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Jaunimas laikraštijoje
Džiaugiamės ir gėrimės savo jaunimu — šokančiu, 

dainuojančiu, grojančiu ir sportuojančiu. Tai sritys, ku
riose mažiausiai reikia lietuvių kalbos. Dainuojant cho
re, užtenka išmokti teksto žodžius, nes paaiškinimus iš 
choro vadovo daugeliu atvejų girdi anglų arba kita gyve
namojo krašto kalba. Muzikoje kalbos beveik nereikia, 
nes gaidos yra tarptautinė kalba. Sporte jau viskas vyks
ta angliukai? Nebėra sporto klubų, kur jaunimas dar kal
bėtų lietuviškai. Taigi turime šokantį, dainuojantį, muzi
kuojantį, sportuojantį jaunimą, pasirodantį gausiais bū
riais per dainų, ypač sporto ir šokių šventes, bet neturi
me lietuviškai rašančio jaunimo. Jei kuris ir atsiranda, 
jau yra graži išimtis. Tokių išimčių dar yra beveik visuo
se laisvojo pasaulio kraštuose, kur gyvena didesni lietu
vių telkiniai. Jų rašinių matyti “Ateities” ir “Skautų Ai
do” žurnaluose, “Jaunimo Žiburiuose”, “Akademinėse 
Pašvaistėse”. Bet jų skaičius yra labai nežymus, palygi
nus su šimtais ir tūkstančiais lietuviško jaunimo išeivi
joje. Norint rasti kiek geriau lietuviškai rašantį, reįkia 
pajieškoti. Yra gana gerai lietuviškai kalbančių jaunuo
lių, ypač mergaičių, bet gerai rašančių — labai mažai. 
Tai ypač akivaizdu pavarčius mūsų laikraštiją, neišski
riant nė vadinamos jaunimo spaudos.

ŽVELGIANT ateitin, kyla didis rūpestis: kas bera
šys mūsų laikraščiams ir kas juos beskaitys? Skai
tytojų dar bus ilgai, nes pramokti lietuviškai skai

tyti yra daug lengviau, bet išmokti taisyklingai rašyti — 
daug sunkiau. O, norint rašyti laikraščiui, reikia dar ir 
specialaus pasiruošimo. Taigi čia skirtini du dalykai — 
lietuvių kalbos mokėjimas ir laikraštinis pasiruošimas. 
Tiesa, dauguma mūsų jaunimo išeivijoje neišmoksta pa
kankamai lietuvių kalbos net ir ten, kur veikia regulia
rios lituanistinės mokyklos. Bet tai nereiškia, kad išei
vijoje neįmanoma gerai išmokti tos kalbos. Patirtis rodo, 
kad tie, kurie stengiasi, išmoksta ne tik gerai kalbėti, bet 
ir rašyti. Tai tie jaunuoliai, kurie nuo pat mažens moko
mi lietuviškai taisyklingai kalbėti, tai tie, iš kurių reika
laujama lietuvių kalbos ir šeimoje, ir mokykloje, ir orga
nizacijoje, ir parapijoje. Šioje srityje gražiai pasit*matb 
ja augštesnieji lituanistiniai kursai didesnėse lietuvių 
gyvenvietėse, jeigu jie turi tinkamai pasiruošusius moky
tojus. Jei lietuviškuose laikraščiuose randame pavar
des rašančių jaunuolių, tai žinokime, kad jie yra perėję 
visą esamo lituanistinio švietimo grandinę, įskaitant kai- 
kuriais atvejais ir pedagoginį lituanistikos institutą Či
kagoje. Tai reiškia, jog ir išeivijoje galima pakankamai 
išmokti lietuvių kalbos.

LAIKRAŠTINIAM darbui betgi to dar neužtenka —
reikia ir specialaus pasiruošimo, būtent, žurna- 

-^listinio. Norintiems dirbti redakcijose, žinoma, 
pravartu būtų išeiti žurnalistikos mokslus specialiose 
vietinio krašto mokyklose arba universitetuose. Tai duo
tų technikinį-profesinį išsilavinimą, nevisuomet pritai
komą lietuvių laikraštyje. Bet toks profesinis pasiruo
šimas nėra būtinas spaudos bendradarbiams, kurių la
bai stokosime išnykus dabartinei vyresniajai kartai. Už
tenka bendro pobūdžio nusimanymo spaudos reikaluo
se, nes techniški dalykai jiems nėra reikalingi. Svarbiau
sia, šalia jau minėto pakankamo lietuvių kalbos mokė
jimo, turėti lietuvišką orientaciją, nes lietuviškasis pa
saulis yra skirtingas nuo amerikinio, kanadinio ar kito-

DR. JONAS BASANAVIČIUS
Lietuvių tautinio atgimimo patriarchas, "Aušros" įkūrėjas, rašytojas.

resnėse lituanistinių mokyklų klasėse. Jose turėtų būti 
kalbama apie lietuviškus laikraščius, apie bendradar
biavimą juose, teikiant praktinius nurodymus bei ska
tinant rašyti. Tam gali patarnauti mokyklų laikraštėliai. 
Vėliau į pagalbą gali ateiti kun. dr. J. Prunskio vadovė
lis (išsemta laida) ir žurnalistų sąjungos išleista knyga 
“Žurnalistika”. Bendradarbiavimas laikraščiuose turė
tų būti dėstomas jaunimo stovyklose, kursuose, semina
ruose. Pagaliau didesnėse lietuvių kolonijose galėtų 
būti rengiami vienkartiniai žurnalistinio pobūdžio kur
sai, kaip tai buvo bandoma Čikagoje. Taigi galimybių yra, 
jaunimo — taip pat. Belieka pajudėti reikiama linkme.

JAV KATALIKU LYGA PASMERKIA KUN. ČERNIAUSKO 
SUMUŠIMĄ.

Washingtone leidžiamo CATHOLIC LEAGUE NEWSLETTER ži
niomis, JAV-ių Katalikų Lyga kreipėsi j Sovietų ir Britų vyriausy
bes, reikalaudama, kad jos garantuotų religinę laisvę Šiaurės Airijoje 
ir Lietuvoje. Lygos kreipimąsi paskatino KUN. RIČARDO ČERNIAUS
KO suėmimas ir sumušimas. Laiške ambasadoriui Dobryninui, Lyga 
pasmerkė tą incidentą ir pabrėžė, kad "jokia valstybė negali įsiterp
ti tarp žmogaus ir Dievo". (ELTA)
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| "AUŠROS" ŠIMTMETI ŽVELGIANT
Istorijos ir literatūros sintezė

J. V. Sūduvas
Visais amžiais kuriančioji žmogaus 

siela veržėsi j savo Kūrėją, jieškoaa- 
ma tiesos, gėrio ir grožio. Mokslas, 
menas, literatūra - tai žmogaus dva
sinės veiklos horizontai. Moksle pir
mauja išmintis, o kūrybinėje vaizduo
tėje — jausmas. Žmonės savo jaus
mais labiau panašūs j vienas kitą, ne
gu protu. Žmogiškų polėkių — emo
cijų virpesiai žadina vaizduotę ir ve
da j kūrybinį pasaulį, išreiškiamą dai

le, poezija, literatūra. Žmogaus kūry
binių galių veikime susiformavo klasi
cizmo, humanizmo-renesanso ir ap- 
švietos epochos, o literatūroje išsivys
tė romantizmo, simbolizmo ir natūra
lizmo srovės. Epochos išmint; suku
ria mokslas, tačiau ją vaizdais išreiš
kia menas.

