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ÁVARSTYTI NOS TEMOS
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DOMINGO - 22 DE NOVEMBRO DE 1981

O ESTADO DE S. PAULO

TIRAŽAI

G imantas

Pagal nusistovėjusią Jungtinėse Vals■ ybėse tvarką (įstatymai ir potvarkiai),
visa periodinė spauda spalio mėnesį at
skiroje skiltyje turi paskelbti visą savo
jo leidinio metriką, kurios įdomiausias
punktas - leidinio tiražo atidengimas.
I uo būdu ir lietuviškoji spauda negali
i o išvengti. Tiesa, mūsiškiai stengiasi
i ai padaryti kur nors kamputy, maž
daug tarp skelbimų, ir daug kas nepa
stebi tų paragrafų, kurie nėra džiuginan
tys.
Didžiausiu laikraščiu išeivijoje laiko
mas, spausdina tik truputį per 7000 egz.
i ai liūdna tiesa. Kadaise to paties laiklaščio būdavo išleidžiama gerokai per
40.000 egzempliorių.
Tie drastiškai mažėjantys skaičiai,
kaip juos bevertintum, liudija labai ne
malonų mūsosios kasdienybės reiškinį.
Neatrodo, kad nepastovi ekonominė
padėtis čia turėtų ryškesnį vaidmenį.
Tiesa, pasitaiko viena kita išimtis, kai
ribotų pajamų pensininkai būna pri
versti atsisakyti vieno ar kito leidinio,
tačiau, daugumą sudaro visai kitokio
profilio atvejai. Vieną dalį atsisakančių
skaityti (tuo pačiu ir remti) sudaro vis
gausėjantis jaunesniosios kartos inteli
gentų (nebūtinai intelektualų) sluogsnis. Jie, vis giliau įsitraukdami j savo
profesinį, karjerinį ir aplinkos gyveni
mą, tvirtina, kad lietuviškai spaudai ne
lieka laiko. Dalis jų dar bando teisintis
tradiciniu "neįdomu", "žinios pasenu
sios" ir panašiais reikalais, turbūt lietu
viškos sąžinės apmarinimui ar nuramini
mui. Laikraščiai vis dažniau gauna be
veik vienodo turinio laiškus, kuriuose
prašoma laikraščio nebesiuntinėti, nes
mirė tėvas/motina ir nėra kam daugiau
skaityti...
Paguoda, žinoma, menka, tačiau to
kia pat padėtis ir su kitų tautybių perio
dika, leidžiama ukrainiečių, lenkų, kro
atų vokiečių kalbomis. Užsidarinėja ir
jų laikraščiai, mažėja prenumeratorių
skaičius. Kaikur ir kaikada lyg šiek tiek
pagelbsti įvedami anglų kalba puslapiai
ar skiltys, tačiau, bent mūsų tarpe, at
rodo, toks žingnis nebūtų populiarus.
Girdi, patys įtaigojame dvikalbiškumą.
Panašiai, kaip ir kaikuriose mūsų jauni
mo organizacijų stovyklose: lietuviškai
nekalbantiems (nors ir norintiems daly
vauti) nėra vietos. Ir patriotiškas, ir leng
vas sprendimas. Reiškia, ne kiekybe,bet

Foto» Waldemar Padovani

Método do professor Victor Baranauskas (à direita), da Unicamp, só agora esta sendo
usado nos EUA.

kokybe bandome remti lietuvybės išlai
kymo pastangas. Truputį šiurpu darosi
begalvojant, kad ir čia neatsitiktų, kaip
su tais mažėjančfeis tiražais. Bet kam
rūpintis sekančiomis dienomis, mėne
siais ir metais, jei dar šiandien pakenčia
ma padėtis. Sklidini apgaulaus optimiz
mo bandome tikėti, kad netolima atei
tis nebus jau taip tragiška, kaip kaikurie ženklai rodo.
. Šie disonansiniai tonai greičiausiai
nebus nei išgirsti, nei įvertinti linksmokai ir nusistovėjusiomis formomis gyve
nančioje mūsų visuomenėje. Medžiagi
nė ir dvasinė infliacija maždaug vieno
dai veikia ne tik mūsų pinigines, bet ir
visus kitus nusiteikimus, išskyrus, žino
ma, įprastus balius ir baliukus, šokius,
žaidimus ir nugėrimus. Čia dalyvių "ti
ražai" lyg ir nemažėja. Šitame "links
mybės" fronte dar nepatogu jieškoti
nu lietu vėjimo žymių.
Tėviškės Žiburiai — 1981.XI.12
Nr. 46 (1657)
SKAITYK IR PLATINK

MUSŲ TAUTIETIS - IŠRADĖJAS
Jaunas musų išradėjas, prof. Vikto
ras Baranauskas, jau yra tarptautinio
masto mokslininkas. Jo išrastas naujas
metodas dar pagreitinti kompiuterių
spartą ir sumažinti jų produkcijos kai
ną — metodas išrastas Campinas univer
siteto Elektroninės Inžinerijos departa
mente — dabar tiriamas ir studijuoja
mas JAV-bėse. Ši nuotrauka ir ilgas iš
radimo aprašymas tilpo O ESTADO
DE SÃO PAULO dienraščio, lapkričio
22 d. — sekmadienio laidoje. Apie patj
išradėją laikraštis nieko nerašo. Vikto
ras Baranauskas, su tėvais gyvena V. Zelinoj. Fizikos ir Inžinerijos mokslus bai
gė USP universitete, stažą atliko Pirelli
bendrovėje o dabar daro tyrinėjimus, ir
profesoriauja Campinas universitete.
Viktoras priklauso PLÍAS Brazilijos
skyriui, kai gali dainuoja Volungės cho
re ir įdomaujasi lietuvių kalba, kultūra
ir literatūra.
Mes sveikinam jauną mūsų mokslinin
ką ir jam linkim savo gabumais ne tik
pasitarnauti žmonijos labui, o ir garsiai
skelbti Lietuvos vardą.
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Iš LKB Kronikos Nr 47
CHULIGANIZMAS SOVIETU
SPAUDOJE
Lietuvos Komunistu Partijos
Centro Komitetui

