvių jaunimą pažinti ir Skleisti tau
tosaką ir įvairiomis progomis naudoti lie
tuviškus papročius šeimoje. Raginame
tautodailės parodų, tautinių šokių pasi
rodymų, koncertų arba panašių renginių
ruošėjus supažindinti dalyvius bei žiūro
vus su gilesne lietuviškosios tautosakos
prasme.
įpareigojame PLJS vaidybą susirūpin
ti tautosakos likimu, sudarant bibliogra
fiją, kuri būtų prieinama visiems.

Kūrybinių jėgų brandinimas

Sveikiname visus, kurie savo kūryba
prisideda prie Lietuvos vardo išgarsinimo,
Švietimas
o ypač tuos, kurie kurdami pasinaudoja
lietuvių tautosakos ir tautodailės lobynu,
Gyvenamojo krašto kultūrą jaunuolis
supažindindami plačiąją visuomenę su
pažįsta per mokyklą ir kasdieninę aplin
lietuviškosios kultūros pagrindais.
ką. Lygiagrečiai aktualiais būdais jam
Skatiname kraštų LJS vienetus sudaryti
reikia perteikti lietuvių kultūrą.
sąlygas pajėgiems jauniems kūrėjams pa
Lietuviškose mokyklose medžiaga daž sireikšti, ruošiant talentų vakarus, mi.
nai yra perduodama pasenusiomis priemo
nėjimus ir kitokius rengšųius. Tokiu bū
nėmis, ir ji mokinių nesudomina. Skati
du ugdomas ir viso išeivijoj lietuvių kul
name mokytojus susipažinti su naujau tūrinis sąmoningumas.
siais mokymo metodais ir pritaikyti juos
Siūlome PLJS valdybai su ki\štų LJS
lituanistinių mokyklų darbui. Svarbu pa
pagalba sudaryti pilną ‘kultūrinių\viene
dėti jaunajai kartai vartoti savo kūryboje
tų bei asmenų sąrašą, šį sarašą galima
ir kasdieniniame gyvenime lietuviškoje būtų paskelbti spaudoje ir kitais būdais
mokykloje išmoktais žinias ir kalbą. Litu-;
pateikti paskirų kraštų lietuviams. Tu
anistinis švietimas turėtų būti tęsiamas
įgalintų glaudesnį ir labiau apgalvotą'
ir po to, kai jaunuolis baigia lituanistinę
kultūrinį bendradarbiavimą tarp kraštų.
mokyklą.
Raginame PLJS valdybą iki įšokančio
Pasigendame lietuvių kalba parašytų
kongreso suruošti jaunų kūrėjų studijų
knygų bendražmogiškomiis ir dabartį at
savaitę, kurioje įvairių sričių meninin
spindinčiomis
temomis. Pageidaujame,
kai galėtų pasidalyti patirtimi, aptarti
kad būtų pasirūpinta naujų žodynų bei
bendras problemas ir ištirti galimybes
išleistų knygų katalogo paruošimu ir iš
glaudesniems ryšiams palaikyti.
leidimu.

(Pabaiga)

. DŲ KLAUSIMAI LAIKRAŠČIO SKAITYTOJUI:
1.
2.

AR ATNAUJINOTE ML PRENUMERATĄ ?
AR NETURITE GIMINIU - DRAUGU, KURIEMS
GALĖTUMĖTE UŽSAKYTI M.L. ?
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JUOZAS GRIŠMANAUSKAS