Tai koks yra sąryšis tarp istorijos, 
literatūros ir meno? Pasak graikų 
Aristotelio, istorikas pasakoja ir užra
šo įvykius, kurie tikrai buvo, o meni
ninkas bei literatas atvaizduoja įvy
kius, kurie nevisada įvyksta, nors ga
lėtų įvykti. Kūrėjas į asmenis ir įvy
kius žvelgia menininko akimis ir juo
se pamato tai, ko neįstengia pastebė
ti paprastas mirtingasis. Todė1 Plato
nas savo filosofijoje ir sako: "...val
dovai poetus turi apvainikuoti, o po 
to išvaryti iš miesto, nes jie įvykiuo
se mato daugiau už Kitus ir darosi 
pavojingi valdovams”. Dėlto ir žy
miausias graikų mintyto,ias Sokratas 
buvo priverstas išgerti nuodų taurę, 
kadangi jis skelbė naujas tiesos ir 
grožio idėjas, pavojingas valdovų sos
tui. Štai kodėl ir šiandieniniai mark 
sizmo apaštalai taip bijosi laisvo žo
džio ir nekontroliuojamos raštijos.
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Istorija — gyvenimo mokytoja duo
da konkrečius pavyzdžius gyvenimo 
uždaviniams spręsti. Ji su literatūra 
per gyvenimą eina kaip seserys ranka 
rankon. Kaip ir visose šalyse, taip ir 
Lietuvoje istorinė literatūra buvo gro
žinė. Metraščių rašytojai, aprašydami 
praeities įvykius, pagražino juos legen
domis, padavimais, iškeldami ir naujų 
idėjų. Pvz. Motiejaus Strikovskio kro
nika drauge yra ir literatūros kūrinys. 
Aštuonioliktame amžiuje vyraujanti 
romantizmo srovė buvo grįžimas j is
toriją, jieškojimas naujų kelių, fantas
tinių elementų, pasidavimas jausmui. 
Lenkai pirmieji, kaip Gowackis, Kra
ševskis, H. Sinkevičius ir kiti, jieško- 
darni savo kūrybai naujų siužetų, pa
sinėrė j Lietuvos praeitį, kuri buvo 
patraukli ir romantiška, dar beveik 
pagoniška savo gyvenimo būdu ir pa- 
proR:ais. Jų istorikas J. Dlugošas sa
vo veikale "Historia Poloniae” apie 
Lietuvą rašė: Didelėse Lietuvos girio
se žmonės dėvi tik žvėrių kailiais, ap
siginklavę ąžuolinėmis kuokomis, o 
vietoje šalmų ant galvos užsidėję kiau
lės odos kepures, papuoštas jaučio ra
gais. Tačiau jų kariai narsūs, joja ant 
gauruoto, vienaragio gyvulio, panašaus 
j arklį".

Žinoma, jeigu jų žinomas istorikas 
taip rašo apie Lietuvę, tai ir romanti
kas Kraševskis gali jj tik pamėgdžioti. 
Jis savo apysakoje "Kunigas” rašo: 
"Lietuva kitoks kraštas, kitokie papro
čiai, kitoks pasaulis, kitokie ir žmo
nės. Kryžiuočių pilyse visa, ką tik pa
matai, žmogaus padaryta. Lietuvoje •

Dievas — ne tik šventovėje, — Jo 
visur pilna. Pilna dievų, pilna Dievo. 
Ten auga neišeinami miškai, didžiulės 
girios, o juose laukiniai žvėrys liuoksi 
kartu su laukiniais žmonėmis. Žvėris 
ir paukštis, žmogus ir medis — visi 
broliai”.

____________ NR. 11 (1801) 1983.111.24 .. . . . >x

Negeriau apie Lietuvą tada rašė ir 
kiti lenkų romantikai, nes Dlugošas 
jiems buvo autoritetas. O jeigu jau 
kuris kilmingas lietuvis ar bajoras kal
bėjo lenkiškai ir pakrikštytas buvo 
geras krikščionis, tai jau privalėjo gal
voti ir dirbti lenkų naudai.

Visai kitaip aštuonioliktame amžiu
je apie istorinę Lietuvą ir jos žmo
nes galvojo bei rašė Vilniaus univer
sitete susitelkę lietuviai rašytojai — 
romantikai: Teodoras Narbutas, Dio
nizas Poška, Simanas Daukantas, Am- 
baraziejus Pabrėža, Silvestras Valiūną 
nas ir kiti. Jiems Lietuva — graži, 
garsių kunigaikščių žemė, didvyrių 
tauta. Tokioje universiteto aplinkoje 
išsimokslinę Lietuvos bajorų vaikai, 
kaip Adomas Mickevičius, j savo tė
vynę Lietuvą jau žiūrėjo lietuviško
mis akimis. Jo romantinėse baladėse 
Gražinos, Živilės, Konradai-Valenro- 
dai yra istorinės Lietuvos didvyriai, 
kovoję dėl jos garbės ir laisvės. Yra 
pagrindo manyti, kad tada taip gal
vojo ir daugiau tos kartos universite
to auklėtinių, profesorių ir Lietuvos 
bajorų, nors jie kalbėjo ir rašė lenkiš
kai.

Devynioliktojo amžiaus pradžios 
priešsukiliminės kartos Vilniaus aka
demijos intelektualai suprato ir žino
jo, kad lenkų istorikų bei rašytojų 
pažeminti, pagonimis, saracėnais pra
vardžiuojanti senovė lietuviai turėjo 
savitą kultūrą, kurią jie išsiskyrė iš 
visų juos supančių krikščionių kaimy
nų.

Ta Lietuva ne tik apsigynė nuo ją 
puolančių kaimynų, bet sukūrė ir iš
plėtė savo valstybę nuo Baltijos iki 
Juodųjų jūrų. Ta valstybė, kaip tvir
tovė, stovėjo prieš kryžiuočių ordinę 
Vakaruose ir prieš mongolų ordas Ry
tuose. Šios valstybės galima buvo ne
mėgti, bet su jos jėga visi turėjo skai
tytis.

