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Lietuvos jaunimas nešu musu tautinę vėliavą j Gedimino kalną iškilmingam jos pakėlimui spaiio 7

Pirmą kartą, po 40 metų, spalio 7-tą 
dieną, 10-tą valandą ryto, Lietuvos tau
tinė vėliava suplevėsavo Gedimino kal
no pilies boks’te, ir tas rytas virto tau
tos šventė. Tik is’ vakaro sužinoję apie 
patį LTSR Auks’čiausios Tarybos prezi
diumo įsaką, jau pries’ valandą ėmė 
plaukti į Gedimino aiks’tę minios. Plau
kė žmonės, plaukė ir tautinės vėliavos
- senos, skylėtos, is’blukusios, ir nau

jos, s’viežiai pasiūtos, įvairiausių dydžių 
ir atspalvių. Ir kai varpinės bokšto lai
krodis išmušė paskutinį dūžį, o pilies 
bokšte suplevėsavo trispalvė, iš dešim
čių tūkstančių krūtinių \visa aikštė ir 
jos prieigos buvo pilnutės) nuošė galin
gas obalsis, Lietuva, Lietuva.

Mitinge kalbėjo profesoriui rašytojai 
ir filosofai. Dar ilgai nesiskirstė žmonės 
iš aikštės. Visi užversdavo galvas ir žiū
rėjo aukštyn, tarsi netikėdami savo aki
mis, kad po tiek dešimtmečių baugini
mų, grąsinimų ir bausmių, jei kas nors 
kur nots išdrįsdavo prisiminti trispalvę, 

dabar ji vėl pievesuoja virš Lietuvos, ir 
tikėkim - amžinai. Prasidėjo improvi
zuoti koncertai, žmonės spietėsi būre
liais ir linksminosi.

Kaune panašios iškurnės jvyko spalio 
9 dieną, sekmadienį. Tautinė vėliava čia 
buvo iškilmingai palydėta iš Architektų 
namų. Katedroje, galingam chorui už
traukus giesmę, "Marija, Marija" nuai- ’ 
dėjus jaudinantiems žodžiams, vėliava 
buvo pašventinta. Ir su "Tautiška gies
me" ji buvo išlydėta iš katedros link 
Kauno pilies, o paskui per visą miestą 
nešta iki istorijos muziejaus sodelio, 
kad 16 vaiandą, skambant varpams, su
plazdėtų muziejaus boks’te. Rodos, vi
sas Kaunas susirinko j šią šventę, tokio 
didelio susibūrimo neatsiminė nei pagy
venę, nei jauni.

Tegul ši diena būna mūsų visų klaidų 
taisymo pradžia, - tokia mintis nuskam 
bėjo kauniečių šventėje. Tegul trispalvė 
vėliava suvienija tautą konkretiems dar
bams.

-tą dieną, po 40 metu 
(Sutrumpintas Aldonos Žemaitytės 
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SĄJŪDŽIO STEIGIAMASIS SUVAŽIĄ 
VIMAS VILNIUJE

Išrinktas seimas. Grąžinta Vilniaus ka
tedra, 200.000 minios demonstracija

Spalio 20-23 d.d. Vilniuje vyko Lie
tuvos persitvarkymo sąjūdžio steigiama
sis suvažiavimas-kongresas. Sąjūdis turi 
300 vietinių vienetų ir 150.000 narių. 
Kongresas suplanuotas pagal dr. J. Ba
sanavičiaus 1905 m. vadovautą seimą. 
Kongrese dalyvavo 1000 Sąjūdžio atsto
vų ir 4000 kviestų svečių bei stebėtojų. 
Tarp jų buvo Lietuvos laisvės lygos ir 
Katalikų Bendrijos atstovai. Svečių tar
pe - PLB valdybos pirm. dr. V. Bieliaus 
kas ir Europos parlamento "Baltic Inter- 
group" generalinis sekretorius A. Kli- 
maitis. Buvo apie 100 įvairių kraštų ko
respondentų. Kongresas buvo transliuo
jamas per radiją ir rodomas televizijoje.
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Atidarymas
Iškilmingas suvažiavimo atidarymas 

įvyko spalio 22, šeštadienį, vėliavos pa
kėlimu Gedimino kalne, giedant Lietu
vos himną ir gaudžiant trimitams kalno 
viršūnėje ir apačioje sporto stadione. 
Posėdžiai vyko Sporto rūmuose. Svars
tyti Lietuvos vėliavos, simboliu, himno, 
konstitucijos, kultūrinės ir ekonominės 
autonomijos, ekologijos, švietimo refor
mos kLusimai. Išrinktas 220 narių sei
mas ir 25 žmonių vaidyba.

Naujas vadovas
Programoje buvo numatyta reikalau

ti Lietuvos komunistų partijos pirmojo 
sekretoriaus R. Songailos, antrojo sekre
toriaus ruso N. Mitkino ir vidaus reikalų 
ministério gen. mjr. S. Lisausko atsista
tydinimo. R. Songaila atsistatydino dar;'' 
prieš suvažiavimą — spalio 19 d. Sąjūdis 
tai laiko savo nuopelnu. Pasak rašytojo 
V. Petkevičiaus, "obuolys krinta nuo 
medžio, kai yra prinokęs. Bet stiprus vė
jas pageibsti". Jo vietą užėmė Algirdas 
Brazauskas, 56 m. amžiaus, inžinierius 
ir ekonomistas, pritariąs tautiniam judė
jimui. Paskutinėmis žiniomis, atsistaty
dino ir II sekr. N. Mitkinas su gen.mjr. 
S. Lisausku.

Didžiulė demonstracija
Šeštadienio vakarą, kaip skeibė 

spauda, daugiau kaip 200.000 žmonių 
buvo susispietę prie Vilniaus katedros 
ir su žvakėmis rankose žygiavo sostinės 
gatvėmis, giedodami Lietuvos himną, 
kai kurie ant pečiu nešdami mažus vai
kus. Tai buvusi viena didžiausių de
monstracijų po H D. karo Iškilmingai 
plevėsavo anksčiau uždraustos Lietu
vos, Latvijos ir Estijos vėliavos.

Grąžinta katedra
Buvo skelbta ir atšaukta, kad paža

dėta sugrąžinti tikintiesiems Vilniaus 
katedrą. Net programoje buvo nu maty- 
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tos pamaldos katedroje. Abejones iš
sklaidė pats naujasis partijos I sekr. A. 
Brazauskas, pareiškęs savo kai boję, kad 
pirminei jos paskirčiai bus grąžinta ir 
Sv. Kazimiero šventovė. Spalio 23, sek
madienį, pamaldos vyko prie katedros 
durų. Jas koncelebravo Lietuvos kardi
nolas Vincentas Sladkevičius, vysk. Ju
lijonas Steponavičius ir kiti dvasininkai.

