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Du balsai LIETUVA BRAZILIJOS SPAUDOJ
O ESTADO DE S. PAULO — 9 DOMINGO — 2 DE NOVEMBRO DE 1980Iš okupuotos Lietuvos išeiviją pasiekia du balsai — DOS oficialusis ir pogrindžio. Oficialų balsą girdime per radiją ir spaudą. Radijo laidas nedaug kas girdi, bet oficialią spaudą daug kas paskaito, juoba, kad ji veržiasi neprašo-ma. Kas gi yra tas oficialusis balsas0 Ar tai Lietuvos balsas0 Praazioje toks klausimas daug kam kilo, ypač tiems, kurie skaitė "Tėvynės Balsą", dabartinio “Gimtojo Krašto” pirmtaką. Kai ilgą laiką iš Lietuvos ateidavo tiktai oficialusis balsas, daug kam atrodė, kad tai dabartinės Lietuvos žodis, nes kalbėjo lietuviškai, rašė apie tėvynės ir išeivijos reikalus. Iš tikrųjų betgi tai buvo ne Lietuvos, o jos okupanto — Sovietų Sąjungos balsas, pridengtas lietuviškumo skraiste. Blaivios Įžvalgos žmonėms tai buvo aišku nuo pat pradžios, tik miglose besidairantiems kilo abejonių, o kai- kuriems net ir vilionių. Padėtis visai pasikeitė, kai pasirodė pirmieji pogrindžio leidiniai. Jie. pasiekę išeiviją, išsklaidė visas abejones, ir šiandieną niekas nebemano, kad oficialus balsas iš tėvynės yra Lietuvos balsas. Tiktai užkietėję mask- viniai komunistai tebemano, kad tai Lietuvos balsas. Mat visa nelaimė yra ta. kad išeivijos lietuviai komunistai neturi klausos — jie neskiria Maskvos balso nuo Vilniaus bei Lietuvos balso.PAAIŠKĖJUS, kad oficialusis balsas nėra Lietuvos, o Maskvos balsas, kyla klausimas kur yra tikrasis Lietuvos balsas, kur jo jieškoti. Jeigu jis negali būti oficialus. išreikštas per valstybines institucijas, jo reikia jieškoti neoficialiose sferose, t.y. pogrindyje. Toks neoficialus balsas ir pasigirdo per pogrindžio spaudą — pirmiausia per “LKB Kroniką”, o paskui ir per kitus leidinius. Pradžioje tas neoficialus balsas buvo nedrąsus ir daugiau tikybinio pobūdžio, bet vėliau jis įsidrąsino ir prabilo jau ir tautine kalba. Galimas dalykas, tada jis dar nebuvo visuotiniu Lietuvos balsu, bet vėliau, kai pogrindžio spauda išaugo ir Įsidrąsino, neliko abejonės, kad tai yra tautos, t.y. Lietuvos balsas. Šiandieną okupuotoje Lietuvoje yra net apie 15 pogrindžio leidinių, kurių tik dalis pasiekia išeiviją. Imant paskirai, gal nė vienas tų leidinių pilnai neišreiškia Lietuvos balso, bet suėmus visus Į vieną tėkmę, aiškiai matyti, kad čia kalba Lietuva. Pogrindžio leidiniuose yra nuomonių skirtumų, netgi diskusijų, bet pagrinde -visi-taria, kad prieš maskvinę okupaciją reikia kovoti vieningai, kai* bėti užsieniui suderintu balsu, kuris ryškiai skirtųsi nuo Maskvos balso ir neklaidintų išeivijos. Buvo bandymų iš okupacinės valdžios išleisti savą neva pogrindžio spaudą ir tuo būdu klaidinti visuomenę, bet falsifikatas greitai paaiškėjo.DABARTINĖ pogrindžio spauda Lietuvoje atlieka svarbią užduotį. Visų pirma ji girdimai išreiškia tikrąjį Lietuvos balsą, orientuoja tautiečius, žadina tautos ryžtą, skatina laisvės pastangas, vienija tautą bendroje kovoje už savo teises ir užblokuoja kelią oficialiam okupacinės valdžios balsui tapti Lietuvos balsu. Tuo būdu gyventojai sužino kur kalba Lietuva ir kur byloja jos vardu prisidengusi imperialistinė Maskva. Ši orientacinė misija yra svarbi ne tiktai pačios Lietuvos gyventojams, bet ir užsieniui, kuriam žymiai sunkiau orientuotis painiuose Lietuvos klausimuose. Neužmirština, kad Lietuvos pogrindžio spauda pasiekia ir laisvąjį pasaulį per išeiviją, kuri tapo lyg ir tiltu tarp kovojančio Lietuvos po-grindžio ir laisvojo

“A Lituânia está viva 99

Sr.: Quero congratular-me como sr. i 
B.J.L.M. por sua carta "A Lituàma está i 
viva” (23.10.80). Seu grito de protesto 
deve encontrar exatamente aqui neste 
país-continente, por razões geográficas J 
e pela dimensão da alma brasileira o ! 
ambiente ideal para ecoar sonora e ■ 
perenemente.

Na cartilha que ensina as grandes 
verdades sociológicas a primeira lição 
diz que a bota dos tiranos jamais extin- 
guirá a vitalidade dos povos oprimidos.

Do missivista lemos: “é um povo 
que precisa ser ouvido, enaltecido... ė i 
um povo carente de vozes livres para 
defendê-lo”. Estou certo de que somos 
já milhares esperando oportunidades i 
(raras) para ouvi-los, estudar sua Histó- j 
ria, compreender seus anseios de povo |

oprimido. Esperamos em breve encon
trar no Brasil obras como “The Native 
Realm”, “Mid-Twentieth Century Por
trait”, “The Captive Mind” e outras, 
com as quais seu conterrâneo Czeslaw 
Milosz atrai para si, para sua pátria e 
seu povo a admiração e o respeito de 
todo o mundo literário.

É irônico, mas lição memorável (...@ 
como a cartilha a que nos aludimos não 
erra...): eis aí o gigante David, armado 
apenas de talento e cultura, mostrando 
tão galhardamente sua superioridade 
sobre os Gollas — as dominações czaris- 
ta-nazista-sovlétlca e todas as outras — 
estas, sim, os verdadeiros anões da His
tória da humanidade.
Urbano Morato Ferraz Melrelles, Uni
versidade Estadual de Campinas

Lietuviai jaunuoliai, kartu su kun. Pugevičium ir Simu Kudirka, bus 
teisiami Washingtone už demonstravimą prie sovietų ambasados rei - 
kalaujant savo tėvynei Lietuvai laisvės, tuo tarpu kai demonstravu
siems prieš JAV iraniečiams byla nekeliama. Per pirmąjį teisme ap
klausinėjimą, rugp. 12 d. prie teismo rūmų susirinko grupė jaunuolių 
protestuodami su plakatais. R S(jrWo nUQtr DIRV0Spasaulio spaudos, radijo bei televizijos. Labai kuklūs tie pogrindžio leidinukai, paruošti su didele rizika, bet jie, eidami iš rankų į rankas, daugėja, stiprėja ir tampa lyg ir sprogmenimis, pasiekiančiais okupacines pajėgas. Jie atskleidžia tiesą, sugriauna ginklų galybe pridengtą melą ir parodo didelės sovietinės galybės niekšiškumą. Tuo būdu laisvasis pasaulis pamato, kaip politinė galybė, prispaudusi mažą tautą, laimi ginklo srityje, bet pralaimi moralinėje. Pasaulinėje arenoje iškyla sovietinio milžino figūra, sutepta mažųjų krauju, ašaromis ir kančiomis. Tai figūra, kurią pasmerkia visas laisvasis pasaulis.

