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J KITUS PLOTUS

Ryšium su šv. Kazimiero mirties 500 
metu sukaktimi Lietuvos vardas plačiai 
sklinda laisvajame pasaulyje. Kartu su 
Lietuvos vardo sklidimu iškyla ir da
bartinė jos būklė. Laisvasis pasaulis 
žvelgia j Lietuvos pavergimą, tautos 
priespaudą, religijos persekiojimą. Toks 
pasaulio dėmesio atkreipimas j paverg
tą kraštą nėra malonus pavergėjui, ku
ris laikosi savo ginklų jėga. Bet tai nėra 
vienintelė jėga. Šalia jos yra moralinė 
pasaulio jėga, sugėdinanti ginklų jėgą 
ir ją dilinanti. Ji netirpdo plieno, ne
griauna tankų, nesunaikina branduoli
nių sprogmenų, bet veikia žmogų, val
dantį visą ginkluotę. Dėl to svarbu nuo
lat didinti moralinį spaudimą j pavergė
ją ne tik Lietuvos, bet ir daugelio kitų 
kraštų. Tai nėra pasiekiama per dieną. 
Tam reikia ilgo laiko. Moralinė pasau
lio opinija yra galingas ginklas, bet jo 
veikimas nėra staigus, sprogstantis. Jis 
turi įsiskverbti j žmogų, j valdančių ko
lektyvą ir parodyti jo niekingumą. Tai 
tarytum drėgmės skverbimasis j tvirtos 
pilies mūrus — jos pamatus. Kai pasta
rųjų atsparumas sumažėja, ima griūti ir 
visas pastatas. Moralinis ginklas yra tuo 

pranašesnis,kad išvengia baisaus fizinio 
žmonijos naikinimo ir siekia laimėjimo 
nuolatiniu koralinio pobūdžio spaudi
mu.

Didėjantis moralinis spaudimas Lie
tuvos laisvinimo byloje yra ypač reika
lingas. Religinėje srityje jisai Sv. Kazi
miero metais labai sustiprėjo. Prie jo 
prisidėjo religiniai autoritetai daugely
je kraštų, be to, ir viešoji opinija šioje 
srityje leidžiasi lengviau lenkiama per
sekiojamos Lietuvos naudau. Pasaulio 
tikintiesiems lengva suprasti religijos 
persekiojimą, žmogaus teisių paneigi
mą ir prieš tai protestuoti. Kas kita po
litinėje srityje. Joje iškilti su Lietuvos 
byla yra žymiai sunkiau. Ošė stipriai 
veikia sovietinės vergijos diplomatija, 
mokanti pridengti miglomis komunisti
nę tikrovę ir laimėti savo naudai šalinin
kų. Vadinamoje kairėje yra gana daug 
grupių, kurios tiki sovietine propagan
da, nelaiko pavergtais kraštais nei Lie
tuvos, nei kitų Baltijos kraštų. Pvz.,kai 
buvo svarstoma Europos parlamente 
Otto Habsburgo rezoliucija, liečianti 
Baltijos kraštų nepriklausomybę, pra
džioje buvo sutikta nemažai opozicijos 
iŠ kairiųjų grupių. Ir tik vėl prisijungus 
akcijon baltiečių socialistams, buvo lai

mėtas ir kairiųjų palankumas, išskyrus' 
pačius radikaliuosius. Tokio politinio 
palankumo sovietams yra aet Pasaulio 
Bendrijų Taryboje, kurioje dalyvauja 
ir Sov. Sąjungos ortodoksų atstovai.Dėl 
to ten nekeliamas nei Lietuvos, nei ki
tų kraštų pavergimas, nei religijos perse
kiojimas. Mat prisibijoma, kad sovieti
niai atstovai nepasitrauktu iš tarybos.

Taigi moralinis spaudimas politinėje' 
srityje tebėra aktualus uždavinys. Tai 
sritis, kurioje turėtų stipriau darbuotis 
mūsų politikai. Vyksta įvairūs tarptau
tinio pobūdžio suvažiavimai, kuriuose 
svarstomi politiniai klausimai. Tai vieta, 
kur galima kelti ir pavergtų kraštų klau
simą, jsiderinant j bendrą politinių jėgų 
strategiją. Pvz. tarptautiniuose krikščio
nių demokratų partijos suvažiavimuose 
yra galimybė kelti Lietuvos klausimą. 
Kiek matyti iš pranešimų spaudoje, ta 
galimybe yra naudojamasi. Ateityje ji 
turėtų būti dar stipriau ir plačiau panau 
dojama. Sunkesnė dirva yra kairės par
tijos, ypač socialistinės, kurių įtaka Eu
ropoje yra didelė. Lietuvių ir kitų kraš
tų socialistams derėtų Šioje srityje stip
riau pasidarbuoti. To pat lauktina iš Ii 
bėralinių ir kitų nepartinių politinių 
susigrupavimų, t.y. didesnio veržlumo:

Graži tu, mano brangi Tėvyne... - ZARASAI
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LIETUVOS INTELIGENTAI NĖRA 
PRISITAIKĖLIAI

Atsargiau vertinti jų vaidmenį ragina 
naujas dokumentas

Vakarus pasiekė sovietinės cenzūros 
nesužalotas laisvosios spaudos doku
mentas "Katalikybė ir inteligentija 
šiuolaikinėje Lietuvoje". Autorius pasi
rašęs slapyvardžiu Juozas Bočys.

Studijinio pobūdžio dokumentas 
pradedamas tokiais žodžiais: "Neretai 
išgirsti priekaištu dabartinės Lietuvos 
inteligentijos adresu dėl to, kad didelė 
dalis inteligentu nesirūpina savo tautos 
kultūra ir jos likimu, yra prisitaikėliai 
savanaudžiai, perdėm lojalūs tarybiniam 
režimui".

"Tokie priekaištai, — pripažįsta au
torius, — žymia dalimi yra teisingi, bet 
vis dėlto reikėtų-pabandyti daugiau iš
siaiškinti, ar visais atžvilgiais didžioji 
Lietuvos inteligentu dalis yra pasyvi 
prisitaikėlė prie režimo, o jeigu taip, 
tai kokios priežastys tai nulemia. Gal 
galėtume mūsų inteligentijos gyvenime 
įžvelgti ir kai kuriu gaivesnių ir optimis
tiškesnių niuansu7 "

į KITUS KLOTUS (iš I psl.) 
atitinkamuose forumuose. Lietuviu da
lyvavimas tarptautinės reikšmės politi
niuose sąjūdžiuose yra s va r b usč dabar
ties uždavinys. Ir jeigu politinės lietuviu 
partijos išeivijoje pajėgs tą uždavinį tin
kamai ir pakankamai stipriai atlikti, 
įprasmins savo buvimą už Lietuvos ribų- 
Tarpusavis stumdymasis lietuviškoje ■ 
rinkoje tėra mažareikšmis dalykas,men
kai tepasitarnaująs Lietuvai. Stipresnis 
išėjimas j tarptautinę plotmę yra prisi
dėjimas prie minėto moralinio spaudi
mo, kurio prisibijo pavergėjas.

