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PASTANGOS IŠLAIKYTI SPAUDĄ

' Laikraščiui išsilaikyti vien iš pre
numeratos ir skelbimu kasdien darosi 
vis sunkiau. Pašto patarnavimo, popie
riaus ir kitu spausdinimo priemonių 
kainos vis kyla. Kad galėtumėm Jums 
laikraštj duoti už tą pačią prenumera
tos kainą, jos nekeldami, esame pri
versti ieškoti kitų būdų padidinti pa
jamas. Tam reikalinga visų skaitytojų 
talka, ar tai surandant naują skaityto
ją, ar prisidedant vienkartine, nors ir 
nedidele auka. Kad tai nebūtų vien 
gryna auka, keliems Dirvos rėmėjams 
burtų keliu bus paskirtos vertingos 
dovanos..." Tokio turinio laišką savo 
skaitytojams neseniai išsiuntinėjo ' Vii 
ties" draugija - "Dirvos" savaitraščio 
leidėjai.

Panašaus turinio laiškus savo skai
tytojams pereitą vasarą buvo išsiunti- 
nėję ir "Draugo" dienraščio leidėjai. 
Nedaug apsiriksime pasakę, kad ir ki
ti musų laikraščiai bei žurnalai tokiais 
ar panašiais laiškais kreipėsi j savo 
skaitytojus, prašydami finansinės pa
galbos.

Laikraščių bei žurnalų prenumera
tos ir atskirų numerių kainą nuolat 
kelia JAV-bių, Kanados, Australijos, 
o ypač Pietų Amerikos ir kitų kraštų 
spauda. Vis daugiau ir daugiau laikraš
čių, net ir turinčių gausius tiražus, ne
beištveria ir sustoja ėję.

Skaitytojams gal dar bus jdomu, 
kad ir okupuotosios Lietuvos spauda, 
kuriai netrūksta pinigų, gaunamų iš 
valstybės iždo ir kuri beatodairiškai 
tarnauja komunistų partijos propagan
dai, stokoja lėšų. Turime prieš akis 
"Švyturio" žurnalo nr. 18. Jo 2 pusi, 
rašoma: "Nuo 1982 m. sausio 1 d. 
mūsų žurnalo egzemplioriaus kaina 
nustatoma 35 kap. (prenumerata me
tams -8, 40 r.). Tai yra susiję su 
spaudos popieriaus pabrangimu, są
naudų žurnalo leidybai, meniniam api
pavidalinimui ir rankraščių rengimui 
padidėjimu. Pasiekto rentabilingumo 
išlaikymas padės redakcijai toliau ge
rinti žurnalo turinį, meninį apipavida
linimą ir spausdinimo kokybę".

Nežiūrint valdžios pastangų sulaiky
ti finansinę infliaciją, stabilizuoti pini
go vertę ir pašalinti nuolatinį kainų 
bei patarnavimų pabrangimą, reikalai 
nesi klosto taip, kaip nori krašto val
džia. Netgi nėra aiškesnių duomenų, 
kad artimoje ateityje būtų geriau. Ma
ža lietuvių tautinė grupė čia nieko 
padaryti negali. Taigi turime prisitai

Čikaga: Amerikos Lietuviu Taryba suorganizavo etninių grupių spaudos atstovų - redakto
rių pobūvi svetimšalių spaudos problemom aptarti. Sėdi iš kairės: ukrainiečių laikraščio 
“New Star” redaktorius kun. J. Swyschunk, kun. J. Prunskis, ukrainietė red. I. Gorchyns- 
ky, ALT o gen. sekr. inž. G. J. Lazauskas. Stovi - čekų dienraščio “Denni Glasatel” red. E. 
Petrik, lenkų dienraščio “Dzeinnik Zviązkowy” red. J. Krawiec, čekų dienraščio “Denni 
Hlasatel” redaktoriai dr. V. Stranecky ir J. Kučera ir ALTo pirm. dr. K. Šidlauskas.

P. Malėtos nuotrauka
*

kusį organizmą /liejimas. Ne paslaptis,kyti prie esamų labai nepalankių sąly
gų ir daryti, kas šiuo metu įmanoma. 
Pirmiausia turime gaivoje lietuvišką 
spaudą. 1

Kaip minėjome, finansinė infliacija, 
kurios sulaikymas nepriklauso nuo 
spaudos leidėjų labai skaudžiai palie
čia ir mūsų savaitraštį. Laikraščio lei
dimo kaštai kasdien auga, o pajamos, 
įskaitant į jas laipsnišką prenumeratos 
kėlimą neskuba vytis ir neįstengia pa
dengti nuolat augančias pašto, popie
riaus, remonto, spaustuvės išlaikymo 
išlaidas.

Laikraščio prenumeratos kėlimas 
ne visada duoda teigiamus vaisius, nes 
ją pakėlus atkrinta dalis mažiau finan
siškai pajėgių prenumeratorių. Tai ne 
visada "du kart du duoda keturis' . 
Gali atsitikti taip, kad "teduos tris", 
nes absoliute prenumeratorių daugu
ma yra finansiškai mažiau pajėgūs, 
kaip dirbantieji pensininkai. Prenume
ratorių eiles dar akivaizdžiai retina 
skaitytojų amžiaus senėjimas ir neiš
vengiama būtinybė — mirtis. Taigi 
reikia ieškoti įvairių būdų lietuviškajai 
spaudai išlaikyti.

Tikriausias ir patikimiausias kelias 
būtų naujų prenumeratorių suradimas. 

Galima būtų rasti daugiau būdų lie
tuviškai spaudai padėti. "Mūsų Lietu- 

Tai lyg naujo - šviežio kraujo į išse- (nukelta į 4-tą psl.)

SPAUDOS MĖNUO
SKAITYK IR PLATINK "MŪSŲ LIETUVĄ"

kad turime daug lietuvių, ypač jaunes
nio amžiaus, kurie lietuviško laikraš
čio neprenumeruoja, neskaito. Mūsų 
lietuviškosios organizacijos, kurios tu
ri su jais vienokius ar kitokius ryšius, 
turėtų juos prikalbinti savo laikraštj 
užsisakyti. Tai turėtų atlikti visi geros 
valios lietuviai, kuriems rūpi lietuvy
bės šiame krašte išlaikymas.

Beveik visos mūsų organizacijos nau
dojasi lietuviškos spaudos talka savo 
reikalams puoselėti bei populiarinti. 
Spauda padeda joms. Kodėl gi jos ne
galėtų padėti spaudai, kad ir dabar — 
artėjančių Naujųjų Metų proga.