Nuorašai: "Vagos" leidyklai Vilniuje,
"Tiesos" redakcijai, "Komjaunimo tie
sos" redakcijai.
Šiuo raštu noriu atkreipti Lietuvos
KP CK dėmesį j vieną nenormalų, skau
dų ir kenksmingą dalyką — faktą, bū
tent, j tarybinės spaudos platinimą chu
liganizmą. Juk žeidžia ne vien tik kumš
čio smūgis, bet dar labiau melagingas
kaltinimas, prasimanymas ir šmeižtas.
Chuliganas ne vien tas, kuris užpuola ir
muša nekaltąjį, ne vien tas, kuris ap
spjaudo veidą ir purvais drabsto drabu
žius — chuliganas ir tas, kuris apšmei
žia žmogų, primesdamas jam visokius
nebūtus, paties išgalvotus nusikaltimus,
kurie teršia doro žmogaus vardą.
Tokio chuliganizmo yra pilna prieš
metus "Vagos" leidyklos išleistoje Bro
niaus Jauniškio knygelėje "Be iliuzijų",
kurioje autorius su šarlatanišku įžūlu
mu svaido žiauriausius kaltinimus nie
kuo nekaltiems žmonėms.
Rašysiu čia apie man gerai pažįsta
mus asmenis ir žinomus įvykius, ku
riuos grubiausiu būdu šmeižia ir iškrai
po Jauniškis, ypač skyriuje "Užgesinta
sviesa".
Kauno jėzuitai nuo 1925 metų savo
bendrabutyje kasmet nemokamai išlai
kydavo ir savo gimnazijoje mokydavo
visą eilę neturtingų jaunuolių. Pirmeny
bė buvo teikiama tiems, kurie pareikš
davo norą vėliau stoti j vienuolyną.Bai
gę gimnaziją, jeigu j vienuolyną nesto
Dr. ALEKSAS KALINAUSKAS

davo, būdavo paraginami, kai tik galės,
už bendrabutį ir mokymą atsilyginti,
kad už tuos pinigus galėtų mokytis kiti.
Terminas niekam nebuvo nustatomas
ir prievarta ar teismo keliu iš nieko atsi
lyginimo nebūdavo reikalaujama. Nėra
nė vieno atvejo, kad tuo reikalu būtų
buvę kreipiamasi j teismą.
1926 m. j Kauno jėzuitų gimnaziją
atvyko Juozas Misiūnas, baigęs 4 kla
ses, pareiškęs norą mokytis ir vėliau sto
ti j vienuolyną. Buvo priimtas, ketverius
metus išlaikomas ir mokomas vienuoly
no lėšomis. 1930 m. baigė gimnaziją ir
rudeniop įstojo j Pagryžuvio jėzuitų
naujokyną. Kai po dviejų metų naujo
kyną baigusieji, padarę jžadus, turėjo
vykti j Olandiją filosofijos studijoms,
Misiūnas tam jautėsi nepasiruošęs ir ne
rodė jokio noro. Vyresnieji, žinodami
didelius studijų reikalavimus, pabijojo,
kad Misiūnas, būdamas nestiprios svei
katos ir gana vidutinių gabumų, nepa
jėgs jų eiti, gali greitai persitempti ir su
sirgti, todėl nusprendė leisti jam dar
vienerius metus pasirengti, pasimokyti
svetimų kalbų, fiziškai sustiprėti, tuo
tikslu pasiuntė jj ne į Valkenburgą (Olandijoje), bet j Mitelšteiną (Silezijoje).
Tačiau ir po metų Misiūnas buvo lygiai
toks pat silpnas ir studijoms abejingas.
(Jis nebuvo ligonis, gydytojai nerado
jame jokios ligos). Tada jj pasiuntė į
Kauną, kur jis 1933/34 mokslo metais
buvo Kauno jėzuitų bendrabučio že
mesniųjų klasių mokinių prefektu. Tuo
metu aš buvau tos gimnazijos mokyto
ju ir universiteto studentu; su Misiūnu
susitikdavau beveik kasdieną. Sunkiai
jam sekėsi palaikyti drausmę ir tvarką.

Dr. PAULO KALINAUSKAS

ADVOGADOS ----------------------------------------------

Inventário, Despejo, Desquit», Divorcio,
Processo Crime, Processo Trabalhtsu. Etc.
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DIEVS, SVETI LATV1JU!
Lapkričio 18 dieną broliška latvių tauta
mini savo nepriklausomybės paskelbimo
63 metų sukaktį. Tą dieną 1918 m. Latvi
jos tautos taryba iškilmingai paskelbė
valstybės nepriklausomybę.
Latvių gentis j-au keturis tūkstančių me
tų gyvena mūsų kaimynystėje Baltijos jū
ros pakraštyje. Su ja mus riša bendros k E
mes kalba ir kraujas. Daugiau kaip prieš
700 metų latvių gentis — kuršius ir žem
galius pavergė kalavijuočių ordinas. Išti
sus šimtmečius latviai nešė vokiečių ba
ronų ir riterių vergiją, o.kitas jų žemes
buvo pagrobę švedai, lenkai ir rusai. Ru
sijos carai bandė nutautinti latviu tautą,
bet iki pirmojo pasaulinio karo to nepavy
ko jiems padaryti.
Latvija, kaip ir Lietuva, nepilkilausomu
gyvenimu džiaugėsi tik 22 metus. Bet per
tą laiką kraštas padarė labai didelę pažan
gą ir latviai parodė pasauliui, kad jie su
geba savarankiškai tvarkytis ir verti lais
vės bei nepriklausomybės.
1940 m. birželio 16 d. Sov. Sąjungos ul
timatumas privedė pile Latvijos dabarti
nės padėties. Kraštas yrą Maskvos išnau
dojamas, o tauta rusinama. Pagal 1977 m
duomenimis Latvijoje dabar gyvena 2 su
puse milijono gyventojų, iš kurių tik 57
nuošimčiai latvių, o 30 nuošimčių rusų
Miestuose, o ypač respublikos sostinėje,
mybės Šventės proga.
Neatsižvelgiant į sunkią padėtį, latvių
tauta didvyriškai priešinasi rusifikacijai.
Prieš rusų pastangas pasisako 'įvairių sro
vių latviai, kartais net komunistai.
Laisvajame pasaulyje gyvena apie de
šimtadalis latvių tautos. Pavyzdingai susijungią į politines, kultūrines ir švietimo
organizacijas, jie energingai veda kovą už
Latvijos nepriklausomybės atstatymą.
Sukakties proga mes linkime: tegyvuo
ja laisva Latvija! Dievs, sveti Latviju!

Pagaliau 1934 metų vasarą Misiūnas
prisipažino, jog baigęs gimnaziją j vie
nuolyną stoti nenorėjęs, o stojęs tik
jausdamas pareigą, nes juk ketverius
metus buvo nemokamai išlaikomas ir
mokomas. Tada jam buvo pasakyta:
"Žmogau, ne čia patekai. Kodėl prieš
ketverius metus to nesakei? Prievarta
niekas j vienuolyną nevaromas ir prie
varta padaryti įžadai negalioja". Atleis
tas nuo jžadų, Misiūnas išvyko, kurį
laiką, girdėjau, studijavo universitete,
berods kalbotyrą, paskui mokytojavęs.

