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"LIETUVA - GYVA"

Spalio 23 didžiausias Brazilijos dien
raštis, O ESTADO DE SÃO PAULO, 
atspausdino, kai kas sako, gražiausią 
straipsniuką apie Lietuvą, kokie tik 
šiam dienrašty buvo kada nors atspaus
dinti, būtent: LIETUVA YRA GYVA.

Autorius, skaitytojas B.J.L.M.,atsi
liepia j spalio 10 d. dienrašty tilpusią 
žinią ' Nobelio premiją vyrui be Tėvy
nės" - Česlovui Milosz—Milašiui. Ta
me straipsny buvo trumpai išsireikšta 
ir [apie kraštą, iš kurio kilęs premijuo
tasis — Lietuva. "Šitas kraštas ir jo 
kultūra, ir didžiausias dalis jo gyvento
jų jau nebeegzistuoja. Teroras ir genoci
das, karas ir vėliau Stalino tironija,juos 
išrovė iš jų žemės žiauriausiom sąlygom, 
kurios viršija visa tai, ką Lenkija ir Pa
baltijo kraštai pernešė anksčiau"."Skai
tytojas" pabrėžia, kad "nežiūrint visų 
persekiojimų — caro, nacių ir, dabar 
sovietų — Lietuva egzistuoja, \ira gyva. 
Tai jrodo, tarp kita ko, pogrindžio 
spauda, kur pirmauja LKB Kronika, ir 
vienas kitas pabėgėlis — vienas kitas 
iš daugelio tų lietuvių, kurie pasmerk
ti kalėjiman, ištrėmimui, psichiatrinėn 
ligoninėn, ir kurių vardai vienokiu ar 
kitokiu būdu pasiekia ir mus".

Tai didvyrių tauta. Tai tauta, ku
rios tikėjimas yra nenugalima jėga; tai 
tauta, kuriai nereikia giedoti "Re
quiem", kaip kad norėtų jos okupan
tai, o išgirsti jos balsą, iškelti jos he
roizmą, jai padėti šioj nelygioj kovoj 
tarp Dovydo ir Golijo, kovoj, kur tikė
jimas yra vienintelė viltis, galintis ta
čiau net kalnus nuversti".

Ir primena, kaip čia, laisvam pasau
ly, veikia folklorinės lietuvių grupės— 
tautiniai šokiai, chorai ir kt. — kurie 
stengiasi palaikyti savo tautos kultūri
nius papročius ir mums priminti, kad 
Lietuva su savo kultūra yra gyva.

Tai , atrodo, atgarsis žodžių, kuriuos 
spalio 16 MŪSŲ LIETUVOJ rašė kun. 
Pr. Gavėnas* pristatydamas "Pirmą
jį lietuvį, Nobelio laureatą", to paties 
brazilų dienraščio paskelbtą. "Su vie
nu O ESTADO išsireiškimu bei apibū
dinimu negalim sutikti — ir jam griež
tai prieštaraujam. Dienraštis teigia: 
"Lenkija, Prancūzija, JAV-bės — tai 
kraštai, kurie atžymėjo jo literatūrinę 
veiklą. Lietuva gi — tai kraštas, /spau
dęs gilias žymes jo gyvenime, nors ji 
jau daugiau nebeegzistuoja".

SPAUDOS MĖNUO
SKAITYK IR PLATINK "MŪSŲ LIETUVĄ"

RIMAS ČESONIS, JAV LB Visuomeniniu reikalų tarybos narys, aktyviai besireiškiąs JAV pre
zidento Jimmy^Carterio perrinkimo^kampanijoje, Baltųjų rūmų priėmimo metuku J.Carteriu

\ l

"Tai netiesa/ skambėjo atsakas. 
"Lietuva, nors ir svetimųjų užgrobta 
yra gyva. Gyva kiekvieno lietuvio šir
dyje ir mintyse. Gyva savo gyvybės 
valia ir dvasia. Gyva ir dėl to, kad dau
gelis valstybių visiškai nepripažįsta ne
teisėto ir tik laikino Lietuvos užgrobi
mo. Juk ir tironai neamžini. O amžinas 
žmogaus laisvės troškimas. Ir teisė į tą 
laisvę".
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LIETUVOS REZISTENTAS
vladas Šakalys,

pakviestas KLB krašto valdybos ir Ka
nados Lietuvių Žmogaus Teisėms Gin
ti Komiteto iš JAV-bių, lankėsi spalio 
7—16 d.d. Kanadoje. Turėjo pokalbių 
su didžiosios spaudos atstovais, politi
kais, visuomenės veikėjais, ministe
riais, parlamentų atstovais. Labai įspū

dingas priėmimas buvo Ontario parla
mente, kur jį pasveikino vyriausybės 
ministeris Bob Welch, opozicijos vadas 
S.Smithv socialistų vadas Cassidy, so
cialistų atstovas Dukszta. Pažymėtina, 
kad mūsų tautietį opozicijos vadas pas
veikino lietuvių kalba, perskaitydamas 
paruoštą sveikinimą. Be to, VI. Šakalį' 
priėmė ir Ontario premjeras, kuris išti
są pusvalandį teiravosi apie gyvenimą 
sovietų okupotoje Lietuvoje. Otavoje 
V L . Šakalys turėjo pokalbį su spaudos 
atstovais, aplankė kai kuriuos vyriausy
bės ir parlamento narius. Daugiausia 
apie Lietuvą teiravosi užsienio reikalų 
ministerijos atstovas. Būdamas Toron
te, VI. Šakalys padarė platų pranešimą 
gausiai susirinkusiai visuomenei. Buvo 
nuvykęs ir j Hamiltoną. Ten padarė 
pranešimą KLJS tarybos suvažiavime 
ir dalyvavo Kanados Lietuvių Dienos 
iškilmėse. Visur jį globojo Kanados 
Lietuvių Žmogaus Teisėms Ginti Ko
mitetas.
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European Liaison Group memorandumas
MADRIDO KONFERENCIJOS DALYVIAMS

■ I I

Britanijoje 1969 m. buvo sudaryta va
dinamoji European Liaison Group, kurios 
tikslas padėti savo tautoms priešintis ko
munizmui ir sovietinei kolonijinei prie
spaudai, kelti 'balsą už savo tautų teisę į 
laisvę ir tautinę nepriklausomybę ir pro
testuoti prieš persekiojimą. Grupėje yra 
apsijungę keturiolikos tautybių emigran
tai: estai, latviai, lietuviai, baltarusiai, 
lenkai, rusai, ukrainiečiai, čekoslovakai, 
rumunai, vengrai, bulgarai, albanai, gru
zinai ir jugoslavai. Jie atstovauja daugiau 
kaip 'ketvirčiui (milijono pabėgėlių, kurių 
didžioji dalis yra Britanijos piliečiai.

Šiais metaiis tos grupės pirmininkas yra 
jugoslavas RaStko Marčetič, vicepirminin
kai rusas Vladimir -Bukovsky, lenkas Sitá- 
nislav Grocholski ir gruzinas dr. Akaki 
Ramišvili, sekretorius latvis dr. A. Aba- 
kulks, iždininkas baltarusis Paul Astipovič.

Toji grupė paruošė memorandumą toms 
valstybėms, kurios pasirašė Helsinkio su
tartį,o dabar Madride turės svarstyti, kaip 
ano susitarimo laikomasi.