Tėviškės Žiburiai

Rua Juatindiba, 28 Parque da Moóca - CEP 03124
São Paulo - Brasil
Diretor Responsável: VY l AUTAS BACEVIČIUS 
Administrador: PETRAS RUKŠYS
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Dokumento autorius pastebi;.kad 
'Inteligentija, ypač humanitarinė, yra 
labiausiai ideologizuojama, indoktri- 
nuojama visuomenės dalis", tačiau re
tai kada turi "gilius materialistinius įsi
tikinimus" arba moka juos argumentuo
tai ginti.

šitokie paviršutiniški materialistai 
paprastai yra indiferentai, religijai ne- 
prieŠiŠki, neretai net daugiau ar mažiau 
jai palankūs. "Daugelio netikinčiųjų 
palankumu religijai lemia netiesioginiai 
veiksniai, ypač ta aplinkybė, kad Baž
nyčią persekioja valdžia". Autorius tei
gia, kad "daug indiferentu religijai (Ka
taliku Bažnyčiai) yra palankūs dėl do
roviniu, tautinių, kultūriniu motyvu".

, "Vis daugiau žmonių šiandien supran
ta, kad totalinės materialistinės pasau
lėžiūros j žmonių sąmonę diegimas yra 
viena iš dvasiniu priežasčių siu dienu 
Lietuvoje paplitusiu blogybių, kaip sa
vanaudiškumas, gobšumas, korupcija, 
girtavimas, nusikalstamumas".

Inteligentai, teigia Juozas Bočys, yra 
"labiausiai prie režimo pririštas, socia- 
liŠkai mažiausiai savarankiškas gyvento
ju sluoksnis", todėl labiau, negu kitu 
sluoksniu žmonės, "tiesiog priversti 
veidmainiauti, slėpti, maskuoti savo 
tikruosius įsitikinimus, juos reikšti tik 

_ siauroje privataus gyvenimo srityje".
"Vidutinioji inteligentija yra mažiau

siai apmokamas, neturtingiausias gyven
tojų sluoksnis, turintis mažiausiai nele
galiu pajamų, beveik neprieinantis prie 
materialiniu gėrybių ir negalįs jų vogti/, 
"darbininkas ar kolūkietis šiuo atžvil
giu yra savarankiškenis".

Autorius teigia, kad paskutiniu me
tu ši inteligentu dalis darosi vis reikš
mingesnė išlaikant tautinę sąmonę,ypač 
dorovingumą, netiesiogiai ir religingu- 

= mą, kaip esminius tautinės sąmonės 
elementus. Šiuo požiūriu vidutinė inte-

ligentija atsistoja šalia valstietijos, tra
dicinės lietuviško tautiškumo ir religi
jos saugotojos, o kai kuo pradeda vals
tietiją pralenkti. Pirmiausia savo blai- 
vingumu. Šiandieninį Lietuvos kaimą 
ypač žlugdo girtavimas, kuris silpnina 
tradicinius kaimo dorovės pamatus.

Dėl įvairiu priežasčių vidutinioji in
teligentija, būdama gana gausi, darosi 
Lietuvoje pagrindinė, sąmoningai įsiti
kinusi tautiniu ir religiniu vertybių sau
gotoja. Šias vertybes, pasak autoriaus, 
išlaiko ir kaimas bei darbininkai, tačiau 
daugiau gaivališkai ir išoriškai. "Inteli
gentija, ypač jaunesnė karta, pradeda 
geriau suprasti fundamentalių vertybių 
— dorovės, religijos, tautiškumo — 
svarbą kaip atskiram žmogui, taip ir 
tautos likimui".

Autorius pripažįsta, kad "kaimo ir 
mažu miesteliu tikintieji, jų viešas tra
dicinis arba bažnytinis religingumas, 
dabartinėmis sąlygomis yra pagrindinė 
Lietuvos kataliku Bažnyčios atrama". 
Iteligentija išoriniu požiūriu mažiau re
liginga negu kaimo žmonės. Vis dėlto 
joje paskutiniais metais pastebimas 
dvasinio gyvenimo ir religinės minties 
suaktyvėjimas, kurį Bočys vadina "ne
bažnytiniu, neinstituciniu religingumu".

Savo išvadose autorius teigia: "Rei
kia pasakyti, kad bažnytinį ir nebažny
tinį religingumą galima atskirti labai 
apytikriai, tačiau neabejotina, kad reli
gija Lietuvoje plėtojasi Šiom dviem 
kryptim, tarp kuriu iš esmės nėra prie
šiškumo. Be to atrodo, kad tai yra tik 
pradžia įdomaus proceso, ateityje galin
čio stiprėti, virsti plačiu tautos dvasinio 
gyvenimo suaktyvėjimu, atgimimu. Žy
mioje vidutiniosios inteligentijos daly
je vyksta iš šalies nepastebimas, bet tau
tos ateičiai svarbus vyksmas. Todėl Lie
tuvos inteligentiją reikėtų vertinti atsar
giau, įžvelgti joje daugiau skirtingu ten
dencijų", persėją šio dokumento auto
rius. L. R.

X LITUANISTIKOS INSTITUTO 
SUVAŽIAVIMAS

Dešimtasis Lituanistikos instituto su
važiavimas (įvyks 1985 m. lapkričio mėn. 
kartu su Mokslo ir kūrybos simpoziumu 
(greičiausiai Čikagoj e).

Lituanistikos institutas šiuo metu turi 
138 narius ir 4 garbės narius.