Rui 15 de Novembro, 244 • 4 ind. • Coaj. 9 • Fone: 37-8958_______ _____
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susitikti asmeniškai — teismo dieną.
Bažnyčia tatai aiškiai primena jau pir
mąjį Advento sekmadienį:

AUKŠTYN
ŠIRDIS!
Kun. Pr. Gavėnas

MINTYS

SEKMADIENIO
SUSIKAUPIMUI

KVIEČIAI, AR PELU
MA I SAS?
I.Patikrinti gyvenimo
kryptį
Jonas Krikštytojas Pajordanėj šaukė:
"Darykit atgailą. Atsiverskit."
I r žmonės maudėsi Jordane.
Bet negi Jordanas kokia paslaptinga
vonia ar dvasinė gydykla?
Nėra prasmės mazgotis iš lauko, ne
turint jokio vidinio nusistatymo pa
keisti savo gyvenimo kryptį. Tad
— Angių veisle, — nedailindamas žo
džių Jonas rėžia tiesiai j akis, pamatęs
daugelį fariziejų ir sadukiejų, atėjusių
j jo krikštą. — 0 jus, žalčiai, kas jums
užtikrina, kad krikštydamiesi čia, Jor
dane, tuo pačiu nuplausite ir savo nuo
dėmes ir tokiu būdu išvengsite Dievo
rūstybės?
Ne galvą reikia plauti, o pakeisti gal
voseną, ir pagal naują nusistatymą gy
venti. Ir taip darbais įrodyti (sau, ki
tiems ir Dievui) savo apsisprendimą už
Kristų.
"Atsiversti" reiškia pirmiausia pa
keisti galvoseną, mintį, nusistatymą.
Konkrečiai: priimti Kristų kaip Jis
prisistato: Kelias, Tiesa, Gyvenimas.
Tai ne kokia filosofinė idėja apie
Dievą, o susitikimas su istorijoj pasi
reiškusiu Kristumi. Taigi ir troškimas,
ir pastangos, kad Kristus pasireikštų
ir šios dienos istorijoj — kiekvieno mū
sų gyvenime ir, per mus, mūsų gyvena
mo) aplinkoj.
Taigi reikia pakeisti nusistatymą ir
paties Advento atžvilgiu. Adventas —
tai ne tik pasiruošimas paminėti ir at
švęsti Kalėdas - Kristaus gimimą, bet
ir rimtas pasiryžimas pasiruošti su Juo

Jis, Kristus, pirmą kartą atėjęs ir
nuolankiai priėmęs mūsų kūną,
jvykdė nuo amžių nuspręstą atpirki
mą
bei atvėrė mums amžinojo išganymo
kelią,
kad garbingai ir didingai Jam antrą
kartą ateinant,
pagaliau viso pasaulio akivaizdoje
gautume nesibaigiančio gyvenimo
dovaną,
kurios pažadėtos dabar budėdami
laukiame.

II. Reikės duoti
mybę

atskaito

Kad galėčiau pakeisti — ir pasikeisti
— turiu pirmiausia patikrinti, kokia

kryptimi eina mano gyvenimas. Būtent,
koks krikščionis esu?
— Ar stengiuosi gyventi pagal Evan
gelijos reikalavimus ir Bažnyčios nuro
dymus ("duokit atsivertimo vaisių"),
— o gal pasitenkinu vien tik krikščio
nio vardu ("turim tėvu Abraomą").
Taigi turiu persijoti, patikrinti savo
sąžinę, savo gyvenimo eigą.
Juk bus teismas. Bus reikalaujama
atskaitomybė už praleistą gyvenimą.
Įvyks sprendimas.
"Medis, kuris neduoda vaisių, bus
nukirstas ir įmestas j ugnį".
"Viešpats ateina.su vėtykle; ir jis išvalys savo kluoną:
kviečius supils j
klėtį, o pelus sudegins neužgesinama
ugnimi".
Turiu tad jau šiandien pat stoti j teis
mą — ir teisti pats save, pirm negu Die
vas mane nuteis nepakeičiamu sprendi
mu.
III, Kas aš esu ?

Tai kas aš esu Viešpaties akyse šian
dien?
Ar kviečiai, kuriuos tačiau dar rei
kia išvėtyti, išvalyti ir supilti į Viešpa
ties aruodą?
O gal tik pelai, skirti sudeginimui? *
— AŠ gal tikiuosi per savo gyvenimą
pripildęs aruodą kviečių. O jei būtų
vien tik krūva pelų, šapų ir dulkių? ...
— Aš gal tikiuosi pats esąs aruodas
kviečių. — O jei Viešpats atėjęs rastų
vien tik... pelų maišą?
Viešpatie, pasigailėk!...
— Greičiausiai mano klojime bus ir
kviečių (juk kiek dirbom abudu, Vieš
patie/); bet kaip jie sumaišyti su pelais,
apnešti dulkėm, purvu. Jie gal net taip
apdulkėję, kad Tu, Viešpatie, galėtum
jų nebeatskirti nuo pelų — ir viską su
mestum j ugnį.
Išvėtyk, iškratyk, Viešpatie, mano
širdį, kol dar nepervėlu.
Man padėk, Viešpatie, kol dar neiš
krito vėtyklė man iš rankų, išvėtyti sa-'
vo klojimą (mano Širdį ir gyvenimą),ir
išskirti kviečius nuo pelų ir dulkių
— rimta sąžinės sąskaita
- ryžtinga išpažintim.

Liaudies meno apipavidalinimas.Tai
Antano Skirkos kūryba,kuria jis yra LIETUVIŠKOS SPAUDOS RĖMĖJAI
pasižymėjęs Sydney apylinkėje, Aust
ralijoje. Nuotrauka V, Vilkaičio
YRA SAVOS TAUTOS GYNĖJAI

p PIRKI'
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KALĖDINIUS SVEIKINIMUS
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PASAULIO LIETUVIU
BENDRUOMENĖJE
i

LITUANISTIKOS KATEDRA
Penktasis Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės Seimas 1978 metais Toronte, Ka
nadoje nutarė ir įpareigojo PLB Valdy
bę rūpintis lituanistikos katedros steigi
mu. Tą nutarimą vykdydama, PLB Val
dyba trejis metus katedros reikalą rū
pestingai studijavo, tyrė, tarėsi su aka
demikais ir 1981 kovo 1 galutinai nuta
rė lituanistikos katedrą steigti Universi
ty of ILLinois at Chicago Circle.
Po ilgesnių derybų bei svatstymų bu
vo paruoštas sutarties projektas, kurj
patikrino teisininkai. PLB Valdyba šią
sutartį patvirtino savo 1981 spalio 14
posėdyje ir ją pasirašė 1981 lapkričio
20 dieną, su universiteto atstovais Uiniversity of I LLinois at Chicago Circle
patalpose.
šita sutartimi PLB Valdyba įsiparei
goja iki 1987 metų rugsėjo mėnesio ka
tedrai surinkti 600,000 dol., o pats uni
versitetas pridės dar 150,000 dol. Tad
bendra suma katedros finansavimui yra
750,000 dol.
Surinkus ir įteikus 200,000 dol. iki
1983 rugsėjo 1 dienos, universitetas
ieškos katedrai vadovo-profesoriaus.
Jį pakvietus, katedra pradės oficialiai
veikti 1984-85 mokslo metais.
Lituanistikos katedra yra pirmoji
tautinė katedra šiame universitete, o
taip pat ir pirmoji lituanistikos kated
ra laisvajame pasaulyje.
PLB Valdyba dėkoja lietuviškai vi
suomenei už iki šiol rodytą didelį dė
mesį katedros reikalams. Giliai, tikime,
kad ir ateityje šis dėmesys ir reikalinga
finansinė parama greitai įgyvendins li
tuanistikos katedrą kaip išeivijos lietu
vių vertingą įnašą mūsų tautinės kultū
ros išlaikymui ir ugdymui.