Spauda ' 1
Apie steigiamąjį kongresą gana daug 

rašė Toronto dienraš čiai "The Globe 
and Mail" spalio 22 laidoje pažymi,kad 
Lietuva buvusi inkorporuota į Sovietų 
Sąjungą nuo 1940 m., tačiau komuniz
mas nepajėgęs sužlugdyti tikėjimo, net 
ir bandydamas įvairiausias priemones. 
Katalikų Bendrija kaip tik buvusi ir tau
tinio vienijimo bazė. Dabar naujasis par
tijos sekretorius pripažįstąs Bendrijos ir 
Sąjūdžio nuopelnus ir persitvarkymo 
politikai. Partijos vadovai esą įsitikinę, 
kad greitai Lietuva ekonomiškai bus ne
priklausoma, tačiau paliksianti Sovietų 
Sąjungos dalimi.

Grįžo vyskupas
Tas pats laikraštis toliau rašo apie 

vysk. Julijoną Steponavičių. Jis tremty
je išbuvęs 27 metus. Tik neseniai jam 
buvo pasakyta, kad varžtai yra nuimti. 
Neseniai vyskupas buvo nuvykęs į Ro
mą susitikti su popiežiumi. Grįžo į Lie
tuvą spalio 21, penktadienį. Jį ankstyvą 
šaltą rytą Vilniaus geležim kebo stotyje 
sutiko 200 žmonių, kurie rankose LJke 
trispalves vėliavas ir giedojo giesmes. 
Laikraštis priduria, kad daugelis tiki, 
jog vysk. J. Steponavičius 1979 m. po-s 
piežiaus buvo paskirtas slaptuoju kardi
nolu.

Drąsi kalba
"The Toronto Star" spalio 23, sek- 

madienio laidoje rašo, kad suvažiavimo

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

Mini-sombrinhas. tipo Italiano e Alemão

Vicente Vítor Banys Ltda.
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dalyviai drįso reikalauti sovietu kariuo
menės atitraukimo iš Lietuvos. Cituoja 
Antaną Terlecką, Lietuvos laisvės lygos 
vadovą, kalbėjusį suvažiavime: "Mums 
buvo pasakyta, kad mažos tautos ne
gali gyventi atskirai nuo didelių tautų. 
Bet atėjo laikas įsitikinti, kad t J netie
sa". Šie jo žodžiai buvę palydėti ilgy 
atstovu plojimu ir ovacijom. Kalba bu
vusi transliuojama per radiją ir rodoma 
televizijoje. Tai esąs įrodymas, pažymi 
laikraštis, dramatiško Maskvos pasikei
timo baltiečių tautiškumo atžvilgiu.To
liau A. Terleckas kalbėjęs: "Daug žmo
nių šiame kongrese reikalauja ekono
minio suvereniteto, bet mes esame už 
pilną nepriklausomybę". Ne visi tJp 
kalbėję, bet dauguma kalbėtojų pasisa 
kę prieš Maskvos monopolį, baltiečLms 
primestą nuo 1940 m. Buvo reikaLuta 
atkurti Lietuvos valiutą, atgaivinti Ka
lėdų ir Velykų šventes, sustabdyti pi
giai apmokamą eksportą į kitas Sovie
tų Sąjungos dalis.

Pirmoji kalba
Įdomus momentas buvęs, kai tribū

noj pasirodė naujas komunistų partijos 
vadas Algirdas Brazauskas, savo pirmą 
viešą kaibą skyręs tiems, kuriuos jo 
pirmtakai norėjo sutriuškinti. Kalbėda
mas didžiulės trispalvės šešėly, Brazaus
kas pareiškęs: "Jūsų Sąjūdis atgaivino 
tautinę sąžinę. Dabar mes žinome, kad 
bet kokioje vienpartinėje valdymo sis
temoje reikia mechanizmo, per kurį bū
tų išreikštos opozicinės mintys" Jis bet
gi perspėjęs, kad partija negalinti tole
ruoti separatizmo. Tačiau pažadėjo, 
kad dabar valdžia kreipsianti dėmesį j 
opozicines pažiūras.

ELTOS pranešimas
Kongresui pasibaigus, VLIko EL

TOS įstJga turėjo pasikalbėjimą su An 
tanu Terlecku, kuris savo kalboje kon
grese reikaiavo Lietuvai laisvo apsispren 
dimo. Jo kalbai audringai pritarę kon 
greso atstovai. Taip dar kalbėjęs gydy 
tojas Andrius Butkevičius iš Anykščių 
ir istorikas Jurgis Oksas. Siūlymą išsto
ti iš Sovietų Sąjungos Sąjūdis atmetęs . 
A. Terleckas taipogi patvirtino kitų 
šaltiniu žinią, kad rusas ll sekr. N. Mit
kinas atsistatydinęs. Taip pat patvirtino 
žinią, kad grąžinta katedra.

"The Toronto Star" spaiio 24 d. pir
mame pusLpyje paskelbė, kad Lietuvos 
persitvarkymo sąjūdžio suvažiavime vy
ko karštos diskusijos. Vieni reikalavo
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Audra Kubiliūtė »

SKAITYTI AR NESKAITYTI?
Kokią naudą teikia lietuviška knyga?

Užbaikite šį sakinį, pasirinkdami vie
ną (ar daugiau) iš pateiktų atsakymų: 
Neskaitau lietuviškų knygų, nes (a) ži
nau, kad man bus neįdomu, (b) tai bū
tų darbas, o ne malonumas, (c) nieko 
naujo nesužinosiu, (d) bus per sunki 
kalba ir nesusigaudysiu, kas ten vyksta, 
(e, neturiu knygų ir nežinau, kur jų 
gauti, (f) lietuvių rašytojų knygos nuo
bodžios, (g) mano literatūros mokyto- 
jas/mokytoja lituanistinėje mokykloje 
mane atbaidė nuo jų, ar (h) mano tėvai 
jas skaito, tad užtikrintai neatitiks ma
no skoniui.

SĄJŪDŽIO STEIGIAMASIS SUVAŽIAVIMAS 
VILNIUJE

autonominių laisvių visose gyvenimo
srityse, kiti tiesiog - nepriklausomybės.
Antrą kartą ka lbėjo naujasis partijos se
kretorius Algirdas Brazauskas, perspė
damas Sąjūdžio atstovus neįsivelti į pa
vojingą politinę retoriką. Kvietė būti 
kantriais, nes visų problemų po 40 me
tų iš karto nebus galima išspręsti. Taip 
kalbėjęs per pamokslą ir Lietuvon kardi
nolas Vincentas Sladkevičius. Apie Są-. 
jūdį naujasis partijos vadovas pasakęs: 
“Partija pareiškė man pasitikėjimą, bet 
man svarbiau jūsų pasitikėjimas“. Suva
žiavime buvo konstatuota, kad Lietuvos 
aneksavimas buvo nelegalus aktas ir ked 
lietuvių istorija pokario laikotarpiu bu
vo iškraipoma. Tai buvo viešai paskelbta 
per radiją.