F RESTORANAS
X B R I C A DÊ GUARDA-CHUVA
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 Res.: 2744886

VIKTORAS \Z LUKAVlClUS
Savininkas

Lietuviški ir europietiški valgiai
MALONUS PATARNAVIMAS

Rua Espirito Santo, 118 - Tel. 441.6846 
Į^, SÃO CAETANO DO SUL
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MUSU TAUTIEČIO KONSULO POVILO GAUCIO PAGERBIMAS 
MUNICIPAL TEATRO SALĖJE

"Mūsų Lietuvoje" jau buvo rašyta, 
kad buvęs Lietuvos Respublikos kon
sulas Povilas Gaudys, yra oficialiai pa
kviestas j São Paulo, kur jam skirtas pa
gerbimas ir diplomo įteikimas įvyks 
1984 metu birželio 18 dieną. To pager
bimo iniciatoriais buvo "Associação 
Paulista dos Críticos de Artes"* už jo iš
verstą j lietuvių kalbą "LIANŲ LIEPS
NA", išleistą Siaurės Amerikoje. Kny
ga, turinti apie 300 puslapiu, kurioje 
surinkta ir išversta į lietuviu kalbą Nau
josios brazilų poezijos antologija. Tai 
bus, tur būt, pirmas šios rūšies veikalas, 
išverstas iŠ portugalų j lietuviu kalbą. 
Buvęs Lietuvos konsulas São Paulo 
mieste Šiuo metu gyvena Čikagoj. Ga
vęs tokį kvietimą, birželio 9 dieną at
skrido iŠ Čikagos j São Paulo irapsisto- 
jo pas pp. Čiuvinskus, kur žada išbūti 
iki ateinančio mėnesio pabaigos.

Lietuvos konsulu Povilas Gaudys bu
vo paskirtas dar prieš Didįjį Pasaulinį 
karą, kai São Paulo mieste tragiškai mi
rė, konsulo pareigas ėjęs Bronius Stepo
naitis. Tose pareigose jis išbuvo iki 
1938 metu pradžios, kai tuo laiku nau
ju konsulu buvo paskirtas Aleksandras 
PoliŠaitis. Buvęs konsulas Povilas Gau- 
čys buvo perkeltas j Užsieniu Reikalų 
Ministeriją, kur išbuvo iki Sovietų Ru
sijos okupacijos 1940 metais.

Šių metu birželio 18 dieną, Teatro . 
Municipal salėje įvyko pagerbimas ir 
diplomu įteikimas ne vien tik konsului 
P. GauČiui, bet taip pat ir São Paulo es- 
tade pasižymėjusiems įvairiu sričių vei
kėjams, kaip rašytojams, literatams, ki
no artistams ir taip toliau. Tų iškilmių 
pagerbimui ir diplomų įteikimui "Asso
ciação Paulista de Críticos de Artes" 
sudarė didelį būrį laureatų, todėl j tea
tro salę susibūrė didelė minia žmonių, 
užėmusi beveik visą teatrą. Mūsų iški
laus tautiečio Povilo Gaučio pagerbi
mui, taip pat, susirinko didelis būrys 
lietuviu. Tarp kitu lietuviu, ir man teko 
tose iškilmėse dalyvauti. Birželio 18 
dieną iš ryto man telefonu paskambino 
São Paulo Estado žurnalistu Sąjungos 
("Associação Paulista de Imprensa") 

pirmininkas Dr. Paulo Zing, pavesdamas 
atstovauti tose iškilmėse minėtu žurna
listų organizaciją. Jis pranešė, kad dėl 
paskaitų São Paulo Universitete, tą va
karą negalėsiąs dalyvauti Teatro Muni
cipal salėje. Dr. P. Zing jau buvo susi
pažinęs su konsulu Povilu GauČiu die
ną prieš tai São Paulo katedroje. Čia no
riu prisiminti, kad nariu į "Associação 
Paulista de Imprensa" įstojau 1936 me
tais, dėka konsulo P. Gaučio rekomen
dacijai. Si organizacija, kuriai priklauso 
žymesnieji viso São Paulo estado žurna
listai, turi apie 2.000 nariu- Man, kaip 
vieninteliam lietuviui, tenka garbė būti 
jos nariu jau ištisus 48 metus.

Iškilmių metu, programos pradžioje, 
pasirodė didžiulis choras iš Campinas 
miesto, pasipuošęs iškilminga uniforma. 
Choras, sudarytas iŠ apie 100 dalyvių, 
labai gražiai padainavo keturias dainas. 
Choras buvo palydėtas triukšmingais 
aplaudismentais.

Chorui užbaigus 4 dainas, pirmiau
sia buvo paskelbtas literatu pagerbimas 
ir diplomu įteikimas, čia, kaip tik pasi
rodė, vienas iŠ pirmųjų, buvęs konsulas 
Povilas GauČys, kuriam buvo įteiktas 
diplomas. Diplomą įteikė irgi mūsų tau
tietis Lošinskas (Henrique L Alves),bu
vęs "Associação Paulista dos Críticos 
de Artes" pirmininkas. Pranešimą apie 
konsulą Povilą Gaučj davė televizijos 
"Globo" atstovas Meieli. Jis pažymėjo, 
kad laureatas buvęs Lietuvos konsulas 
São Paulo mieste prieškariniais laikais, 
parinko ir išvertė j lietuviu kalbą naujo
sios brazilu poezijos antologiją " Fogo 
das Lianas" ir atvyko specialiai iš Siau
rės Amerikos, dalyvaudamas pagerbime 
ir diplomo įteikime São Paulo Teatro 
Municipal salėje.

Didelį triukšmą ir nepaprastą ploji
mą susilaukė 95 metu senutė poetė Co
ra Coralina, kuri įspūdingai padeklama
vo iš savo poezijos rinkiniu-

Pagerbimas ir diplomu įteikimas užsi
tęsė Iki 11 valandos nakties. Tiek lietu
viai, susirinkę j teatrą, tiek visi kiti daly
viai, išsiskirstė į namus patenkinti gra
žiomis iškilmėmis.

Curitiba (PR), 22 de Junho,de 1984.

DOM PEDRO FEDALTO 
Arcebispo Metropolitano

Curitiba

Rev. mo Sr.
Padre Pranas-Francisco Gavėnas, S. D. B. 
DD. Presidente da União do Clero Lituano 
no Brasil
Rua Juatindiba, 28
Parque da Moôca
03124 - São Paulo, SP.

Prezado Padre Pranas.
Louvado seja Jesus Cristo.

Acuso recebida sua carta de 23 
de abril passado. Agradeço-lhe a confi
ança depositada, escrevendo-me, assim 
como me confesso reconhecido pela 
biografia de São Casimiro, pelo jornal 
"Catacombes" e mais pelos dois folhe
tos "Lituânia Católica e Mártir e São 
Casimiro — Padroeiro da Lituânia".