atspausdintas keturiom kalbom. Tie ke
Leidiniai ir kiti darbai
turi veikalai, kaip jau minėta, yra išleis
ti JAV LB ar VRT-bos parūpintom lė
JAV LB visuomeninių reikalų tary
bos pranešimą padarė tos tarybos pirm. šom. Be abejonės, lietuvių tautos kovo
se dėl laisvės visi jie turi savo atskirą
Algimantas S. Gečys. Pirmas jo prane
šimo punktas taip skamba: "Veikla sve reikšmę ir prasmę.
Kiti pirm. Alg. S. Gečio pranešimo
timtaučių informavimo srityje". Čia jis
punktai: "Tautinių sukakčių atžymėjisesijos dalyvius supažindino su keturiais reikšmingais veikalais, kurie pasta mas, II-ji LB politinė konferencija, Ma
ruoju metu atsirado LB ar VRT-bos pa drido konferencija (čia daugeliui žino
skatinimų bei medžiaginės paramos dė mi VRT-bos nario Rimo Česonio nuo
pelnai), pagalba politiniams kaliniams
ka. Štai tų veikalų vardai: "Violations
ir veikla žmogaus teisių srityje, Ad Hoc
of Human Rights in Soviet Occupied
Lithuania — a report for 1979 - 1980". Komitetas Baltijos valstybėms ir Ukrai
Tai devintas to pavadinimo leidinys,ku nai veiklaitarptautinėje srityje, ryšių pa
laikymas su įvairiomis organizacijomis
rj redagavo ir spaudai parengė dr. To
mas Remeikis. Šia proga dar kartą buvo ir valdinėmis organizacijomis, veikla
Lietuvos valstybingumui išlaikyti, akci
prisimintas dr. T. Remeikio kapitalinis
ja pagelbėti bendradarbiavimu su na
darbas (680 psl. knyga) "Opposition
to Soviet Rule in Lithuania, 1945-1980". ciais kaltinamiems lietuviams. Paminėti
A. S. Gečio kalbos punktai kalba patys
To leidinio iš 1500 egz. liko tik apie
120 knygų, kurios yra taupomos biblio už save, to veikimo ribas gali nesunkiai
apžvelgti kiekvienas lietuvis.
tekom. Ir Štai dar du nauji veikalai: dr.
Bronio Kaslo "La Lithuanie e la SconLietuvių švietimas
de Guerre Mondiale" (368 psl.,) pran
Juozo Plačo, švietimo tarybos pirmi
cūzų kalba). Leonardo Kerulio veikalas
ninko, žodis buvo persmelktas giliu rū
"Išvežtųjų lietuvių sąrašas", mum pri
pesčiu: "Eilė paskutinių metų parodė,
menąs tūkstančius lietuvių, kurie nešė
sunkų Sibiro tremtinio jungą kruvinojo kad mokinių mažėjimas vyksta kasmet
6-8°/o. Visiems kyla klausimas kodėl?
Stalino laikais. Veikalo įvadą parašė
Prieauglis didėja, taigi ir lietuvių skai
prof. dr. Vyt. Vardys. Įvadas "Sąraše"
čius didėja, tik to prieauglio nemato li
tuanistinės mokyklos.. . Blėsta tautinis
sąmoningumas, gausėja mišrios šeimos,
nyksta lietuviškos parapijos, o su jomis
ir lietuviškos kolonijos. Švietimo taryi
bai, — sakė pirm. J. Plačas, — į talką tu
ri ateiti visi Bendruomenės padaliniai,
politiniai veiksniai ir visa susipratusi lie
tuvių visuomenė". Ar ateis? Tikėkim,
kad ateis, taip juk mūsų tautos amžiuo
se jau nekartą atsitiko.
*
Premijos kultūrininkams

Kultūros tarybos pirmininkę Ingridą
Bublienę, tą jauną, energingą moterį,se
sijos dalyviai pasitiko bičiuliškais ploji
mais. Kultūros tarybos darbai — pirmo
ji kultūrininkų'konferencija Klevelande,
premijų įteikimo kultūros kūrėjam šven
tė, tik dabar paskirta muzikos premija
prof. J. Žilevičiui, rūpesčiai ir ateities

Pinigus lituanistikos katedrai renka
specialus PLB Fondas. Aukas ir testa
mentinius palikimus rašyti LITHUA
NIAN WORLD COMMUNITY FOUN
DATION vardu ir siųsti:

Lithuanian World Community
PLB Fondas
5620 So. Claremont Ave.
Chicago, IL 60636 USA

y

planai kultūros ir kūrybos darbam ska
tinti - gal daugiausia yra apšnekėti mū
sų spaudoj. Pirm. I. Bublienės praneši
mas buvo viltingas, atseit, kultūros vė
liavos dar nebandom juodu kaspinu per-

Muzikas J. Žilevičius

DU KLAUSIMAI LAIKRAŠČIO SKAITYTOJUI:
,
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AR ATNAUJINOTE ML PRENUMERATĄ?

(bus daugiau)
PLBi’nf,
DR. JONAS NICIPORCIUKAS
CIRURGIÃO DENTISTA
CROSP. 6049

1

2.

AR NETURITE GIMINIU - DRAUGU, KURIEMS
' GALĖTUMĖTE UŽSAKYTI M.L. ?

R.Cap.Pacheco Chaves 1206 fone:273-6696

R. Itapeva, 49 - Cj. 35

fone: 288-4770
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Stasys Vancevičius

U ETŲVIU SĄJUNGAI BRAZILIJOJE
SOMĖTU

UERMI SHJUBGOS-«LIBIÍC« PASTOGĖM

tęsinys iš praeito numerio)