Šis istorinės Lietuvos didybės bruo
žas viliojo svetimus romantikus, kėlė 
pasididžiavimo bei tautinės stiprybės 
jausmus ir bajorui, ir Vilniaus univer
siteto studentui,

1831 ir 63-jų metų sukilimuose 
dalis patriotinio jaunimo žuvo kovo
se, kiti pasitraukė j užsienį, tačiau jų 
idėjos nežuvo. Jas atgaivino, suforma
vo ir išplėtė "Aušros” romantikai su 
dr. J. Basanavičium, V. Pietariu, V. 
Kudirka, Mačiuliu-Maironiu ir kitais. 
Jų sukeltas tautinio, atgimimo sąjūdis 
gaivalinga banga perbėgo visą kraštą. 
Lietuvis stojo j darbą nes šalia V. 
Kudirkos "Kelkite, kelkite" Maironis 
šaukė:

| darbą, broliai, vyrs j vyrą. 
Šarvuoti mokslu — atkakliu. 
Paimsim arklą, knygą, lyrą 
Ir eisim Lietuvos keliu.
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JAV LB KULTŪROS A.A.Mišk. inž.VINCAS ŽEMAITIS
TARYBOS DRAMOS 

KONKURSAS
Premija: 2000 dolerių. 
Mecenatas Lietuvių Fondas
Sąlygos - taisyklės

1. Konkurse gali dalyvauti 
viso pasaulio lietuvių iš
eivijos rašytojai.
2. Drama savo kalba,veikėjt 
skaičium,dekoracijomis,sce
nos reikmenimis turi tikti 
išeivijos mėgėjų teatrams 
vaidinti bei gastroliuoti.
5. Pageidautina,kad rankra? 
čiai būtų rašyti mašinėle, 
bet bus svarstomi ir aiškis 
ranka rašyti kūriniai.
4. Rankraščiai pasirašomi 
slapyvardžiais. Tas pats 
slapyvardis užrašomas ant 
užlipinto voko,į kuri įde
damas lapelis su tikrąja ar 
toriaus pavarde,adresu ir 
telefono numeriu.
5. Paskutinė data rankraš
čiams atsiųsti - 198* m.ko
vo 51 d.
E. JAV LB Kultūros taryba 
trejus metus pasiliks išski 
tiną teisę konkursą laimėju 
šią dramą leisti vaidinti
lietuvių išeivijos teatrams 
Po trejų metų autoriui grą
žinamos visos teisės.

. Vertinimo komisija: pirn 
tašė Kelečienė / 5552 So. 
alsted St.,Chicago,IL 6C- 

'C /, K. Bradūnas, J.Diki-^ 
.is, D.Lapinskas ir A.Vales

. Rankraščius siųsti Verti 
i.imo. komisijos pirmininkės 
adresu.

JAV LB Kultūros
Taryba

• Kas bėga nuo lietuviškos spau
dos, bėga nuo savo tautos

A.a.mišk. inž. VINCAS ŽEMAITIS, 
86 metų amžiaus, mirė vasario 16 d. 
ryte Christ Community ligoninėje , 
ten išgulėjęs apie dvi savaites ir tu
rėjo sunkią operaciją. Velionis buvo 
miškininkas inžinierius, nepriklauso
moje Lietuvoje buvo miškų urėdas, 
visuomenės veikėjas ir laikraštinini 
kas.Jis turėjo paruošęs planus ke - 
liems didesniems darbams ir ruošės 
si rašyti atsiminimus. Taip pat daug 
rašė ir Laisvojoje Lietuvoje įvai
riais klausimais. Turėjo didelius laik 
raščių ir žurnalų rinkinius.

1949 m. atvyko į Ameriką ir apsi
gyveno Chicagoje.Išaugino du sūnus: 
kun.Kęstutį,kuris paskutiniu metu 
slaugė sergantį tėvą ir Algirdą su 
šeima,gyvenanti Romoje ir dirbąs 
Jungtinių Tautų ūkio ir okonominių 
reikalų pareigose.

Visą laiką dalyvavo visuomeninia
me lietuvių gyvenime.Susirašinėjo 
su lenkais istorikais, tiks tindamas
praeities faktus ir kėlė viešumon se
novėje lietuvių apgyventas vietas. ginis atsisveikinimas įvyko vasario

Priklausė Ateitininkams nuo 1911m.,,18 d. , 8 vai. vak. Laidotuvės įvyko va-
Lietuvos Miškininkų sąjungos pirmi
ninkas Lietuvoje ir išeivijoje. Liet. 
Istorijos draugijos, Liet. Krikščionių 
Demokratų s-gos, Šaulių s-gos, Balfo 
ir daugelio kitų organizacijų narys.

Kūnas buvo pašarvotas D. Gaidas ii 
G. Daimid koplyčioje, Chicagoje. Reli-

MOŠŲ MIRUSIEJI
Kovo 5 d. širdies liga mirė ANE

LĖ KERŠYS, sulaukusi vos 57 me
tus. Velionė gyveno V. Anastacio ir 
buvo gimusi Varėnoje, Alytaus apsk. 
Palaidota kovo 6 d.

Liūdesy paliko tėvas Aleksaddras 
Keršys ir sesuo Pranciška bei 5 anū
kai.

4.A.Mišk.inž.VINCAS ŽEMAITIS

sario 19 d. Iš koplyčios 9 vai. buvo nu-
lydėtas į Švč. M. Marijos Nekalto Pra 
sidėjimo parapijos bažnyčią, kuriai ve 
lionis priklausė ir pu gedulingų pana 
dų buvo nulydėtas į Šv. Kazimiero lie

MIŠIOS
ALBINAS VASILIAUSKAS

mirė 1971 m. gegužės 13 d. Ca
sa Verde. Mirties metinių mišios 
už velionį bus atlaikytos sekma
dienį, gegužės 15 d.' 8 vai. šv. 
Kazimiero parapijos koplyčioje.

Giminės, pažįstami ir bičiuliai 
kviečiami dalyvauti.

CONISAIMOVEIS
---------------------  Instalada no Prédio “Grão Duque Vytautas’’- Vila Bela---------------------

ĄTlKIP A fl III CONISA IMOVEIS é uma Imobiliária amiga dos Lituanos / 
Ml LIlyMU !!! VENDEMOS, COMPRAMOS, ALUGAMOS E ADMINISTRAMOS

IMÓVEIS EM GERAL

Nós oferecemos as melhores Casas e Terrenos nesta redondeza
Nossos advogados lhes orientarão, com prazer, em todos os negócios Imobiliários e elaborarão os Contratos necessários.

AGUAROAMOS SUA VISITA! Juntos tomaremos aquele Cafézinho/

Rua Santo Amásio, 327 - Vila Bela - (Esq. c/ Rua das Giestas, alt. n: 1.090) - Creci 22.140 
Fones: 274-9002 ■ 274-8187 - e 274-2192
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Antanas Datkas

LIETUVIŲ SPMD.I BRJ.ZI1O01
(tęsinys iš praeito nr.)

