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P Žičkus

SPAUDA 
GYVENIMO VEIDRODIS

Mes lietuviai, kaip gal reta kuri ki
ta emigrantų ar išeivių tautinė grupe, 
turime stiprią ir plačią šakotą spaudą. 
Tas yra nuo gana senų laikų. Kai di
desnis būrys lietuvių emigrantų atsira
do Amerikoje, tuoj po to atsirado ir 
pirmieji lietuviški laikraščiai. Pradžio
je jie buvo vargingi, bet ląikui bėgant, 
kai atsirado didesnis skaičius daugiau 
raštingų, tie laikraščiai gerėjo ir jų 
veidas keitėsi. Kai kurie tų pirmųjų 
laikraščių ilgai neišsilaikydavo, bet jų 
vietoje atsirasdavo kiti, o kiti vis tvir
čiau leido šaknis, stiprėjo ir virto ge
rais laikraščiais.

Šalia periodikos, buvo leidžiamos ir 
knygos. Kitaip tariant, kai caro Rusi
ja uždraudė lietuvišką spaudą, lietuviai 
išeiviai savo galiomis rūpinosi lietuviš
ka raštija, kad tik neišnyktų spausdin
tas lietuviškas žodis. Taip Amerikoje 
atsirado net dienraščiai lietuvių kalba.

Kai mes, vėlesnieji išeiviai, po II 
'pasaulinio karo atvykome j Ameriką, 
čia buvo gana gausi lietuvių spauda, j 
kurią jungėsi lietuviai žurnalistai ir ki
ti rašto žmonės. Nuo tada lietuvių 
laikraščiai dar daugiau pagerėjo kaip 
lietuvių kalba, taip ir turiniu. Augo 
ir laikraščių prenumeratos. Pvz., Kana
doj, Anglijoj, Australijoj, kur nebuvo 
lietuviškų laikraščių, pasirodė nauji lai
kraščiai. Gi TŠalia jų padidėjo ir knygų 
leidimas ir tai gana vertingų. Buvo iš
leista Lietuvių Enciklopedija iš 36 to
mų ir Enciklopedia Lituanica 6 tomai. 
To nėra padariusi nei viena net ir 
daug didesnė kuri kita emigrantų tau
tinė grupė. Pietų Amerikoje lietuviai 
leido ir leidžia lietuviškus laikraščius.

Tad mes labai džiaugiamės tais lie
tuvių darbais rūpinantis ir leidžiant 
lietuviškas laikraščius bei knygas. Tai 
geroji pusė ir gerieji ženklai. Bet jau 
ir rūpestį keliančių blogesnių ženklų. 
Kaip jau buvo rašyta, du didieji JAV- 
bių lietuvių dienraščiai, kurių prieš ke
letą metų vienas turėjo net 36,000 
skaitytojų, o kitas 28,000, dabar jau 
skelbiama, kad pirmasis turi tik 8,000 
o antrasis — 2,000 skaitytojų. Tai blo
gai. Juk lietuvių išeivių skaičius nesu
mažėjo, o gerokai padidėjo prieaugliu. 
Tad kodėl mažėja skaitytojai?

Tam yra kelios priežastys, Pirmoji — 
vyresnioji karta,.metams bėgant retėja 
dėl iškeliavimo amžinybėn. Dauguma

Š.m. 3palioJ4 d. ryte mirė a.a.ALFONSAS MIKULSKIS,kompozito
rius»ilgametis Čiurlionio Ansamblio dirigentas.

jų labai rėmė ir buvo prisirišę prie 
tuviško rašyto žodžio. Antroji priežas
tis — mūsų tarpusavio nesutarimai net 
griaunant pagrindines mūsų organizaci
jas, ko Lietuvos okupantas labai nori, 
kas persimetė ir j mūsų laikraščius, o 
kartais gal net patys laikraščiai nori 
tų nesutarimų ir talpina organizacijas 
griaunančius ar tarpusavy kiršinančius 
straipsnius. Trečioji priežastis — mūsų 
jaunesnioji karta, kuriai vietos kalba 
geriau žinoma negu tėvų gimtoji, o 
dar studijuodami liberališkuose univer
sitetuose, kur dažnai skleidžiamos net 
komunistinės ar prokomunistinės idė-

lie- jos, mažiau kreipia dėmesio j savo tau 
tybę, tėvų kalbą, o tuo pačia ir savą
ją spaudą. Ir dar, kai paskaito mūsų 
laikraščiuose apie mūsų nesutarimus ir 
organizacijų niekinimą, tada dar labiau 
tolsta nuo lietuviškos veiklos ir lietu
viškos spaudos.

Tad mūsų spauda yra mūsojo gyve
nimo veidrodis, kuriame pramatome, 
kur mes einame ir kodėl ta pati 
spauda nyksta.

Laisvoji Lietuva
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vo 16 plokštelių albumą. išrinktas 
JAV LB Tarybos nariu ir Centro val
dybos kultūros vadovu, 1958 perrink
tas LB Tarybos nariu. 1956.11.1 pirmi 
,sios JAV ir Kanados liet.dainos šven 
tės dirigentas, 1958. VIII. 30 P. L. B. 
Seimo koncerto meninis vadovas ir 
vy r. jungtinio choro su Naujorko sim
foniniu orkestru dirigentas. Harmoni
zavo per 100 liaudies dainų. Lietuvių 
liaudies muzikos temomis ir yra su
skuręs siuitą ir rapsodiją simfoniniam 
orkestrui,4 dainas simfoniniam or -

Sudiev iškiliajam Lietuvos sūnui
Alfonsas Mikulskis gimė 1909 m. 