Tėviškės Žiburiai
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pasėkos tų demonstracijų, apie kurias bu 
vo rašyta „Europos Lietuvio“ N-r 40

Reuterio spaudos -agentūra pažymi, kaip 
demonstracijos prasidėjusios. Triukšmas 
kilęs futbolo rungtynėse, o po jų prasiver
žęs antirusiškomis demonstracijomis.

PASAULIO LIETUVIŲ KATALIKIŲ 
ORGANIZACIJŲ SĄJUNGOS ATSTOVĖ 
TARPTAUTINIUOSE ŽMOGAUS TEISIŲ

KOMISUOS POSĖDŽIUOSE

Olandijoje, Tilfenberge, rugsėjo 10-11 d. 
d. įvyko Pasaulio Katalikių Moterų Orga
nizacijos Unijos (WUCWO) Žmogaus Tei
sių Komisijos posėdžiai. I šiuos posėdžius 
iš Paryžiaus buvo nuvykusi Pasaulio Lie
tuvių Katalikių Organizacijų Sąjungos 
(PLKOS) atstovė tarptautiniams ryšiams 
B. Šilepetytė-Venskuvienė, kuri į šią Ko-

Amerikos spauda diskutuoja
MADRIDO KONFERENCIJĄ

Madrido konferencijai artėjant, Ameri
koje pagyvėjo dialogas Helsinkio susitari
mų tema. Keliuose įtakinguose laikraš
čiuose pasirodė vedamieji, raginantys 
Vašingtoną boikoltuoti konferenciją ir 
tuo parodyti Maskvai, kad ji atsakinga 
už tarptautinių sutarčių laužymą ir žmo
gaus teisių pažeidinėjimus. Tačiau daugu
ma balsų pasisako už dalyvavimą Madri
do konferencijoje.

Nemaža staigmena buvo amerikiečių pa
sisakymas diplomato Alberto W. Shererio, 
vadovavusio pasiruošimams pirmajai Hel
sinkio (peržiūros konferencijai Belgrade 
1977 m. Trimėnesiniame žurnale „Foreign 
Policy“ ('1980 vasara) jis tvirtina, kad 
Belgrade žmogaus teisėms buvo skiriama 
per daug dėmesio ...Madride Amerika ne
turėtų kartoti Belgrado „klaidų“ ir „ne. 
bepabrėžti tarybinių disidentų bylos“. 
Sherer ragina didvalstybes Madride „ben
dradarbiauti ir vengti akistatos“.

Kitaip Belgrado konferenciją vertina, 
žurnalistas Joseph C. Harsch dienraštyje 
„The Christian Science Monitor“ (1980. 
VIII. 8.). Jo nuomone, toji konferencija, 
įvykusi pačiame „detentės žydėjime“, dau
giau ar mažiau šydu pridengti Maskvos 
prasižengimus prieš Helsinkio sutartis., 
Madride būsianti puiki proga išvardinti 
ir plačiai išgarsinti nepaprastai gausius 
žmogaus teisių pažeidimus, dėl kurių kal
ta Maskva.

„The New York Times“ (1980. VII. 13) 
skiltyse panašiai pasisako visuomeninio 
amerikiečių komiteto Helsinkio sutarčių 
vykdymui -stebėti pirmininkas Jeri Laber. 
Jis primena, kad Madride rusai mėgins 
nukreipti dalyvių dėmesį į karinio ir eko
nominio saugumo klausimus. Pasak jo, 
Maskva ,patogiai“ pamiršta labai svarbų 
ir unikalų Helsinkio Susitarimų požiūrį— 
juose pripažįstama., kad žmogaus teisės 
nėra vien vidinis, bet tarptautinis reika
las, ir kad jos neatjungiamai susijusios su 
karinio ir ekonominio saugumo klausi-. 
mais. Madride, rašo jis, mes turime tai 

priminu Maskva,. Amerikos delegacija 
turi reikalauti, kad Sovietų Sąjunga ir 
Čekoslovakija paleistų suimtuosius Hel
sinkio grupių narius ir daugybę kitų as
menų, nubaustų už -politinius ir religinius 
įsitikinimus.

Tarne pačiame dienrašty (1980. VIII. 1) 
Flora Lewes ragina Ameriką klausytis 
„disidentų“ balso. Ji teigia, kad, praėjus 
penkeriems metams po Helsinkio .sutar
čių pasirašymo, Vakarų parama reformis- 
tiniams sąjūdžiams Rytų Europoje yra 
daugiau negu „moralinis gestas“ — tokia 
parama -sutampa ir su laisvųjų šalių gy
vybiniais interesais, nes tik spaudimas iš 
vidaus prives totalitarinius valdovus at
kreipti dėmesį į savo valdinių poreikius 
:ir nustoti (grasinus kitoms valstybėms..

(ELTA)

2.000 DEMONSTRAVO TALINE
Remdamasis iš Stockholmo gautomis 

žiniomis, britų „The Daily Telegraph“ 
spalio 6 d. paskelbė, kad Talino gatvėmis 
spalio 1 ir 3 dienomis žygiavo apie 2.000, 
moksleivių minia (15-18 m. amžiaus jau
nuoliai). Jie nešė draudžiamąją tautinę 
mėlyną - juodą - baltą vėliavą ir šūkius, 
reikalaujančius laisvės, iškeldinti iš Es
tijos joje apgyvendintus rusus, geresnių 
pietų mokyklose ir kad žmoniškiau būtų 
šildomos mokyklų klasės.

Policij-a neleido jiems pasiekti rūmų, 
kuriuose dirbat -vyriausybė. Grumtynių me
tu daug buvo sužeista. Apie 150 sulaikyta, 
bet daugumus paleisti.

Kai kas spėja, kad tam jaunimui įtakos 
padarę Lenkijos įvykiai. O kai kas sako, 
kad tokia priežastis nebūtinai tikra. Ne
paprastas krašto rusinimas pribaigia net 
ir vaikų kantrybę, nes jau vaikų darže
liuose mokoma pušų kalbos.

BYLOS TALINO DEMONSTRACIJOS 
VADAMS

„Sovietskaja Estonia“ rašo, kad „jau
nimo grupės smarkiai pažeidė viešą tvar
ką“ Taline, Estijos sostinėje, ir teisingu
mo organai pradėjo bylą prieš „kursty- 

. tojus ir iniciatorius“ ir „chuliganus“. Tai - 

misiją buvo išrinkta 1979 m. Pasaulio Ka
talikių Moterų Organizacijų Unijos kon
grese Indijoje.

Posėdžiai Olandojoje-Tiltenberge prasi
dėjo dviem paskaitom: I. „Žmogaus Tei
sės šiandien“, skaitė M. Vlasblom, ir 2. 
„Žmogaus Teisės ir krikščioniškoji visuo
menė“, skaitė M. Frijus (abi prelegentės 
buvo iš Olandijos). P-askaitos -posėdžių 
dalyvių buvo plačiai ir su įsigyvenimu iš
diskutuotos.

