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Kvladas Šakalys spaudos mėnuo
SKAITYK IR PLATINK "MUSU LIETUVĄ"

Pasiekė Švediją iš Lietuvos liepos 19
dieną,pėsčiomis ir slapstydamasis 
per 20 dienų nuėjęs apie 600 kilomet 
rų kelią,per Karelij • *r Suomiją.

Vla do Šakalio gttlu |Sitftúnimu vi
si, kurie gali,turi likti Lietuvoje ir 
savo gyvenimu ir darbais kovoti už 
lietuvių ir Lietuvos laisvę.Deja,šis 
nusistatymas jam nebebuvo įmano
mas. Būdamas vienas iš 45 Maskvos 
memorandumą pasirašiusių asmenų, 
jis buvo Sovietų saugumo tardytas ir 
birželio 1 dieną turėjo būti suimtas, 
ir jam grėsė 10-15 metų bausmė.Tai 
būtų buvęs ketvirtas jo nuteisimas. 
Nuo trylikos metų amžiaus jo susidū 
rimai su saugumo organais buvo daž 
ni. Pagrindiniai kaltinimai .-antis o vie
tinė propaganda ir priklausymas an- 
tisovietinėms organizacijoms.Šaka
lys kalintas pirmą kartą nuo 1961 m. 
kovo 4 d. iki 1967 metų kovo 4 d. ;ant 
rą kartą - nuo 1969 metų sausio 4 d. 
iki 1973 metų sausio 4 d. ;ir trečią 
kartą kalintas nuo tų pačių metų,197i 
m. birželio 1 d. iki 1978 m. birželio 
1 d.Reiškia,jis praleido 16 savo gyve 
nimo metų Mordavijos,Archangelsko 
priverčiamose darbo stovyklose ir 
Vladimiro kalėjime.

Vladas Šakalys asmeniškai kalėji
muose susitikęs kitus patriotus lietu 
vius politiškai subrendo,papildyda
mas motinos ir kitų lietuvių įdiegtą 
jausmą ir brendimą,gavo žinių apie 
Lietuvos praeities kovas už laisvę, 
Rusijos carų,lenkų ir vokiečių kry - 
ŽiuoČių pastangas Lietuvą nutautinti. .

Vladas Šakalys yra gerai susipaži
nęs su užsienio lietuvių pastangomis 
padėti pavergtai tautai ir Lietuvos 
laisvės kovotojams, išblaškytiems po 
Rusijos kalėjimus, priverčiamojo dar 
bo stovyklas ir ištrėmimų vietas .Jis 
pabrėžia padėką lietuviams laisvuos* 
vakaruose už moralinę ir medžiaginę 
paramą kalinamiems ir jų šeimoms

Lietuvos politinės bylos reikalu 
Vladas Šakalys yra nuomonės,kad 
nuo 1945 metų į užsienį išsikėlęs VLI 
Kas nuolatos atstovavo Lietuvos po
grindį ir kovą už valstybingumą,ir 
šito kelio turi laikytis. Yra labai s- 
varbu,kad Lietuvos laisvinimo kova 
užsienyje būtų vedama vieningai, su-

Vladas Šakalys, pasirašęs aktą prieš Sovietų okupaciją Lietuvos, 
S.m.rugpiūČio 28 d.pasiekė Jungtines Amerikos Valstijas.Per 20 dienų 
jis pėsčias perkeliavo Suomiją į Švediją maktimis keliavo, dienomis slė
pėsi. Pan Am.lėktuvu Kennedy aerodrome,N. Y. ,jį pasitiko keletas lie
tuvių su kun.K. Pugevičium.Aerodrome interviu metu iš kairės:V.Šaka
lys, A. Jurašienė - Amerikos Balso korespondentė- 

t

L. Tamošaičio nuotrauka

jungtomis jėgomis.
Vladas Šakalys Lietuvoje paliko ž- 

moną Genovaitę (Laurinskaitę), pen
kių metų dukrą Indrą ir 9 mėnesių sū 
nelį Narimantą Vytį , ir motiną Oną 
Šakalienę. Jis tikisi, kad žinia apie jo 
laimingą pabėgimą yra pasiekusi jo 
artimuosius, bet yra ir giliai susirū- 
pinęs savo artimųjų ateitimi ir sau
gumu, kurie niekuo nėra nusikaltę so* 
vietiniam režimui.

Sustiprėjus lietuvių pasipriešini
mo okupaciniam režimui,sovietai su
stiprino represijas.Areštų banga pa
skutiniuoju metu ypatingai sustiprėjo 
ir,galima laukti, stiprės ateityje. O- 
kupanto represijos nukreiptos į įvai-
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LAIKRAŠTIS, KNYGA - GERIAUSIA DOVANA - NEIŠEINA iŠ MADOS, NE
REIKIA SUKTI IR GALVOS: TINKA KIEKVIENA PROGA - KAI LINKSMA , 
LIŪDNA IR KAI VISKO JAU GANA .

rių įsitikinimų grupes ir pavienius 
asmenis, t ad prieš visą lietuvių tau 
tą. Į šį spaudimą Lietuva atsako su
sitelkimu. Pasipriešinimas tampa s- 
varbesniu už bet kokius įsitikinimus 
religinius ar intelektualinio lygio 
skirtumus. Lietuvių tautos istorijoje 
svarbiausiu reikalavimu tebeliko ne 
kaip gyventi,bet gyventi,ar išnykti.

Pirmas Vlado Šakalio susipažini
mas su lietuvių išeivija įvyko spau
dos atstovams sušauktame susitiki
me, S. m. rugsėjo 2 dieną Washingto
ne , VLIKC' patalpose.

V.Šakalys gimė Vilniuje, 1942 m. 
vasario 9 d. Iš profesijos jis yra op
tikas . ELTA
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DAINŲ ŠVENTĖ LIETUVOJE 1980
-ros rūmuose. Dainų šventė prasidėjo lie--1980 metų respublikinė dainų įšventė 

buvo aštuntooi.
Į ją buvo suvažiavę trisdešimt šeši 

tūkstančiai dainininkų, šokėjų ir muzikan
tų, člš dešimt kartų gausesnio meno savi
veiklininkų būrio.

Šventės renginiai prasidėjo liepos 4 d. 
Iki liepas 9 d. vyko kolektyvų 'konkursai. 
Dėl konkurso nugalėtojų, laureatų vardų 
varžėsi 436 (kolektyvai. Absoliučiai geriau
sio kolektyvo vardą pelnė Vilniaus Uni
versiteto dainų ir (šokių liaudies ansam
blis, kurio vadovas yra V. Aleksandravi 
čius. Miestų kolektyvų grupėje pirmoj j 
vieta paskirta Kauno politechnikos ins
tituto dainų ir šokių ansambliui „Nemu
nas“, vadovas P. Juskonis. Raijonų kolek
tyvų grupėje — Alytaus eksperimentinio 
namų statybos kombinato dainų ir šokių 
ansambliui, vadovė D. Plytniikienė. Miestų 
grupėje — Kauno P. Ziberto šilko kombi
nato dainų ir šokių ansambliui, vadovas

Orkestrų (tarpe pirmąją vietą pelnė Pa
nevėžio J. Švedo pedagoginės aukštesnio- 
'stos muzikos mokyklos liaudies instrumen
tų orkestrais, o geriausiai kankliavo Vil
niaus B. Dvariono vaikų-muzikos mokyk, 
los kanklių ansamblis, vadovė D. Daugėlie
nė.