Atendendo a seu desejo e unindo- 
me a São Paulo, escolhí o dia 17 de ju
nho para escrever um artigo sobre a Li
tuânia, publicado em dois jornais em 
Curitiba e irradiado em duas rádios ca
tólicas: Paraná e Clube Paranaense, es
ta última de alcance Nacional.

No dia de Corpus Christi, peran
te grande multidão, pedi a solidarieda
de de todos em favor da libertação da 
Lituânia.

Quero manifestar-lhe e aos Sacerdo
tes e Leigos Lituaoos minha solidarie
dade. E o que fiz. Se cada Bispo brasi
leiro fizer algo em sua Diocese, penso 
que pode incentivar uma Campanha 
em favor da Lituânia.

Com minhas palavras de solidarie
dade e de estima, valho-me deste en
sejo para apresentar-lhe minhas respei
tosas saudações.

Pedro Feda lt o 
Arcebispo de Curitiba

Nėra pilnai tobulu žmonių. Visi 
turime savo trūkumų. Kiekvienas 

— žmogus yra šiokia tokia našta ki
tiems, ir tik meilė tą naštą padaro 

_ lengvą. Jeigu jūs nepakęsite savo 
brolių, kaįpgi jie jus pakęs?

G. Guicciardini

Ora. HELGA HERING
MÉDICA - GYDYTOJA

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

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

KALBAMA LIETUVIŠKAI

CURSO 5® AUDIOVISUAL
DO IDIOMA LITUANO

POR CORRESPONDÊNCIA
Facilidade de aprendizado - Acompanha fitas cassettes

Para maiore* tnjonnaçfíex
Caixa Postal 4421 Rua Juatindiba, 28
01000 São Paulo, SP. Fone: 273-0338 33 134 São Paulo, SP.
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Antanas Sutkus
LIETUVIU SPIlUDfl BRAZILIJOJ

Tąsa iš 18 (1857) nr.

MANO PADĖKA IR PAGARBA

Einant prie galo mano aprašymams apie lietuvių spauda Brazilijoj, jaučiu pri
valumu išreikšti dėkingumo jausmą visiems skaitytojams, pripažinusiems šj dar
bą turintj teigiamų išdavų busimiems laikams, kur atžymėtas keliolikos metų 
spaudos darbininkų judėjimas Brazilijoj, kaip kultūrinio ir tautinio lietuvių atei
vių darbo pajėgumo paminklas svetimoj&šalyje, ko ilgų metų ateities laikas neį
veiks sunaikinti.

Dėka ''Musų Lietuvos" leidėjams dėl spausdinamų apybraižų, kur sužinome 
kaip kūrėsi, augo ir nyko lietuviška spauda Brazilijoj ir kokia jos vertė bus atei
tyje, tarp daugelio skaitytojų, jvairiopais būdais išsireiškę yra dar šie mūsų spau
dos stebėtojai bei tyrėjai: Henrikas Valavičius, inž. Algirdas Mošinskis, Jonas Ka- 
seliūnas iš Kolumbijos, rašytoja ir žurnalistė Halina Mošinskienė, Getulio Vargas 
Instituto profesorius Juozapas Žemaitis, senos emigracijos spaudos stebėtojas 
Affonso Vaitiekaitis, Vladas Godliauskas ir eilė kitų.Negaliu aplenkti ir neišreikš
ti atitinkamą pagarbos jausmą Amerikos J.V. gyvenančiam ir mums Brazilijos 
lietuviams pažįstamam rašytojui-vertėjui Povilui Gaučiui, taip pat teigiamai pasi
sakiusiam per spaudą dėl mano straipsnių "Mūsų Lietuvoje", nors kaip už "rū
pestingą surašymą visus S. Paulo ėjusius lietuvių laikraščius". Visiems ačiū.

Antanas Dutkus

PASKUTINIS LIETUVOJ SPAUDOS 
LEIDINYS "GINTARAS"

Sunkius metus senosios emigracijos 
lietuviams teko patirti Pietų Amerikos 
žemyne. Tačiau gyvenimo nepabūgo. 
Jie nesitikėjo ir nelaukė iš niekur jokių 
"indenizacijų" už atliktą Atlantu kelio
nę. Už "eksportuotą gyvą prekę" (dr. 
K. Pakšto žodžiais), tas kredituojama 
buvo, anais laikais, Lietuvos Emigraci
jos departamentui. Svetimas kraštas, 
nepažįstami žmonės, negirdėta kalba ir 
neįprasti papročiai bei klimatas,nepa- 
laužė lietuvio svetimame pasaulyje, ne
nuslopino tautinio instinkto burtis su 
savais, palaikyti ryšius per organizacijas, 
per spaudą, sueigas ir gyventi tos žemės 

papročiais, iš kur iškeliavo. Svetima ap
linka gimdė ir skatino lietuvį prie kūry
binio kultūrinio bei visuomeninio dar
bo. Ji tapo tikru lietuvių emigranto pa
žangos varikliu. Ir organizacijos, ir mo
kyklos, ir parapijos su savo bažnyčia ir, 
pagaliau, spauda gimė ir vystėsi dėka to 
akstino, kuris žadėjo ateiviui blaivesnę 
ateitį. Po eilės metų nors ekonominiai 
horizontai blaivėjo ir ateiviui šviesesnę 

I

ateit, nešė tačiau, sukurtos dvasinės ge
rybės metams bėgant, pamažu ėmė 
nykti. Pačių lietuvių pasistatyta bažny
čia, įkurtos mokyklos, sutvertos orga
nizacijos ir, pagaliau spauda, — po eilės 
metų pavirto dvasiniais griuvėsiais, ku
riuos bandoma pridengti nerealiomis, 
išpūstomis fantastiškomis i dėjo m is, tiks
lo nepasiekiamomis svajonėmis.

*
Lietuvių spauda Brazilijoj po karo 

nesustiprėjo, nors mėginimų buvo daug. 
"Žinios", "Mūsų Lietuva", vėliau šyp
senų laikraštis "Garnys", kolonijos ap
gailestavimui, jų leidėjai neatlaikė pasi
imtos naštos skleisti lietuvišką žodi sa

vo broliams svetimoje žemėje. "Garnys", 
šypsodamas apleido pasirinktą misiją 
braidžioti po lietuviškas pelkes, liūd
nai suglaudė savo sparnus ant visados. 
Žinokitės. "Mūsų Lietuva" daug vilčių 
žadėjusi lietuviškam pasauliui spaudos 
srityje ir turėdama savo pastogėje ge
riausius, Lietuvoje išprusintus, rašto 
žmones informuoti skaitytojus ir jiems 
padėti painius uždavinius spręsti, ne

Stasys Vancevičius 
Faktinas "Gintaro" redaktorius

kartą sušlubavo pritrūkusi sveikatos ir, 
ne kartą Šaukėsi pagelbos, kad išvengus 
liūdno savo kolegų likimo.

