
Stasys Vancevičius

LIETUVOS DIDVYRIU SUKAKTIS

Šių metų liepos 17 dieną sukanka lygiai 50 metų nuo 
Lietuvos didvyrių Stepono Dariaus ir Stasio Girėno tragiš
kos mirties. Jų lėktuvas LITUANICA, kuriuo jie pakilo 
1933 metų liepos 15 dieną, laimingai ir sėkmingai perskri
do visą Atlanto vandenyną, nuo Jungtinių Amerikos Vals
tybių žemyno iki rytų Vokietijos, kur juos sutiko tragiška 
mirtis.

Darius ir Girėnas šiam skridimui, S. Amerikos lietuviams 
remiant, ilgai ruošėsi. Bet suburtų lėšų stoka, jiems nepa
vyko šiam skridimui gerai pasiruošti. Jų lėktuvas LITUANI
CA neturėjo net reikalingo radijo siųstuvo. Reikia prisimin
ti, kad prieš penkiasdešimt metų navegacijos technika ne
buvo taip tobulai išsivysčiusi, kaip kad yra šiandien. Ir tik 
mažas, labai mažas skaičius kitų didelių valstybių lakūnų, 
su daug didesniais lėktuvais, su geriausiu pasiruošimu, suge
bėjo tokį milžinišką žygj įvykdyti.

Darius ir Girėnas šį žygj j Nepriklausomą Lietuvą orga
nizavo su nepaprastu pasiryžimu, kas matyti iš jų palikto 
Testamento, kurį pateikiame žemiau.

Jaunajai Lietuvai skirtas Dariaus ir Girėno žygis nepasie
kė savo tikslo. Rytų Vokietijos teritorijoje, vos kelis šim

tus kilometrų nuo Kauno aerodromo, juos sutiko tragiška 
mirtis.

Pagal apskaičiavimus, laukiami Atlanto nugalėtojai j 
Kauno aerodromą turėjo nusileisti liepos 17 dieaą, apie 
antrą ar trečią valandą iš ryto. Kauno aerodromas ir jo 
apylinkėse laukė tūkstančiai ėmonių. Jų tarpe Dariaus žmo
na su dukrele, sesuo Lora su vyru, Girėno brolis Petras ir 
kiti abiejų lakūnų giminės. Didžiulė žmonių minia, nesu
laukusi ėmė skirstytis. Bet baisi ir skaudi visai lietuvių tau
tai tikrovė buvo visai kita. Apie ją kapitonas Petras Jurgė- 
la savo knygoje "Sparnuoti Lietuviai Darius ir Girėnas", 
tarp kitko, taip rašo: "Apie 8 valandą ryto (liepos 17 d.) 
ūkininkė, uogaudama Soldino miške, nusigando ir pašaukė 
policiją. Atvyko ir apskrities viršininkas, kuris tuojau radi
jo stotims suteikė sunkią žinią... Eltos atstovas iš Berlyno 
pirmas pranešė baisius gandus, bet netrukus Vokietijos ir 
Anglijos žinių agentūros paskelbė pasauliui baisią žinią,ku
rios nenorėjo priimti nei viena lietuviškoji širdis. Ta žinia, 
tartum perkūnas, trenkė j džiūgaujančios tautos širdis. 
Kiekvienas vaizduotės akimis mato juodąjį Mirties Angelą, 
sparnais klaikiai apgaubusį du drąsius didvyrius..."

Atlanto nugalėtojus lakūnus lietuvių tauta vis dėl to ae
rodrome pasitiko. Priėmė juos ir užvertė ne džiaugsmo, 
bet gedulo vainikais, kuriuos gausiomis ašaromis sulaistė...
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UETUVŪJE
KOMUNISTAI STIPRINA KOVĄ PRIEŠ 

ŠV. KAZIMIERĄ
„Viena iš imperialistinės realkcijos ide

ologinės veiMos formų yra religijos pa
naudojimas jpsicthoioiginiam karui prieš 
‘socializmo .šalis“ — sako sovietinis istori
jos mokslų daktaras Jonas Aničas straįps 
nyje „SdebuMai ir politika“ (K-amunistas 
N r. 5, Vilnijus 1983 m.), šveotųjų garbini
mas taip pat esąs naudojamas pelitiniams 
tikslams.

Sovietų pavergtuose kraštuose daug 
: šventųjų vietų komuinistai sumadUdno, Láe- 
I tuvia burvo vienas iš Hurcpos kraštų, tu- 

rėjunsių tankų stebuklingų vietų tinklą. 
Dauguma jų susiję su Dievo Motinos kul
tu. Jas bolševikai uždarė.

J. Aničas savo straipsnyje saiko:
„Tačiau šis objektyvus procesas kelia 

didelį susirūpinimą tiems, kas siekia spe
kuliuoti tikinčiųjų religiniais įsitikinimais 

! bei jausmais ir panaudoti religinį kultą 
klerikaliniam ekstremizmui skatinti. Ypač 
aktyvią veiklą, propaguojant buvusias 
Lietuvoje .^tefcuMingąsias vietas“, išvys- 

, tė ‘lietuvių klerikalinė emigracija. Jos vei
kėjai neslepia tikrųjų tos akcijos tikslų 
— sustabdyti religijos įtakos mažėjimą, 
panaudoti ją kaip įrankį iuitivisuoniemnei 
veiklai. Emigracijoje atsirado .^mariolo- 
gijos“ specialistų, kurie daug raišo apie 
„Marijos apsireiškimus“ bei kitas stebuk
lingas vietas1 Lietuvoje, ši tematika uži
ma nemaža vietos Vatikano ir kitų bur
žua zimų-kleriikaiinių „balsų“ lietuviško
se laidose.

Kterikaliniai amt&onnuinistaii norėtų re
ligines dalies tikinčiųjų aspiracijas trans
formuoti į visuomeniniam gyvenimui ža
lingą reUginiį ekstremizmą. Kai ‘kurie eks- 

■ tremistiškai nusiteikę Lietuvos katalikų 
bažnyčios kulto tararai, inspiruojami kle
rikalinio antikomunizmo propagandos, 
bando stiprinti „stebuklų" kultą antiliau
diniais veiksmais.

Dr. ALEKSAS KALINAUSKAS
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PROTESTA! ANDROPOVU!
Atrodo, kad Viduklės klebono kun. 