Po to tuoj pat sekė WUCWO Žmogaus 
Teisių Komisijos posėdžiai, kurie turėjo 
didelę darbotvarkę ir paręikalavo daug 
laiko įvairioms sudėtingoms problemoms 
svarstyti.

Remiantis 1979 m. WUCWO kongrese 
Indijoje priimtąja WUSWO Žmogaus Tei
sių Komisijos -programa, Olandijoje posė
džių metu svarstyta! veikia 1980-1981 m. 
laikotarpiui. Nutarta rūpintis pabėgėlių, 
tremtinių, disidentų ir emigrantų proble
momis. Veikia vyks per Pasaulio Kaitali- 
kių-Moterų Organizacijų Unijos Žmogaus 
Teisių Komisiją, į šį darbą įtraukiant vi
sas WUCWO priklausančias katalikių mo
terų organizacijas (iš 65 pasaulio kraštų).

PLKOS atstovė B. Venskuvienė ener
gingai reiškėsi WUCWO Žmogaus Teisių 
Komisijos posėdžiuose, pateikdama eilę 
sumanymų konkrečiai veiklai, ypač dėl 
pabėgėlių, tremtinių, šeimų atskyrimo ir 
kt. Mausimų, šių posėdžių metu ji taip 
pat turėjo progos atstoves painformuoti 
apie dabartinę padėtį pavergtoje Lietuvo
je. (PLKOS INFORMACIJA)

★ BESIRENGIANT MADRIDO 
KONFERENCIJAI, kurioje, bus tik
rinamas Helsinkio konferencijos su
sitarimų vykdynjas, anglikonų kun. 
Michael Bordeaux ir Michael Rowe 
parašė knygą “May one believe — 
in Russia?’’. Knygoje nurodomi įvai
rūs religinės laisvės pažeidinėjimai 
Sov. Sąjungoje.

Lietuviška knyga — geriausia 
dovana!

^PIRKITE LIETUVIŠKUS^^ 
KALĖDINIUS SVEIKINIMUS^
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RONALD REAGAN Aplankė 
Lietuvių” Sostinę“

K. Radvila

Sekmadienį , rugsėjo 7 d. pavaka
ry , Chicagos Marquette Parko lietuvių 
kolonijoje,buvo paskleisti informaci
niai lapeliai,kuriuose buvo parašyta, 
kad pirmadienį,rugsėjo 8 d. 2:30 vai.
į Marquette Par ką, į, Lietuvių ’’sosti

nę”, atvyksta Ronald Reagan, respib 
likonų kandidatas į prezidentus. Pir- 
madienįjau nuo pat ryto,pradėjo ro- 
dyūsnviešosios ir slaptosios polici
jos pareigūnai. Apie 12 vai. pašali
no visus ( anksčiau buvusioje 69 gat
vėje, dabar pakeistoje į LITHUA - 
NIAN PLAZA COURT) automobilius, 
o po 1 vai. uždarė auto judėjimą tą
ja gatve. Y patingo svečio atvykimui 
artėjam,apie 2 vai.gatvėje žmonių 
buvo nedaug,tad nenuostabu,kad ne 
tik lietuvių respublikonų veikėjų vei
duose matėsi susirūpinimas,bet ir 
retoje publikoje girdėjosi nuogąsta
vimų, jog taip nerangiai žmonės ren
kasi. Viena ponia pasipuošusi tauti
niais rūbais maždaug taip išsireiškė 
- jei ne sus trinks, tai mes patys sau 
gėdą padarysime. Čia gi netaip svar
bu ar už jį balsuosi,ar ne, svarbu 
turėtume pademonstruoti, kad ir mes 
esame šiokia tokia politinė jėga, jei 
jau ne aktyvioje veikloje,tai bent bal 
savimo urnų. Juk didieji Chicagos 
dienraščiai visada skelbia,kad čia 
mūsų esą ketvirtis milijono, - samp
rotavo ponia. Nežinau ar kas galėtų 
su jos nuomone nesutikti. Tačiau kai 
atvykimo laikas bu^o beveik minutė
mis skaičiuojamas, poros blokų ats
tume prisirinko virš dviejų tūkstan
čių žmonių.Kelios minutės po 3 vai. 
vilkstinė autovežimių,arti desėtko 
juodų limuzinų,bene 5 autobusai,na 
ir visa eilė policijos mašinų. Vilks
tinei sustojus,limuziną,kuriame va
žiavo lauktasis svečias,tuoj pat ap
spito saugumiečiai ir tiesiog minia 
spaudėsi žmonių. Reagan išlipęs iš 
limuzino,pirmiausia pasisveikino su 
ten pat stovėjusiomis lietuvaitėmis, 
pasipuošiusias tautiniais rūbais .Tuo 
met iš tos vietos lėtais žingsniais 
(greičiau, kad ir būtų norėjęs, nebūtų 
galėjęs paeiti dėl minios spūsties) 
porą blokų žingsniavo iki mažo ’’Ra
munės” restorano. Keletą kartų esu 
matęs panašias ceremonijas, bet to
kios stiprios, sakyčiau tirštos, apsau 
gps nebuvau matęs,nes p.Reagan tu
rėjo pats sunkumų prasiveržti pro 
užtvarą,pasisveikinti su žmonėmis.

Po ”eisenos” užėjo į virš minėtą lie
tuvių restoraną išgerti kavos ir pasi
vaišinti lietuviškais skanėstais.Išė
jęs iš restorano, lauke stovinčiai pu
blikai keletą kartų tarė ačiū, ir 
iškeliavo. Negalima nepaminėti, jog 
su R.Reagan buvo atvykęs ir ameri
kiečių vadinamas ''Big Jim','tai Illi— 
hojaus valstijos gubernatorius Tham- 
pson • Vaišių metu gubernatorius par 
klausė restorano savininkę O.Kunku* 
levičienę,ko ji pageidautų iš R.Rea- 
gano jei jis taps Amerikos preziden
tu? O. Kunkulevičienė atsakė,kad ji 
norėtų kad Lietuva vėl būtų laisva . Į 
tai R.Reagan atsakė,kad kada nors 
Lietuva bus laisva. Žinodami politinę 
o ypač geografinę Lietuvos padėtį,be 
to,kaip jau ne kartą anksčiau buvo ra
šyta, mes neesame žydai ir neturime 
alyvos klodų, tad nesitikėkime, kad 
kas nors už mus aklai gaivą dės. Bū
kime realistai ir vaikiškomis iliuzi
jomis negyvenkime. Kad Reagan būtų 
i r artimiausias mūsų tautos draugas? 
’’per naktį” Lietuvos laisvinimo rei- 
kainose daug ko nepadarys. Ką mes 
pirmiausia turime bandyti iš jo išpes 
ti,tai paskyrimą naujų diplomatų į 
Lietuvos atstovybes. Jeigu tas pavyk
tų ,būtų nemažas laimėjimas. Vieną 
dalyką turėtume įsidėmėti,jog Rea- 
ganui lietuvių tautos ir Lietuvos padė
tis yra gerai žinoma,© savo atsilan- 
kymu(žinoma ir balsų pamedžiojimo 
tikslu) pas lietuvius pademonstravo, 

kad jis įvairių reikšmingų reikalų dė 
mesio centre ir lietuviams skiria tan 
tikrą vietą.