PABAIGA
Dabar jau pradėję suktis mintys ne apie
drabužius, nei apie tai, kaip išpirkti tą dėdės
žemę, nei apie kokį mažesnį pirkinį, kaip 1 a i sv ė.
Laikas bėgo, atplaukė 1951 metų vasara.
Ir mes kalbėjome su Lionginu, jog geriausias
laikas liepos mėnuo, kada vyksta žvejonė
tolimuosiuose kvadratuose. Vienas žvejybos žy
gis tęsiasi 6-7 paras. Žiemos metu gaudome 1520 mylių nuo kranto, daugiausia Danzigo įlan
koje, o vasarą, žuvims persikėlus į tolimuosius
vandenis, mes traukėme įkandin, tada nuplau
kiame iki 70 mylių.
Tenai žvejodavo gegužės-liepos mėnesiais,
ir tenai, į tolimuosius kvadratus, niekas iš mū
siškių nebuvo leidžiamas, tenai patekdavo tik
tai rusai.
Ir iš viso Klaipėdoje, kur buvo per 100
žvejų laivų, tame “lietuviškame” laivyne buvo
tiktai trys lietuviai kapitonai. Pagaliau tiktai
vienas Lionginas Kublicka# liko savo vietoje, ki
ti plaukiojo tik kaip kapitono pavaduotojai ar
ba kaip paprasti jūrininkai.
Bet buvo tokia laimė šiam mūsų laivui. Ne
tik valde lietuvis kapitonas, bet mūsų nuolati
niai laimėjimai, spartuoliškumas, sudarė mums
tokį pasitikėjimą, kad mes vieninteliai buvome
leidžiami pasiekti savo žūklės tolimuosius kvad
ratus.
Ir tai ugdė mūsų svajojimus ir lengvino
planus, šitais metais, šitais 1951-aisiais, mes tu
rėjome bėgti. Taip buvome nutarę, ir tyko j ome
tinkamo momento.
Pasitaikė, kad keletą kartų buvome išplau
kę be radisto, ir tas jau atrodė visiškai papras
ta, pasitaikė, kad iš normaliai vienuolikos vy
rų įgulos išplaukdavo astuoni, septyni. Gi mū
sų reikalingajai kelionei reikėjo kuo mažiausiai
vyrų, nes kiekvienas jų buvo mūsų priešas, o
mes buvome tiktai vienu du.
Mums pasirodė, kad liepos mėn. 14-oji yra
atėjusi tyčia mums, nes radistą pavyko palikti
krante — jis baisiai norėjo atostogų, tai mes
jam dar pinigų paskolinom, kad tik jis jų vyk
tų. Trys ruseliai, su kuriais pagavome nemaža
žuvies, kurie labai patenkinti, kad dirba su
mumis, buvo mums nelabai baisūs. Senai mes
jau juos esame akimis apčiupinėję, pažinome jų
jėgą ir silpnybes. Su tais, aišku, galėjome susi
tvarkyti.
CLINICA EM GERAL
OK. ARKADŲ PROKOPOWITSCH
CIRURGIÃO DENTISTA
Rua Harmonia, 880 - Fone: 211-4499

Vila Madalena — São Paulo

SKAJTVTOM3 mo...

/

DiDŽ. GERB. M.L REDAKTORIAU
Daug yra kalbama ir rašoma, kad lietuviai burtųsi j vieną vietą,
rašytųsi j organizacijas: tai gražus ir būtinas dalykas. Bet ne visi
lietuviai taip galvoja. Esama tokių, kurie slepiasi nuo lietuvybės arba pozityviai ardo lietuviškos kolonijos vienybę. Gaila, kad to
kių žmonių pasitaiko net tarp musų šulų bei vadeivų . Pavyzdžiui
aš niekad nebūčiau tikėjęs, kad kas galėtų pasielgti taip kaip pa
sielgė Brazilijos Lietuvių Sąjungos pirmininkas p.Antanaitis. Ne
gana to, kad tąso po teismus savo tautiečius, jis gruodžio 27 d.
nuėjo j DEGRAN policijos skyrių ir pranešė, kad vilaanastaziečiai ruošia Naujųjų Metų sutikimą, be tam tikrų leidimų. Policija
pašaukė V.Anastácio atsakominguosius astovus, parodė skundo
numerj — 069/79 — skundėjo parašą ir pasakė: "Este vosso pa
trício, senhor forte de cabelos brancos, falou que vocês fazem
festas sem a licença e a autorização dele, que é o presidente. Nós
achamos que seria melhor vocês nâb fazerem nada, senão ficarão
multados, pois seremos obrigados a fazé-lo" Ant galo leido, bet
uždraudė muziką ir triukšmą.
Nežinau ką tas žmogus galvoja, ar iš didelio rašto išeijo iš kraš
to ir ar dar iš viso yra žmogus ir lietuvis?

Su pagarba

Aleksandras Keršys

Jeigu tik tokia priešo galybė, tai jau ta
vo raumenims nebus didelio pavojaus, — saky
davo kapitonas per mūsų pasitarimus, ir aš ga
lėjau drąsiai jam tvirtinti:
— Jau, kai abu mes stosime, reikės jiems
gerokai pasiraityti.
Tačiau įgulai papildyti tą dieną mums at
siuntė dar tris vyrus. Nieko nepadarysi, reikia
priimti. Ypač nepatiko man vienas, per daug
stambios sudėties vaikinas, juo daugiau į jį žiū
rėjau, juo mažiau jis man atrodė reikalingas.
Žvilgterėjau Į Lionginą. Aišku, mano kapitonas
puikiai suprato, ko aš raukausi. Jis, kaip nie
kur nieko, pasižiūrėjo į berną ir draugiškai pa
sakė:
— Sakai, baigęs jūrininkystės mokyklą,
praktikantas? Gaila, draugas, kad pakliuvai čia
— kas gi būsi? Paprasčiausias juodas darbinin
kas, su savo kvalifikacijomis — kągi, esi jūri
ninkas. Eitum kur į tokį laivą, kur laisvas eta
tas — užsidirbtum pinigą.
— Ar yra tokių laivų? — klausia ruselis —
ir kapitonas jam nurodo; vaikis dar padėkoja
ir nueina laimės ieškoti į kadrų skyrių ir, matyti, rado, nes nesugrįžo.
(Bus daugiau)

------ ESCOLA SOFIA—
1
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COSTURA E MODELAGEM X
KALBAMA LIETUVIŠKAI

Rua da.Graca, 381 - Casa 6 -

Fone 220-8319

—
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STASIUI VANCEVIČIUI

Žurnalistas Stasys Vancevičius yra
visiems Brazilijos lietuviams gerai pa— žistamas. Jam šių metų sausio 1 dieną
suėjo 70 metų amžiaus. Ta proga su
juo Alfonsas D. Petraitis turėjo pokal
bį, kurio pagrindinius bruožus patieki
ame "Mūsų Lietuvos"skaitytojams.