rugsėjo 14 d.Daglienų k. , Pušaloto 
vis. , Panevėžio apskr. , čelistas, diri
gentas, kompozitorius. 1926 m. baigė 
Joniškėlio vidurinę mokyklą. 1926-30 
mokėsi Klaipėdos muz.mokykloj ir 
1930-37 Kauno konservatorijoje, kur 
baigė čelę ir muz. pedagogika su chor
vedyba. 1937-38 kompozicijos mokėsi 
pas J.Gruodį. 1941-43 Vilniaus muzi
kos mokykloje pas J. Bendorių,o diri 
gavimo pas J.Kačinską. 1947 tesėkon 
pozicijos studijas Stuttgarte pas von 
Albrechtą ir 1948-49 Reutlingene pas 
H. Herrmaną. 1930-32 grojo Valstybei 
radiofone ir operos ork. ,1930 sudarė 
vyrų radijo oktetą,kuris dainavo per 
Kauno radiją, ruošė koncertus ir kt. 
1931 Kaune suorganizavo Nemuno vy
rų chorą,kurio 1931 koncertą su radi
jo oktetu,atskirais solistais ir Kauno 
radiofono simfoniniu ork. iš Kauno 
pertransliavo Pabaltijo ir Skandinavi1 
jos radiofonai. 1932 pakviestas Klaipė 
dos krašto giedotojų d-jų s-gos cho
rų vyr. dirigentu ir centrinio jų chore 
Klaipėdoj dirigentu, ruošė M. Lietuva 
dainų šventes, diriguodamas 1933 ir 
1938 .Taip pat ruošė šventes ir atski
rose vietovėse (Juodkrantėj, Šilutėj )ir 
kasmet per Jonynes Rambyne.1934 si 
darė Klaipėdos šaulių rinktinės vyrų 
chorą,su kuriuo nuolat koncertavope: 
Klaipėdos radiją,įvairiose Lietuvos 
vietose ir Latvijoje. 1935-38 suruošė 
per radiją kelias kantatas ir dainų 
koncertus. 1938 M. Lietuvos dainų šver 
tėję jo Klaipėdos šaulių vyrų choras 
laimėjo I vietą, o Klaipėdos kraštogU 
dotojų choras - II vietą. 1938 vadova
vo Prekybos inst.vyru chorui.dėstė

Klaipėdos muz. mokykloje Čelę, grojo 
jos styginiame kvartete ir talkino J. 
Kačinskui organizuojant Klaipėdos 
simfoninį orkestrą,kur buvo jo v.pirn
1938 .1.15 dirigavo šio orkestro kon
certą per Klaipėdos ir Kauno radiją. 
193 8-43 Pedagoginio inst. muz. lekto
rius, koncertavo su šio instituto stud, 
choru Klaipėdoje, Panevėžyje ir Vil
niuje, o 1941 su juo laimėjo I vietą.
1939 m. sudarė Panevėžio šaulių vyrų 
chorą, 1940 Vilniaus šaulių vyrų cho
rą, kuris , okupavus Lietuvą bolševi
kams, sus i jungė su šaulių kanklininkų 
ork. bei Šaulių tautinių šokių grupe ir 
sudarė M. K. Čiurlionio tautinio meno 
ansamblį,kuriam vadovavo iki šiol. 
1941 valstybiniame dainų konkurse iš 
72 kompozitorių laimėjo II premiją. 
1941 Vilniaus Filharmonijos liaudies 
ansamblio dirigentas. 1942 Valstybi
nės Filharmonijos bei Vilniaus ope
ros choro meno vadovas, 1942-43 Vil
niaus Filharmonijos mažojo simfoni
nio ork.dirigentas,daug koncertavęs 
Vilniuje ir kt.1943 .vokiečių persekio 
jamas,buvo prisiglaudęs pas marijo
nus Panevėžyje ir ten sudarė Aukuro 
vyrų chorą. Prisidengęs Vyčio pavar
de , cele koncertavo Aukštaitijoje,1944 
pasitraukė į Austriją,kur subūręs čiu 
rlioniečius, suruošė kelis koncertus 
Vienoje,vėliau Berlyne ir kt.1945 ga
vo M. K. Čiurlionio ansambliui gen.De 
Lattre de Tassigny globą ir iki 1949. 
VI.su Čiurlionieciais koncertavo vaka 
riečių kariams, vokiečiams ir lietu - 
viams.1949. VI. 17 atvyko su Čiurlio - 
nio ansambliu Clevelandan ir koncer
tavo didžiuosiuose JAV miestuose ir 
liet.vietovėse; 1954 paruošė ir idaina-

kestrui ir kt.Nuo 1926 užrašinėjo liei 
liaudies melodijas ir buvo surinkęs 
daug liaudies muz. instrumentų. Muzi
kos klausimais 1935-39 rašė Vakaruo 
se ir kitur. L- E

PABALTIJO PAVYZDYS
"Ar jūs rimtai manot, kad jei mes 

nustosim ginklavęsi, rytoj įžygiuos so 
vietai? " | šį Vokietijoje dažnai girdi
mą "pacifistų" klausimą savo straips 
nyje "Bolševikų garbės žodis ir Pabai 
tijo pavyzdys". Frankfurter AHgege- 
meine Zeitung liepos 3 d. numeryje 
atsako Enno V. Loewenstern.

Jis aprašo Hitlerio-Stalino paktą 
Lietuvos, Latvijos bei Estijos užėmi 
mą 1940 metais - "įvykį, kurį šian 
dien, po 43 metų, vėl priminė prez< 
dento Reagano pareiškimas, jog ši 
aneksija esanti neteisėta ir JAV-ės jo 
nepripažįsta". Pabaltijo valstybių užr 
mimas Loewensternui yra pavyzdys 
kaip Sovietų Sąjunga susidoroja su 
nepajėgiančiomis valstybėmis. "Sovie 
tai nejžygiuoja sekančią dieną", rašo 
jis, "bet palaipsniui, ką rodo Pabalti 
jo pavyzdys".

Vokiečių žurnalistas atpasakoja Lie 
tuvos, Latvijos ir Estijos užėmimo de 
tales ir pacituoja Molotovo atstovo 
Dekanozovo pareiškimus Krėvei-Micke 
vičiui, jog "antrasis pasaulinis karas 
mums įteiks Europą, kaip prinokusį 
vaisių, o neišvengiamas trečiasis pašau 
linis karas pasibaigs mūsų pegale visa 
me pasaulyje". (Elta)

KAUNO SINAGOGA
Londono žurnalais „Jews 'in USSR 

praneša, ik a i yra telkiamos aulkos atsta
tyti senai, bet labai apleistai Kauro si
nagogai. Bijomasi kad netaisant, pasta
tas 'gali galutinai sugriūti. Pradinis kreipi
masis buivo nesėkmingas Ir dabar skelbia
mas antras aukų rinkimo vadus.