Prisimename, kad daugelis senųjų 
lietuvių laikraščių Amerikoje ir kituo
se kraštuose savo laiku susikūrė prie 
lietuviškų parapijų. Jų vadovai — kuni
gai buvo pirmieji redaktoriai, parapi
jos patalpos tarnavo spaudos reika
lams. Klebonai, vikarai ir kiti aktyvūs 
parapijos pareigūnai rinkdavo prenu
meratos mokestį, surasdavo naujų skai
tytojų. Lietuviška spauda buvo nuo
lat platinama parapijų patalpose. O 
kaip gi dabar?

Lietuvos nacionalini 
M.Mažvydo bibliotel
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Is Aušros Nr. 29
RUSINIMO KELIAI

(Tęsinys iš praeito nr.)
1981 m. "Mokslo ir gyvenimo 3 nr. iš

spausdintas Petro Gaučo straipsnis "Dabarti
niai etniniai procesai Lietuvoje . Jame patei
kiama gana daug statistikos apie dabartinės 
Lietuvos, jos miestu ir atskiru rajonu naciona
line sudėti. Kito šaltinio mes. eiliniai lietuviai, 
neturime, todėl tai. ka šis straipsnis siūlo, tu
rėtume priimti už gryna pinigą. Tik perspėju: 
tai tarybinė statistika, todėl reikia atsargumo. 
Statistikos duomenys dažnai pakreipiami pa
lankesne režimui kryptimi, tuo labiau, kad 
niekas nepatikrins. O juk šio straipsnio skai
čiai gali būti kuo pakoreguoti. Tai rodo prie
rašas apačioje ' spausdinama skaitytoju pagei
davimu”. Matyt, žurnalo skaitytojus jau se
niai neramina kitu tautybių gyventoju skai
čiaus didėjimas Lietuvoje, todėl, tikriausiai, 
redakcija gauna ne viena laiška. kur prašoma 
ši klausima nušviesti. Tad šis straipsnis grei
čiausia ir skiriamas nuraminti skaitytojams.

Iš jo matome, kad mes skustis labai negali
me: kitataučiu procentas mūsų respublikoje 
vienas iš mažiausiu. Nuo 1970 iki 1979 m. 
Lietuvos gyventoju skaičiui padidėjus 8.4°/o. 
lietuviu padaugėjo 8,2°/o. Mažėjimo procen
tas nedidelis.

Mišriu vedybų Lietuvoje, ypač miestuose, 
gausėja: nuo 15.6°/o visu besituokiančiu 
1970 m. iki 18,4°/o 1978 m. Tiesa, autorius 
tuojau skuba nuraminti: dauguma mišriu sei
mu sudaro ukrainiečiai, baltarusiai, rusai ir 
lenkai, o koks lietuviu procentas - autorius 
užmiršo pažymėti, bet atrodo ir jis auga. Juk 
paminėtu keturiu tautybių atstovai, gyvenda
mi tarp lietuviu daugumos, nebūtinai sudaro 
šeimas tik savo tarpe; galime spėti, kad kas 
antras tu mišriu vedybų partneris yra lietuvis.

Autorius pripažįsta, kad Vilniuje, tame 
Lietuvos Babelyje, lietuviai daug dažniau tuo
kiasi su kitataučiais, negu kitose Lietuvos vie
tose: 1970 m. 19,7°/o?o 1978 m. - jau 20. 
5°/o. Vadinasi, kuo daugiau svetimtaučiu 
maišosi tarp lietuviu, tuo daugiau mišriu šei
mų.

Lietuvoje didėja procentas ir gimusiu miš
riose šeimose. Iš 13.9°/ojose gimusiu 1970 
- 1978 m. lietuviu tautybės vaikai sudaro 
5.9°/o. Tiesa, autorius pastebi, kad vaiko tau- 
lybė nustatoma tik pagal motinos tautybe 
O kiek yra tėvu lietuviu, kuriu vaikai rusai, 
ukrainiečiai ar kitos tautybės? Todėl tuos 
5.9 galime dvigubinti. Dvylika procentu ne
gryno kraujo lietuviu - tai daug ar maža? 
Labai daug. Jeigu šis procesas intensyvės (o 
dėl to abejoti nereikia), mes būsime "atskies
ti”. Pasekmės gali būti labai liūdnos.

Juk i tokia maišyta tauta lengviau brauna
si rusu itaka. Mūsų kalba, kuri yra pagrindinė 
tautos savistovumo reiškėją, bus dar labiau 
teršiama rusišku žodžiu, posakiu bei keiks
mažodžiu. lietuviškus papročius vis labiau 
ims išstumti rusiški - prasidės liga, kuriai ne- 
užkirtus kelio, gali įvykti tautos mirtis, arba, 
kaip tarybiniai aktyvistai sako. "Lietuvoje 
bus išspręstas nacionalinis klausimas'. Tad 
kol ne vėlu - susimąstykime.

Musu tauta, palyginus su kitomis (auto
mis. pasižymi gana dideliu atsparumu asimi
liacijai. Dabartiniu metu dauguma sąjunginiu 
respublikų sostiniu sparčiai rusėja. Minskas. 
Kijevas. Ryga. Alma-Ata. Taškentas ir kiti 
miestai tapo beveik vien rusiški ir nacionali
nės kalbos juose beveik neišgirsi. Vilnius, ku
riame baigiantis karui gyveno apie 2°/o lietu
viu. nors ir pamažu, bet nesulaikomai lietu- 
vėja. Šiuo metu jame daugiau pusė gyvento
ju - lietuviai O miesto lietuvėjimas. be abe
jo. turės itakos tiek sulenkėjusiu, tiek subal- 
tarusėjusiu Vilniaus apylinkių bei Vilniaus 
krašto atlietu veji nuli.

įdomu, kad sparčiai lietu vėją senieji rusai 
- sentikiai, ypač jaunimas. Šie Lietuvos gy
ventojai prieš karu buvo bene labiausiai atsi
likusi gyventoju dalis. Pirmosios rusu okupa
cijos metu ir pokario metais jie musu tautai 
atnešė daug nelaimiu: daugelis ju tapo įvai
riais pareigūnais, dirbo milicijoje, saugume, 
tapo stribais. J u sąžine slegia nemaža musu 
tauros kraujo ir ašarų. Bet jaunoji sentikiu 
karta šiuo metu daug mieliau šliejasi prie lie
tuviu. negu prie rusu, dauguma j u lanko lie
tuviškas mokyklas ir stengiasi tuoktis su lie
tuviais. Susituokė sudaro lietuviškas šeimas.

Bet mišriu santuokų net su sentikiais reikia 
vengti. Tai bus negryna lietuviška šeima.

Mišrios šeimos - mūsų tautos korozicija. 
Jei norime atgauti laisve, turime užkirsti ir 
ši rusinimo kelia.