"Mūsų Lietuva": — Pone Stasy, jūs esate pažįstamas visiems mūsų skai
tytojams. Jūsų straipsniai netik šiame
laikraštyje, bet ir kituose Brazilijos lie
tuvių spaudos puslapiuose buvo talpi
nami. Sakykite, kas jus pastūmėjo
j
žurnalistinį darba?
St. Vancevičius:— Šiai krypčiai jau; nuo pat vaikystės dienų man turė
jo jtaikos Lietuvos socialdemokratų va
das Steponas Kairys, kurio brolio ūky
je mes gyvenome. Jis dažnai atvažiuo
davo pas broli, aš tuomet dar buvau —
vaikas, bet jis draugavo su mano tėvu ir taip jj pažinau. Kitas asmuo padaręs
man daug jtaikos imtis plunksnos dar
bo tai Antanas Vienuolis. Su juo mano
pažintis liko per ilgusmetus. Man reda
guojant "Lietuvį" jis man atsiųsdavo
savo kūrybos. Vieną jo rankraščių "Ne
migo Naktys" laikau pasidėjęs kaip ti
krai brangų ir retą atsiminimą. Tuo pa
čiu vardu A.Vienuolis-Žukauskas yra iš
leidęs ištisą knygą.
%Xê»»(5S>
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Maloniai galite praleisti atosto- į
gas ar savaitgalį Atibajoje-Lituani-1
koje.
f»
Prieš važiuodami kur nors j Ho-1
tel Fazendą, palyginkite mūsų kai-f)
nas.
į
Informacijos ir rezervas:
|
D. Angelika, Tel. 251.31.35 arba .|
Dėdė Juozas, Tel. 63-59-75.
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"M.L. — Jūs sakėte, kad gyveno
te ūkyje. Jūsų tėvai buvo ūkininkai?
S. V. — Taip gyvenome ūkyje,
bet ne savo žemėje. Čia reikia truputį
paaiškinti. Aš gimiau Civiliškių vienki
emy, Skiemonių parapijoje, Utenos ap
skrityje, 1910 metų sausio 1, bet už ke
turių metų mano šeima persikėlė j Liliūnų valsčių,kur išsinuomavo Stepono
Kairio brolio Jono ūkį. Dideli ir gra
žūs pastatai. Pirmajam pasauliniam ka
rui prasidėjus, Kairio Jono šeima pabėt
go j Rusiją, liko keli kambariai tušti,
kuriuos tuoj užėmė caro armijos tos
srities generalinis štabas. Tėvai pasako
davo, kad karininkai mane nešiodavo
ant rankų, jų tarpe greit pramokau ru
sų kalbos.
"M.L." — Kaip su lietuvių kalba?
St.V. - Kiek vėliau, 1916 meta
is, kai vokiečiai uže'mė Lietuvą dar
pas taip vadinamą daraktorių pradė
jau mokytis ir lietuviško skaitymo bei
rašto. Kiek vėliau pramokau ir lenkų
kalbos.
"M.L." — O mokyklą kur lankė’
te?
St. V. - Jau Nepriklausomos Lie*
tuvos laikais, 1922 metais, įstojau j
Velikūnų prad. mokyklą. Iš karto j II
skyrių, už mėnesio buvau perkeltas j
III skyrių, o po naujų metų ir j IV
skyrių. Jau 1923 metais Utenos "Sau
lės' gimnazijoje išlaikiau pradinės mo
kyklos egzaminus net su pagyrimo pa
žymiu.
"M. L." — Pirmieji žingsniai žurna
listiniame darbe buvo pradėti Lietuvo
je, ar čia Brazilijoje?
St.V. - Brazilijoje ir tiktai kaip
mėgėjas (jornalista amador). Aš čia at
vykau 1930 metais j S. Paulį. Čia gyve
no mano pusseserės vyras Vytas Kli manskis, šiuo metu jau miręs. Mano
pats pirmasis straipsnis buvo atspaus
dintas 1930 metais "Naujienose", ku
rias leido Liudas Valiukas. Šis savai —
traštis netrukus sustojo ėjęs.
"M.L." — Pradėjote rašyti į kitus
laikraščius?
St.V. — Ne, nustojau rašęs. Brazi'
Iijoje tuo metu buvo pati didžiausia —
darbo krizė. Išgyvenau 5 mėnesius be
darbo. Pasitaręs su dviem tautiečiais —
Adamačium ir Čyvu — nutarėmu kartu
su jais išvykti j Rio Grande do Sul val
stiją. Ir čia gavome darbo prie naujai
daromo vieškelio Erechim vietovėje.
"M.L." — Ten buvo jau kiek pas
tovesni laikai?
FÁBRICA