Memorandume rašoma:
Mes siūlome štai tokias pastabas, kurios 

atspindi mūsų tėvynainių Rytų Europoje 
nuomonės taip drąsiai ten reiškiamas di
sidentų, o dabar viešai paskelbtas darbi
ninkų masių Lenkijoje. Mes tikime, kad 
•čia pateikiamieji požiūriai yra svarbūs, 
siekiant ateityje įgyvendyti Helsinkio su
sitarimus.

1. Tarptautinė padėtis blogėja, kiek tai 
susiję sui laisvuoju pasauliu ir žmogaus ir 
tautinių teisių -gynimu. Sovietų Sąjun
ga ciniškai išnaudoja vadinamosios detan- 
tės politiką, apeidama visokias pražiūrėtas 
-spragas ir pasinaudodama 'klaidomis Va
karų sąjungininkų, kuriems trūksta vidi
nio susiklausymo ir vieningos veiklos pla-
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minę naudą. Tokie agresijos veiksmai, 
kaip dabartinis Afganistano užpuolimas, 
susilaukia pasipriešinimo vien žodžiais.
Sovietų Sąjunga ir Rytų Europos komu
nistiniai režimai nebaudžiami pažeidinėja 
Helsinkio susitarimus ir imasi represyvi- 
nių priemonių prieš tuos, kurie reikalau
ja, k-ad jie būtų vykdomi.

2. Vakarų sąjungininkų nepajėgumas 
pasipriešinti Sovietų Sąjungos ir jos sate
litų karinei agresijai padrąsina užpuolikus 
ir silpnina Vakarų padėtį neutraliuosiuo
se kraštuose ir Trečiajame pasaulyje.

3. Pliuralistinės demokratijos šalininkai 
turėtų parodyti daugiau dinamizmo, kai 
susiduria su komunistinių sistemų šalinin
kais. Oportunizmas ir abejingumas nu
ginkluoja laisvąsias visuomenes ir padrą
sina jų priešus. Tokioje atmosferoje viSą 
ką dar greitina komuniistų infiltracija į 
tarptautinius organus.

4. Reikalas ginti laisvąjį pasaulį -nuo so
vietinio komunistinio imperalizmo, ekono
minių krizių, socialinės įtampos, smurto 
ir teroro skatintų į vienybę, kooperaciją ir 
solidarumą.

5. Europos išsigelbėjimas glūdi jos vie
nybėje — kad Europos Bendruomenė bū
tų altvir-a visiems žemyno kraštams, pajėgi 
praktikuoti pliuralistinę demokratiją ir 
leisti tai daryti, ir tai yra vienintelis atsa
kymas į susiskaldymus, į jų keliamuosius 
pavojus ir krizes, kurių suskaldyta Euro
pa negali nei pašalinti, nei kaip nors iš
spręsti.

Artimas bendradarbi avim as tarp Jung
tinės Europos, Jungtinių Valstybių ir kitų 
demokratinių kraštų teikia viltį, kad būtų 
išvengta globalinių karų ir susidūrimų 
tarp turtingųjų ir neturtingųjų tautų, ku
rie gresia mūsų ateičiai. Suvokdami tra-
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VLADAS ŠAKALYS
daro pranešimą ir atsakinėja į 

klausimus.
P. Malėtos nuotrauka

gišką likimą savo tėvynainių Vidurio ir 
Rytų Europoje ir patys būdami laisvi kal
bėti už juoS, mes kreipiamės į Helsinkio

• susitarimų baigiamąjį aktą pasirašiusias 
demokratines vyriausybes su tokiais pra
šymais.

1. Vakarams esminis dalykas santykiuo
se su Sovietų Sąjunga laikytis griežtos 
abipusiškumo politikos kiekvienoje srity
je — politikoje, ekonomikoje, kultūroje, 
mene ir sporte. Turėtų būti atšaukdamas 
pasitikėjimas sovietiniais pareiškimais, 
'kai jie nebūna tuojau pat vykdomi. Netu
rėtų būti duodami ilgalaikiai kreditai. Va
karų kraštų vyriausybės turėtų tuojau pat 
ir visos kartu reaguoti, kai pažeidžiami 
esantieji susitarimai, pradedant Jungtinių 
Tautų priimtąja žmogaus teisių charta ir 
baigiant Helsinkio susitarimais. Kai pa
žeidinėjamos žmogaus ir tautų teisės, tuo
jau pat Vakarai turėtų nustoti vykdyti 
pažeidėjams palankius susitarimus. Dėl 
didžiausią pasipiktinimą keliančių pažei
dinėjimų, kaip sovietinė karinė intervenci
ja, vadinamosios Brežnevo dokrinos vyk
dymas, turėtų būti žymiai veiksmingiau 
priešinamasi, negu buvo padaryta dėl Če
koslovakijos ar Afganistano užpuolimo.

Tačiau satelitiniai kraštai turėtų būti
• kitaip traktuojami negu jų sovietiniai 
ponai ir priklausomai nuo aplinkybių, kai

_ eina kalba apie paramą, prekybą, kreditus , 
ir 1.1.

no. Vidurio ir Rytų Europos kraštų politi
nis, ekonominils ir karinis įjungimas į so
vietinę sistemą vykdomas greitai, Vaka
rams padedant kreditais, remiant Come- 
cono 15 metų planą. Europoje, ir ypač Eu
ropos Ekonominėje Bendruomenėje,, vy
riausybės į krizes reaguoja, saugodamos 
savo tautinio suverenumo interesus, užuot 
siekusios 'bendrų sprendimų ir pagal Suda
rytą bendrą strategiją pasipriešinusios 
marksistinio totalitarizmo agresijai. De
mokratinės valstybės rinkiminiais sumeti
mais perdaug leidžia paveikti savo politi
ką ir demokratijos priešų peršamą ekono-

I PARDUODAME 1
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Savaitei bėgant
Nežiūrint visų sunkumų mūsų spauda iria

si per gyvenimo jūrų pirmyn.
Štai ruošiamės spaudos baliui, kur tiki

mės gausios tautiečių paramos. Ir taip užsi
garantuos sekantieji metai. Taip darome jau 
metai iš metu,.Ir tas receptas iki šiol veikė. 
Kasmet susirenkame spaudos baliui pavalgy
ti, išgerti ir. . .paremti savo spausdintą žodi. 
Šalia prenumeratų, skelbimų ir atskiros pa
ramos “Mūsų Lietuva“ gražiai gyvuoja.

Brazilijos lietuviai šia prasme yra Pietų 
Amerikoje patys laimingiausi. Turėti savai t— 
raštį nėra toks jau lengvas reikalas. Vistik jį 
turime. Turime ir turėjome savų rašytoju,,poe 
tų, žurnalistų. Čia jau didelis kapitalas. Bėjo 
negalima išsiversti, jis neužauginamas per 
trumpa laiką. Todėl galime tiktai pasidžiaug
ti, kad ir čia esame laimingi, kultūriškai pasi
turinti.

Vistik lietuviai gyvena ir kituose Pietų 
Amerikos kraštuose. Tačiau nevisi spaudos 
atžvilgiu turi tokias pačias sąlygas. Dėl įvai
rių priežasčių nevisi gali pasigriti savu savait
raščiu.

