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SOV.SĄJUNGOS IR JAV
RADIJO KARAS
Kai šiemet minima 30 m. sukaktis nuo jvedimo lietuviškų
jų radijo informacijų Amerikos Balse, dar daugiau domina
radijo programos, skirtos gyvenantiems anapus geležinės už
dangos, ir Sovietų Sąjungos ir JAV radijo grumtynės. Jos yra
gana karštos. Jeigu politinėje ir diplomatinėje srityje Ameri
kos ir Sovietų Sąjungos santykiai dar neišeina iš pusiausvy
ros, tai radijos bangose jau vyksta gana reikšmingas karas.
Faktas, kad šiuo metu apie 330 milijonų žmonių, gyve
nančių Europoje ir Azijoje, yra tapę aukomis kietos infor
macijų kontrolės, vykdomos Maskvos. Sovietų Sąjunga la
bai vertina radijo propagandą, kaip ir kitas propagandos rū
šis, tuo tarpu Amerika paskutiniu metu savo radijo informa
cijų veikimą, nukreiptą j užsienio kraštus, ima siaurinti. Mas
kva ne vien pila savą propagandą radijo bangomis, bet ir at
kakliais trukdymais laužydama Helsinkio susitarimus dėl in
formacijų laisvės, stengiasi Amerikos informacijas daryti neį
manomas klausyti ar net negirdimas. Aišku, ne visur tas Mas
kvai pasiseka, bet, JAV žvalgybos žiniomis, Sovietų Sąjunga
per metus išleidžia apie 330 milijonų radijo programų truk
dymui. I r ta suma yra apie keturis kartus didesnė negu Ame
rika išleidžia radijo programoms, nukreiptoms j Sovietų Są
jungą.
Amerikos radijo įtaką lengvina ta svarbi aplinkybė, kad
čia atstovaujama tiesai ir laisvei, tačiau, reikiamai neplečiant
radijo siųstuvų pajėgumo ir transliacijų laiko, gali reikalai ves- vida Stankutė, “Keturių sesučių” orkestro narė, grojanti gitara
ti j pralaimėjimą radijo kare.
Sud būryje
Nuotr. St. Dabkaus
Amerikos informacijos Sovietų Sąjungos kontroliuoja
vietų Sąjunga naudoja ir stipresnius trukdymo siųstuvus Va
miems kraštams skleidžiamos per Amerikos Balsą, kuris yra
karų programoms, taikomoms tolimesniems užsienio kraš
JAV Tarptautinės komunikacijų agentūros (ICA) padalinys,
ir per Laisvosios Europos radiją (RFE) bei Laisvės radiją (RL) tams.
Maskva daugeliu atžvilgių yra atsilikusi nuo vakariečių: jų
kurie yra JAV Tarptautinių transliacijų tarybos žinyboje.
ūkinis gyvenimas šlubuoja, žemdirbystė labai neproduktyvi,
Per paskutinius septynerius metus Laisvosios Europos ir
gyvenotojai okupantams priešiški, bet Maskva stengiasi pasiek
Laisvės radijo personalas buvo sumažintas apie 40 procentų,
ti ir išlaikyti pirmumą ginklavimesi ir radijo propagandoje.
nors pagrinde pasiliko tas pats veikimo valandų skaičius:
Vakariečiams čia pavojinga per daug taupyti. Vakarus pasie
tūkstantis. Šioms radijo stotims skiriama nepakankamai lė
kę disidentai pabrėžia, kad Maskvos pavergtųjų milijonai, o
šų Sovietų Sąjunga kasmet savo radijo propagandinės ofen
ir daugelis pačių rusų yra atviri vakariečių radijo tiesos žo
zyvos išlaikymui ir stiprinimui skiria apie 3 su puse milijar
džiui. Jie dabar neprašo nei pinigų, nei ginklų, bet stipri in
do dol. Ypač Maskva aktyviai skleidžia prieš Ameriką propa
formacija labai reikalinga jų ryžtui prieš okupantą ir prieš ti
gandą vadinamame trečiajame pasaulyje — Afrikoje ir labiau
ronišką prievartą palaikyti.
atsilikusiuose Azijos kraštuose. Maskva per savo 285 trum
Kongresmenas Jim Courter užsienio reikalų komitete sa
pųjų bangų radijo siųstuvas 82 kalbomis duoda propagandą
vo kalboje pažymėjo, kad radijo bangomis vakariečiai gali
ištisas 2000 valandų savaitėje. Nuo 1959 m. Maskva savo
gauti šimtus milijonų klausytojų, skirdami tiek lėšų, kiek
programas padvigubino, stengiasi neaplenkti nė vieno kraš
reikia penkiems F-15 kovos lėktuvams. Priminė, kad vaka
to. Galingu siųstuvu iš Kubos skleidžia informacijas Karibų
riečiai nieko nedaro kliudyti Maskvos radijo propagandai.
salų gyventojams.
JAV įgulų Europos vadovas yra pareiškęs, kad radijo infor
Kai 1980 m. rugpjūty ėmė bręsti krizė Lenkijoje, Sovietų
macijos gali būti vertingos kaip kelios divizijos, nes radijas
Sąjunga išplėtė savo trukdymus j jos teritoriją nukreiptoms
gali paveikti, kad Maskva negalės pasitikėti savo kariais kri
Amerikos Balso informacijoms. Tai reikšminga. Prieš Čekos
tišku momentu. Sprogdinimas Miuncheno radijo stoties ro
lovakijos invaziją Maskva prieš tris mėnesius iš anksto ėmė
do, kaip Maskva ją laiko pavojingą. Courtier ragino įkurti dar
kliudyti radijo programas iš laisvojo pasaulio j tą kraštą. Lais
10 siųstuvų j Europą ir senstelėjusius siųstuvus Portugalijo
vų radijo informacijų trukdymui Sovietų Sąjunga turi apie
je ir Ispanijoje pakeisti naujais, bent 250 KW pajėgumo (da
2075 siųstuvus su 5,000 tarnautojų, kas metams kainuoja
bar tik 50 ir 100 KW.) JAV radijo informacijos gyventojams
apie 300 mil. dolerių. Trukdomas nejvien Amerikos Balsas,
už geležinės uždangos turi būti plečiamos ir stiprinamos. Jau
bet ir britų BBC ir vokiečių DW. Trukdymai vykdomi jvaiSolženicinas priminė, kad vakariečiai negali įsivaizduoti, ko
riomis bangomis. Kadangi vietinio trukdančio triukšmo bankios jėgos turi radijo informacijų šviesa komunistinėje tam
gos tesiekia maždaug iki 10 mylių, tai jvhitįų^^pųnkkteMė
didesniuose miestuose Maskvai reikia jrelgtM$fey1l5 bibtimtka soje.
trukdymo siųstuvų nuo 5 iki 20 kilomet'ių jėgos. Tačiau So"_
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STUMBRAI .IŠVYKSTA Iš /LIETUVOS
Stumbrų istorija sudėtinga ir pamokan
Metine prenumerata Brazilijoj Cr$. 1.000,00
Atskiro numerio kaina Cr$. 20,00
ti. Kaip biologinė rūšis, jie buvo išgelbėti
Prenumerata paprastu pas’tu į užsienį: 25 Dol. Į P. Ameriką oro paštu: 32 Dol.
nuo visiško išnykimo tik didžiulių tarp
Prenumerata oro paštu Siaurės Amerikon: 40 Dol. Į tolimus kraštus 50 Dol.
tautinių pastangų dėka. Po Pirmojo pa
GARBĖS PRENUMERATORIUS Cr$. 4.000,00 Vieno Numerio GARBĖS LEIDĖJAS Cr$. 2.000,00
saulinio karo vos pusšimtis tų laukinių
Užuojautos, Sveikinimai ir Skelbimai (Anúncios) mokami už skilties (Coluna) centimetrą po CrS. 100,00
dykaragių buvo išlikę kai kuriuose Euro
Už skelbimų kalbą ir turinį, Redakcija neatsako
Rašiniai grąžinami tik autoriui prašant.
pos zoologijos soduose. Dabar stumbrų
Straipsnius ir Korespondenciją Redakcija taiso bei tvarko savo nuožiūra.
yra ir Lietuvoje — 1-981 m. sausio 1 d. jų
Pavarde pasirašyti straipsniai nebūtinai išreiškia Redakcijos bei leidėjų nuomonę.
buvo 25. Visi jie kilę iš Belovežo girios ir
Čekius, Perlaidas ir administracinius laiškus rašyti “Francesco Gavėnas” vardu.
vadinami dar lietuviškaisiais stumbrais.
Pagrindinė šių stumbrų veisimo vieta ir
liko Belovežo giria; nuo 1952 m. pradėta
juos tenai leisti į laisvę. Lietuvoje stumrų veisimosi židinys buvo įsteigtas Pašilių
miške, tarp Ramygalos ir Krekenavos,
kyklos komjaunimo komitetą. Čia buvo
Naujamiesčio medžioklės ūkio plotuose.
TARYBINĖJE MOKYKLOJE
pasakyta, kad nekomjaunuolės stipendi 1969 *— 72 m. iš Rusijos buvo atgabenti 10
stumbrų (2 buliai ir 8 stumbrės*) ir apgy
jų negaus. Kai mergaitės ėmė aiškinti,
ŠAUKĖNAI. 1980 m. Šaukėnų Vid.
vendinti dviejuose bendro 47 ha ploto ap
jog Staselė SIPAVIČIŪTĖ — geriausia
mokyklos mok. Alvydas RAKAUSKAS
mokinė grupėje, turinti vos porą ketver tvaruose. Pirmieji čia gimę 5 jaunikliai
X kl. baigė vienais penketais. Mokyklos
tų, o Liudos LIUTVINAITÉS padėtis vie 1973 m. buvo paleisti į laisvę Pašilių miš
direktorius minėtam mokiniui parašė pa na iš sunkesniųjų (Liuda taip pat turi kele ką. Kitais metais dar 7 jaunikliai buvo iš
leisti Širvintų rajone. Toji banda neatve
gyrimo raštą, tačiau mokytojų taryba
tą ketvertų), sulaukė atsakymo, kad mi dė prieauglio,, dėl įvairių priežasčių labai
nusprendė, kad mok. RAKAUSKO elge nėtos moksleivės neturi visuomeninių įsuskurdo ir dabar iš jos beliko 2 stumb
sį galima įvertinti tik patenkinamai —
ras. Geriau sekėsi stumbrams Pašilių miš
sipareigojimų, todėl ir gerai mokosi, o
mat, jis lankąs bažnyčią. Dėl šios priežas jei nori gauti stipendijas — tegul stoja j
ke. Ten laisvųjų banda kasmet susilaukia
ties Alvydui ramybės neduoda ir saugu
prieauglio ir jau 1976 m. padidėjo iki 13
komjaunimą.
vienetų. Tapo pastebima stumbrų žala žemas.
Šioje grupėje yra 6 nekomjaunuolės.
žemės ūkio pasėliams. Laisvųjų bandoje
1979 m. jos buvo verčiamos stoti į kom dauguma bulių. Vyriausias bulius. .(Giri
JANAPOLĖ (Telšių raj.). Janapolės
vid. mokyklos direktorius Pranas SAVIC jaunimą. Mergaitės pasakė, kad į komjau nis I, gimęs 1971 m.) pradėjo vaikyti jau
KAS 1980 m. balandžio 7 ir 8 d.( Vely
nimą nestos, nes yra tikinčios. Tuomet
nesnius ir tie, vienas po kito, paliko ban
kų antroji ir trečioji diena),pasišaukąs Mi grasino stipendijų atėmimu, išmetimu iš dą ir toli nusibastė. 1977 m., kai buvo la
šioms patarnaujančius vaikus, ir gražiuo bendrabučio, net iš mokyklos. Komjau bai karėta- vasara, vienas net paskendo
Rekyvos ežero klampynėse. Kebli padėtis
nimo komitetas pažadą iš dalies ištesėjo
ju ir grasindamas kalbino neiti į bažny
buvo susidariusi ir stumibryno aptvaruose
— stipendijos paskirtos tik komjaunuo
čią. Valkus šaukėsi po vieną: Buvo pa
kur laikoma veislinė banda. Bręstančius
lėms .
kviesti: VIII kl. Ričardas LENKAUS
jauniklius reikia atskirti, tačiau nebuvo
KAS, VI kl. Vaclovas ALEKSANDRA
kur juos dėti šeši Lietuvoje gimę stumb
rai 1980 m. išvežti į Ukrainą.
(M. ir G.)
VIČIUS, V kl. Romas DAPSEVICIUS,

Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos Nr. 45

III kl. Kęstutis SIEBA. Nepaisant visų
gąsdinimų, įkalbinėjimų ir grasinimų,vai
kai atsakė: "Eisime į bažnyčią, kaip ir ėjome." Ričardą LENKAUSKĄ direkto
rius tardė 27 min. Direktorius gąsdino:
"Jei eisi į bažnyčią, nebepriimsime į IX
kl., pasiųsime į prof.techniną". Vėliau į
mokyklą buvo net 3 kartus iškviesta mi
nėto mokinio motina, kuri labai nustet
bintą klausė direktorių: "Argi mano vai
kas daro ko nors blogo? Argi patarnau
ti šv. Mišioms yra nusikaltimas? Galiu
jums tik tiek pasakyti: j bažnyčią jis ėjo
ir eis. Ir mišioms patarnaus." Direktorius
SAVICKAS labai įtūžęs šaukė: "Mums
tokių nereikia".
KAUNAS. 1980 m. rugsėjo mėn.Kau
no P. Mažylio Medicinos mokyklos gru
pių vadovai įspėjo moksleivius, jog šiais
metais stipendijų skaičius žymiai suma
žėjęs. Grupėje stipendijas gaus ne dau
giau 20 moksleiviu, atsižvelgiant į šeimy
ninę padėtį bei mokymąsi.
Farmacijos profilio III kurso III gru
pės seniūnė ir sekretorė sudarė 20 moks
leivių sąrašą ir nunešė jį patvirtinti j mo

LENINO KELIU Į VIDURAMŽIUS

„Valstiečių laikraštis“ rašo;
Kai kuriuose ūkiuose nemažai taisytinų
NAUJA DAINŲ KATALOGO KNYGA
dalykų įdirbant pavasarį sodybinius sklv
Lietuvių kalbos ir literatūros instituto . pus.
Tautosakos skyriuje buvo sudarytas sis
„■Mechanizatoriai, kurių žinioje trakto
teminis Lietuviu liaudies dainų katalogas, riai, dar išsiverčia. O ką daryti kitiems,
apimąs per 400.000 dainų tekstų ir dau ypač moterims ir pensininkams?” — rašo
giau kaip 60.000 jų melodijų. Mūsų dai P. Ramonienė iš Utenos rajono kolūkio
„Lenino keliu“, J. Jušinskas iš Kauno.