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

Inventário, Despejo, Desqurte, Divorcio, 
Processo Crime, Processo Trabalhista. Etc.
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rytą planą taip, kad tos pamokos ga- tesnio organo, kas yra bei bus jmano- 
lėtų būti kilnojamos is kiemo j kiemą, ma tik tada, kai jie iš vietos į vietą

GRĮŽTA "DARAKTORIŲ" GADYNĖ?suteikiant progos jas stebėti ir pačioms bus kilnojami kas trys mėnesiai, 
šeimų galvoms. Šių dienų Televizijos 
amžiuje šeimos tolsta nuo Bažnyčių, 
nuo mokyklų ir nuo bet kokių susi
rinkimėlių. Tokia Kolumbija ne juo
kais, bet iš pribrendusio reikalo, jau 
įvedė žmonių auklėjimą iš atstumo,tai 
yra, pereinant prie dėstymo ir auklė
jimo per Televiziją, Radiją ir, svarbiau- priseis kreiptis PLB Centran, nes tik 
šia, per kiemus ir namus vaikščiojan
čio mokytojo bei kultūrininko priežiū
rą - raginimus - dabpjimus, kadangi 
šių dienų universitetai jau pasidarė 
daug palankesni viską ^Kaunančioms 
subversijoms, o ne mokslui, kuris anot 
studentų, jau nebeužtikrinąs šaltinio 
tarnyboms ir pragyvenimui. Šių faktų 
akivaizdoje mes, lietuviai išeivijoje, ne
privalome kartoti senų sistemų auklė
jimo ir mokymosi srityje. Lituanisti
kos Instituto rektorius, prieš metus 
lankęsis Medelyne ir Kolumbijoje, irgi 
grįžo Čikagon su įsitikinimu, jog moks- abejonės, yra arčiau įsijungę ir įsijau- 
lo Institucijų patalpos ateityje turė
siančios virsti tik paegzaminavimo vie
tomis kartą ar du kart metuose, o 
pats mokymasis kasdien tapsiąs nami
niu. Tad, va kodėl aš patariu su Myk. 
Drunga bei Švietimo Komisija susiriš
ti.

b) Nemanau, kad vieneriems me
tams ar ilgesniam laikui atvykusysis 
kultūrininkas būtų pajėgus produkty^ 
viai reikštis. Manau, jog šio kultūrinin
ko entuziazmas ir produktyvumas 
reikšis tik pirmuosius tris mėnesius, o 
po to vyks palaipsnis prisitaikymas 
prie sąlygų ir aplinkos, pamažu tols
tant nuo savo paskirties ypač lietuvių 
kalbos vartojime — mat po trijų mė
nesių mokytojui jau atsiranda galimy
bės ir "reikalo" taikytis prie lietuviš
kai nesuprantančių. Sitai kalbu iŠ pa
tyrimo, o ne teorija vadovaudamasis. 
Siame ir Dr. Račkauskas buvo vienos 
nuomonės. Todėl verta dėti pastangų, 
kad kultūrininkams būtų sudarytos 
sąlygos keisti vietas kas trys mėnesiai, 
ir, ta proga, kad galėtų atreportuoti 
savo atsiekimus PLB V-bai bei švieti
mo Komisijai, nuo kurios priklausys 
kultūrininkų atrinkimai ir kelionių fi
nansavimai ir, prieš kurią neš atsako
mybę už programų vykdymą. Tai 
yra, turime siekti sąlygų, kad kultūri
ninkas jaustųsi priklausomas nuo aukš-

i tęsinys is praeito nr.)

Reikia manyti, jog Jūsų atsišauki
mas “Kultūrininko Brazilijai" reikalu 
Jau yra pasiekęs PLB IV Seimo Kultū
rinę Komisiją, kur šiuo reikalu jau 
kas nors ir daroma, ypač dėstomosios 
medžiagos paruošime. Nes prieš uži- 
mojimus kultūrininkus organizuoti rei
kia. kad dėstomieji dalykai būtų pa
ruoštyje. Šį klausimą pajudino Myk. 
Drunga, lituanistikos Instituto vedėjas, 
nes po rektoriaus Dr. J. Račkausko 
sugrįžimo iš Kolumbijos pamatė, jog 
liaudžiai prieinamu būdu dėstomosios 
medžiagos srityje nieko nęturi. Tik 
prisibijau, kad Myk. Drunga mūsų ne
apviltų ilgais uždelsimais, nes PLB 
Kultūrinė Komisija visus paruošiamuo
sius darbus atlikti pavedė tik vienam 
Drungai, kada tokie darbai reikalauja 
daugelio rankų. Patariu susirišti su 
PLB Kult. Komisijos kokiu nariu jį 
jspėjant, kad nelauktų visų mokymo 
priemonių paruošimo tik per tai komi
sijai vadovavusį Muk. Drungą. Ir ta 
proga Jūs galite pasiūlyti kai ką iš sa
vo jėgomis paruošto. Po Dr. Račkaus
ko išvykimo ir aš turiu kai ką naujo 
tai Komisijai pasiūlyti, būtent: a) Pa
ruošiau Ispaniškai-Lietuvišką 4.500 žo
džių žodynėlį su 8 valandų kasečių 
palyda lietuviškam ištarimui, ir b)Elek
troninio muzikos instrumento pagalba 
1 garso juostas įrašiau įdainuodamas 
virš 100 lietuviškų dainelių dviem bal
sais taip, kad antruoju balsu lengvai 
galėtų "patūravoti" juostelę klausanty
sis. Na, ir dar kai ką.

Taipgi turiu pastebėti, jog Jūsų atsi
šaukime radau kai ką pa koreguoti po, 
būtent:

a) Kadangi šiais laikais lituanistinės 
mokyklos, jei kur nors dar jos vyks
ta šeštadieniais bei kartą savaitėje,jau 
yra parodžiusios tragiškų silpnėjimo 
žymių, tai neverta kultūrininką tik 
šiam tikslui panaudoti, ar priedo dar 
jo talkos savaitraščiui paprašant. Kai 
toks kultūrininkas pribus, ir jam suda-' 
rysite sąlygas vien tik kultūrai pasi
švęsti (kas jau šiandien yra pilnai įma
noma padaryti), tai pamatysite, jog 
atsiras reikalo įvesti "skrajojančią" ar 
"judančią" lituanistinę mokyklą visais 
savaitės vakarais pagal iš anksto suda-

c) Be to, aš beveik esu linkęs tikė
ti, jog vargu ar atsirar savistoviai veik
ti norintis kultūrininkas Brazilijai,Ar
gentinai, Kolumbijai, Urugvajui ir ki
toms kolonijoms Pietų Amerikoje,kai 
jo bus užklausta, ar turi paruoštyje 
dėstomąją medžiagą? Tokiu atveju jam

ten bus įsigytos brangiai kainuojančios 
elektroninė priemonės reikiamoms 
programoms gaminti ir duplikuoti. 
Taigi visi keliai rodo,jog turėsime veik
ti tik per “Romą", t.y. per PLB Cen
trą.

d) Ir, ta proga, kviečiu dar kartą 
paanalizuoti PLB Seimo nutarimus 
PASAULIO LIETUVYJE - iš š.m. 
Rugpjūčio — Rugsėjo n r. 8—9 ir sa
vo išvadomis pasidalinti su aukštesnė
mis sferomis Čikagoje, ypač su sau 
pažįstamais kolegomis, kurie, nėra

tę j ten vykstančias ideologines per
mainas lituanistikoje. Ir būsiu dėkin
gas, jei ir man suteiksite kai kurių 
žinių bei informacijų tuo klausimu, ‘ 
nes Kolumbijos lietuviai taipgi yra 
reikalingi kultūrinių vadovų, kurie 
jaustųsi pilnai atpalaiduoti nuo kast 
dieninių įsipareigojimų šeimos ir savo 
ekonominėms sąlygoms išlaikyti. Ši
tokioms darbo sąlygoms vietinės val
dybos galimybių turi tik tuo atveju, 
jei tas kultūrininkas pibus iš kito 
krašto ar kontinento. Taigi, ir iš San- 
paulio kolonijos stvykusiam kultūri
ninkui čša būtumėm pasiruošę suteik
ti pilnas veikimo ir pragyvenimo są
lygas, nes visų protuose vyrauja įsiti
kinimas, kad ir lietuviškai veiklai pa
sišventėlis pagalbu privalo turėti tas 
pačias išsilaikymo sąlygas, kaip ir sa
vo darbovietei visas savo 
dantis individas.