Svarinsko suėmimas ir nuteisimas 7 
metų kalėjimu ir 3 metų ištrėmimu 
sukėlė Lietuvoje daug triukšmo.

Kaip pranešąs britų katalikų savait
raštis “The Universe", 36.000 parapi-

I____ _ ' ....

Reakcinėse politinės veiklos įrankiu 
yra tapęs ir Lietuvos katalikų bažnyčioje 
paplitęs Kazimiero kultas. Dabar išvys
tyta aktyvi organizacinė ir propagandinė 
veikla kurioje vyrauja antikamunistiniai 
bei antitarybiniai akcentai...

Su besitraukiančia hitlerine kariuome
ne išbėgę 1 Vakarus, Lietuvos katalikų va
dovai įsijungė į tarptautinio imperiaūz- 
jjio sukurstytą „šaltąjį karą“ prieš Tary- 

j bų Sąjungą ir (kitas socialistines šalis. Ka
zimiero kultas' tapo nacionalistinių diver- 

Isijų prieš Tarybų Lietuvą įrankiu. Romo
je 1945 m. buvo įsteigta ir Vatikano gio- 

. bojamia Kazimiero kolegija, kuri faktiškai 
yra lietuvių emigracijos klerikalų veiklos 
centras...

Pijus XII 1948 m. paskelbė Kazimierą 
Lietuvos jaunimo globėju, turėdamas tiks
lą paveikti Lietuvos jaunimo auMėjimą 
klerikaline nacionalistine (dvasia. Visur, 
kur buvo minimas Kazimieras, padaryta 
šiurkščių išpuolių prieš Tarybų Lietuvą. 
Pastaruoju laiku bažnyčiose per pamoks
las buvo paskelbtas vyskupų ir vyskupijų 
valdytojų raštas, kuriame akcentuota, kad 
Kazimieras „iškyla kaip gyvenimo švytu
rys kaitaliknškosios Lietuvos sūnums ir 
dukroms“.

Ultradešinieji lietuvių 'buržuazinės emi
gracijos veikėjai ir jų inspiruojami kleri
kaliniai ekstremistai Lietuvoje siekia pa
naudoti Kazimierą antitarybiniais tikslais. 
Jie yna imperialistų įrankis ir, supranta
ma. siekia ir sau naudos. Imperialistinė 
reakcija, savo ruožtu, suinteresuota., kaid 
ir šia tema rengiamos antikomunisitinės 
emigrantų akcijos įsilietų į ,.psichologinį 
karą“ prieš Tarybų Sąjungą ir kitas so
cialistines šalis...“

Dr. PAULO KALINAUSKAS 

jiečių pasiuntė protesto laiškus ivai- 
rioms Sovietų įstaigoms. Devyni žmo
nės pasisiūlė atlikti kalėjimo bausmę 
vietoj kun. Svarinsko, Iš 130 Telšių 
vyskupijos kunigų 104 parašė protes
to laiškus Andropovui, kaltindami so
vietų įstaigas už kun. Svarinsko ap
šmeižimą.

Ir kiti kunigai, kurie priklauso Ti
kinčiųjų Teisėms Ginti Komitetui, bu
vo KGB agentų aplankyti, — rašo 
"The Universe". Kybartų klebonas 
kun. Sigitas Tamkevičius buvo areš
tuotas gegužio 7 d. Kratos buvo pa
darytos pas kitus du kunigus. KGB 
agentai konfiskavo rašomą mašinėlę, 
10.000 lapų rašomo popieriaus, pa
mokslų juodraščius ir kun. Kauneckėo 
užrašus. Pats kun. Kauneckas buvo 
tardomas rr nubaustas 50 rb. pabauda.

| visą tai- įžiūrima, kaip saugumo 
norą sunaikinti Tikinčiųjų Teisėms 
Ginti Katalikų Komitetą.

Pranešama, kad šią savaitę Čekoslo
vakijoje yra paleidžiamas iš kalėjimo 
kun. Lizna, atlikęs 3 metų bausmę,bet 
pagal įstatymą, privalo užsimokėti už 
savo buvimą kalėjime antros klasės 
viešbučio kaina . m p

POLITKALINIU ATVIRAS LAIŠKAS 
PREZIDENTUI REAGANUI

Dešimt Sovietų Sąjungoje kalinamų 
Helsinkio Grupių atstovų, jų tarpe ir 
Antanas Terleckas, pasiuntė preziden
tui Reaganui atvirą laišką, kuriame jie 
aprašo politkalinių "terorizavimą" ir 
prašo jo pagalbos. Laiškas, pasiųstas 
iš konclagerio nr. 36 Kučino vietovėje, 
netoli Permės, Sibire, buvo išspausdin
tas savaitraštyje Ukrainian Weekly 
(1983.111.20). Senatorius Armstrong 
jj įtraukė j JAV-ių Kongreso užrašus 
(Congressional Record, S5685, 1983. 
IV.28).

Laiške pasakojama, kaip, kukliai 
švenčiant 1982 m. Velykas, trys laiš
ką pasirašiusieji buvo prievarta nutemp
ti nuo bendro stalo ir nubausti pusę 
mėnesio kentėti karceryje už "rujos 
organizavimą". Laiško autoriai ragina 
Reaganą paremti tarptautinės komisi
jos, kuri inspektuotų Sovietų lagerius, 
įsteigimą. "Valstybė, kuri grūda savo 
politinę, tautinę, religinę ir moralinę 
opoziciją j .kalėjimus ir konclagerius, 
nenusipelno jokio pasitikėjimo", užbai
gia laišką politkaliniai. (ELTA)

® -Kas bėga nuo lietnviikos spau- 
dos, bėga nuo savo tautos

DR. JONAS NICtPORCIUKAS
CIRURGIÃO DENTISTA 

CROSP. 6049
R.Cap.Pacheco Chaves 1206 fone:273-6696

R. Itapeva, 49 • Cj. 35 fone: 288-4770
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Lietuvių tauta laukia iš savo sūnų ir drąsesnių žygių. 
Būtinai reikia ir jos sūnums prisidėti prie bendrojo darbo 
- tirti dar mažai žinomas Žiemių Atlanto vandenyno oro 
sroves, o taip pat naujai išrastus navegacijos būdus ir prie
mones pritaikyti kasdieniniams reikalams. Mes gyvendami 
tokiais laikais, kada oras stengiamasi panaudoti žmonijos 
reikalams, laikome savo pareiga tautos vardu tą darbą gar
bingai atlikti.