nų lobyną sudaro 24 jų žanrai arba sky
riai. Turtingiausia yra vestuvinė lyrika.
KAIP IŠLAIKYSIU KARVĘ
Per vestuves buvo dainuojama daugiau
„Anksčiau, kol buvo gyvas mano vvkaip 2100 atskirų dainų, kurių iš viso ka ras mokytojas, Kaišiadorių sodininkystės
tarybinis ūkis skirdavo sklypelį daržui,
taloge susisteminta per 90.000 variantų.
o dabar niekas apie tai ir girdėti nenori
Maždaug 11.500 vestuvinių dainų užra
Kasmet į priėmimo punktą pristatau pie
šyta su melodijomis.
no. Jei ūkis neskirs ganyklos, kaip karvę
Neseniai iš spaudos išėjo "Istoriniųišlaikysiu?“ — rašo mokyklos valytoja
socialinių dainų katalogas". Lietuvių kal A. Raoidakevičienė iš Kaišiadorių rajono
bos ir literatūros instituto folkloristai,
Medinių Strėvininkų kaimo.
I
remdamiesi katalogu, pradėjo rengti "Lie
GAISRAI LIETUVOS KAIME
tuvių liaudies dainyną", kurio pirmasis
1989 m. Lietuvos kaimuose buvo 396
tomas jau pasirodė knygynų lentynose.
Rengiami tolimesnieji tomai. Savo apim gaisrai, padarę nuostolių už 192 tūkst. rub
lių. Per gaisrus žuvo 30 žmonių, jų tarpe
timi ir reikšme dainynas yra vienas
di — 5 vaikai. Daugiausia gaisrų kilo dėl ne
džiausių šio meto lituanistinės filologijos sutvarkytų elektros laidų ir elektros prie
darbų.
taisų.
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Vokietija
VOKIETIJOS LIET. JAUNIMO
SUVAŽIAVIMAS
Tradicinis VLJS-os suvažiavimas Va
kario 16 d. gimnazijoje, gegužės mėn. 1-3
d., sėkmingai praėjo. Kartu su vyresniai
sias gimnazistais įvairiuose suvažiavi
mo parengimuose dalyvavo net 50 jau
nuolių.
Penktadienio programa susidėjo iš gry
nai pramoginių paruošimų. Diena buvo
skirta autų mašinų varžybom. Prieš pie
tus piešėme plakatus, su kuriais vėliau
papuošėme mašinas. Po pietų kiekviena
š 11 užsiregistravusiųjų komandų gavo
po mašrutą su 43 klausimais, į kuriuos
reikėjo atsakyti važiuojant tam tikru ke
liu. Tad šias „lenktynes“ nulėmė nei ma
šinų greitumas nei PS‘ų kiekis, bet komai
dos kombinacijos ir pastabumo sugebėji
mai. Varžybos taip įdomiai praėjo, kad
dar iki vėlyvo vakaro skambėjo nuotykių,
,wkių 'ir atsitikimų pasakojimai

mirties toliau nebus ne nuliūdimo ne
verksimo ne skausmo. Ap. šv. Jono 21.4.
Belaisviam mirusiem nelaisvėj lietuviam,
liankam ir latviam. Aukavo Gentis. 1916.“
Panašus užrašas yra lenkų ir latvių
kalbomis.

Olandija
OLANDIJOJE ĮSTEIGTA LIETUVIŲ
BENDRUOMENĖ

Išvežtųjų ir sukilimo metinių (minėjimas
š.m. birželio 14 d. į Leidschendamą su
važiavo lietuviai iš Amsterdamo, Roter
damo, Hagos ir kitų Olandijos vietovių,
svečiai iš kaimyninės Belgijos. Nutarta
įsteigti Olandijos lietuvių bendruomenę.
Pirmininku išrinktas Romas Sinius.
Susirinkę pagerbė tylos minute 1941
m birželio išvežimų ir tautinio sukilimo
aukas, pasidalino atsiminimais apie tuos
įvykius Kalbėta dėl pasiruošimo 28-ąjai
Europos lietuviškųjų studijų savaitei

Lietuves gamta šveicarų laikraštyje

Lenkija
SENOS KAPINĖS .LENKIJOJE
Lenkijos lietuviai rado I-mojo pasauli
nio karo belaisvių kapines Piloje, kur bu
vo palaidota nemažai lietuvių. Ant pa
minklo yra lietuviškas užrašas: „O Vieš
patie. nušluostyk ašaras nuo akių jų ir

• Europos lietuvių jaunimo sto
vykla bus liepos 26 — rugpjūčio 2
d.d. Huettenfelde, Vasario 16 gim
nazijos patalpose. Kreiptis: Kęstutis
Ivinskis, Oppelner Str. 61, 53 Bonn
1, West Germany. Stovyklos tema:
lietuvių liaudies papročiai.
• Europos lietuviškųjų studijų sa
vaitė rengiama rugpjūčio 2-9 d.d.
Chantilly, 40 km nuo Paryžiaus,
Prancūzijoje. Kreiptis: Madame Ž.
Klimas, 14 Rue Oudinot, 75007 Pa
ris, France.
• Lietuvių kultūros seminaras ang
lų kalba bus rugpjūčio 2-9 d.d. prie
Akrono, Ohio valstijoje. Kreiptis:
PLJS Ryšių Centro seminarų komi
sija, 5620 South Claremont, Chicago,
IL 60636 USA.
• Lituanistikos seminaras lietuvių
kalba įvyks rugpjūčio 9-23 d.d. prie
Akrono, Ohio valstijoje. Kreiptis i
PLJS Ryšių Centro seminarų komi
siją.

• Akademinio skautų sąjūdžio stu
dijų dienos bus rugpjūčio 13-16.
Kreiptis į Lydiją Jadviršytę-Griauzdienę telefonu (312) 735-0493.

Šveicarija
Šveicarų ornitologinių draugijų sąjun
gos organas „Voegel der Heimat“ biržeo mėn. numeryje paskelbė ilgą straipsnį
apie ^Žuvinto“ draustinį Lietuvoje (tarp
Marijampolės ir Simno). Autorius Dr. F.
RobiTer iš Weimaro, Rytų Vokietijoje, sa
kosi, jau antrą kartą larikąs šį gamto:
apsaugos rezervatą, kurį jis vadina Lie
tuvos ornitologų Mekka. Draustinio įkū
rėjas prof. Tadas Ivanauskas esąs Lietu
voje pasidaręs net legendarine asmenybe
Dr. Robiiler supažindina skaitytojus sv
Žuvinto ežero atsiradimo istorija ir jo
būdingomis savybėmis. Dėl savo sėkliumi
(jo vidutinis gylis tėra 67 centimetrai)
vešlios augalijos bei zooplanktonų gau
sumo rezervate telkiasi aipie 20 ančių rū
šių. Ypač Žuvintas pagarsėjo gulbėmis •
bylėmSs. Iš viso Žuvinto ežere (jo pavii
sius užima 1039 hektarų), jį supančiose
pelkėsi (2.881 ha priklauso prie drausti
nio) ir 1.211 ha didumo gretimame miške
susekta 247 paukščių rūšių (iš viso Euro
pos žemyne priskaitoma apie 450 rūšių),
kurių 130 rūšių ten peri. Tarp Žuvinto re
zervate aptinkamų ar ten perinčių rūšių
yra daug paukščių,, kurie dėl jų retumo
bei nykimo įtraukti į ,Raudonąją knygą“,
kaip antai juodasis gandras, gervės, sa
kalai keleiviai, jūrų ereliai, baubliai, di
džioji kuolinga, baltaskruostė žuvėdra ir
kt.
Autorius apibūdina Žuvinto rezervatą
kaip vienkartinį gamtos 'kampelį, kur ve
ša reti augalai ir gyvena bei veisiasi daug
gyvūnų, ypač paukščių.