Tad tiek šiam kartui,
Nuoširdžiai

Jonas Kaseliūnas

jėgas atiduo-

■
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Dra. HELGA HERING
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platinamas iki tų pačių metų pabai
gos, kol, kaip pats leidėjas yra išsita
ręs, '"pakišo liežuvi" ir turėjo liautis 
skelbęs dainos ir muzikos meno naudi 
dingumę žmogui per savo žurnalą.

Pasveikinsiu skaitytojus, "Muzikos 
Meno" kolegija pradeda savo "pirmą 
vagą" tokiais išvedžiojimais:

"Musų gyvenimas skuba, rieda, 
Žmogus pasauly, it keleivis greitaja
me traukiny. Turim negaišti, veltui nė 
vienos dienos nepraleisti. Kiekvieną 
gyvenimo knygos lapą gerais darbais 
užpildyti. Palikti pėdsakus jaunajai 
kartai, kad mes irgi pasauly egÉistavo- 
me ir atlikome tinkamą savo kelionę 
— tautos ir gyvenimo pareigas. Sun
kiausiais vergijos laikais, daina, muzi
ka, nors ir patylomis, suokėme, stip-

Menesinis Muzikos Žurnalas
1941 m.SAUSIS Nr,l

Tąsa iš praeito Nr.

“MUZIKOS MENAS"
įpusėjus antram dešimtmečiui spau

dos plėtojimosi lietuvių kolonijoj, jos 
sukurti šviesos bruoželiai staigiai ėmė 
gęsti ir pilkomis ūkanomis pradėjo 
dengtis lietuvių kolonijos gyvenime. 
Jau 1941-maišiais metais pradėjo ro
dytis nauji reiškiniai: cirkuliuojančių 
laikraščių redakcijos, viena po kitos, 
skelbė savo puslapiuose atsisveikinimo 
žodžius su savais skaitytojais, nurody
damos priežastis, kurios verčia joms 
užsidaryti viešo lietuviško spaudos žo
džio vartojimą. Paguosdamos skaityto
jus, redakcijos tarė "iki pasimatymo", 
iki baigsis karas. Tačiau karui praėjus, 
nė vienas anksčiau ėjusių laikraščių 
nė žurnalų nebepasirodė. Tokioje at
mosferoje gyvenant, netikėtai išvydo
me, ir tūriniu ir išvaizda, jau draudi
mo metu, visiškai naujas žurnalas, — 
"Muzikos Menas", kurį leido tuo pa
čiu vardu draugija, o redagavo "redak
cinė kolegija", hektografu spausdina
mas. Redakcijos, draugijos ir adminis
tracijos adresas — Rua Nova, Vila Ze- 
lina. Žurnalas specialiai buvo teidžia- 
mas ir platinamas organizacijų, muzi
kų, choro sambūrių ir, bendrai, muzi
kos ir dainos meno mėgėjų tarpe. Jo 
kaina buvo vienas milreisas, užsieny 
— vienas doleris. Leidėjas "draugija" 
ir redaktorius "redakcinė kolegija" — 
buvo lietuvių kolonijos chorų vedėjas 
ir muzika, Juozas Stankūnas. Jis vie-

JUOZAS STANKŪNAS 
Bendruomenes ir Ryto chorų vadovas 
ir "Muzikos Meno" leidėjas ir redakto
rius.

pats ir medžiagą aprūpindavo tąnas 
naują lietuviškos spaudos kūrini.

Pradedamu žodžiu j būsimus skai
tytojus, "redakcinė kolegija" pasisako: 
"Kasdien braziliškas pyragas ir morta- 
dėlė nusibosta. Pilvas iš žmogaus rei
kalauja platesnės dietos. Kasdieninis 
sielos penas reikia kuomi nors pava
duoti. Pažangus žmogus, jaunas ar se
nas, visi nori daugiau žinoti, suprasti, 
sielos dietą paskaninti. Tuomi bus 
"lietuvių meno muzikos žurnalas 
zikos Menas".

Toks privatus Juozo Stankūno 
džiamas dainos ir muzikos meno 
gėjams skirtas žurnalas, pradėjo savo 
kelionę 1941 m. sausio mėn. ir buvo 

Mu-

įei
ni ė-

rinome ir išlaikėme mūsų tautą nuo 
dingimo. To viso akyvaizdoje, gimė
naujas žiedo pumpuras — "Muzikos 
Menas" ir meno draugija. Jos uždavi-
nys: organizuoti planingą muzikos 
meno veiklą, stiprinti tautinės mem- 
kos vystymąsi, kuo plačiau vartojant 
patriotinės ir liaudies dainas ir muzi
ką. Sudaryti galimybes plačiau mūsų 
muzikos menui pasirodyti. To siekti 
reikia sudaryti savus orkestrus iš jau
nųjų muzikantų — kanklininkų, sku
dutininkų ir kitų muzikos mėgėjų 
grupių, sueiti j pažintį su vietos mu-. 
zikų draugijomis, stengtis patarnauti 
mūsų tautiečių muzikos ir dainos me
no reikaluose..." ir t.t. ir t.t.

Žurnalas "Muzikos Menas" supažin
dina skaitytojus su įvairių tautų seno
vės muzika: egiptiečių, asirų, babilo
niečių, žydų, kiniečių ir visų Europos 
tautų muzikos vystimąsi amžių bėgy
je. Plačiai žurnalas aprašo, nuo se
niausių laikų, apie lietuvių tautos dai
nos, šokių ir muzikos meną. Skelbia 
daug naujų dainų su pritaikytomis

FELIKSAS GIRDAUSKAS
Vyčių choro dirigentas.

MES ESAME KOVOJANTI TAUTA 
Vienas iš mūsų ginklu - spauda. Ji turi boti tvirta ir laisva. Skaitytojau,tavo tautinė 

pareiga ja remti ir platinti. Surask bent viena nauja skaitytojai Nedelsk!