Nors nusilpus, bet praeitais metais 
dar atšventė savo amžiaus 35 metus, 
aplanko dar čia išdygusias lietuviškas 
pastoges ir suteikia žinių apie dvasinį 
lietuvių smuMcėjimą.

"Žinios," pirmutinis po karo išėjęs 
pasaulin lietuviškas laikraštis ir pirmai
siais metais sulaukęs didelio pritarimo, 
po kelerių metų kelionės, irgi pavargo, 
ėmė silpnėti turiniu ir retinti savo žings
nius, — ne visada laiku pasi rody dado sa
vo skaitytojams. Ekonominiai sunku
mai ir kitos priežastys vertė leidėjus 
jieškoti išeities ir, kad neapvylus skaity
tojų, laikraščio leidimą pavesti.dides
nei žmonių grupei. 1956 metais, Al. 
Bumblis, pagrindinis "Žinių" leidėjas,

1 dalį savo spaustuvės Baltika reikmenų
— visą lietuvišką raidyną — dovanojo 
neseniai pradėjusiai veikti Lietuvių Kul
tūros Draugijai, kuri, ne po ilgo laiko, 
perėmė savo žinion ir laikraščio leidi
mą, pažadėdama reguliariai "Žinias" 
leisti kiekvieną savaitę. Kultūros draugi
ja buvo sudaryta iŠ senųjų ir pokario 
emigrantų — "Mūsų Lietuvos" disiden-

| tų. Draugijai vadovavo ir laikraštį tvar- 
i kė visiems žinomas ir prityręs spaudos 
darbininkas St. Vancevičius, šitokis lai
kraščio persitvarkymas, buvo paskuti
nės "Žinių" viltys išsilaikyti gyvoms ir 
išsaugoti savo užimtą poziciją atėjus pa-

i saulin. 1957 m. rugsėjo mėn., Kultūros 
. dr-ja nutarė laikraštį pertvarkyti, būtent: 
vieton dvisavaitraščio, "paversti Žinias 
populiariu mėnesiniu žurnalu". Kodėl 
tokie pakeitimai nutarta daryti, Kultū
ros dr-ja nepasisakė, o tik pranešė tose 
pačiose "Žiniose",kad žurnalas vadin
sis "Gintaras" ir kad jo "registracija jau 
baigta, brazilų redaktorius jau surastas*
— žymus žurnalistas Hernanti T.Sant' 
Ana" ir kad lapkričio m. (1957 m.) pa
sirodysiąs kolonijai.

(Bus daugiau)
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ŠIRDIES PRIEPUOLIAI
21 būdas išvengti širdies priepuolio

"Catholic Digest" 1982 m. rugpjū
čio numeryje išspausdino S. Bechtelio 
straipsnį "21 Ways to Prevent a Heart 
Attack", kurio santrauką čia pateikiu.

Sekančios žinios, atrinktos iš naujau
sių medicinos tyrinėjimų, yra vienas iš 
geriausių būdų sumažinti galimybę šir
dies priepuoliui.

1. Venkite cukraus. JAV žemės ūkio 
departamento žmogaus maitinimo stu
dijos nustatė, kad asmenys, turj sunku
mų su angliavandenių apykaita, ypač 
vyrai, gali sudaryti pavojų savo širdims 
tokia cukringa dieta, kurią vartoja eili
nis amerikietis. Cukrus padidina choles
teroli ir trigliceridus (kraujo riebalus).

2. Nerūkykite, ypač cigarečių. Viena 
studija po kitos rodo, kad rūkymas yra 
viena pavojingiausių priežasčių širdies 
priepuoliui. Kūnas greitai atsigauna,jei
gu nustojama rūkyti.

3. Reguliariai mankŠtinkitės. Yra pa
tirta, kad reguliari fizinė mankšta, jei
gu yra pakankamai energinga, gali suma
žinti širdies ligos pavojų.

4. Mažinkite svorj. Daug studijų ran
da ryšj tarp nutukimo ir mirties širdies 
liga. Augštas kraujo spaudimas, žino
mas rizikos veiksnys, dažnai pasitaiko 
asmenyse, kurie turi perdaug svorio.

5. Išmokite pailsėti. Nekantrus,daug 
reikalaujantis, konkuruojantis elgesys, 
žinomas "tipo A" vardu, aiškiai turi ry
šj su padidėjusia Širdies priepuolių rizi
ka. Tai yra nuolatinė, paties žmogaus 
sudaryta jtampa, kuri gali būti mirtina. 
Poilsio technika, kaip""biofeedback" 
ir medfiiacija, sumažina kraujo spaudi
mą ir tuo pačiu pavojų.

6. Pašalinkite druskinę. Natris drus
koje (natris chloride) turi ryšj su augŠ- 
tu kraujo spaudimo išsivystymu tuose 
asmenyse, kurie yra jam jautrūs. Paša
linkite druskinę nuo stalo ir mažiau 
valgykite pgaminto maisto, kuriame 
dažnai yra perdaug druskos. Tai padės 
jums kontroliuoti kraujo spaudimą.

7. Sumažinkite riebalus ir choleste
rolį. Riebalai mėsoje, svieste, sūryje, 
grietinėlėje, nenugriebtame piene didi
na jūsų cholesterolio kiekj ir tuo pačiu 
širdies priepuolio pavojų. Kiaušinio try
nys, organų mėsa ir vėžliagyviai turi 
daug cholesterolio.

8. Česnakas. Neseniai mokslas nusta
tė, kad česnakas gali žymiai sumažinti 
cholesterolio kiekj mūsų kūne. Kepto 
Česnako kvapas sumažėja, bet nepraran
da kraujo valančios savybės.

9. Vaisiai. Jie yra skanūs, maistingi 
ir faktiškai be riebalų. Obuoliai ir apel-

MUStl LIETUVA

sinmiai vaisiai turi pektino, kuris suma
žina cholesterolj.

10. Vitaminas C. Jo trūkumas, ypaę 
pas senyvus asmenis, atrodo, pagreitina 
širdies ligos išsivystymą.

11. Kalcis sumažina cholesterolj ir 
trigliceridus.

12. Sojos baltymas, vartojamas die
toje vietoj gyvulinio baltymo, sumaži
na cholesterolj.

13. Vitaminas E sumažina choleste* 
rolj ir trigliceridus bei kraujo tromboci
tų susitelkimą.

14. Lecitinas. Jis yra esminė visų gy
vųjų ląstelių dalis, kuri mažina choles
terolj. Sojos pupelių lecitinas yra gau
namas grūdo ir kapsulės forma.