Jaunoji Lietuva . Tavo dvasios įkvėpti, mes stengiamės 
tą pasirinktą uždavinį įvykdyti. Mūsų pasisekimas tegu stip
rina Tavo dvasią ir pasitikėjimą savo jėgomis ir gabumais. 
Bet jei Neptūnas ar galingasis audrų Perkūnas ir mums 
bus rūstus — pastos mums kelią į Jaunąją Lietuvą ir pa
šauktų LITUANICĄ pas save, - tada Tu, Jaunoji Lietuva, 
turėsi iš naujo ryžtis, aukotis ir pasirengti naujam žygiui, 
kad audringųjų vandenynų dievai būtų patenkinti Tavo pa
stangomis, pasiryžimu ir nekviestu Tavęs į Didįjį Teismą.

LITUANICOS laimėjimas tegu stiprina jaunųjų Lietuvos 
sūnų dvasią ir įkvėpia juos naujiems žygiams.

LITUANICOS pralaimėjimas ir nugrimzdimas į Atlanto 
vandenyno gelmes tegu auklėja jaunųjų lietuvių atkaklumą 
ir ryžtumą, kad Sparnuotas Lietuvis būtinai įveiktų klastin
gąjį Atlantą Tėvynės Lietuvos garbei

Tad šj savo skridimą skiriame ir aukojame Tau, Jaunoji 
Lietuva .

Ką didįjį bandymą pradėsime, tikėdamiesi Dangaus palai-

S tąsys Santvaras

GIESMĖ GARSU! !R GIRĖNU!

Tūkstančiai akių sužiuro vakaruosna, 
Nes iš ten turėjo kilti geležinis paukštis.
Tartum mirštanti plaštakė, daužėsi kožna širdis, 
Spėliojimai, kaip žvaigždės, nardė tolumas ir aukštį...

Tuo metu didingos žirklės kirpo erdvę, 
Kaip siuvėja vestuvių baltą drobę...
Audra ir žaibai ugninėm rankom taškė debesis, 
Bet niekas nūn auksiniu žirkliu nepagrobė...

Iš padangių narsus vyrai pažvelgė j kontinentą, 
l žemę, kurioje budėjo mylima tėvynė 
Kraštas lygumu žydinčiu darželiu,
Kuriam per vandenynu platybes jie kelią skynė...

Kaip neregėti juodvarniai, pradėjo lėkti žinios 
Nebėr jau Dariaus ir Girėno...
ir juodos vėliavos, kaip liūdnos našlės,
Iškilo j gatves nuo Vilkaviškio iki toliųjų Ežerėnu...

Sukurto aukuro liepsningi durnai kyla 
ir tūkstančiai širdžių aprauda kraujo auką...
Ak, ta, kuri pasiaukojimu didžiu 
Gyventi, kurt ir viską nugalėti šaukia...

Sudužo greitasparnis laivas j mažas skeveldras, 
Bet regiu — nesudužo amžinasis žodis. 
Kad Lietuva ir šių dienu giedrioj aukštybėj 
Kaip nugalinti karalienė pasirodė..

mos.

LIETUVOS (KREPŠINIMK M
1983 metų Sovietų Sąjungos krepšinio 

pirmenybių finalas vyko Kauno sporto 
halėje po praplėtimo talpinančioje 20 tūks 
tančių žiūrovų.; Finalistai buvo Kauno 
Žalgiris ir Maskvos CASK (Centrinis ar
mijos sporto klubas). Po labai įtemtų rung 
tynių, kurios baigėsi lygiomis' (70—70), 
per penkių minučių . pratęsimą Žalgiris 
pralaimėjo dviem taškais.

Paskutinį kartą Žalgiris buvo Sovietų 
Sąjungos čempionu 1951 metais. Prieiti 
prie šių metų finalo Žalgiris sužaidė 39 
rungtynes, per kurias buvo eliminuotos ki
lk tos komandos paliekant laimėtoją. pirmą 
ų susitikimą Maskvoje laimėjo Žalgiris 
ir buvo tikimasi, kad savo aikštėje Kau

ne jis vėl laimės Žalgiris deja pralaimėjo. 
Trečiose, lemiamose, rungtynėse Kaune, 
Žalgiris pralaimėjo po pratęsimo dviem 
taškais. Trys žalgiriečiai žaidžia Sov. Są
jungos rinkinėje. Galima spręsti, kad Lie 
tavai atskirai dalyvaujant Europos ar pa
saulio pirmenybėse, lietuviai krepšininkai 
būtų vieni iš pirmaujančių, nes Sovietų 
Sąjungos krepšinio pirmenybių aūkščiau- 
sioje lygoje be Žalgirio dar yra ir Vilniaus 
Statyba, ko neituirinė viena kita respubli
ka, išskyrus Rusiją. Pernai Kolumbijoje 
vykusiose pasaulio varžybose Sov. Sąjun
gos komanda, kurioje dalyvavo ir trys lie
tuviai, laimėjo pirmą vietą nugalėdami 
JAV komandą.

Vienas iškiliausių Žalgirio žaidėjų yna 
18 metų kaunietis Arvydas Sabonis 213 

cm ūgio, kuriam pašokus jo ranka su ka
muoliu atsiranda 40 cm virs krepšio lan
ko. Be jo komandoje dar yra kauniečiai 
Arlauskas, Kurtinaitis ir Chomičius, pa
nevėžiečiai Masalskis ir Civilis, biržiečiai 
Lekarauskais ir Jankauskas, Brazys iš 
Plokščių, Krapikas iš Kretingos. Valiko- 
nis iš Vabalninko ir Jovaiša- i Anykščių. 
Vyresnysis treneris yra linkurvwetis V. Ga
rastas, treneris šiaulietis A. Žukauskas.

GREITIEJI LAIVAI
Tarp Kauno ir Klaipėdos pradėjo kur

suoti greitieji keleiviniai laivai. Naujam 
navigacijos sezonui Vilijampolėje yra 
įrengta Kauno keleivinė prieplauka. Joje 
yra laukiamoji salė, restoranas ir bufetas.

Instalada no Prédio "Grão Duque Vytautas” ■ Vila Bela

AUNCAOÜ! CONISA IMÓVEIS é uma Imobiliária amiga dos Lituanos / 
VENDEMOS, COMPRAMOS. ALUGAMOS E ADMINISTRAMOS

i MÕ V E i S E M 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.