“The Globe and Mail“ spalio 24 d. 
rašė, kad prie Vilniaus katedros spalio 
23, sekmadieni,kardinolas Vincentas 
Sladkevičius su kitais aštuoniais dvasi
ninkais pirmą kartą po beveik keturių 
dešimtmečių konceiebravo Mišias. Jose 
dalyvavo 30.000 maldininkų. Spalio 22, 
šeštadienį, Lietuvos persitvarkymo sąjū
džio suvažiavime partijos vadovai paskel
bė, kad katedra grąžinama tikintiesiems 
tuojau ir be jokių sąlygų. Tačiau jos ne
suspėta vėl pašventinti, todėl Mišios bu
vo laikomos lauke. J.

“Tėviškės Žiburiai“

COMERCIAL
BEBIDAS FINAS EM GERAL, NACIONAIS E. ESTRANGEIRAS

WISK1E8 - CHAMPANHES - CONHAQUES • LICORES - AGUARDENTES 
‘ CERVEJAS - REFRIGERANTES - SUCOS • AGUAS MINERAIS - ETC.

ACEITAM»SE ENCOMENDAS PARA" FESTAS EM GERAL
CASAMENTOS, BATIZADOS. ANIVERSÁRIOS, CONFRATERNIZAÇÕES, ETC.

PROGRAME SUA FESTA E
DEIXE AS BEBIDAS SOB NOSSA RESPONSABILIDADE,

Rua Manaiáa, 7 - CEP 63140 - Fone; 215-6227 - Vila Zelina • Si Paulo

Kodėl aš pati skaitau lietuviškas kny
gas? Dažnai darbo reikalais man teko 
gyventi vietovėse, kuriose nėra lietuvių. 
Pastebėjau, kad kuo ilgesnį laiką nekal
bėjau lietuviškai, juo labiau teko “liežu
vį laužyti“ prabilus lietuviškai. Lietuviš
ki žurnalai ir laikraščiai mane pasiekda
vo su pavėluotam žiniom. Dažniausiai, 
kaip daugelis mano bendraamžių, tik 
pažvelgdavau į nuotraukas, “pletkų“ 
skyrius, ir, retkračiais, j savotiškai įdo
mius vedamuosius. Paštininkas, porą 
kartų atnešęs dideles telefono sąskaitas, 
atbaido nuo ilgų pasikalbėjimų su na
mais.

Priėjau išvados, kad gal būtų nebloga 
idėja paskaityti kokią vieną kitą 'ietuviš- 
ką knygą. Tie iš mūsų, kurie seniai bai
gė lituanistines mokyklas, retai skaito 
lietuviškas knygas. Kadangi skaitau la
bai daug angliškų knygų, užsimojau 
perskaityti bent vieną lietuvišką knygą 
per mėnesį.

Iš pradžių, buvo sunku nuspręsti, ką 
skaityti. Yra mažai lietuviškų knygų, 
išeivijoje parašytų jaunimui tarp, saky
kim 13-18 metų. Buvau atpratus nuo 
skaitymo lietuvių kalba. Mano tikslas: 
surasti įdomių, vyresniems taikytų kny
gų, ne per sunkiausių kalbos atžvilgiu. 
Paprašiau siūlymų iš įvairių žmonių ir, 
pagaliau susidarius šiokį tokį sąrašą,pra
dėjau jas skaityti.

Mano laimei, tėvai per daugelį metų 
buvo surinkę šiek tiek lietuvių autorių 
knygų. Kitas pasiskolinau, o dar kitas 
nusipirkau. Nustebau, kad buvo galima 
nusipirkti knygų tiek metų po jų iš
spausdinimo, nežiūrint, kad tik mažas 
tiražas buvo išspausdintas. Pasidarė 
gaila lietuvių rašytojų, kai pamačiau, 
kiek jų knygų lentynose renka dulkes.»

“Akademinių prošvaisčių“ redakto
rei Ritai Likanderytei paprašius, čia su
rašiau tas knygas, kurios man patiko, 
ir kurias buvo smagu ir įdomu skaityti. 
Čia nei išsamus sąrašas, nei literatūros 
žinovės išmanymas. Negaliu uiti krinti, 
kad tos knygos, kurios man patiko, ir 
jums patis ar, atvirkščiai, kad tos kny
gos, kurios man nepatiko, jums nepa
tiks. Skaičiau, kad savo lietuvių kalbos 
žodyną praplėsčiau, savo pasaulėžiūrą 
paįvairinčiau. Buvo įdomu sužinoti, 

kai p lietuvių rašytojai dėstė savo min 
tis, apie ką jie rašė. Kai kurios knygos 
padėjo man suprasti tėvų pergyvenimus 
karo metu: jos tikrai vertingos mums, 
kurie nesame pergyveną karo košmaro 
ir nevisuomet suprantame tėvų, paliku
sių jaunystėje tėvynę, liūdesį.

Toliau surašau knygas, kurias aš pati 
perskaičiau ir kurios man patiko. Ban
džiau surūšiuoti jas pagal jų lietuvių 
kalbos sunkumo laipsnį.

Pradžiai siūlau Jankutės “Nuo devy
nių iki pirmos“, Brazytės-Bindokienės 
“Viena pasaulyje“, Radzevičiūtės “Bai
susis senelis“ Tikrai lengvai skaitomos 
ir įdomios Belgijoje gyvenančio auto 
riaus Cinzo knygos: “Brolio Mykolo 
gatvė“, “Raudonojo arklio vasara“ 
“Mona“ ir “Švento Petro šunynas“ 
Cinzo knygos parašytos šių dienų temo 
mis: pavyzdžiui, “Raudonojo arklio va
saros“ herojus yra jaunas daktaras, per 
gyvenantis LSD pabandymo pasekmes.

Tiems, kuriems geriau patrinka trum
pos apysakos, siūlyčiau Juozo Toiiušio 
“Tryliktoji laida“ ir “Susitikimas prie 
katedros“. Šiose knygose aprašyti grįžu 
šio į Lietuvą “dipuko“ išgyvenimai. 
Taip pat Barono “30 istorijų suaugu 
siems“ ir “Šilko tinklai“, ir Barėno 
“Kilogramas cukraus“ tinka šiai grupei.