J. Medvėgalis

IŠVAŽIUOJAME IR SVETUR

Pasakoja L. Stražnickas:
- Kai kurie buržuazinių šalių atstovai 

stengiasi juodinti tarybinių esperantinin
kų judėjimą, teigia neva jis Tarybų Są
jungoje persekiojamas, neleidžiama espe 
rantininkams išvykti j renginius užsieny 
je. Tai netiesa. Tarybų Lietuvos esperan 
tininkai dalyvavo įvairiuose tarptauti 
niuose kongresuose, konferencijose, ki 
tuose susitikimuose, Lenkijoje, Vengri
joje, Vokietijos DR, Olandijoje, Suomi 
joje, Šveicarijoje, daugelyje kitų tarptau 
tinių ir nacionalinių esperanto renginių, 
esperantininkų taikos šalininkų sąjūdžio 
(MEM) konferencijose. 1978 m. 34-aja 
me tarptautiniame jaunimo esperantinin 
kų kongrese Veliko Tirnove (Bulgarijo 
je) tarybinės delegacijos vadovu buvo 
musu respublikos atstovas P. Jegorovas. 
1978 m. MEM 8-ojoje generalinėje kon 
ferencijoje tarptautinio komiteto nariu 
išrinktas A. Skupas. Šiemet Tarybų Lie 
tuvos esperantininkai dalyvaus 65-ajame 
pasauliniame kongrese Švedijoje, jauni 
mo kongrese Suomijoje.

lenkų „kultūra- apie lietuvius
Paryžiaus lenkų žurnalas Kultūra savo 

liepos numeryje paskelbė išsamią „Lietu
višką Kroniką“. Australijoje gyvenantis 
E. Ž-agiell rašo, kad už Lietuvoje pablogė
jus] aprūpinimą maistu valdžia kaltina 
streikus Lenkijoje. I Vilnių apsipirkti 
vyksta daug baltgudžių, o į Kauną rusi; 
iš Leningrado. Vilniuje sporadiškai buvu
sios uždegtos žvakės languose solidarumui 
su Lenkija pademonstruoti. „Kaip žinoma 
iš lenkų spaudos“, rašo Žagiell, „dabarti
nis Graikijos ministeils pirmininkas 
esąs dalinai lenkiškos kilmės, tačiau 
lietuvių emigracinė spauda primena, kad 
jos senelis, Minejko, buvo bajoras nuo 
Ašmenos, tad ir jis turis būti lietuviško- 
kilmės“. Kelios latvių organizacijos Aus! 
ralijoje surinko daug pinigų Lenkijos 
ventojams sušelpti. Latvių delegatai na 
reiškė: „Mūsų tautos jau nuo 16-to am 
žiaus gyvena kaimyninėje draugystėje, 
mūsų likimai daug kuo bendri; atėjo la 
kas padėti Lenkijai". (Elta1

i

• Lietuvių šeimos kalba yra lie
tuvių kalba

Dr. ALEKSAS KALINAUSKAS Dr. PAULO KALINAUSKAS
___________________ — ADVOGADOS------------ --------------------- ■------------

Inventário, Despejo, OesquitE, Drvorck), 
Processo Crime, Processo Trabalhtsta. Etc.

Rua 15 de Novembro. 244-4 xnd. • Coo> 9 • Foce: 37-8958

DR. JONAS NICÍP0RCIUKAS
CIRURGIÃO DENTISTA 

CROSP. 6049
R.Cap.Pacheco Chaves 1206 fone:273-669ó

R. Itapeva, 49 • Cj. 35 fone: 288-4770
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Jonas Miškinis
NUT AUTI MO PAVOJAI TĖVUOSE

Jaunimą reikia auklėti sava dvasia
Neveltui sakoma, kad lašas po lašo 

akmenį pratašo. Lietuvybės ugdymo ir 
išlaikymo klausimas yra labai aktualus 
ir tuo reikalu tenka dažnai klabenti lie
tuviško idealizmo duris.

Daugumas sutiksime su faktu, kad 
vienas pagrindinis uždavinys svetur gy
venantiems yra tikėjimas savo tautos 
ateitimi ir tautinis sąmoningumas. Dėl 
šio įvairiomis progomis daug kalbama 
ir musų spaudoje rašoma. Siūlomi tuo 
reikalu įvairus receptai, — nurodymai. 
Kai kas bando tvirtinti, kad tautose asi
miliacija vyksta laisva valia, natūraliai. 
Esą nėra pasauly tautos, kuri daugiau 
ar mažiau nebūtų pasisavinusi svetimos 
tautos elementų.

Bet vis dėlto istorija žino ir tokių fak
tų, kur tautinė mažuma, ištisus šimtme
čius gyvendama svetimoje įtakoje, išlai
kė nepaliestus papročius ir gimtąją kal
bą, nors jie buvo visai skirtingi nuo vie
tinių gyventojų. Tačiau nagrinėjant šį 
aktualų klausimą, tenka šiek tiek pasi
žvalgyti j senesniųjų lietuvių ateivių 
praeitį. Juk anais laikais jų pasišventi
mas lietuviškai kultūrinei veiklai buvo 
tikriausia ir geriausia priemonė gimtajai 
kalbai ir lietuviškiems papročiams išlai
kyti. Bet lietuvybė klestėjo tik tose vie
tose, kur buvo įsikūrę lietuviški židiniai. 
Žinom, kad lietuviškose parapijose vei
kė chorai, vaidintojų būreliai, klubai,sa
višalpos organizacijos ir kit. Žaliasis jau
nimas, atvykęs iš Lietuvos, kad ir sun
kiai kūrėsi, bet prie lietuviškos draugys
tės mielai būrėsi ir turėdavo laiko ateiti 
j įvairius lietuviškus renginius ir organi2 
zacijų susirinkimus. Tokie lietuviai ypač 
gyvenantieji JAV, išliko ne tik susipra
tusiais ir veikliais, bet ir nuoširdžiais 
Lietuvos atkūrimo rėmėjais. Jie noriai 
ir daugelis gausiai aukojo savo sunkiai 
uždirbtus centus naujai atgimstančiai 
Lietuvai.

itT

E M
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MŪSŲ LIETUVA

Nauja lietuviška šeima: Kestutis Slotkus. Kolumbijos lietuviu jaunimo veikė
jas, susituokė su Nijole Lenkauskaite. Kleveiando lietuvaite, ateitininke ir 
■''Nerijos” vieneto dainininke. Nuotraukoje: dr. Edmundas Lenkauskas, jau
navedžiai, Milda Lenkauskaite ir Vacys Slotkus.

trūksta, tas skiriasi nuo savo tautos gyve
nimo būdu, dvasia ir tuo pačiu tampa 
svetimu savo tautai.

Nutautimo pavojus svetimoj aplinkoj 
yra didžiausias lietuvybės priešas. Šj rei
kalą nagrinėjant kyla du pagrindiniai 
klausimai: kokiomis aplinkybėmis mažu
moms nutautėjimas yra neišvengiamas ir 
kokiomis aplinkybėmis mažuma gali 
išlaikyti savo tautybę.

