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l LIETUVĄ SUGRĮŽO KETURI 
SĄŽINĖS KALINIAI,

IŠ PSICHIATRINĖS PALEIDO 
KAROLIŪNĄ

Petras Cidzikas nutraukė bado streiką
(New Yorkas, 1988 lapkričio 7. LIC) 

| Lietuvą sugrįžo keturi sąžinės kaliniai: 
Lietuvos Helsinkio grupės nariai Vikto
ras Petkus ir Balys Gajauskas. Tikinčių- 
jų teisėms ginti katalikų komiteto stei
giamasis narys kun. Sigitas Tamkevičius 
ir žurnalistas-poetas Gintautas Iešman
tas. Kaip žinia, dėl šių keturių ir kitų 
lietuvių politinių kaiinių Gedimino 
aikštėje badavo Petras Cidzikas, Algi
mantas Andreika ir kiti.

Viktoras Petkus atvyko į Vilnių lap
kričio 2 d., jį traukinio stotyje pasitiko 
apie 20 žmonių. Gintautas Iešmantas 
iš Uchtos grįžo naktį iš ketvirtadienio 
I penktadieni lapkričio 4), o Balys Ga
jauskas, turimomis žiniomis, iš tremties 
Tolimuosiuose Rytuose į Kauną sugrįr 
žo lapkričio 7 d. Lapkričio 4 d. rytą 
kun. Sigitą Tamkevičių Vilniaus trauki
nio stotyje pasitiko nemažus būrys 
žmonių, buvo atvykę daug tikinčiųjų 
iš Kybartų, kur kun. Sigitas buvo kle
bonu prieš nuteisiant jį priverstinio dar
bo stovyklos ir tremties bausme.

Politinių kaiinių gelbėjimo komite
tas spaiio 28 d. prie Centro Komiteto 
surengė piketą pagreitinti kalinių išlais
vinimo klausimą, tuo pučiu atkreipda
mas dėmesį į badautojo Petro Cidziko 
kritišką sveikatos būkię. Piketo kalbo
se buvo išreikštas nusivylimas ir nepasi
tikėjimas valdžia, kuri, pasak komiteto 
narių, ilgai "vilkino" šį klausimą.

Tą vakarą, Partijos pirmasis sekreto
rius Algirdas Brazauskas per televiziją 
paskelbė, kad penki politiniai kaliniai 
paleidžiami (LIC pastaba: viršminėti ir 
Voldemaras Karoliūnas). Bet pasak ko
miteto steigiamojo nario Povilo Pečeliū
no, ,,Nė vienas iš kaiinių, su kuriais susi
siekėme, šito nepatvirtino... Mes pareiš- 
kėm galutinai, kad mes spalio 29, 1 vai. 
p.p., vėl ruošiam piketą prie CK. Jeigu 
bus autentiškai, konkrečiai atsakyta j 
mūsų reikalavimus teigiamai, tai už tai 
padėkosime. O jeigu ne, tai pasiliekam 
prie savo reikalavimų ir Petras Cidzikas 
badavimo akcijos nenutraukia".

Spalio 29 d. įvyko piketus, bet gavuo 
garantijas iš valdžios, kad kaiiniJ tikrai 
bus paleisti, Petras Cidzikas po 32 die
nų badavimo, akciją nutraukė. Tą dieną,

Milžiniška žmonių minia žygiuoja IGNALINOS atominės elektros jėgainės link rugsėjo 16—18 
dienomis. Nuotrauka paimta iš Lietuvos Persitvarkymo SJudžio informacinio biuletmio "'AT
GIMIMAS" nr.2, 1988 spalio 10 d.. Iš Lietuvos gauta biuletinį mums paskolino zelinietis FE-
li KSAS ANDRUŠAITIS

6 vai. Va k., į Gedimino aikštę susirinko 
keri tūkstančiai išlydėti Cidziką namo. 
Dalyvavo į bado akciją įsijungusieji, bei 
tie, kurie naktimis budėjo ir badautojus 
saugojo. Pasak ten dalyvavusios Danutės 
Pečeliūnienės, "jauni žmonės iš Sąjūdžio 
atvažiavo su mašina, sudėjo Cidziko na
muką (LIC pastabu: Kadangi jau buvo 
šalta. Cidzikas aikštės kampe gyveno 
namuke, kur buvo įtaisytas pečiukas), 
įpakavo į mašiną... O kai Cidziką vežė 
į namus, iš paskos važiavo ta didelė ma
šina su visu jo namuku. Buvo labai įspū
dinga: talkino entuziastai, savanoriai, 
Žmonės su gėlėmis lydėjo iki gatvės, 
per visą aikštę su dainomis".

Tuo tarpu, Politinių kalinių gelbėji
mo komitetas griežtai reikalavo, kad 
valdžia paskirtų Voidemarui Karoiiūnui 
didesnį butą. Pasak Pečeliūno, psichia
trinėje laikomo Karoliuno sveikatų su
gadinta... Motina sutinka jį paimti, bet 
ji turi tik vieną kambariuką. Jam tokia 
kompensacija už 13 metų kančias yra 
visiškai naturaiu, pagrįsta ir teisėta. 
Brazausko įsakymu, Karoiiūnui paskyrė 
dviejų kambarių butą.

Nors Brazauskas pareiškė, kad nėra 
daugiau politinių kalinių, Pelitinių kali
nių gelbėjimo komitetą^ per Sąjūdžio 

žinias renka duomenis apie politinius ka - 
linius ir teberūpinasi dar įkalintųjų Bo
leslovo Lizūno, Gintaro Muzikevičiauū ir

-Lietuvos \ 
I nacionalinė i

kitų likimu. Petro Gražulio atveju pasa
kyta, kad jam gruodžio 2 d. pasibaigia 
terminas ir tik tada bus leidžiama jam su
grįžti į Lietuvą. Jis šiuo metu laikomas 
nežinomam Mordavijos lageryje.

PETICIJOS VAJUS PRIES KONSTI
TUCINES PATAISAS

(New Yorkas, 1988 lapkričio 10.LIC) 
Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis vakar 
per Lietuvos televiziją paskelbė atsišau
kimą į Lietuvos visuomenę, organizuo
jant milijoną parašų prieš konstitucijos 
pataisų projektą, praneša Lietuvių In
formacijos Centras. Analogiškos akcijos 
vyksta Latvijoje ir Estijoje. Lietuvoj 
stengsis surinkti milijoną parašų iki lap
kričio 17 d., kada bus Aukščiausos tary
bos sesija. Pasak Sąjūdžio tarybos nario 
teisininko Kazimiero Motiekos, "mes 
norime irgi painformuoti deputatus, 
kad sesijoj prieštarautų ir nesutiktų su 
Maskvos pasiūlymais. "Pateikiame atsi
šaukimo tekstą.

TSRS Aukščiausiosios Tarybos Prezi
diumui.

Paskelbtas TSRS Konstitucijos patai
sų projektas pažeidžia teisinės valstybės 
principus ir neatitinka 19-tos partinės 
konferencijos dvasios, kadangi riboja 
sąjunginių respublikų ir tautų teises bei 

_ stiprina centralizuotą, biurokratinę vai-
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dymo sistemą. Mes, žemiau pasirašę, 
reikalaujame šių dokumentų ateinančio
je TSRS Aukščiausios Tarybos sesijoje 
nesvarstyti.