įsismaginus, siūlyčiau Pukelevičiūtės 
knygas: “Naujųjų metų istorija“, “Rug
sėjo šeštadienis“, “Devintas lapas“ 
“Marco Polo Lietuvoje“, Pūkelevičiū- 
tės “Aštuoni lapai“ man buvo sunkes
nė, teįpusėjau, reikės grįžti prie jos. 
“Naujųjų metų istoriją“ skaitant, įaiky 
kite prie rankos nosinęi Romano “Dul
kės raudonam saulėleidy“ ir Barono 
“Abraomas ir sūnus“ man irgi patiko. 
Alės Rūtas “Pirmieji svetur“ aprašė
pirmųjų ateivių gyvenimą Pensilvanijo
je. Tininio “Dailininko žmona“ buvo 
įdomi ir truputį kitokia: veiksmas vyks 
ta Australijoje — gal bus įdomi šių me
tų kongresantams?

Siūlyčiau Spalio “Vienos kartos isto 
rija“ ciklą skaityti iš eilės (ne kaip aš), 
nes jis labai įdomus autorius, t.y. šia 
tvarka: “Gatvės berniuko nuotykiai“. 
“Ant ribos“, “Alma Mater“, “Rezisten 
cija“, “Mergaitė iš geto“, “Širdis iš gra
nito“ ir “Auksinio saulėlydžio gundy-
mai".

Pažengusiems skaitytojams rimtai 
siūlau Pietario “Algimanto“ nepradėti 

Ç Dra. HELGA HEHING^ 
MÉDICA - GYDYTOJA

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

Fone: 265-7590 |
De 2a a 6a. das 8 às 12 hs. e das 14 às 18 hs. į 
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vėlai vakare, nes šio istorinio romano 
nesinori padėti tol, kol neužbaigi. Al
meno "Sauja skatikų" (kol kas viena ( 
iš mano mėgstamiausių knygų) yra bū
tinas leidinys, i io detektyvinio romano 
mįslės išsprendimas pagauna dėmesįūr 
nesinori padėti, kol mįslė neišpręsta. 
Kitos pažengusiems knygos: Mykolai
čio-Putino ° Altorių šešėly", Simonai
tytės "Aukštųjų Šimonių likimas". Sa- 
velio, Grušo, Lankausko ir Apučio no
velės iš Lietuvos irgi buvo įdomios, skai
tytinos "pažengusių skaitytojų" grupei. 
Dramos mėgėjams siūlau Škėmos "Raš
tai I", "Raštai II 
kas pati tesu perskaičius dalį "Raštai II", 
bet jei kiti to paties pobūdžio, žinau, 
kad bus geri rinkiniai;. Ostrausko ir 
Landsbergio dramos man irgi patiko
Vaikai gintaro rūmuose , Landsbergio, * taj jstrsyti čekį Francisco Gavėnas arba 

buvo tikrai pritaikyta šiandienai. Petras Ruksys vardu ir pasiųsti paprastu
paštu. . .

Svei s
Aukščiausiojo palaimos, geros kloties, bei il

giausių metų, linkime Šv. Juozapo parapijos kle
bonui kun. JUOZUI ŠEŠKEVIČIUI gimtadienio 
proga.

Šv. Juozapo Vyrų Brolija g

lai;
Gabija Petrauskienė, ryšiai su kraštais 

ir lietuviška spauda;
Alvydas Saplys, Pasaulio Lietuvių Jau

nimo Sąjungos pirmininkas — visi iš 
Kanados.

ir ° Raštai IIIo. (Kol

GERIAUSIAS BŪDAS UŽSIMOKĖTI 
MŪSŲ, LIETUVOS PRENUMERATĄ,

buvo tikrai pritaikyta šiandienai.
Tuo baigiu savo sąrašą. Surašiau tik 

tas knygas, kurios man patiko. Dar net 
neįpusėjau savo surinkto skaitytinių 
knygų sąrašo. Jei mano sąrašas jums ne
patiks, paprašykite tėvų ar kitų pažįsta
mų siūlymų. Telieka skaitytojui iššūkis 
- pabandyk savo laimę lietuvių literatū
ros lobyne. Manau, kad maloniai nusteb
site. Sėkmės. ,Draugas ’

GRĘSIA IŠNYKIMAS
Amerikiečių mokslininkai padarė iš

vadą, kad dar šio šimtmečio pabaigoje 
išnyks šimtai tūkstančių augalų ir gyvū
nų rūšių. Tai bus viena didžiausių katas
trofų po dinozaurų išnykimo. Ypuč di- 

. dėlė grėsmė Afrikai, Azijai, Centrinei rr 
Pietų Amerikoms, kur katastrofiškai 
naikinami atogrąžų miškai. Dabar jų 

1 jau net 40% mažiau negu buvo prieš 
- keletą dešimtmečių.

PASAULIO LIETUVIU BENDRUO
MENĖS ŽINIARAŠTIS
Šių metų birželio mėnesį įvyko PLB 

suvažiavimas Toronte, Kanadoje. Suva
žiavimo metu buvo išrinkta nauja PLB 
Valdyba. Pilnas Valdybos sąstatas savo 
pareigas perdavė naujai Valdybai ben
drame posėdyje Čikagoje šių metų rug
pjūčio 27 d.

Pareigoms pasiskirstė sekančiai:
Dr. Vytautas Bieliauskas, pirmininkas 

ir švietimo reikalų vedėjas;
Algimantas Gureckas, ryšiai su kitatau

čiais;
Raimundas Kudukis, teisiniai, sociali- 

niai ir religiniai reikalai;
Horacijus Žibąs, iždininkas,
Bronius Nainys, Pasaulio Lietuvio re

daktorius, — visi iš JAV;
Dr. Vytautas Dambrava, visuomeniniai 

reikalai, — iš Venezuelos;
Eugenijus Čupiinskas, finansiniai reika

lai;
Algis Juozukonis, informacija ir ryšiai 

su kitataučių spauda;
Irena Lukoševičienė, kultūriniai reika-

W

Spausdiname prof. dr. Woifgang'o Schmid'o diagrama, kurios dėl vietos stokos 
negalėjome atspausdinti su straipsniu "SUKILIMAS INDOEUROPIEČIU KAL
BOTYROJE", M L-vos 42-me numeryje. Red.