.Sutanas DutkasJ

3. LIETUVIU MOTERŲ DRAUGIJA
BRAZILIJOJ

Ši organizacija, kurios iniciatorėmis
buvo konsulienė E. Mačiulienė, moky
toja L. Majienė, mok. A. Oemarkienė
ir J. Januškienė, susiorganizavo 1932
m. pabaigoje ir įstojo nariu j Lietuvių
S-gę Brazilijoje. Organizacijos pagrindi
niu tikslu buvo rūpintis įvairiais lietuvių
moterų ir mergaičių reikalais. Draugija
buvo įstojusi nariu j "Cruzada Pró In
fância" — vietos brazilų organizaciją,
kuri turėjo ambulatorijas motinų ir vai
kų sveikatai tikrinti bei medicinos pa
galbai teikti ir gimdymo kliną. LietMoterų Draugijos narė naudojosi "Cruza
da Pró Infância" visais patarnavimais,
lygiomis teisėmis, kaip ir panašios bra-‘
žilų organizacijos. Liet. Moterų Draugi
ja veikė iki II-jo Pasaulinio karo pra
džios, kada ir kitos lietuviškos organiza
cijos, dėl pasikeitusių sąlygų ir įvairių
varžymų, buvo priverstos užsidaryti.
4. SPAUDOS BENDROVĖ "ŠVIESA"
Si spaudos bendrovė buvo suorgani
zuota dar prėeš Liet; S-gos Brazilijoj
įsteigimą, kada buvo perimtas iš kun.J.
Valaičio leidimas lietuvių savaitraščio
"Lietuvis Brazilijoj". Bendrovės tikslas
buvo to laikraščio leidimas ir adminis
travimas. Bendrovė nustojo veikusi, ka
da 1934 m. "Lietuvis Brazilijoj" savait
raštis pasidarė Lietuvių S-gos Brazilijoje
organu ir jo leidimą bei administravimą
perėmė pastaroji organizacija..Laikraš
čio pavadinimas buvo sutrumpintas
"LI ETUVIS" vardu. Tuo vardu jie ėjo
iki 1941 metų, kada, karo pasėkoje, vi
si svetimtaučių laikraščiai, jų tarpe ir
"Lietuvis", buvo priversti užsidaryti.

ARGENTINOJ

„

Algis Rutkauskas, žymus jaunuolis
smuikininkas, už atliktą muzikos re
pertuarą gavo Argentinos tautinę pre 
miją, sumoje 2000 dolerių. Premijos
įteikimas įvyko per "Radio Rivadavia"
ir Banco de Província. Apie šį įvykį
aprašymą įsidėjo "La Nacion" dien
raštis, š. m. rugpiūčio 29 d.

CDra. HELGA HEHING
MEDICA
HOMENS

-

SĄJUNGOS - ALIANÇA JUB! Ll ĖJUS tą žaliąjį audeklėlį, ir parodytų publi
kai, kas po juo slėpėsi. Iškilmingai au
deklėlis nukabinamas, ir atsidengė pa
slaptis... — pasirodė metalinė plokštė
su užrašu Lietuvių Sąjungos Brazilijoje
įsi kūrimo, data, kad ir būsimoms kar
toms priminus, nors ir už šimto metų,
jog čia gyventa ir dirbta lietuvių nuo
1931 metų. Publika plojo nesustodama.
Pirmininko kviečiamas, su didele knyga
rankoje, pasirodo scenoje kap. Jorge
Garško, Sąjungos Garbės narys ir senas
sąjungietis, Aleksandro Bumblio pave
damas, paskaitė, lietuviškai ir braziliš
kai, pirmąjį kūrimosi Lietuvių Sąjungos
Brazilijoje Protokolą, pagal kurį buvo
nustatytos veikimo gairės. Po to sekė
kalbos ir sveikinimai.
Pirmiausia, scenon buvo pakviesta
tarti žodj portugališkai advokatė Wilma
Žvingelaitė. Kondensuotai apibūdinus
Sąjungos gyvenimą, baigė šiais žodžiais:
"... E assim, um capitulo que terminiu,
Lėle, tautiniais rūbais pasipuosusi,
meio século de árduas e sombrias lutas,
kviečia svečius prie Auksinio Jubiliejaus
assim também foi ensolarado e cheio
pyrago.
de alegrias e satisfações, cujos reflexos,
8,30 valandą. Nekantraudami visi
negativos e positivos, acompanharão os
laukė prasidėsiančios programos, nes vi nossos passos segunda metade do sécu
siems susėsti pritrūko kėdžių, ir dideslo. Seguiremos, e com ajuda de todos,
niai daliai publikos prisėjo stovėti. Ren conservaremos a nossa casa, acolhere
gėjai turėjo tai permatyti ir toks neati
mos nela todos os que desejarem se
dumas nepateisinamas... Pagaliau, Sąempenhar nas grandes tarefas e prestar
jungos-Alianęa pirmininkas, Aleksan
seu auxílio, em prol de bem estar de
dras Bumblis, pasirodė scenoje ir prane nossa sociedade — Aliança Lituana Bra
šė, jog programa prasidedanti, paprašy
sileira de Beneficência e Assistência So
damas visų prisilaikyti ramiai, kad išgir cial". Be abejo, netrūko plojimų už
dus programos eigą ir supratus jos esmę. taip gražią pasakytą kalbą.
Pirmininkas pasveikinęs susirinkusius,
Po portugališkos kalbos, Pirmininkas
paprašė visų sustoti ir vienos minutės
pakvietė šių eilučių autorių tarti žodj
susikaupimo tyloje, išreikšti pagarbą
lietuviškai, kuris buvo sutiktas ploji
tiems nariams, kurie jau yra iš mūsų atmais. Kalbėtojas pradėjo šiais žodžiais:
" siskyrę. Po to, kviečiamas Sąjungos
"Pusė šimto metų svajonių, darbų ir di-'
Garbės narys, Prelatas Pijus Ragažinsdelio ryžto, susirinkome paminėti Auk
kas, oficialiai pradėti minėjimą, kuris
sinį Lietuvių-Sąjungos Jubiliejų. Au
tam momentui pritaikytoje Kalboje,
dringus metus išgyvenusi, ilgoje visuo
sveikino susirinkusius ir linkėjo Sąjun
meninio ir kultūrinio darbo eigoje, švęs
gai dar ilgų metų nenuilstamai tęsti
dami šios eigos pusę šimto metų auksi
prieš 50 metų užsibrėžtą darbą. Juozas
nę sukaktį po svetimu dangumi, pada
Januškis, pirmasis, dar gyvųjų tarpe Są
vę vieni kitiems ranką, būkime apsau
jungos kūrėjų dalyvis, prašomas j sceną,
gos sargyboje, išlaikyti ir visomis gali
kad nukabintų, lietuviška juosta apsupmybėmis, ginti šią lietuvišką pastogę

J. BUTRIWIAV!Č6ŪS
ADVOCACIA

GYDYTOJA

SENHORAS

CRIANÇAS

KALBAMA LIETUVIŠKAI
Av. Eulina, 99 • V. Sta. Mana dss 800 às 12 h.
das 14 jOO às 18500
. Fone: 265-7590
Rua Quartim Barbosa, 6 •
B. do Limão

CIVIL. Inventario, Daspejo, etc.

COMERCIAL: Falência, Cobranęi etc

TRlBUTÁRJA<hwm£>
Rua Barão de

Renda. ICM, IPl

212 • 4o ükLs/45 • Liberdâde Fone: 279-593 ?
Horário d» 9500 às HÍXJedss 14:00 às 1800