"Lietuvių Susi
vienijimas Bra
zi I i j o j e" ir lai
kraštis "G a r s a s"

São Paulo lietuviai organizuotis 
pradėjo 1927 metų pradžioje. Tarp 
pilkosios emigrantų masės, — lietu
viško artojėlio, darbininko bei amati
ninko, — buvo ir prasilavinusių žmo
nių visuomeniškuose reikaluose, šio
kią tokią patirtj turėjo atsivežę iš 
Lietuvos ir dalyvavę yra organizaci
niame gyvenime Lietuvoje, arba matė, 
kaip tas darbas vykdomas pas Šiau
lius, pavasarininkus, jaunalietuvius ir 
kts. Jie jautė trūkumą didesnio ryšio 
tarp tautiečių, tad sumanė šią spragą 
užpildyti, susitelkus j krūvą. Tie 
"šviesuoliai" sugalvojo ir čia išbandy
ti savo patyrimus ir mėginti suburti, 
Luz sodą lankančius tautiečius, j lie
tuvišką organizaciją. Jie matė, kad 
santykiavimas tarp lietuvių yra būti
nas svetimoje šalyje. O kad arčiau 
suartėjus, daugiau vienas kitą pažinus, 
reikia įsteigti organizaciją, nes tik su
sibūrus j ratelį, yra nugalimos didžiau
sios gyvenimo kliūtys. Net ir mūsų 
lietuviška patarlė sako, kad "Kaip du 
stos, vis daugiau padarys".

Taip tada visi galvojo, bet reikėjo 
iniciatyvos tokį darbą pradėti, šiek 
tiek suprasti apie organizacinį darbą 
ir turėti savo tautiečiuose simpatijų 
ir pasitikėjimą. O tarpusavi pažintis 
atsitiktinuose susitikimuose Luz sode, 
nenulėmė atviro pasitikėjimo bendram 
darbui. Bet visgi atsirado "drąsuolių" 
pabandyti ir viešai paskleisti savo 
mintis. Tokiu São Paulo lietuvių or
ganizavimosi pradininku buvo Vincas 
Zarakauskas, ne- baltarankis' , o pa
prastas imigrantas, buvęs savanoriu 
dėl Lietuvos laisvės, nuoširdus darbi
ninkas. (V. Zarakauskas prieš keletą 
metų mirė Carapicuiba miestely, kur 
turėjo neblogai išvystytą medaus pra
monę.). V. Zarakauskui talkininkavo 
šiame darbe dar J. Trilikauskas, J.

J. BUTRIMAVIÒIUS
ADVOCACIA
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GARSĖS
Oi;«UM»afO LITHO A»O 

Suairtonųimo Lltlavtq BrattllloJ orgaBM

"Garso" antraštė

Vincas Zarakauskas
Lietuviu Susivienijimo organizatorius 

Vaicekauskas, J. Didelis ir kt. Jisai 
laruošė kūriamajai organizacijai ir j- 
tatus.

Pirmas susirinkimas įvyko Bom Re- 
ire. Virš 200 dalyvių entuziastiškai 
■uvo priimtas sumanymas, tuojau 
onkretizuoti darbas: užtvirtinti pa- 
joštus įstatus, pripažinti sąjungos pa- 
adinimą, "Susivienijimas Lietuvių 
Brazilijoje", tinkamu ir tuojaus, šia- 
le susirinkime, išrinkti pirmąją val- 
ybą. Pirmas V. Zarakausko nusivyli- 
tas pradėtame darbe buvo tas, kad 
mkant pirmąją vaidybą, jisai nepate- 
o į pirmininkus. Šalutinės valdybos■ 
ario vietą jisai nesutiko priimti ir su 
Susivienijime Lietuvių Brazilijoje" 
tatais, pasitraukė atgal iš kovos lau- 
o".

Dėl šio nesusipratimo, dėl vadovy- 
ės, po pirmojo susirinkimo, "Susivie- 
ijimas Lietuvių Brazilijoje" iširo, dau- 
au nebepasirodė, užleisdamas vietą 
Aušrai", kuri nors ir tais pačiais pag- 

rindais, bet kitu vardu, "Susivieniji
mo" paliktą tuštumą užpildė. "Susi
vienijimo” vadai pamatė padarę klai
dą dėl asmeniškų ambicijų ir dėl 
"Aušros" staigaus kilimo, susigriebė 
negerai padarę. 1928 metais, rugpjū
čio mėn. to paties V. Zarakausko pa
stangomis, atgaivinamas "Susivieniji
mas”. Didelė dalis "aušriečių" grįžo j 
"Susivienijimą". Atėjo talkon ir inteli
gentų vienas kitas. Išrenkami vadovy
bės organai ir pasiskirstoma pareigo
mis, organizaciją varyti į priekį. Tarp 
vadovaujamų organų,— Revizijos ko
misijos, — balsų dauguma, tampa iš
rinkta ir Antanas Majus, anksčiau tal
kininkavęs "literatų grupei".

Atgaivintas "Susivienijimas Lietuvių 
Brazilijoje" auga, stiprėja. Savo minti
mis reikšti, reikėjo turėti savas orga
nas — laikraštį. Viename susirinkime, 
V. Zarakauskas iškelia mintį leisti lai
kraštį. Susirinkimas pritarė. 1928 m. 
rugsėjo mėn. išeina "Garsas". "Susivie
nijimui" sunkūs spaudos laikai. Išren
kama speciali Redakcinė Komisija, ku
rion įėjo Alfonsas Marma, Jonas Mar
cinkevičius, Adolfas Zauka. Parinktas 
laikraščio vardas, jam remti, sudary 
tas rėmėjų būrelis, rinkti lėšas, nes 
organizacijos kasa buvo tuščia. Rėmė
jų būrelį sudarė šie asmenys: K. Ra
manauskas, P. Raišys, Stasys ŠIFkta, 
Stasys Tolutis, J. Vaidekauskas, S. 
Vienažindis, J. Zibolis ir kt. Netrukus, 
iš Konstanto Uckaus, Birutės, spaus
tuvės, išėjo dar vienas lietuviškas lai
kraštis, — "Susivienijimo Lietuvių 
Brazilijoje" organas — "GARSAS".

Bus daugiau

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Leonardas Andriekus - UŽ VA 

SAROS VARTŲ- Lyrika. Išleido 
Pranciškonai Brooklyne, N. Y. JAV

Anatolijus Kairys - VYSKUPO 
SODAS, KRYŽKELĖ. Du istorini.-» 
scenos veikalai. 144 pusi. Išleido Lie 
tuvių Literatūros Būrelis. Spaudė M. 
Morkūno spaustuvė JAV.

Vyskupas Vincentas Brizgys-NEIŠ 
SKIRIAMI TRYS NEŽINOMIEJI 
Žmogus, Pasaulis, Dievas. Religine 
filosofija, 264 pusi. Išleido Lietuvis 
kos Knygos Klubas, spaudė "Drau 

n gas .

' Dra. 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 às 18 hs.

KALBAMA LIETUVIŠKAI /
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Simbologia de uma arte

SIMBOLOGIA DE UMA ARTE
É um verdadeiro contraste entre a labo- 

riosidade da mulher norteana e as ativida
des das que estão geograficamente no Sul. 
Pode-se dizer que as que estão no norte, 
são as mais trabalhadoras.