Mišrios vedybos
Taigi pirmykščiai emigrantai lietuviai 

įkūrė lietuviškas kolonijas, suorganiza
vo parapijas, pastatė bažnyčias, įsteigė 
lietuviškas draugijas, klubus, kultūrinius 
ratelius ir beveik visi kūrė tik lietuviš
kas šeimas. Anot jų pasakojimų, buvo 
negarbinga vesti žmoną kitatautę arba 
merginai tekėti už kitataučio. Jie ir da
bar didžiuojasi savo sukurtomis organi
zacijomis ir pastatytomis bažnyčiomis. 
Kad ir paseno, bet vis dar daugelis domi
si lietuvišku kultūriniu gyvenimu. To
kiems lietuvybės reikalai yra prie širdies 
ir kiek išgalėdami ir dabar remia lietuviš
kus reikalus.

Lietuviai miršta, jų vietą užima jaunos 
kartos ir papildo išsiskyrusių eiles. Bet 
tauta tol yra gaji, kol jaunos kartos suge
ba paimti buvusių kartų palikfmą: gimtą
ją kalbą, papročius ir bendrai visą kultū- 

_ rinį tautos gyvenimą. Kas nuo to ati-

3

Skaičius daug lemia
Žinoma, ir j šiuos klausimus gali būti 

įvairių atsakymų bei motyvų. Tačiau 
suglaustai galima atsakyti, kad juo gau
sesnė mažuma, juo mažesnė daugumos 
pritraukiamoji jėga. Ir juo mažesnė ma
žuma, juo greičiau įvyksta jos nutauti- 
mas. Pavyzdžiui, jei lietuvis apsigyvena 
tokiame mieste, kur jis neturi progos 
kalbėtis su savo tautiečiais lietuviškai, 
jo nutautimas nebeišvengiamas. Visai 
kitokia padėtis, kai lietuviai apsigyvena

A'ós oferecemos as melhores Casas e Terrenos nesta redondeza
Nossos advogados lhes orientarão, com prazer, em todos os negócios Imobiliários e eleborarao os Contratos necessátios. 

AGUARDAMOS SUA VISITA! Juntos tomaremos aquele Cafézinho/

3
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didesniai būriais, kad ir svetimos tauty
bės ar mišriai apgyvendintuose miestuo
se. Jie čia kasdien susitikdami turi pro
gos gimtąja kalba pasikalbėti gatvėse, 
darbovietėse, savo bažnyčiose, lietuviš
kose organizacijose ir šiaip įvairiuose 
kultūriniuose renginiuose. Kova dėl nu- 
tautimo turėtų būti kieta, ryžtinga ir, 
žinoma, neatiaidi, tai tik tada bus lai
mėta. <•'

Kad svetimybėj neuždustume, kiek
vienam lietuvy turi būti Lietuvos prisi
kėlimo tikėjimas ir viltis, o visa tai yra 
musų pačių rankose. Kitaip tariant, lie
tuviškos sielos išsaugojimas svetimuose 
kraštuose drauge yra ir musų išlikimo 
klausimas.

Prisipažinti! lietuviui
Senesnieji lietuviai nesidrovi sakyti, 

kad esą lietuviai ir lietuviais nori būti. 
Bet kaipgi su jaunesniąja karta? Ne pa
slaptis, kad nemažai antrosios kartos 
jaunuolių nebemoka, o kai kurie nebe
nori lietuviškai kalbėti. Atrodo, kad 
toks pat likimas gresia naujųjų ateivių 
vaikams, ypač išeivijoje gimusiems. Sve
tima aplinka ir jtaka veda prie to, kad 
nemažai tėvų savo vaikų negalės susipra- 
tusiems lietuviams parodyti, nes jie ne
kalbės lietuviškai ir tuo pačiu mažai ga
lės atstovauti lietuvių tautai.

Šeimose ir šiaip darbovietėse susitin
kama dažnai jaunosios kartos lietuvių, 
kurie klausiami lietuviškai, atsako an
gliškai. Pavyzdžiui, darbovietėj vienas 
lietuvis tik po dviejų metų prakalbėjo j 
mane lietuviškai, bet apie Lietuvą jis 
nieko nebežinojo. 0 jo tėvai abu buvo 
lietuviai.

Juk daug kas sako, kad išeivijoje ne
galima vaikų apsaugoti nuo svetimos 
jtakos. Žinoma, jei tėvai nekreipia dė
mesio j savo vaikus, su kuo jis draugau
ja ir kaip taria lietuviškus žodžius, tai 
be abejo tokius vaikus greit paveikia 
svetima jtaka.

Skaudu sakyti, bet jau turime nema
žai paklydėlių ir savo tautiečių lietuviš
kame gyvenimo kelyje. Tie paklydėliai 
kyla ne tiek iš pačių jaunųjų, kiek iš vy
resniųjų. Pavyzdžiui, šeimoj yra 3 vai
kai. Tėvai jiem pataria neiti j lietuvių pa
rapijos bažnyčią... Nors tėvai vos angliš
kai grabaiiojasi, bet su savo vaikais vis • 
vien angliškai kalbasi. Kitoj šeimoj dar 
blogiau. Tėvai lietuviai augina du vaikus 
- 10 metų mergaitę ir 11 metų berniu
ką. Abu vaikai nemokomi lietuviškai 
nei skaityti, nei rašyti. Visi tarp savęs 
kalbasi angliškai.
Geras ryžtas

Tvirtinimas, kad išeivijoje negalima 
vaikus apsaugoti nuo svetimos jtakos. 
Tačiau daug tėvų sako, kad reikia tė
vams gero noro ir ryžto.

Didelė pagelbinė priemonė mūsų jau
nimui išsaugoti nuo nutautimo tinka

I

DALYVAVIMAS LIETUVIŠKOJE VEIKLOJE BADEDA SUKURTI LIETUVIŠKAS SEIMAS

New Yorko " HARMONIJA " mišrus vo'ralinis kvartetas. iŠ kairės :
P. J. Tutinas, R. Bobelytė-Brittain, V. Ralys ( vadovas), b. Ralytė-Malinauskienė 
ir M. Yatkauskas ( akompaniatorius). r. Liaubos nuotrauka

mų lietuviškų knygų ir laikraščių skaity
mas ir dalyvavimas lietuviškose jauni
mo organizacijose. Mes, pabėgę nuo 
bolševikinio teroro, išgelbėjome nema
žai jaunuolių. Arčia lietuviškose jų šei
mose gimusius su lengva ranka pamoję 
turime atiduoti svetimiesiems, gailėda- 
miesi jiems pagelbėti 2—3 valandų už
darbio per visus metus laikraščiui išsira
šyti ar lietuviškai knygai įsigyti?