(LIC pastaba: Žemiau pasirašytame 
bendrame pabaitiečių komunikate nu
rodoma, kad pasidalinta patirtimi ir su
sitarta toliau darbuotis dėl ekonominio 
savarankiškumo ir politinės demokrati
zacijos).. ' .'t
Sąjunginių respublikų-ekonominio sa
varankiškumo pagrindinės teisinės 

garantijos
Vadovaudamiesi TSKP 19-tos parti

nės konferencijos rezoliucijomis ir atsi
žvelgdami j tai, kad TSRS Ministrų Ta 
rybai pateikti Pabaltijo sąjunginių res
publikų Ministrų tarybų nutarimai dėl 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos ekonomi
nio savarankiškumo sąlygų ir garantijų 
ilgai nenagrinėjami ir nieko nenutaria
ma šiuo klausimu, o siūlyti TSRS Kons
titucijos papildymai ir pakeitimai nenu
mato sąjunginiu respublikų ūkinio sava
rankiškumo, Latvijos, Estijos liaudies 
frontai ir Lietuvos Sąjūdis mano, kad 
reikia padaryti atitinkamas pataisas są
junginių respublikų konstitucijose, taip 
pat laikyti šias pataisas TSRS valstybi
nės santvarkos plėtojimo pagrindu:

.1 / TSRS įstatymai įsigali atskirose 
sąjunginėse respublikose, kai juos pa
tvirtina tų respublikų aukščiausiosios 
tarybos.

\2) TSRS valstybinės santvarkos ir 
sąjunginių respublikų savitarpio ryšių 
bei santykių su Tarybų Sąjungos orga
nais pagrindas yra sąjunginių respubli
kų pasirašoma sąjungos sutartis.

ra Juventus, 28 Parque dl Moóa - CEP 03 i 24 
Sío Paulo - Brasil 
Diretor Respomível: VYTAUTAS BACEVIČIUS 
Administrador: PETRAS RUKŠYS 
Redige Equipe Editorial - Fone 273-0338
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Tarybų Sąjungos aukščiausiasis 
atstovaujamasis organas sudaromas iš 
lygaus visų sąjunginių respubJkų atsto
vų skaičiaus visuotinių, lygiateisiu, tie
sioginiu rinkimų būdu.

(5) Sąjungos sutartyje nusakoma ko
kiais klausimais Tarybų Sąjungom aukš
čiausiasis atstovaujamasis organas, tik 
visų sąjunginių respublikų delegacijoms 
pritarus, gali priimti sprendimus.

(6) Sąjunginių respublikų Ministrų 
tarybos nėra pavaldžios Tarybų Sąjun
gos aukščiausiajam vykdomajam tvarko
majam organui palaiko ryšius sąjungos 
sutarties pagrindu.

(7) Sąjunginių respublikų ginčai su 
Tarybų Sąjungos organais, taip pat gin
čai tarp atskirų respublikų abipusiu susi
tarimu gali būti nagrinėjami:

a. trečiųjų teisme,
b. TSRS Konstituciniame teisme,
c. tarptautiniame teisme.
18/ Visi teisėsaugos organai, t.y. pro

kuratūra, teismai, tardymo organai, vi
daus reikalų ir valstybės saugumo orga
nai, formuojami sąjunginėse respubliko
se ir tik joms yra pavaldūs.

(9/ Politiniams, ekonominiams, kultū
riniams ryšiams palaikyti sąjunginės res
publikos turi savo atstovybes kitose są
junginėse respublikose. TSRS sostinėje, 
taip pat kitose valstybėse.

(10) Liaudies frontai ir kitos naujos 
visuomeninės politinės organizacijos po
litiniame gyvenime turi lygias teises su 
egzistuojančiomis politinėmis ir visuome
ninėmis organizacijomis.

\LiC,

LAIŠKAS IS LIETUVOS -

«•m—-.......-j--■. .i... ji n ii —ii

gyvena ne tik mano šeima, bet ir visa 
Lietuva. Kaip gaila, kad negalėjote bū- ‘ 
ti didžiulės šventės, didelio istorinio 
įvykio Lietuvoje liudininkais. Spalio 
7 iš anksčiausio ryto visuskubėjome j 
Vilnių. Vilniuje ant Gedimino pilies 
buvo iškelta mūsų trispalvė vėliava. 
Ji čia plazdės, simbolizuodama Lietu
vos istorini tautinį valstybingumą. Tur
būt visa Lietuva suplaukė į šią šventę. 
Gedimino aikštėje bangavo žmonių jū
ra, plevėsavo trispalvės vėliavos. Vhų 
žvilgsniai, mintys ir širdys buvo ten, 
Gedimino pilies bokšte. Šios akimirkos 
laukėme ilgus, iigus metus, buvome pra
radę viltį sulaukti Lietuvos atgimimo. 
Ir štai, iš lėto kilo, plazdėjo Gedimino 
pilies bokšte mūsų trispalvė vėliava.

Žpnonės verkė, glėbesčiavosi - žo
džiu neįmanoma apsakyti, ką jautėme 
tą akimirką. Neįmanoma aprašyti visa 
tai kas vyko, kai akimis neaprėpiama 
minia, susikabinusi rankomis giedojo 
Lietuvos himną, dainavo "Lietuva bran
gi", "Ilgiausių matų". Grįžome į na
mus nešdami širdyje viltį, kad gyvena
me atgimimo dienas...

Sekančią dieną, skambant varpams, 
trispalvė vėliava buvo iškelta ir Kauno 
kQro muziejaus bokšte. Čia taip pat 
žmonių minios užtvindė aikštę, gatves. 
Verkė džiaugsmo ašaromis, giedojo 
Lietuvos himną, dainavo dainas, sakė 
patriotines kalbas. Pradedame tikėti, , 
kad Lietuva po gilaus sniego, ilgų me
tų baimės, nepasitikėjimo, pradeda at
gimti.

Pas mus Raseiniuose, kiekvienas už
siėmęs tik savo namais, daržu, sodu, 
bet kada vyko Bingelio vadovaujamas 
Kauno choro koncertas, bažnyčia ne- 
sutaipino žmonių. Su ašaromis akyse, 
susikaupę klausėsi aktoriaus L Norei
kos deklamuojamu Maironio eilių, baž
nyčios skliautais skambėjo nuostabios 
lietuviškos dainos. Koncerto pabaigoje 
visi sugiedojo "Marija, Marija" ir "Lie
tuva tėvyne mūsų".

Klebonas pasakė labai gražų'pamoks 
lų. Labai gera buvo matyti mokytoju^, 
gydytojus, "valdžios atstovus", kuriems 
neseniai iš tolo pasirodyti prie bažny
čios nebuvo gaiima.

Gražina

13/ Sąjunginės respublikos turi teise 
pasirašyti tarptautines sutartis su kito
mis valstybėmis ir tarptautinėmis orga
nizacijomis, jeigu tos sutartys nepriešta
rauja sąjungos sutarčiai.

ttRUROIOES DENTISTAS
Dr. Jonas Niciporciukas
Dr. Paulo R. Niciporciukas

Rua Cap. Pacheco Chares, 1206 • lo and.
V. Prudente • Fone: 273-6696

BUVOME PRARADĘ VILTI > MŪSŲ LIETUVOS PRENUMERATĄ
Rašydama Jums pirmiausia noriu GALIMA UŽSIMOKĖTI TAIP PAT V. 

pasidalyti didžiuliu džiaugsmu, kurį iš- CELINOS PARAPIJOS KLEBONIJOJ.