Isto è entrando para a compreensão dos 
povos americanos, mas ê um caso comum 
aos Escandinavos, Bálticos, Eslavos e Ger
mânicos; os primeiros, costumam a ver as 
mulheres um elemento complementar da 
Sociedade, algo muito essencial à família, 
a qual vive do trabalho do pai, esposo, 
irmão, etc. a qual não se ocupa senão dos 
hectares da casa. E quando trabalha, en
quanto está solteira, em alguma oficina, 
realmente não chega a ser mais que um 
passo intermediário entre os lugares: o pa
terno e o do marido.

A mulher lituana, geograficamente per
tence ao centro da Europa, pois suas capi
tal quieta, no coração europeu. Ela ê labo
riosa, artesã, artista por natureza A ela se 
deve a maioria dos tesouros de nosso fol
clore e nossa arte individual. Nossas mulhe
res são artistas desde o singelo e indispen
sável arranjo da casa até a composição das 
difíceis e famosas "dainos".

A cultura de um povo, sua tradição, 
seus costumes, dependem do interesse 
transmitido pelas mulheres da casa, da he
rança de uma vivência e convivência, com 
seu mundo paterno associado ao espirito 
de seus antepassados e encarnado no fol
clore de uma nação.

A mulher é amiga, psicóloga, estudiosa, 
atenciosa, batalhadora, apaixonada e cons
ciente.

A alegria de entender o que um outro 
quer dizer, é uma das diversas espécies de 
alegrias produzidas pelas primicias de uma 
arte, seja ela verbal ou simbólica, tendo 
como única intenção a de demonstrar aqui
lo que na experiência foi agradável a al
guém.

A flexibilidade da muiher diante desses 
novos dias, tráz uma enorme tendência de 
modernização, e com isso está perdendo a 
expontaniedade por ter que reprimir seus 
sentimentos femininos, a leveza, a delicade
za e a força de sua herança maior, que é 
de ser a propulsora da vida e da sua fortu
na das artes manuais e verbais.

Na tentativa de uma nova harmonia fa
miliar em consonância com a realidade so
cial, mostra-se uma informática desequili
brada da simbologia de uma arte e da ciên
cia.

Simples por natureza, complexa nos seus 
instintos e sábia na sua herança: eis a 
mulher.

Terra mãe, pátria
Pai, universo moral.

Denise Dal Pino
Irena Martinaitytė

VOLUNGĖ
Realizou-se no dia 6 de Março a eleição 

da nova Diretoria do Coral, que assim fi
cou constituída:
Presidente — Elizabete Vazgauskas 
Vice-presidente — Marcos Sauka 
Tesoureira — Sra. Nina Valavičius 
Secretárias — Lúcia Banys e 

Nilza Guzikauskas.

Queremos agradecer à Sra. Nina Valavi
čius pela aceitação do Cargo de Tesoureira, 
proposto pelos elementos do grupo.

Sendo a maestrina do coral Cristina Ga
briela Valavičius, suplente Roberto Saldys 
e pianista Lúcia Banys.

NOSSA VIAGEM AO INTERIOR
Após cansativa viagem chegamos, depois 

de 7 horas de viagem, à longínqua cidade 
de São Simão. Tínhamos pouco tempo 
(passamos só nem dois dias) , uma missão 
lituano ■ Esperantista e muita vontade de 
conhecer a cidade e as pessoas. Realmente 
conseguimos: tivemos missas rezadas tanto 
pelo Pe. Urbaitis, como por aquele que fo
ra o último prefeito da cidade, Pe. Plinio 
Toldo(que aliás nos acolheu muito bem) 
onde foram discutidos os problemas litua- 
nos, tão intimamente ligados com a cam
panha da fraternidade deste ano.

Além disso, tivemos contacto com a ju
ventude local e pudemos dar uma força ao 
amigo Djalma, que nos hospedou e que 
juntamente com sua mãe, Sra. Ernestina, 
acolheu como se realmente estivessemos 
em casa. Djalma:, é o coordenador do Es
peranto na região.

Além de todo esse trabalho de divulga
ção, ainda pudemos visitar a prainha e o 
Cruzeiro, obra do Pe. Plinio, com mais de 
40 m. de altura, obra meio — "faraônica" 
para um município de 18.000 moradores.

Esperamos ainda voltar mais vezes a 
São Simão e Bento Quirino, cujo povo nos 
acolheu de maneira exepcional, e a quem 
podemos mostrar um pouco mais de nossa 
cultura e lembrar a Lituânia, que necessita 
de ajuda das orações de todos.

Marcos Lipas

----- SHELL-------x
AUTO-POSTO 
■GUARUJAN

ALGIRDAS SLIESORAITIS
Savininkas

fkv. Puglisi, 550
(Esq. da Rua Buenos Aires)

GUARUJÀ Fone 86-6789
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6 MUSU LIETUVA

BRAZILIJOS LIETUVIŲ BENDRUO 
MENĖS 1981 - 83 METŲ VEIKLOS 
APŽVALGA

1981 metai
1981-83 metų kadencijai rinkimai: 

jvyko 1981 m. vasario mėn. nuo 15 
iki 20 dienos. Balsavo 459 asmenys. 
| Tarybą, skaitant balsų daugumą, 
buvo išrinkti: Jonas Tatarūnas, Dr.AI- 
girdas Sliesoraitis, Kun. Pranas Gavė
nas, Prel. Pijus Ragažinskas, Aleksan
dras Valavičius, Jonas Silickas, Juo
zas Vaikšnoras, Dr. Antanas Gaulia, 
Robertas Bratkauskis, Petras Bareišis, 
Petras Žarkauskas, Vytautas Bacevi
čius, Vytautas Tumas, Endrikas Guzi- 
kauskas ir Carlos H. Galeckas. I Revi
zijos Komisiją: Alfonsas D. Petraitis, 
Petras Šimonis ir Kap. Juozas Čiuvins- 
kas.

Tais pačiais metais, kovo mėn. 24 
d., sušauktam posėdyje, Tarybos na
riai pasiskirstė pareigoms. I Tarybos 
Prezidiumą buvo išrinkti: pirm. Kun. 
Pranas Gavėnas, vicep. Dr. Algirdas 
Sliesoraitis, sekr. Robertas Bratkauskis. 
| valdybą, pirmininku buvo perrink
tas Jonas Tatarūnas, vicep. Juozas 
Vaišnoras, 1as. sekr. Endrikas Guzi- 
kauskas, 2as. sekr. Vytautas Bacevi
čius, ižd. Petras Bareišis, sporto ved. 
Vytautas Tumas, Jaunimo atstovas 
Aleksandras Valavičius, Rio de Janei
ro atstovas Dr. Antanas Gaulia, ryši
ninkas Carlos H. Galeckas.

1981 m. vasario 11-15 d. 
Valdybos ir Tarybos pirmininkai ir ke
li Tarybos nariai dalyvavo VII Pietų 
Amerikos Lietuvių Kongrese, jvyku- . 
šiam Argentinoje, Buenos Aires mies
te.