Mišrių chorų (tarpe geriausiai dainavo 
Kauno kultūros darbuotojų liaudies miš
rus choras ,Leliūmai“, vadovas A. Pet
rauskas.

Moterų chorų (tarpe geriausiai dainavo 
Vilniaus statybininkų kultūros rūmų nu
sipelnęs choras „Eglė“, vadovas J. Kava
liauskas. Kiti .geriausi šventės kolektyvai 
— vyrų choras „Varpas4, mergaičių choras 
„Liepaitės“, berniukų choras „Ąžuoliu
kas4, Šiaulių K. Preikšo pedagoginio insti
tuto kaimo kapela, šakių raj. kultūros na
mų pagyvenusių žmonių šokių kolektyvais. 
Devyniolikoje Vilniaus siaiių keturias die
nas vyko jubiliejinės dainų Šventės daly
vių konkursas, čia atskirose grupėse var
žėsi apie 22 tūkstančiai muzikantų, daini
ninkų čir šokėjų.

Liepos 10 d. į Vilnių jau suvažiavo visi 
dainų šventės dalyviai. Tai 1175 kolekty
vai su 36^000 dalyvių. Jie atstovavo 426, 
500 Lietuvos meno saviveiklos mėgėjų. 
Atvyko 'į Vilnių ir svečių iš Rusijos, Bal
tarusijos, Latvijos, Estijos. Svečiai suren
gė savo , Draugystės koncertą“, kuris įvy
ko Respublikiniuose profsąjungų kuitū-

pos 10 d. ansamblių vakaru Vilniaus Kal
nų parke. Čia dalyvavo apie 20 tūkstan
čių dalyvių. Ansamblių koncertai vyko 
tris kartus: vieną — Ropos 10 d. dir du kar
tus — liepos 11 d. Liepos 12 d., šešta
dienį, prasidėjo dainų dienos iškiloriės. 
Visi dalyviai1 ilšsdrikiavo masinėms eity
nėms -per miestą. Priekinėse kolonose — 
dainų šveptėis meno vadovai, dirigentai, 
baletmeisteriai, režisieriai, dailininkai, 
konkursų nugalėtojai — laureatai, svečiai. 
Kolonos žygiavo per Vilnių, ir smagiem 
dainom ir 'trankiais maršais nuaidėjo 
Vilniaus gatvės, šventiškai papuoštoje 
dainų estradoje Vingio parke, daugiatūk
stantinis choras, isiimfoniniam orkestrui 
pritariant, attiko tokiems atvej.ams būtiną 
įžangą—-'kompozitoriaus Ed.Balsio ir poeto 
E. Matuzevičiaus kantatą „Leninui šlovė“.

■Liepos 13 d. šokių dienos koncertas pra
sidėjo „Žalgirio“ Stadiono aikštėje. Šokė
jų — astuoni tūkstančiai.

Dainų šventės gimimo metais laikome 
1924 m. Iki 1940 metų įvyko trys dainų 
šventės. Dalyvių skaičius': 3-6-8 tūkst.

1946 m. liepos 21d. Dainų šventės klau
sėsi apie 70 tūkst. žiūrovų dabartiniame 
„'Žalgirio44 stadione. «Dalyvavo 11,7 tūkst. 
choristų.

1950 m. dainų šventėje pirmąkart pasi
rodė šekėjai, skudutininkai', oš viso buvo 
26.500 dalyvių, įšokanti penkmetį dainų 
šventės masiškai vyko rajonuose. 1955 m. 
dainų šventėje — 31.538 dalyviai, 1960 m. 
dainų šventės žymiausias įvykis — nauja 
estrada Vingio parke, Vilniuje, 16-kai 
(tūkstančių dainininkų. Beveik 2 ha plote 
telpa 100 tūkst. žiūrovų.

{^šaulyje vienas iš tūpsiančio žmonių PalBa lietuvišPai...

fu vienas iš jų?
R E LO J O A R I A "M A U A "

||| Relógios - Jóias - Despertadores - Bijouterias - Artigos Fotográficos
ip į] Rádios - Gravadores - Canetas - Isqueiros - Pulseiras - Artigos para

presentes em geral e os melhores preços da cidade.

CONSERTOS EM GERAL COM GARANTIA — OFICIN A PROPRIA
l RuaMãuá,422 Fone: 227-1014
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’’TARPTAUTINĖS AMNESTIJOS” 
AKCIJA ŽYPRĖS REIKALl

’’Amnesty International” sekreto-* 
riatas Londone kreipėsi į visas me 
dikų organizacijas, ragindamas jas 
susirūpinti politkalinio Algirdo Žyp- 
rės likimu ir prašyti,kad jis bema
tant būtų paleistas ’’žmoniškumo su
metimais Šiuo metu Žyprė laiko
mas Kazanės Ypatingoje psichiatri
nėje gydykloje ’barbariškomis sąly
gomis”. Žyprė buvo ilgą laiką alina
mas psichotropiniais vaistais Mordo 
vijos lageryje,o nuo 1977 metų Kaza 
nes gydykloje.Tarptautinė Amnestija 
pažymi, kad net tikro nusikaltėlio ne 
galima laikyti tokiomis sąlygomis. 
Be to, Žyprė niekad nebuvo psichiš - 
kai nenormalus. Jam nustatyta ’’re
aktyvinės psichozės ” diagnozė, kuri, 
jei ji ir būtų teisinga,gali būti iš - 
šaukta tų nežmoniškų sąlygų.Tik pa
leidus jį ir stebint normaliomis są
lygomis , būtų galima nustatyti, ar jis 
psichinis ligonis. Visi psichiatrai ži 
no,kad ilgas žmogaus laikymas ne
laisvėje gali sukelti vadinamą ’’reak
tyvinę psichozę”.Nepaleidus jo,bet 
koks kitokis gydymas,ypač naudojai! 
narkotikus, ne tik nepagerins kalinio 
būklės , bet ją pablogins ir pastatys 
pavojun jo sveikatą ir gyvybę. ”Tarp 
tautinės Amnestijos” iniciatyva, Žy p- 
rėš reikalu rašomi indivudualūs ir 
grupiniai laiškai Kazanės Ypatingos 
psichiatrinės gydyklos administraci
jai ir Sovietų Sąjungos Generaliniam 
prokurorui Rudenkai.

SKANDINAVAI KOVOJA DĖL 
LIETUVIO

Amnesty Initem'aJtional organizacijos da
nų skyrius išspauldino 13.000 atvirukų, 
adresuotų Lietuvon prokurorui.

Atviruke prašoma peržiūrėti Henriko 
Jaškūno bylą.

1977 m. H. Jašlkūnas už ,/tautinius ir 
'politinduis“ įsitikinimus buvo nuteistas 10 
metų sunkaus darbo lagerio ir 5 m. trem
ties.