15. Žuvų taukai. Žuvis ir žuvų tau
kai turi daug esminių rūgščių, kurios, 
tarp kitų dalykų, sumažina kraujo trom
bocitų susitelkimą.

16. Magnis. Nauji tyrimai rodo, kad 
trumpos Širdies arterijų spazmos prade
da daug Širdies priepuolių. Šių spazmų 
kaltininkas yra trūkumas gyvybiškai 
svarbaus mineralo magnio, kurio yra 
gausu natūraliame maiste — riešutuose, 
pilnagrūdžiuose ir ankštiniuose auga
luose.

17. Branginkime savo draugus. Drau
gystė yra svarbi, nes žinoma, kad socia
linis vienišumas yra reikšmingas rizikos 
veiksnys. Dažniausiai pasitaiko širdies 
liga pas daugiausia atsiskyrusius asme
nis ir mažiausiai pas socialius žmones..

18. Juokis. Juokas yra sudėtinga fi
zinė mankšta, apimanti biocheminę, 
endokrininių liaukų ir kraujo apytakos 
sistemas, kurios, kartu veikdamos, pa
slaptingu būdu apsaugo nuo širdies 
priepuolio. Kaip pilvo juokas gydo, 
tiksliai nežinoma, bet vienas tyrinėto
jas mano, kad tai sumažina emocijas, 
ypač pykt j.

19. Švelni, meili priežiūra... drama
tiškai sumažina arteriosklerozę triu
šiuose, pareiškė Ohio valstybės univer
siteto tyrinėtojas. Ar tai veikia žmonė
se? Niekas nežino, bet nepakenktų iš
bandyti.

20. Išmokime atsipalaiduoti emoci
jų. Daug studijų rodo, kad nepertrau
kiama, ardanti emocija, kaip įniršimas, 
nerimas ar nusivylimas dėl planų ir vil
čių žlugimo, turi ryšj su anginos skaus
mu ar staigia mirtimi Širdies liga. Laiky
ti šiuos demonus viduje gali būti mirti
nai pavojinga. Išmokime atsipalaiduoti 
nuo jų.

21. Jeigu širdies liga yra įsigalėjusi , 
jūsų šeimoje, susirūpinkite.-Augštas 
kraujo spaudimas ir širdies arterijos li
ga turi tendenciją įsigalėti Šeimoje. Jei
gu tėvas ar motiną^ąr serga širdies

................. ................ . . -.J 
figa, tai reiškia, kad jūsų rizika yra di
desnė susirgti šia liga, negu kitų gyven
tojų. Jeigu tėvai ir neserga, vistiek rei
kėtų atkreipti dėmesį j šias 21 sugesti
jas.

Paruošė: J. Str.
"Tėviškės Žiburiai"

KAD TIK TĖVYNĖ BŪT

LAISVA...

Kada po stepę vėjai kaukė, 
Grūmojo rūškanas dangus, 
Tamsi naktis tavęs telaukė, 
Likimas juokės neramus. 

Vis bėgo vasaros benamės, 
Ir rudenų šalta širdis, 
O žiemos slinko čia neramios 
Žiedai gegužy nepražys.

Ilgėjais tėviškės arimų, 
Žaliųjų Ančios karklynų, 
Širdis pavargus nenurimo 
Kely pavojų ir kančių.

Svajojai rasti, .meilę tyrą, 
Priglausti širaį prie širdies, 
Sapnuos girdėjai skambant lyrą 
Ir tai suteikdavo vilties... 

' Dažnai suklupusi ant kelių
Prašei Aukščiausio paramos, 
Ir ta trumpa, karšta maldelė 
Kely suteikdavo šviesos. 

Tave lydėjo akys baisios, 
Iškrypę ir pikti veidai, 
l šoną žingsnį jei, paeisi, 
Žinok, gyvybės netekai.

Bet tu kantri, kukli mergaitė, 
Jaunoji Lietuvos dukra, 
Visus kančių kelius praeisi, 
Kad tik tėvynė būt laisva.

Sibiro dainius

*
KONGRESMANAS RAGINA IŠLEISTI 

PAŠTO ŽENKLĄ DARIUI IR GIRĖNUI 
PAMINĖTI

Kovo 6 d. kongresmanas William O. Li
pinski (D-lll..) JAV Atstovų Rūmuose 
paskelbė rezoliuciją (House Res. 457). (ku
ri ragiųa JAV Pašto Įstaigą 1985 m. iš
leisti ypatingą pašto ženklą Dariaus ir Gi
rėno 'transatlantinio skrydžio 50-sioms su 
kaktų vėms paminėti. (ELTA)



NR. 25 (1864) 1984.VI.28 MŪSŲ LIETUVA ŠV. KAZIMIERO METAI 7
Wl

■

MUSU
BLB-NĖS TARYBOS POSĖDIS

Šio mėn. 19 d., Sv. Kazimiero Para
pijos salėje jvyko BLB-nės Tarybos po
sėdis. Jame dalyvavo 12 tarybos nariu 
ir svečias iŠ Amerikos, kons. Povilas 
Gaučys.

Tarybos pirmininkas Jonas Tatarū- 
nas, pasveikino garbingą svečią ir pakvie
tė jj padaryti pranešimą. Kons. Povilas 
GauČys pakalbėjo apie lietuvišką veiki
mą Amerikoje ir pasidžiaugė, kad ir čia, 
Brazilijoje, lietuviu Bendruomenė veik
li. Tik apgailestavo, kad neturime šešta
dieninės lietuviškos mokyklos ir skatino 
stengtis ją organizuoti, jei ne šiais met 
tais, tai ateinančiais.

Po to sekė dienotvarkė, kurioje, pir
moje vietoje, valdybos pirmininkas, p. 
Alfonsas D. Petraitis, pranešė, kad iš
vyksta atostogom j Europą ir paprašė 
atleidimo nuo pareigu dviem mėnesiam. 
Jam, jo žmonai ir dukrai, buvo palinkė
ta laimingos kelionės.