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

Mini-sombrinhas, tipo italiano e Alemão.

Vicente Vítor Banys Ltda.
Rua Coelho BarradasJ04 V. Prudente Fone: 274-0677 Res.: 274-1886
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JUNGTI LIETUVOS IR IŠEIVIJOS 
JĖGAS

Išeivijoje veikiančių Lietuvos laisvės 
lygos atstovų kreipimasis į lietuvius ir 

kitų tautybių žmones

(Tęsinys iš praeito numerio;

Nacionalinis klausimas — taltautinės 
kalbos, politinių, ekonominių, teritori
nių, teisinių, ideologinių, kultūrinių, 
tarptautinių ir kt. santykių bei jų giny- 
bos visuma. Sis klausimas Sovietų Są
jungoje yra sprendžiamas susiduriant 
dviem griežtai priešingom jėgom: neru- 
sų tautų patriotizmo jėgai iš vienos pu
sės, rusų tautos šovinizmo jėgai — iš 
kitos.

Ir dabartyje rusiškieji šovinistai, sie
kią bet kokiom priemonėm išlaikyti ka
daise viešpatavusių carų žmogiškuoju 
krauju suklijuotą vergų imperiją, nie
kaip negali sutikti su tuo, kad būtų pa
smerktas ir paskelbtas negaliojančiu 
Ribbentropo-Molotovo 1939, VI11.23 
pasirašytas slaptas protokolas.

Kol gyvenimo srautas Sovietų Sąjun
goje eis ne pagal žmoniškumo nustaty
tas taisykles, ir toliau nuolatos vyks 
vertybių bei idealų nuvertinimdS. Bus 
kuriama vien iliuzinė gerovė, vešės juri
dinis nihilizmas ir klestės dviveidė poli
tika. Tuščiažodžiavimas ir toliau nu
stelbs kūrybini mąstymą, o per 100 pa
vergtų tautų, tartum pražūtinga lemtis, 
nuolatos kabos trys anachroninės dog
mos: klasinė, šovinistinė ir kolonijinė- 
imperialistinė. Jos ir toliau smaugs gy
venimą, aukščiau visko bus garbinamas 
militarizmas ir niekados neleis ramiai 
gyventi laisvajam pasauliui. Ir toliau 
bus garbinama dvasinė tamsa, o partijos 
ideologai bus panašūs nelyginant, į tuos 
neregių visuomenės chirurgus, kurie 
stengiasi išpjauti akis visiems regintiems, 
kad padarytų juos "pilnaverčiais".

Mea manome, jog lietuvių tautos 
himnu nurodytas doros, šviesos ir tiesos 
kelias yra tikrasis viso pasaulio tautų 
kelias, vedąs j tikrai garbingą ir taikią 
ateitį, į gėrio pergalę prieš blogį, j Kul
tūrą, rašomą iš didžiosios raidės. 

Mes tėvynėje veikiančios LLL vardu 
kviečiame visas bet kokioje pasaulio ,

COMERCIAL
BEBIDAS FINAS EM GERAL, NACIONAIS E ESTRANGEIRAS

W1SKIES - CHAMPANHES - CONHAQUES - LICORES - AGUARDENTES
CERVEJAS - REFRIGERANTES - SUCOS - AGUAS MINERAIS - ETC.

aceitam-se encomendas par avestas em geral
CASAMENTOS, BATIZADOS. ANIVERSÁRIOS, CONFRATERNIZAÇÕES, ETC.

PROGRAME SUA FESTA E
DEIXE AS BEBIDAS SOB NOSSA RESPONSABILIDADE.

Rua Manilas, 7 - CEP 63140 - Fone; 215-6227 - Vila Zetina • S'. Paulo
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valstybėje esančias visuomenines lietu
vių organizacijas, ypač Pasaulio lietuvių 
jaunimo sąjungą, taip pat pavienius lie
tuvius, solidarizuotis su kovojančia pa
grindine tautos dalimi, moraliai ir mate
rialiai remti visus kovotojus už suvere
numo ir laisvių atstatymą Lietuvoje.

Kviečiame kartu su latviais, estais ir 
kitpmis pasaulio tautomis visur organi
zuoti tikrai masines demonstracijas ir 
reikalauti, kad kuo greičiau persitvarky
mą vykdanti S .vietų Sąjunga pasmektų 
ir paskelbtų negaliojančiu Ribbentropo 
-Molotovo pasirašytą protokolą, kad 
įsipareigotų likviduoti visas skaudžias 
jo pasekmes.

Mes manome, jog nedera apsiriboti 
vien žmogaus teisių siekimu. To per ma
ža. Kol Lietuva, Latvija ir Estija buvo 
suverenios valstybės, t.y. ko) tų šalių 
tautos buvo šeimininkėmis savo namuo
se, tol demokratinėmis, religinėmis, na
cionalinėmis, kultūrinėmis ir kitomis 
žmogaus teisėmis skųstis beveik niekas 
iš tikrų patriotų neturėjo rimto pagrin
do. Visos pagrindinės žmogaus teisės 
buvo prarastos kartu su suverenumo bei 
laisvės praradimu. Sugrąžinimu tautai 
suverenumą, savaime sugrįš: visos žmo
gaus teisės.
•. Lietuvių tautos sukilimas 1941 m. 
birželyje, apie 10 metų trukusi partiza
ninė kova, 35 metus besitęsianti negink
luota tautos rezistencija prieš rusišką- 
komunistinę okupaciją, o taip pat pas
kutinių mėnesių daugiatūkstantinės 
demonstracijos parodė visam pasauliui 
tautos ryžtą būti laisva, suverenia, ne
priklausoma.

Tragiška, kad krikščioniškoji Vaka
rų Europa vis dar nerodo reikiamos ini
ciatyvos pavergtųjų savojo kontinento 
tautų išlaisvinimo srityje ir seka vien 
įvykių užpakalyje. O Hitleris ir Stalinas 
į Vakarų demokratijos rankas įdavė neį-' 
kainuojamą ginklą — slaptuosius Rib
bentropo ir Molotovo pasirašytus pro
tokolus. Tačiau kol kas Vakarų valsty
bės tuo ginklu dar kaip reikiant nepasi
naudojo.

Tėvynėje veikiančios Lietuvos laisvės 
..»i irai u rim u im mw u

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

lygos vardu mes kreipiamės j visas pa
saulio tautas bei valstybes ir prašome 
tarptautiniuose forumuose bei paskirai 
reikalauti, kad slaptas Hitlerio-Stalino 
suokalbis būtų pasmerktas kaip didžiau
sias nusikaltimas žmoniškumui, taikai 
ir tautoms, kad dar vis bevergaujan
čioms Europos tautoms butų paruošta 
vieta laisvųjų Europos tautų tarpe. Blo
gis turi būti likviduotas.

Nederėtų pamiršti, kad didysis Lie- - 
tuvos mylėtojas Adomas Mickevičius 
savo laiku sakė: kas neis ieškoti blogio, 
kad jį surastų ir sunaikintų, pas ta ateis 
blogis ir stos prieš jo veidą.