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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LIETUVIU SAJUNGOS-ALIANÇA PASTOGĖJE
S-gos Krsp

Pirmininkas atosto
gose

Lietuvių Sąjungos-Alianęa pirminin
kas Aleksandras Bumbiis dviem mė
nesiams paėmė atostogų ir su žmona 
Maryte išvyko Amerikon pasilsėti 
pas gimines, susipažinti su ano kraš
to gyvenimu ir, jei galimybės ir lai
kas leis, dalyvauti Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo kongrese. Pirmininkui išvy
kų?, jj pavaduoja Sąjungos Valdybos 
vice-pirmininkas Norbertas Stasiulio
nis. Gero jiems pasisekimo kelionėje, 
gerai panaudoti atostogas ir laimin
gai sugrįžti namo, linki Sąjungos na
riai.

Imigrantų paroda
Birželio m. 22 d. Ibiraouera Par

que, Parodų rūmuose, buvo atidaryta 
7-toįi Imigrantų paroda, kuri kartoja

ATPAŽINKITE SAVE

Foto iš Mokos prisiminimų parodos

Lietuviu Sporto Sąjungos "Lithuania" savo šventės proga, su žaidėjais ir sve
čiais. Vidury sėdi penktas iš kairės konsulas Dr. P. Mačiulis, seka kap. J. Bu- 
dzilas ir greta "Lithuanijos" pirmininkas J. Januškis. Čia matome ir Sąjungos- 
Alianęa veikėją kap. Jorge Garsco, sėdi apačioje antras iš dešinės.

CURSO AUDIOVISUAL
DO IDIOMA LITUANO 

POR CORRESPONDÊNCIA
Facilidade de aprendizado - Acompanha fitas cassettes

Pura rrwioret tnjorrruiçfiet
Caixa Posta! 4421 Rua Juatindiba, 28
01000 São Paulo, SP. Fone: 273-0338 0312ą São Paulo, SP.

ma jau kelinti metai, dalyvaujant vi
sų tautų ateiviams. Lietuviai taip pat 
dalyvavo ir turėjo "Lietuvių kambarį" 
gražiai papuoštą ir skoningai išdėsty
tus eksponatus, reiškiančius lietuvių 
tautos meną, dailę ir istorinį tautos 
vyksmą. Buvo rodomi tautiniai šokiai 
ir renkama parodos gražuolė. Parodo
je "Lietuvių kambarį" paruošė ir vi
sam kam vadovavo sąjungietė Aldona 
Valavičienė. Kai kurie parodoje išdės
tyti tautinio meno kūriniai buvo ro
domi per televiziją 7-tą kanalą. Paaiš
kinimus davė "Lietuvių kambario” 
vedėja A. Valavičienė ir tautinių juos
tų audėja M. Remenčienė.

Prisiminimai apie 
M o ó c a

Jei eina pašnekesys apie S. Paulo 
miesto dalį Moôca (Moka;, tuojaus 
lietuvio sąmonėje gimsta praeities 

vaizdas: imigracijos pradžioje lietuvių 
koncentravimosi miesto dalis: lietu 
vių kultūrinio vystymosi pradžia; čia 
įsisteigė pirmoji lietuvių mokykla Dr. 
Vinco Kudirkos vardu; čia gimė pir
mas lietuviškas laikraštis "Brazilijos 
Lietuvis"; šiame rajone įsikūrė Savy- 
globos draugija, kuri vėliau persiorga
nizavo j Lietuvių sąjungą; Mokoje bū
rėsi lietuvių sporto sąjunga Lituania; 
lietuvių mokyklos rūmuose vykdavo 
/vairūs minėjimai, priėmimai, pasilinks
minimai; iš čia sklido lietuvių choro 
dainos. Ne veltui miesto Valdyba vie
ną gatvę pavadino Lietuvos vardu — 
"Lituânia", kurioje ir šiandienę dar 
koncentruojasi pagrindinė lietuvybės 
bei lietuviškumo gęstantys žiburėliai. 
Viskas tai buvo praeity.

Mokos pavadinimas, pagal indionų 
Tupi dialektą, reiškia Mo- daryti, 
Oca - gyvenvietė. Išeitų — "Daryti 
gyvenvietę". São Paulo estado Vyriau
sybės žinios (Diário Oficial do Esta
do) suruošė Mokos prisiminimų paro
dą (Memória da Moóca), kurioje atsis
pindi Mokos vispusiškas gyvenimas 
nuo 1867 metų iki šių dienų. Paro
doje išdėstyti įvairūs anų laikų doku
mentai, laiškai, foto nuotraukos, laik
raščių iškarpos, darbo įmonių augi
mas (fabrikai) ir visokeriopa Mokos 
rajono transformacija, ką šiandieną 
tik pėdsakus galima užtikti ir šioje 
parodoje prisiminti. Šių įvykių kitimo 
procese ir lietuviai gyveno ir savo 
vaizduotėje šiandieną tik prisiminti ga
li. Parodoje dalyvavo (su eksponatais) 
pakviesta ir Lietuvių sąjunga-Alianęa 
su keliomis anų laikų reikšpiingesnė- 
mis nuotraukomis iš organizacinio gy
venimo. Vieną iš jų, sumažintą, čia 
talpiname. Eksponatus parinko ir pa
rodoje išdėstė Sąjungos knygininke 
Francisca Garsko, padedant jos vyrui 
kap. Jorge Garsko.

Ir Lietuvę aplankys
Iš São Paulo, drauge su parinktais 

atstovais, iškeliavo Amerikon ir dau
giau mūsų tautiečių, kurių tarpe ir 
net keli sąjungiečiai: kaip Prel. Pijus 
Ragažinskas, Jonas Tatarūnas su žmo
na, Jonas Bratkauskis. Prel. P. Raga- 
žinskas, tiesiog iš Amerikos žada už
sukti ir j gimtąjį kraštą, rodos jau ket 
virtu kartu,išlieti savo ilgesj tėvynei 
Lietuvai. (Čia gera tema Dirvos ko
respondentui (K.J).

VEIKLOS KALENDORIUS

Liepos 17: Dariaus ir Girėno minėjimas 
— ruošia B L Bendruomenė.

Rugsėjo 11: Šilinė — Tautos Diena — 
Jaunųjų paišytojų paroda.

Sekantis BLB-nės valdybos posėdis nu
matytas liepos 14 d., Mookoje.