Liet Meno Mėg. Ratelio "Ryto” sustiprintas orkestras Alfonso Balio x) vadovaujamas.

gaidomis, sukomponuotų paties muzi
ko J. Stankūno ir ne vieną kartą jos 
buvo lietuvių chorų dainuojamos. Pa
tiekia plačiai kronikų ir kritikos apie 
pasirodančius viešai mūsų chorus — 
Bendruomenės, Ryto, Vilties ir Vyčių 
— nurodydamas trūkumus. Ragina dė
tis j lietuvių chorus, mokytis muzi
kos, organizuoti orkestrėlius, nurodyO 
damas vardus ir adresus kur ir pas ką 
kreiptis: piano, dainavimo ir visų pri

VACLOVAS LAURINAITIS
São Paulo operos choristas.

valomų muzikos dalykų - J. Stankū
nas; klerneto, obojaus, saksofono ir 
kitų pučiamų instrumentų - A. GolsO 
kis; smuiko ir muzikos teorijos —Alf.
Balys; meno muzikos teorijos, solfe
džio — F. Girdauskas; smuiko — VI. 
Ogževaila. Labai gražiai atsiliepė apie 
dainos mene pradėjusį reikštis V. Lau
rinaitį, žadantį stoti S. Paulo konser- 
vatorijon ir K. Ambrozevičių, kurie 
daugelį metų yra dainavę ir linksminą 
tautiečius lietuvių parengimuose ir ju
diną tautinės dvasios jausmus lietuvių 
publikai. Supažindinąs skaitytojus, ko
kia yra "Muzikos Meno" paskirtis,

___________________________ 5

ems parodo, kokią turi galią 
es vidiniame gyvenime daina: 
ienintėlis ir kilniausias prieš gy-- 
o audras, pasaulio tuštybes, stipr 
is ginklas — daina. Ką mums ge- 
, prakilnesnio gali duoti, — mū- 
inužė, kuri lietuviui užglosto kū- 
sielos žaizdas, jo vargus, lydi jį 
□pšinės iki karsto raudos. Tad j 
'isi, kas tik gali už mūsų tautos 

už mūsų meną, kalbą, už lietu-' 
rdą, sukruskime ir ženkime drą- 

i daina. "Oi dainos dainelės',’jūs 
man vienos galite nuraminti ir 
inti mano dienas".
jzikos Menas" įstengė išjudinti 
os ir dainos menininkus, sustip- 
horus, suorganizuoti orkestrė- 
..M.M. ratelis Rytas, sporto są-- 
Lituania, jaunimo sąjunga Vilnis 
turėjo savo orkestrus. Atsirado 
ių muzikų ir dainininkų. Ne 
J. Stankūnas su F. Girdausku 
kolonijoje pasirodė sutelktiniais
įdruomenės, Ryto ir Vyčių cho-
jaudino publikos jausmus.

(Bus daugiau)

MŪSŲ MIRUSIEJI
Š. mėn.; 8 dieną teko mums palai

doti kūrėją-savanorj IGNĄ DUBAUS
KĄ, 83 metų amžiaus. Jo gimimo 
dienos, rugsėjo mėn. 1 dieną, pas jo 
sūnų Edmundą buvo susirinkęs būre
lis giminių ir draugų ir, nors visi ži
nojome, kad jisai sirgo nepagydoma 
skilvio vėžio liga, nesitikėjome, kad 
mirtis jį nuneš taip greit. Ilsėkis ra
mybėje garbus Lietuvos sūnus.

(PARDUODAMAS] 
ŽODYNAS 

DICIONÁRIOS
PORTUGUÉS-LITUANO ' 

Kreiptis į Sv. Kazimiero parapiją, 
R.Juatindiba, 28, tel. 273—0338 !

B u v. Sporto Sąjungos <Lituania» orkestras

FÁBRICA DE GUARDA-CHUVAS
Guarda Chuvas de todos os tipos, para homens, senhoras e crianças. 

Mini-sombrinhas. tipo Italiano e Alemão

Vicente Vitor Banys Ltda.

Rua Coelho BarradasJ04 • V. Prudente ■ Fone: 274-0677
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MINTYS PO SEIMO
< tęsinys iš pmūą oM'

Toronte (Kanada) apsistojome pas 
mano ilgametę draugę lietuvaitę iš 
Brazilijos. Gražu ir pas juos. Gyvena 
lyg tai būtų dideliame parke apie 60 
km. nuo Toronto, prie ežero.Ten vi
sas pakraštis nusėtas mažyčių mieste
lių kurie jau yra susilieję j vieną dide
lę ežero pakrantę. St. Catharine, Nia
gara Falls, Toronto, Hamilton, Oak- » K 
ville, Mississauga. Visur pilna lietuvių, 
visur turi savo parapijas, savo kapines. 
Ir vėl jaučiuosi ne Kanadoj o kažkur 
lyg tai būtų Lietuva ar kas nors pa
našaus. Bažnyčios pilnos: visi gieda, 
meldžiasi; po Mišių gurkšnoja kavutę 
ir šaekučiuojasi — tariasi; ar kokiam 
susirinkimui, ar gegužinei, ar baliukui, 
ar šiaip kokiam bendram pabūvojimui. 
Ir kiek mes ten susiradome senų pa
žįstamų iš Lietuvos, iš lagerių Vokie
tijoj... Vis kas nors kur nors su kuo 
nors yra buvę drauge. Vasara karšta 
jau liepos pabaiga, pats laikas vyšnių, 
serbentų, agrastų, mėlynių... Uogų ku
rių nesu mačiusi jau apie 40 metų... 
Valgiau ir valgiau ir, užmerkusi akis, 
mintimis norėjau atpažinti kvapą ir . 
skonį agrastų ir serbentų... Kaip mums 
buvo gera su mano draugais. Kaip jie 
buvo mums draugiški ir meilūs! Nie- 
kad gyvenime jiems šito nepamiršiu. 
Žiūriu j fotografijas ir akys* prisipil
do dėkingumo ašaromis.