K. Eringis 
V. Skuodis 
A. Statkevičius

Čikaga, 1988.VI 11.7

TARYBŲ, SĄJUNGOS VYRIAUSYBEI

Jus Liepiat persitvarkyt, pasikeisti: 
Visur teisybė turi būt, tvarka...
Ir biurokratam viešpataut neleisit — 
Jiems darbo žmonių tarpe ne vieta...

Pas jus visur ir musų štai tėvynėj 
Tos neteisybės mėtos per akis... 
Nelaisvės pančiais dvasią surakiną, 
Muz žudot. Žaizdos dar ilgai neg is...

Grąžinkite bažnyčias, jūsų uždarytas, 
Ir salėm paverstas, ir sandėliais...
Ar gali liaudžiai austi naujas rytas, 
Jei einat tais pačiais skriaudų keliais?.

Paleiski t kunigus, kurie be kaltės 
Kankinasi katėjimuos dar vis, 
Ir kas už laisvą kenčia alkį, šaltį, 
Kuriems diena aptemsta kaip naktis...

Jūs mėgstat "persitvarkymas" kartoti, 
Bet plenumų jie salėse paliks...
Nes argi galit jūs kitaip gyventi? 
Ar partijai šventa tiesa patiks?.

Jinai nemegs tiesas kaip Ugi šiolei, 
Ir kaip anksčiau melavo, taip meluos. 
Jos žodžiuose tik esame mes broliai, 
Bet mums grandinių traukyti neduos.

Juk stalininė KGB dar budi
Ir ji su partija toliau budės. -
Kol nepasmerksit to, kas laisvą žudo — 
Tol pasikeisti niekas negalės.

C Dra. HELGA HERING 
MÉDICA - GYDYTOJA

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

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

< KALBAMA LIETUVIŠKAI J
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■Juozas Kriaučiūnas, M.D.' I

SVEIKA, LIETUVOS MEDICINOS 
ISTORIJA

Juozas Meškauskas, LIETUVOS ME
DICINOS ISTORIJA. Chicaga: Pasaulio 
lietuvių gydytojų sąjunga, 1987.xxxii, 
814 psl. Kaina — 37 do L Gaunama 
"Drauge".

Pries’ atveriant Lietuvos medicinos 
istorijos knygą, paruos’tą Juozo Meš
kausko, daktaro, profesoriaus, ir prieš 
tos knygos vertinimą, ne pro šalį prisi
minti ilgą, užsitęsusį daugelį metų ir nu
galėjusį daugelį kliūčių tos knygos pa
ruošimą ir išleidimą. Lietuvos medicinos 
istorijos išleidimo reikalas pradėtas kei
ti išeivijoje, ypač Amerikoje, gyvenan
čių lietuvių gydytojų, skatinamų ir lietu
vių istorikų, jau s’io šimtmečio šeštojo 
dešimtmečio pabaigoje. Bet praėjo visas 
dešimtmetis, kol 1969 metais Lietuvos 
medicinos istorijos reikalas iškeltas ir ap
tartas išeivių lietuvių gydytojų suvažia
vime. Prieš tą suvažiavimą keli gydytojai, 
besirūpiną Lietuvos m'edicinos istorijos 
išleidimu, jau buvo taręsi su dr. Jonu 
Puzinu, kad jis sutiktų tokią istoriją pa
ruošti, ir dėl to jis buvo pakviestas suva
žiavime dalyvauti ir gauti suvažiavusių 
pirtarimą. Pritarimas gautas ir dr. Puzi
nas pradėjo telkti medžiagą tai istorijai.

Tačiau dr. Puzino kiti įsipareigojimai 
ir ekonominiai reikalai neleido jam atsi
dėti tik medicinos istorijai, jis galėjo 
tam skirti tik pripuolamas valandas.Taip 
1971 metais buvo paprašytas dr. Zeno
nas Danilevičius, American Medical As
sociation žurnalo vienas redaktorių, rū
pintis Lietuvos medicinos istorijos pa
ruošimu. Jam atsisakius, pakviestas dr. 
Ramūnas Kondratas, bet jo įsipareigoji
mai Smithsonian institute metų metais 
uždelsė medžiagos rinkimą ir istorijos 
paruošimą. Reikėjo ieškoti kito autorite
tingo asmens tai istorijai paruošti.

Visi pakviestieji medicinos istoriją 
paruošti buvo įpareigoti tartis su redak
cine gydytojų komisija. Į komisiją, be
veik be pasikeitimų, įėjo gydytojai: Mil
da Budrienė, Henrikas Brazaitis, Zeno
nas Danilevičius, Ferdinandas Kaunas, 
Juozas Meškauskas, Vytautas Tauras, 
Vaclovas Šaulys, o bendradarbiauti pa
kviesta ir daugiau gydytojų. Redakcinė 
komisija ir 1982 m. gydytojų suvažiavi
mas skatino pagreitinti medicinos istori

SOC. NACIONAL DE AUTOMÓVEIS 
E PEÇAS Ltda

A. SLIESORAITIS - G. BACELIS

RUA JOAO PESSOA, 261 - SANTOS TEL. 35-3721

Dr. Juozas Meškauskas

jos išleidimą, nors ir mažiau išsamios, 
bet bent plačiai apimančios Nepriklauso
mos Lietuvos laikotarpi ir Antrojo pa
saulinio karo laikotarpi, ligi pastarosios 
Lietuvos okupacijos. Dr. Juozas Meš- 
kkuskas buvo paprašytas ir sutiko tokią 
istoriją paruošti. Tą istorijos knygą jau 
turime. Dr. Meškauskas pakvietė talki
ninkais ir kitus gydytojus. Tųjų kai ku
rie pateikė žinias apie atskiras medici
nos sritis, pateikdami daugiau ir išsames
nių žinių apie tas sritis. Tos žinios įdėtos 
šioje knygoje.

Lietuvos medicinos istorija pateikta 
814 puslapių knyga su 75 paveikslais. 
Knygos, pradžioje yra kondensuota Lie
tuvos medicinos istorija angliškai, uži- 
manti 24 puslapius. Ši knygos dalis da
ro ją prieinama kitataučiams, nes tieji 

gali bent šį tą sužinoti apie medicinos 
vystymąsi ir teikimą Lietuvoje.

Knyga suskirstyta skyriais, kurie tei
kia žinias apie Lietuvos mediciną. Vieni 
skyriai yra daugiau, kiti mažiau išplėsti. 
Kai kurie skyriai, parašyti atskirų auto
rių, teikia labai išsamių Žinių. Tokiais :. 
skyriais yra: Veterinarinė medicina, pa
teikta vet. dr. Stasio Jankausko, Sociali
nės ligos ir kova su jomis dr. Rimvydo 
Sidrio, Ligoninės - dr. Henriko Brazai
čio, Kova su tuberkulioze Lietuvoje - 
dr. Mildos Budrienės, Lietuvos kurortai 
— dr. Vaclovo Šaulio, Karo sanitarijos 
tarnyba - dr. Vytauto Tauro, Apskričių 
ir miestų gydytojų darbas okupacijos me 
tu -- dr. Jurgio Starkaus.