N

TOCHMISCHBÂLTISCH -0

Paties prof. dr. Wolfgang P. Schmid’o padaryta schema, paskelbta knygoje 
„Osteuropa vor 2000 v. Chr.” (1978). Kalbų vardai duodami vokiškai: Baltisch
— baltų k., Keltisch — keltų k., Germanisch — germanų k., Italisch — italų k., 
Iranisch — iranėnų k., Slavisch — slavų k., Thrakisch — trakų k., Albanisch
— albanų k., Hlyrisch — ilyrų k., Tocharisch — tocharų k., Indisch — indų k., 
Armenisch — armėnų k., Hethitisch — hetitų k., Phrygisch — frigų k., Griechisch

KELTIS CM

80& NACIONAL DE ADTDWIOVEIS 
E PEÇAS Lida

A. SLIESORAITIS - G. BAČELIS

RUA JOÃO PESSOA, 261 ~ SANTOS TEL. 35-3721

LIGONIU DĖMESIUI
Šv. Kazimiero parapijoj yra 

dvi ligonių lovos. Jos kartais 
yra labai naudingos, bet sun
kiai gaunamos. Taip pat yra 
dvi ratuotos ligonių kėdės. Rei
kalui esant kreiptis j parapiją 

tel. 273-0338.
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ONA IR VYTAUTAS
Pirmą kartą šaltiniuose, Vytauto Di: 

džiojo žmona, Ona Vytautienė, buv-j 
minima 1382 m. Mat tais metais Vytau
tas buvo Jogailos kalinamas Krevų pilyje.

Lietuvos Metraštyje rašoma, kad bu
vo įsakyta Vytautą ir jo žmoną pilyje at
sargiai saugoti, kad nepaspruktų. Atei
davo į kambarį dvi moterys kunigaikš
tienės paguldyti. Ona išgirdusi, kad žmo
nes spėliojo, ar Jogaila žudysiąs Vytau
tą, kaip nužudęs jo tėvą Kęstutį. Jinai 
prikalbėjo Vytautą taip padaryti: kai 
ateis moterys ją paguldyti, tai jam apsi
vilkti vienos moteriškės drabužiais ir iš
eiti su antra moterim, anai gi pasilikti 
pas ją. Tada jis, persivilkęs vienos mo
ters drabužiais, išėjo su kita iš pilies ir 
pabėgo.

Tokiu būdu Vytautas buvo sumaniai 
išgelbėtas savo žmonos. Ji pasiliko kalė
jime už Vytautą ir už tai jai kliuvo visa 
Vytauto pabėgimo atsakomybė. Mano
ma. kad Ona už tai buvo viešai nubaus
ta ir gal būt rykštėmis išplakta.

Ona buvo ištikima ir atsidavusi Vy
tautui. Ji dalyvavo politiniuose įvykiuo
se, lydėjo vyrą kelionėse ir turėjo jam 
nemažai įtakos. Kaip reta anų laikų mo
teris, buvo išsilavinusi ir mokėjo skaityti.

Ona Vytautienė vėlesnių laikų istori
joje buvo labai svarbi visuomenininke 
ir politikė. Onutė buvo Sudimanto, Ei
šiškių valdovo, sesuo. Spėjama, kad ji * 
buvo kilusi iŠ Gedimino giminės.

Netrukus po vyro išgelbėjimo Ona 
nuvyko į Prūsiją pas Vytautą, kuris bu
vo Ordino globoje. Ji priėmė krikštą 
galbūt 1384 ar 1387 m. pas ordiną Lie
tuvos krikšto metu. Onai vėl teko vyrui 
padėti išsigelbėti, kai Prūsuose 1390- 
1392 m. ji buvo įkaitų sąraše, kartu su 
dukterim Sofija ir Vytauto seserim Rin- 
gaile. Vytautas išlaisvinęs Oną, išsiuntė 
ją į Lietuvą, kad ji prikalbėtų lietuvius 
būti palankesniems kryžiuočiams.

Vytautui susitaikius su Jogaila 1392 
m., Ona pasirašė du dokumentus— vie
ną Jadvygai, o antrą Jogailai. Dokumen
tuose kunigaikštienė prisiekė, jog Vy-.
tautas laikysis duotų pažadų. Tokius 
panašius dokumentus pasirašinėjo vyrai, 
kilę iš Gedimino giminės. Taigi "netie
sioginis įrodymas, kad ji yra kilusi iš

CONFECÇÃO
MODAS

Rua Solon, 773
CEP 01127

Sveikiname

Lapkričio 10 dieną vysk. VINCENTAS BRIZGYS švenčia 85-tą gimtadienį. 
Jo Ekselencija buv . įšventintas kunigu 1927 m. birželio 6 d. ir konsekruotas 
vyskupu 1940 m. gegužės 19 d. Tada Jis buvo jauniausias vyskupas visame pa
saulyje. Širdingai sveikiname Jo Eks Jenciją, linkime geros sveikatos ir gausios 
Viešpaties palaimos. ML.y0S darbuotojai ir skaitytojai

Gedimino giminės".
Jogaila tuo laiku ieškojo Onos prita

rimo ir ją apdovanojo visokiomis dova
nomis. Pati kunigaikštienė irgi buvo dos
ni: imperatorienei, Zigmo Liuksembur
giečio žmonai dovanojo perlais išsiuvi
nėtus batus, auksu išsiuvinėtus rankš
luosčius ir brangių kailių; savo dukte
riai Sofijai nuvežė brangias dovanas, jų 
tarpe šventuosius paveikslus, sidabru ir 
auksu papuoštus; Jogailos seseriai, susi
laukus dukros, Ona jai nuvežė gryno si
dabro lopšį.

Kunigaikštienė svečius vaišingai pri
imdavo pilyje. O ją taip pat visur iškil
mingai priėmė vokiečių riteriai, ją vadi-' 
nę "didžiai galinga kunigaikštiene". Vo

MASCULINA E

Fone: 221-6377 
São Paulo — Capital

FEMININA

Bom Retiro

kiečių riteriai stebėjosi Onos ir Jogailos 
sesers Aleksandros puošnumu. Jai apVap-. 
kius Marienverdery šv. Daratos kapą ir\. 
paaukojus bažnyčiai brangių audeklų, 
kryžiuočiai jai padovanojo dvi knygas, 
kuriomis ji labai džiaugėsi.

Visą savo gyvenimą Ona buvo nedrau
giška lenkams. Kai reikėjo pagelbos, ji 
kreipėsi į kryžiuočius. O vokiečiai, kry
žiuočių ordino magistrai, visaip ieškojo 
jos paiankumo: rašė laiškus, siuntinėjo 
brangias dovanas.

Pačios Onos išpranašavimas, kad po 
jos mirties Vytautui nesiseks, išsipildė 
— po jos mirties jo galybė mažėjo. Di
džioji Lietuvos kunigaikštienė Ona mirė 
1418 metais. Gal tai buvo žymiausia mo
teris Lietuvos istorijoje, kuri b. ndė jvy- ■ 
kius paveikti tautos labui.