DE

St.V. — Visai priešingai, vos mėne
sį padirbėjus kilo revoliucija. Jūs esate
girdėję apie Brazilijos prezidentą Getúlio Vargas. Kaip tik kalbu apie to meto
revoliuciją. Mes patekome "savanoriais"
j jo armiją..Mūsų laimei, neteko vykti į
frontą,, Revoliucija praėjo ir buvome gra
žinti atgal j Erechin miestelį.
"M.L." — Vėl prie vieškelio staty
bos?
St. V. — Ne, šį kartą kartu su Ado
mavičium nuvykome j Treze de Maio mi
estelį pas lenkų kolonistus. Už metų nut
riau grįžti j S.Paulj. Maniau, kad kaip
"savanoris", ir dar laimėjus revoliuciją, turėsiu daugiau galimybių kur nors gau
ti darbo. Tačiau išėjo kitaip ir man
teko persikelti j Santos miestą. Kaip
tiktai tenai prasidėjo mano pastovesnis
bendradarbiavimas lietuviškoje spaudo
je. Pirmiausia rašiau savaitraštyje "Lie
tuvis Brazilijoje". Nuo 1933 metų bu
vau pakviestas jj redaguoti ir čia dirbau
apie 8 metus. Šis savaitraštis vėliau iišėjo sutrumpintu "Lietuvis" vardu.
Buvau ir redaktorius ir administrators
us ir per porą metų pasisekė padvigu
binti laikraščio tiražą.
"M. L." — Jūs taip pat dalyvavote
ir lietuviškoje veikloje, organizacijose?
St'V. — Buvau Lietuvių Sąjungos
Brazilijoje valdybos nariu, bet daugiau
sia reikalų vedėjo pareigose, Nuo 1933
iki 1940 metų vidurio, kai visa užsie
niečių spauda buvo uždaryta, įstojau nariu j Dainos Meno Draugiją "Viltį".
Kartu su buvisiu pirmininku V.GodlF
ausku, J.Bratkausku ir kitais perorga
nizavau tą draugiją j Brazilijos Lietu
vių Sąjungą "Viltis". Redagavau tuo
pačiu vardu jaunimui skirtą žurnalą.
"M.L." — Jūs buvote vėliau grį
žęs j Lietuvą? Kokia proga?
St V. — Taip, tai buvo 1935
metais. Lietuvių buvo ruošiamas Paša
ulio Lietuvių Kongresas. Buvau išrink*
tas Liet. Sąjungos Brazilijoje ir Rio -de Janeiro lietuvių organizacijos "Vii
nis" aststovu j tą kongresą. Tų metų
birželio pabaigoje su konsulu dr.P.Ma*
čiuliu išplaukėme laivu "Asturias" j
Lietuvą. Dar prieš kongresą aplankiau
savo gimines Utenos apskrityje. Buvo
ruošiama ir Pasaulio lietuvių spaudos
paroda. Teko prisidėti prie tos paro
dos organozavimo. Tame organizavi
me taip pat dalyvavo Justas Paleckis,
vėliau pagarsėjęs kaipo sovietų okupa^
cijos "prezidentas".
(Nukelta j sekantį puslapį)

GUARDA -

CHUVAS

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

Mini-sombrinhas. tipo Italiano e Alemão.

Vicente Vitor Banys Ltda.
Rua Coelho Barradas.104. • V. Prudente ■ Fone: 274-0677