4



NR. 27 (1817) 1983.VII.14
t

MŪS Ų't I E T U V A 5

ATEiTiNiHKU ŽQD1S<W
PENKI ATEITININKŲ PRINCIPAI

Manau, kad jdomu būtų skaitytojams su
sipažinti su principais pagal kuriuos ateiti
ninkai turėtų gyventi.

Principai yra penki: Katalikiškumas, tau
tiškumas, inteligentiškumas, šeimyniškumas 
ir visuomeniškumas.

Stengsiuosi bent prabėgomis paaiškinti 
ką tie principai reiškia.

TAUTIŠKUMAS, tas principas reiškia, 
kad ateitininkas žino, kad savo tauta, ar 
tėvų tauta yra Lietuva. Gerbia Lietuvos pra
eitį, pažįsta Lietuvos padėtį, prisipažįsta lie
tuviu, stengiasi kalbėti lietuviškai, stengiasi 
laikytis lietuviškų papročių ir tradicijų.

KATALIKIŠKUMAS, tas principas sako 
ateitininkui, kad jis turi būti praktikuojan
čiu kataliku, laikytis katalikų tikėjimo, do
rovės, lankyti Mišias ir rūpintis lietuviška 
bažnyčia.

ŠEIMYNIŠKUMAS. Ateitininkas rimtai 
rengiasi šeimos gyvenimui. Stengiasi būti 
geru vaiku, geru broliu, kad vėliau būtų ge
ru tėvu ar motina.

INTELIGENTIŠKUMAS, tas principas 
reiškia, kad ateitininkas visuomet stengiasi 
mokytis, kad pagilintų savo žinojimą ir 
plėstų kultūrą.

VISUOMENIŠKUMAS, principas reiškia, 
kad ateitininkai veikia ne tik sau pačiam, 
bet ir visai lietuvių visuomenei.

Aišku, kad daug daugiau galima parašyti 
apie ateitininkų principus. Apie tai yra jau
parašytos knygos.

Aš tik norėjau, kad jaunimas truputį ge
riau suprastų kokiais principais ateitininkai

Sibirinių trėmimų minėjime — ekumeninėse pamaldose Toronte latvai- 
tės gieda Lietuvos himną. Jas stebi Indrė Čuplinskaitė Nuotr. St. Dabkaus

vadovaujasi. Tikiuosi, kad koks nors jaunuo
lis susidomės mūsų iedealais ir principais ir 
panorės eiti kartu. Mes jį mielai priimsim.

Robertas Saldys

ATEITININKŲ SUSIRINKIMAS

Įvyko birželio mėnesio 19 dieną V. Zeli- 
nos klebonijoje. Dalyvavo 9 nariai.

Po maldos skaitėme Lietuvos vyskupų 
laišką apie Šv. Kazimiero Jubiliejų. Vysku
pai ragina, kad šie tretieji pasirengimo me
tai (1983) būtų GERUMO IR NUOŠIRDU
MO metai.

Jie sako, kad nežiūrint, kad pasaulyje 
yra daug klaidų, mes tikėjimo vedami, galim 
rasti daug galimybių daryti gera.

Kalbėti apie gerus darbus lengva, bet 
juos vykdyti yra sunkiau.

Bet jeigu mes stengsimės, mes daug gera 
galime padaryti šiais gerumo metais ir visuo- 
met.

Tokios buvo mūsų diskusijų išvados.
Nutarėm atostogų metu daryti savaitga-

Ateitininkų Savaitgalio stovykla 
įvyks liepos 15, 16 ir 17 dienomis. 
Dalyvauti gali ir ne ateitininkai jei jie 
susikalba ar bent supranta.

lio stovyklą, kuri bus 15-17 liepos. Galiau
siai rašėm straipsnius "Ateitininkų žodžiui".

Ona Paulė Tatarūnaitė

KODĖL JAUNIMAS NELANKO LIETUVIŠ
KŲ PAMALDŲ?

Pirmiausia, kad jaunimas nelanko ir por
tugališkų pamaldų.

Jaunimo tikėjimas silpnas ir jie nejaučia, 
kad jiems reikėtų pamaldų. Nė tėvai per-. 
daug šiuo reikalu nesirūpina.

Vadovai, taip pat neskatina ir neorgani
zuoja grupinio dalyvavimo pamaldose. Jauni
mas, kaip ir visi kiti "neturi laiko". Viena 
valanda mišioms "perdaug", pusė valandos 
"perdaug". Jeigu mišios būtų sutrumpintos 
iki penkiolika minučių, gal ir lankytų? o 
gal irgi būtų "perdaug"? "Juk mes neturi
me laiko". Mišios priklauso prie tikėjimo 
dalykų, silpsta tikėjimas, mažėja ir pamaldų 
lankymas.

Kiti dar eina j pamaldas dėl lietuviškumo, 
norėdami palaikyti lietuvišką kultūrą. Jauni
mui ir tas nepredaugiausia rūpi.

Stasys Žūtautas

SKRYDIS PER ATLANTĄ
Paminėjimui Dariaus ir Girėno 

transatlantinio skrydžio 1933 metais, 
Lietuvoje yra sukurtas filmas. Filme 
režisavo R. Vabalas, kuris su drama
turgu J. Glinskiu parašė ir scenarijų.- 
Filmas pavadintas "Skrydis per At
lantą", S. Dariaus vaidmenį atlieka 
R. Sabulis, o Girėno E. Nekrošius.

DVI NAUJOS KNYGOS APIE 
LIETUVOS ISTORIJĄ

Berlyno Laisvasis Universitetas iš
leido švedų istoriko Sveno Ekdahlo 
veikalą apie Žalgirio mūšį 1410-ais 
metais. Princetono Universiteto leidyk
la skelbia penkių autorių knygą, Rus
sification in the Baltic Provinces and 
Finland, 1855-1914 (Rusinimas Balti
jos Provincijose ir Suomijoje, 1855- 
1914). Knygą redagavo dr. Edward 
C. Thaden, kurio speciali sritis yra ru
sų konservatyvusis nacionalizmas.

_________ (ELTA)_________

IŠNUOMOJAMAS 
kambarys turistams, norintiems savait-t 
galius ar atostogas praleisti Santų ku— f 
rorte. Teirautis: Rua Godofredo Fraga/ 
No. 173, José Menino, 11100 Santos.