Rua Camjxid Noo, 590 - V. Zdàaa - Iteárlo das 19:00 às 21 &0

KALBAMA LIETUVIŠKAI
i-mwii ir—iwa—mirrrr-—
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nuo apgaulingų Kėslu jos pamatus su
griauti"
Po kalbu, programos vedėjas perskai
tė gautas sveikinimų telegramas ir laiš
kus iš vietiniu organizacijų, o taip pat
ir iš užsienio. Sveikino: Vyriausio Lie
tuvos Išlaisvinimo Pirmininkas Dr. Ka
zys Bobelis, Pasaulio Lietuvio redakto
rius Bronius Nainys, Pasaulio Lietuvių
Inžinierių ir Architektų Sąjungos, Bra
zilijos skyriaus, Pirmininkas Algirdas
Idika, Brazilijos Lietuvių Beddruomenės
Pirmininkas Jonas Tatarūnas, Argenti
nos Lietuvių Balso leidėjai — Pranas 0žinskas, Ona Godliauskaitė Ožinskienė
ir Stasys Lupinskas, Susivienijimas Lie
tuvių Argentinoje, Urugvajaus Lietuvių
Kultūros Draugijos Pirmininkas Vytau
tas Dorelis, Laiko redakcija ir Adminis
tracija — Pijus Gudelevičius ir kun.Aug.
Steigvilas, ALOS Tarybos vardu iš Ar
gentinos Pirmininkas Julius Mičiudas,
Urugvajaus Lietuvių kolonijos kapelio
nas J. Giedrys, Julius ir Jane Mičiudai,
ir Vladė Survilai, iš Floridos Ona La
ši nskas-Masienė, Genytė Dirsė ir Anta
nas Dirsė. Visi sveikinimai buvo paly
dėti ilgais ir karštais plojimais, kaip pa-

M US Ų

LIETUVA

TE! ROS ŪMA NOVA LUZ"
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BAZARAS IR FILATELIJOS
PARODA

Realizou-se domingo, 29/11/81 às
Pirmą kartą 1981 met. Lapkričio
mén. 21 iki 25 suruošta turtinga FILĄ
8:00 hs., uma reunião de pais de esco
TELIJOS paroda Pietų Amerikoje, Bra
teiros, chefes e colaboradores para ou
zilijoje San Pauliaus mieste. Ypač pa
vir palestra proferida pelo Sr. João
Bosco, Comissário do 12° Distrito da
rengta ir gražiai išpuošta LIETUVOS
motyvais, kilniai São Paulo lietuvių ko
U.E.B. - União dos Escoteiros do Bra
lonijai. Kiek galėdamas, menkomis sa
sil, na Casa da Juventude RAMOVĖ.
vo jėgomis, Antanas Augustaitis, teikė
A palestra teve como tema o progra
si ir įrodinėjo, aiškindamas atsilankiu
ma de ação dos grupos da U.E.B. e di
siems, kokia miela ir brangi, toli palik
vulgação das vantagens ao Grupo PA
toji gintaro ir seno Nemuno puošiama
LANGA, na afiliação a esta organiza
tėvynė Lietuva.
ção. O Comissário João Bosco iniciou
Tenka didelė padėka Aliança Lituaseus trabalhos com uma apresentação
na Brasileira de Beneficência e Assistên
Audio-višual, mostrando a importân
cia Social mielai Valdybai, kuri supra
cia doLescotismo na formação dos jo
to šį darbštų užsimojimą, iškelti LIETU
vens, partindo após para a comissão
VOS vardą, paaukojant kelioms die
que atua por trás de tudo, e que deve
ser formada pelos pais dos escoteiros.
noms savo brangias patalpas.
Emsua palestra deixou bem claro que
Mielas-ji tautieti, negaliu ir Tavęs pa
a afiliação à U.E.B. do grupo PALAN
miršti. Dėkoju už atsilankymą, už pasi
GA não tira sua autonomia, mas sim
ryžimą, pagerbti tuos, kurių niekuomet
faz com que trabalhe paralelamente.
negalime užmiršti, kurie paveldėję gar
As vantagens levantadas foram vá
bingą vietą pasaulyje, yra atžymėti gra
rias e dentre elas a mais importante ao
žiausiuos pašto ženkleliuos. Tie ženkle
grupo foi a dos Cursos de Especializa
liai daugiau nepasikartos, - jie nyksta
ção e Preparação de Chefes. Segundo
karta nuo kartos. Su jais turime budėti
palavras do próprio comissário, "nin
sargyboje, kad nežūtų mūsų širdyse
guém dá o que possui, é preciso formar
įskiepytas vardas — LIETUVA
bons chefes para que estes transmitam
Aukso lakštuose mieliausi momen
ao grupo o melhor de sí".
tai, pasirašiusių savo nuomones, ku
Quanto à participação dos pais, es
riuos tik širdis supranta, o akys siunčia
tes se pronunciaram favoravelmente
per raukšlėtą ir svetimų audrų išvagotą
na formação de uma comissão, uma
veidą stambias ašarėles, suvilgydamos
vez que a quase totalidade dos presen
blakstienų skareles.
tes se prontificaram a reunirem-se dia
Šioje parodoje maloniai atspindėjo
05/12/81 às 17:00 hs., para a divisão
ir darbščiai suruoštas Sąjungos-Alianęa
das tarefas, esperando contar com a
moterėlių sekcijos bazaras. Jas netik ga
presença dos que por motivos alheios
lima, bet ir reikalinga pasveikinti, lin
a sua vontade, estiveram ausentes.
kint geriausios sėkmės ir sveikatėlės.
À reunião estiveram presentes, den
Tenka visiems sąjungiečiams prieš jas
tre outros, a Sra, Eugenia Bacevičius,
kloniotis, ir pagarbiai lenkti galvas.Tai
o Sr. Claudio Butkus, o Sr. Jaun A.DieSĄJUNGOS-ALIANÇA bitelės, skruz
linikaitis
e
contamos
também
com
a
ALEKSANDRAS BUMELIS, Sąjungos-Alianęa
dėlėms, kurios ir miege sapnuoja, kaip
pirmininkas, kalba atidarant Jubiliejaus šventę
presença de Marcos Lipas que no inter
tvarkingiau suruošti puotų ir švenčių
valo apresentou duas músicas tocando
paauksuoti rėmai". Joms tenka aukš
Kaip minėjome, salės viena s’oninė
gaita
e
violão
ao
mesmo
tempo.
čiausias vairo spindulys, be kurių vis
siena buvo papuošta buvusių garbės
Com respeito a filiação do grupo PA
kas pražūtu, kaip laivas blaškomas vie
pirmininkų — konsulo dr. P. Mačiulio,
LANGA
à
U.E.B.,
nada
foi
definido
de
sulo. Tad visu bazare ir FILATELIJOS
ir konsulo Al. Polišaičio — o taip pat ir
imediato,
pois
a
decisão
não
cabe
só
a
parodoje atsilankiusių ir mačiusių šven
buvusių visų Sąjungos pirmininkų, bū
chefia
do
grupo,
no
entanto
espera-se
čių paruošimus,ištverminga ir gili padė
tent: Lionginas Gaigalas, Antanas Ma
uma definição da questão o mais breve
ka, tariant lietuvišką ačiū, — ačiū už vi
jus, Jonas Džiugelis, Juozas Vasiliaus
possível.
są triūsą ir darbštumą su pagarba ir bro
kas, Aleksandras Bagdonas, Marijus
liška meile.
Dantas, Antanas Tamašauskas, Albina
Ambrozevičius, Jonas Jodei is, Aleksan
dras Bumblis, Jonas Antanaitis ir Julius
Žvingila. Pradžios kūrimosi laikų sąjungietis Bronius Sukevičius supažindino
su visais buvusiais pirmininkais, perskait''damas vardus ir pavardes, kurių 7 jau
y a mirę. (Gaila kad nepažymėtos ka
PROMOÇÃO:
JUVENTUDE
L I T U A N A
dencijos). Čia pat, iškilmių metu, kaip
i mųjų dienų Sąjungos organizatoriai
LOCAL: SALÃO DO GINÁSIO SÃO MIGUEL ARCANJO
ii
iai iki šių dienų, — Juozas JanuŠVILA ZELINA
kisi-r Kazys Bacevičius, — buvo apdo
Animaįąoi CONJUNTO RENASCENÇA
vanoti Garbės Diplomais.
- (bus daugiau)