Res.: 274-1886
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"M.L." — Ar turite ką nors iš
to meto Lietuvos spaudos?
St .V. — Kaip tik turiu po ranka
"Lietuvos Aido' nr. 187/2450/, išėju
sį 1935 metų rugpjūčio 17. Pirmame
puslapyje keletas nuotrankų ir antraš
tė "Užsienio lietuviai svečiuose pas
Tautos Vadą". Čia rašoma: "Vakar, 18
vai., Valstybės Prezidentas pakvietė —
arbatėlės nemažą būrį mūsų svečių, už
sienio lietuvių, atvykusių dalyvauti Pa
saulio liettA/ių kongrese. Arbatėlėje da
lyvavo apie keliasdešimt žmonių/'Toliau ten pat rašoma: Gausingai buvo ats
tovaujama pasaulio lietuvių spauda: —
Išeivių Draugo atstovė Ona Gečionytė
(Anglija), Dirvos red. Kazys Karpius —
(Amerika), Draugo red. Leonas Šimu
tis (Amerika), Tėvynės red. Stasys Vitaitis (Amerika), Vienybės ast. Alber
tas Trečiokas (Amerika), Lietuvių Bal
so red. Augustinas Vronevskis (Latvi
ja) ir Lietuvio red. Stasys Vancevičius
(Brazilija).
Iš vietinių laikraštininkų buvo
Eltos direktorius Pr. Dailidė, gen.sekr.
V. Rastenis, Lietuvos Aid® vyr.red. —
Vyt.Alantas- Jakševičius ir k. Tautos
Vadas laikraštininkams padovanojo sa
vo paskutiniąją knyga "Pasakyta-P a ra
šyta". Visi svečiai pasirašė Preziden
tūros Svečių knygoje."
"M.L." — O jūsų santykiai su Li
etuvos Aidu?
St.V. — Kaip tik po kongreso
buvau paskirtas to dienraščio specialiu
korespondentu Pietų Amerikai. Kalba
nt apie Pietų Ameriką 1937 ir 1938 metais spaudos reikalais teko važiuoti
j Uruguajų ir Paragvajų. Bendradarbia
vau Nepriklausomos Lietuvos spaudoje
iki Antrojo Pasaulinio Karo, dažniausšĖa pasirašydamas R Kymanto slapyvar
džiu. Praėjus karui, pradėjo eiti "Ži
nios". bendradarbiavau joms ir dar da
bar rašau j įvairius Šiaurės Amerikos,Kanados, Anglijos ir net Australijos la
ikraščius. .Tarp 1957 ir 1959 metų re
dagavau kultūros žurnalą "Gintarą",kur,;/leido Lietuvių Kultiros Draugija.
z "M.L." — Sakykiteypone Vance
vičiau, jūsų kaip žurnalisto gyvenime,
be abejo, pasitaikė keistesenių įvykių^
kuriozų. Kokj jų šiuo metų atsimena
te?
St.V. — Buvo visokiausių, bet su
nku pasakyti, kuris jų įdomesnis. Štai
kad ir iš šių laikų pamačiau "Tėviškės
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Gavėno, saleziečiu namo viršininko,su
kuriuo žiūrėsime, kas būtų galima pa
daryti. Būtų skubotas reikalas organi
zuoti finansinį skyrių — daugiau skel
bimų surasti, Kalėdų švenčių proga, no
rs ir kiek pavėluotai, surinkau iš skel
bimų virš 13.000 Kruzeirų. Tvarkingai
ir planingai sutvarkius sįj, reikalą, palen
gvėtų spaudos leidimo našta. Čia yra
gana daug turtingų lietuvių biznierių
kaip pav. Jonas Rimša. Jo fabrike dir
ba apie 950 darbininkų. Jo fabriko pre
dūktų skelbimų būtų įdomu turėti ir
lietuvių spaudoje.
“ M, L." — Sakykite, pone Stasy, ar
sulaukus 70 metų nesumažėjo jūsų ener
gija ir toliau dirbti lietuviškoje spaudoje?
St. V. — Priešingai, dabar manau tu
rėšiu daugiau laisvo laiko. Sveikata, ačiū
Dievui, dar gerai tarnauja. Tai kaip tik
šiais metais manau daugiau padirbėti ne
tik lietuviškoje spaudoje Brazilijoje, bet
ir kitur užsienyje.
B
"M.L." — Tai tikrai gera žinia, Ji
STASYS VANCEVIČIUS - Lietuviu ypač svarbi, kad kaip tik pradedame nauBrazilijoje" redaktorius 1933 metais. jus metus. Tikrai ačiū už šj įdomų pokah
Foto K.Vosylius
bj ir kartu už pažadą toliau darbuotis lie
tuviškoje spaudoje. Labai ačiū t

Žiburiuose", kad VLIKas leidžia biule
tenius įvairiomis kalbomis, tarp jų ir
portugališkai. Parašiau j minėtą savaitra
štį klausdamas kur išeina toji portuga
liška laida. Braziiiiok žinau, kad tas bi
uletenis neleidžiamas, tai gal Angoloje
Mozambique ..: Man 50 metų dirbanči
am žurnalistinį darbą būtų tikrai įdo
mu paskaityti ir portugalų kalboje ži
nias. Portugalų kalbą puikiai pažįstų
kasdien vartoju. "Tėviškės Žiburiai" jdėjo ištisai tą mano laišką, bet kur iše
ina VLIKo portugalų kalboje biulete
nis taip ir neteko sužinoti .... Niekas
neatsakė ...
"M.L." - Sakykite, kokie dabar
jū>ų planai sąryšy su lietuvių spauda.
Jus dažnai matau Mookoje pas salezie
čius, šio savaitraščio redakcijoje.
St.V. — Yra galimybių daugiau at
sidėti lietuviškai spaudai nuo šių metų
sausio mėnesio. Laukiu grįžtant kun.Pr.

Alf. D.

Petraitis

ŠYPSENOS
Praktikos pagalba
— Jūsų kosėjimas, daug leng
vesnis ši rytmetį, — sako dak
taras.
— Turėtų būti, nes praktika
vau visą naktį, — pritaria ligo
nis.
Nuostabus kompozitorius
— Kaip aš skambinu Beethovena?
— Nuostabus kompozitorius, jo
net sugadinti negalima.