Iš Toronto skridom labai trumpai 
vos 40 min. per ežerą į Detroit. Ten 
laukė mūsų senas Henriko draugas su 
savo nauja žmona. Buvo labai smagu. 
Daug juokėmės ir pasakojomės. Jie 
faktiškai turėjo būti palaiminti 3-čiu 
kart. Kadangi oficialiai vestuvės jau 
buvo įvykusios gegužės mėnesį. Buvo 
smagu. Gyvenome jų bute lyg pas pa
čius artimiausius gimines ar brolius. 
Negaliu suprasti kaip kartais žmonės 
taip gerai gali "sueiti" vienas su kitu. 
Mums buvo labai linksma. Kadangi jie 
buvo pramatę padaryti nedidelę poves
tuvinę kelionę {3 dienų.) mes pasinau
dojom proga ir tįskridome i Klevelarv 
dą. Irgi didelis lietuvių Centras. Apsis
tojome pas mūsų mielus bičiulius (su 
kuriais faktiškai tiktai buvome užvedę 
korespondenciją) ir su kuriais teko su
«į" ■ ■• ....................... ....... n Tw»-r-»Trwi -miiiTntn.wa WįB hhn Illi imi HM I I....... J

I Geriausia dovana
ft

GIMTADIENIU VARDINIŲ METINIŲ PROGA 

UŽSAKYKITE’MŪSŲ LIETUVA;' 
GIMINĖMS - DRAUGAMS - PAŽĮSTAMIEMS 

t Šią brangią dovaną jie prisimins 50 kartų - visus metus

• . -

sipažinti. Buvo labai malonus siurpry- 
zas. Jie išgyveno didelę gyvenimo 
skriaudą: prieš 2 mėn. mirė jų mylima 
dukrelė pačiame grožy, pačiam žydėji
me sulaukus vos 25 m. amžiaus. Mūsų 
vaikai buvo susipažinę ir susidraugavę 
suaabiem sesutėm prieš keletą metų... 
Nelengva buvo jiems nei mums... Kle- 
velando lietuviai susiorganizavę. Visur 
matosi jaunimo darbas: ir sporte, ir 
dainose ir parengimuose. Visi kalba 
gražiai lietuviškai, dalyvauja šeštadieni
nėse liet, kalbos mokyklose. Aplankė
me seną mūsų prietelką, mūsų meninin
kę, mūsų "brazilą" Vladą. Gyvena kaip 
tikra menininkė, poetė, tapytoja... Daug 
dirba, daug kuria. Šiek tiek nusivylus 
žmonėmis rodė savo kūrybą, savo pa
veikslus: gėlės, gėlės, lietuvaitės, mergi
nos, undinės, — daug simbolizmo. Spal
vos labai šiltos, ryškios...Neišpasakytas 
grožis tapybų, škicų... Jaučiasi didelis 
artistės romantizmas.
"Perskridę per Detroitą, išskridome 

j New Yorką. Jau sėdėdama lėktuve 
stengiausi mintimis issibrėžti N.Y. Mies
to planą. Iš lėktuvo N.Y. miestas nega
lima sumaišyti su kitu, bet kuriuo 
miestu pasaulyje. TManhattenen sala 
yra cemento, gelžbetono ir dangoraižių 
sala įsprausta tarp Hudson upės. Jau iš 
lėktuvo pamačiau laisvės stovylą, kuri 
atrodė tokia nedidukė, kai paskui teko 
sužinoti kad jos "galvoje" yra didelė 
terasa ir ten vaikščioja publika... Aero
uostas milžiniškas^ visi eina, skuba, la
gaminais ir krepšiais nešini. Publika įvai
ri: seni ir jauni, balti ir juodžiai, daug 
aziatų, daug pietiečių iš Vidur. Ameri
kos. įvairūs apsirengimai, rūbai, mačiau 
ir arabus su turbanais ir indianes mote
ris su sarongais jaunimas su sportinėm 
trumpom kelnaitėm, vyresnės ponios 
su skrybėlaitėm labai margom ir gėlė
tom... Atsidūrę gatvėje paėmėm taxi 
ir paprašėm kad nuvežtų į šoferiui 
duotą adresą. Kelionė neužtruko il
gai. Mūsų draugai gyvena netoli Aero
dromo. Susitikimas buvo labai nuo
širdus. Jų butas labai didelis (namas 
su skiepu ir saike atrodo lyg būtų 
4 aukštų.) įsitaisėm labai puikiai: Da
linomės žiniomis ir įspūdžiais, kalbė
jomės, pasakojom. Turėjome nepilnas 
7 dienas, kad susipažinti su New Yor-.. 
ku, bet dar nežinojome iš kokio ga
lo pradėti... Su požeminiu j Centrą 
apie 20 min. Neilgas kelias. Kontak

M

tavome keletą pažįstamų kurie pasi
siūlė supažindinti mus su N. Yorku. 
Kiek galėjome tiek vaikščiojome. Jau 
senai "pažįstama" 5-ja gatve, Madison 
Ave, Park _ avė, Brodway, Central 
park, Empire State Building, Rock- 
feTler Center, National Museum, galer 
rijos, Plazos, viešbučiai, Kavinės, res
toranai, užkandinės, viskas New Yon 
ke yra kitaip. Gal šiek tiek ir nusi
vyliau tvarka ir švara, bet pastebėju
si tokį didelį pasaulinj miestą lyg ir 
jj pateisinau.

Jokios abejonės nėra kad New 
Yorkas yra pasaulinis kultūros, biznio 
ir meno Centras. Tegu sau šneka kas 
ką nori, bet New Yorkas lieka New 
Yorku.

Aplankiau savo seną kūdikystės 
draggę ir dėdę su dėdiene (3o5 eilės) 
kurie mane labai maloniai sutiko. 
Grįšiu dar kartą j New Yorką bet 
kada: bet dar sugrįšiu. Jeigu turėsiu 
progos gyvenime tai tik į New Yor
ką važiuosiu...

Sužinojau kad lietuvių yra daug, 
bet neturėjome progos su jais susitik
ti. Lietuviai tik per Mišias ir per po
būvius. O mes laiko neturėjome. Mū
sų kelionė atgal į Braziliją vėl įvyko 
per Detroitą. Pabuvę dar porą dienų 
su draugais ir susipažinę su lietuviš
kos Radio Valandėlės Direktoriais iš
keliavome j Miami. Kelionė užtruko 
apie 4 1/2 vai. Miami mieste teko 
praleisti 2 dienas ir susipažinti su 
šiais Amerikos "vartais" pro kuriuos 
kas valandą "veržiasi" tūkstančiai 
įvairių pabėgėlių, turistų ir bendrai 
publikos, ieškodami priglobsiies tame 
tikrai nepaprastame krašte-Amerikoje. 
Visi kritikuoja, peikia Ameriką, bet 
visi ją imituoja, visi ten važiuoja, vi
si jos trokšta, visi ieško to "nelaimin
go" dolerio. Tai tikrai kraštas kuria
me, esu tikra, norėtų gyventi visas 
pasaulis... Ten tikrai yra reali laisvė, 
ten žmogus turi pilnas teises, ten jis 
yra vertinamas. Užtai Amerika yra 
taip kritikuojama — viskas tik dėl pa
vydo... Mes vargšai negalime nei prie 
jos padų prisilyginti. Ten žmonės gy
vena pilna prasme to žodžio: gerai 
uždirba, visko turi ir dar pusę pasau
lio išlaiko...