Kaip matome šis garbingas vardas bu
vo tampriai surištas su kunigaikščictVy- ; 
tauto vardu. Gal ir dėlto šiais laikais pas 
mus yra plačiai paplitęs buvęs kunigikš- 
mus yra plačiai papiltęs buvęs kunigaikš- ; 
tienės vardas. Garbė mūsų dabartinėms į 
moterims turinčioms Onutės vardą. į

Vyturys



M US U L I ET U V A NR.44 (2079, 1988.XI.T0/

Vyskupas Vincentas Brizgys

PRELATĄ PIJŲ RAGAŽINSKĄ 
PRISIMENANT

Nors Prei. Pijus Ragažinskas ir aš gi
mę kaimyninėse parapijose — jis Liud
vinavo, o aš Daukšių, nors ir amžiumi 
nedaug skyrėmės, bet arčiau susipaži
nome tik Kunigų Seminarijoje. Ten 
kartu gyvenome jis du pirmuosius, o
aš du paskutiniuosius metus. Išsiskyrę 
iš Seminarijos nesusitikome arčiau gan 
ilgei. Kai jis buvo pašvęstas kunigu ir 
po kelių metų išvyko į Braziliją ten pa
tarnauti emigruojantiems lietuviams, 
tada aš mokiausi Romoje. Brazilijoje 
gyveno ir darbavosi São Paulo mieste. 
Kokį jį prisimena lietuviai Brazilijoje, 
tokios jis buvo prigimties: ramus, ma
žakalbis, visada su šypsena.

Apie jo pasišventimą lietuviams Bra
zilijoje gaii plačiau pasakyti tik patys 
Brazilijos lietuviai. Aš paminėsiu kelis 
faktus, kurie papildo tai kas buvo pami
nėta spaudoje apie jo veikią. Po išsisky
rimo iš Kunigų Seminarijos mudu vėl 
susitikome arčiau ir pasikalbėjome tik 
1955 metų liepos mėnesį Brazilijoje, 
Rio de Janeiro vykusio Pasaulio Eucha
ristinio kongreso proga. Daugiausia ka
nauninko Zenono Ignatavičiaus dėka, 
kuris tada darbavosi Rio de Janeiro arki
vyskupijos Kurijoje, tame kongrese lie
tuviai pasireiškė labai gražiai. Už tai, 
kad to kongreso dienomis lietuviai bu
vo plačiai minimi ir spaudoje ir per ra
dio, tai buvo kunigo Pijaus Ragažinsko 
dėka, kas bus paaiškinta kalbant toliau. 
Kongrese dalyvavo ir kunigas Pijus, su 
apie 150 lietuvių iš São P..ulo. Kongre-

” šo dienomis susitikdami su kunigu Pi
jum aptarėme mintį bandyti Pietų Ame
rikos Lietuvių kongresą. Jam plačiau 
papasakojau apie Amerikos Lietuviu 
Dienas, apie A.L.K. Federacijos susiva
žiavimus ir jų reikšmę lietuviams.

Kunigo Pijaus Ragažinsko iniciatyva, 
1965 metų vasario mėnesio 17-19 die
nomis įvyko São Paulo pirmas Pietų
Amerikos Lietuvių kongresas. Po kuni
go Pranciškaus Brazio, M.I.C. pašventi
mo vyskupu, vasario 12 dieną, porą die
nų pabuvęs Romoje, 15 dieną kartu su 
Ministeriais Stasiu Lozoraičiu ir Vaclo
vu Sidzikausku išskndome į Braziliją da
lyvauti Lietuvių kongrese São Paulo.OH@PPER!A iMsE9SOH@PP bTDA. i

CHOPP-PIZZA-QUEIJOS-FRIOS »
RESERVAS PARA FESTAS - MUSICA AO VIVO |

Rúa SOLON 1062 - Bom Retiro - Tel. 223-2333 g

Sveikiname 
musų mielą kleboną

KUNIGĄ JUOZĄ ŠEŠKEVIČIŲ
gimimo dienos proga. "ILGIAUSIŲ METŲ

Kongreso dienomis Brazilijos ir radio ir 
spauda tiek ir taip kalbėjo apie Lietuviu 
kongresą tarsi tai butų kokis nors visos 
Brazilijos svarbus įvykis. O tai kalbėjo 
todėl, kad kunigas Pijus Ragažinskas bu
vo žurnalistų sąjungos pirmininkas. Tai 
pasako, kiek ir kaip jis buvo žinomas 
Brazilijos spaudai, kokią nuomonę buvo 
sukūręs apie save ir lietuvius. Šio Pietų 
Amerikos Lietuvių kongreso proga, taip 
pat kunigo Pijaus Ragažinsko patvarky
mu Lietuvos Ministerial ir būrelis lietu
vių iankėme arkivyskupą, miesto majorą, 
buvome priimti São Paulo valstijos guber
natoriaus, kuris buvo žinomas kaip labai 
įtakingas to laik j Brazilijos valstybės rei
kaluose. Pokalbiu metu gubernatorius 
paėmė už rankos, per pečius apkabino 
kunigą Pijų Ragažinską ir mums tarė: 
Nežinote, tad žinokite, kad Braziliją val
dome mudu. Ta proga teko išgirsti, ko 
niekad neminėjo kunigas Pijus Ragažins
kas, ar kuris kitas lietuvis, kad nesenai 
įvykusio perversmo prieš prokomunisti
nį Brazi .įjos prezidentą vienas iš trijų to 
perversmo organizatorių buvęs ir kunigas 
Pijus Ragažinskas. Privačiai asmeniniai . 
to užklaustas kunigas Pijus atsakė jam 
būdingu žodžiu — tylėdamas. Kongreso 
paskutinę dieną kunigas Pijus mane už
klausė, ar sutikčiau pasikalbėti su keliais 
jaunais inteligentais. Tai įvyko to pat sek
madienio vakare. Kalbėjomės iki trečios 
valandos ryto. Jie visi kalbėjo ir prancū
ziškai, tad vertėjo nureikėjo. Kalbėjomės 
apie kelius, kaip ginti Braziliją nuo komu
nistų propug ridos įtakos. Tarp ko kita 
jiems papasakojau apie Lietuvoje padary
tą sėkmingą prieš tą propagandą darbą 
— žemės reformą.

Kongresui pasibaigus teko dalyvauti 
pas kunigų Pijų Ragažinską įvykusiame 
žurnalistų susirinkime, kuria proga daly
viams laikiau mišias Šv. Juozapo — lietu
vių bažnyčioje, prancūzų kalba pasakiau 
trumpą žodį.

Parapiečiai

Satr Paulo lietuviams prelatas Piju. Ra
gažinskas paliko gražų atminimą. Mano 
paminėti faktai gal kiek papildys jo paiik 
tą paveikslą.

Halina Mošinskienė
VĖLINĖS l

géiés, gėlės, gėlės - 
danguje debesų laivai plaukia 
lyg vėlės man moja -

lyg saukia...