Trumpos žinios

• Studentų ateitininkų stovykla
rengiama rugpjūčio 23-30 d.d. Tippe
canoe, Ohio valstijoje. Kreiptis: Edis
Razma, 1100 Buel Avenue, Joliet, IL
60435, USA.

• Moksleivių ateitininkų stovykla
bus rugpjūčio 23-30 d.d. Neringoje,
Vermont valstijoje. Kreiptis: Rasa
Šoliūnaitė, 115 Stephens Street, Le
mont, IL 60439, USA.
• Ateitininkų kongresas įvyks rug
sėjo 4-7 d.d. Čikagoje.

DEŠIMT VOKIEČIU UŽ VIKTORĄ
PETKŲ

VYSKUPO A. DEKSNIO JUBILEJUS
Vysk. Dr. Antanas Deksnys, Vakaru
Europos lietuviu vyskupas, neseniai at
šventė auksinį kunigystės jubilėju, Ro
moje. Jis dėkoja Brazilijos lietuviams už
sveikinimus, jo prisiminime ir maldas jo
kunigystės šventimu auksinio jubilėjaus
proga; ir siunčia savo ganytojinj palaimi
nimą.

Vokiečiu savaitraštis "Das Ostpreussenblat", spausdinamas Hamburge, sau
sio 10 d. vedamajame pabrėžė žinią,kad
10 vokiečiu, daugumoj studentai, tar
naitės ir kunigas-žurnalistas Winfried
Pietrek iš Lippstadt, pasisiūlė dirbti iš
tisus metus be atlyginimo Sovietu Są
jungoj vietoj Viktoro Petkaus, lietuviu
Helsinkio sutarties sekimo lietuviu gru
pės vado. Virš minėti vokiečiai tarp ki
ta ko rašo: "Mes neturim pinigu jam iš
pirkti, tačiau mes savo darbu galime
tikrai padaryti daugiau, negu iškamuo
tas kalinys, praleidęs beveik visą savo
gyvenimą bausmės lageriuose".
Jaunus vokiečius ypač sužavėjo fak
tas, kad Vilniuj, kur buvo paskutiniu
laiku teisiamas Petkus, už teismo salės
durų buvo daugybė jaunimo, kuris mel
dėsi už jj. Jie lygina savo nusistatymą
su senąja viduramžiu Mercedaru vienuo
lija, kai pasiryžėliai vienuoliai savanoriš
kai stodavo vieton turku vergijon pa
kliuvusių krikščioniu.
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DAR SEINŲ LIETUVIŲ REIKALU

Rašo iš Seinų kun. Pr. Gavėnui i Bra
ziliją (1981 .IV.28): "Mes, Seinų lietu
viai, sveikiname Jus ir iš visos širdies dė
kojame už Jūsų padarytą didvyrišką žy
gį, įteikiant laišką Šv. Tėvui. Tą laišką
skaitė ne tik Seinų lietuviai, bet ir viso
oasaulio lietuviai, nes jis buvo išspaus
dintas TĖVIŠKES ŽIBURIUOSE... Aš
asmeniškai Jums dėkoju ir už nuotrau
ką, kuri kaip istorinis dokumentas išliks
musu atmintyje, primindamas mums Jū
sų atliktą didelę paslaugą lietuviams, ko
kios dar niekas nepadarė per visą prie
spaudos laikotarpį".
Betkas, su didesne diplomatija ir augštesne įtaka, padarytu — ir, aišku, pada
rys — daug daugiau. Iš savo pusės kun.
Gavėnas pasiuntė Seinų klebonui, kun.
St. Rogowskiui, tokio turinio asmeninį
laišką (1981 .V.21):
Prašau priimti geriausius sveikinimus
iš Brazilijos. Irsią informaciją.
Cia, São Paule, rengiame MALDOS
DIENĄ UŽ LIETUVĄ, minėdami Lietu
vos tautžudystės 40-metį (1941 .VI. 1415). Brazilijos Vyskupų Konferencijos
sekretoriatas pasiuntė kiekvienam Brazi
lijos vyskupui (o jų yra 294) laišką, pra
šydamas pravesti tokią Maldos Dieną už
Lietuvą kiekvienoj vyskupijoj, galimai
tą pačią birželio 14. Cia, São Paule, tą
dieną laikys Mišias katedroj ir kalbės apie Lietuvą pats São Paulo arkivyskupas,
kardinolas Dom Paulo Evaristo Arns.
Mes, lietuviai, katedroj melsimės, giedo
sim ir net pravesim skaitymus lietuviš
kai; ir kviečiam kitu etninių grupių atsto
vus viešai melstis už Lietuvą savo kalba.
— Į šią Maldą už Lietuvą įtraukiam, aiš
ku, ir Suvalkų Trikampio lietuvius, ypač
gi seiniečius. Būtum netgi labai dėkingi,
jei ir pati Seinų parapija pravestu tokią
Maldų Dieną už Lietuvą. Juk Lietuva —
vienintelė pilnai katalikiška šalis toj ne
lemtoj Sovietu Sąjungoj; ir viso pasaulio
katalikai turi ją prisiminti nors savo mal
da.
Noriu dargi Jus informuoti, kad čia,
São Paule, turim asmeninę lietuviu para
piją. Čia kasdien laikomos Mišios lietu
viškai pačioj parapijos būstinėj, o sekma
dieniais — 11-koj kitų vietovių, nes lietu
viai yra pasklidę po visą 12-kos milionų
didmiestį. Šios pamaldos laikomos lietu
viškai pačiu brazilu bažnyčiose ar kop
lyčiose: čia žmonės meldžiasi, gieda, at
lieka visas savo religines apeigas lietuviš
kai. Pasitaikius reikalui, kviečiamas lietu
vis kunigas ir šiokiadieniais — ligoniams,
laidotuvėms, sutuoktuvėms, krikštui ir
pan. — Tokias tautines parapijas, ar misi
jas, turi ir visos kitos etninės grupės: len
kai, slovakai, vengrai, vokiečiai, kinai,ja
ponai... kur visos apeigos atliekamos jų
gimtąja kalba. Taip vyksta ir kitose šaly
se.

Seinų katedros bokštai 1981 m. Šioje Sūduvos lietuvių šventovėje Lomžos
vyskupas neleidžia melstis lietuviškai (Iš “Lietuvos bažnyčių” II tomo).

um fidelium hie habitantibus gėrimus
Kaip tik dėl to ne tik mes lietuviai, o
— Deus scit.
ir sveikai galvojantys lenkai, ir kiti, tik
Cum sacerdotali osculo rai negalim suprasti, kodėl TIK SEINUO
SE lietuviams melstis, giedoti, atlikti sa
Stanislaus Ragowski, parochus
vo religines apeigas lietuviškai — NE
Sejnensis
GA L I M A.
Sejny, die 10.VI.81 a.
Mes meldžiamės ir šia intencija: kad
Taigi, sako, esame susijungė maldo
ir Seinuose lietuviai atgautų laisvę gar
je už lietuvių tautą dėl istorinės drau
binti Dievą savo tėvų kalba.
gystės. Ir dėkoja už pranešimą. Dargi
Jūsp brolis Kristuje
prideda, kad dėl tos pačios draugystės
Kun. Pranas Gavėnas,SDB
tarp Lenkijos ir Lietuvos, Seinų para
Šv. Kazimiero parapijos klebonas
pijoj šventom dienom laikomos dvejos
Mišios lietuviškai dvejose gražiai iš
puoštuose bažnyčiose. Tokiu būdu vi
ATSAKO SEINŲ PARAFUOS
si vietos tikintieji religiniai aptarnauja
KLEBONAS
mi — Dievas žino.