VENHA EMBEBEDAR-SE DE...ALEGRIÀ/
”REVEIbb@N 8l/82
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vieningos Šeimos palaima

mielą kleboną kun. Juozą Šeškevičių, amžiaus 60mečio proga, ir linkime sveikatos, ištvermės, bei
gausios Vieápaties palaimos nelengvam sielovados
darbe.

Tarp visų palaimų, vienaip ar kitaip
išreikštų Šventajame Rašte, yra ir šei
mos gausumo, sutarimo, vieningumo
palaima. Kalbama ten daugiau apie pa
triarchų ar šiaip gausias, labiau pasižy
mėjusias Dievo garbei ir savo tautos la
bui šeimas.
Lietuvių šeimose besilankant visuomet džiugu užtikti patenkintus tėvus ir
džiugios nuotaikos vaikus.
Ir dar džiugiau, kai šeimos prieaug
lis, atėjus subrendimo laikui, kuria sa
vus, atskirus šeimos židinius, kur išlie
ka ta pati šeimos vienybės dvasia.
Šio ML numerio Garbės Leidėjai ir
plačiai žinomi V. Belą "Serralheria Magila" savininkai, juos aplankančiam
kun. Petrui Urbaičiui spontaniškai
džiaugėsi savo vedusių sūnų dažnu ir
nuoširdžiu pas tėvus lanky muši.
ALBE RTAS ir MARIJONA MAGI
UOS rr jų vaikai neseniai atšventė savo
sėkmingos pramonės dvidešimtpenkmetj (1955-1980).
Albertas džiaugiasi ir savo nueitu tau
tiniai - religinės veiklos keliu. Jis, pana
šiai kaip ir Jonas Bagdžius ar Petras Ši
monis, nuo pat jaunystės priklausė įvai
rioms mūsų kolonijos organizacijoms,
o ypač pasižymėjo savo ištverme,kaip
įvairių chorų dalyvis.
Gausios Visagalio palaimos Albertui
ir Marijonai Magilams ir jų vaikams bei
anūkams. Lai jų šeimos pavyzdys skati
na ir kitų Šeimų vienybę, o taip pat ir
pasišventimą gyvybiniams mūsų kolo
nijos reikalams.
(KPU)

Sv. Juozapo Vyrų Brolijos
Valdyba

ties vakaro kronika bus pateikta sekam
čiam ML numery.

REVEILLON 81/82 - OS TRABA
LHOS CONTINUAM...

VIEŠNIA IŠ VOKIETIJOS

A organização do Ano Novo vai de
"vento em popa". E o que ė mais im
portante, contando agora com a cola
boração de representantes de mais dois
grupos: NEMUNAS e MOTERŲ DRAU
GIJA. São novas idéias e maior núme
ro de pessoas, que, entusiasmadas com
a Festa de Fim de Ano vem oferecernos apoio e ajuda.
Os convites já estão prontos, e para
čonsegui-los apresentamos algumas op
ções: a primeira delas, seria entrando
em contato com os jovens a seguir rela
cionados para fazer as reservas:
Flávio Bacevičius
Fone: 63-9343
Paulo Jurgilas
Fone:215-4746
Lúcia ou Silvana Banys "
274-1886
Sandra ou Roberto Saldys “ 273-3224
Ou ainda, como segunda opção dirigin
do-se diretamente às Paróquias de São
Casimiro — Moóca, ou São José — Vila
Zelina.
■ Sugerimos não deixar para última
hora a aquisição de seus convites pois,
a procura é grande e eles podem logo
se esgotar. A adesão é de Cr$. 1.200,00
por pessoa, o bastante para podermos
passar o último dia do ano de uma for
ma diferente, alegre e divertida. O bas
tante para que possamos oferecer aos •
nossos convidados um ambiente acolhe
dor e agradável.
O preço da entrada foi cuidadosa
mente estipulado, sem fins lucrativos
pois, nós todos da comissão, acredita
mos que uma festa como ėsta deve vi
sar exclusivamente à confraternização
de seus convidados. Afinal de contas,
estamos aí: juntos, lutando por um
ideal.

Į svečius pas tėvus — Eugeniją ir Vy
tą Bacevičius — atvažiavo iš Vokietijos
Beatričė Bacevičiūtė Kosėk su dukrele
Karina.
Su jomis sugrįžo namo iš Vokietijos
p. Eugenija Bacevičienė, kuri buvo ten
išvykusi, j Huettenfeldą, aplankyti ište
kėjusios dukters, žento ir ten gimusios
anūkėlės.

UŽSIMOKĖJO UŽ
Petras NARBUTIS
Cr. 1.000,00
Jonas JAKUTIS
Cr. 1.000,00
Jonas SILICKAS
Cr. 1.500,00
Maldutis LAUPINAITIS 1.000,00
Antanas PETKEVIČIUS 1.000,00
Aloyzas Gediminas
RACKEVICIUS
Cr.2.000,00
Jonas RAMOŠEVlClUS T.000,00

mos y mirus i e

Lapkričio 28 d., prie namų, V. Bonilijoj, užpuolikų buvo nužudytas VA
LERIJUS BASYS 74 metų amžiaus.
Vagių užpultas, velionis pasipriešino ir
buvo peiliais subadytas. Bijodamas iš
gąsdinti žmonos, jos nešaukė ir taip mi
rė nuo kraujo nutekėjimo. A.a. Valeri
jus Basys buvo kilęs iš Telšių ir su pir
ma emigracija atvyko Brazilijon. Beveik
visą laiką dirbo kaipo stalius, ypač prie
statybos. Buvo gero būdo, linksmas ir
draugiškas, kaip jį atsimena darbo drau
gai. Buvo pašarvotas Lapos kapinių ko
plyčioje ir kun. P. R ūksi o palydėtas j
paskutinio poilsio vietą. Palaidotas Pau
lavičių šeimos kape. Laidotuvėmis rūpi
nosi Paulavičių šeima, ypač Hilda Pau
lavičiūtė. Smarkiai sukrėsta liko žmo
na Bronislava Bruzgaitė Basienė.
Septintos dienos mišios bus penkta
dienį, gruodžio 4 d., 19 vai. Cristo Jo
vem bažnyčioje, Largo da Lapą.