Tačiau vienas faktas negali būti užmirštas. 
Noriu šiandien prisiminti nedidelę skaičiumi 
Urugvajaus lietuvių koloniją. Maždaug 
prieš mėnesį laiko jų nedidelis savaitinis ži
nių lapas pasiekė tūkstantinį numerį, atseit, 
išėjo tūkstantį kartų. Jau tūkstantį savaičių, 
kaip Urugvajaus lietuvių ‘ŽINIOS4 lanko savo 
skaitytojus.Tai nepaprastai gražus skaičius ir 
dar daugiau jis reikšmingas savo skaitytojams. 
Tai reiškia kolonijos gyvybę, reiškia, kad yra 
kas ji išlaiko, kas jį skaito, kas jį rašo.

Paskaitykime, ką rašo pačios “ŽINIOS“ 
apie save.

“ŽINIŲ“ pirmasis numeris pasirodė Mo
tinos Dienoj, Marijos mėnesio pirmąjį sek
madienį, gegužės 7, 1961 metais. Redakcijos 
Komisijos vedamajame buvo rašoma: “Daž
nai buvo keliama mintis leisti laikraštį, bet 
dabar mūsų sąlygomis toks užsimojimas ne
įmanomas, tai šiuo tarpu bent pasitenkinsi
me šiuo ŽINIŲ pluokštu, kuris žada pasiro
dyti kiekvieną sekmadienį. Tos komisijos pa
geidavimas, kad neliktų nė vienos lietuviškos 
šeimos, kuri šių ŽINIŲ negautų ir neskaity
tų. Prašome ŽINIŲ, redakcijai duoti pageida
vimu bei pastabų, ko norėtumėte rasti. Pir
majame ŽINIŲ numeryje randame tikrai la
bai daug žinių iš katalikiškojo gyvenimo, lie
tuviškojo pasaulio ir iš Urugvajaus lietuvių 
kolonijos. Pirmieji ŽINIŲ organizatoriai—stei
gėjai buvo mums gerai visiems pažįstamas a.a. 
misijonierius kun. JONAS BRUŽIKAS S.J. 
ir GVIDAS MAČANSKAS.

EUROPEAN LIAISON GRUOP 
MEMORANDUMAS

2. Europos parlamentas turėtų sudaryt? 
parlamentinį komitetą, kuris sektų Helsin
kio susitarimų vykdymą. Laisvosios Eu
ropos kraštuose panašūs komitetai turėtų 
būti sudaryti prie kiekvieno tautinio par
lamento. Vykdymas turėtų būti sekamas 
visų trijų „krepšių“, neužlei džiaut Nr. 1 
— «dėl tautų teisės. Turint galvoje sovieti
nę laikyseną, būtina pabrėžti, kad jokia 
"vyriausybė, tarptautinis veiksnys ar as
muo, reikalaująs vykdyti Helsinkio susita
rimus ar pranešąs apie jų pažeidimus, ne
turi būti kaltinamas, kad kišasi į 'kitos 
valstybės vidaus reikalus.

3. Sovietų Sąjungos ir visų Rytų Euro
pos kraštų disidentai, ypač tokie disiden
tai, kurie yra sudarę komitetus sekti Hel
sinkio susitarimams, turėtų ypač kelti su
sidomėjimą ir susirūpinimą demokratinių 
^vyriausybių, pasirašiusių tuos susitari
mus, ir demokratijų viešosios nuomonės 
Kai jiems taikomos represyvinės priemo
nės, turėtų būti energingai įsikilšama.

4. Mes tikime, kad Vakarai turėtų liau
tis būti vis išimtinai gynimosi pozicijoje— 
kai Sovietų Sąjunga, jos satelitai ir pro
komunistinės organizacijos, tarptautinės ir 
tautinės, imasi iniciatyvos, Vakarų vyriau
sybės ar nevyriausybinės organizacijos ir
gi turėtų imtis iniciatyvos įvairiose sri
tyse. Štai keletas įvairios reikšmės ir įvai
rių sričių pavyzdžių —

a) Politinė iniciatyva pasirūpinti Jugo
slavijos saugumu, vistiek, ar jai tiesiogiai 
gresiama, ar ne.

b) Tarptautinė nevyriausybinė kampa
nija prieš Kremliiaus praktikuojamąjį ru
sinimą.

c) Tarptautinė kampanija ginti religi
jos laisvei Sovietų Sąjungoje ir jos sateli
tų kraštuose.

Taigi jau devyniolika metų, pakartoju, de
vyniolika metų, kaip išeina šis nedidelis žinių 
lapelis. Bet tai, kaip ir kuklus vandens lašas, 
jis krinta į žinių ištroškusias lietuvių šeimas 
ir gaivina Dievo ir Tėvynės meilės vandeniu 
kiekvieną sekmadienio rytą.

Tūkstantis numerių, tai du tūkstančiai 
puslapių - stambi knyga, rašyta per 19 metų. 
Tai Urugvajaus lietuvių kolonijos paskutinių 
devyniolika metų istorija. Smulkmeniška,kas
dieninė, didelių ir mažų žinių ir žinučių kny
ga-

Po šio fakto, jaučiu nuoširdų norą sušukti 
garsų VALIO Urugvajaus lietuviams, “ŽINIŲ“ 
redaktoriams, bendradarbiams, skaityto
jams, rėmėjams ir palinkėti:

“Vyrai, čia tai pavyzdys! Dirbkite ir to
liau. Spauda vienas iš svarbiausiu ir didžiau
sių ginklų šių dienų pasaulyje. Jūsų ištver
mė — pavyzdys mums visiems“.

d) Tarptautinių ir tautinių jaunumo or
ganizacijų kampanija, kad būtų nugriauta 
Berlyno siena.

e) Nevyriausybinė kampanija, kad' tarp- 
tautiškai būtų išaiškinta, kur Sovietų Są
jungoje 1940 m. dingo 15.000 lenkų karo 
belaisvių, kurių 4.500 buvo rasti nužudyti 
Katyno miške — nusikaltimas, kuris i'ki 
šiol niekada nesusilaukė teismo. Kiti pa
našūs genocido veiksmai turėtų būti tarp- 
tautiškai aiškinami.

5. Pavergtosios Rytų Europos tautos 
turėtų būti informuojamos apie laisvųjų 
kraštų vyriausybių pastangas pasiekti, 
kad būtų vykdomi Helsinkio (susitarimai. 
Europos radijas - televizija galėtų padėti 
Laisvosios Europos ir Laisvės radijui vyk
dyti savo uždavinį informuoti laisvės ne
tekusius europiečius apie Europos vieny
bės pažangą.

6. Mes tikime, kad laisvųjų Europos 
kraštų padėtis sustiprėtų prieš Sovietų 
Sąjungą, jei EEB ir Europos taryba imtųsi 
iniciatyvos, kad būtų siekiama Europos 
vienybės. Į tokią iniciatyvą galima būtų “ 
įskaityti —

A) Pastangas praplėsti Europos teismo 
kompetenciją 'tuo, kad jam būtų pavesta 
spręsti visos Europos žmogaus ir tautų 
teisių pažeidimo bylas.

B) Leidimą iš Rytų Europos kilusiems 
ti Vakarų žmonėms, kai jie gauna leidimą 
apsigyventi Vakarų Europos kraštuose, 
balsuoti rinkimuose į Europos parlamen
tą net ir tada, kai jie dar nėra įsigiję pi
lietybės.

C) Įvedimą europinio pašo, ‘kuriuo galė
tų pasinaudoti taip pat ir iš Rytų Europos 
kilusieji, kai jie gyvena Vakarų Europos 
kraštuose.