Didelė atviruku dąljg hnvo ifohtfjjta iš 
Skandinavijos.
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LIETUVIS PASKIRTAS 
| MADRIDO 

KONFERENCIJĄ
JAV prezidentas J.Carter š.m.lie 

nos mėn. 25 d, oficialiai paskelbė 30 
asmenų pavardes, kuriuos jis parinko 
būti visuomenės atstovais JAV delege 
cijos sudėtyje šį rudenį Madride įvyk 
siančioje Europos Saugumo ir Bend
radarbiavimo konferencijoje. Pakink
tų atstovų tarpe esama ir vieno pabal 
tlečio - Rimo Česonio. Džiaugiantis 
prezidento skirtu dėmėsiu lietuviui , 
teigiamai tenka vertinti faktą, kad bu
vo parinktas Lietuvoje gimęs asmuo.

R. Česonis gyvena prie Philadel- 
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Prie paminklo Žuvusiems už Lietuvos laisvę aukurą uždega vyr.meno va-
dovė Nijolė Jasėnaitė-Pupienė su šešių kraštų atstovėmis.

phijos ir yra 44 metų amžiaus. 1959 
metais jis bakalauro laipsniu baigė
Maryland© universitete užsienio tar- Z. Degučio nuotrauka
nybos ir tarptautinių ryšių studijas. 
Yra vedęs Romą Misiūnaitę ir augina 
lietuviškai sąmoningą šeimą.Dabartį 
niu metu dirba General Elictric kom
panijoje, rajoninio vadovo pareigose. 
Prieš keturis metus R. Česonis akty
viai įsijungė į prezidentinio kandida
to J. Carter rinkiminę kampaniją.Jan 
rinkimus laimėjus, R. Česonis plačiai 
pravėrė lietuviams duris į Baltuosius 
Rūmus. Carterio perrinkimo komisi
joje R. Česonis yra paskirtas būti lie* 
tuvių atstovu ir koordinuoti rinkimi
nius uždavinius Amerikos lietuvių tai 
pe;

Š. m. liepos 29 d. Baltuose Rūmuose 
įvyko pirmasis parinktų delegatų su
sitikimas su JAV delegacijos į Mad
rido konferenciją. Planuojama ateity
je sušaukti visą eilę pasitarimų, ku
rių metu visuomenės atstovai per - 
duos savo siūlymus Valstybės dep-to 
pareigūnams ir kongr. Dante Fascell 
vadovaujamos Helsinkio komisijos pa 
reigūnams.

Parinktų 30-ties atstovų sudėtyje 
esama visos eilės teisininkų,univer
siteto profesorių,unijų vadovų,tauty
bių sambūriuose dalyvaujančių parei
gūnu. R. Česoniui teks darbuotis. kad 

PARDUODAMAS
vertingas sieninis 

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS 
dydis: 80 x 60 cm

Kreiptis į Šv. Kazimiero parapiją, 
R.Juatindiba, 28, tel. 273—0338 

lietuviškieji interesai nebūtų nustum
ti į šalį ir ieškoti savo siūlymams są 
jungininkų,ypač pavergtų tautų atsto
vų tarpe. R. Česonis savo pagalbą jau 
yra pasiūlęs latviams ir estams,ku
rie savo atstovų delegatų sudėtyje ne
turi. Tvirtai tikime,kad lietuvio atsto 
vo buvimas JAV delegacijos sudėtyje 
paveiks JAV-se drąsiau kelti paverg
tų tautų balsą ir jų troškimą būti ne
priklausomomis .

Aktyviai veikia Lietuvių Bendruo
menėje,eidamas atsakingas pareigas

VLIKO PIRMININKAS DR. K. BOBELIS 
BRITANIJOJE

VlT-co pirm. dir. K. Bobelis į D. Britani
ją atvažiavo rugsėjo 26 d., penktadienį.

DIBILS pirmininko Z. Juro lydimas, šeš
tadienį jis (buvo nuvažiavęs į Mančesterį 
— į LKIB sąskrydį. O įpiinmadienį aipíanfcé 
Lietuvos Atstovą V. Bailoką, dalyvavo Eu
ropean Liaison Group tarybos posėdyje, 
tairėsi su DBLS 'Centro Valdyba ir turėjo 
kitokių susitikimų ir pasimatymų.

BRITANIJOS LIETUVIŲ JAUNIMO 
SĄJUNGOS IŠVYKA i BELGIJĄ

Britanijos Lietuvių Jaunimo Sąjunga 
spalio 10-1'2 d. d. organizuoja išvyką į 
Belgijos Otstendę.

duos keletą koncertu, o dail. Tamošai
tienė ir Veselkiené praves audimo kur
sus. Juos visus globos Venezuelos Lie
tuviu Bendruomenė.

PLB Inf.

ACESSÓRIOS PARA AUTOS

AV. GOIÂS, 3324SÃO CAETANO DO SUL

PAL I VANAS
TOCA FITAS — RODAS — PNEUS 
SONORIZAÇÃO P/AUTOS.

LAISVĖS RADIJAS PASILIKS 
MIUNCHENE

Dr. J.A. Gronouski, Board for Inter 
national Broadcasting pirmininkas , 
raštu pranešė Bendram Pabaltiečių 
Komitetui Washingtone, kad jų institu
cija nepritaria minčiai perkelti Radic 
Free Europe/Radio Liberty iš Miun
cheno į New Yorką.Šis ir kiti šalti
niai rodo,kad tas radijas ir toliau pa
siliks Miunchene.

Sol. Nerija Linkevičiūte ir Bernar
das Prapuolenis, dail. Anastazija Ta
mošaitienė ir Aldona Veselkiené PLB 
valdybos siunčiami, šj rudenį vyksta j 
Pietų Ameriką. Jie visi dalyvaus Ko
lumbijos Lietuviu Kultūrinėje Savai
tėje, kuri įvyks š.m. lapkričio 4-11 
dienomis Bogotoje. Solistai išpildys 
programą, o ponios Tamošaitienė ir 
Veselkiené suruoš audiniu parodą ir 
aiškins lietuviu liaudies audimo meną. 
Po to vyks į Venezuelą, kur solistai

RADIOS AM, FM.

FACILITAMOS PAGAMENTOS.

FONE: 4414766.



Mirė Rašytojas
ALOYZAS BARONAS

Rugsėjo 7 d. ,6:30 val.vak. , posun 
kios ir ilgos ligos mirė rašytojas, po
etas ,humoristas a. a.Aloyzas Baro
nas.

Velionis buvo gimęs 1917 m. gruo
džio 12 d. Vabalninko miestely, Biržų 
apskr. 1941 m. baigė Suaugusių gim
naziją Kaune, vienerius metus studi
javo techniką, vėliau Kauno ir Frank
furto univers itetuose - literatūrą ir 
filosofiją. 1949 m. atvyko į JAV ir ap
sigyveno Bostone , paskui atvyko į 
Chicagą ir visą laiką gyveno Cicero 
mieste.