Kai kuriems tėvams kartais yra geras 
pasiteisinimas sakyti, kad mano vaikas 
lanko lituanistinę mokyklą, kuri ir ap
saugos jį nuo svetimos jtakos. Bet rei
kia žinoti, kad lituanistinė mokykla nė
ra pajėgi tai bangai sulaikyti. Ji gali 
šiek tiek sulaikyti nuo susiliejimo su 
svetima aplinka, o tuo pačiu ir nuo nu-' 
tautimo. Svarbu, kad vaikai namie tarp 
savęs lietuviškai kalbėtų. O jei tėvai tuo 
nesirūpins, tai tuo pačiu padeda savo 
vaikams nutausti. Kokia bebūtų stipri 
aplinkos jtaka, tačiau susipratusių tėvų 
vaikai toje aplinkoje nesutirps, jeigu tė
vai suras laiko ir noro savo vaikams skie
pyti gimtąją kalbą. Be tokio tėvų pasi
ryžimo savo vaikams neįmanomas priau
gančios kartos išauginimas lietuviškoje 
dvasioje. Tėvams reikia labiau susirū
pinti lituanistinių mokyklų išlaikymu 
ir savo vaikų lietuvybės stiprėjimu.

PASTANGOS IŠLAIKYTI SPAUDĄ

(atkelta iš pirmo psl.)
va" jau daugelį metų džiaugiasi savo 
skaitytojų parama. Spaudos Šventėje 
vis dar atsilanko daug žmonių. Ta
čiau tai vienkartinis metinis įvykis ir 
šia proga sutelktos lėšos greit išsenka. 
Tie patys skaitytojai galėtų kitu bū

du savo spaudą paremti ne tik kartą 
metuose, bet kiek dažniau. Galėtų ra
ginti verslininkus ir profesionalus 
skelbtis laikraštyje (aišku ir taip pat 
naudojantis jų patarnavimu), siunčiant 
žinias, sveikinimus, nekrologus, užuo
jautas... Dabar, artinantis Kalėdoms, 
būtų gera proga per spaudą pasveikin
ti savo bičiulius ir klientus.

Kitas būdas efektingai prisidėti 
prie spaudos palaikymo, tai prenume
ratos apsimokėjimas iš anksto už se
kančius metus, kaip yra priimta visuo
se laikraščiuose ir žurnaluose.

Prel. Pijus Ragažinskas, kun. Juozas 
Šeškevičius, tėvai Jėzuitai ir dabar sa
leziečiai su pasiaukojimu dirba šj svar
bų spaudos darbą. Tačiau, jeigu grei
tu laiku neįstengsim naujų prenumera
torių skaičių pakelti, tai veltui bus tos 
visos pastangos, nes laikraštis turės už
sidaryti, ne tiek dėl finansinių sunku
mų (jau dabar be parapijos paramos 
neišsilaikytų), bet dėl to kad nebus 
daugiau kam skaityti. Mes matome, 
kaip mūsų senesnės kartos skaitytojai 
vienas po kito mus palieka, o jų vai
kai jau nebenori laikraščio prenume
ruoti.

Mūsų pastangos pritraukti jaunimą 
spausdinant dalį laikraščio portugalų 
kalba, iki šiol nepasiekė konkrečių re
zultatų. Neužtenka kad jaunimas at
neštų vieną kitą straipsnį, bet reikia 
kad padėtų pritraukti jaunimą prie 
nuolatinio laikraščio skaitymo — prie 
prenumeratos.

Tikimės, kad pradedant naujuosius 
metus taip pat jaunimas geriau susior
ganizuos ir pakels "Mūsų Lietuvos" 
likimą.

PR
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ACONTECEU ESPORTE

FESTA EM "PROL" DO JORNAL 
LITUANO “SPAUDOS BALIUS"

LITUANOS NO MUNDIAL DE 
BASQUETE

Dirigido pelo G.A.L. Coord Hercules Celešauskas

Nos dias 6 e 7 deste mes, dois ônibus 
conduziram basquete bolistas de Vila Zelina 
para Avaré,

Os mirins do Colégio São Miguel Arcan
jo jogando contra os bem preparados mi
rins da A. A. Avarense, perderam por 41 X 
26

Os Juvenis também perderam pelo esco
re de 47 X 28.

Mas. os lituanos que participaram das 
Olimpíadas dos Imigrantes, não jogaram pe
lo fato dos jogadores locais não terem-se 
organizado.

E até canção adapataram com os seguin- 
tes dizeres:

INFORMATIVO 
DA 

JUVENTUDE

No 9 - Campionato Mundial de 
Basquete, realizado na Colômbia, pe - 
Ia terceira vez a equipe da URSS sa 
grou-se campeã.

Com tres medalhas de ouro re - 
gressaram lituanos pertencentes ao 
"Žalgiris" de Kaunas. São eles:Val- 
das Chomičius, Sergejus Jovaiša e 
Arvydas Sabonis.

Os primeiros sâo veteranos, já con
Padre Pio nos convidou.
Para jogar em Avaré.
Mas quando lá chegamos.
Não encontramos ninguém.
E ficamos com uma bruta duma raiva.
E de outra vez. "nóis não vai lá".
Excluindo-se este dissabor, o restante 

da excursão compensou pelo sucesso.
O Hotel Municipal, melhor da cidade, 

correspondeu com a fama. 0 almoço foi óti
mo e o café da manhã foi um espetáculo.

A noite, a pizzaria conheceu a alegria 
dos excursionistas, e nós conhecemos a 
pizza California, com pessegos. uvas amei
xas e macâs. E nesta ocasião, também co
nhecemos o Prefeito de Avaré. que nos sau
dou.

Domingo, assistiu-se a missa na igreja de 
S Benedito, rezada pelo Monsenhor Pio Ra- 
gažinskas. e após visitação dos principais 
pontos da cidade, inclusive a residência fi
liai do Monsenhor Pio. passou-se o domingo 
no Parque Municipal, à beira da represa, on
de os esportes, churrasco, bebidas e canções 
deixaram saudades de Avaré.

HUMOR «ca.
Milionário americano comenta entre ami

gos
Acabo de construir em Long Island uma 

vila com 3 piscinas.
Por que 3 piscinas?
Uma com agua natural, e outra com 

água aquecida.
E a terceira?
A terceira sem água.
Sem água?

Sim, sem água, para os amigos que não 
sabem nadar.

Esposa: "Olha o vestido que hoje comprei. 
Custou 200 dólares”.

Esposo: "200 Dólares? Por que não tele
fonou se podia gastar tanto? ”

Esposa: "É... eu queria telefonar, mas fi- 
quei com dó de gastar a ficha”.

sagrados nos campeonatos anterio
res.

O debutante foi o Arvydas Sabo
nis, que também foi o mais jovem 
elemento da equipe, com seus 18 
anos ainda incompletos, e com futu 
ro bastante promissor, com seus - 
2,14mts. é considerado o mais alto 
jogador de Basquete da Lituania. 
Tem o curso médio concluído e es
tuda na Academia Agrícula.