Na tiek to. — Nerašau tam kad 
politikuoti.

Bučiuoju širdingai — IKii kito karto. 
Lik sveika ir laiminga 

Tavo draugė iš Brazilijos

PARDUODAM Ê
LIPINĖLIUS - Adesivos 

SKYDELIUS su grandinėlėmis 
Chaveiros com emblema Vytis.

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJ

k
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Savaitei bėgant...
—«■.. ■■■■■ ■■■■ Alt. D. Petraitis

Kai prieš porą savaičių rašiau, kad man 
patiko matyti jaunųjų pavardes "Mūsų Lie
tuvos” puslapiuose, nemaniau susilaukti kri
tikos. Iš tiesų malonu skaityti lietuviškai pa
rašytus jaunosios kartos rašinėlius. Kągi, įdo
mu, ką jaunimas rašo. Pagaliau, tas jauni
mas jau dirba, užima kai kurie ir geras vie- 
tas, turi atsakomingas pareigas. Tai kodėl 
jų rašiniai butų netinkami?

Pasirodo yra žmonių ir kitaip manančių: 
"Nėra ko čia taip girti tų vaikų. Ar tai ma
nai, kad jie rašo? ” — man duotos pastabos. 
| tai kaip tik manau atsakyti: "Taip, manau 
kad jie rašo”.

Gal būt, kad jų mintys nevisur sutinka 
Su mūsų mintimis, gal būt, kad jų kalba 
nevisiškai gramatiškai tiksli ir ręikalinga šio
kio tokio pataisymo, bet tai nepakeičia es
mės. Mintys yra jų.

Aš norėčiau paklausti, kas iš mūsų tapo 
bet kokios rūšies specialistas iš pirmos die
nos? Kas mūsų atsimena, kaip praėjo pir
moji mūsų profesijos diena. Ar buvo įdėtas 
j laikraštį mūsų pirmasis rašinėlis. Aš turiu 
pasisakyti, kad manasis nuvažiavo tiesiai į 
šašlavų krepšį. Jaučiausi tiktai dėkingas, 
kad redaktorius teikėsi atsakyti, kad rašinė
lis dar labai silpnas. Visiems buvo ir bus 
sunkumų. Be abejo bus. Tik svarbu, kad 
jie nesustotų ir toliau mėgintų. Ateis laikas 
jie pakeis mus visus.

Dabar iš kitos pusės gavau laišką iš Šiau
rės Amerikos ir man rašo tuo pat reikalu. 
Sako, kad tokie bandymai rašyti jaunimui 
j laikraštį, kaip tik duoda labai gerų rezul
tatų. Jaunimas jaučiasi patenkintas, kai pa
galiau pamato ir savo pavardę "juodą ant 
balto” padėtą. Tuo būdu galima prisiaugin
ti spaudos žmonių. Kaip visur reikia ilges
nės praktikos, bet kas be jos?

Čia man prisimena kiniečių išsireiškimas. 
Sako, kad kiniečiai labai išmintingi. Iš tie
sų tas išsireiškimas man atrodo rr mums 
tinkamas. Gaila, kad nežinau iš kur jis yra 
paimtas. Jis maždaug taip skamba: "Kelio
nė apie pasaulį yra ilga, bet ji neįmanoma 
be pirmųjų šimto metrų nuėjimo”. Tai 
kaip tik tie pirmieji žingsniai yra patys sun
kiausi. Ir dėlto verti padrąsinimo ir pagyri 
mo.

Gal jie ir patys sunkiausi. Jeigu kas iš 
skaitytojų buvo didelis rūkorius ir turėjo 
ar dėl sveikatos ar dėl kitų motyvų nuo 
rūkymo atsiaakyti, turbūt atsimena, kokios 
buvo pirmos dienos be cigaretės... Neleng
vos, tikrai nelengvos. Pradžia visur ir visuo
met sunki. Tegu čia atsako buvę rūkoriai.

Šiandien jau vieta baigiasi.

PADĖKA

Dėkojam visiems, kurie dalyvavo 
7-tos dienos Mišiose už JONO PAUKŠ
ČIO vėlę, kurie pareiškė užuojautą 
liūdesio valandoje ir palydėjo Velionį 
j amžino poilsio vietą.

Ypatinga padėka p. Viktorui Tata- 
rūnui už gražų giedojimą per šv. Mi
šias laidotuvių dienoje.

Dėkinga Velionio šeima

TŪKSTANTIS DOLERIU UŽ 
RASINIUS
Konkursas jaunimui apie šv. Kazimie
rą.

Šv. Kazimiero 500 metų mirties 
sukakties komitetas pavedė "Ateities” 
žurnalo redakcijai skelbti konkursą 
jaunimui apie šv. Kazimierą.

Konkurse gali dalyvauti jaunimas 
nuo 15 iki 30 metų amžiaus.

Rašinių'tema turi būti apie šv. Ka
zimierą bei jo reikšmę mums šian
dien.

Rašinių žanrai gali būti jvairūsipro- 
za, poezija, straipsnis ir kt.

Mecenatas kun. dr. Juozas Pruns- 
kis skiria 1000 dolerių premijoms.

Konkurso kūrinių vertinimo komi
sija turi pilną teisę padalinti 1000 
dol. sumą savo nuožiūra premijoms 
pagal dalyvių amžių, žanrus ir kt.

Rašinys pasirašomas slapyvardžiu 
ir nurodomas autoriaus-ės amžius. 
Autoriaus-ės slapyvardis, tikroji pavar
dė, vardas, adresas ir telefonas užra
šomi ant atskiro lapelio, kuris įdeda
mas j mažą voką. Mažas vokas užkli
juojamas ir kartu su rašiniu, įdėjus i 
didesnį voką, siunčiamas adresu: 
JAUNIMO KONKURSUI, 7430 South
Maplewood Ave., Chicago, ILL. 
60629, USA.

Visi rašiniai vertinimo komisiją tu
ri pasiekti iki 1984 m. liepos 10.d. 
vidurnakčio.

Premijų laimėtojai bus paskelbti 
Religiniame Lietuvių Katalikų Kongre
se 1984 m. rugsėjo 1-2 d. Toronte.

ELEIÇÕES P/ DIRETORIA 
MANDATO 1983/1987

Convidamos os jovens lituanos interessados a dar continuidade nos 
trabalhos da BLJS a formar chapas para concorrer às eleições que se
rão realizadas no dia 10 de dezembro próximo na Ramovė. As cha
pas concorrentes deverão ter cinco membros os quais deverão preen
cher os seguintes cargos: Presidente, Vice-Presidente, Secretário, Te
soureiro e Membro da Diretoria. i

As inscriçõr poderão ser feitas com quaisquer dos membros da í 
atual diretoria até o dia 8 de dezembro próximo: į

Aleks, Fone: 275-2619 ?
Roberto/Douglas, Fone; 273-3224
Elizabete — Fone: 266-3695 Aleks. Valavičius

i Nilza — Fone: 274-9924. BLJS — Pirmininkas

PremijjiDti rasiniai tampa šv. Kazi
miero 500 metų sukakties minėjimo 
komiteto nuosavybe ir bus atspaus
dinti "Ateities" žurnale. Nepremijuo? 
ti rašiniai autoriams negrąžinami, bet 
gali būti spausdinami susitarus su 
jais.