Jau nuo 1937 m. pradėjo reikštis 
nuotaikingais eilėraščiais jaunimo 
laikraštėliuose. Vokietijoje yra iš - 
spausdinęs laikraščiuose nemažai no
velių , bet pirmą beletristinį kūrinį - 
novelių rinkinį ’’Žvaigždės ir vėjai" 
išleido JAV-se.Po to "Debesys plau
kia požem.u'ir "Užgesęs sniegas"; 
romanus "Sodai už horizonto’* "Mė
nesiena’5, ’ Ueniši medžiai", "Liep
tai ir bedugnės". "Trečioji moteris’
- L limėjęs "Giedros"premiją, "Pa
vasario lietus", "Vėjas Lekia Lygu
ma" "Laisvosios Lietuvos" premija, 
daug kitų romanų ir novelių, uo kūri
nių yra išversta į anglų ir latvių kal
bas. Dr. S. A liūno slapyvardžiu rašė 
humoristinius eilėraščius.Taip pat 
yra dar paruoštų kūrinių, laukiančių 
leidėjų.

A.a.Aloyzas Baronas rugsėjo 9 d. 
buvo pašarvotas Vasaičio-Butkaus 
laidojimo koplyčioje,Cicero,kur rug- 
sėjo 10 d. vakare įvyko atsisveikini
mas.

Įnešus Lietuvos ir ateitininkų vė
liavas, trumpą žodį tarė Aldona Pra- 
puolenytė.Rašytojų s-gos vardu kal
iojo poetas Kazys Bradūnas; Ateiti
ninkų federacijos - dr.Adolfas Darnu 
šis, "Draugo" redakcijos -kun. Pra
nas Garšva; PLB valdybos vykd.,vi
cepirmininkas Vacys Kleiza,dr.Ka
zys Ambrozaitis ir Lietuvių Fondo
- dr. Antanas Razma. Po kalbų buvo 
perskaitytos ištraukos iš jo kūrinių. 
Pabaigoje atsisveikinimus užbaigė 
dr. Petras Kisielius.

Daugybė žmonių praėjo pro jo kars 
tą,nes ne visi tilpo koplyčioje.

Rugsėjo 11 d. 9 vai. ryto buvo nuly
dėtas i Šv. Antano parapijos bažnyčią

A.a. rašytojas Aloyzas BARONAS , 
L. L. knygos "Vėjas Lekia Lyguma" 
laureatas.

kur buvo koncelebracinės šv. Mišios. 
Mišioms vadovavo klebonas kun. Jo
nas Stankevičius. Mišių metu giedojo 
sol.Dana Stankaitytė ir sol. Jonas 
Vaznelis. Prieš išvežant į kapines 
vysk. V. Brizgys davė paskutinį palai 
minimą.

Į kapines a.a. Aloyzo Barono kūną 
palydėjo didelė minia žmonių. Po lai
dojimo apeigų visi dalyviai buvo pa
kviesti į Golden Age restoraną pietų, 
kur dar prisiminė apie velionio nu
eitus rašytojo darbus.

LAISVOJI LIETUVA

SPAUDOS DARBUS
GREIT
GERAI 
PIGIAI

Rua Juatindiba, 28 — Tel. 273-0338 -

SPAUSTUVĖ

KAIP VADINTI GIMINES?
Lietuvių kalboje ils tiesų yra daugiau 

giminystės ryšius reiškiančių žodžių, ne
gus vartojame. Vartoseną dažnai nulemia 
tarmė, iš jos atsineštieji žodžiai; nauji sun
kiau įsimenami, sunkiau tampa mūsų 
„nuosavybe“. Be to, giminystės terminai, 
nors ir gana pastovūs, kaip viskas kalbo
je, kinta; vieni jų užmirštami, Ikiti imami 
vartoti dažniau, įgauna užmirštųjų reikš
mę. Kaip matysime, daugelis giminystę 
reiškiančių žodžių yra daugiareikšmiai; 
jie nusako ne vieną, o keletą giminystės 
santykių.

Pirmiausia pakalbėsime apie šeimos gi
minystę. Ją nusako tokie žodžiai: tėvas, 
motina, sūnus, duktė. Tėvo (motinos) tė
vai — senelis, senelė; senolis, senolė; mo
čiutė, tėvukas ir pan. Tėvo (motinos) 
brolis — dėdė (retas žodis — a vynas -- 
motinos brolis). Tėvo (motinos) sesuo -- 
teta. Dėdės žmona — teta, dėdina, dėdie
nė. Tetos vyras — tetėnas, dėdė. Dėdės (te
tos) vaikai — pusbroliai ir pusseserės 
(kantais dar brolėnai ir seserėčios). Brolių 
ir seserų vaikai — brolvaikiai ir seservai- 
kiai. Sesers duktė — seseraitė, seserėčia, 
dukterėčia. SeSers sūnus — seseraitis, se- 
serietis, seserėnas, , seserynais, sūnėnas. 
Brolio duktė — brolėčia, brolaitė, broly čia, 
dukterėčia. Brolio Sūnus — brolaitis, bro- 
liūnas, brolėnas, sūnėnas, brolainis, bro- 
liasūnis. Beje, sūnėnas ir- dukterėčia kai 
kuriose tarmėse reiškia anūką ir anūkę. 
Sūnaus ar dukters vaikai dar vadinami: 
dukraitė, sūnaitis, dukterėnas ir pan.

Kita giminystės terminų grupė labiau 
susijusi su santuoka. Šiai grupei priskir
tume tekius žodžius: marti — sūnaus 
žmona; žentas — dukters vyras; anyta — 
vyro motina; šešuras — vyro tėvas; uoš
vis — žmonos tėvas; uošvė, uošvienė — 
žmonos motina; moša — vyro sesuo, die
veris — vyro brolis; dieverėnas, dieverai- 
čia — vyro brolio vaikai; dieverienė — 
vyro brolio pati; svainis — 1, sesers vy
ras, 2) vyro brolis, 3, žmonos brolis, 4) 
žmonos ar vyro Sesers vyras; svainė — l) 
žmonos sesuo, 2) vyro sesuo, 3) brolio 
žmona, 4) žmonos ar vyro brolio žmona; 
brolienė — brolio žmona. Sutuoktinių tė
vai vieni kitus vadina svotais (tėvą svo
tu, o motiną — svočia).

Kaip matome, žodžių, nusakančių gimi
nystę, ne tiek jau mažai. Taigi ir turtinti 
savo šnekamąją kalbą yra iš ko.
Rita Petrokienė (iš „Mokslas ir gyveni
mas“)

«Basa

Parque da Moóca - S.P.
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KUN. PETRAS M. URBAITIS 

Kinijos 
mi^onlrrius 
pASÁkojÀ... 
SUIMTAS KAIP ' SUKILĖLIU GY DY-

TOJAS"

Bet ir su visais šitais neramumais 
misionieriaus veikla nebuvo nutraukta.