•••
Belgrade sutartasis Madrido susirinki- ’ 

mas turėtų įvykti taip kaip planuota, net i 
jei Sovietų Sąjunga ar kiti signatarai lai-' 
kytųsi nuomonės, kad jį reikia atidėti. 
Toks atidėjimas galėtų būti aiškinamas 
kaip patvirtinimas veiksmų tų, kurie pa
žeidė savo įsipareigojimus, ir apleidimas 
aukų, 'kurias tie pažeidimai palietė. Tuo 
būtų susilpnintas pasitikėjimas Helsinkio 
susitarimus pasirašiusiais vakariečiais, 
kuriuo jie naudojasi sovietinio bloko 
priespaudoje esančiose ir Trečiojo pasau
lio tautose.

EUROPOS LIETUVIS

Už lietuvišką knygą Ir spaudą 
lietuviai tiek daug kovojo Ir 
kentėjo. Dabar lietuviška kny
ga stovi Ir dulka kioskų lenty
nose, laukdama, kol kas ją 
nupirks.

PIRKITE LIETUVIŠKUS^^ 
KALĖDINIUS SVEIKINIMUS^
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Aleksandra Vaisiuniené

VARGAS PADARE VEGETARAIS

Paskutinieji mėnesiai prieš karo pabaigą 
Lietuvoje. Ramunė ir Petras Višteliai krauna^ 
si dėžes, lagaminus, rytoj iš ryto atvažiuoja 
Lizdeikiai,su kuriais kartu nutarė bėgti iš Lie
tuvos. Arklį ir vėžimą parsivežė iš kaimo, ku
rį tėvai davė.

- Ką paimti daugiau? - klausia Ramunė 
vyro.

— O ką gi paimsi, negu baldus? Dėk kuo 
daugiausia maisto,nes pinigų ne per daugiau
sia turime, o man teko girdėti, kad Vokietijo
je už lašinių gabalą durys visur atsidaro. Nu
pirk lašinių tiek, kiek gali gauti.

Sekantį rytą anksti jau laukė atvažiuojant 
Lizdeikius. Lagaminus ir dėžes išnešė į priean
gį, ir dar kartą abu perėjo butą,peržiūrėdami, 
ar ko svarbaus nepamiršo pasiimti. Gaila bu
vo Višteliams palikti gražiai įrengtą butą: 
tiek pripirkta baldų ir kitų vertingų bei rei
kalingų daiktų. Kiek taupyti reikėjo, o šian
dieną viskas paliko “šunims ant šėko“.Bet ką 
padarysi - karas lieka karu. Svarbiau išnešti 
savo gyvą “kudašių“, ne supūti Sibiro stepė
se. Užrakino visus kambarius ir atsisėdę prie
angyje laukė atvažiuojant bendrakeleivių.

Ilgai laukti neteko, jau atvažiavo ir Liz
deikiai, ilgamečiai Vištelių šeimos draugai. 
Dviem porom vis bus smagiau važiuoti - yra 
su kuo pasitarti ar pasikalbėti, o Lizdeika net 
truputį vokiškai grabaliojasi, nes tėvas gyveno 
vokiečių pasienyje.

Atvažiavę Vokietijon,arklį ir vežimą par
davė, o pinigus pasidalino pusiau. Apsigyve
no stovykloje su kitais mūsų tautiečiais išei
viais. Dėl vietos stokos, abi šeimos apsigy
veno viename kambaryje, kambarį kaldra 
perskyrė pusiau.

Dienos^ metu abi moterys triūsėsi po vir
tuvę, ar siuvinėjo kambaryje,o vyrai prieš 
piet išeidavo į stovyklos būstinę naujienų su
žinoti, ar šiaip ko nors “pakombinuoti“. 
Kol lašinių ir kumpio turėjo, buvo gerai 
vietoje pieno lašinių spirgais apsigindavo.

Laikas bėgo, lašinių paltys tirpo ir paliko 
tik tiek, kaip noterys sakydavo: “bus tik ant 
didžiųjų švenčių“.

Nusipirkti mėsos nebuvo galima, viskas 
normuota, o pakeisti daiktų ant maisto pro
duktų jau irgi neturėjo, taip, kad norint ne
norint, per prievartą pasidarė vegetarais.

Riebesnio maisto stokojant, Višteliai fizi
niai pasijuto daug judresni nes nuo jų šon
kaulių nutirpo taukai,miegojo ir kvėpavo len
gviau. Ramunė net džiaugėsi, nes dabar tikrai 
nereikės jai pavydėti Lizdeikienės figūros,ku
rį siūbavo, eidama, kaip nendrė vėjo pučiama.

Mėsos klausimas neberūpejo, ant kortelių 
gaudavo mažai tik gramais, išmoko ir iš gra
mų maitintis, pasisotindavo tik-jos kvapu. 
Mieste ieškojo pirkti tik daržovių ir vaisių.Cu
kraus irgi neturėjo, todėl iš ryto įprato gerti

Pavasaris, dail. J. Sodaičio paveikslas, akrilis.

kavą su keptom bulvėm. Kai įpranti ir kit
ko nėra — viskas skanu.

Taip bėgo laikas, kol atsirado galimybė 
emigruoti į svetimus kraštus. Sunku buvo ap
sispręsti, į kurį kraštą važiuoti, jei ne vienos 
šalies gyvenimo nepažįsti. Pagaliau, pasitarę 
nutarė važiuoti į Pietų Ameriką, Kraštai kiek 
atsilikę, bet su dideliais žemės turtais ir vilio
jančia ateitimi. Čigonų kalbos nemokėjo, bet 
jei gyvenimas vers — išmoks.

Atvažiavus,pereinamoje stovykloje sutvar
kė dokumentus ir paleido kaip “Dievo paukš
telius“ į orą — skriskite kur norite ir nutūpki
te kur norite.

Abu draugai maždaug vienmečiai viduti
nio amžiaus, todėl darbą gavo nesunkiai, nors 
ir ne savo profesijoje . Vienas dirbo alaus fa
brike, kitas gumos reikmenų parduotuvėje.

r—ESCOLA SOFIA—.
1 COSTURA E HODEIACEM J,
1*' KALBAM A LIETUVIŠKAI

1 Rua da Graça, 381 - Casa 6 - Fone 220-8319 — Bom Retiro
taw

Laikui bėgant išsipraktikavo ir įsigijo naujas 
profesijas.

Piėtų kraštuose, veik kiekvienoje valstybė
je yra Pietų Amerikos išvaduotojo aikštė,kur 
šeštadieniais ir sekmadieniais susirenka sve
timtaučiai. Viską ten gali sužinoti, kur gali
ma darbo gauti, kiek moka, ir kas ir kur ir ką 
parduoti.Ten susitiko ir su daugeliu mūsų tau
tiečių, pradėjo organizuotis, išsirinko valdy
bą, atsikvietė kunigą, ir taip pamažu pradė
jo leisti šaknis į svetimo krašto gyvenimą.

Įsikūrę Lizdeikiai ir Višteliai atsiskyrė, 
abi šeimos apsigyveno atskiruose butuose, 
nes abiejų šeimų nuomone dėl mitybos pra
dėjo skirtis. Vištelienė namuose praktikavo ve 
getarišką mitybą, kurią nuo karo meto buvo 
įpratusi, o Lizdeikiai pasiliko toliau maitin
tis su kiauliena ir rūgščiais kopūstais. Nors
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ir kaip Vištelienė stengėsi jiems įrodyti, kad 
nesą valgyti nesveika, tačiau Lizdeikiai to
liau smaguriavo rūkytus kumpius ir silkes.