Convem notar a participação e a 
proporção de lituanos na equipe, que 
mantem a tradição de Campiões Eu 
ropeus de Basquete na época da Li 
tuania Independente, e o nosso de
sagrado de não serem identificados 
como lituanos, e serem confundidos 
como russos.

Outra medalha de ouro coube ao 
estudante da Universidade de Vilnius, 
Šarūnas Marčiulionis que integrou a 
equipe soviética campeã nos X Cam
peonato Europeu Juvenil de Basque 
te, realizado na Bulgária. Šarūnas 
pertence a equipe "Statyba" da ci
dade de Vilnius.

Tido o melhor jogador de basque 
te do Canadá, surge mais um perso
nagem de descendencia lituana, é o 
Leonas Rautinšas.

CURSO AUDIOVISUAL
DO IDIOMA LITUANO 

POR CORRESPONDÊNCIA
Facilidade de aprendizado - Acompanha fitas cassettes

Para maiores informações
Oií021 Rua Juatindiba 2fí
niiuiíK,... u» Fone 2.3-0338 0312 I Sao Paulo. SP /

No próximo domingo, às 12,30 hs.. na 
Ramovė, os que gostam de comidas típicas 
terão oportunidade de participar de um al
moço agradável, além de ajudar o uni co jor
nal lituano existente "Músu Lietuva”.

Os convites (Cr. 1.000.00). deverão ser 
procurados com antecedência (Redação do 
ML. Paróquias, etc..).

Ajudando o Músu Lietuva, vocês também 
estarão ajudando o MES.

AŪLAS DE LITUANO
Aos interessados em participar do curso 

de aulas de lituano. estas estão sendo minis
tradas na Ramovė, atras da Igreja da Vila 
Zelina. todos os sábados, às 14:00 horas, 
pela profa. Eugenia Bacevicius. Atualmente 
possui uma báse de 12 alunos, quem quizer 
aumentar este grupo, é só aparecer.

BAZAR
LIETUVIU MOTERŲ DRAUGIJA esta 

promovendo um bazar beneficiente, que se 
realizara no próximo fim de semana, dias 
20 e 21.

Haverá muito artesanato e comidas típi- ‘ 
cas. .' 

O Coral Volungė felicita 3 de seus com
ponentes que aniversariam este mês: Cristina 
e Augusto Zaluba e Regina Remencius.

Nossos parabéns a vocês.
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MŪSŲ ŽINIOS
VII Hi IMIGRANTŲ OLIMPIADA

"Jornal dos Imigrantes" praneša 
oficialiai, jog VIII-ji Imigrantų Olim
piada, dalyvaujant Pasaulio Tautoms, 
jvyks 1983 m.

Tikimasi, kad tik visi drauge per 
darbą, sportą ir kultūrą sukurs geres
nį pasaulį ir geresnį Tautų sugyveni
mą. Todėlei kaip ir praeitais penke- 
riais metais lietuvių kolonija yra kvie
čiama atstovauti Lietuva lygiomis tei
sėmis su visomis pasaulio Tautomis. 
Tarpe visų pasaulio Tautų plevesuos 
ir musų laisvos Tėvynės trispalve. To
dėl visi turime prie šio įvykio prisi
dėti, nes tai musų pareiga ir musų gar
bė.

Vlll-ji Imigrantų Olimpiada įvyks 
1983 m. sekančiais laikotarpiais:

1. Sportinė — nuo 20 d. gegužės

NR. 45 (1785) 1982.XI.18
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Kun. D-ras. A.F. Bendoraitis su svečiais iš São Paulo - kun. P. Urbaičiu ir p.
Eugenija Bacevičiene, prie naujos ligoninės, Bolivijoje.

mėn. iki 5 d. birželio mėn.
2. Kultūrinė — nuo 10 iki 10 d. 

birželio mėn.
3. Imigracijos ir Integracijos Kon

gresas: nuo 13 iki 17 d. birželio 
mėn.

Smulkesnę programą paskelbs vė
liau, BRAZILIJOS LIETUVIŲ BEN
DRUOMENĖ, nes ji atstovauja, oficia
liai, lietuvių Koloniją Brazilijoje.

Kapit. J. Čiuvinskas
PADĖKA ŠV_ KAZIMIERO PARAPI
JOS DARBUOTOJOMS

Ir šiemet, pamaldžiai, su gausiais Šv. 
Mišiose dalyviais, šimtais mus paliku
siųjų prisiminime praėjo VĖLINIŲ 
DIENA.

Kas atsimena — ypač maldoje ir Šv. 
Mišių užprašyme, savo artimuosius ir 
kitus, ypač labiau užmirštuosius — tas 
tampa vertas būti su nuoširdumu at
mintas ir gyvas ir miręs, ir laike ir am
žinybėje.

Čia norima paminėti ir nuoširdžiai 
padėkoti visiems, visiems mirusiųjų są
rašų sudarytojams-joms;o iškeliavusių
jų vardai buvo viešai skaitomi šio lap
kričio 2-rą dieną Šv. Kazimiero koply
čioje, Mookoje.

Su pagarba ir padėka paminėtinos, 
ypač sekančios pasisventusios ir sėk
mingos sąrašų sudarytojos.

7. Marija Tereíiené, Šv. Kazimiero 
parapijos Maldos Apaštalavimo 
Pirm-kė z

2. Pranė Pranavičiutė — A Ito d a
Moóca darbuotoja,

3. Salomėja Narušienė — Alto da 
Moóca darbuotoja

4. Marija Braslauskienė, Alto da 
Moóca darbuotoja.

5. M. SvirpHenė — Lapa ir apylin
kių mirusiojo sąrašo sudarytoja.

KALĖDOJIMAS CARAPICUIBOJE
Norint palaikyti musų tautines — 

religines tradicijas, daroma, kas gali
ma, kad prieš Kalėdas kuo daugiau 
šeimų aplankius, namų pašventinus, 
plotkelių išdalinus.

Praeitą sekmadienį (lapkričio 7 d.) 
buvo aplankytos Carapicuibos lietuviš
kos šeimos, viso apie penkiolika.

Apylinkė neturi lietuviškų pamaldų, 
nes ir atstumas yra didokas.

Iš kitos pusės, Carapicuiboje yra ke
letas "ML" skaitytojų. Jie domisi São 
Paulo lietuvių kolonijos veikla, džiau
giasi jos pasisekimais.

Carapicuiboje kas kartą atsiranda 
kas kalėdojantį kunigą palydi ar net 
pavėžina. Ir tas yra tautinio susiprati
mo bei parapinės veiklos konkretus ■ 
palaikymo ženklas « Dieve, laimink 
musų tautiečius — parapijiečius, kur 
jie begyventų .