Sekė pranešimas valdybos vice-pirmi- 
ninko, p. Aleksandro Valavičiaus, kuris 
turėdamas išvykti j Ameriką, ilgesniam 
laikui, patobulinti studijas, pranešė ne
galėsiąs tęsti savo pareigu Bendruome
nėj Šioje kadencijoje. BLB-hės pirminin
kas padėkojo jam už jo ilgu metu pirmi
ninkavimą Brazilijos Jaunimo Sąjungai ir 
Šioje kadencijoje BLB-nės vice-pirminin- 
kas. Palinkėjo sėkmės jo studijoje ir kad 
grįžęs vėl prisidėtu prie lietuvių organi
zacijų vadovybės, kuriose visuomet pa
sižymėjo savo veiklumu ir lietuvybės 
reikalu supratimu. Kadangi Šių dviejų 
pasitraukimas palieka BLB-nę be vado
vybės, Taryba nutarė:

1. įgalioti Tarybos pirmininką, p. Jo
ną Tatarūną, akumuluoti ir Valdybos 
pirmininko pareigas, iki p. Alfonso D. 
Peteaičio grįžimo.

2. Išrinko vice-pirmininko pareigom 
p. Alfonsą Kublicką, iki šios kadencijos 
termino.

3. Papildyti Tarybos sąstatui, pakvie
tė užimti Tarybos nario pareigas pirmą 
kandidatą p. Antaną Rudį.

Po to, buvo perskaityta Dr. Vytauto 
Dambravos pakvietimas dalyvauti Piety 
Amerikos Kongrese, kuris įvyks Cara
cas mieste, i.:

Dėl laiko stokos ir finansiniu sunku
mu iki šiol neatsirado kandidato, kuris 
galėtu atstovauti BLB-nę tame kongre
se.

Sekė kap. Juozo Oiuvinsko pasisaky
mai apie musu kolonijos reikalus ir ap
gailestavo kad laiškas įteiktas Tarybos 
pirmininkui 1983 m. gruodžio 20 d. 
nebuvo Tarybos svarstomas. Be to, kai
po revizijos komisijos narys, Kap. Juo
zas Čiuvinskas priminė, kad šių metu > 
Kultūros pajamų ir išlaidu sąskaita dar

ŽINIOS
nebuvo paskelbta ir kad tą rengėjai, 
būtent Muziejaus ir Archyvo Komisija, 
turėtu tą parūpinti.

Tarybos pirmininkas priminė, kad 
4 liepos, 12,30 vai., Terraço Italia res- 
taurane rengiami pietūs laureato Povi
lo Gaučio pagerbimui, kartu su Acadeū 
mia Paulista de Letras akademikais. 
Lietuviai, kurie norėtu dalyvauti, galės 
užsirašyti toje pačioje vietoje.

Sekretorius

AJA
MOŠŲ MIRUSIEJI
Birželio 18Jacarei mieste, netoli 

São Paulo, mirė VINCAS KLIMEIKA.
Buvo gimęs 1902 metais Žaslių vals

čiuje, Traku apskrity. Lietuvoje tarna
vo kariuomenėje ulonu pulke. Vėliau 
išėjo j policijos rezervą. Visą laiką buvo 
foto mėgėjas.

| Braziliją atvyko 1927 metais. Pagy
venęs kiek São Paule, persikėlė j Jaca- 
rei, kur vedė vietinę. Baigė fotografo , 
specialisto kursą ir tapo savo meno pro
fesionalu. Buvo fotografas "de elite", 
visų pageidaujamas.

Paliko liūdesy dukrą Editę, žentą 
Cartos Zanutto, tris anūkus ir du proa
nūkius. Be to, paliko gedule brolį Joną, 
gyvenantį Casa Verdėje, ir seseris Mika
liną ir Stasę.

Buvo palaidotas Jacarei kapinėse.

PARDUODAME]
AUTOMOBILIAMS

LIPINĖLIUS - Adesivos 
SKYDELIUS su grandinėlėmis 
Chaveiros com emblema Vytis.

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJ

Birželio 24-tos rytą rastas negyvas 
lovoj ADOMAS CEPELIS, gyvenantis 
pas Žutautus, Parque da Moóca.

Gimęs 1903.XI1.3, Rudeliu kaime 
Rokiškio apskrity, atvyko j Braziliją 
1930 metais. Pradžioj dirbo prie Mar
tinelli dangoraižio statybos; perėjęs 
kaip Švaros palaikytojas kunigu semina
rijoje I pi rangoje; 1935 metais stojo

kaip arkivyskupo Dom José Gãspárri 
artimas pagalbininkas ir namu Šeimi
ninkas. Tas pareigas ėjo su Dom Carlos 
Carmelo Vasconcelos Mota, Dom Ag
nei Io Rossi ir Dom Paulo Evaristo, bū
damas tarp Šių augŠtų dvasiškiu .palydo
vas, sargas ir "homem de honra". Šio
se pareigose, kartu su a.a. Stasiu Žutau
tu, daug prisidėjo prie lietuviu vardo 
išgarsinimo São Paulo kurijoje; ir per 
juodu buvo atviras kelias lietuviams vi
sais reikalais.

Nuo 1970 metu, palikęs tarnybą, 
apsigyveno pas Aldoną ir Stasį Žutau
tus. Ten ir mirė Šio birželio 24 dienos 
naktį.

Buvo palaidotas Getsemani kapinė
se. Šermeninėj, prie karsto, stovėjo 
São Paulo Kurijos ir jo bičiulių vainikai. 
Mišiose, kurias laikė kun. Pr. Gavėnas, 
dalyvavo kurijos advokatas Dr. Edson, 
kardinolo sekretorė sess. Lourdes ir 
vienas kunigas, kardinolo atstovas.

7-tos dienos Mišios bus šv. Kazimie
ro koplyčioj birželio 3CLšeštadienj, 
18 valandą. ®

Viešpats teduoda mūsų mirusiems 
amžiną atlyginimą.

IEŠKOMA MOTERS

Reikia vienos lietuvės moters prižiū
rėti ligonei lietuvei. Adresas: Rua da 
Graça 927, 2o andar,-apt.3, Bom Re
tiro.
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MŪSŲ ŽINIOS
LIETUVIŲ KATALIKŲ ŠV. JUOZA
PO BENDRUOMENĖS NARIŲ SUSI
RINKIMAS Šaukiamas liepos mėnesio 
1 dieną, 16 vai. Jaunimo namuose.

Be einamųjų reikalu susirinkime bus 
paminėtas Šv. Kazimiero Jubiįėjus.

K. J. Šeškevičius 
Pirmininkas

Aldona Černiauskaitė-Fernandes 
Sekretorė

ATOSTOGOS LITUANIKOJE
Žiemos atostogų metu (Liepos mė

nesį) Lituanikoje veiks Svečių Namas. 
Norintieji atostogas praleisti Lituaniko
je rezervuokite vietą. Telef. 63-59-75.