Knygoje aprašoma medicinos (moksli
nės) pradžia, vystymasis ir kilimas bei
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medicinos aprūpinimas Lietuvoje nuo se
niausių laikų, bet ypač daug žinių apie 
Nepriklausomos Lietuvos ir Lietuvos oku
pacijos metų, ligi 1944 m., mediciną.
Yra pateikta daugybė vyriausybės ir svei
katos departameno įsakymų ir instrukci
jų kopijų, taip pat medicina ir sveikata 
bei gerove besirūpinančių grupių ir drau
gijų įstatų ir darbo gaišių nurodymų ir ' 
pan. Pateiktos suglaustos žinios apie mo
komojo personalo pasiruošimą, jų moksli
nius darbus, išvardytas ir mokomasis • 
personalas. Duoti studentų skaičiai. Pa
teiktos žinios apie tinklą ir veiklą medi
kų ir institucijų, teikiančių medicininę 
pagalbą: ligonines, ambulatorijas, ap
skričių gydytojus, sveikatos punktus ir 
pan. Nepraleista žinios apie kurortus. 
Paminėti sunkumai paruošti medikus, 
teikti medicininę pagalbą visuomenei, 
ypač karo ir okupacijų metais.

Tačiau knygoje randama ir kai k ku
rių trūkumų. Vienas tų trūkumų nedo
vanotinas, tai nepateikimas žinių apie 
veterinarinę mediciną, kuriant ir įkū- - 
rus Kauno Veterinarijos akademiją. 
Tos akademijos padaliniai: Serologijos 
ir Farmakblogijos institutai, jau veikę 
ir prieš akademijos įkūrimą, gamino 
serumus, skiepus ir kai kuriuos vaistus 
parazitams naikinti. Tiesa, žinių apie 
tai pateikia vet. dr. Stasys Jankauskas 
savo knygoje Veterinarinė medicina 
nepriklausomoje Lietuvoje. Bet tai jau 
atskira knyga ir nelengvai gaunama.

Medicinos istorijos knygoje niekur 
nėra pateikta žinių apie sveikatos valan
dėles. Lietuvos radijo stotis sveikatos 
valandėlėmis teikė žinių apie sveikatą. 
Valandėles pravedė gydytojai, pvz.: dr. 
M. Nasvytis, dr. A. Matukas, dr. B. Ma
tulionis ir kiti. Valandėlės buvo klauso
mos ir patarimais naudojosi daug žmo
nių. Tai kėlė žmonių sveikatą. Sis daly
kas vertas paminėti istorijoje.

Knygoje nepateikta tinklas ir darbai 
bei pasiekimai dantų gydytojų? (Lietu
voje tai buvo moterų profesija ir tik 
vieno kito vyro). Taip pat nėra žinių 
apie akušetes ir gailestingąsias seseris, 
nors ir jos priklauso medicinos perso-
nalui. Galėtų būti daugiau pasakyta 
apie farmacininkus, nes jie prisidėjo 
prie sveikatos kėlimo, ypač kur gydyto
jų nebuvo.

į) c o N? E C Ç Ã O

^ua Splon, 773 
01127

PADĖKA
Sąryšy su mūsų pastatyta Vyt. Alanto 3 v. ko

medija "Buhalterijos klaida", reiškiame nuošir
džią padėką kunigams Saleziečiams už leidimą 
nemokamai naudotis jų sale ir už atspausdinimą 
pakvietimų; p. Vincui Tubeljui — už menišką ar
tistų nugrimavimą, poniai Verai Tatarūnįenei už 
krupniką; ponioms: Anai Guzikauskienei, Aldo
nai Bareišienei, Vandai Vosylienei, Onutei Kora- 
lovienei, Nijolei Žalkauskienei, Aldonai Žutautie
nei ir Astai Braslauskienei už pagamintus įvairius 
valgius užkandinei; o p. Jonui Tatarūnui, p. Pe
trui Bareišiui ir p. Jonui Makusevičiui už svečių 
prieki mą.

Visų sujungtas darbas ir auka įgalino mūsų 
kultūrinės popietės sėkmingumą.

Renginio visas pelnas, sumoje 71.460,00 kru- 
zadų jau įteiktas B. Liet. Bendruomenei.

Dramos mėgėjų ratelio vardu:
M. Vinkšnaitienė

NYKSTA RUONIAI BALTIJOS
JŪROJE 1

Ruonių snukučiai puošia ne tik 
Suomijos reklaminių prospektų pusla
pius. Emblemos su šūkiais saugoti 
šiuos gyvūnus nupieštus ant autobusų, 
automobilių ir net mokinių kuprinių. 
Jau daugiau metai Siaurės Europoje 
gamtos apsaugos aktyvistai visaip sten
giasi atkreipti švedų ir suomių dėmesį 
į šiuos jau retus gyvūnus.

Dar prieš keletą dešimtmečių Balti
jos jūroje jų buvo daugiau kaip 100.000 
o dabai, optimistų prognozių duome
nimis, jų liko ne daugiau kaip 1500. 
Septynių šalių susitarimu įkurtos Balti
jos komisijos specialistai reikalauja vi
siškai uždrausti ruonių medžioklę. Svar
biausia gyvūnų nykimo priežastis — di
delis Baltijos jūros užteršimas. Baltija . 
— ne tik intensyvios laivininkystės jūra. Į

V. Alanto “Buhalterijos klaida“ scenoje Biru
tė! Marytė Aleknavičiūtė) ir motina Natalija 
BružgienėfOna Rutkauskienė/

Nuotr. P. Ruksio

Jos pakrantėse šimtai pramonės įmo
nių. Tarpvyriausybinė Baltijos jūros 
aplinkos apsaugos komisija nustatė, 
kad įvairių priemaišų Baitjjos vandeny-
je sumažėjo. Botnijos įlankoje — net 
perpus. Tačiau ruonių gynėjai tuo nesi
džiaugia. Jei nebus imtasi ryžtingų prie
monių artimiausiais metais šiems gyvū-

ffone: 221-6377 
São Paulo — Capital

aras

fr ■

vi. ■ 
y'.

UŽSIMOKĖJO UŽ ML
Silvia BENDORAITIS

MACHADO
^Povilas URBONAS

Liudas BENDORAITIS
Olibenice URBAITIS

Cz.6.000,00 
Cz.3.000,00
Cz.6.000,00
Cz.4.500,00

PARDUODAMAS
2 O DYNA S

DICIONÁRIO

m IT U A N O - PÍO R T U G UJÊ S 
Kreiptis j šv. Kazimiero parapiją 
Rua Juventus 28įTel: 273-0338

--------- ------- - ------------ ------- ‘
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Halina Mosinskiené
LIETUVIŠKO ŽODŽIO ATGIMIMAS 

SCENOJE
Šiandienę daugmaž visi esame "bu-- 

h merijos specialistai" kasdienio gyve— 
n mo aplinkybėse, tad nestebėtina, kad 
rūpėjo išgirsti ir pamatyti bent scenoje, 
kokia gali būti "Buhalterijos klaida".