Stoviu ties kapu myiimo žmogaus.
Statau i geležini vaza chrazantema balta - 
skaitau maldas - ilgesy as’ara smaugia - 
o vėjas nesą d mgun siela nekalta...

Jis neša taip skubiai, kad keičiasi jos rub .i 
ir baigusi skaityti maldas -

matau, kokia šJta ir kieta velėna subrūbusi 
dengia praeities atminimu dienas.

S. ulė glosto nuvargusi veidą - 
pro šalį skub geliu puokštės. veidai... 
vėjas šėlsa pažemiais šokyje 
gesindamas žvakių liepsneles įžūliai...

Aš stoviu prie kapo savo anūku praeities 
Ten nei žolėje užžėlusi o nerasi -- 
Balta chrizantema palieku pavėjuje -- 
sukalbėjusi Arrižina Atilsi.

Halina Mošinskienė
VĖLINĖS II

Lankau kapus, nes ilgesys traukia 
atsiminimu gaiv . ateitv - 
ir nebebaugu kas manės laukia 
Lėtos, užuomaršos upės, vandeny

Mažuose nišų stalčiuose ilsisi pal .ikai
didžiųjų sielovados vyru -
Jono Bružiko, Vlado Mikalausko 
tik vardai sienoje - v. r ..rinklių pynėje.

Statau žvakutes papėdėje, gėlių, puokšte, 
o širdis šaukia - “sugrįžk nors sapne” - 
Atnešk savo palaimos man mostą, 
Išvargusios sielos skausme.

Kriptoje tokia tyla - nyku - 
esu viena tarp mirusiu kunigų.' 
Malda kelia sielą i dausas - 
sūri ašara krenta ant pilko cemento -

Išgyvento gyvenimo padėkos ašara, 
Jūsų dėka kantrybės šaltinyje semto 
Evangelijų šaltinio gaivi ašara.

AUKA PRISIDĖK PRIE LIETUVIŠKOS 
SPAUDOS IŠLAIKYMO
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mūsų ŽMOS '
PREMIJA "LIETUVA" > '
Įsteigta praeitais metais, premija 

"Lietuva" atžymi aktorius parašiusius 
straipsnius vietinėje spaudoje apie Lie
tuvos situaciją, tautos kovą dėl laisvės 
ir bendrai kuo nors prisidėjusius prie 
Lietuvos nepriklausomybės atstatymo 
diskusijų.

Rašiniai vietinėje spaudoje apie Lie 
tuvos būklę yra tik vienas iš būdų ko
voje dėl nepriklausomybės. Bet yra la
bai efektingas būdas, priklausantis aiš
ku ne tik nuo raštu kokybės, bet irgi 
nuo jų kiekio. Kuo daugiau būsime mi
nimi vietinėje ir pasaulinėje spaudoje, 
tuo daugiau padėsime Lietuvos bylai. 
Ypatingai dabar kai jau turime tėvynė
je "Lietuvos Laisvės Lygą".

Turėjome jau du garbingus premijos 
laureatus — kun. Praną Gavėną ir Dom 
Pedro Fedalto (Kuritibos arkivyskupą). 
Šiandien turime jau ir trečią laureatą. 
Premijos jury komisija paskyrė trečią 
"Lietuvos" premiją rašytojui Henrique 
Lošinskas Alves už sumą jo rašiniu 
"Mūsų Lietuvos" portugališkame prie
de. Vienas iš svarbiųjų įrankiu laisvės 
kovai yra pačiu mūsų tautiečiu sužadi
nimas ir angažavimas lietuviškiems rei
kalams ir tikslams. Tą rašytojas Lošins
kas be abejo darė ir daro, beveik kiek
vieną savaitę parašydamas savo jau leng
vai atpažįstamus straipsnius portugalu 
kalba. Šitie straipsniai yra svarbūs, ka
dangi pasiekia čia gimusią lietuvių kar
tą, kuri daugumoje neskaito lietuviškai.

Premijos monetarinė vertė šiandien 
yra Cz$.50.000,— bet tai būtų daugiau 
simbolinis gestas, nes, kaip vieną kartą 
išsireiškė raš. Lošinskas, premijos tikra 
vertė pasireikš jos laureatų galerijoje.

Su trimis jau paskiromis premijomis 
baigiasi pirmas premijos "Lietuva" cik
las, kaip buvau nustatęs nuo jos įkūrimo. 
Betgi, užtikrinti premijos tęstinumą, su 
dideliu malonumu perduodu premijos 
globą adv. Algirdui SIiesoraičiui, kuris 
mielai sutiko būti jos rėmėju sekančiam 
trijų premijų cikiui. Savo ir jury komisi
jos vardu dėkojame adv. Algirdui Slieso-

MŪSŲ LIETUVA

| WSzA -Nuoširdžiai sveikiname -S 
mūšy bendrabrolį ir nenuilstamą šv. Juozapo

|Ė parapijis kleboną

KUNIGĄ JUOZĄ ŠEŠKEVIČIŲ 
gimtadienio proga(XI. 18 d.) linkėdami geros 
sveikatos, sėkmingo apaštalavimo ir gausios 
Dievo paiaimos.

Brazilijos Lietuviu Kunigų 
Vienybė

;i>

raičiui už premijos įvertinimą ir isiaiky- 
mą.

Pagal taisykles, jury komisija, kuri da
rys sprendimą sekančiam premijos skyri
mui, bus sudaryta iš šių asmenų:

Inž. Gražvydas Bačeiis 
kun.Pranas Gavėnas 
Arkivysk. Dom Pedro Fedalto 
Raš. Henrique Lošinskas Alves 
Adv. Algirdas Sliesoraitis

Su didesnėmis viltimis pradedame šį 
antrąjį premijos ciklą. Didesnėmis vilti
mis, kadangi matome trispalves plevėsuo
jančias Lietuvoje, Gedimino Bokštus pla
katuose ir girdime žmones giedančius 
Lietuvos himną. Taip pat didesnės yra 
viltys, nes turėjome labai garbingus lau
reatus pirmame premijos cikle ir tikimės, 
kad jų turėsime daug daugiau, gal net ir 
tarp jaunosios kartos lietuvių kilmės žur
nalistų ar irašytojų.

Inž. G. Bačelis

NAUJAS RADINYS EGIPTE
Egipte, Karalių Slėnyje, archeologai 

aptiko naują kapvietę, pastatytą prieš 
3300 metų. Paskutinis didelis radinys 
šiame rajone buvo jauno faraono Tutan
chamono kapvietė, atrasta 1922 metaás.

Kai kurie duomenys liudija, kad čia 
buvo palaidotas keletas iš daugelio Ram- 
zio sūnų. Centrinė kapvietės patalpa ap
griuvusi ir beveik iki iubų užpilta žvirgž
du. Jos plotas 30,5 x 30,5 m. o lubas 
remia 16 didelių kolonų.