BLB-NÉS POSĖDIS
Lapkričio 26 d., vakarą Mookoj, Rua
Juatindiba, 28, įvyko BLB-nės Tarybos
ir Valdybos posėdis. Tarybos p-kui,
kun. Pr. Gavėnui, atidarius, posėdis to
liau buvo vedamas Valdybos p-ko, p.
Jono Tatarūno.
Buvo apsvarstyta ir aptarta nemažai
svarbių dalykų. Posėdžio nutarimai bus
paskelbti visuomenei per spaudą.

LITERATŪROS RATELIO VAKARAS
Praėjusį šeštadienį įvyko šių metų
paskutinis Literatūros Ratelio vakaras.
Jis turėjo savo sueigą pp. Rožės ir Al
fonso D. Petraičių vasarnamy Lituani
koj. Gan plačios veiklos aožvalga ir pai-^..
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9 Kas bėga nuo lietuviškos spandos, bėga nuo savo tautos
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LIETUVOS NACIONALINE
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA
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MUSU

SPAUDOS VAJUS

LIETUVA

Šio "ML" numerio

GARBĖS

L E I

BLB-NÉS PARAMA
BLB-nės Taryba ir Valdyba yra gy
vai susirūpinusi sunkia musų spaudos
padėtimi. Ir pasiryžusi dėti visas pastan
gas mūsų spaudai padėt išsilaikyti.
BLB-nė, teigiamai atsiliepdama j
"MUSŲ LIETUVOS" Redakcijos ir Ad
ministracijos pagalbos šauksmą, pati
pirmoji prisidėjo kad ir kukliu — Cr.
6.000 — jnašu. Ir užtikrina, kad tai ne
paskutinis (aišku, jei Bendruomenės
nariai — būtent visi lietuviai — palaikys
pačią Bendruomenę ir jos veiklą),
BLB-nė skatina ir kitus tautiečius,
ypač gi lietuviškas organizacijas, vieno
kiu ar kitokiu būdu gyvai prisidėti prie
mūsų vienintelio laikraščio išlaikymo
bei spaudos pagerinimo.
Pfte SPAUDOS VAJAUS dar prisidėjo:

Petras Šimonis................... Cr.1.000,00
Petras Bareišis.................... Cr.1.000,00
Mūsų Lietuvos administracija širdin
gai dėkoja BLB Valdybai ir Tarybai,
Petrui Šimoniui ir Petrui Bareišiui už
aukas spaudai paremti.

ALBERTAS ir MARIJONA MAGI LA
Jiems širdinga padėka ir geriausi linkėjimai

ML administracija

PADĖKA
Lietuvių Katalikių Moterų Draugija
nuoširdžiai dėkoja visoms moterims ir
visiems, kurie aukojo dovanas ir darbą
lietuviškam bazarui. Ypatinga padėka
kleb. J. Šeškevičiui, I. Seliokienei, V.
Skurkevičienei, O ir P. Šimoniams, E.
Medauskienei, O. Popikienei, O. Guzikauskienei, 0. Paukštienei, M. Vinkšnaitienei, S. Petrokaitei, T. Labuckienei, O. Zalubienei, D. Jones-Silickaitei,
A. Dirsytei-Tatarūnienei, O. Rinkevičienei, T. Jocienei, A. Bareišienei, S. Pili
pavičienei, Ap. Baltaduonienei, E.Mendo, E. Vincentini, A. Bauzienei, U.Svirplienei.
Kitą savaitę žadame paskelbti vardus,
kurių dar nesužinojome. Visiems dar
kartą nuoširdus ačiū.

ENCONTRO DOS JOVENS DA
COLONIA LITUANA
Lembramos que no próximo dia
12 do corrente mês, às 17 horas na
Ramovė (Vila Zelina) estará sendo
realizada a reunião para a definição
do plano de trabalho do ano vin
douro. Discutir os nossos proble
mas e propor novas atividades. Da
da a importância dos assuntos colo
cados em pauta, pedimos que não
deixem de comparecer todos aque
les representantes dos grupos lituanos e que já foram notificados:
BLJS, Volungė, Nemunas, Rūtelė,
Grupo de Escoteiros e Bandeiran
tes e Ateitininkai.

Vice Ana Coralon

VERSIS SPAUDOS BALIUI
Geisdamas konkrečiai prisidėti prie
SPAUDOS BALIAUS, klebonas, kun.
J. Šeškevičius skiria šiam tikslui Litua
nikoj išaugintą VERŠĮ. "Bus švie
žios mėsos, ir košelienos..."
Dėkodami kun. J. Šeškevičiui už šj
tokį konkretų gestą, linkime, kad ir
daugiau tautiečių prisidėtų vienu ar ki
tu konkrečiu būdu prie rengiamo
SPAUDOS BALIAUS, ir tokiu būdu
gyvai prisidėtų ir prie mūsų spaudos
palaikymo.

metinis

BIRBYNIŲ KVINTETAS
Po dviejų metų kelionės, iš Lietuvos
per Kanadą, mus pasiekė paskutinės
kvintetui sudaryti reikalingos birbynės.
Paskutinioji - kontrabosinė yra pati
didžiausia yra beveik metro ilgio ir ga
na sunki. Dabar mūsų rūpesčiai jau pa
sibaigė ir tik reikia, kad atsirastų dau
giau mokinių norinčių išmokti groti šj
lietuvišką instrumentą. Birbynių groji
mo pamokas duoda buvęs S. Paulo sim
fonijos orkestro fagoto maestro Anta
nas Golskis.

$

Širdingai dėkoju PETRUI ADAMONIUI, draudimo bendrovės Adamonis Insurance Agency Inc. savi
ninkui Montrealy, Kanadoj, kuris
su dideliu asmenišku pasiaukojimu,
iš Lietuvos atvežė birbynes ir iš Ka
nados pasiuntė Brazilijon.

g

Kun. Petras Rukšys
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.mūsų LIETUVOS"

SPAUDOS BALIUS
RUOŠIAMAS,
GRUODŽIO(DEZEMBRO)13 DIENA
1230 VALANDĄ

VILA Z E L I N O J - JAUNIMO NAMUOSE

VISI DALYVAUKIME IR SAVO SPAUDĄ PAREMKIME
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