Grįžtant prie gub. Thompsono, Re- 
gano svitai išvažiavus, dar keletą mi
nučių jis kalbėjosi su besiskirstan - 
čiais žmonėmis atsisveikino ir su 
prisegta ant krūtinės Lietuvos tris
palve nužygiavo į’Club Roma’’atsi
gaivinti su šaltu alučiu,kur ten,jau iš 
anksto susirinkusiais klientais, virš 
pusvalandžio šnekučiavosi.

Pabaigoje mažas paradoksas. Mes 
dažnai amerikiečių rašomas žinias 
naudojame kaip ”tikrą pinigą”.To

kių bendradarbių be išimties turi vi
si laikraščiai,deja,nevisuomet jais 
turėtume pasitikėti. Amerikiečių žur
nalistai , aprašydami tą patį įvykį, ku
rį čia aprašiau,iš trijuose laikraš
čiuose aprašytų reportažų nei vienas 
korespondentas nežinojo kokioj Chi
cagos gatvėj tas viskas vyko,na, bet 
miestą pataikė, visi rašė, kad Į vyko 
Chicagoje.

LAISVOJI LIETUVA

CURSO DO IDIOMA LITUANO
POR CORRESPONDÊNCIA

i nf ormações:
Caixa Postal 4421
01000 SÃO P AULO,SP.



Vyskupas V.Brizgys

SIELOMS SUSITINKANT

Vėlinių dieną, nors lankomi miru
siųjų kapai, tai ta proga gyvieji mel
džiasi ne už mirusius kūnus, o už iške
liavusias amžinybėm sielas. Ta proga 
kiekvienas, gal išskyrus kai kuriuos jau
nuolius, savaime pagalvoja ir apie savo 
mirtj. Mirtis — tai ne vien senių liki
mas. Kasdien skaitome, o slaugantieji 
ligonius ligoninėse kasdien mato, kiek 
daug, pagal normalų žmogaus amžių, 
miršta perjaunų žmonių.

Mirties kaip gyvos ar negyvos būty
bės nėra. Mirtimi vadiname šio žemiš
ko gyvenimo užbaigą. Tokia užbaiga 
kaip dabar nėra žmogaus pradinės pri
gimties reikalavimas, o nuodėmės pa
sėka. Pirmųjų žmonių nuodėmė paliko 
daug blogų pėdsakų kiekvienam žmo- 
gji. Jų tarpe mirtis tokia, kokia yra da
bar, taip visuotina kiekvienam žmogui, 
kad tai laikome natūraliu dalyku. Bai
si yra ne šio gyvenimo užbaiga—mirtis, 
o nelaiminga mirtis. Nelaiminga ne ta 
prasme, kad per ankstyva, nelaukta, o 
dvasine prasme, liečiančia pomirtinę 
ateitį. Anot Šv. Augustino, baisi yra 
ne mirtis, o nuodėmė. Išviso, kas gali 
žmogų ištikti, baisiausia yra nuodė
mė. Kurie tikisi laimingo pomirtinio 
gyvenimo, tie mirti nebijo.

Sakyti ar manyti jog negalima fak
tais įrodyti absoliučiu tikrumu, kad 
yra pomirtinis amžinas gyvenimas, ne
būtų teisinga, nes yra ne tik Apreiški
mas, o daug ir žmogiškų racijų, daug 
net liūdimų, kad yra pomirtinis gyve
nimas. Tiesa tie liūdimai nėra kasdie
niniai, ne visi jų patyrė, bet jeigu tikė
tume tik tam ar tuo, ką esame patys 
asmeniniai patyrę, tai gyvenime ne tik 
kad neišvengtume daugelio nelaimių, 
o gal retas sulauktų užaugusio jaunuo
lio metų. Paėmus kartu Apreiškimą, * 
žmogaus proto logiką, daug faktų mi
rusių žmonių liudymų,nė vienas laikąs 
save netikinčiu, negali sakyti esąs 
tikras, kad nėra pomirtinio gyvenimo. 
Čia būtų perilga ir nereikalinga karto
ti visas racijas kalbančias už tai, kad 
žmogus turi ne vien kūną.
Ar kuriam nors kūnas rūpėtų labiau 
už viską ar ne, tai Vėlinių dienos pro-
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Vida KRIŠTOLAITYTĖ
I i 

ga verta kiekvienam prisiminti tai, ko 
esame kasdieniniai liudininkai. Ir pa
tys saviausieji, brangiausieji pasilieka 
prie mirusio kūno kai kur porą dienų, 
o daug kur ne ilgiau vienos dienos, o 
paskui, anot garsaus prancūzo kalbė
tojo rašytojo, vyskupo Bossuet, kūnas 
tampa ne tik nepatrauklus, o atstumian 
tis.

Jeigu nėra malonu vaizduotis, mąs
tyti realybę, kokia yra palaidoto kū
no, tai ne tik nemalonu, o baisu mąs
tyti sielos likimą, jeigu ji nepasiruošusi 
amžinam gyvenimui. Nors ir tikime j 
galią gyvųjų žmonių maldų, gerų dar
bų aukojamu, už mirusį, tai vistiek sie
los likimą nusprendžia mirusio asmens 
gyvenimas iki mirties. Gyvųjų maldos 
geri darbai padeda tik sieloms skaisty
kloje. Kaip sakyta, baisi yra ne mirtis, 
o nelaiminga nepasiruošusio žmogaus 
mirtis.Gyvųjų ašaros, maldos, geri dar
bai jo likimo nepakeis.

Koki prasmingi yra šv. Filipo Neri 
žodžiai jaunuoliams: Laimingas jau
nuolis, kuriam Dievas duoda laiko ge
ra daryti. O daryti gera reikia skubėti, 
neatidėliojant,nes artėti prie mirties ne- 
sustojame nevienam momentui:ar dir
bi ar ilsiesi, džiaugiesi ar liūdi,tar vis 
skubėdamas keliauji. Kokia pragaištin
ga mūsų laiko banga, kad daug jaunų 
žmonių laukia—net reikalauja, kad tik 
kiti jiems duotų savo laiką, energiją,

Auka, aliejus 

galvoja, ką gero daro jie patys nors sau, 
taip pasibaisėtinai yra užmiršę sielos 
reikalus, tarsi ne siela, o kūnas būtų 
svarbiau už viską.

Kodėl šv. Filipas Neri apeliuoja į 
jaunimą? Todėl, kad senatvės nedau
gelis sulaukia, o jos sulaukusių ne re
tas tampa ir fiziniai ir psichologiniai 
jau ne gerų darbų vykintojai, o reika
lingi kitų pagalbos. Laimingi tie sene
liai, kurie gali sąmoningai nors melstis 
ir aukoti Dievui savo negalę. Deja, ne 
visi sugeba ir pajėgia net ir tai.