Po aukščiau minėtų sukilimų sekan
tį šeštadienį kartu su vienu vaikinu 
pėsčiomis išėjom kalnų link aplankyti 
vieną kitą ligonį o kartu ir užsitikrinti 
kaip eina tenyškių katekumėnų reika
lai. Grįžtant atgal ir pereinant netoli 
miškelio per didelėms žolėms apaugu
si plotą, staiga pasigirsta įsakymas su
stoti. Atsigręžiam ir, štai žolėse gulėję 
keli kariai ir atstatytais šautuvais pa
šoksią ir artinasi prie mūsų.Pasirodo, 
jie jau turi vieną suimtą ir tvirtai suriš
tą vyrą.

Seka smulkus perkratymas. Po to bu
vom nuvaryti j netoli esančia, policijos 
būstinę. Čia sekė apklausinėjimas:
— Kur palikot vaistus ir bandažus? — 
klausia pikto veido kvotėjas.
— Kokius vaistus? Kokius bandažus?
— nustembu.
— Argi ne pas sužeistus sukilėlius bu- 
bai nuėjęs?
— Ne pas sužeistus sukilėlius, bet pas 
sergančius pacapijiečius. — atsakiaujiet 
išvardydamas aplankytus asmenis.

Po ilgų išsamių pasiaiškinimų paga
liau buvau paleistas.

Kiek supratau, buvau palaikytas Su
kilėlių gydytoju"...

“AMERIKIEČIU, ŠNIPAS“. . .

Komunistų tarpe nėra mažiausio pa
sitikėjimo. Jie vieni kitus prižiūri, vie
ni kitais abejoja, vieni kitų bijosi. Ne
pasitikėjimas užsieniečiais arba, kaip 
jie sako, "imperialistų šalininkais,ame
rikiečių šnipais" yra dar didesnis.

Kaip tyčia, mano dokumentai bu
vo neaiškūs: lietuviškas pasas su Ame- 
rikos konsulatų antspaudais. Dėl to 

C Dra. HELGA HERING 'į
MEDICA - GYDYTOJA

HOMENS SENHORAS CRIANÇAS

KALBAMA LIETUVIŠKAI
Av. Eulina, 99 - V. Sta. Mara das 8 DO as 12 h. 

das 1400 às 18:00 Fone: 265-7590 
Rua Quartim Barbosa, 6 • B. do Limão

MUSŲ LIETUVA
■ r ......... ..................num......................  ... i

jau iš pirmųjų dienų jie mane palaikė 
"sektinu, ypatingai pavojingu tipu,net 
šnipu vadu. . "

Jų pyktj didino tikinčiųjų prie mi
sionieriaus prisirišimas, jų vieningumas 
ir drąsa. Ypač misijos jaunuoliais,pri
klausančiais prie veiklaus "Kun. Bos- 
ko ratelio", jie reiškė didelį nepasiten
kinimą dėl šių atsparumo diskusijose. 
Buvo prieita prie tikro grąsinimo.
— Jeigu tu surasi ką blogo mūsų religi
joje, galėsi uždrausti man j bažnyčia 
lankytis. Kitaip — ne, — buvo atsaky
ta vieno iš jaunuolių.

Kitas:
— S ji paveikslą pakabino mano tėvelio 
senelis. . .Jeigu užsispirs! jį nuo sienos 
nuimti, atsimink, kad su manim turėsi 
reikalą. ..

Dar vienas:
— Jeigu mergaitės neteka, tai jų reika
las. Jos niekam blogo nedaro. Iš kitos 
pusės,jūs tikrinate atnešę laisvę ir mo
terims. Tad palikit joms laisvę pasi
rinkti gyvenimo būdą, kokio jos nori»

Vistik nedavė leidimo kelioms 
mergaitėms norinčioms vykti j miestą 
ir tenai pasiaukoti savo tautiečių gero
vei pasidarydamos vienuolėmis.

Atsitiko, kad 1950 metų šv. Kunigo 
Jono Bosko šventę buvo norima švęsti 
su dideliu pamaldumu. Prie jos prisi— 
rengti jaunuoliai buvo nutarę turėti tri
jų dienų rekolekcijas. Raudoniesiems 
tas nepatiko, ypač girdint skambi
nant varpą daug kartų į dieną. Žmo
nių paklusnumas varpo skambėjimui 
dar labiau juos pikino.

Greit buvo gautas įsakymas varpo 
daugiau nebeskambinti ir, be to "dėl 
liaudies reikalų duoklę išmokėti".Misi- 
nieriuspristatė atsakomingiausiam val
džios pareigūnui.
— ID)ėl ko uždrausta skambinti varpą?
— Nes tai pavojinga jums ir mums. Ži
not, kiek banditų randasi ant kalnų?
— Užtikrinu, kad nieko blogo dėl var
po skambėjimo nei jums,nei mums ne
atsitiks. Jau nuo šimto su viršum me
tų mes tą varpą skambinam. . .
— Tada galite ji skambinti ir toliau. . 
Tačiau, , ,— pridūrė kažką murmėda
mas.
— Turiu dar ir kitą reikalą. Norėčiau 
žinoti, kodėl iš manęs misionieriaus 
kurs tiek rūpinuos pačiais vargingiau
sias liaudies žmonėmis ir beveik jo

J. BUTRIMAVIČIUS
ADVOCACIA

CIVIL Inventario, Despejo, etc. COMERCIAL: Falência, Cobrança, etc
TRIBUTÁRIA: I mposto de Randa. ICM, IPI

Rua Bario de Iguape, 212 - 4o amLs/45 • Liberdade Fone: 279-593 7
Horário das 9 D0 às 11D0 e das 14:00 às 18300

Rua Campos Novos, 590 - V. Zetina • Horário das 19:00 às 21 DO
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kios paspirties iš užsienio nebesulau
kiu, reikalaujate dar ir duoklę jums ? 
Kurgi aš galiu imti tuos pusę milijono 
dolerių?
— Aha. . .Jeigu taip, tai nemokėk...

Misionieriui rodės, jog jo misija bu
vo pasisekusi. Bet po to raudonieji li
kosi dar labiau įtūžę.

Po savaitės kitos, jau viską suorgani- 
vę ir gyventojams paskelbę, pranešė 
misionieriui:
— Ryt; ateisim j jūsų bažnyčią labai 
svarbiam susirinkimui ir rinkimams.

Aišku, norėjo paversti bažnyčią mi
tingo vieta.

Teko eiti per atsakomingus valdžios 
žmones. Bet jų nebuvo galima surasti. 
Pagaliau surasti, vieni pas kitus vari- M 
nėjo. Galų gale susiradau "Darbo gru
pės" viršininką, beveik dar vaikas, 
kuris,betgi buvo spėjęs daug neapykan
tos misionieriui parodyti. Pasirodė, jis 
buvo atsakomingiausias ir už bažny
čios išniekinimo iniciatyvą. Pasakiau, 
kad rytojaus dieną susirinkimo nei 
rinkimų nebus galima bažnyčioj daryti 
nes aš dar nesu gavęs leidimo iš Vys
kupo. Jeigu reikia kėdžių ar suolų, no
riai mes juos paskolinsim. Reikalui e— 
sant paskolinsime ir kiemą.. .

Aišku, ir iš čia dantų giežimo.
Bus daugiau

V. Gytis
MYLIMAJAI

Kai danguj sidabro mėnuo 
Linksmai šypsojo nakčia - - 
Pamačiau tave tik vieną 
Ir pamilau paslapčia.