Siųsdamas šią informaciją, kun. Ga
vėnas pridėjo laiškutį lotyniškai, atsi
prašydamas, kad rašo lietuviškai, ka
dangi lenkiškai nemoka ("propter me
am ignorantiam linguae Polonicae").
Punsko parapijos klebonas atsakė irgi
lotyniškai:
Reverendissime Pater,

Coniuncti sumus in nostra parochia
Sejny cum orationibus pro populo lithuano — ratione societatis historicae.
Gratias ago pro anuntiatione mihi hanc
intentionem.
Propter societatem Poloniae et Lithuaniae in nostra parochia omnibus
diebus dominicis et festis sunt celebratae duae Missae in lingua lithuana in
duobus ecclesiis bene ornatis.
Hoc modo curam animarum omni

GENERALINIO KONSULO MINTIS
Čia gal dar tinka įterpti p. Aniceto
Simučio, Gener.ąlinio Lietuvos Konsu
lo New Yorke, laišką Vyt. Bacevičiui,
atsak. MŪSŲ LIETUVOS redaktoriui
(1980.X 11 .17): "Su dideliu susidomėji
mu skaičiau drąsaus lietuvio patrioto
kun. Pr. Gavėno straipsnį apie jo pastan
gas iškovoti lietuviams Seinuose teisę
melstis savo kalboj".
Tas pats Generalinis Konsulas rašo
p. Vytautui Kutkui, JAV LB Krašto
Valdybos p-kui, reaguodamas j šio kvie
timą prisidėti prie JAV LB-nės organi
zuojamos Lietuviu Maldos Dienos už
Lenkiją, atsidūrusią dideliam pavojuj:

"Kaip matysite iš Brazilijoje leidžia

---- >
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skričio, Daugaičiu valsčiaus, Vaišiskio
parapijos, ir 1929 m. balandžio 28 d.
šv. Antano bažnyčioj, Alto do Pari, ku
nigas Valaitis palaimino jų vedybinius
žiedus ir Romos Kataliku Bažnyčios apeigomis surišo Jono Paukščio ir Onu
tės Petrokaitės rankas iki šiai dienai.
Vedybų pasekmės buvo geros: Onutė
su Jonu susilaukė dvieju gražiu dukte
rų, Teresės ir Norbertos. Teresė su šei
ma dabar gyvena Lapoj, o Norbertą pro
vincijos miestely Boa Esperança do Sul.
Iš šių dvejų dukterų Jonas su Onute su
silaukė 7 gražius anūkus.
Kaip dabar, taip buvo ir anksčiau:
nei vienam ateiviui nekrito ir nekris iš
dangaus kepti karveliai — viską turėjai
užsidirbti; ir dar rasti laiko, tarp darbu
ir šeimyniniu rūpesčių, ir prie lietuviš
ko darbo prisidėti. Taigi Jonas Paukš
tys 1932 ar 1933 metais buvo išrinktas
Lietuvių Katalikų Šv. Juozapo Ben
druomenės vicepirmininku, ir tas parei
gas ėjo 8 ar 9 metus. Ir kai 1941 m. ge
gužės 4 dieną įsikūrė Šv. Juozapo Vyrų
Brolija, Jonas įstojo j šią katalikišką or
ganizaciją, ir tais pačiais metais buvo iš
rinktas jos pirmininku. Tose pareigose
Jonas Paukštys išbuvo 15 metų.
Jonas išdirbo 32 metus švedu kom
panijoj A.G.A. Acetileno ir Deguonie
dirbtuvėj. Dabar gyvena išgaunamos
pensijos, kurios pakanka jam su Onute
gražiai pragyventi. Juodu gyvena Vila
Beloj, rua dos Ciclames 367, São Paule

KAS JIS BUVO
Dar carui niokojant Lietuvos žemę,
Kauno apskrity, Babtų miestely, gyve
no graži lietuviu šeima — Vladas Paukš
tys su Marija Vidžiūnyte-Paukštiene.
Marija jau turėjo vieną sūnų, bet laikui
bėgant, būtent 1901 m. liepos 8 dieną,
išvydo žemiškąsias gėrybes ir caro nio
kojamą Lietuvą antrasis sūnus, kuris
buvo pakrikštytas Jono vardu.
Jonas iš pat mažens buvo labai gabus ir paklusnus berniukas — labai klau
sydavo ypač mamytės, nes bijojo nuo
|OS rykščių gauti. ...
Babtuose baigė pradžios mokyklą
(mokslas buvo dėstomas rusu kalba);
buvo 2-tras mokinys nuo pirmo sky
riaus. Be to, dar lankė progimnaziją ir
ją baigė su gerais pažymiais.
Užaugęs kaip tėviškės beržas — liek
nas aukštas, sulaukęs 22 metu Jonas

SEINE REIKALU

mos MŪSŲ LIETUVOS nr. 47 (1980.
XI 27) pirmo puslapio foto nuotraukos,
lietuvis patriotas kun. Pr. Gavėnas iki
šios dienos tebebando, taip sakant,gal
va sieną pramušti, bet jo balsas lieka lyg
dykumoje šaukiančio, kurio net Vatika
nas nenori girdėti.
Antanas Rudys
Jonas Paukštys (dešinėj) su jaunystės ginklo draugu
Tad,kad JAV LB-nės gražus žestas
(lietuviu Maldos Diena už Lenkiją. P.G.)
buvo pašauktas j besikuriančią nepri
taptų dvieju krypčių gatve, siūlyčiau jREIKŠMINGAS "LIŪDYMAS"
klausomos
Lietuvos
kariuomenę
ir
bu