Brazilijos delegacija pristatė kongre
se 7 temas, kurios buvo patalpintos 
"Mūsų Lietuvoje''.

1981 rabalandžio 4d.
posėdyje priėmė prašymą 14 iniciato
rių lietuvišką muziejų ir archyvą. Vė
liau buvo sušauktas visų organizacijų 
posėdis ir suorganizuota tam tikslui 
speciali komisija, j kurią įėjo atstovai 
iš daugumos veikiančių organizacijų. 
Komisija kreipėsi raštu j Lietuvių Są
jungos Brazilijoje ir Šv. Juozapo Lie
tuvių Katalikų Bendruomenės valdybas, 
prašydama muziejui ir archyvui patalpų. 
Kadangi jų negavo, komisijai iki šiolei 
nepasisekė planą įvykdyti.

1981 m.balandžio 11 d. 
sušaukė tėvų ir mokytojų susirinkimą 
aptarti lietuviškos šeštadieninės mokyk
los reikalus.

1981 m. b i r ž e I i o m. 14 d.
surengė Baisiojo Birželio minėjimą, ku
rį braziliškai pavadino Lietuvių Genoci
do Diena. Mišios buvo laikomos S.Paų- 
lo kardinolo Dom Paulo Evaristo Arns,

miesto katedroj; į jas atsilankė ir kitų 
pavergtų tautų atstovai. Po mišių buvo 
surengta eisena per miesto centrą su 
Lietuvos ir Brazilijos vėliavom, neša
mom jaunimo su tautiniais rūbais, 
iki Pateo do Colégio aikštės, kur 
prie miesto įsteigėjo paminklo buvo 
padėtas gėlių vainikas ir pasakyta 
Valdybos pirmininko pritaikinta pra
kalba. Spaudai buvo išdalintas mani
festas. Spauda minėjimą gausiai apra
šė ir kai kurie laikraščiai patalpino 
manifestą.

1981 ragegužės mėn.
globojo Imigrantų Sporto Olimpiadą, 
kurioje dalyvavo mūsų kolonijos 
sportininkai.

1981 m. g e g u ž ė s 5-14 d. 
globojo ir prisidėjo prie Kultūrinės 
Imigrantų Parodos, kurioje buvo su
rengtas Lietuvos Standas.

1981 m. I i e p o s mėn.
įsteigė V. Zelinoje, V. Prudentes Ra
jono Bibliotekoj, lietuviškų knygų 
skyrių.

1982 m. r u g p i ü c i o 5 d 
suorganizavo Stipendijų Fondo Ko
misiją skirstyti stipendijas lietuviams 
moksleiviams. Komisiją:sudaro: Al
fonsas ir Rosa Petraičiai, Halina ir 
Algirdais Mošinskiai ir Jonas ir Vera 
Tatarūnai. Fondą globoja BLB-nės 
valdyba. Jis buvo įsteigtas 1980 me
tais ir jam davė pradžią tam tikslui 
pinigai pasiųsti Labdaros Šalpos Drau
gijos, iš Vokietijos, kurios pirminio-- 
kas yra p. Jonas G lemia.

1982 metai
1982 m. v a s a r i o 14 d. su

rengė 16 Vasario minėjimą. Dalyva
vo PLB-nės pirmininko pavaduotojas, 
sociologas Vaclovas Kleiza, kuris bu
vo pagrindinis kalbėtojas. Minėjime 
dalyvavo Argentinos ALOS pirminin
kas Julius Mičiudas, Venezuelos Lie
tuvių Bendruomenės p-kas Dr. Vy
tautas Dambrava ir Urugvajaus atsto
vas kun. Jonas Giedrys.

1982 m. v a s a r i o 13-14 d.
surengė V. Prudentes Rajono Biblio
tekoj (V. Zelinoje), mažą Lietuvos 
vaizdų parodėlę, Lietuvos Nepriklau
somybės paminėjimui.

1982 m. v a s a r i o 15-16 d.
surengė Pietų Amerikos Bendruome
nių Pirmininkų suvažiavimą, kuriame 
dalyvavo minėtų kraštų pirmininkai 
ir atstovai. Posėdžiai jvyko Lituani
kos sodyboje ir jų nutarimai buvo 
paskelbti "Mūsų Lietuvoje"

1982 m. k o v o 13 d. BLB-nės 
p-kas įteikė S. Paulo burmistrui pra
šymą pertvarkyti Vila Zelinos aikštę 
lietuvišku stilium. Projektą paruošė 
Dr. Vincas Tūbelis. Nors prašymas

 NR. 11 (1801) 1983.111.24

buvo priimtas ir nauja aikštė pažadė
ta, dėl politinių pasikeitimų pažadas 
iki šiolei neišpildytas.

1982 nugegužės 6 d. prisi
dėjo prie Lietuvių Kunigų Vienybės 
iniciatyvos pasiųsti 294 Brazilijos 
vyskupams prašymą paskelbti 15 Bir
želio Maldos Diena už Lietuvą. Pra
šymą pasirašė BLB-nės Tarybos ir 
Valdybos pirmininkai.

1982 m. g e g u ž ės 20 <L, 
BLB-nės Valdybos pirmininkas, pa
kviestas S. Paulo gubernatoriaus, da
lyvavo S. Paulo gubernatūroj aukšto 
pareigūno pristatyme.

1982 mgegužės mėn. 
globojo Imigrantų Sporto Olimpiadą, 
kurioje dalyvavo mūsų kolonijos ge
riausi sportininkai.

1982 m.gegužės 13 d. 
posėdyje nutarė skelbti, taip pat ir 
Brazilijoje, Lietuvių Parapijos Metus, 
ir įgaliojo Tarybos p-ką, kun. Praną 
Gavėną, tą nutarimą įvykdyti. Tam 
tikslui buvo organizuotas komitetas, 
kuriam vadovavo BLB-nės narys prel. 
Pijus Ragažinskas.

Tam pačiam posėdyje Valdyba nu
tarė pagyvinti Lietuvių Šalpos Ratelį.

1982 m. b i r ž e I i o mėn. 
globojo Imigrantų Kultūrinę Parodą, 
suorganizuodama Lietuvos Standą. 
Šiai parodai organizuoti buvo pakvies
ta Muziejaus ir Archyvo Komisija,ku
ri visą laikę parodos organizavimu ir 
pravedimu sėkmingai rūpinosi.

1982 m. s p a I i o 19 d. globo
jo Literatūros Būrelio surengtą, su 
pasisekimu, Maironio minėjimą, S. 
Paulo Centralinės Bibliotekos salėje.

1982 m. s p a I i o 24 d. suren
gė Lituanikoj Pavasario šventę, ku
rios pelnas, Cr$.63.000,00 buvo įteik
tas Volungės Chorui.

1983 metai
1983 m. 18-25 d. surengė V. Pru 

dentės Bibliotekoj (V. Zelinoj), lietu
viškos spaudos ir knygos parodėlę, 
"Aušros" šimtmečiui paminėti.