Vištelienė, išmokusi vietos kalbą, pradėjo 
pirkti vegetariško turinio knygas ir plačiau 
įdomautis tos srities klausime, stačiai jau pa
skendo vegetarizme.

Kolonijoje, Vištelienė išgarsėjo, kaip ve
getariškos mitybos žinovė.

Jei kam pilvas suskausta ar sloga užeina 
tuojaus kreipiasi i Vištelienę,o toji su petraš
ka, česnaku ir svogūnu visas ligas gydo.Pe- 
truška, sako, valo kraują, skaistina moterims 
veidą; česnakas - vietoje penicilino, o svo
gūnas ataugina vyrams plikę; svogūnas ir čes
nakas yra abu pusbroliai.

Suskamba telefonas; kalba gera Vištelienės 
pažįstama:

- Žiūrėk, Ramunėle, skambinu su reika
lu. Mano vyras šiandien ryte išbudo ir nega
li pasukti sprando, galižinai, ką reikia daryti?

- Kaipgi nežinosiu, — čia yra reumatiniai 
muskulu skausmai, kitaip sakant Torticolis. 
Turi gydyti taip, kaip gydosi kroniškas Reu- 
matizmąs. Pirmoje vietoje turi pašalinti in
fekciją. Prižiūrėti, kad nebūtu užkietėję vidu
riai.Tegul vengia šalčio ir drėgmės, teima sau
lės ir garu vonias; gerai ištrink skaudamas vie
tas Kamfaro alyva. Bet svarbiausia tegul prisi
laiko vegetariškos mitybos. Duok gerti iš mė
lyno stiklo bonkos porą stiklinių vandens, te
valgo daug salotu ir duok išgerti vaisiu sulčių,

- Ačiū, tau kurna, labai ačiū tau už gerus 
patarimus. Taip ir pasakysiu savo vyrai, bet 
kad su juo sunku — nenori žolyčių valgyti, 
nes vis alkanas jaučiasi.

- Gerai, jei nenori valgyti žolyčių tai te
gul serga - išsitarė Vištelienė.

Tą pačią dieną kreipėsi ir kita gera bičiu
lė su panašiu klausimu: jos vyrui nei iš to,nei 
iš šio paleido vidurius.

-Gal, Ramunėle, gali man patarti kokį 
maistą tokiais atvejais reikia duoti?

- N agi duok ryžių klijus gerti, tarkuotą 
žalią obuolį, išvirk iš žalio didelio bananao— 
platano sriubą ir uždėk ant vidurių molio kom
presus. Bet geriausiai tai badauti. Nesirūpink, 
kad vidurius paleido, tai ne blogas pažymys. 
Žogaus organizmas išsivalo^ nuo susikrovusių 
kenksmingų medžiagų.

Ramunė vakare, patogiai atsisėdusi minkš
tasuolyje prie televizijos aparato, šnekučiuo
jasi su savo vyru:

- Matai, Petrai, kaip gerai, kad aš įdo
mautis pradėjau vegetarizmu. Kiek savo prie- 
teliams galiu pasitarnauti ir dar veltui, nes jie 
eis pas gydytoją, bet už tą patarimą reikės su
mokėti. Pažiurke pats į save — atrodai lieknas, 

( Dra. HELGA HERING >
MEDICA - GYDYTOJA

HOMENS SENHORAS CRIANÇAS

KALBAMA LIETUVIŠKAI
Av. Eulina, 99 - V. Sta. Mana das 8:00 às 12 h. ; 
das 14500 às 18:00 Fone: 265-7590 
Rua Quartim Barbosa, 6 - B. do Limão

MUSŲ LIETUVA

kaip vijūnas, gripu niekuomet nesergi, o vis dė
ka man, kad neduodu valgyti nei mėsos, nei žu
vies, o vietoje jų geri migdolų ir riešutų pieną, 
kuris turi augalinį riebalą ir atstoja mėsą.

- Pagalvok sau, Petrai, kaip turėtume sun
kiai verstis, jei reikėtų kasdieną pirkti mėsą, 
kurį taip pabrango. Visi žmonės taip “bėda— 
voja“ o man dabar nei šilta nei šalta - einu ra
miai pro mėsinę ir net nepažfuriu, nes to “la
voninio “mėsos kvapo iš tolo užuosti negaliu.

- Ar nepamiršai, Petrai, kad šiandieną 
pas Petrėnus didelis subuvimas? Pas juos no
riai einu, nes labai skaniai prisivalgyti gali.
Jo žmona tikra aukštos klasės kulinarė, mo- - METTS
ka pagaminti reto skanumo delikatesnių pa
tiekalų.

Višteliai atėjo jau gerokai pavėlavę, todėl 
ilgai laukti neteko, šeimininkai netrukus pa
kvietė prie vaišių stalo.

- Mieli sveteliai, prašau vaišintis — kvie
tė Petrėnas.

Višteliene gėrėjosi skoningai paruoštu sta
lu. Ko čia tik nebuvo ; lašiša, ungurys, juo
di ikrai ir prancūziški sūriai. Prisidėjo pilną 
lėkštę įvairaus maisto ir atsisėdo toliau nuo 
visų prie lango, kad niekas jai nesutrukdytų 
skanaus gardžiavimosi. Savo vyrai sako:

- Petruk, šiandieną gali u atsigavėti“, pa
miršk ridikus ir salotas, valgyk kas patinka ir 
kiek tik nori, nes rytoj tų skanumynų jau ne
bematysi

Vištelis prisiartinęs prie apkrauto stalo , 
pilno gėrybėmis, nežinojo nei nuo ko pra
dėti, - viskas atrodė, skanu, visko norėjosi, 
net seilė varvėjo. .

Prie Ramunės prisiartino Lizdeikienė ir* 
pamačiusi, kaip Ramunė, kad kerta, tai ker
ta mėsos patiekalus, neiškentusi jai priekaiš
tavo:

- Tai kokia čia iš tavęs, Ramunėle, vege
tare, kad viską valgai?

- Matai, Maryte, mes namuose mėsos ne
valgome, bet kada ateinu į svečius, tai neno
riu šeimininkų užgauti, - valgau viską, kas 
jų būna pagaminta..

Sočiai ir skaniai pasisotinę, Petras ir Ra - 
munė Višteliai jautėsi šventiškoje nuotaikoje, 
rodos, kad pasaulis toks gražus ir žmonės to
kie geri. - .

Padėkoję Petrėnams už gražų priėmimą,šne
kučiuodami grįžo namo. Paryčiui, abu pabudo 
su skaudančiais viduriais, persivalgius turėjo 
paimti Ricinos, o galva stačiai plyšo.. .vos tik 
su ledų pūsle apsigynė.

— Matai, Ramunėle, koks vargingas vegeta
ro gyvenimas; viduriai visuomet tušti, kaip iš
skalauti, net parazitams nėra vietos kur veis-

J. BUTRIMAVIČIUS
ADVOCACIA

CIVIL. Inventario, Despojo, etc. COMERCIAL: Falência, Cobrança, etc
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Rua Bario de íguape, 212 - 4o and.s/45 ■ Liberdade Fone: 279-593 7
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tis. Visuomet lengvas, nedavalgęs, kaip pūke
lis. ..