Kun. P.M. Urbaitis
KALĖDOJIMAS

GUARUJÁ, SANTOS, S VICENTE 
PRAIA GRANDE

Dievui duodant, prasidės galimai 
jau sekančioje savaitėje ar kiek vėliau.

"ML" skaitytojai prašomi perteikti 
žinutę kitiems tautiečiams.

Sv. Kazimiero Asmeninė 
parapija

Šalpos ratelis
Paskutiniu metu j ŠALPOS RATE 

įnešė savo duoklę:
Jonas Jakatanvisky (mėnesinę)......... .

.........  Cr.2.000,00
Niiza Guzikauskaitė....... Cr.1.000,00
Sąjunga-Alianęa L.Bras.

(mėnesinę)........... Cr. 10.000,00
Dzidorius Saulytis (mėnesine) Cr.500,00 

Lai Viešpats gausiai jiems atlygina.

MŪSŲ LIGONIAI
Grįžę iš ligoninės gydosi namuose 

du pusbroliai, Benicijus Lukoševičius 
41 metų, gyvenantis V. Zelinoje ir 
Markus Lukoševičius 27 metų gyve
nantis itakeroje.

FLAVIJUS BACEVIČIUS vos grį
žęs iš Kolumbijos, kur išbuvo tris mė
nesius, darbo reikalais šio lapkričio 
18 dieną, išskrenda j Kipro salą. Ten 
jis dirbs iki gruodžio 20-tos. Grįžda
mas sustos Vokietijoje ir aplankys se
sutę Beatričę Kosekienę, jos vyrą Ste
pą ir jų dukrelę Kariną Eglę.

Sekmadienį, lapkričio 14 d. Palan
gos Skautų Tėvų Komitetas, ir dar 10 
kitų skautų tėvelių ir giminių viso 
apie 60 žmonių, nežiūrint lietaus, iš
vyko j Lituaniką paminėti skautiškos 
veiklos devynmečio sukaktį. Jie taip 
pat prisiminė Skautininkės Onos Sau- 
laitienės, (Kun. Antano Saulaičio mo
tinos), skautišką darbą. Velionei suei
na 3 metai po jos iškeliavimo iš šio pa 
šaulio.

SKAITYK IR PLATINK

"MŪSŲ LIETUVĄ "

... VENDE-SE
NA ESTÂNCIA LITUANIKA 

TERRENO DE 1000 m2. 
LIGAR PARA 63.59.75
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PRASMINGAI PAMINĖTAS

Šio lapkričio 14 dieną, mokytoja 
modistė Sofija Misiukaitė, gyv. Bom 
Retiro, savo artimiausių bičiulių jau
kioje draugystėje, ir šv. Mišioms, atlai
kytomis jos namuose, su padėka Die
vui, atšventė dar vieną savo gimtadie
nį.

Svečių buvo iš įvairių didmiesčio 
bairų, kaip štai — iš São Bernardo do 
Campo, V. Zelina, V. Prudente, Alto 
da Moóca ir Parque da Moóca, Moi
nho Velho, o ypač - iš sukaktuvinin
kės - Bom Retiro.

Šv. Mišias atlaikė kun. P. Urbaitis, 
kuriose buvo taip pat atminti — lap
kričio mėnesio proga — su mumis jau 
išsiskyrę.

Alfonso Kublicko meniškai paruoš
ta muzikos kasetė, su pritaikintais pro
gai sveikinimais, linkėjimais bei ap- 
męstymais, dar labiau įprasmino minė
jimą.

Kun. Petras Rukšys, tuoj po Šv.Mi
šių atlaikytų Juventus klube, atvyko 
ir atnešė dar naujo džiaugsmo, o taip 
pat ir ateinančio sekmadienio —SPAU
DOS DIENON kvietimų.

P-lė. mokytoja modistė Sofija yra 
nuoširdi patriotė, gera katalikė, visur 
dalyvaujanti ir paremianti betkokią, 
tautinę — religinę veiklą.

Įžymiai sukaktuvininkei gausios Vi
sagalio palaimos ir "ad multos annos"

Koresp.

MU S Ų LIE T U V A

LIETUVIŠKA SPAUDA BRAZILIJOJE
Spaudos mėnuo . Lietuviško laikraš

čio vajus. Spaudos balius. Šeima be 
lietuviško laikraščio, kaip namas be 
lango . Mylėkime savąją spaudą . Torx 
kius ir dar kitokius garsiai šaukiančius 
obalsius girdime laikraščiuose, kurie 
užtemdo musų protą ir mintis dėl lie
tuviško spausdinto žodžio meilės ir 
pagarbos.

Šiais metais sueina 55 metai, kaip 
Brazilijos padangėje, toli nuo Lietu
vos krašto, Luz parque (Jardim da 
Luz), pasirodė pirmasis lietuviškasis 
spausdintas žodis. Po jo sekė ir kiti ir 
dar kiti... Apie lietuviško žodžio pir
mūnus — nė žodžio . O vis dėlto reikė
tų juos prisiminti ir jiems atiduoti tin
kamą pagarbą, nes be tokio pasireiški
mo ir visi ruošiamieji baliai bei vajai 
neturi reikšmės.

Spaudos Draugas
Būtume labai dėkingi, kad "Spau

dos Draugai" ir gal net kai kurių iš tų 
sukakčių protagonistai imtųsi savo 
atsiminimus surašyti ir per ML su ki
tais pasidalinti. Mes jau daug sukakčių 
praleidom jų nepaminėję, bet ne dėl 
musų kaltės: rodos tuo laiku nevienas 
iš redakcijos kolektyvo Brazilijoj ne
buvo.

Redakcija

KUN. PR G A VENAS DĖKOJA
Sveikinimus gimtadienio proga per 

ML nuo Mookos Maldos Ap-mo ir Šv. 
Juozapo Vyrų Brolijos gavau radęs 
laikraštį BarranquiHoj, prie Karibių 
juros, pas Šv. Roko p-jos kleboną, 
kun. St. Matutį, už ką nuoširdžiai dė
koju. Kitus, asmeninius, sveikinimus 
gavau dar Caracas mieste Venezueloj, 
pas kun. Ant. Per kurną. Ačiū ir už 
šiuos.

BarranquiHoj visad karšta — dieną 
ir naktį muša prakaitas. Tačiau čia 
dar "žiema". Skaitoma "vasara" tik 
nuo gruodžio tos iki gegužės 1os, kai 
nekrenta nei lašelis vandens, o nuo ju
ros nuolat pučia smarkūs vėjai (ir vis
kas išdžiūsta).

Miestas — apskaičiuojama pusantro 
milijono gyventojų. Yra du lietuviai 
kunigai saleziečiai - kun. St. Matutis 
ir kun. V. Dubinskas. Yra ir keletas

kitų lietuvių, daugiausia mišrios šei
mos.