Tel. 37-1913
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Halina Mošinskienė

PARODĄ APLANKUOS
Po dvieju mėnesiu kelionės po Ita

liją, Izraelį ir Egiptą — tuos kraštus 
teko pirmą kartą lankyti, — dar nea- 
tsipeikėjusrinuo galybės įspūdžių, vis 
dėl to rūpėjo aplankyti "imigrantų 
Parodą". Po saulėtos Italijos vasaros, 
šaltas ir lietingas oras S. Paulyje mus 
pasitiko labai nepalankiai, bet dėka 
p. Alt. Petraičio pasiūlymo, pasinau
dojau jo paslauga ir 1 VII vakarą 
nuvykome Ibirapueron.

Niekieno netrukdoma vaikštinėjau 
popą valandų nuo vieno paviljono 
prie kito: turtingiausias šį kartą man 
pasirodė "Kinijos" — R. P. China 
paviljonas, savo nuostabiomis "cloi
sonne" vazomis ir piešiniais bei kera- 
mikoš darbais; spalvingiausias — Ven
grijos visokiais siuvinėjimais, audiniais 
ir porceliano gėlėtomis lėkštėmis; bet
pats mieliausias — Lietuvos paviljo
nas.

Šiais metais, matyt buvo iš anksto 
pasiruošta, nes kiekviena smulkmena 
buvo išplanuota, eksponatai nesugrūs- 
ti bet išskirstyti planingai pažymint 
jų reikšmę, atskiriant liaudies meną 
nuo individualių darbų, kaip antai — 
M.K. Čiurlionio reprodukcijų ciklas, 
M. Remenčienės juostos, gintaro iš
dirbiniai. Labai svarbu, kad duota 
daug statistikos davinių ir gerai pa
ruoštas bei redaguotas Jono Valavi
čiaus leidinėlis portugališkai "Lituania' 
(Viena pastabėlė: fotografija "Escola 
primária em Kaunas" yra Kauno VI 
gimnazijos rūmai Šančiuose).

"Bazare" be visokių smulkmenų, 
ant sienos 3 nauji dail. Stasės Stepo
naitienės paveikslai. Čia jie man pasi
rodė kažkokie "vieniši". "Bazare” 
žmonės kreipia daugiau dėmesį į sal
dumynų lėkštes, "Krupniko" paragau
ja, prie stalelio prisėdę pasišnekučiuo
ja... P. Stasės vietoje, pakabinčiau 
juos toje galerijoje, kur buvo įvairių 
menininkų tapyba, ten tikrai atkreip
tu daugelio dėmesį.

Bendras įspūdis (mano asmeniškas) 
teigiamas. Patirtis rodo, kad įjungus 
naujas pajėgas einama prie tobulėji
mo. Kas nelankė parodos, daug ką 
prarado. Paroda buvo tikrai kultūrin
go pobūdžio visuose paviljonuose. 
Bravo, rengėjams!

Lietuvio Viktoro Lukavičiaus 
•RESTOiWMS Vi'TUS 
Lietuviški ir europietiski valgiai 
MALONUS PATARNAVIMAS 

Rua Espirito Santo, 118 T el. 441-6S46
SÃO CAETANO DO SUL

SALEZIEČIŲ 10OMETIS
Šiemet sukanka 100 metų kai sa

leziečiai įsikūrę Brazilijoj.
Pirmieji šeši saleziečiai, kelerius 

metus primygtinai brazilų valdžios ir 
vyskupų kviesti ir paties Don Bosco 
pasiusti, atvyko j Niteroi 1883 m. 
liepos 14 dieną. Ir įsikūrė kukliam 
pastate, kurį jiems nupirko Rio vys
kupas Dom Lacerda. Tuoj įsikūrė kla
sinę ir amatų mokyklą. Po dviejų 
metų atidarė mokyklą ir bendrabutį 
São Paule.

Šiandien, po 100 metų, Brazilijoj 
yra šešios saleziečių provincijos, su 
mokyklom, bendrabučiais, parapijom, 
oratorijom-jaunimo namais. Vien tik 
São Paulo provincija turi 13 kolegijų, 
14 oratoriją, 4 institucijas apleistiem 
vaikam, rekolekcijų namus Campos 
do Jordão, žemės ūkio mokyklą, ke
turias amatų mokyklas, dvi mažąsias 
seminarijas, filosofijos ir teologijos 
institutus, 13 parapijų, radijo stotį ir 
knygų leidyklą.

Jubiliejaus šventėms iš Romos at- ‘ 
vyko Vyriausias Rektorius (saleziečių 
generolas),kun. Egidio Viganò, lanky
damas ir orientuodamas kiekvieną 
provinciją atskirai, ir susitikdamas su 
visų saleziečių atstovais šio mėnesio 
14-tą Niterói, kur vyks bendras 100- 
mečio minėjimas.

Sostinėj, Brasilijoj (kurią Don Bos
co pramatė savo "sapnuose") bus 
konsakruota didžiulė Don Bosco šven
tovė — Templo Nacional de Dom 
Bosco.

LIETUVIŠKOS SPAUDOS RĖMĖJAI 

YRA SAVOS TAUTOS GYNĖJAI 
uL !■ ,.nr. utiiW I*”»

SĖS LÍÜCIJA UŽ LIETUVĄ
Prieš Liūdnojo Birželio įvykių mr 

nėjimą kun. Pr. Gavėnas pasiuntė 
laišką vienintelei gyvai Fatimos Mari
jos regėtojai, sės. Liucijai, gyvenan
čiai Koimbros karmeličip vienuolyne, 
Portugalijoj, jos prašydamas ypatingu 
būdu melstis už Lietuvą. Sės. Liucija 
yra griežtos basų karmeličių klauzū 
ros vienuolė (su ja pasimatyti reikia 
specialaus leidimo), turi turėti 75 
metus ir turi būti beveik (ar net vi
sai) akla, jau daugiau kaip dvylika 
metų serganti akių liga — ambliopija.

Iš Koimbros vienuolyno atėjo atsa
kymas, kad sės. Liucija "laišką gavo 
ir meldžiasi prasytom intencijom".

(KPG)

SVEIKINIMAI METINIŲ PROGA
Liepos 3 kun. Pr. Gavėnas tyliai 

prisiminė savo šventimų į kunigus 
34-tąs metines. Bet kas nors iš paša- 
lies sužinojo - ir pasiuntė sveikini
mus:

Prefeitura do Município de São Paulo 
Administração Regionai da Moóca

São Paulo, 2 de Julho de 1983.