1983 m. v a s a r i o 20 d.
surengė 16 Vasario minėjimą. Pagrin
dinis kalbėtojas buvo S. Paulo žy
mus žurnalistas, Mauricio Loureiro 
Gama, kurio prakalba buvo patalpin
ta "Mūsų Lietuvoje".

Balsavimai: Tą pačią die
ną prasidėjo ir tęsėsi iki kovo 6 die
nos Brazilijos Lietuvių Bendruome
nės Tarybos balsavimai, naujai kaden
cijai.

Jonas Tatarūnas
BLB-nės Valdybos Pirmininkas

1983 m. kovo mėnuo.
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VĖL KITA SKAUTUI IŠVYKA SU
Misija

Šeštadienio, (111-12) rytą vėl leido
mės j kelionę.

Dabar vykome j São Simão, SP. 
Jau šiek tiek toliau — apie 300 km 
nuo São Paulo. Tai gražus, švarus,pa
žangus valsčiaus miestas, kuris turi 
apie 18 tūkstančių gyventojų.

Buvome labai šiltai ir meiliai priim
ti j Alves Ferreira, esperantininkų 
šeimą, Bento Quirino priemiestyje, 
kuris randasi 4 km. nuo São Simão.

Susitvarkę ir gerai pavalgę išėjom 
susipažinti su miestu ir susitikti su 
svetimų kalbų profesorium p. Anto
nio Pacheco, buvusiu valsčiaus sekre
torium.

Miestelyje yra jau daug tų, kurie 
interesuojasi esperantų kalba. Dabar 
tikimės, bus dar daugiau tų suintere
suotų nes propaganda jau eina per 
bažnyčią, ypač jaunimui, kuris gerai 
priima kalbą ir supranta pasaulinės 
brolybės kalbos tikslą ir svarbą.

Iš tikrųjų Brazilijoje, yra dar daug 
žmonių, kurie maišo esperantismą su 
espiritismu.

Tačiau, šios kelionės musų tikrasis 
tikslas buvo supažindinti žmones su 
Lietuva ir jos padėtimi. Kaip visi ži
no, šių metų "Campanha da Fraterni
dade" šūkis yra "Fraternidade sim; 
Violência não". Tas šūkis Labai tinka 
mums ir musų pavergtai Tėvynei Lie
tuvai pagelbėti.

Mes galime kalbėti apie "Violência" 
- prievartavimą Lietuvoje ir taip pat 
apie žmogaus teisių pažeidimus.

São Simão dalyvavome dvejose Sv. 
Mišiose, Šv. Simono bažnyčioje. Šv. 
Mišios buvo, vienos šeštadienio vaka
rą, o kitos sekmadienio rytą.

Abejose mišiose buvo perpildyta 
bažnyčia.

Prieš mišias, klebonas, kuris yra 
taip pat São Simão prefektas, kun. 
Plínio Toldo, mus pristatė jo parapie- 
čiams, paaiškindamas apie musų daly
vavimą mišiose tikslą — visiems pri
minti pavergtą Lietuvą. Klebonas pra
šė melstis už visus kenčiančius brolius 
Lietuvoje.

Jis papasakojo truputį apie kun.Ur- 
baičio misijonierišką gyvenimą Kinijo
je. Jo nukentėjimus kalėjimuose dėl 
tikėjimo ir žmonių laisvės.

J. BUTRIMAVIÒIUS
ADVOCACIA

AD 1982-1983 "Pamaldų Dienų už Lietuvą" kai kurie 
pravedėjai, skautai — esperantininkai, São Paulo.

Žmonės labai domėjosi Lietuva. Bu
vo taip pat išdalintas per mišias lape
lis "Lituânia Católica e Mártir". Mūsų 
jaunimas su tautiniais rūbais nešė Mi
šioms aukas ir labai atkreipė didelį vi

sų dėmesį.
Be to, turėjome progos parodyti, 

kaip skamba musų gražios ir links
mos lietuviškos dainos bei giesmelės.

Gražiuose ir tiktuose São Simão ir 
Bento Quirino miesteliuose skambėjo 
lietuviškos dainos žmonių labai įver
tintos.

Draugiškas žmonių vaišingumas mus 
visus labai sužavėjo ir paliko gilų 
jspūdj.Jie nebūdami nei lietuviai,taip 
broliškai mus priėmė ir vaišino, kvie
tė vėl juos aplankyti.

Viską darykime tik iš meilės Die
vui, Tėvynei ir artimui.

Vis budžiu
ps. Eugenija Bacevičienė 

JIS ATSTOVAVO LIETUVIUS
Kom. Meldutis Laupinaitis dalyva

vo Gubernatoriaus José Maria Marin 
išleistuvių — puotoje šio mėn. 14 die
ną (pirmadienį). Jis dalyvavo kaip 
"GAP" narys, dvejose policijos dele
gacijose.

Pietų laiku Meldutis Laupinaitis bu
vo paminėtas kaip "descendente litua- 
no". Iš tiesų, jis teturi Lietuvos pilie
tybę, bet yra pažįstamas aukštose 
brazilų sferose.

Verta mėginti ir kitiems prasimušti 
j platesnius vandenis.

organizatoriai ir

nuotr. Klaricés Bacevičiūtės

ŽINIOS IS RIO DE JANEIRO:
Šiais metais Nepriklausomybės Die

nos minėjimas buvo labai liūdnas. 
Vasario 16 diena būtų Karnavalo lai
ku, kai neįmanoma ką nors parengti. 
Mūsų parapijos klebonas Mečislovas 
Valiukevičius, nors Popiežiaus patei
sintas ginče su vietiniu vyskupu, dar 
negalėjo laikyti Mišių lietuvių koply
čioje (buvusioje Katedroje). Turėjo 
gauti kardinolo leidimą, o anas buvo 
Romoje.

São Paulo kunigai norėjo paminėti 
Nepriklausomybės dieną ten pat. Be
liko atidėti Mišias iki Vasario 27 die
nos, kada pasikvietėm lenką kunigą 
Stanislovą Starovvieyski iš Santana 
Bažnyčios, kuris atlaikė Mišias, kaip 
mokėjo; žinoma AUŠROS Vartai 
jam buvo "Ostra Brama". Atsiprašė 
nežinąs, kaip lietuviai vadina tą ben
drą lietuvių ir lenkų Panelės Švenčiau 
sios garbinimo vietą.

Atvyko Lenkijos egzilinės vyriausy
bės Londone švietimo ministras Dr. 
Sienkiewicz. Neatvyko daug lietuvių, 
net raštu pakviestų... Vis dėlto ko
plyčia buvo beveik pilna. Po Brazili
jos himno iš juostelės, kurią atnešė 
p. Rikardas Gaulia,šis deja, pasitrau
kė. Turėjo kitokių įsipareigojimų. Po 
Mišių sugiedota Lietuvos Himnas ir 
Marija, Marija... žmonių buvo apie 
30-40. Daugelis lietuvių neatvyko: 
paplūdimys, vasarojimo namai ir kiti 
malonumai buvo svarbesni už mielos 
tėvų Tėvynės pagerbimą... j^p

C Dra. HELGA HERING >
CIVIL: Inventário, Despejo, etc. COMERCIAL: Falência, Cobrança, etc. 