Užtat, daryti gera turėtų būti kiek
vieno žmogaus rūpestis—nuo subren
dusios sąmonės jaunuolio iki dar tu
rinčio sąmonę senelio. Ruoštis mirčiai 
gerais darbais reikia skubėti, nes mir
tis nedelsia, jos artėjimo nesustabdysi- 
me. O amžinybėn kiekvieną palydės 
ne kas kita, o mūsų pačių tas gyve
nimas, kuris ir kokis buvo iki mir
ties.

ATITAISYMAS
Mano 42 ML numerio (1980.X.23) 

straipsnyje "Pataisymai ir papildymai" 
išėjo netikslumas. Buvo parašyta Če
koslovakijos konsulatai ir slovakai. 
Turėtų būti Jugoslavijos konsulatai 
ir slovakai.

Kun. J, Šeškevičius
medžiaginių išteklių, o patys net nepa-

' RELOJOARIA "M A U A"

TjT Relógios - Jóias - Despertadores - Bijouterias - Artigos Fotográficos
Rádios - Gravadores - Canetas - Isqueiros - Pulseiras - Artigos para

Si presentes em geral e os melhores preços da cidade.

CONSERTOS EM GERAL COM GARANTIA — OFICINA PROPRIA
V Rua Máuá, 422 Fone: 227-1014
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KUN. PETRAS M. URBAITIS 

Kinijos 
mtòionftriuí 
pA^ÂkojÀ...

Po 1950 metu Kalėdų.
Paskutinis rnano susitikimas su mi- 

sijonierium kaimynu buvo ypatingai 
širdingas,gi atsisveikinimas—neužmirš- 
tamas/Abu buvom tikri,jog daugiau ne
besi matysi m.

Marijos Krikščionių Pagalbos duk
terims, kurių buvau išpažinčių klausy
toju, juokaudamas pasakiau:
— Iki pasimatymo. . .Siberijoj ar dan
guje.

Visti k kažkaip liūdna buvo tomis 
dienomis prieš suėmimą. Nors tikin
antiesiems nieko nebuvau sakęs apie 
gręsiantį pavojų, iš mano daromo pasi
rengimo jie suprato. Ypatingai tai su
prato mano tarnas, padėjėjas, virėjas, 
katekistas, žodžiu, tikras factotum. 
Malonus ir ištikimas jaunuolis. Jis ma
ne kiekvieną kartą meiliai perspėdavo, 
kad neatsitolinčiau pats vienas nuo 
misijos namų, ypatingai, kad neprisiar
tinčiau prie kalnų, kad nevažiuočiau j 
miestą ir t.t. Esu ir liksiu jam amžinai 
dėkingas už širdingumą, atsidavimą, 
pasiaukojimą dėl manęs, ir tikinčiųjų. 
Per 20 metų daug teko sutikti Kinijoj 
gerų jaunuolių, bet tokio pamaldumo, 
uolumo, ištikimumo tik jį vieną tesuti
kau. Jo vardas — Juozapas. Veng—Yun. 
Jis man, lyg anas, apie kurį kalbama 
šventajam Rašte, — Juozapas ištikima
sis. Jis .— puikus elementas kankinio 
vainikui ir garbei. . .

Keletai dienų praėjus nuo paskuti
nio mano pasimatymo su misijonie— 
rium kaimynu, gavau aiškų įsakymą 
nebeišvažiuoti be ypatingo leidimo iš 
savo misijos ribų. Toks įsakymas bu
vo duotas labai nemalonioj formoj. 
Buvo taip.

Belaukdamas kareivių, pasiųstų ma
no suėmimui, tomis dienomis karts 
nuo karto, beveik nepajusdamas, priei- 

CDra. HELGA HEHING
MEDICA - GYDYTOJA

HOMENS SENHORAS CRIANÇAS

KALBAMA LIETUVIŠKAI
Ay. Eulina, 99 * V. S ta. Mana das 8:00 às 12 h. 
das 1400 às 1800 Fone: 265-7590 
Rya Quartim Barbosa, 6 - B. do Limão 

davau prie namų lango. Tą kartą iš ti
kro pamačiau būrį vyrų besiartinančių 
per ryžių lauką. Pasivedęs Dievo valiai 
tuoj išėjau jų pasitikti. Mat jaučiau 
kad tokius "svečius" reikia visuomet 
stengtis kuo toliausiai nuo namų lai
kyti. . .

Bet jie, mažiausio dėmesio į mane 
neatkreipę, įžengė tiesiai j mūsų baž
nytėlę. Apžiūrėjo ją iš visų pusių. Vie
nas, kurs atrodė šiek tiek inteligentiš- 
kiau — pasirodo, buvo Canton univer
siteto profesorius-ekonomas — pasakė:

— Vieta nebloga. . .Užtektų mūsų 
400 studentų medicinos fakultetui. .

— Bet mes negalim jos jums užleisti.
— įsikišau supratęs reikalą. — Si yra mū
sų bažnytėlė, kitaip sakant, maldos na
mai. .

— Nieko, nieko. . .Mes jūsų visai ne- 
kliudysim. Būsite laisvi daryti visa kaip 
ir iki šiol.. .

— Sakau ,kad aš čia tik Vyskupą at
stovauju ir jokios galios neturiu kam 
nors vietą užleisti be raštiško Vyskupo 
sutikimo—labiau pasiaiškindamas pasa
kiau.

— Taip, tai taip. . .Kol kas dar nėra 
tikra, kad mes čia atsikelsim. Tas galė
tų atsitikti tik politinei padėčiai pablo
gėjus ar karui prasidėjus.

Apleidę bažnyčią, vietos viršininko 
padėjėjo vedami, jie nutraukė j mūsų 
"Kunigo Bosko jaunuolių draugijos" 
salę. Aš nusekiau iš paskos.

Visų pirma jų žvilgsnis nukrito ant 
užrašo: "Cheng-nin-vui", t.y. ‘ jaur- 
nuomenės draugija". Mat Kinijoj veikė 
kita, prieškomunistinė "jaunuomenės 
draugija".

"Kunigo Bosko jaunuoliai" — tai 
mūsų katalikiškoji Akcija. Daug jos na
riams teko nukentėti dėl draugijos var
do. Tačiau jie jo nepakeitė. Apkaltinti 
kiekvieną kartą stengėsi apsiginti, išsi
aiškinti. Tos draugijos tikslai ir sieki
mai buvo visais tonais išaiškinti per ke
turių mėnesių jos pirmininko kalini
mą.^. .Bet to neužteko, Dabar buvo 
norima likviduoti susirinkimų salę, o 
visą teatro prierangą "pasiskolinti"?

— Be raštiško Vyskupo sutikimo ir 
leidimo niekam nieko negaliu pasko
linti ar atiduoti — buvo aiškus, nors 
jiems ir nemalonus mano atsakymas.

Kaip tik čia viršininko pavaduotojas
— tas mažas vyrukas su juodu veidu ir 

J. BUTRIMAVIČIUS
ADVOCACIA
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senos bobutės išvaizda — visų "svečių" 
kareivių ir spėjusių susirinkti tikinčių
jų akivaizdoje,visa gerkle šaukdamas, 
demonstratyviai padeklamavo:

— Nuocšiandien tu jau nebegalėsi 
laisvai j miestą važinėti. Prieš vykda
mas turėsi painformuoti mus ir išgauti 
leidimą.