taigoti atitinkamą JAV-biu lenku orga
vo paskirtas į Gelžkelių batalijoną.
Jonas Paukštys dar išsaugojo 1924 m
nizaciją, kad ji artimiausioje ateityje pa
Jonas Paukštys buvo ir yra labai są
liepos 25 d. Kaune jam išduotą Lietu
skelbtu maldos dieną už laisvę lietuviams
žiningas, darbštus ir uoliai vykdantis
vos Geležinkeliu Valdybos liudijimą,ku
savo kalboje melstis ne tik Seinuose,bet
viršininkų nurodymus bei jsakymus.To- ris taip skamba:
ir visoje Lenkijoje.
kiu elgesiu jis tuoj užsitarnavo Vyresnio
"Reiškėjui šio G eiž kelio Bataijo no
Apgailestauju, kad kol skriauda Sei
Puskarininko laipsnį.
vyr. puskarininkui Jonui PA UKŠClUI,
nų lietuviams nebus atitaisyta, Lietuvos
Nepriklausomos Lietuvos laikais duo kaipo garvežiu vedėj14 instruktoriui, lei
Generalinis Konsulas New Yorke nega
nos kąsnis jau būtu buvęs užtikrintas.
džiama pravažiavimas ant visli garvežių,
lės jungtis j Maldos Dieną už Lenkiją".
Tačiau jis mėgo platesnius akiračius. Iš aptarnaujančių traukinius tarp Kauno
Atleisti, dovanoti, net užmiršti patir
stojo iš kariuomenės, susitarė su broliu
ir Šiaulių stočių.
tas skriaudas yra krikščioniška. Tačiau
Pranu ir 1927m. kovo 4 d. išvažiavo į
Toks ant garvežių pravažiavimas mi
yra taip pat krikščioniška reikalauti,kad
Braziliją. Juodu ir kitus tuo metu išva
nėtam Paukščiui leidžiamas tikslui tik
būtu gerbiamos teisėtos žmogaus teisės,
žiuojančius išlydėti j Kauno traukiniu
rinimo ir instruktavimo Bataijo no kareiypač jei jos ne asmeninės, o visuomeni
stotį atėjo Kauno komendantūros dū
vių-praktikantų.
nės, ir to reikalauti rimtai, giliai, net ir
dų orkestras.
Leidimas išduotas remiantis G e lž ke
savo paties kraujo kaina, jei to reikėtų.
Svetimoj šaly jo laukė vargai ir rūpes lio Bataijo no Vado prašymu iš š.m. Lie
Taip moko istorija, Bažnyčia ir pats Kris
čiai; tačiau Jonas nenusiminė ir nepasi pos m. 17 d. Nr. 4138. - Gelžkelių Di
tus - ne tik žodžiu, o ir savo paties pa
davė. Susipažino su labai švelnaus būdo rektorius - Traukos Tarnybos Viršinin
vyzdžiu.
Onute Petrokaite, kilimo iš Utenos ap kas.

Dra. HELGA HERING
MEDICA
HOMENS

ADVOCACIA

- GYDYTOJA

SENHORAS

CRIANÇAS

KALBAMA LIETUVIŠKAI
Av. Eulina. 99

J. BUTRIMAVIÕIUS

V. Sta. Mana das SsOO às 12 h

das 14:00 às 18300
Rua Quartim Barbosa, 6 •

Fone: 265-7590
B. do Limão

CIVIL. Inventario,

COMERCIAL: Falência, Cobrança. etc

etc.

TRIBUTÁRIA: Imposto oe Renda. ICM, IPI
Rua Baiáo de iguspe, 212 4° and.s/45 ■ Liberdade Fone: 279-593 >
Horário dss 9:00 às 11300 e d» 14:00 às 1 8jOO

Rua Campos Novos, 590 - V. Zdina - Horário das 19:00 às 21:00
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MALONŪS m SVETINGAS
SEKMADIENIS
Tikra žodžio prasme, tai buvo vienas
iš maloniausių sekmadienių, nes dide
liam būriui kolonijos lietuvių ir čia gi
musiųjų teko garbė dalyvauti puikiai
paruoštame priėmime p.p. Jono ir Pau
los Rimšų gražiame ūkyje, apie 150 ki
lometrų nuo São Paulo. Parengime da
lyvavo apie 250 asmenų, įskaitant jau
nimą, bet daugiausia senesnio amžiaus
lietuviai.
P.p. Jonas ir Paula yra vieni iš labiau
siai pasiturinčių mūsų kolonijos tautie
čių. Jono Rimšos moderniška industri
ja randasi Sta. Catarina valstijoje, todėl
visas jo gyvenimo darbas yra ten sukon
centruotas, tik po ilgų ir darbe pasken
dusių metų, Jonas ir Paula suradę va
landėlę laisvesnio laiko nepašventė sa
vo asmeniniam poilsiui, bet varginan
čiam kolonijos priėmimui ir vaišinimui.
Priimti 250 žmonių, nėra, kaip atrodo,
paprastas dalykas, nes tas priėmimas
buvo kitoniškas, negu mes esame pripra
tę matyti. Čia visi norėjo asmeniniai su
sipažinti ir padėkoti p.p. Rimšams, su
kiekvienu buvo reikalinga nors trumpas
pasikalbėjimas ir toks ceremonialas tę
sėsi visą dieną iki juodo vakaro, tad vi
siems p.p. Jono ir Paulos mandagumas
ir svetingumas labai patiko ir visi pasili
ko patenkinti, tik šeimininkai išvargim.
ti; bet, manau, ir jie taip pat moraliai,
patenkinti, nes parodė tikrą savo lietu
višką širdį ir lietuviškus jausmus, kurie
tebeglūdi jų sielos gilumoje. Tad seniai
neminėtas viešai jų vardas, nuskambėjo
kaip varpas mūsų kolonijos lietuviškoje
spaudoje.
Belieka begaliniai nusistebėti ir
džiaugtis, kad mūsų tautiečiai savo
darbštumu ir sumanumu, sugebėjo pa
siekti tos gražios materialinės padėties.
Dažniausiai tokie žmonės yra užsidarę
ir skūpumo kerpėmis apaugę, nieko
daugiau nenori nei žinoti, nei pažinti.
O Jonas ir Paula Rimšai, elgiasi atvirkš
čiai.
Jonas Rimša, savo darbštumu, sumaningumu ir proto ypatybėmis, pasiekė
aukštos pagarbos ir socialiniame gyve
nime, nes buvo apdovanotas "Comen
dador” ir "Daktarato” laipsniais; ir ka
dangi visur ir visuomet, visiems pabrė
žia savo lietuvišką kilmę, tuo išgarsina
ir mūsų pavergtos Tėvynės Lietuvos
vardą.
Dar kartą turiu paminėti Jono ir Pau
los Rimšų dosnumą, nes neseniai jie pa
dovanojo didelį kiekį plytelių "azule
jos” baseino išklojimui Lituanikos so
dyboje. Tikiu, kad greit galėsime visi tą

Kom Dr. Jonas Rimša su BLB-nes vaidybos pirmininku p. Jonu Tatarunu birželio 14-tosios proga

dovaną pamatyti, nes visi su nekantru
mu, ypač jaunimas, laukia iškilmingos
inauguracijos. Manyčiau, kad čia būtų
proga ponams Rimšams padėkoti ir su
pažindinti juos su mūsų kuklia sodyba,
palyginant su iškilmingu "Eldorado”.
Si busimoji šventė, žinoma, priklauso
Brazilijos Lietuvių Bendruomenei, nes
ji yra visų lietuvių kolonijos atstovė,
"Eldorade” beviešint, taip pat visus
stebino to ūkio skoningas įrengimas.Di
džioji dalis apsodinta vaismedžiais, ku
rių šakos lūžta perkrautos įvairiausiais
šio krašto vaisiais. Kita dalis apsodinta
pušimis,ir kita eukaliptais.
Tas viskas priduoda ūkiui nepaprastą
šilumą ir sudaro gražų ir malonų gamtos
vaizdą, kurį aprašyti palieku mūsų poe
tams. "Eldorado” man asmeniniai pali
ko didelį ir gražų įspūdį, nes išvykus iš
ten jau tamsumoje, ilgai dar stovėjo
prieš akis matyti vaizdai, kaip koks "mi
ražas” ar sapnas, kuriuo teko pasapnuo
ti visą ištisą sekmadienį. Toks gamtos
grožio jausmas, manau, yra jaučiamas
visų, kai tik pasiseka ištrūkti iš didmies
čio, paskendusio purve ir dulkėse.
Vaišės ir pobūvis tęsėsi iki vėlyvo va
karo, kai atsirado skautų būrys, vado
vaujamas p. Eugenijos Bacevičienės;
jiems pašokus vieną lietuvišką šokį, visi
sudainavo p.p. Rimšams ilgiausių metų
ir su geriausia nuotaika visi išsiskirstė,
tuom užbaigdami šį įspūdingą atsitiki
mą.
P.p. Jono ir Paulos gyvenimas Brazili
joje taip pat yra Renaliniai didelis pavyz

dys mūsų kolonijos ateinančioms kar
toms, parodant kaip p.p. Jonas ir Paula,
atvykę Brazilijon, be jokių turtų, kaip
paprasti imigrantai, ginkluoti tik pasiry
žimu, darbštumu ir ištverme, pasiekė di
džiausio materialinio progreso ir garbės.
Žinoma, tas viskas pasiliks mūsų koloni
jos istorijos lapuose įrašyta didelėmis
raidėmis, nes kitaip viskas dingtų be
pėdsako.
Baigdamas, noriu dar kartą pasveikin
ti vardadienio proga p.p. Joną ir Paulą
Rimšus, padėkoti jiems už viską ir pa
linkėti jiems dar daug, daug gražių ir
linksmu dienų jų gyvenime.
Kapit. J. Čiuvinskas