Sekančią dieną, įprastą tvarka Petras padė
kojo Ramunėlei už skanias salotas su bulvių 
košelę ir dūsaudamas nuėjo gulti. Prieš užmig
damas mintyse dar kartą grįžo atgal prie ska
naus Petrėnų paruošto maisto.

Caracas, 1980 m. rugsėjo mėn. 23 d.

CINQUENTENÁRIO - P LASDEŠIMT-

Tai Brazilijos lietuvių istorija. Ši knyga turi 
būti kiekvieno čia gyvenančio lietuvio namuo
se. Pažinkime, kokia mūsų praeitis; kaip lietu
viai kūrėsi šiame krašte. Daug įdomių prisimi
nimų ir nepaprastai didelis skaičius nuotrau
kų. Kiekvienas lietuvis čia ras pažįstamų. Tai 
208 puslapiai pilni įvairiausių faktų. Iliustraci
jų užrašai ir dalis straipsnių yra vietos kalboje.

Knyga tinka dovanai ir lietuvių draugams 
brazilams. Pasinaudokite dar atlikusiais eg
zemplioriais; jų daug nėra, greit baigsis, o se
kanti laida dar nepramatyta leisti.

Kaina Cr. 70,00

PETRAS PERKUMAS - LIETUVIŲ 
DOMUKAS SAVIO. Tai biografija jauno lie
tuvio saleziečio, anksti mirusio ir garsėjančio 
savo šventumu. Jos autorius — Petruko mo
kytojas kun. d r. igino Muraro, sulietuvin
to j as ir redaktorius — kun. Petras Urbaitis. 
Lietuviu saleziečiu leidinys, São Paulo, Bra
zilija, 1979 m. 264 psl. Leidinys labai gausiai 
iliustruotas, spausdintas Romos saleziečiu 
spaustuvėje. Kaina Cr. 300.
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Spaudos dienos proga buvo surinkti, 
atspausdinti ir dalyviams išdalinti la
pai, kur buvo surašyti šių metų ML 
GARBĖS LEIDĖJAI, naujos spausdi
namosios mašinos FUNDATORIAI, 
Spaustuvės GLOBĖJAI (paaukojusie
ji nors 5.000 Cr.), spaustuvės RĖMĖ 
JAI (paaukojusieji nors 1.000 Cr.) ir 
mažesni AUKOTOJAI.

ML GARBĖS LEIDĖJAI

( 1979 .X.21 - 1980.X.26)

Sonia Maria ir Antanas Eugenijus MAJUS 
Renato ir Aldona MENDO
Elena PAVILIONIENĖ
Norbertas ir Monika STASIULIONIS 
Šv. Juozapo Liet. BENDRUOMENĖ 
Celso Joteika GALVÃ0
Mečys ir Danutė PALECKIS 
Jurgis ir Pranė GARŠKA 
Petras ir Bronė SINKEVIČIUS
Vincas ir Ieva KTUKA 
Aldona MEDZIUKEVIČIŪTĖ 
Ona JUZÉNIENÉ
Henrikas ir Janina VALAVIČIUS 
Vincas ir Petronėlė BANYS 
Jonas ir Ieva TATARŪNAS 
Braz. Liet. BENDRUOMENĖ 
Albertas ir Marija MAGILA 
Emilija LAUCEVIČIENĖ
Maestro Feliksas GIRDA US KAS 
Rafael ir Olga VASILIAUSKAITĖ-

PINEDA MARCOS
(a.a. Onos Vasiliauskienės atm.) 
Anelė BAUŽIENĖ
(a.a. Juozo Baužio atm.) 
Ona ŠERMUKŠNIENĖ
PLIAS — Pas. Liet. Inžinierių ir Architektų 
Sąjungą - BRAZILIJOS SKYRIUS 
NEMUNAS ANSAMBLIS
Braz. Liet. KUNIGU VIENYBĖ 
Pranas ŠUKYS
Orio ir Aušra ŠIMKEVIČIUS 
Braz. Liet. BENDRUOMENĖ 
Jonas ir Vera BRATKAUSKAS

• Be lietuviškos spaudos nebus są
moningos tautos.

SPAUSTUVĖS STEIGĖJAI 
FUNDATORIAI

Petronėle VOSYL1ENĖ
Cr. 22.000

SPAUSTUVĖS GLOBĖJAI
Kun.Dr. Aleksandras Ferdinandas 

BENDORA1TIS Cr.5.000
Liudas ir Emilija BENDORA1TIS 

Cr.5.000
Jonas irSileneSILICKAS

Cr.5.000
Algirdas SLIESORAITIS

Cr.5.000
Otto ir Aušra ŠIMKEVIČIUS 

Cr.5.000
Petras ir Ona ŠIMONIS

Cr. 5.000 
Zigmas ŠLEPETYS Cr.5.000

SPAUSTUVĖS RĖMĖJAI
Kazys AUDENIS Cr.3.000 
Apolon. BALTADUONIENĖ

Cr. 1.000
Algirdas ir Elena BAUŽYS

Cr. 2.000
Elena BAUŽIENĖ CR. 1.000 
Jonas ir Vera BRATKAUSKAS

Cr.3.000
Elena BUTVYDAS Cr. 1.000 
Aleksandras ir Marytė BUMBLIS

Cr.3.000 
Albinas BUDREV1ČIUS 1.000 
Pijus ir Liucija BUTRIM A VIČIUS

Cr. 1.000
Jose ir Julia GALVÃO Cr. 1.000 
Uršulė GAULIENÉ Cr. 1.000
Feliksas GIRDAUSKAS 1.000 
Antanas GOLSKIS Cr. 1.000 
Ona GORSKIENE Cr. 1.000
Kun. Feliksas JAKUBAUSKAS

Cr.2.000
Vladas ir Stasė JURGUTIS

Cr. 1.000 
Petronėlė KATILIENĖ 1.000 
Kazys KAZLAUSKAS 1.000 
Adolfas KAUŠINIS(Urug.) 1.000 
Vaclovas KONTAUTAS 2.000 
Juozas KUKANAUZA USS 51

SPAUDOS VAJUS
(1979.X.21 - 1980.X.26)

Vincas ir Ona KULIEŠIUS
US$.30

Jieva KUTKIENÉ Cr. 1.000 
Kun. Dr. Antanas MILIUS 1.000 
Sofija MISIUKAITÉ Cr. 1.000 
Stepas ir Salomėja NARUŠIS

Cr. 1.000
Ona NEMICKAITE Cr. 1.000 
Kazys PALIVANAS Cr.2.000 
Salome PAULI UKONIE NĖ

Cr. 1.000
Alfonsas ir Rosa PETRAITIS

Cr.l.000 
Ona POVILIONIENĖ Cr.l .000 
Liudas Stasys Vera RALICKAS

Cr. 1.000 
Romos L. Kat. BENDRUOMENĖ 

1.000
Motiejus SEJ ÜNAS Cr. 1.000
Danutė JONES-SILICKAITÉ

Cr.l.000 
Kazimieras SKORUPSKIS 1.000 
Marcelė STANKEVIČIENĖ

Cr.l.000
Inž. Vladas STEPONAITIS

Cr.l.000 V i
Vincas ir Anelė SUBAČIUS

Cr.2.000
Jonas ir Ona ŠERMUKŠNIS

Cr.2.000
Algimantas ŠLEPETYS 2.000 
Pranas ŠUKYS Cr.l.000
Šv.Juozapo VYRU BROLIJA