Rev. Padre
FRANCISCO GAVĖNAS

Vimos pelo presente cumprimentar 
V. Revmo. por mais um aniversprio 
de sua ordenação sacerdotal, cuja mis
são árdua e sublime é mister à vida 
espiritual.

Renovando os nossos protestos de 
elevada estima e distinta consideração, 
subscrevemo-nos.

Respeitosamente

ANTONIO LUIZ RODRIGUES

Administrador Regional da Moóca

RELIG3NÉ PROGRAMA TELEVIZIJOJ
Pradėjo veikti televizijoj religinė ka 

taiikų programa: šeštadieniais. 10 vai 
ryto, canal 11, TV Gazeta.

Naudinga taip pat ir radijo progra
ma: Programa Católico "Caminhando 
com Jesus", Radio Super Cultura de 
Santos, 930 Kilowertz — AM, nuo 7 
iki 8 vai. ryto, kasdien.

MÉDICA - GYDYTOJA
HOMENS SENHORAS CRIANÇAS

Ria Quarti.ni Barbosa, 6 - B. do Lifttáo
Fone 265-7590

De 2a a 6a. das 8 às 12 hs. e das 14 às 18 hs.

< KALBAMA LIETUVIŠKAI j
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‘G IIN TARAS" PERUIBĖJE

Šeštadienį, liepos 2-rą dieną, lietu
vių vardas ir Lietuvos padėtis buvo iš
garsinti Peruibėje, marių pakrantėje.

Tam patarnavo tautinių šokių gru 
pé "Gintaras" vadovaujamas p-lės 
Liucijos Banytės. Ši jaunučių grupė 
suteikė gražų įspūdį visiems žiūrovams, 
tarp kurių buvo ir daug lietuvių.

Miestas šventė 500 m. įkūrimo da
tą ir ta proga buvo surengtos įvairios 
meninės programos šeštadieniais ir 
sekmadieniais per ištisą mėnesį.

Mūsų tautietė, p. Olga Vasiliauskai 
té Penedo Marcos, kuri turi savo na 
mus tam pajūry, pasiryžo išgarsinti 
lietuvių koloniją, nes Peruibėje gyve 
na geras skaičius lietuvių. Tarpininkau 
dama tarp miesto vadovybės ir p-lės 
Liucijos, darė pastangas, kad lietuviai 
dalyvautų. "Gintaras" iš São Paulo 
prisiimė ir gražiai pasirodė šeštadienio 
vakarą programoj, kur buvo didelė 
minia žiūrovų. Ponia Olga įteikė mies 
to burmistrui lietuvišką juostą, išaiš 
kindama jos prasmę.

Po to, visa grupė buvo pakviestą 
ant vakarienės j lietuvio Petro Dante 
liaus restoraną "Mamãe Dolores".Ska
nūs valgiai pagaminti lietuvių šeimi
ninkių, vadovaujant poniai Olgai, ku
ri viskuom pasirūpino ir net savo na
me visus sutalpino nakvynei.

Sekmadienio rytą visa grupė, apsi- 
rmgusi taukiniais rūbais, lydima kele
tu ■. uaugusių choristų, dalyvavo šven
tose Mišiose už Lietuvą. Per Mišias, 
paties vietinio klebono pakviesti, gie
dojome lietuviškas giesmes, maestro 
V. Tatarūr^o vedami. Pats klebonas 
aiškino žmonėms Lietuvos padėt), o 
pabaigoje Mišių visa bažnyčia sukalbė
jo maldą už Lietuvą. Buvo išdalinta 
daug informacinės medžiagos.

Po Mišių, lauke, dar sykj "Ginta
ras" pašoko išėjusiems iš bažnyčios 
žmonėms ir susilaukė daug katučių. 
Visi domėjosi ir stebėjo, kiti net neži
nojo, kad tokia tai Lietuva egzistuoja 
— ir gaudė informacinius lapelius.

Pasimaudė, pažaidę po smėlį, trau
kėm namo, nes daugelis norėjo sugrįž-

Al 
|ç

1 TO-PŪS TO 
iUARUJAB

algirdas sliesoraitis 
Savininkas 

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

yGUARUJÃ Fone: 86-6789

MUSU LIETUVA  ' f.
................... . _____ ...__ UI Į-lBį ,11.7.4-1— -T------------------1-------------------------— — «e;

GINTARAS, su vadove Lucija Banyte, Kairėje, pozuoja fotografui Peruibėje, kur pasirodė 
folkloro festivalyje.

ti ant imigrantų parodos uždarymo.
Visi dėkojame poniai Olgai ir jos 

vyrui ponui Rafaeliui, kad nesigailėjo 
darbo ir triūso visus priimt' ir lietuvių 
vardą iškelti tame turistų miestelyje. ■

A. Joteikaitė

MOŠŲ LIGONIAI
KAZYS MACIULEVIČIUS buvo 

operuotas šv. Elenos ligoninėj ir po 
truputį atsigauna, jo žmona Teklė 
serga namuose.

AUTO BORRACHARIA

Ã. J. Kublickas---------------------
CONSERTOS EM GERAL...
VENDAS DE; pneus novos, recalichutados e usados.

CÂMERAS NOVAS E USADAS-

CARGAS DE BATERIAS, SOLUÇÃO, ETC.
Rua Tamuanas, 8 — (Esquina com a Av. Zelina) — São Paulo - Brasil y

UŽSIMOKĖJO UŽ "ML"
Vitus KY...ELIS Cr. 3.500,00
Otto ii Aušrą SlĮVlK L-

ylŪiUS Cr. 10.000,00
Marė ŽUKAS Cr. 5.000,00
■lai STANKUVIENĖ 4.000,00 
Maria Ambrozeviūki;

CAT-AFAI Cr. 3.500,00
Elzbieta VAIČAITIENĖ 5.000,00 
Kaz im ieras SKARŲPSK A35.QD0,00 
Albina BUDREVlClUS 5.000,00 
liaudie BUTKUS 7.00A.00
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MUSŲ ŽINIOS
PAKELIAMA ML PRENUMERATA

Brazilijoj inflacija per pusmetį jau 
pasiekė 65%, taigi ir “Musų Lietu
vos" prenumerata turi būti pritaikyta 
naujai realybei. Taigi metinė prenu
merata iki metų pabaigos bus Cr. 
5.000,00; Garbės laida Cr.8.000,00 
o Garbės - Rėmėjo prenumerata 
Cr. 10.000,00. Atskiro numerio kaina 
Cr. 120,00. ML kainų pakėlimas te
siekia tik 40 - 45%. Tikimės, kad 
šis pakėlimas, žemesnis negu inflacija 
paskatins skaitytojų dosnumą o taip 
pat atydą laiku apsimokėti prenume
ratą*

ATVYKSTA - IŠVYKSTA
Liepos 3 iš Čikagos atvyko p. An

tanas Šerkšnys, pasinaudodamas atos
togų laiku pažinti São Paulą ir Brazi
liją.