Vytauto Aianto 3-jų veiksmu kome
dija, labai atatiko šių dienų "moderniš
kas piršlybas" ir jaunuoliu manipulia
cijas savo įnorių siekimuose, be jokių 
skrupulų prisidengiant klastos ir apgau
les skraiste. Tuo pačiu, tėvai iieka "ap
mauti" dukters, kuri remiasi krikštotė- 
vio "Saliamono galva", draugė netenka 
pasitikėjimo, o patys pretendentai į jos 
ranką yra pasimetę, gudriai, bet nelabai
įtikinančiai pinamoje intrigoje. Žinoma, 
publikoje tai sukėlė juoką ir tenka pri
pažinti, kad Marytei Aleknavičiūtei la
bai tiko toji bene svarbiausios intrigan
tės roiė — Birutės BruZgytės, kurią jinai 
atliko tikrai natūraliai savo klastinga šyp
sena ir "akyčių žaibavimais". Antanas 
Rudys — Jonas Brūzga, buvo tipiškas 
"įstaigos viršininkas" tik ne visai aišku 
kokios . Bet jo tas stiprus bosas labai ti
ko "trafaretui", kurį tenka ir šiandieną 
įstaigose sutikti. Jonas Šepetauskas — 
Kazys Indriūnas, Brūzgos draugas, labai
priminė tuos smulkiuosius valdini n kė^-

Vytauto Alanto "BUHALTERIJOS KLAIDA" šv. Kazimiero parapijos salės scenoj lapkričio 27 
dieną. Iškaitės: Jojas Bruzgas(Antanas Rudys), Natalija BruzgienėtOna Rutkauskienė), Vytautas 
Rimiškisl Audris Tatarunas/, Aldona VdlaitytėiMaristela Žutautaitė/ ir Jurgis Grigonis( Arūnas 
Seponaitis). Nuotr. P^tro Rukšio

RESERVAS PARA FESTAS
Rúa SOLON 1062— Bom Retiro

GH9PPERIA «•
SJaE58GH@PP WD

CHOPP - PIZZA-QUEĮJOS - FRIOS 
MUSICA AO VIVO 

Tel. 223-2333

í

pataikūno žodeij numesdami, ir būda
vo labai patenkinti, jei pasisekdavo ką 
nors smulkutėje intrigoje sumurkdyti.

Arūnas Steponaitis — Jurgis Grigonis, 
Brūzgos sekretorius, savo rolėje labai 
storojosi būti juokingas, bet šį kattą 
kažkaip truko sąryšio tarp sutuacijų ir 
aktoriui lyg pritrūko sceninio laisvumo, 
ne visai buvo įtikinama ir jo situacija su 
Aldona Valaityte — Maristeia Žutautai- 
te toje rolėje irgi nesijautė įtikinanti, bet 
tai atleistina, nes gai pirmą kartą sceno
je, net prie geriausių norų rolė pasimiršta.

Ona Rutkauskienė — Natalija Bruz— 
gienė, kaip visada savo roię atliko pa
gai režisieriaus reikalavimus. Taipogi 
Audris Tatatūnas — Vytautas Rimiškis, 
studentas ir Paulius Butrimavičius -- 
gėlių pasiuntinio rolėje.

Didelė pagarba ir padėka p. Magda
lenai Vinkšnaitienei, kuri tikrai pasiau
kojo tam darbui režisuodama šią kome 
diją, grymuotojui V. Tubeliui ir prane
šėjai N. Guzikauskaitei Ceiišauskienei. 
Buvo tikrai malonu po ilgo laiko pama
tyti lietuviška vaidinimą scenoje lietu
vių kalba. Gaila, kad publikos susido
mėjimas buvo silpnas ir salėje buvo 
daug tuščių kėdžių. Bet to nėra ko bai
mintis, ir po kiek laiko vėl lauksime 
naujų pjesių lietuviškai dvasiai atgaivin
ti. Vaidinimas įvyko š. m. lapkričio m.
27 d. šv. Kazimiero parapijos salėje —

Savaitei bėgant».
___r____ A H. D. Petraitis

Mokytojos Magdalenos Vinkšnaitienės dė
ka paskutini lapkričio sekmadienį turėjome . 
progos pasidžiaugti lietuvišku teatru. Tai Vy
tauto Alanto trijų veiksmų komedija ''Buhal
terijos klaida" kurią Dramos mėgėjų ratelis 
patiekė musų publikai.

Tai sakyčiau, lyg graži Kalėdų dovana mu
sų publikai. Teatro mes jau seniai nematėme. 
Kiek girdėjau tai jau lygiai prabėgo ištisas de
šimtis metų. Atrodo, kad busime užmiršę, 
kas tai teatras. Pagalvokite ir tai lietuvių kal
ba. Nėra žodžių, tai tikra retenybė.

Scenoje vykusiai pasirodė tiek senimas, 
kaip ir jaunimas. Buvo nugalėta baimė, kad 
jaunieji neis’sivers su lietuvių kalba. Pagaliau, 
kas buvo, pamatė, kaip jie vykusiai savo roles 
atliko. Suprantama, kad suaugę žmonės, pa
stoviai lietuviškai kalbą kasdieną iš principo 
turi geriau kalbėti ir scenoje. Jiems butų ne
lengva taip verstis, jeigu reikėtų išmokti portu
gališkai. Tačiau jų pavardes tenka paminėti: 
Aleknavičiūtė Marytė, Butrimavičius Paulius, 
Rudys Antanas, Rutauskienė Ana, Steponai
tis Arūnas, Šepetauskas Jonas, Tatarūnas Au
dris ir Žutautaitė Maristela. Režisorė — Mag
dalena Vinkšnaitienė, grimorius Vincas Tūbe
lis, sufleris ir pranešėja — Nilza Guzikauskai- 
tė Cilišauskienė.

Suskaičius visus pasirodo tiktai .11 asnenų. 
Tai labai mažas skaičius, o darbo padaryta ga
na daug. Trijų veiksmų laikas netrumpas, ro
lės gana ilgos. Teko gerokai net apkarpyti, 
kad per daug neužsiviiktų ir publika nenuobo
džiautų.

Nežinojau, kad toks Dramos mėgėjų būre
lis egzistuoja, bet dabar tenka jam stipriai pa
ploti. Matomai dirba tyliai, o rezultatai gana 
geri. Nežinau, kiek laiko repetuoja, kokiose 
sąlygose dirbta, todėl sunku tinkamai įvertin
ti. Bet niekam nepaslaptis, kad bendrai lietu
viškos veiklos sąlygos nepavydėtinos. Su bėda 
pusiau... Reikia dirbti ir viskas. Peršasi net 
mintis, kad toks būrelis galėtų ir vietos kalba’ 
išverstus veikalus brazilams parodyti. Gabu
mų užtenka, o entuziazmo tai tikrai nemažai.

Man niežti liežuvis pabrėžti vieną, nieko 
bendro neturinčia su teatru, pastabėlę. Ši tea
tro grupė šalia veikalo davė mūsų publikai la
bai gerą pamokėlę. Pradėjo punktualiai. Visi 
papratę bent gerą pusvalandį vėluoti, prarado 
pirmo akto daiį. Kita kart išmoks. Jeigu ir ki
ti veikėjartokio principo laikysis, aišku.

Dar kas: jie ne už pinigus dirbo. Visa kús 
gauta iš teatro, bufeto, loterijos buvo paskirta 
lietuviškai mokyklai..Tai tikrai pavyzdingas 
darbas, tikėkimės, kad pajamos bus patenki
namos.

Manau, kad apie teatrą nusimanantieji pa
rašys plačiau ir tinkamai įvertins artistų dar
bą. Tačiau neįmanoma prabėgti nepaminėjus 
tokios retenybės, kad po dešimt metų pama
tėme lietuvišką komediją ir dar paruošta savo
mis jėgomis.