Konkurso vertontojų komisijos na
rių pavardės bsis paskelbtos vėliau.

"Ateities" redakcija
"TVANO" PALIKIMAS

Per Vėlines užėjusi audra truko ne
ilgai, tačiau josios pasekmės M L-vos 
redakcijoj-administacijoj jaučiamos 
dar ir šiandien. Sušlapo knygos-kny- 
gelės, užrašų sąsiuviniai, nuotraukų 
vokai. Daug kas džiovinama, o kur 
sulipę, dar kartą reikia merkt j van
denį ir laukti, kol "atsiklijuos", ir 
vėl džiovinti. Taip viskas išsklaidyta 
ant stalų, ant grindų, ant... lovos. O 
kai reikia greitai ko ieškoti, taip 
žmogus ir nesurandi. Tai tikras kan
trybės bandymas. Tik reikia džiaug
tis ir didžiuotis, kad kun. Petrukas 
nepasiduoda — prhma bandymą su 
tikrai krikščionišku nusiteikimu. Juk 
jei "nei plaukas nenukris nuo jūsų 
galvos be jūsų Tėvo žinios" (Lk, 21, 
18), tai ir betkoks atsitikimas, priim
tas su tikėjimu, praturtina žmogaus 
dvasią.
f I I !■

Lietuvio Viktoro Lukavičiaus
RESTORANAS VITUS

Lietuviški ir europietiški valgiai
MALONUS PATARNAVIMAS

Rua Espirito Santo, 118 Tel.441-6846
SÃO CAETANO DO SUL



f

8 ________

MŪSŲ ŽINIOS
SPAUDOS PIETŪS

Spaudos pietų bilietų platinimas 
vyksta lėtai. Mūsų žmonės vis mėgsta 
laukti paskutinių dienų bilietams įsi
gyti, nes nežino ar tada lis ar bus 
gražu...

Prašome nelaukti ir nedelsiant bilie
tus įsigyti. Kas toliau gyvena nuo 
Mokos ar V. Zelinos gali bilietų pasi
prašyti paštu, arba užsisakyti telefo
nu 63.59.75 arba 273-0338.

MŪSŲ LIETUVA

Šio "ML" numerio

NR. 45 (1834) 1

SÃO PAULO LIETUVIU SKAUTU 
"PALANGOS VIETININKUA"

1O-ties metų veikimo sukakties proga.
Širdingai sveikiname skautus sukaktuvininkus ir dėkojame 

už paramą spaudai. . A , • • * Js K Administracija __

KAS PADĖS ROŽĖS ŽIEDĄ?
Sekmadienį, lapkričio 20 d., 16 vai. 

s’v. Kazimiero parapijoj pamaldomis 
prisiminsime visus mirusiusLietuvos lai
svės kovotojus: Nepriklausomybės kū
rėjus karius, partizanus, tremtinius, bet- 
kur išsklaidytus mirusius mūsų brolius- 
seseris, kurių "kapai gal apaugę žolė
mis, be kryžiaus, be pagarbos, be mo
tinos ir sesers rankos, be jokios gėlės.."

Dalyvaukime kiek galime daugiau 
tautiečių. Kas nori, teatneša ir gėlę 
prie altoriaus. Bet kas svarbiau, tepa- 
siruošia ir Gyvųjų Duona pasimaitinti 
- priimti Komuniją.

Prieš Mišias trumpa paskaita: kovo
tojų prisiminimas.

DĖMESIO
PRASIDĖJO KARSTAS LAIKAS

Lapkričio 24 dieną 19 vai. Vila Ze- 
linoje, Jaunimo Namuose, daktaras 
duos sveikatos pažymėjimus maudy
mosi baseinu naudotis. Kviečiami visi 
pasinaudoti proga.

Dia 24 de novembro às 19 horas ' 
na Casa da Juventude (Vila Zelina) o 
médico dará atestados de saúde para 
uso da piscina. Aproveitemos a opor
tunidade.

Lietuvių Sąjungos - Aliança 

52 metu sukaktuvių proga, savo narius pagerbti,

sekmadienj 13 valandą. Rua Lituania, 67.
Norintieji dalyvauti prašomi iš anksto pranešti Telefonais:

93-5470 - 92-3309 - 274-5116

Posėdžiai vyksta kas ketvirtadienį 20 
vai. šv. Kazimiero parapijos salėj.

ERNESTAS J. PETRAITIS

S. mėn. 6 dieną p. Uršulė GAULIE 
NÉ atšventė savo 89 metų amžiaus 
sukaktuves, užprašiusi Mišias Santanos 
bažnyčioje, nes iki šiol kun. Mečislo-

KAZIMIERINIS POSĖDIS
Lapkričio 10 dienos posėdy buvo su

darytas centrinis komitetas, susidedan
tis iš penkių porų, kuošti Kazimieri— 
niam kermošiui(1984 m. kovo 30-31 
ir balandžio 1 d.). Deja nerasta nei vie
nos lietuvių poros žiam reikalui.

Parašyti laiškai-prašymai(o taip pat 
ir informacija apie JUBILIEJINIUS
METUS) Paulistur, Mokos Regiono Ad- vas Valiukevičius neįstengė nugalėti 
ministracijai, Karinei Policijai, Mokos Rio arkivyskupo pasipriešinimą jo vei 
Policijos Delegatūrai, Susisiekimo Kom- klai lietuvių parapijoje. Bažnyčia buvo 
panijai, Antartikai, Teatrų departamen- pilna žmonių, visai skaitlingai GAU- 
tui, Bibliotekų departamentui, keliems LIŲ šeimynai, keliem lietuviam ir 
bankams, keliem šokių-dainų ansamb— nemažam skaičiui draugų ir draugių 
liam. - brazilų dalyvaujant. .

M I Š I O S už gyvus ir mirusius spaudos darbuotojus

VISI DALYVAUKIME IR SAVO SPAUDĄ PAREMKIME

PIETŪS 1230 vai. Jaunimo Namuose 
LOTERIJA su originaliais tapytojų paveikslais

metine JMŪSŲ LIETUVO

SPAUDOS ŠVENTĖ
GRUODŽIO (DEZEMBRO) 11 D.
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