Visi pasijuto, jog toks būdas įsaky
mams duoti buvo perdaug nemanda
gus, bereikalingai aštrus gero išsiauklė
jimo kiniečiams, net ir komunistams. 
Pastebėjau, kaip nevienas iš ten buvu-' 
šių susigėdę nuleido akis. . .

— Universiteto žmogus, lyg norėda
mas pasiteisinti, pridėjo:

— Aišku, šitai reikalaujama tavo pa
ties labui, tavo apginimo sumetimais...

— Gal būt. . .— atsakiau.— Svarbiau
sia, kad tokia yra jūsų valia. . .

LITUANIKA
ar

Atibajos prefeitūros mašinos išlygi
no visas sodybos gatves. Kadangi buvo 
sausros metas, tai atsirado daug dulkių. 
Bet paskutiniai lietūs jas jau nuplovė. 
Banių Namas jau su stogu. Petraičių 
ir Pumpučių namų kyla sienos. Netru
kus bus pradėta statyba p.p. Bratkaus- 
kų ir mokt. Angelos Joteikaitės namų. 
Šį pavasari sodyboje jau buvo pasodin
ta du šimtai dekoratyvinių medelių 
(daugiausia ibisco) ir pora tuzinų vais
medžių. Iš naujai padarytųjų tvenki
nių viršutinysis, nežiūrint visų sausrų 
jau galutinai prisipildė, žemesnysis jau 
taip pat puspilnis.Atrodo, kad naujų
jų tvenkinių vanduo bus skaidrus, kas 
ne taip dažnai Brazilijoje pasitaiko.

Lapkričio pirmą ir antrą dienomis 
sodyboje iškylaus jaunieji skautai.

Lapkričio 9 Brazilijos Lietuvių Ben
druomenės Piknikas.

Lapkričio 4 dieną kunigų susirinki
mas. Susirinkime dalyvaus ilgus me
tus São Paule dirbęs vyskupas Lafajete. 
Praėjusią savaitę Lituanikoje gyveno 
p. Henrikas Guzįkauskas—prižiūrėjo 
paskutinius savo namo įrengimus.

Nėra tokio savaitgalio, kad Litua
nikoje nepasirodytų kelios ar kelio- 
liką šeimų.

Lituanika visų lietuvių.



,6  MÜSU LIETUVA NR.44I1679) 1980.XI.6

SPAUDOS ŠVENTĖ
Spalio 26 d. buvo skirta vieninte

liam Brazilijos lietuvių savaitraščiui - 
MŪŠI) LIETUVAI - paremti.

11 vai.,esant pūr ai bažnyčiai tautie
čių, sugūžėjusių iš įvairių didmiesčio 
vietovių, L.K. B-nės chorui giedant ir 
Mišias celebruojant prel. P.Ragažins- 
kui su kun. Pr. Gavėnu ir kun. P.Ur— 
baičiu, São Paulo lietuviai meldėsi už 
ML kūrėjus, kurių jau keletas iškeliavę 
amžinybėn,už laikraščio rėmėjus, mels
dami Aukščiausiojo ištvermės spaus
dinto žodžio darbuotojams ir skaity
tojams, — kad spausdintas lietuviškas 
žodis išliktų išsklaidytų mūsų tautie
čių tarpe kaip tarpusavio ryšys, toli
mos T ėvynės ir brangios lietuvių kal
bos gyvas priminimas. Tatai ypač pa
brėžė pamoksle prel. P.Ragažinskas, 
primindamas sunkius knygnešystės lai
kus ir dabartinę lietuvių kovą už sa
vo spausdintą žodį.

Sekė pietūs Jaunimo Namų salėj, 
kur prisirinko apie 150 tautiečių. Pie
tūs buvo skanūs ir apstūs savo patie
kalais.

Pradžioj garsiakalbiams sušlubavus, 
buvo sunku pasidalinti mintimis bei 
iniciatyvom; bet visgi p. Al. Vinkšnai- 
tis, su savo šaika, įstengė sudainuoti 
kopletus laikraščio ir įvairių institucijų, 
bei asmenų adresu. Technikams sut
varkius garso aparatus, grojo lietuviška 
muzika ir lietuviškos dainos. Vyt.Tu- 
mui vadovaujant, buvo pravestas "bin- 
go", jaunimui pardavinėjant bilietus, o 
pirkėjams traukiant sudovanotus fan
tus.

Daugelis įsipareigojo būti ML Gar
bės prenumeratoriais ar Garbės leidė
jais (nors jų būtų galėję būti žymiai 
daugiau).

Pasigęsta šventėje daugiau jaunimo. 
Bet tai jau kasdieninis mūsų skundas, 
ir mūsų padėtis.

Spaudos dieną globojo kleb.kun. J. 
Šeškevičius; talkininkavo B L Bendruo
menė, R.K. Sv. Juozapo Bendruome
nė, Sv. Juozapo Vyrų Brolija, L.K.Mo 
terų Draugija, V.Zelinos Maldos Apaš
talavimas, Literatūros būrelis. Virtuve 
ir aptarnavimu rūpinosi L.K. Moterų

• Be lietuviškos spaudos nebus są
moningos tautos.

PER SPAUDOS BALIU PASIŽADĖJĘ 
ML GARBĖS PRENUMERATORIAI

Petras ir Ona ŠIMONIS 10.000,00 Cr.
Petras ŽARKAUSKAS 3.000,00 “
Povilas PIPIRAS
Henrikas VALAVIČIUS
Aleksandras BUMB LIS
Marytė BUMB LIS

PER SPAUDOS BALIU PASIŽADĖJĘ 
ML GARBĖS LEIDĖJAI :po 1.500,00 Cr.

Jonas ir Vera TATARŪNAS 
Alfonsas D. PETRAITIS 
Jurgis GARŠKA 
Anelė DUTKUS 
Kazys SKORUPSKIS 
JonasBRATKAUSKAS 
Emilija LAWCEWITCH 
Danutė JONES 
Juozas VALUTIS 
Angela JOTEIKAITÉ 
José ir Julija GALVÃO 
Prel. Pijus RAGAŽINSKAS 
Norbertas ir Monika STASIULIONIS 
Bronius ŠUKEVIČIUS 
Pranas ŠUKYS

Kiekvienam ir visiems ML Rėmėjams 
nuoširdi padėka.

Žinome, kad yra ir daugiau tautiečių, 
kurie, negalėję Spaudos Šventės proga, 
ar toliau gyvenantys, dar ir ateity įsira
šys j ML GARBĖS PRENUMERATO
RIUS (Cr. 3.000) ar GARBĖS LEIDĖ
JUS (Cr. 1.500). Ir jiems iš anksto nuo
širdžiai dėkojam.

UŽSIMOKĖJO UŽ ML

VASILIAUSKAS Penedo
Olga 500 Cr.
GALECKAS Valteris 500 Cr.
BUČIENĖ Veronika 270 Cr.

D-ja, o salę paruošė bei gėrimus pri
žiūrėjo Sv. Juozapo Vyrų Brolija.

Todėl nuoširdi padėka kup. J.Šeš
kevičiui, Organizacijoms, Moterų D-jai 
ir Broliukams už Spaudos Dienos pie
tų organizavimą ir sėkmingą jų prave- 
dimą.