Cr.2.000
Armandas ir Angelina TATARŪNAS 

Cr.l.000
Jonas ir Vera TATARŪNAS 1.000 
Vila Zelinos MALDOS APAŠTA- 
LAVINAS ir CHORELIS Cr.2.000 
Aldona VALAVIČIENĖ Cr.2.000 
Vera ZAKAREVIČIENĖ Cr.l.000 
Petras ŽARKAUSKAS Cr.1.000

BĮSĮGĮGjlGltalElGIGIGlGlISEIGIElIalIaltal

ĮRAŠYKITE SAVO MIRUSIUS 
ARTIMUOSIUS Į.MŪSU LIETUVOS 
SPAUSTUVĖS FUNDATORIUS. 
Tuo būdu prasmingai įvertinsite jų

ATMINIMĄ 
|cilrnlc|fči|ciinlcilcilciieiicilcilciici|ciiciicucilciici

RYMANTE STEPONAITIS
TRADUTORA JURAMENTADA 

L ITU ANO
Horário Comercial: 
Teis.: 853-0026 
881-7792

Das 19 as 21horas: 
R.Pedroso Alvarenga, 
505, - ap.57 TeL: 
852-0677, São Pauto

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

Mini-sombrinhas, tipo Italiano e Alemão

Vicente Vitor Banys Ltda.

Rua Coelho BarradasJ04 • V. Prudente - Fone: 274-0677 Res.: 2744886
T
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IŠ RL BENDRUOMENĖS 
VEIKLOS

Šio men. 23 d. įvyko Brazilijos Lie
tuvių Bendruomenės posėdis, kuriame 
taip pat dalyvavo jaunimo atstovai — 
Brazilijos Lietuvių Jaunimo Sąjungos 
pirmininkas, inž. Aleksandras Valavi
čius, Tautinių šokių "Rūtelės" vedėja, 
p. Eugenija Bacevičienė ir Volungės 
Choro atstovė p-lė Suely Vazgauskaitė.

Kaip jau yra skelbiama, B LB-nes ren
gia lapkričio 9 dieną išvyką j Lituani
ką, kurios pelnas skiriamas jaunimo iš
laidoms Pietų Amerikos Kongrese, ku
ris jvyks ateinačio vasario mėn. 11—15 
dienomis Buenos Aires mieste.

Nutarta išvykos kaina:Cr.250,00 pie
tus (Churrasco) irCr.250,00 autobuso 
bilietas. Dar aptarta bilietų platinimas 
ir išvykos programa.

Valdyba yra susirūpinusi dėl stokos 
žinių iš Argentinos apie Pietų Ameri
kos Kongresą, nes Kongreso laikas jau 
artėja. Laimė, kad apie Kongreso ruo
šą "Musų Lietuva" paskutiniame nume
ryje patalpino nemažą informacijų, pa
naudodama Argentinos "Laiko" me
džiagą.

Sulig tų žinių, Argentinos VII PAL 
Kongreso komisija nutarė atstovų skai
čių: Brazilijai tenka 7 atstovai. Ta pati 
komisija nutarė siūlyti temas: Brazili
jai — švietimas, Argentinai — spauda 
ir Urugvajui — kultūra.

BLB-nės valdyba šiam posėdy nuta
rė kviesti mūsų kultūrininkus paruošti 
Kongresui paskaitą, mums paskirta švie
timo tema.

Valdyba, dar tam pačiam tikslui, 
nutarė organizuoti simpoziumą, gruo
džio 6 ir 7 dieną, mūsų Lituanikos 
sodyboje.

Is JAUNIMO ŠVENTĖS VAIDINIMO. 
Karalaitis Šv. Kazimieras—Andrius Va
lavičius ir Jonukas—Stasys Žutautas 

PARDUODAMAS!
i J

vertingas sieninis
LIETUVOS ŽEMĖLAPIS | 

dydis: 80 x 60 cm į
Kreiptis j Šv. Kazimiero parapiją, | 

| R.Juatindiba, 28, tel. 273—0338 j

YRA IR TOKIŲ PASIRYŽĖLIŲ

Paprastai sakome ir skundžiamės,kad 
jaunimas be idealo, kad ypač religinėj 
srity aptingęs.

Yra reiškinių, kad ir jaunimas moka 
pasišvęsti, moka nusigalėti ir įvertinti 
taip pat ir religinės vertybes.

Spalio (outubro) 11—12d.d.,būtent 
šeštadienį nuo 17 valandos iki sekma
dienio tos pačios valandos São Paule, 
bairro Sta.Terezinha, seselių salezie
čių Maria Mazzarello kolegijoje, įvyko 
metinis pasiryžėlių susitikimas, — "En
contro de jovens compromissados com 
Deus, com os irmãos, com a vida".Da
lyvavo šioje 24-rių nepertrauktų Va
landų "vigilijoje" apie 300 pasiryžė
lių, pradedant nuo 16 amžiaus jaunuo
lių.

Viskas vyko pagal São Paulo sale
ziečių pašaukiminio ir pastoralinio są
jūdžio vadovybės nustatytą sudėtingą 
ir patrauklią programą.

Tam tikru metu, jau prieš aušrą, 
programos dalis — rožinio malda gru
pėmis apylinkės gatvėmis, o po to — 
prie šv. Teresėlės bažnyčios "aušros 
ir šviesos" pasisakymų ir pasiryžimų 
valandėlė.

Iškilmingose koncelebruotose Mi
šiose dalyvavo ir rajoninis vyskupas, 
Dom Joel Ivo Catapan.

Jis pradėjo įdomią savo kalbą gar
siu vokiečiu posakiu: "Schlechte Leu- 
te immerdenkenan sich, nur ich alein 
denke an mich" (Blogi žmonės rūpi
nasi.tik savim pačiais, o aš vienintelis 
kuris rūpinuosi pats savimi).

Pažymėtina, kad daugelis jaunuolių 
buvo atvykę iš toli — net iš kitų valsti
jų, kaip Londrina (Parana); ir jie, tiek 
atvykdami,kiek grįždami,keliavo nak
ties metu, neskaitant bendro budėjimo 
nakties.

Kitas verta paminėjimo reiškinys— 
tai gausios ir pačių jaunuolių gra
žiai paruoštos asmeninės išpažintys. Iš
pažinčių klausė ir mūsų kun. P. Urbai- 
tis.

Sąžinės sąskaita rėmėsi ypač "ap
sileidimo nuodėmė (omissão)", kuri, 
pagal Pijų XII, tai mūsų laiko pagrin
dinė nuodėmė, ir Dievo bei artimo ir sa
vo paties atžvilgiu.

Iš lietuvių dalyvavo tik du atstovai, 
Ateityje uertėtų ir mums daugiau įsi
jungti j šia nelengvą, bet labai prasmin
gą, jaunimo "vigiliją". txD..

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

Inventário, Despejo, Desquits, Divórcio, 
Processo Crime, Processo Trabalhista, Etc.

Rua 15 de Novembro, 244 - 4 and. * Conj. 9 - Fone: 37-8958

ATITAISYMAS*

"Musų Lietuvos" redakcijai

Gerbiamieji

Dėkoju už patalpinimą "Mūsų Lie
tuvos laikraštyje N r. 42 iš šio mėn. 
23 d. mano straipsnio "Joniškėlio Aps
krities Partizanai".