Slinko dienos - - laikas bėgo. 
Slėpės liūdna užmirštim, 
Bet įdiegtas meilės diegas 
Neliks amžių paslaptis.

Aš liūdėjau tamsią naktį 
Prie Ventos tamsių bangų - - 
Kol lotelj ėmė įtekti 
Piktas sukūrys audrų.

Nors man audros pavydėjo 
Ir grasino man mirčia 
Nors ir širdj man skaudėjo, 
Bet mylėjau paslapčia.
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H.Mošinskienė

VĖJAS, JŪRA IR LITERATŪRA

Rugsėjo m. paskutinį šeštadienį Li
teratūros būrelis įvažiavo į H. ir J. Va
lavičių šeimos ištaigingą vasarvietę — 
Suarão, tame nuostabiame pajūry, ku
rį pažįstu nuo 1956 m. ir pėstele ketu
ris kilometrus pasivaikštinėjant, gali
ma pasiekti Itanhaen — Brazilijos pa
laimintojo José de Anchieta katekiza- 
cijos centrą.

Suvažiavo labai gražus būrelis, kas 
nuosavo susisiekimo priemone, kas 
Kombi" kun. saleziečių patiekta pa
togumui, kas autobusu. —

Jaukioje didelėje salėje buvo visiems 
vietos. Jaunimo veidai, dar labiau gai
vino visą aplinką ir nuotaiką. O ypatin
gai malonu, kad susilaikėme ir svečią, 
viešnių, Mag.Vinksnaitienės ir Danu
tės Silickaitės Jones.

Janina Valevičienė skaitė savo prisi
minimų epizodą "Vėlyvas svečias". 
Taip g era konstatuoti, kad turime sa
vo tarpe rašančių taip jautriai per
duodančių savo išgyvenimus, tokiu gi
liu prieraišumu glamonėjančius praeitį 
vaikystės,mylimų tėvų kievieną žvilgs
nį, judesį, net balsą. Visi likome sujau
dinti, visi jautėme tai, ką išgyveno skai
tančioji, -

Sekė kun. Pr. Gavėno prisiminimų 
epizodas "Gyvatė kavoj". Tenka pri-■ 
pažinti, kad daug sveiko ir gražaus hu
moro turi Pr. Gavėnas savo aprašy
muose. Jauti švelnų, gerą žmogų, nie
kuo nesiskundžiantį,bet randantį gyve
nime, kad ir tragiško momento metu 
sąmojaus šveistą liepsnelę.

H.Mošinskeinė pristatė būreliui An
trojo Kaimo" suglaustą apžvalgą iš "De
šimtosios Pradalgės" — "Nidos" klubo 
100 leidinio, Anglijoje. "Antrasis Kai
mas", tai yra JAVbėse susidariusi tea
tralų grupė, kuri lanko įvairius miestus 
suvaidindama trumpus epizodus iš kas
dieninio gyvenimo,bet turinti didelį pa
sisekimą."Dešimtoje Pradalgėje", kaip 
tik yra įdėti jų repertuaro 9 rašytojų 
trumpučiai, bet labai aktualūs gyveni
mo buičiai scenos vaisdeliai. —
Juos skaitė Alt. Petraitis ir H.Mošins
kienė.

Mag. V inkšnaitienė — viešnia, pa
skaitė savo kūrybos eilėraštį, pajūrio 
nuotaikos įkvėpta, kur autorė riša sa
vo tylų tėvynės ilgesį su didingo okea-

j

ÍM •-•Av.VvAv v.-. ■ .

Mūsų kleboną
KUN. PRANĄ GAVĖNĄ

gimtadienio proga (11.X.) zg
linkime daug laimės, geros sveikatos ir gausios 
Dievo palaimos darbe mūsų tarpe.

Mokos Maldos Apas’talavimo moterys

no skubėjimu į smėlėtus krantus. Ir 
gal dar ryškesnis tapo poetės ilgesys, 
kai sekantį rytą audringas okeanas ošė 
ir bangų baltomis keteromis nuo pat 
horizonto veržėsi j akimis neaprėpia
mą, pilkos dienos, lietučio.drėkina
mas ramių kopų smiltis. —

Mūsų pobūvis užsitęsė iki vidurnak
čio. Vyresnieji, jau nuvargę, nuėjo mie
goti. Jaunimas dar savo tarpe turėjo iš
sikalbėti, dar savo pramogai rasti "iš- 
siduksojimų" valandėlę. . .Ji nutyso iki 
paryčiui. -

Niekam neatėjo noras grįžti j S.Pau
lo tvaiką. Susitalpinome pas Valavičius 
kiti pas P.Vinkšnaičius, kiti P.Jūraičių 
apartamentuose. —

Sekmadienio rytą 11 vai. susirinko
me vėl visi Valavičių vasarvietėje, Čia 
kun.Pr.Gavėnas atlaikė šv.Mišių auką. 
Dideliame susikaupime klausėmės jo 
pamokslo,kuriame jis išaiškino visiems 
"Eucharistijos" prasmę.Didžiosios Au
kos ryšį su žmogumi, kuris yra toje 
Aukoje dalyvis ir bendrininkas Kris— 
taus kančios. —

Alf. Petraičiui grojant "lūpine fis
harmonija" giedojome lietuviškas gies
mes, o ten, už netolimų kopų Okea
nas ošė savo amžiną ir didingą orato
rija, savo nusilpusios bangos dūžyje 
alpdamas smėlyno lėkštame krante. —

Sekmadienis buvo pilkas ir vėjuotas. 
Bet mes visi buvome tokie šviesaus sa
vo tarpe, tokie viens kitam artimi. . . — 
tokie lietuvių dvasios pilni. . .

Gal todėl, kad gamta suartina žmo
nes. Gal todėl, kad šeimininkai mus 
taip jaukiai priėmė ir pavaišino, o gal 
ir todėl, kad mūsų būrelis niekada ne
liečia jokių opių, erzinančių nuotaikas 
temų. —

Mes sueiname, suvažiuojame vieni 
pas kitus pasidalinti tuo, kas visiems 
įdomu, kas mus atitolina nuo pilkos 
monotonijos, kas įduoda jėgų gyveni
mo tęstinumui, kurį nejučiomis per-

Sveikiname f

duodame savo vaikams, jaunąją lietu
vių išeivių kartai neprievartaujant, ne
pažeidžiant jų bręstančios pasaulėžiū-' 
ros, tik tvirtu nusistatymu išlaikyti 
LIETUVYBĘ Brazilijos išeivijoje. —

Sekantis, 99-tasis literatūros būre
lio pobūvis įvyks A. ir H. Mošinskų 
bute, spalio mėn. 25 d. vakarą, Rua 
Prof. João Arruda, 176, ap.12 Perdi
zes, telef. 65-0907.