V ištiek neblogai
Vieno danų plaukimo trenerio
pranešime sakoma: “Nors mūsų
komanda niekur nelaimėjo, bet
užtat niekas ir neprigėrė”.
Stiois

Lietuviu Sąjungos-Aliança nariui
Inž. VITUI BUTKEVIČIUI
mirus, jo žmonai Ona, sūnums Algirdui ir Claudijui
ir artimiesiems reiškia nuoširdžiaj užuojautą.

Lietuvių Sąjungos-Alianęa
VALDYBA

Dra. HELGA HERING
MEDICA
HOMENS

- GYDYTOJA

SENHORAS

CRIANÇAS

KA L BAMA LI ET U V JS K AI
Av. Euiina, 99 - V. Sta. Mana das 8:00 às 12 h.
das 14:00 às 18:00
Fone: 265-7590
Rua Quartim Barbosa, 6 B. do Limão

Dr. ALEKSAS KALINAUSKAS

Dr. PAULO KALINAUSKAS

---------------------------------------------- ADVOGADOS —--------------------------- ----- —

Iwentário, Despejo, Desquits, Divomo,
Processo Crime, Processo Trabalhista, Etc.
Rua 15 de Novembro, 244 - 4 and. - Conj. 9 - Fone: 37-8958

lí
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LIETUVA

ha

Aliança Lituana Brasileira de Beneficência
e Assistência Social

Penktoji Imigrantu Olimpiada, šiais
metais, atsižvelgiant j vietos klimatu įvyks nuo 5 iki 22 d. birželio mėn. Olim
piada, kaip ir visuomet, bus padalinta j
dvi dalis: Kultūrinė, jvyks Ibirapueroje
cumprindo os Art.29 e 33 dos seus estatutos,
"Bienal" patalpose ir Sportinė bus iš
convoca os seus sócios para a Assembléia Geral
skirstyta po įvairius sporto klubus, at
Ordinaria no dia 27 de Janeiro de 1980 as!6,oo
sižvelgiant j patalpų tinkamimą, įvairi- ų
horas na sede propria a Rua Lituania n? 67,.
ausiu sporto šakų pratimas. Smulkiau ■»
bairro da Mooca, nesta Capital.
apie Imigrantų Olimpiadą, bus aprašo
A ORDEM DO DIA:
ma sekančiuose "Mūsų Lietuvos" nu
meriuose.
1) Abertura da Reunião e leitura da ATA
Komisija, kartu su ORG Promoções Es
anterior;
pečiais Ltda. leidžia "Jornal do Imigran
te", kuris išeina kiekvieno mėnesio prad
2) Relatório da DIRETORIA sobre ativida
žioje. Žurnalo tiražas yra 60.000 egzem de da ALIANÇA no periodo do ano 1979 ;
plorių, visi jie išplatinami nemokamai.
3) Relatório da Tesouraria;
Mūsų kolonijai skiriamas nemažas skai
čius ir paliekamas pas Kapit. J.Čiuvinską,
4) Relatório e Parecer da Comissão Revisora;
kuris pasistengia įteikti parapijoms, Dr. L
5) Assuntos diversos de interesse da
Bendruomenei ir p. V.Tumui, kuris yra
sportines grupės vadovas. Daromi žygiai
ALIANÇA,
DIRETORIA
susitarti su kun.Saleziečiais, kurie vyks
ta sekmadieniais j įvairius bairus pamal
....
...
-1ffl - „t- — M'l<li
doms, tad galėtų ten išdalinti norintiems
pasiskaityti šj įdomų žurnalą. Žurnale tai
KRIKŠTAS
nés raštinėse. Dar galima gauti gruodžio
pinami straipsniai apie įvairias valstybes,
mėn. numerį, kuriame yra paskelbata Pen
Kalėdų dieną Sv. Kasimiero paraph
tankiausiai istoriniai tu šalių aprašymai,
ktos Imigrantų Olimpiados Kultūrinės ir
jos Koplyčioje buvo pakrikštyta Daį
jų papročiai, geografinė ir politinė padė
Sportinės dalies tvarka.
ną Vilmos Simonytes-Leiton irJaimė
tis. Apie Lietuvą, jau patalpinta 5 straips
Jornal do Imigrante, vyriausias redak
F.Leiton Retter antroji dukrelė. Krik
niai; 3 buvo parašyti Kapit.J.Čiuvinsko,.
torius ir jo steigėjas yra Brazilijos kariuo
2 panelės R.Steponaitytės ir dabar ruoši menės pulkininkas Sérgio Barcellos. Jo ar što apeigas atliko kun.P.Rukšys.
Kūmai buvo Maurytis ir Ana Beatriz amas straipsnis šešiolikto Vasario Nepri timiausia bendradarbė yra jo žmona Ma—
Bendoraičiai. Aškilmėse dalyvavo Bern,
klausomybės sukakties minėjimo proga. riza Barcellos, nes abu jie yra dideli idea
doraičiai. Šimoniai ir kitos.giminės.
Visi kurie įdomaujasi Imigrantų žurnalu, listai, ir jų iniciatyva yra rengiama taip
gali jį rasti Klebonijų ir Br.L.Bendruome- pat Imigrantų Olimpiada jau 5-ti metai iš

MIŠIOS

FESTEJE COM VODKA

çca- índustna úe Beb*tías SPU i Ns*.
de
Pnskoôawásch

Rua Ctemarrfe Ferreta..142 $*> Paulo * SP
Reg. M.A. n? 35LGOO.3Z - fceg.?JLV.S. 462 -R
C.G.CJAF.