Maloniai prašau, jei galima, atitaisy
ti ten įsibrovusią klaidą, būtent: mi
nint autoriaus varda parašyta Petras Su 
delis, gi turi būti teisingai Petras Gude
lis.

Tikėdamas, kad mano prašymas bus 
patenkintas iš anksto dėkoju.

Su pagarba Jonas Silickas

MŪSŲ MIRUSIEJI

Spalio 26, po vėžio operacijos neat
sigavusi, savo namuose mirė BRONĖ 
PETRAUSKAITĖ—AZEM, gimusi 
prieš 49 metus. Buvo baleto šokėja ir 
paskui mokytoja.

Iš artimųjų lietuvių paliko liūdesy 
brolį,, pusbrolį ir tetą, kurie prie jos 
karsto budėjo Siro-Libanės ligoninės 
šermeninėje.

Spalio 20 d. Sorocabana ligoninėj 
(Lapa) mirė ONA BUDREIKAITÉ— 
ZIMAKOVAS, eidama 74-sius metus.

Kilimu iš Rokiškių, Brazilijon atvy
ko su tėvais ir trim seserim 1927 m. 
Daug metų gyveno Bom Retire, o pas
kutiniu metu su dukterim Eugenija ir 
jos šeima, Casa Verde.

Velionė prieš keletą mėnesių par
krito namuose ir susilaužė klubą.Po 
operacijos neįstengė atsigauti ir mirė 
nuo plačių uždegimo.

Buvo pašarvota Araęa kapų koply
čioj ir palaidota S.Caetane šeimos ka
pe.

Religines apeigas Araęa koplyčioj at
liko kun. Petras Rukšys, palydėjo į ka
pines ir palaimino kapą.

Liūdesy paliko dukterį Eugeniją, žen 
tą Terencj, anūkę Kristiną ir seserį Ve
roniką bei daug kitų giminių.

7-tos dienos Mišios atlaikė kun. Pe
tras Rukšys C.Verde spalio 27 d. gau
siai dalyvaujant giminėms bei tautie— 
čiams.
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MŪSŲ ŽINIOS
MIŠIOS VĖLINIŲ DIENA

Per Vėlines, lapkričio 2 dieng,sek
madieni Mišios bus:

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJ:
8 vai. lietuviškai. Portugališkai dvejos 
Mišios — 9 ir 19 valandomis.

AGUA RASA N.S. de Lourdes baž
nyčios grutoje 8:15 vai.

PARQUE DAS NAÇÕES Seselių 
Pranciškiečių mokykloje (R.Argentina) 
10:30 vai.

CASA VERDE N.S. das Dores baž
nyčioje 16:15 vai.

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
ŠV. JUOZAPO BENDRUOMENĖS 

NARIŲ 
DĖMESIUI

Šių metų lapkričio mėnesio 23 die
ną, 15 vai. Jaunimo Namuose šaukia
mas 
VISUOTINAS NARIŲ SUSIRINKI
MAS.
Programoje:

Valdybos narių pranešimai, . 
Revizijos Komisijos pranešimas, 
Naujos valdybos ir revizijos ko
misijos rinkimai.

Visi nariai kviečiami susirinkime daly
vauti ir iš anksto pagalvoti ką rinksime 
j Valdybą, kas vadovaus Bendruomenei 
sekančius du metus.
Vytautas Bacevičius K.J.Šeškevičius

Sekretorius Pirmininkas

MUSŲ LIETUVA NR.43 (1678) 1980.X.30

Šio ML numerio

GARBĖS LEIDĖJAI
yra

NORBERTAS IR MONIKA STASIULIONIS
Jiems ML redakcija ir administracija dėkoja ir 

linki sveikatos ir sėkmės

ML redakcija ir administracija

BOM RETIRO

Vėlinių sudėtinės Mišios už Bom Re
tiro ir apylinkių mirusius lietuvius bus 
lapkričio (novembro) 9 dieną, 10:15 
vai., kaip įprasta — Santa Inės Koply
čioje, Rua Três Rios.

Lapkritis — yra ypatingo prisimini
mo visų-m irusiųjų menuo.

Melskimės už mus palikusius.
Jie melsis už mus.

KALĖDOJANT. . .

Gal ne taip dažnas atvejis rasti vieti
nių lietuvių talkos kalėdojančiam ku
nigui.

Maua mieste, musų Algio SAVIC
KO ("ML" išsiuntinėtojo šeima ) — 
prie visko kito — yra paslaugi ir kas
metiniame šeimų lankyme.

.Parapijos vardan, kun. Petras Ur— 
baitis reiškia padėką ir pagarbą Algio 
tėveliui ir motutei už visą jų vaišin
gumą ir kunigo pavėžinimą.

Tokiu būdu, j vieną dieną buvo 
aplankyti visi plačios apylinkės tau
tiečiai.

MIŠIOS UŽ MIRUSIUS
Mookos Maldos Apaštalavimo mo

terų iniciatyva lapkričio 9 d. 8 vai,, 
bus Mišios už mirusias MOTINAS ir 
TĖVUS.

Lapkričio 13 d. organizuojamos 
Mišios ant a.a. T. Jono BRUŽIKO 
kapo (16 vai.)

SPAUDOS VAJUS
Poniai Antaninai ZAKARAUSKIE

NEI, paaukojusiai 1.000 C r. už spau
dos mažinos apmokėjimą, ML Admi
nistracija nuoširdžiai dėkoja.

UŽSIMOKĖJO UŽ ML
Kap. ClUVINSKAS Juozas
(už 1980-81 m.) Cr. 1.000
NEMICKAITÉ Ona Cr.500
MILINAVIČIUS Stasys Cr.500
JENClUS Kazys
ZAKARAUSKIENĖ Antanina "
STULGAITIS Vladas
PRANAITIS Jonas
ŠUKYS Petras
ŠLIUMBIENĖ Ona
DIMŠIENĖ Veronika

OflH

B E N D R O U M E N É

LITUANIKA
IŠVYKA LAPK. 9 NOV. PIKNIKAS

LITUANIKA YRA MŪSl| VISŲ730 hs. Saida-išvažiavimas
10:00 hs. Sta. Missa-Pa maldo s (na estância)
12:00 hs. Churrasco - pietįįs.

Žaidimai ir pasilinksminimai - -
BILIETUS AUTOBUSAMS reikia užsisakyti iš anksto, B ĮLIETAI GAUNAMI PAS: BLB— nes pirm. J. Tatarūną 

vėliausia iki LAPKRIČIO 6 DIENOS
PELNAS JAUNIMO KELIONEI į P A. LIET. KONGRESĄ

LITUANIKA YRA MUSU VISŲ

tel.637.344, — Jaunimo Organizacijų narius ir abejose 
Parapijose, tel. 635.975 ir 273.0338


	1980-Nr.43-MUSU-LIETUVA-0057
	1980-Nr.43-MUSU-LIETUVA-0058
	1980-Nr.43-MUSU-LIETUVA-0059
	1980-Nr.43-MUSU-LIETUVA-0060
	1980-Nr.43-MUSU-LIETUVA-0061
	1980-Nr.43-MUSU-LIETUVA-0062
	1980-Nr.43-MUSU-LIETUVA-0063
	1980-Nr.43-MUSU-LIETUVA-0064