. aawBasMwiiwMiiBii i»imi

GERIAUSIAS BŪDAS UŽSIMOKĖTI 
MŪSŲ, LIETUVOS PRENUMERATĄ, 
tai ištrsyti čekį Francisco Gavėnas arba

* Petras Rukšys vardu ir pasiųsti paprastu 
paštu, i
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MUSU ŽINIOS
PROVINCIJOLO VIZITAS t '

Saleziečių vienuoiija (arba, lotyniš
kai, kongregacija-junginys), kaip kiek
viena gyvai veikianti institucija, turi sa
vo harmoningą struktūrą. Tarp kita ko, 
ji skirstosi provincijomis, kurias salezie
čiai vadina inspektorijomis, o jų virši
ninką — inspektorium. Pasauly yra 82 
tokios inspektorijos. Lietuvoj dar ne
buvo atskiros inspektorijos; buvo 6 sa
leziečių veiklos namai; jie priklausė 
Centrinei (Torino, Italijos) inspektori- 
jai. Karo metu buvo okupanto paimti 
ir uždaryti; o patys lietuviai saleziečiu 
pasklido po 16 skirtingų Valstybių.

Brazilijos saleziečiai skirstosi į 6 ins- 
pektorijas. São Paulo provincija-inspek- 
torija apima São Paulo valstiją ir skly
pelį Paranos; įeina į 14 vyskupijų ir tu
ri 47 veiklos punktus: mokyklos, kole
gijos, parapijos, gimnazijos, amatų mo
kyklos, spaustuvės, radijo stotis, semi
narijos, sekmadienio oratorijos, perauk
lėjimo institucijos. Dar apima 4 misijų 
stotis Angoloj, Afrikoj.

Inspektoriją valdo provincijolas-ins- 
pektorius. Jis turi nors vieną kart j me
tus aplankyti jo jurisdikacijai priklau
sančias saleziečių institucijas — namus.

Lapkričio 9 dieną São Paulo inspek
torius, kun. Luiz Gonzaga Piccoli, ap- 
Ln-kė ir šv. Kazimiero parapijos salezie
čius — lietuvius. Vizito protokole pali
ko užrašyta:

-- Bendrai pasimeldus, kalbėjęsis su4 
dviem esančiais saleziečiais (kun. P. Ur- 
baitis kelionėse nuo balandžio mėnesio) 
su “Damas Salesianas" ir vienu ben
druomenės atstovu.

— patyręs esant daug darbo, o taip 
pat susirūpinimą salezietiška ateitimi: 
kunigai jau su tam tikru amžiumi, trūks
ta pašaukimų, gali atsiverti durys j Lie
tuvą, čia vis silpnėjantis lietuvių dalyva
vimas parapijos veikime...

— Tabajaras namo klausimas taip 
pat laukia sprendimo...

— Visur kitur galioja praėjusių metų 
Vizito nurodymai, (tarp kurių pabrėžti-

na):
(1) duoti dar daugiau svarbos ben

dros maldos momentams;
(5) studijuoti ir realizuoti kultūrinio 

lietuvių centro projektą ir organizuoti 
jau esančią biblioteką bei archyvą. São 
Paulo inspektorija prisidės kiek bus jos 
prašoma ir kiek sąlygos įeis.

Ir kun. Inspektorius vizito protoko
lą užbaigia: “Dėkoju už brolišką priėmi
mą ir meldžiu ypatingos Aušros Vartų 
Dievo Motinos palaimos. Jinai tebūnie 
naujų laikų pranašė“.

KALĖDOS, SENELIAI IR LIGONIAI
I

Prieš Kalėdas visi yra susirūpiną svei
kinimų rašymu, dovanomis ir giminių 
lankymu. Nors seneliai ir ligoniai gali 
ir nebūti giminės, bet yra taip pat reika
lingi dėmesio ir priežiūros.

Prieš porą savaičių keli Labdaros Ra
telio bičiuliui lankėsi senelių namuose 
JAÇANÃ. Ten seneliai gerai prižiūrimi, 
bet internavimas brangus. Šiuo metu 
ten iš lietuvių yra Vincentina Svintienė 
iš Casa Verde, Teresė Kudrevičienė iš 
Jaçanã, Joana Stankūnienė iš Moinho 
Veiho ir Juozas Šiikta iš Tucuruvi.

Praeitą sekmadienį buvome Vincenti- 
nų senelių namuose S. Bernarde. Turė
jome gražią staigmeną: radome mūsų 
senelius visai naujose patalpose. Naujas 
paviljonas gražiai įrengtas su kamba
riais po tris lovas, individualiom spin
tom ir išviete su dušu. Vienintelė bėda, 
kad radom mūsų senelius prastame sto
vyje: Magdalena Valaitienė Pastorczyk, 
96 metų jau visai susilpusi, Motiejus 
Siejūnas irgi silpnas, Petras Zolvis dar 
vis tvirtas, tik sunkiai vaikšto. Daktarų

jr praėjusio gimtadienio (lapkričio 30 d./ proga. * j 
' MUSIŲ LIETUVOS talkininkei dėkojame už dar

bą prie laikraščio, širdingai sveikiname gimtadie
nio proga ir linkime daug laimės, geros sveikatos 
ir gausios Dievo palaimos.

Redakcija, administracija 
ir bendradarbiai

ir slaugių priežiūra yra labai gera. Vie* 
nintelis skundas, tai kad prasta^ maistas.v

ITAOUEROS rusų senelių namai gal 
gražiausi ir ten daug lietuvių, bet dakta
rų ir medicininės priežiūros visai nėra. 
Kai, prieš porą savaičių, buvo ten lanky
tis būrelis tautiečių, rado ANTANĄ 
JEKENTĄ visai nusilpusį, tai Birutė ir 
Stasys Gervetauskai jį parsivežė namo,, 
nuvežę į Hçspital das Clinicas tyrimams 
ir dabar slaugo ir prižiūri savo namuose.

Yra daug kitų prieglaudų ir senelių 
bei ligonių, bet mes jų visų negalime 
iankyti. Būtų gerai, kad daugiau kas 
atsirastų, ypač kas turi daugiau laiko, 
tų senelių lankymui. Dažnai jiems nie
ko nereikia, tik žmogiškos šilumos ir 
atsilankymo.

PR.

Išbaidė kiaulę
Važiavo karta Stalinas keliu ir pama

tė skersai kelio gulinčią ilgą kiaulę.
— Pąsitrauk iš kelio. -- sušuko Stali

nas. Bet kiaulė nesijudino iš vietos. Dar 
smarkiau suriko Stalinas, bet kiaulė 
vis nejudėjo ir gulėjo lyg negyva.

Tada Stalinas tyliai priėjo prie kiau
lės ir pasilenkęs pasakė jai į ausį.

— Jei tu iš čia geruoju nepasitrauksi, 
tu aš paliepsiu tave uždaryti į koichozą.

Tai išgirdusi, kiaulė šoko, lyg perkū
no trenkta, ir dingo.

Motina (prie pietų stalo): Pauliu k, 
kodėl tu nepaprašai, o pats sieki paim-t 
ti? Ar neturi liežuvio?

Paulius: Taip mama, turiu, bet ranka 
ilgesnė už liežuvį.

*CURSO LITUANO - Fone: 273-0338
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KIUSŲ ŽINIOS p 
SVEIKINKITE PER ML—vą.