- indústria Brasêec-a

eilės. "Jornal do Imigrante"antgalvyje sa
Sekanti sekmadienį (sausio 20 d.) *
koma "POR UM MUNDO DE PAZ E PE
N.S.de Lourdes bažnyčioje, Agua Ra
LO MAIOR ENTENDIMENTO ENTRE
OS POVOS" Tad visas šis prakilnus darbas sa, lietuviškos Mišios bus už a.a. Praną
yra begaliniai sėkmingai pradėtas São Pau Leitą. Užprašė šeima.
lo mieste, kuriame gyvena 12 milionų žmo
MOEDAS ANTIGAS
nių. Visi jie, arba jų tėvai ar jų protėviai ir
Estou interessado em trocar moe
seneliai yra atvykę j šj kraštą kaipo imigran
das antigas de qualquer parte do mun
tai, nes Cabralas atradęs šj kraštą rado čia
tik indionus, kurie čia gyvena nuo nepame- do. Meu endereço para eventual troca
ou conversa:
namų laikų
Estanislau Žutautas
Kapit. J. Õiuvinskas
R.Conde Prates, 332 — Moóca
São Paulo — cep. 03122
tel: 631720

J. BUTRIMAVICIUS
CIVIL. Inventario, Despejo, etc.

COMERCIAL: Falência, Cobrança, etc.

TRIBUTÁRIA: Imoosto de Renda. ICM, IP1I
Rua Barão de Iguape, 212 - 4o and.s/45 - Liberdade Fone: 279-5937
Horário das 900 às 1100 e das 1400 às 1800.’
Rua Campos Novos, 590 - V. Zeüna - Horário das 1900 às 2100

MŪS
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PRANEŠIMAS

Šio 2

M. L. numerio

ORGANIZACIJŲ POSĖDIS
Brazilijos Lietuvių Bendruomenė kvi
ečia visas S.Paulo organizacijas bei kul
tūrinius vienetus dalyvauti bendram posedyj, kuris jviks šio men. 18 d. 8 vai. va*
karo, Mokoje, R.Juatindiba, 28, Šv. Ka
zimiero parapijos salėje, kurio tikslas ap
tarti Vasario 16-tosios minėjimo programą.
BLB-nės Valdyba

RENGIAMAS BLYNU BALIUS
Daug kas iš mūsų gal jau bus užmir
šęs,kas tai per balius, bet V Zelmoje
jau kalbama, kad prieš užgavėnes bus
toks balius. V Zelinos Maldos Apašta
lavimo moterys rimtai ruošia keptuves
ir jau davė atspausdinti pakvietimus.
Jos tikisi, kad ant pietų su blynais bus
daug žmonių, netik blynų
mėgėjų, bet ir smalsuolių. Šis nepapras
tas balius bus vasario 10 diena 1 2 vai

Svečiai

is argentinos

Praeita šeštadienį M.L. redakcijoj la
nkėsi Maria Marcela Liukas de Alvarez
su vyru Ruben ir vienuolikos metų sū
numi Danielium. Apsilankymo tikslas:
sužinoti daugiau apie LIETUVIŲ KAL
BOS KORESPONDENCINI KURSĄ.
Ponia gavo iš Uruguajaus fotokopijuota kurso tekstą per savo seserj Kun.P.
Rukšys aprūpino švečius visa kurso
medžiaga tekstais, žodynais ir juostė—
lėm- kasetėm.
De Alvarez šeima gyveno beveik 3
metus S.Paulyje, kai Ruben dirbo IBM
firmoj. Dabar jie automobiliu važinėja
po Braziliją praleisdami atostogas.
Maria Marcela gyvena Buenos Aires,
ir yra Prano Žiūko ^ Marcelės Masonytės-Žiukienės duktė.
Gerų atostogų Žiukių,, De Alvarez šei*
mai ir sėkmingo lietuvių kalbos moky
mosi korespondenciniu budu.