ML redakcija ir administracija

PAŽADĖJO - IŠTĘSĖJO

Pp. Šimoniams, Petrui ir Onutei, 
ML Redakcija ir administracija jau
triai dėkoja, nes per Spaudos Šven
tę pažadėjo apmokėti labai aukštę ML 
prenumeratą 1981 metams, ir 1 lapkri
čio tą pažadą įvykdė, įteikdami 10.000 
Cr. čekį.

Viešpats tegu laimina jų dosnumą, 
teduoda jiems sveikatos ir lietuviškoji 
Brazilijos kolonija tebūna jiems dėkin
ga už paramą bendram gėriui — lietuviš
kam žodžiui.

LIETUVA - GYVA

Antru kart dviejų savaičių bėgyje 
didžiausias Brazilijos dienraštis, O ES
TADO DE SÃO PAULO, pabrėžė,kad 
Lietuva — gyva. Šįkart, lapkričio 2 d. 
Urbano Morato Ferraz Meirelles, iš 
Valstybinio Campinas universiteto,svei 
kina B.J.L.M., kuris 23.x.1980 rašė, 
kad "Lietuva - gyva" ir gynė josios 
teises. "Jo protesto šauksmas turi rasti 
kaip tik čia, šitam krašte—kontinente, 
dėl geografinės padėties ir braziliškos 
sielos platumo, idealią aplinką atsi— 
skambėti garsiai ir nenutraukiamai",ra
šo Urbano Morato.

Pastebėjęs, kaip pirmasis "skaityto
jas" rašė, jog Lietuva, tai tauta "ku
riai reikia būti išgirstai ir iškeltai. . . 
tauta, neturinti laisvų balsų, kurie ją 
gintų",tęsia: "Esu tikras,kad esam jau 
tūkstančiai, kurie kaip tik laukiam 
progos išgirsti jos balsą, pažinti jos is
toriją, suprasti jos, pavergtos tautos, 
troškimus. Tikime netrukus rasti ir 
Brazilijoj veikalus, kaip "The Native 
Realm", "Mid-Twentieth Century 
Portrait", "The Captive Mond" ir ki
tus, kuriais jų tautietis Česlovas Mila
šius patraukia j save, j savo tėvynę ir 
savo tautą literatūros pasaulio nuosta
bą ir pagarbą",

Ir iškelia, kad kaip tik Lietuvoj gi
męs Česlovas Milašius, tai tas galiūnas 
Dovydas, kuris, apsiginklavęs tik ta
lentu ir kultūra, nugali visus Golijus 
— caristinę, nacistinę, sovietinę domi 
naciją bei visas kitas okupacijas. Šie 
pavergėjai—milžinai, tai tikrieji žmo
nijos istorijos nykštukai, rašo jis.

Sveikinam šį Campinas universiteto 
(manau) profesorių, kuris taip garsiai 
iškelia lietuvių kultūros svarbą ir taip 
narsiai gina lietuvių teises.
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RYMANTĖ STEPONAITIS

TRADUTORA JURAMENTADA 
L ITU ANO

Horário Comercial: 
Teis.: 853-0026 
881-7792

Das 19 as 21 horas:
R.Pedroso Alvarenga, K 
505, - ap.57 Tel.: j 
852-0677, São PauloJ

F.ÁBRICA DE GUARDA - CHUVAS 
Guarda Chuvąs de todos os tipos, parą homens, senhoras e crianças.

Mini-sombrinhas. tipo Italiano e Alemão.

Vicente Vítor Banys Ltda.

Rua Coelho BarradasJ04 • V. Prudente • Fone: 274-0677 Res.: 2744886
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IŠVAŽIUOJA ML 
ADMINISTRATORIUS

Popiežius, vyskupai, dvasiškiai, ka
talikiškos organizacijos — visi susirūpi
nę dvasinių pašaukimų stoka. Tokia 
stoka gal dar ryškesnė lietuvių išeivių 
gretose. O juk turėtume paruošti mi
sionierių ir engiamai Lietuvos Bažny
čiai bei po svetimus kraštus ištrem
tiems musų broliams-sesėms. Tad rei
kia imtis mums dar galimų priemonių.

Iš savo pusės saleziečiai stengiasi 
pravesti galimai platesni dvasinių pa
šaukimų skatinimo sąjūdį lietuviškoj 
visuomenėj.

Šiuo tikslu jie daro net nemažą au
ką lietuviškai katalikiškai visuomenei 
— išleidžia vieną savo kunigų šiai misi
jai.

Kun. Stasys ŠILEIKA, šv. Kazimie
ro p-jos vikaras ir ML administratorius 
tarp 15 ir 20 lapkričio išplauks laivu 
Punta Malvinas iš uosto Vitória,, Es
pirito Santo, j New Yorką. Jo užduo
tis — su kitais kunigais, vienuoliais , 
seselėm bei susipratusiais pasauliečiais 
skatinti naujų dvasinių pašaukimų iš 
lietuvių tarpo JAV-bėse bei Kanadoj. 
Pramatytas maždaug vienerių metų 
laikotarpis.

ML administratoriaus vietą užims 
kun. Petras Rukšys, j kurį ML skaity
tojai kiekvienu atveju galės kreiptis.

Kun. St. Šileika prašosi lietuviško
sios São Paulo kolonijos palydėti jj ne
lengvoj jo misijoj savo majda ir dėkoja 
už visą parodytą gerą širdį ir prielanku
mą.

Keli Šv. Kazimiero parapijos bičiu
liai ryžosi suorganizuoti kun. St. Šileikai 
IŠLEISTUVIŲ PIETUS lapkričio 16 d. 
sekmadieni 12:30 vai. parapijos salėje. 
Pakvietimai gaunami abejose parapijose.

»■

PADĖKA

Emilija Šimkienė, gyvenanti Mauá, 
savo a.a. vyro KAZIMIERO atminčiai 
paaukojo šv. Kazimiero koplyčios per- 
dažymui Cr. 5.000,00.

Nuoširdi padėka poniai Emilijai. 
Parapija mielai prisiminė velionį Kazi
mierą ypač Vėlinių proga, o 1981 m. 
sausio 23 d. 7 vai. bus atlaikytos Mi
šios už Velionį šešių mėnesių nuo mir
ties sukaktyje.

VOLUNGĖS CHORAS

Išrinkta nauja "Volungės“ Jauni
mo Choro valdyba. Rinkimai įvyko 
spalio 19 d.

Pirmininko pareigas eis Klaudijus 
Butkus, vice pirmininkės Elizete Vaz- 
gauskaitė, Iždininko Vanderlei Buzian, 
iždininko padėjėja Milda Remenčiūtė, 
ryšininkė Sueity Vazgauskaitė. Sekre
toriaus Angela Pumputytė, Liucija Ba
nytė ir Nida Remenčiūtė.

Valdybai priklausys taip pat chor
vedė Kristina Valavičiūtė, chorvedės 
pavaduotojas Robertas Saldys, ir San
dra Saldytė kaip patarėja.

Naujos valdybos pirmieji rūpesčiai 
bus sutvarkyti repeticijų salę, pianiną, 
gaidas, rūpintis naujais pasirodymais 
bei lėšų sutelkimu.

MOKSLEIVIAI ATEITININKAI

Po ilgo laiko moksleiviai ateitinin
kai susirinko spalio 26 d. Moksleiviai 
svarstė šių metų galo bei ateinančių 
metų programą.