TRIBUTÁRIA: Imposto de Renda, ICM, IPI
Rua Barão de Iguape, 212-4° and. s/45 • Liberdade Fone: 279-593"7

Horário das 9:00 às 11:00 e das 14 rOO ás 18:00
Rua Campos Novos. 590 - V. Zelina - Horário das 1900 às 21 OO

K J A=Ã AMA LIETUVIŠKAI

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 às 18 hs.

KALBAMA LIETUVIŠKAI
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MŪSŲ ŽINIOS

VERBŲ SEKMADIENIS
V. ZELINOJ

Verbų sekmadiėnio mišios su ver
bų palaiminimu bus ne ryte, o 16 
vai.
SV. KAZIMIERO PARAPIJOJ

Verbų sekmadienio mišias 8 vai. 
laikys svečias iš Lietuvos kun. Anta
nas Mackeliūnas. Parapiečiai bei cho
ristai, kad ir iš toliau, prašomi daly-' 
vauti.

LITERATŪROS BŪRELIO
susirinkimas bus kovo 25 d. 20,00 
vai. prel. Pijaus Ragažinsko namuose! 
Rua Frei Antonio Guadalupe, 64 — 
V. Zelina. Tel.: 274-2295.

STASYS ŽUTAUTAS
išlaikė stojimo egzaminus j Macken
zie univ. chemijos fakultetą ir Osval
do Cruz univ. cheminės inžinerijos 
fakultetą. Pasirinko lankyti pastarąjį. 
Stasiukas lankė lituanistinę mokyklą 
ir dainuoja Volungės chore. Kai tu
rėjo daugiau laiko padėdavo s’v. Ka
zimiero parapijoj ir prie laikraščio. 
Stasiukas taip pat dirba kaip "pro- 
motor de vendas" — pardavėjas au
tomobilių firmoj REMAZA. Sveikina
me Stasiuką išlaikiusi universiteto eg
zaminus ir linkime sėkmės darbe.

UŽSIMOKĖJO UŽ "ML"
Jonas TATARŪNAS Cr. 6.000,00 
Ona ŽVIRONIENĖ Cr. 4.000,00
Rymantė STEPONAITYTĖ 3.500,00 
Vincas BANYS (tėvas) Cr. 3.500,00 
Aleksas JASIŪNAS Cr. 5.000,00
Jonas CIKSTA Cr. 14.000,00
Monica DAMKAUSK&S Cr. 3.500,00 
Valeria PLANČIŪNAS

Del Debbio Cr. 3.500,00

MŪSŲ LIETUVA

ALEKSANDRAS BUMBLIS
Mielam ilgamečiu! spaudos darbuotojui ir rėmėjui 
širdinga padėka ir geriausi linkėjimai.

Administracija

Šio ML numerio
GARBĖS LEIDĖJAS

DÊMESIO.*
ML Skaitytojams, kurie užsimokėjo 
prenumeratą, bet ju pavardės nebuvo 
paskelbtos ML-je. Šiuos skaitytojus 
prašome pranešti administracijai tele
fonu ar laišku.
BRAZILIJOS LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖJE

Į naują BLB-nės Tarybą išrinktųjų 
kandidatų susitinkimas šaukiamas šio 
mėnesio 29 dieną, antradienį, 20,30 
vai. BLB-nės būstinėje, Rua Juatindi- 
ba, 28 — Parque da Moóca.

Dienotvarkė: Tarybos prezidiumo, 
Valdybos bei Revizijos komisijos or-
ganų sudarymas — pasiskirstymas 
pareigomis.

MIELAI PASITARNAUS
Kun. Petras Urbaitis neužilgo iš

vyks j JAV-bes bei Kanadą. Kadangi 
vyks laivu, jis mielai pasitarnaus no
rintiems ką nors nuvežti giminėms 
ar bičiuliams gyvenantiems New Yor
ke.

SKAUDI ŽINIA 1S JAV-BIŲ
Iš Guarujá Redakcijai praneša Adv. 

Algirdas Sliesoraitis, kad Putnam, 
Con. Jav-bėse šio mén. 12 dieną (šeš
tadienį) mirė ANTANAS VASAITIS.

Giminės ir pažįstami prašomi pasi
melsti už velionį.

Nuoširdžiai dėkoja 
Alg. Sliesoraitis

MIŠIOS
už aã. KAZIMIERĄ ir MAGDĘ 
RUTKAUSKUS, 1O-ties mirties me
tų proga, bus balandžio (abril) 17 d. 
9 valandą ryto, Sv. Kazimiero para
pijos koplyčioje, Rua Juatindiba,28 
Parque da Moóca.

Giminės ir pažįstami kviečiami da
lyvauti pamaldose.

Dėkoja visiems 
Kazimieras Rutkauskas

DR. JONAS NICIPORCIUKAS 
CIRURGIÃO DENTISTA

CROSP. 6049

R.Cap.Pacheco Chaves 1206 fone:2'’3-669b

R. Itapeva. 49 • Cj. 35 fone: 288-4710

NR. 11 (1801) 1983.111.24

ANTANAS KEBLYS
solistas baritonas gyvenantis Montrea- 
ly, Kanadoj, atvyko Brazilijon trijų 
savaičių atostogom. Praeitą savaitgalį 
lankėsi Sanpaulyje ir apsistojo šv. Ka
zimiero parapijoj. Sekmadienį giedo
jo per mišias abiejose parapijose per 
lietuviškas pamaldas.

Antanas Keblys yra išleidęs plokš
telę, kurioje dainuoja daugiausia lie
tuvių liaudies dainas. A. Keblys akty-
viai dalyvauja Montrealio lietuvių gy
venime. Svečias stambia auka parė
mė Mūsų Lietuvą, už ką jam širdin
gai dėkojame.
ŠALĖOS RATELIS

Į SALPOS RATELĮ šiuo laikotar
piu (iki 111.20 d.) įnešė savo duoklę 
Jonas Jakatanvisky (2 mėn.)...........
...........................................Cr.4.000,00 
Emilija Laucevičienė. . . Cr.5.000,00 
Rima Steponaitytė (Rio).Cr.4.000,00 
L.K.Moterų Draugija. . . Cr20.000,00 
Dzidorius Saulytis . . . . Cr. 500,00 
N.N. (3 mėn.)..............Cr15.000,00

Lai Viešpats gausiai jiems atlygina.

UŽSIMOKĖJO UŽ "ML"
Vladas BANAITIS 4.000,00
Kazys LIPAS 3.500,00

. 30-TOS DIENOS MIŠIOS

už ALFREDĄ LIPSKI

bus kovo (março) 27 d. sekma- 
dienj, 9 vai. šv. Kazimiero para
pijos koplyčioje.
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