Rašau apie tai iš Mede! H no, nes 
BarranquiHoj, prakaituojant ir vėsintu
vui pučiant, nesinorėjo nei plunksną 
j rankas paimti. (Tačiau turėjau tenai 
ilgiau užtrukti, kadangi buvo numaty
tas svarbus susitikimas).

Iki greito pasimatymo, se Deus qui- 
zer.

Kun. P r. Gavėnas

BE LIETUVIŠKOS SPAUDOS
NEBUS SĄMONINGOS TAUTOS!

MŪSŲ MIRUSIEJI
A.A. OLGA URBCWUTÉULGOWENÉ

Šio Lapkričio 9 dieną, New Yorke 
mirė Sanpaulietė OLGA URBONAITĖ 
ILGŪNIENĖ, teturėdama tik 42 metų 
amžiaus. Gyveno New Yorko mieste, 
kur buvo sukūrusi gražią lietuvišką šei
mą. Prieš porą metų iškeliavo j amži
nybę jos vyras - Mečys Ilgūnas, palik
damas Olgą su trimis mažais vaikučiais, 
o dabar - ji pati išėjo j amžinus na
mus.

Paliko tris sūnelius — Anrių, 11 me
tų, Leonardą — 8 m., Darių - 7 m.; 
brolį Vytautą Urboną ir seną mamytę 
— Oną Urbonienę.

Trečiadieni (XI.10) vakarą New 
Yorkan išskrido jos motina ir brolis 
atsisveikinti dukrelę ir sesutę paskuti
nį kartą.

Amžraą Atilsį duok, Viešpatie Olgai.

A. A. Mečys Ilgūnas, Ona Urbonai
tė Ilgúniené - 3 vaikai našlaičiai: 
Andrius, Leonardas ir Darius.

J. BUTRIMAVICIUS
ADVOCACIA

CIVIL Inventário, Despejo, etc. COMERCIAL: Falência, Cobrança, etc, 
TRIBUTÁRIA Imposto de Renda, ICM, IPI

Rua Barão de Iguape, 212 - 4o and. s/45 • Liberdade Fone: 279-593"?
Horário das 9:00 às 11:00 e das 14:00 às 18:00

Rua Campos Novos. 590 - V. Zeiina - Horário das 19:00 às 21 OO

KLABAMA LIETUVIŠKAI
,,,,,,I niiimmihm iwfri,tiwhi iiiiinn

Ora. HELGA HERING
MÉDICA - GYDYTOJA

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

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

KALBAMA LIETUVIŠKAI
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MŪSŲ ŽINIOS

ML spaustuvė atspausdino gražių 
spalvotų, religiniais motyvais KALĖDI
NIŲ KORTELIŲ. Stengdamiesi paten
kinti daugelio pageidavimų, parinko
me plonesni popierių, kad siunčiant 
užsienin, nepereitų minimo oro pasto 
svorio. Siųskite kiek galint daugiau ka
lėdinių sveikinimų ypač į LIETUVĄ: 
tai bus protestas prieš bolševikų Kalė
dų šventės panaikinimų ir didelė pa
guoda artimiesiems pavergtoje Tėvynėje

LIETUVIŲ KATALIKU ŠV. JUO 
ZAPO BENDRUOMENES NARIŲ 
ŽINIAI
VISUOTINAS BENDRUOMENĖS 
NARIŲ SUSIRINKIMAS
šaukiamas šių metų lapkričio mėne
sio 28 dienų 17 vai. (tuoj po Lietu-

1982.XI.18

SOFIJA MISI U KAITĖ
gimtadienio proga (lapkričio 10 d.) 

Sveikiname ML skaitytojų su gimtadieniu ir 
dėkojame už paramų spaudai.

Administracija

LIETUVOS NACIONALINE 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

J R. 45 (1785)

LIETUVIŲ
VALDYBA. kviečia Tamstų atsilankyti j Sųjungos - Aliança

51 METU ŠVENTĘ
kuri /vyks 1982 met. Lapkričio mėn. 27 d. 20 v. organizacijos būstinės 
salėje Rua Lituânia, 67 São Paulo. Šventės programa: Oficialioji dalis — 
šventės ir Bibliotekos atidarymas — meninė dalis ir svečiams vaišės 
(kokteilis).
Laukiame Tamstos malonaus atsilankymo. Iš anksto dėkojame.

viškų mišių) jaunimo namuose.
Programoje Valdybos pranešimai 
Naujos vaidybos rinkimai.

Kandidatus j naujų valdybų pra
šome pasiūlyti raštu iki lapkričio 
18 dienos.

L. K.Sv.J.B. Valdyba savo posėdy
je /vykusiam š/m. lapkričio 3 dienų, 
nutarė, kad bendruomenės nariai 
užsimokėję nario mokestj už 1979 
metus, bus laikomi bendruomenės 
nariais, jeigu užsimokės nario mo
kestj už 1982 metus. (Už 80 ir 81 
jie bus nuo mokesčio atleidžiami). 
Nariai nustoję mokėti nario mokes
tj prieš 1979 metus, jei norės būti 
bendruomenės nariais, turės paduo
ti prašymų jstoti iš naujo.

Angela Jotei kaitė
sekretorius K.J. Šeškevičius

PASTABA Svečiai ne nariai, prašom savo buvimų patvirtinti 
telefonais: 93-5470; 274-5116.

,4S&lsiZZS&^V3tS!*B3Bl!ZZ!as^^

BAZARAS
VILA ZELINOJ 

20 - 21 LAPKRIČIO

Atidarymas: šeštadienį 15 vai. 
sekmadienį nuo pat ryto.

Ruošia
Lietuvių Katalikių Moterų

Draugija

AUKOS KOPLYČIAI

Nuoširdžiai dėkojame už aukas. 
Prašome prisidėti savo auka prie ko
plyčios įrengimų užbaigimo.

DĖMESIO, SĄJUNGIEČIAI
Lietuvių Sųjungos-Alianęa Valdyba, 

švenčiant savo gyvenimo ir veiklos me
tines, nutarė prisiminti ir pagerbti mi
rusius Mišiomis Vila Zelinos Bažnyčio
je. Tad, visi nariai, mirusiųjų giminės 
bei bičiuliai, kviečiami dalyvauti Mišio 
se, kurios jvyks Lapkričio mėn. 21 d. 
— sekmadienį — 11 vai.

Valdyba

Stasys Ralickas 
Elzbieta Madeikienė 
Domicėlė Sližienė

5.000,00
5.000,00
5.000,00

D-ras Bronius Skadas

Lapkričio(Novembro) 21 dieną
I S I O S už gyvus ir mirusius spaudos darbuotojus

VISI DALYVAUKIME IR SAVO SPAUDĄ PAREMKIME

I E T Ū S 1230 vai. Jaunimo Namuose

O T E R I J A su originaliais tapytojų paveikslais

i ZELINOJ - JAUNIMO NAMUOSE
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