H.Mošinskienė

dosnios Širdys

Sekmadienį 28 rugs. V.Anastácio 
buvo lietuviškos Mišios. Žmonių atė
jo nedaug, nes oras buvo nekoks, ta
čiau po Mišių,p.Žarkauskas, lyg nety
čia, pakvietė kunigą pas žentą ant žu
vų". Nuvykus tenai, pasirodė, kad pp. 
Valučiai buvo sukvietę visą V.Anasta- 
cio būrelį, maždaug 50 žmonių, savo 
26 metų vedybų sukakčiai paminėti. 
Žuvis, graži p. Juozo Valučio sužvejo
ta menkė, buvo tik priežastis.

Gražiai praleidom popietę, žiūrėda
mi j pirmųjų ir j sidabrinių vestuvių al
bumą, o paskui vaišindamies prie pui
kiai paruošto bendro stalo.

Vienas kitas iš sumanesnių komen
tavo: — Pp. Valučiai turto sau nekrau— 
a, bet kai tik kokia proga, jų džiaugs
mas pasidalinti su kitais.

Dar kitą dalyką galima būtų pridė
ti: — Jų niekad nematysi sėdint sau ra
miai nuo pradžios iki galo ir valgant, 
bet visuomet linksmai patarnaujant ki
tiems. Toks širdies dosnumas sužadina 
dpekingumą ir verčia susimąstyti, nes 
matosi kaip dar yra žmonių, kurie su 
visu paprastumu praktikuoja Viešpa
ties nusistatymą:
— Aš neatėjau j pasaulį, kad man pa
tarnautų, bet kad aš patarnaučiau ki
tiems .

Kun. S.Šileika

RYMANTĖ STEPONAITIS
TRADUTORA JURAMENTADA 

LITUANO
Das 19 as 21horas: 

R.Pedroso Alvarenga, 
505, - ap.57 Tek: 
852-0677, São Paulo

Horário Comercial: 
Teis.: 853-0026 
881-7792

B

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

Mini-sombrinhas. tipo Italiano e Alemão.

Vicente Vitor Banys Ltda.

Rua Coelho BarradasJ04 • V. Prudente • Fone: 274-0677 Res.: 2744886
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MŪSŲ ŽINIOS
NEMUNAS IR VOLUNGĖ 

PAVASARIO FESTIVALYJE

Jau keletas metų iš eilės, kai Japo
nų Kolonija São Paulyje ruošia tarptau
tinių dainų ir šokių festivalį primąią 
pavasario diena. Visos Brazilijoje gy
venančios tautinės grupės yra kviečia
mos dalyvauti šioje šventėje su daino
mis ir šokiais. Mūsų jaunimas irgi mie
lai prisideda su Šokių Ansambliu "Ne
munas" ir Jaunimo Choru "Volungė".

1980 metų rugsėjo 21 diena,sekma
dienį 14 vai. Japonų Kultūros Namuo
se, Rua São Joaquim, Liberdade São 
Paulo įvyko labai sėkmingas visų gru
pių pasirodymas. Į salę suplaukė dide
lė masė jaunimo ir publikos. Matėsi 
įvairiais tautiniais rūbais pasipuošusio 
jaunimo: japonų, lenkųųkraihiečių si- 
rų, ispanų, brazilų ir, aišku, lietuvių.Di
delį dėmesį atkreipė įeinamoje salėje 
suorganizuotos parodėlės, kur matė
si daug įdomių tautinio motyvo ekspo
natų. Jono Lukoševičiaus ir Silvijos 
Bendoraitytés—Machado kampelis bu
vo labai gražiai ir turtingai papuoštas 
juostomis, vėliavėlėmis, raktinukais, li
pinėliais, ir šiaip įvairiais taut, meno iš
dirbiniais.

Apie antrą valandą su nedideliu pa
vėlavimu, prasidėjo šventė. Po neilgos 
įžanginės kalbos, buvo pristatytos vi
sos dalyvaujančios grupės ir sugiedota 
Brazilijos tautinis Himnas. Po to daina
vo lenkų, ispanų, japonų brazilų, ven
grų ir mūsų "Volungės" chorai.

Gražus musų jaunimas pasipuošęs 
tautiniais rūbais. Dainavo penkias dai
nas, kurios buvo paaiškintos ir prista
tytos publikai portugalų kalba. Be abe
jo, kad pasisekimas buvo absoliutiškas. 
Nežiūrint,kad choras dar jaunutis— tu
ri vos dviejus su pusę metų, tačiau bu
vo galima pastebėti didelę pažangą.Dai 
navo laisvai, nesusivaržę, gerais sude
rintais balsais, veiduose matėsi džiaugs
mo spindesys. Visi plojo daug ir nuo
širdžiai. Pianu lydėjo Silvana Banytė, 
dirigavo Kristina Valavičiūtė.

Po pertraukos, pasibaigus dainoms, 
suplaukė šokėjai. Ir vėl mūsų jaunimas 
pasirodė gražiai ir iškilmingai. • Buvo 
sušokti 5 šokiai, kurie sukėlė didelį en
tuziazmą publikoje. Be abejo mūsų

I METINĖS MIŠIOS^ Į
I už ELŽBIETA ir JUOZĄ |

BARBĄ |I
bus atlaikytos š.m. trečią sek- I

I madienj (spalio 19 d,) 8:15 vai. |
| N.S. de LOURDES bažnyčioje 
g (Agua Rasa) |
i Antanas ir Elena |

Augustaičiai

MŪSŲ LIETUVA

BRAZILIJOS LIETUVIŲ B-NÉS VALDYBA

už A+ A URŠULĘ JOTEIKIENĘ 3 mirties metu proga 
ir už švogerio VINCO KULIEŠIAUS sveikata bus atlaiky
tos sekmadieni, spalio 19 dieną, 17:00 valandą šv. Kazi

miero parapijos koplyčioje.
Artimi ir pažįstami kviečiami dalyvauti.

Julia Joteikaite G ai vão

DĖMESIO! DĖMESIO!
Lapkričio 9 d. organizuojame

Iš VYKĄ I LITUAN1KĄ
Kviečiame visus ir visas organizacijas paskirti tą dieną tam parengimui. 
Pelnas skiriamas jaunimo išlaidoms Pietų Amerikos Kongrese. 
Smulkesnės informacijos bus paskelbtos vėliau.

n

Jaunimo pasirodymasbuvo vertingas it 
žavus. Šokiai atlikti sklandžiai ir leng
vai, didelis "bravo' Silvijai Bendoraity- 
tei—Machado ir Jonui Lukoševičiui.

Reikia pabrėžti, kad tokia šventė 
yra nepaprastai svarbi Brazilijoje gyve
nančiam jaunimui, nes duoda jiems 
progos pasirodyti ir iškelti savo tau
tų meną, vienas kitą pažinti, supras-:; 
ti. Reikėtų tik ateityje juos parem
ti savo atsilankymu ir kviesti dalyr-u 
vauti daugiau vietinės publikos: drau
gu, kolegų, kaimynų, studentų.

Gaila, tačiau mūsų žmonės yra gana 
tingūs, kai reikia nueiti j kokį nors lie
tuvišką subūvimą, Labai gaila, norėtųsi 
matyt daugiau naujų veidų, daugiau pu
blikos. . .