UŽ V.PETKU:
Populiarus V.Vokietijos kunigas
Winfried Pietrek siūlosi su kitais
astuoniais vokiečiais vykti į Sovietų
Sąjungą ir atidirbti vienerius metus
priverčiamųjų darbų lageryje, kad bū
tų grąžinta laisvė Viktorui Petkui,ku
ris prieš pusantrų metų buvo nuteis
tas sovietinio teismo,kaip katalikas
ir žmogaus teisių gynėjas,

V&NCAS BANYS ir PONIA
Didiesienes M.L. Bičiuliams ir Rėmėjams
Redakcija taria nuoširdų AČIŪ

PASITARIMAS "M.L" REIKALU

VESTUVĖS

Sausio 8 diena "Mūsų Lietuvos' reda
Šeštadienj 29 gruodžio susituokė Ed kcijoje įvyko laikraščio reikalu pasitari
vardas ŠEPETAUSKAS ir Maria Apare mas, kuriame dalyvavo redaktorius ku
cida Carbone. Tuokė kun. Dr. Antanas P.Rukšys bei artimesnieji bendradarbi
ai Alfonsas Petraitis ir Stasys Vancevi
Milius. Bom Conselho Bažnyčioje, Mo čius. Nutarta nuo sekančio "M.L ' nu
koj.,
rio įvesti trumpų žinių skyrių. Numat\
Giedojo sujungtai Bendruomenė ir
ta ieškoti daugiau naujų bendradarbių
Aušros Choras.
ir korespondentų ypatingai vietinėms
Eduardas yra biologijos daktaras ir
lietuvių kolonijos žinioms.
dėsto genetika Mogi das Cruzes fakul
Artimoje ateityje numatyta sukvies
tete. Marija yra anglų ir portugalų kaiti daugiau "M.L." bendradarbių plates
niam pasitarimui įvairiais laikraščio rei
bos mokytoja. Jos tėvai taip pat gyve
kalais.
na Mokoje ir yra komerciantai, rurį —
drapanų krautuvę Sta. Efigema q <tvė
je.
Vestuvių balius buvo R Lituânia sa
lėje. kur susirinko virš 300 žmonių. Vy
ravo graži nuotaika ir netrūko nieko.
Šone Tomarienė, LAPĖ SNAPÉ, Jau
Bet kiek darbo ir triūso buvo ten įdėta
nimo Bibliotekos leidinys. Iliustravo Ni
ypač iš šeimininkių pusės!
jolė Ja tu lyte. Eiliuotos pasakos apie la
Po vestuvių jaunieji trumpam laikui
pę snapę ir jos gudrumą. Čia lapė kaminišvyko į Santos ir persikėlė gyventi į
krėtys, čia laputė pataikūnė.
Jd. Colorado, ties Av.Sapopemba. Tė
Kaina C r. 40. oo
vai Šepetauskai liko vieni,bet ne liūd
Šone Tomarienė, KARALAITIS IR
ni, nes jaučiasi sėkmingai atlikę didžią
LELIJA, Jaunimo Bibliotekos leidinys,
ją savo gyvenimo misiją. Marčios tėvai
iliustruotas Juozo K i būro. įdomi pasa
jau išleido du vaikus, bet dar turi vieną
ka apie karalaitį, kalvį, pilis ir leliją.
sūnų.'
Gražios spalvuotos iliustracijos. Nesun
ki lietuviška kalba.
Dievas telaimina naująją šeimą ir te

HnoTmMTiisu

MAŽIESIEMS

duoda jai sėkmės 1

Kaina Cr. 40.oo

Grasė Petronienė, VAIKUČIO
DŽIAUGSMAI, išleista Petro Petrėno
Kanadoje. Gražios spalvuotos autores
iliustracijos. Tai pasakų ir gražių eilių
rinkinys. Knygos pradžioje rašoma:
"Prašau jūsų, paskaitykit, mano mintis
pasvarstykit Kas šioj knygoj parašyta
tai jums yra pasakyta. Noriu laimės
jums ir gero palinkėti aš be galo. Aukit
sveiki ir laimingi, bukit tautai pavyzd m

ELENA BUITVYDAITE
APIPLĖŠTA
Norėdama pasidabint Naujųjų Metų
susitikimui Elena nuėjo plaukų susidė
ti netoli brolio Algirdo namų.
| salioną įsveršė du veidus ušsidengę
vyrai ir pareikalavo pinigų. Atėmiė ne
tik pinigus bet ir laikrodšiui. Elena pasipriešiuo ir vienam ušpuolmkų nutem
pė maskę nuo veido. Pastotasis jai tren
kė per galvą su brauninku ir pabėgo.
Elena buvo nuvešta į ligonine, kur bu
vo padarytas galvos peršvietimas. Gal
vos sušeidimą buvo tik paviršutiniškas
ir ušteko didelio pleisterio. Elena ga
lėjo dalyvauti Naujųjų Metų netikime
V.Anastácio tiktai nesu "permanen
te” bet su surišta galva.
ABC Koresp.

g* ‘

Kaina Cr. 60.oo

Sonė Tomarienė, UGNIES ŽIRGAS
iliustracijos Danutės Švedienės. Tai virš

100 puslapių gražių pasiskaitymų kny
ga apie ugnies žirgą, tinginį kurmį, dar
žovių karą, aitvaro vaisius ir kitokius rei
kalus. Dalis knygos yra eiliuota Kalba
prieinama musu jaunimui.
Kaina Cr. 60. oo
if
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