Šypsenos
Viešbutyje
Vienas keliauninkas užeina į
viešbuti ir paprašo kambario.
— Apgailestauju, visi užimti
— atsako tarnautoja.
— Na. bet jeigu Anglijos ka
ralienė pas jus atvyktų, tai jai
turėtumėte kambarį0
— Žinoma'
— Gerai. Tada perleiskite jos
kambarį šiąnakt man. nes kara
lienė neatvyks.
Parinko Pr. Alš.

LIETUVIŠKOS SPAUDOS RĖMĖJAI

YRA SAVOS TAUTOS GYNĖJA

Guarda Chuvas de todos os tipos, para homens, senhoras e cnanças.
Mint-sornbnnhas. tipo Italiano e Alemão.

Vicente Vítor Banys Ltda.
Rua Coelho BarradasJOI ■ V. Prudente • Fone: 274-067"'

Res.: 274-188^
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LIETUVOS DIENA
Santos vyskupas, Dom David Picão,
rašydamas Brazilijos Lietuvių Kunigų
Vienybės p-kui, kun. Pr. Gavėnui, ap
gailestauja negalėjęs vyskupijoj suruoš
ti Maldos Dieną už Lietuvę birželio 14,
tačiau ryžtasi tai padaryti kokia kita ar
tima proga. Todėl nori palaikyti ryšius
su lietuviais. Štai vyskupo laiškas:

Santos, 9 de Julho de 1981.

A União do Clero Lituano na AL
Esta é apenas para manifestar-lhes meu
apreço, solidariedade e apoio.

Recebi da CNBB o apelo para o dia de
orações, 14 de junho p. passado.
Infelizmente, não foi possível programar
algo concreto desta vez. Espero poder fazêlo numa próxima oacasião. Para isso, gostaria
de manter contato a respeito.

Com votos de êxito em sua missão, fico
ao dispor, em Cristo Jesus, servo,
Dom David Picão

Bispo de Santos

KITATAUČIAI DOMISI LIETUVIŲ
KALBA
Rašo iš Rio kun. Geraldo Arcenio de
Oliveira, salezietis, dėkodamas už lietuvių-portugalų žodyną ir prašydamas lie
tuviškų skaitinių: "Recebi os dois dici
onários que muito me ajudaram a en
tender um pouco a lingua lituana. Mui
to obrigado pelo atendimento ao meu
pedido. Se não fôr incomodá-lo muito,
peço-lhe mandar alguns números do bo
letim "Varpelis".
Yra ir daugiau kitataučių, kurie seka
"Audio visual" lietuvių kalbos kuršę.
Reikėtų tik, kad patys lietuviai perdaug
neatsiliktų.

LIETUVIAI LIONS KLUBE

Ví ZELIINOJ MUNICIPALINĖ
BIBLIOTEKA
Šio mėn. 8 dieną Vila Zelinoje, Av.
Zelina, 177, buvo /steigta V. Prudentes
rajono municipalinė biblioteka.
Atidaryme lietuvių kolonijai atstova
vo BLB-nės pirmininkas, p. Jonas Tatarūnas. Jam, iš pirmųjų teko pasirašyti
įsteigimo knygą ir ta proga susipažino
su keliais S. Paulo miesto pareigūnais,
ypač su S. Paulo Valsčiaus Kultūros Se
kretorium, Dr. Mario Chamie ir miesto
Bibliotekų Departamento direktore,pnia May Broking Negrão. Jiems BLBnės pirmininkas pasiūlė įsteigti šioje bib
liotekoje lietuviškų knygų skyrių. Sis
pasiūlymas buvo mielai priimtas ir jau
duotas įsakymas jį įvykdyti. Ta proga
BLB-nės pirmininkui dar buvo pareikš
tas pageidavimas suruošti lietuvišku eks
ponatų parodę. Biblioteka veiks cirku
liuojančia forma, reiškia, reikės užsire
gistruoti ir knygas bus galima pasiimti
15-kai dienų, be jokio mokesčio. Biblio
tekos atsakinga vadovė yra Hilda Moribe.
Kad galėtume tą skyrių įsteigti, pra
šome, kas turėtų naujų ar mažai varto
tų lietuviškų knygų, ir jas norėtų pado
vanoti, kreiptis j BLB-nės pirmininką,
tel. 63.73.44, arba jas palikti parapijo
se.
Manome, kad daugumas lietuvių, ypač gyvenančių V. Zelinos apylinkėje,
galės šia biblioteka pasinaudoti, nes bus
patogu pasiskaityti braziliškų ir, kiek
vėliau, ir lietuviškų knygų.
Biblioteka bus atidara nuo 12 iki 18
valandos.

UŽSIMOKĖJO PRENUMERATĄ
UŽ ML.
Juozas Bendžius.................Cr.
Aldona Žutautienė............ Cr.
Vera Dimšienė.................... Cr.
Elena Meldauskienė......... Cr.

1.000,00
1.000,00
1.000,00
500,00

SPAUDOS VAJUS

DR. JONAS NICtPORCIUKAS
CIRURGIÃO DENTISTA
CROSP. 6049
R.Cap.Pacheco Chaves 1206 f one .273-6696

R. Itapeva, 49 - Cj. 35

fone*. 288-4770

Korespondentas H. L.O.

SUTAISYTA RAŠOMOJI MAŠINĖLE

Spaudos darbus parėmė:

Vera Dimšienė..................Cr. 1.000,00
Juozas Bendžius............. Cr. 1.000,00
Jiems nuoširdi padėka (Adm.).

ČILIEČIAI SVEIKINA
ML redakciję pasiekė tokio turinio
laiškutis, išverstas lietuviškai: ČILĖS
KOLONIJA SVEIKINA LIETUVIU
KOLONIJĄ.