Greit išeis kalėdinis ML-vos numeris 
r kartu šių metų paskutinis numeris. 
3asinaudokite proga pasveikinti su šven- „ 
ėm savo klientus, gimines ir draugus 

per M L-vos puslapius.
Kalėdinis numeris išeis gruodžio 17 

dieną, taigi sveikinimus reikia įteikti 
iki gruodžio 15 dienos.

ŽINIOS IŠ URUGVAJAUS
Iš M ntevideo gavome žinią, kad gruo

džio 12 dieną kun. JONAS GIEDRYS 
turės vidurių operaciją. Sakoma, kad po 
operacijos bus kaip naujas.

Linkime mielam kun. J. Giedriui, kad 
operacija būtų sėkminga ir kad Kalėdų 
šventes gaiėtų praleisti namuose jaa 
pilnai atsigavęs.

LIETUVIU KALBAI NEBUS
ATOSTOGŲ

Mokslo metai pasibaigė, o taip pat ir 
lietuviškos šeštadieninės mokyklėlės 
pamokos. Tačiau lietuvių kalba neturi 
atostogų. Dabar bus kaip tik pats ge
riausias laikas pasimokyti truputį lietu
vių kalbos. Anksčiau nebuvo laiko: pa
mokos, darbai... Dabar atostogos, taigi 
daug laisvo laiko. Galima paimti lietu
vių kalbos pamokas kasetėse-juostelėse 
ir bet kur ir kada klausytis po ranka 
esamo mokytojo.

KALBĖK LIETUVIŠKAI lietuvių 
kalboj kursas su kasetėm-Teirautis šv. 
Kazimiero parapijoj pas kunigą Petru
ką. Tel. 273-0338.

PARAMA “KALBĖK LIETUVIŠ
KAI“ lietuvių kalbos kursui.

0

o
Šio "ML" numerio

GARBĖS LEIDĖJAS
KAZIMIERAS BACEVIČIUS

žmonos a.a. Veronikos antrų mirties metinių proga. Metinės mišios 
bus gruodžio 11 dieną, 11 vai. šv. Juozapo parapijos bažnyčioje.

Širdingai dėkojame mielam skaitytojui už paramą lietuviškai 
spaudai ir pagarbiai prisimename velionę a.a. Veroniką Bacevičienę.

Administracija1

LIETUVIU KATALIKU $V. JUOZAPO BENDRUOMENĖS METINIS 
SUSIRINKIMAS

šaukiamas 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.

0

Dramos mėgėjų ratelis, gražiai suvai
dinęs V. Alanto “Buhalterijos klaidą“, 
iš kuklaus pelno paskyrė Cz.20.000 
(dvidešimt tūkstančių) korespondenci- 
niam lietuvių kalbos kursui KALBĖK 
LIETUVIŠKAI.

Sveikiname dramos mėgėjų ratelį už 
gražų vaidinimą ir širdingai dėkojame 
už padrąsinančią paramą kursui.

Kun. Petras Rukšys 
PARAMA KOLONIJAI

P Paulina Rimšienė, užsimokėdama 
už trijų metų ML-vos prenumeratą, 
(Cz.9.000), prideda Cz.11.000 kaip pa
ramą kolonijos reikalams. Už paramą 
nuoširdi padėka.

JURGIS STELMOKAS mirė gruodžio 
3 dieną savo namuose Agua Rasa. Buvo 
palaidotas V. Alpinos kapinėse. Nekro
logas bus kitame ML-vos numeryje.

7-tos dienas mišios bus penktadieni, 
gruodžio 9 d., 19:3Q vai. S. José de Be
lem ligoninės koplyčioje.

Aldona Cemiauskaitė-Fernandes
Sekretorė

GAVO 2 LITRUS SVETIMO KRAUJO
“Vakar paskaitęs JORNAL DA TAR

DE, pradėjau šaukti 'Valio'/' — iš Gua- 
rujos paskubom rašo adv. J. E. Petraitis, 
net nespėjęs pastebėti, kad MŪSŲ LIE
TUVA jau seniai panaikino pašto dėžu
tę (Caixa Postai), priežastis, dėl kurios 
iaiškas grįžo atgal, ir redakciją pasiekė 
tik po dviejų savaičių.

— Kas atsitiko . — kiauše žmona.
— Ogi bolševikai grąžino tikintiesiems 

Vilniaus katedrą. Tai iš tikrųjų didelė 
linksma naujiena. Jr prideda laikraščio 
iškarpą).

Visi atidžiai sekam nepaprastai svar
bius įvykius Lietuvoj. Ka daug kur per
duoda ir vietinė spauda. Tačiau apie šio 
mūsų tautiečio sveikatą tik iš jo paties 
galim sužinoti. Rašo: “Aš sveikstu. Bu
vau prie mirties slenksčio, bet Dievai 
dar nepanorėjo mane pašaukti. Gavau 2 
litru svetimo kraujo — ir tai mane išgel
bėjo. Jau galiu eiti be pagalbos, ir net, 
kaip matote, rašyti laiškus ir skaityti lai
kraščius bei knygas, ko prieš tai negalė
jau, nes buvau tiktai oda ir kaulai. Dabar 
jau akys ir skruostai neįkritę, jau atirado 
mėsos ant šonkaulių. Nežinia kokiam 
laikui tai bus“, rašo; ir dar klausia žinių 
apie kun. Urbaitį. “Jei gausite kokias ži
nias, skelbkite “Mūsų Lietuvoje“.

BRAZILIJOS LIETUVIU FONDAS
l Brazilijos Lietuvių Fondą įstojo se- 

kantvc tautiečiai:

kun. Juozas Šeškevičius 
pirmininkas

šie įnašai Fondui yra spalio ir Iapįkri- 
čio mėnesiais:
25. Birutė ir Bernardas Vindašiai (USA)

Cz$. 14.000,00
26. Alfredas Šumanas (USA) 7.000,00
27. Vitoldas Baranauskas 3.000,00
28. A.A. Alekso Vinkšnaičio

atminimui Cz$. 3.000,00
29. São Paulo Palangos Skautai

Cz$. 3.000,00
30. Bronius ŠukevičiusCzS. 3.000,00
31. Jonas JakatanviskyCzS. 3.000,00
32. Helena Jakatanvisky
33. Janete Jakatanvisky
34. Jorge Jakatanvisky
35. Andrey Jakatanvisky
36. Belkiss Rabello

3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00 
1.000,00

Fondo kapitalas lapkričio 30.d.:
Plus US$200,00 kurie randasi
Amerikoj pinigai investuoti C.
Poupança Bradesco, sask.nr.6701004/3
Tapkrime šio Fondo nariais, įnešda

mi 1 OTN vertės įnašą. Fondas skiria
mas lietuviškai veiklai, ateinantiems kon
gresams, Lituanikos išlaidoms. Kiek
vieno mūsų kolonijos pareiga prie jo 
prisidėti.

Įnašus galima įteikti BLB iždininkui, 
Petrui Bareišiui ar BLB valdybos bei ta
rybos nariams. Galima taip pat siųsti 
paštu, Comunidade Lituano-Brasileira 
vardu, Rua Juventus, 28 CEP. 03124. 
Fondo nariams bus įteiktas gražus pa-. 
žymėjimas. pon(jo Administratorius
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