Moksleiviai pageidavo paskaitininkų 
dėl jų susirinkimų. Temos bus įvairiau
sios — nuo skirtingų profesionalų pra
kalbų iki Lietuvos istorijos arba litera
tūros paskaitų.

Moksleivių dabartinis objektas yra 
išleidimas ML specialaus numerio šven
čiant 30 metų at-kų įsikūrimo Brazili
joje.

Moksleiviai dar turėjo kontaktą su 
MAS CV aplinkraščiu iš JAV

Sandra Saldytė

STASEI JURGUTIENEI DVIGUBA 
ŠVENTĖ

Po ilgesnės ligos ir kojos lūžio, po
nia Stasė Jurgutienė pagaliau galėjo 
išeiti iš namų. Pirmas ponios Stasės 
viešas įsipareigojimas buvo dalyvauti 
padėkos mišiose už atgautą sveikatą ir 
švenčiamą gimtadienį.

Vladui ir Stasei Jurgaičiams, gimi
nėms ir draugams dalyvaujant, Mir
siąs atlaikė šeštadienį — Visų Šventų
jų dieną, kun. Petras Rukšys.

Po mišių, dar privilioję kun. Stasį 
Šileiką; visi nuvažiavo valgyti picos. 
Ten be baimės visi dainavo "Ilgiausių 
Metų" ir kitas lietuviškas dainas mato
mai linksmindami ir kitus restorano 
lankytojus.
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Halina Mošinskienė
LITERATŪROS BŪRELIO

99 POBŪVIS
įvyko š.m. spalio mėn. 25 d. vakarą 
pas H. ir A. Mošinskius.
Pirmiausia buvo aptarta "Mūsų De
šimtmečio" leidinio darbai. Jau yra 
spaustuvės 12-ka patiektų straipsnių 
korektūrai. Gauta ir atiduota rinkimui 
Gražinos Opaitės Boleckienės du felje
tonai (rašytoja gyv. Rio de Janeire), 
kurie buvo šiame susirinkime perskai
tyti ir visus pralinksmino.

Taipogi gauti iš Rio per inž. Kazio 
Audenio malonę poetės Rachel Porte
la Audenis sonetai Petro Babicko vers
ti j lietuvių kalbą. Rašytojas poetas 
Petras Babickas taipogi pasižadėjo da
lyvauti šiame leidiny ir jau yra paruo
šęs kai ką labai įdomaus iš savo atsimi
nimų.

Kai kurie straipsniai bus išversti iš 
italų ir portugalų kalbos j lietuvių, pa
tiekiant autorių fac simile.

Siame susirinkime turėjome malo
nią staigmeną. P.Marija Čiuvinskienė, 
neseniai sugrįžusi iš viešnagės JAV-ėse, 
atnešė dainininkės PRAURIMÉS RA
GAS — Ragienės įdainuota lietuvių 
kompozitorių ir lietuvių poetų žo
džiais plokštelę, kuri klausytojus suža
vėjo savo melodijomis ir malonia inter
pretacija.

Dainininkė turi gerai išlavintą balsą 
— stiprų sopraną, aiškią tarseną ir jaus
mingą interpretaciją. Besikalbant grįž
ta tėvynės ilgesys, grįžta jaunystės 
vaizdai ta'rpT beržų svyruonėlių, pava
sario gegutės kukavimas — tiek švelnios 
lyrikos ir meilės Lietuvos gamtai ir 
grožiui.

Dainos parinktos labai vykusiai, be 
abejo jų gausu Praurimės repertuare. 
Dainininkė yra aplankiusi su koncer-t' 
tais įvairius JAV-bių miestus ir buvo 
nuvykusi net tolimon Australijon, kur 
susilaukė didelio įvertinimo.

Būtų malonu ir tikrai naudinga, jei 
L.Bendruomnė galėtų iškviesti kon
certui Praurimę pas mus Brazilijon. 
Tai būtų labai maloni atgaiva lietuvių 
visuomenei, nes juk jau esame turėję 
pavyzdžių, kurie mus visus labiau su
jungia, nęgu savųjų pastangos, kurios 
dažniausiai baigiasi neužtarnautais prie
kaištais ar pastabomis publikai.

Sekantis būrelio pobūvis bus š.m. 
lapkričio 29 d. pas R. ir Alf. Petraišius. 
Rua Nova York 28, ap. 32,tel.: 
65.32.86.

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

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

Rua 15 de Novembro, 244 - 4 and. - Conj. 9 • Fone: 37-8958
BB
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RUOŠIAMAS KONCERTAS

São Paulo Lietuvių Katalikų Ben
druomenės choras rengia koncertą, 
kuris bus šio mėnesio 30 dieną Seselių 
Pranciškiečių kolegijos salėj, V.Zelinoj.

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS

Savo paskutiniam posėdyje Šv. Juo
zapo Bendruomės Valdyba Naujųjų 
metų sutikimo rengimą nutarė perleis
ti jaunimui. Jaunimas šiuo reikalu jau 
turėjo porą posėdžių. Netrukus bus pa
skelbta visuomenei rengimo pianai.

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
SV. JUOZAPO BENDRUOMENES 

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.Seškevičius 
Sekretorius Pirmininkas

MUSŲ LIETUVA NR.44 (1679) 1980.X 1.6

BOM RETIRO

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

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

Melskimės už mus palikusius.
Jie melsis už mus.

Lietuvių Moterų Katalikių Draugija 
rengia

BAZARA 
šio mėnesio 22 — 23 dienomis V. Zeli- 
noj bažnyčios šventoriuje.
Atidarymas su programa 16 vai. 
Prašome visus atsilankyti.
Pelnas skiriamas lietuviams vargšams 
paremti ir bažnyčiai.

Anne Dirsytė—Coralon

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.)

DĖMESIO ZELINA8

Užsimokėti ML prenumeratą ar įsi
rašyti j ML Garbės Leidėjus ar Garbės 
Prenumeratorius V.Zelinoj galima ir 
pas p. Petrą Šimonį, Rua Barão do Pi
rai, 67 — V. Zelina.

PAAUKSAVO KiELIKUS

Lietuviu Katalikių Moterų draugi
ja paauksavo Vila Ze linos bažnyčios 
kielikus. Per savo pirmininką Oną Co
rdon šiam reikalui įteikė 5.000,00 
kruzeirų. Buvo atnaujinti du kielikai 
ir penkios patenos. Parapijos klebonas 
nuoširdžiai dėkoja Moterų Draugija už 
au ką.

BRAZILIJOS LIETUVIU B E N D R O U M E N Ė

LITUANIKA
išvyka ezhmLAPK. 9 NOV. PIKNIKAS

LITUANIKA YRA MŪSŲ VISŲ 730 Saida-išvažiavimas LITUANIKA YRA MUSŲ VISŲ
10:00 hs. Sta. Missa-Pamaldos (na estância) 
12:00 hs. Churrasco - pietūs.

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

vėliausia iki LAPKRIČIO 6 DIENOS tel.637.344, - Jaunimo Organizacijų narius ir abejose
PELNAS JAUNIMO KELIONEI į P.A. LIET. KONGRESĄ Parapijose, tel. 635.975 ir 273.0338 
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