Birželio 30 dieną Kultūrinis Lions
Klubas savo metiniame posėdyje per*
rinkdamas naują valdybą, tam posėdin
pasikvietė ir du musų tautiečius. Komendador Dr. Meldutis Laupinatis, bū
damas didelis TV komentatoriaus Petru
cio Mello bičiulis, gavo į tą pokylį du
specialius pakvietimus mūsų kolonijos
atstovams, kur dalyvavo kartu su kolo
nijos misijonierium kun. Petru Urbaičiu
Naujajam pirmininkui atidarant po
sėdi mūsų abu tautiečiai buvo iššaukti
pavardėmis ir su turimais titulais ir pri
statyti susirinkusiai publikai, kuri juos
gausiomis katutėmis pagerbė.
Vaišėms įpusėjus Boate Estpol, Al.
Lorena 1717 patalpose, kur vyko mini
mas posėdis ir pokylis, kur ir vėl pakar
totinai abu mūsų minimi kolonijos as
menys buvo pristatyti vietos naujai at
vykusiai publikai, ta pačia proga kun.
Petras Urbaitis buvo iššauktas prie pre
zidiumo stalo ir apdovanotas LIONS
KLUBO AEROPORTO GRUPĖS vėlia
vėlę prisiminimui dalyvavimo naujos
valdybos rinkimuose-perrinkime, ku
rios Socialinio skyriaus pirmininku ta
po TV ir RADIO komentatorius, dide
lis Komendadoriaus Dr. Meldučio Laupinaičio bičiulis ir nuolatinis jo namų
svečias.
Prieš savaitę laiko, dėka Laupinaičio
draugystės su Petrucio Mello, ir kun.
Petras Urbaitis turėjo progos Sv. Kazi
miero parapijos vardu prabilti j visuo
menę per ABC radijo tinklą Via BRA
SIL Programoje, kur ta pačia proga ir
pats Meldutis Laupinaitis kalbėjo —bu
vo intrevistuotas sąryšyje su naujuoju
viešumon pasirodžiusiu veikalu "UM
REINO CLANDESTINO NA AMA
ZÔNIA", kuris yra sukėlęs audrą vie
tos visuomenėje.

Mechanikas sutaisė MŪSŲ LIETU
VOS renkamąją mašinėlę ir pakeitė jos
jau sudilusią dalelę. Tačiau visas tas ma
lonumas atsiėjo Cr. 7.500,00.

JAUNIMAS STOVYKLAUJA
Šiomis dienomis LITUANIKOJ sto
vyklauja São Paulo ateitininkai ir skau
tai. Lietuviškoji visuomenė jiems linki
geriausios sėkmės.

Dr. ALEKSAS KALINAUSKAS

• Daugiausia tie peikia, kurie
mažiausiai veikia

Dr. PAULO KALINAUSKAS

-------- ---------------------- —--------------- ADVOGADOS --------------------------- -------- ’——
I rwontário, Despejo, Desquits, Divorcio,
Processo Crime, Processo Trabalhista, Etc.

Rjja L5 de Novembro, 244 - 4 and. * Conj. 9 • Fone: 37-3958
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LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

Šio ML numerio

Garbės

Leidėjas

LIETUVIU KATALIKIŲ MOTERŲ DRAUGIJA
Lietuvių Katalikių Moterų Drau
gija maloniai kviečia
visus j ŠV. ONOS PIETUS
liepos 26 d., 12 vai. Jaunimo Na
muose, V. Zelinoj.

Šv. Onos šventės proga.
Šiai garbingai lietuvių organizacijai gili padėka ir
geriausi linkėjimai.
Redakcija ir administracija

Danutė Silickaitė Jones
pirmininkė
MIŠIOS

už A. A. JONĄ NARKŪNĄ pirmų
jų mirties metinių proga bus rugpjūčio
(agosto) 1 d., šeštadienį, 19 vai. šv. Ka
zimiero p-jos koplyčioj. Ypač giminės
ir pažįstami maloniai kviečiami daly
vauti.

Liepos 19, sekmadieni, 8 vai. ry
to, šv. Kazimiero p-jos koplyčioj,
30-tos dienos Mišios už a.a. PET
RONĖLĘ ZUBRYTĘ SAULYTIE
NĘ. Ypač giminės ir pažįstamieji
maloniai kviečiami dalyvauti.
AUKA "KRONIKAI

WSKS5

WOM AfUSU LAUK/âJ
ŠVENTKELIONĖ Į APARECIDĄ

Šiemet norim padaryti ypatingą Sventkelionę j Aparecidų, kur stengsimės pa
tys daugiau suartėti su Dievu ir Svč. Die
vo Motina, ir prašysime Aukščiausiojo
Nepriklausomybės Lietuvai, o musų mi
nusiems broliams-sesėms kankiniams am
žinos garbės.
Esame kviečiami šioje Šventkelionėje
dalyvauti ne tik Sanpauliečiai bei São
Paulo apylinkių lietuviai, o ir Rio de Ja
neiro lietuviai su asmeninės Rio lietuvių
parapijos klebonu, kun. M. Valiukevičiun
Sventkelionė bus liepos (julho) 19 d.
Mišios ir maldos už Lietuvą bus naujojoj
bazilikoj 11 vai.
Sanpauliečiai iš Praça da República Li
tuana išvažiuoja 6 vai. ryto.
BAIRUOSE pamaldų nebus

Ryšium su šventkelione j Aparecidų,
.šio mėn. 19 dienų, (trečių mėnesio sek
madienį) nei Moinho Velho, nei A'gua
Rasa lietuviškų pamaldų nebus.
Parapijos Centre — Mookoje, pamal
dos bus įprastu tvarkaraščiu.

Per kun. J. Šeškevičių N.N. paauko
jo Cr. 1.500,00 "Crônica da Igreja Ca
tólica na Lituânia” leidimui. "Kronikos”
J pasirodymo portugalu kalba daug kas
laukia — čia, Brazilijoj, ir pačioj Portu
galijoj.

BRAZILIJOS LIETUVIU BENDRUO
MENĖS STIPENDIJA MOKSLEIVIAMS
BLB-nė siūlo stipendijų moksleiviams,
kurie priklauso jaunimo organizacijoms
ar yra pasireiškę lietuviškam veikime.
Stipendija galės būti vienkartinė ar
mėnesinė, sulig galimybių ir pageidavi
mo.
Pinigai stipendijai buvo pasiųsti Vo
kietijos Lietuvių Šalpos Draugijos "Lab
dara", kuriai pirmininkauja p. Jonas
Glemža. Tie pinigai yra jnvestuoti ir su
daro Brazilijos Stipendijų Moksleiviams
Fondų. Kas norėtų prisidėti prie šio
Fondo, pinigus gali siųsti Comunidade
Lituano-Brasileira vardu.
bupendijų skirstymų nutars komisija,
kuri bus tam tikslui sudaryta ir kuri nu
statys sąlygas.

Moksleiviai, kurie pageidautų gauti
šių stipendijų, prašomi kreiptis laišku j
Comunidade Lituano-Brasileira, Caixa
Postai 4421 - CEP 01000 - São Paulo.

Jonas Tatarūnas
BLB-nės Pirmininkas

OS Lí TU ANOS NA 8 H TAÇA DAS
NAÇÓES

Como já foi publicado no número
anterior de "Mūsų Lietuva", os lituanos,
por intermédio da Comunidade Litua
no-Brasileira, participarão nas festivida
des comemorativas do 104° aniversário
de fundação de São Caetano do SuJ.
Todo o programa comemorativo
bem como uma planta de localização
do Estádio Municipal Lauro Gomes de
Almeida e do Salão do Ginásio Santa
Maria, onde se realizará a abertura e
participarão os nossos Conjuntos de
Danças "Nemunas" e "Rūtelė", será
publicado no próximo número.
Pedimos a nossa torcida, aos nossos
esportistas e a todos os amantes de dan
ças e de futebol que prestigiem esse e
vento, comparecendo em maior nume
ro possível, não só nos jogos como no
futebol, como na abertura, pois ã ma
ior torcida será oferecido um troféu.
Vamos ganhar o troféu.
Esperamos conseguir ônibus para
quem não tiver condução própria. Mas
os que tem carro, convidem os amigos,
ofereçam coriducão. Sobre o assunto
voltaremos no próximo número.