Ekspedicijos vadovai mano, kad lo
bių, panašių j Tutanchamano kapvietės 
radinius, kažin ar čia bus atlikta. Daugu
ma Kaalių Slėnio kapų buvo apiplėšti

PARDUODAM E I
AUTOMOBILIAMS |

LIPINĖLIUS - Adesivos |

SKYDELIUS su grandinėlėmis |
Chaveiros com emblema Vytis.

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJ j

UŽSIMOKĖJO UŽ "ML"
Elena VAITKEVIČIUS DE UZEDA 

Cz.2.500,00
Leonas KRIAUČIŪNAS Cz.4.500,00' 
Antonia Pocius LAUKSAS 2.500,00 
Klemensas JŪRA Cz.5.000,00
Rimgaudas JŪRAITIS Cz.5.000,00 
Audra VOSYLIUS Cz.2.000,00

SANTO ANDRĖ
LIETUVIS KANDIDATAS

CURSO LITUANO - Fone: 273-0338
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MUSU ŽINIOS
VYSKUPAS DĖKOJA

Belo Horizonte arkivyskupas salezie
tis Dom João Resende Costa rašo kun. 
Pranui Gavėnui:

Com meus agradecimentos muito sin
ceros pelos interessantes impressos sobre - 
a Lituânia Católica. Irmão e amigo.

KULTŪRINIS KAZIMIERIN.S 
FONDAS

Paskutiniu laiku įsirašė j Kazimierinj 
Fondą:
28. Leonas Kriaučiūnas a.a. žmonos

Adelės Kriaučiūnienės atm.CZ. 500,00
29. Julia Galvão savo tėvelių Uršulės ir

Povilo Joteikų atm........ Cz.8.000,00
30. Sv. Juozapo Vyru B jos globėjui a.a.

Prel. Pijui Ragažinskui atm.. Cz.3.500,

PAGERBKIME SAVO MI
RUSIUOSIUS ĮRAŠYDA
MI JUOS Į KK FONDĄ.

ĮRAŠYTIEJI Į KULTŪRINĮ KAZIMIE
RAI FONDĄ

Čia įrašyti mirusieji į Kultūrinį Kazi- 
mierinį Fondą "atminimui". Už juos 
paaukotos Mišios šv. Kazimiero p-jos 
koplyčioj lapkričio 13 dieną: 
Poetas Venancijus Ališas 
T. Jonas Bružikas, SJ 
Marytė Bumbiienė 
Juozas Baužys 
Juozas Karpavičius 
Česlovas Jakiūnas 
Alfonsas Vidmantas 
Vincas Mazurkevičius 
Zigmas Šlepetys 
Jonas Bagdžius 
Stepas Narušis 
Aleksas Vin.Jnaitis 
Anelė Baužienė
Martynas, Kazys, Antanas, Alipija ir 

Renatas Skadas
Vincas ir Edmundas Zarakauskai 
Veronika Bacevičienė 
Antanas Golskis 
Aleksas Vinkšnaitis 
Jonas Bagdžius 
Meldutis Laupinaitis 
Pranas Opas 
Pranas Šukys 
Pranciškus ir Brūna Jonikai 
Jonas Petras Mikalkėnas, Petras Mikai-

MIŠIOS
UŽ

Į KULTŪRINĮ KAZIMIERAI 
FONDĄ ĮRAŠYTUOSIUS MIRUSIUS 

TAUTIEČIUS
bus atlaikytos šv. Kazimiero p-jos ko
plyčioj lapkričio (Novembro) 13 d. 
\sekmadienj)-8 vai.

LIETUVIU KATALIKU ŠV. JUOZAPO BENDRUOMENĖS METINIS 

SUSIRINKIMAS
gruodžio mėnesio 11 dieną, 15 vai. Jaunimo Namuose.

Programoje
Vaidybos pranešimai
Revizijos komisijos pranešimai
Balanso patvirtinimas
Naujos Valdybos ir Revizijos komisijos rinkimai
Kiti reikalai

Visi nariai kviečiami dalyvauti.

šaukiamas

Aldona Cerniauskaitė-Fernandes
Sekretorė

n

kėnas, Konstancija Mikaikėnienė, 
Vladas Pupienis ir Mykoias Skadas 

Adelė Kriaučiūnienė 
Uršulė ir Povilas Joteikos 
Prel. Pijus Ragažinskas

PRAŠOME NEUŽMIRŠTI
Šio mėn. 27 d. 16 vaL kviečiame at

vykti į Mooką (rua Juventus, 28) pama
tyti Vyt. Alanto 3 v. komediją "BuhaL 
terijos klaidą", kurios išpildyme daly
vauja šie asmenys: inž. Arūnas Stepo
naitis, stud. Audris Tatarūnas, Antanas 
Rudys, Jonas Sepetauskas, Ona Rut
kauskienė, Marytė Aleknavičiūtė, Ma
ristela Žūtautaitė ir Paulius Butrimavi- 
čius.

Po vaidinimo veiks lietuviškų vaigių 
užkandinė, grojant romantiškai muzi
kai.

Bus gera proga pabendrauti su gimi
nėmis ir su kitais šeimos prieteliais.

Prašome, kas gali, pakvietimus įsigy
ti iš anksto ir nesivėluoti. Laukiame 
visų.

Rengėjai

p

>4

JO NAUJAS

01 CIOU A R10 
PORTUGUÊS LITUANO 
LITUANO PORTUGUÊS 

SEGUNDA EDIÇÃO 

MŪSU® LIETUVA

1
£

S

kun. Juozas Šeškevičius 
pirmininkas

Sąrašas kandidatų į Sv. Juozapo Lie-’ 
tuvių Katalikų Bendruomenės Vaidybą 

89-90 metams
Pirmininkas -- kun. Juozas Šeškevičius 
Vice-pirmininkas - Pio Butrimavičius
1- mas kasininkas - Vicente V. Banys
2- tras kasininkas - Vytautas Tumas
1- as sekretorius- Adilson Puodžiūnas
2- as sekretorius - Vytautas Bacevičius 
Turto globėjas - Jonas Jodelis 
Nariai (Vogais/ Estanislcu Victor Žū-

tautas
Aldonia C. Fernandes

Revizijos komisija: Angelina Dirsė Ta
tarūnas,

Lucija Butrimavi
čius 

e Emilija Bendoraitis
Šį sąrašą pasiūlė dabartinė valdyba. 

Jei nebus pasiūlyta daugiau sąrašų, bu^ 
balsuojama vienu sąrašu (už ar prieš).

MŪSŲ LIETUVOS PRENUMERATĄ 
GALIMA UŽSIMOKĖTI TAIP PAT V.
ZELINOS PARAPIJOS KLEBONIJOJ
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