Sveikinu "Nemuną"i'r "Volungę" ir 
linkiu jiems daug džiaugsmo ir pasiseki
mo ateityje, kad jie visada ir toliau taip 
žibėtų mūsų kolonijoje.

Janina Valavičienė

LITUANIKA
Dvi savaitės dirbo Lituanikoje že

mės lyginimo mašina. Buvo nulyginta 
žemė ir iškasta dauba maudymosi ba
seinui, be to išlyginta žemė krepšinio 
aikštei ir padidinta futbolo aikštė. Pa
daryta du tvenkiniai žuvims, palygin
ta žemė automobiliams statyti ir pra-

Dr. ALEKSAS KALINAUSKAS 
ADVOGADOS

Inventário, Despejo, Desquits, Divorcio, 
Processo Crime, Processo Tratai hista, Etc.

Rua 15 de Novembro, 2-44 - 4 and. • Conj, 9 - Fone: 37-8958

70.000,00 kruzeirų. Taip pat nupirk-- 
ta baseino statybai geležis už 127.710, 
kruzeūjų. Darbininkų maistu rūpinosi 
p. Ona Šimkevičienė ir Uršulė Cvir- 
kiene.

Atžymint pavasario pradžią sody
boje buvo pasodinta 100 dekoratyvi
nių medelių.

P.Guzikauskas baigia paskutinius sa
vo namo jrengimus.Medvėderių namas 
jau baigtas. Banių namui jau greit bus 
dengiamas stogas. Pumpučių namo jau 
kyla sienos. Netrukus bus pradėta Pe
traičių namo statyba.

Lituanikos lankytojų skaičius didė
ja. Užpraeitą šeštadienį, be jokios spe
cialios progos , j Lituanika buvo suva
žiavusios 7 šeimynos.

Neseniai Lituanikos svetainėje vie
šėjo Lietuvių Sąjungos Brazilijoje eks
kursija. Praeitą sekmadienį buvo susi
rinkę ateitininkai sendraugai.Dėl blo
go oro šį kartąrnegausiai. Svečias iš A- 
merikos, kun. Vytautas Bagdonavičius 
praleido savaitgalį Lituanikoje ir jam pa
tiko. Praeitą pirmadienį Jonas Makuše- 
vičius aplankyti Lituanikos, nuvežė sa
vo viešnią iš Lietuvos. Yra tvirtinančių, 
kad Jūs galite sustoti kiekvienam resto
rane pakeliui j Atibają, bet geresnių pie
tų kaip Lituanikoje, nerasite.

Tikimasi netrukus pradėti baseino 
statybą.

Lituanika yra visų lietuvių.
vestas kelias iki būsimo baseino. Že
mės lyginimo darbas* sodyba i kainavo

Dr. PAULO KALINAUSKAS \
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PRANEŠIMAS
Spaudos mėnesio iniciatyvose yra 

šaukiamas organizacijų ir spaudos dar
buotojų susirinkimas spaudos šventės 
rr bendrai spaudos problemoms ap
tarti ;

Data: penktadienį, spalio 10 d20 v.
Vieta: V. Zelinos klebonija.

“ ML" Administracija

KUN. PETRAS URBAITIS, grįžo iš 
kelionės po Rio Grande do Sul. 
Kaipo esperantistas, dalyvavo pietinių 
valstijų esperantistų kongrese, o po to 
lankė palčiai išsisklaidžiusias lietuvių 
šeimas.

Tikimės, kad galėsime talpinti M.L 
įdomių misionieriaus kelionių aprašy
mų.

NASTAZE LENKAUSKAITĖ rugsėjo 
29d. grįžo iš ilgos kelionės po Europą, 
Kanadą, JAV-bes. P-lė Lenkauskaitė 
turėjo aukštą tarnybą (relações publi
cas) INPS įstaigoj. Turi daug pažin
čių su sveikatos tarnautojais ir dakta
rais. Išėjus į pensiją, kaip tik atliko šią 
kelionę. Anksčiau pdė Lenkauskaitė 
talkininkavo Lietuvių parodose ir da
bar, būdama laisvesnė, žada prisidėti 
prie lietuviško darbo.

UŽSIMOKĖJO UŽ ML:

PUMPUTIS Juozas 2.000,00 Cr.
BAUŽYS Algirdas 1.000,00 “
BAJORŪNIENĖ Marija 
ZIZAS Vladas
KRUMZLYS Juozas 500,00 " 
NORKÜNIENÉ Jadvyga 400,00 " 
POLI KAITI ENÉ 300,00 "

SPALIO MÉN. 19 DIENĄ - SEKMADIENI - 13 VALANDĄ

Lietuvių Sąjunga Brazilijoje
Aliança 

R Ü O Š I A
PI ETOS

Kviečiami yra dalyvauti Sąjungiečiai su savo artimaisiais ir bičiuliais.
Užsirašyti tel. : 93—5470: 274—5116; 92—3309

Rua Lituania, 67 - Mooča - S-gos Namai

Kun. Dr. Vytautas Bagdanavičius , 
Lietuvių Knygų Klubo vedėjas, iš S. 
Paulo nuskrido j Kolumbiją. Iš Bego
tos sveikina sanpauliečius.

Kun. Bagdanavičius rašo, kad Bogo
toj yra ruošiama Lietuvių Kultūrinė 
Savaitė. Iš JAV-bių atvyks Anastazi
ja Tamošaitiene ir laikys paskaitas apie 
lietuviškus audinius, o solistė Nerija 
Linkevičiūtė ir Bernardas Prapuolenis 
duos eilę koncertų.

"Deja", rašo kun. Bagdanavičius, 
"negalėsiu dalyvauti šiuose parengi
muose, nes keliausiu j Venezuelą".

LIETUVA
APARECIDOS ALMANACHE

Po visą Braziliją platinamas didžiau
sios brazilų Marijos šventovės — Apa - 
recidos 1981 m. almanachas—kalendo
rius 88—90 psl. kalba ir apie 'Katali
kus Sovėetų Sąjungoj". Nors apžvalga 
daugiau liečia Moldavijos katalikus, ta
čiau informacija paimta iš Brazilijoj 
išleistos "Lietuvių Katalikų Bažnyčios 
Kronikos" 2-tro numerio ir perspaus
dintas to numerio viršelis, vaizduojąs 
geležiniais pančiais surakintus kalinius, 
keliančius rankas j kenčiantį Kristų.

M I S I O S
A+A MARCELĖS STANKEVI
ČIENĖS 3-jų mėnesių mirties 
proga bus atlaikytos Mišios už 
Velionę,sekmadieni,spalio (ou
tubro) 12 d., 8 vai. Šv. Kazimie
ro parapijos koplyčioj.

Mišias užprašė Marytė Bras- 
lauskienė.

metinis .Mūsų Lietuvos”

SPAUDOS BALIUS
RUOŠIAMAS

Spalio (Outubro) 26 dieną
į, II 11^170 lrarrrr»» ■ n-ti. i

12:30 V ALAN DĄ

VILA ZELINOJ - JAUNIMO NAMUOSE

VISI DALYVAUKIME IR SAVO SPAUDĄ PAREMKIME
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