ŠV! KAZIMIERO JUBILÉJAUS 
MINĖJIMAS

Vila Zelinoje įvyks Liepos mėnesio 
1 dieną 16 vai. Jaunimo namuose.

Visi kviečiami dalyvauti.

FÉRIAS NA ESTÂNCIA LITUANIKA 
(ATIBAIA)

Ambiente agradável para Você e 
seus filhos.

Rezervas fone: 63-5975.

JAUNIMAS RAŠO
Lietuvių kalbos ir kultūros kurso 

lankytojai PUC (São Paulo Kataliku 
universitete) pradėjo rašinėti lietuviš
kom temom. Praėjusiam ML Em Portu
guês numery (Nr. 14) pareiškė savo 
įspūdžius apie aplankytą Imigrantu pa
rodą — "Reminiscencias da VIII Expo
sição dos Imigrantes — 1984". Rašinė
liuose pasireiškė Sandra Cristina Mika
lauskaitė, Clovis Almir Vital de Uzeda, 
Sandra Pakalnytė, Cristina Korsakaitė, 
Belkiss Rabello, Helena Vaitkevičius 
de Uzeda.

— Bet kad nerašo lietuviškai, — gal 
nevienas pasakys. — Ir kam tas lietuviu 
kalbos kursas, jei rašo tik portugališkai? 
Argi dar neišmoko lietuviškai rašyti? — 
ir numos ranka.

Lengva pasakyti. Dar lengviau panie
kinamai numoti ranka. Kiek sunkiau 
pagalvoti: O aš, po 50 — 60 — gal 80 
metų, kai esu lietuvis - lietuvė, ar mo
ku lietuviškai rašyti? Ar jau kada ką 
nors lietuviškai parašiau? O kad ir ne
lietuviškai, kad ir kitataučiai ką nors 
daugiau sužinotu apie Lietuvą, lietuvius, 
jų kalbą, meną, papročius, kultūrą?...

Tad reikia tik džiaugtis, kad jauni
mas pradeda daugiau domėtis lietuviš
kom temom. Ir itin reikia sveikinti 
PUC lietuviu kalbos ir kultūros dėstyto
jus— p. H. Mošinskienę, p. Liuciją Bu-
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BRAZILIJOS LIETUVIŲ SĄJUNG A-AL1AN Ç A
Lietuviu spaudos rėmėjams širdingai dėkoja
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1984 m. liepos 15 dieną IŠVYKAI LITUANIKĄ, 

Bus pagerbti Kultūros Parodos darbuotojai ir 
Imigrantų Olimpiados sportininkai.
Autobusai - tel. 216 78 80: Ant. Rudys 
Pakvietimai - tel. 63 73 44: Jonas Tatarūnas

trimaviČienę, p-lę Angelą Joteikaitą bei 
kitus lektorius, kurios ir kurie stengia
si perduoti, kartu su kalba, ir lietuviu 
kultūros elementus. Visa tai, aišku; tu
rėtu būt praplėsta šeimos aplinkoj, be 
kurios ilgai neišsilaikys nei išmokti žo
džiai, nei išgirstos žinios. PAGRINDI
NĖ LIETUVIŲ KALBOS MOKYKLA 
YRA LIETUVIŠKA ŠEIMA. Taip bu
vo caro priespaudos laikais; taip yra ir 
laisvojoj išeivijoj.

Tad ar jau pradėjom ŠEIMOJ KAL
BĖTIS, DAINUOTI, SKAITYTI, MELS
TIS... lietuviškai? — Kitos išei
ties lietuvybei palaikyti ir išlaikyti nė
ra.

Šiam reikalui yra ir pas mus, Brazili
joj, kad ir nedaug, bet šiokių tokių ir 
medžiaginiu priemonių. Yra ir garsinis 
(audio visual) lietuvių kalbos kursas; 
yra lietuviškų plokštelių bei juostelių; 
yra portugaiųdietuvių žodynėlis; yra 
lengvo turinio leidinėlių; gal dar yra 
ir... senelis ar senelė mokantys lietuviš
kai. Yra — ar turi būti — ir lietuviška 
mokykla...

Gi kur sunku turėti lietuvišką mokyk
lą ir vienai Šeimai sunku sudaryti "litua
nistinį kursą", galėtų dvi, trys, penkios 
Šeimos susidėti — susirinkti (ar surink
ti vaikus) nusistatyta tvarka ir ištver
mingai laikytis nusistatymo: "Šiandien 
mes kalbame lietuviškai". O tas "kal
bame" gali būti keli žodžiai, keturios 
eilutės kokio eilėraštuko, linksma daine
lė, lietuviškas žaidimėlis ir pan.

Pastoviai ir ištvermingai einant ir 
šiuo, nors duobėtu ir negrėstu kėliu, šį 
tą galima pasiekti ir lietuvybės palaiky
mo pastangose.

Kas duos JAU KONKREČIŲ PASIŪ
LYMŲ? (KPG)

RENGIAMA IŠVYKA
Yra rengiama Sąjungos-Aliança išvy- 

ka-ekskursija į šiltus vandenis — Caldas 
Novas, rugpjūčio (agosto) 13 dieną. 
Kas nori, gali įsirašyti. Telef. 92.3309.

SĄJUNGA REMIA SPAUDĄ
Brazilijos Lietuviu Sąjunga-Alianęa 

nutarė paremti lietuviu spaudą, iki me
tų galo kas mėnesį išleisdama MŪSŲ 
LIETUVOS Garbės Leidėjo numerį ir 
tą darbą paremdama mėnesine 100.000 
suma.

IEŠKOMA VAISTŲ
Reikalingi vaistai mūsų ligoniams ir 

seneliams:
— Diabinese
— Iridux
— Vitaminas (visokiu)
— Expectorante (visokiu)
Jeigu kas turėtu kitokiu vaistų, ku

rie jam nebereikalingi, prašome taip 
pat neišmesti — atvežkite j šv. Kazimie
ro parapijos kleboniją arba nors praneš
kite telef. 273-0338.

Gavome iš V. Zelinos L Katalikių 
Moterą D-jos Cr$.50.000,00 (penkias
dešimt tūkstančių kruzeirų), už kuriuos 
perkama ligoniams bei seneliams reika
lingu vaistų. Lai Dievas Jums atlygina.’

Labdaros Ratelis

GERIAUSIA DOVANA 
LIETUVIŠKA KNYGA.
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