Liepos 8 grįžo iš Bagdado (Irako) 
Flavijus Bacevičius; bet 10-tą tuoj 
pat išvyko į š. Ameriką, j Jaunimo 
Kongresą.

Liepos 13 išvyko j B. Aires p. Eu
genija Bacevičienė su dukrele Klarice 
aplankyti giminių. Grjš per Montevi- 
dėjų.

Klaudijus Butkus, skautų vyčių va
dovas, išvyksta j Porto Velho ir Gua- 
jará Mirim (apsistos kun. Al. F. Ben- 
doraičio ligoninės patalpose). Jis bai
gia mechaninės inžinerijos fakultetą 
ir vyksta pažiūrėti, kokios ten, Ama- 
zonijoj, darbo sąlygos.

PADĖKA
Gegužės 29 mums ligoniams buvo 

tikrai laiminga diena. Tą dieną turė
jau laimės dalyvauti ligonių mišiose 
šv. Kazimiero parapijoj. Kun. Pr. Ga
vėnas laikė mišias ir skaitė evangeliją, 
kaip Kristus gydė ligonius, paskui pa
rodė filmelį apie ligonių patepimo sa
kramentą ir ant galo mums suteikė 
tą ligonių patepimą. Mes jautėmės 
atsigavę ir pilnos drąsos pernešti visus 
mūsų skausmus.

Labdaros Ratelis surengė pietus se
neliams, o po mišių gražią arbatėlę. 
Mišios, aukojimas ir choro giedojimas 
mus gyvai sujaudino.

Labai ačiū visiems ir Dievas Jums 
teatlygina.

Bruna

F.ÀBRICA DE GUARDA CHUVAS
Guarda Chuvas de todos os tipos, para homens, senhoras e c nane as.

Mini-sombrinhas. tipo Italiano e Alemão.

Vicente Vitor Banys Ltda.

Rua Coelho BanadasJ04 ■ V. Prudente Fone: 274-0677 Res.: 2744886
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Šio ML numerio
GARBĖS LEIDĖJA
BRAZILIJOS LIETUVIU SĄJUNGA - ALIANÇA

DARIAUS IR GIRĖNO DIENOS PROGA 
savo ir mokyklos, vardu.

Garbės Leidėjams gili padėka —

DARIAUS
SKRYDŽIO 50-MEČIO (1933.VII.17)
PAMINĖJIMAS

Šv. Kazimiero parapijos salėja 
liepos 17-tą, sekmadienį:

16 vai. PAMALDOS
MINĖJIMO AKTAS

Ruošia BL Bendruomenė 
Visi tautiečiai kviečiami.

GIRĖNO

^sssssssssssssssssss

Zelinos šermeninėj ir sudegin- 
Alpinos krematoriume. 7-tos 
mišios buvo V. Zelinoj liepos

Liepos 5 dieną, po trumpo nesuga- 
lavimo, staiga mirė VINCAS BANYS 
turėdamas 82 metus. Buvo pašarvo
tas V. 
tas V. 
dienos 
11 d.

ELENA NADOLSKIENÉ mirė lie
pos 6 d. N.S. do Pari ligoninėj. Ve
lionė gyveno Vila Ede — Tucuruvi 
labai vargingose sąlygose ir ilgus me
tus sirgo cukrine. Prieš kiek teiko bu
vo nupiauta viena koja, o vėliau rei
kėjo pradėti piauti ir kitą. Dėl cukri
nės žaizdos negijo, tai reikėjo vėl pa
guldyti ligoninėn. Elena ligoninėj iš
buvo virš mėnesio ir daug kentėjo. 
Buvo palaidota V. Formozos kapinė
se. Paliko duktė ir du anūkai.

30-TOS DIENOS MIŠIOS

už VLADĄ POCIŲ 
bus atlaikytos liepos 24 d. 8 
vai. ryto šv. Kazimiero para
pijos koplyčioj. Giminės ir pa
žįstami prašomi dalyvauti.

Sesuo Ona Tamaliūnienė

LIETUVIŠKI MARGUČIAI 
S.PAULO ISTORIJOS AKADEMIJOJ

São Paulo Istorijos Akademijos biu
letenis CLIO informuoja, kad pasku
tiniam Akademijos narių mėnesiniam 
susirinkime-pietuose (kas būna Terra
ço Italija, dangoraižio ITALIA 42- 
ram aukšte), Akademijos sekretorius, - 
Henrikas Lošinskis Alves, specialiai 
pasikvietęs kun. Pr. Gavėną, akademi 
kams pranešė apie lietuvių ruošiamą 
šv. Kazimiero 500 metų mirties jubi- 
liejąus minėjimą. Po to istorikas Ma
nuel Rodrigues Ferreira pristatė "Lith 
uanian Easter Eggs", Kanadoj išleistą 
Antano Tamošaičio knygą apie lietu
vių margučius. Brazilų akadęmikas pa
brėžė svarbą liaudies kultūros ir šį 
per šimtmečius pasireiškiantį lietuvių 
liaudies meną, dar išsilaikiusį kasdien 
vis augančios technikos ir pramonės 
bangose.

ONA RUDŽIŪTĖ praeitą sekma
dienį atšventė savo gimtadienį kaimy
nių ir draugių tarpe. Iš V. Zelinos, 
Mokos ir V. Prudentes nuvyko sukak
tuvininkę pasveikinti keli Labdaros 
Ratelio nariai. Daug laimės ir geros 
sveikatos sukaktuvininkei.

, LR

| Vyrui, Tėveliui ir Seneliui
| VINCUI BANIUI 

mirus, gilią užuojautą reiškia-
i me visai šeimai.

Kazimieras ir Vytautas 
Bacevičiai su šeimomis
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