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MOTINA
Žemės gyventojas prieš
kurį daugiausia žmonių len
kiasi ne iš baimės, bet iš dė
kingumo ir meilės -- yra mo
tina. Gražiausiame metų lai
kotarpy, kai gamtoje trium
fas ryškėja, švenčiame Moti
nos Dieną. Minime didžiąją
ir amžinąją pasaulio miste
riją motinystę. Mūsų min
tys ir visa kas gero mūsų
sieloje, nukrypsta į mūsų
pačių motinas ir, bendrai,
Motiną, kaip gerąją pasau
lio dvasią, kaip į gėrio sim
bolį. Nėra pasaulyje kitos
tokios būtybės, tiek save pa
čios mums atidavusios, kiek
mūsų motina. Motinai len
kiasi ir ją gerbia visi prana
šesni žmonės ir asmenybės,
daugiau matantieji, prakil
niau jaučiantieji ir plačiau
galvojantieji už paprastus
eilinius žmones. Mūsų tau
tos .genijai, kaip: J. Basana\ ičius, V. Kudirka, M.K.
Čiurlionis, J. Baltrušaitis,
kūrėjai - savanoriai, partiza
nai ir kt. už savo talentus
už įkvėptą tėvynės meilę patriotizmą, už įgalinimą at
likti karžygiškus darbus, dė
kingi savo motinoms. Sūnus
ar duktė, kurie negerbia,
nevertina motinos, negali
gerbti ir vertinti nė savo
brolio, sesers, savęs paties
ir tėvynės - tos šalies, iš ku
rios per ištisas gentkartes
atėjo pasaulin jų motina ir
jie patys. Apie motinos vaid
menį, tautų ir žmonijos gy
venime mes daug žinome ir
daug galime papasakoti. Ta
čiau šiandieną
labiausia
mums rūpi pažinti lietuvę
motiną, garbingai perėjusią
tris istorines epochas ir da
bar tremtyje gyvenančią
ketvirtąją.
Lietuvė motina yra ypa
tingai nusipelniusi pagar
bos ir meilės, nes iš pačių
seniausių laikų gyvenime ji
yra lydima kančios, kilnu
mo ir pasiaukojimo. Iš senų
senovės laikų lietuviai ger
bė savo motiną, kaip savo
darbų ir nuopelnų bendri
ninkę, palydovę, nors ji bū
tų ir metų naštos prislėgta,

sulinkusi, vargų pagraužta
ir rūpesčių raukšlių išvago
tu veidu, nebegraži. Motinai
apdainuoti skirta daugybė
mūsų tautos gražiausios ly
rikos, dainų - maldų, kuriose
ji vadinama švelniausiais,
maloniausiais vardais: sen
galvėlė motinėlė, močiutė
širdelė ir t.t. Rytelį dukre
lė ją pamigdo, vakare glos
tydama žiluosius plaukelius,
išpurena patalėlį, užvaduoja
nuo sunkių darbų. Padorio
se šeimose motina visur tu
ri pirmąją vietą: už stalo so
dinama garbingiausioje vie
toje, maži ir suaugę vaikai,
kad ir išėję į “didelius žmo
nes” jai lenkiasi, bučiuoja
ranką, visur jai reiškiama
pagarba. Lietuvė motina tos
pagarbos yra nusipelniusi.
Šiandieną jos paveikslas iš
kyla turtingas ir įvairus:
motinos-gimdytojos, auklėto
jos, rūpintojos, pirmosios
gimtojo žodžio, maldos mo
kytojos, tautinės kultūros ir
kultūrinės asmenybės kūrė
jos, namų ir šeimos židinio
saugotojos. Lietuvos moti
nos vaikas, vaizduojamas
S. Daukanto “Būde”, moko
mas klusnumo ir pagarbos
vyresniesiems. Mergaičių
kuklumas pakeltas į dory
bių laipsnį, amžinai išliko
būdingas lietuvaitės paži- ji kunigaikštienė, auginanlietuvybės keliais, laikytis
mys. Mūsų motina mokyda
gražių lietuviškų tradicijų,
ti didvyrį Vytautą Didįjį,
ma mus gimtosios kalbos,
kuris iškėlė tėvynę Lietu papročių. Nepasiduoti, nesu
įpareigojo kalbą saugoti,
vą iki imperijos vardo. Lie sižavėti aplinkybių ir laiko
gerbti ir mylėti; nedarkyti
monams, nenuplaukti kos
tuvė motina mokėjo ne tik
jos, kalbėti gražiai ir savo
mopolitizmo bangomis, ne
heroiškai gyventi, bet ir hekalbą tobulinti, ne susin
atiduoti savo vaikų svetiroiškai mirti.
ti svetimybėmis. Iš čia ir ky
mon įtakon ir tuo pačiu tau
Užmirš draugas draugą,
la lietuvės motinos tautinis
tiniai nenumarinti!
brolis seserį, žmona vyrą,
heroizmas. Ir tamsiausiais
Žinokime, kad mūsų, lie
bet motina savo žuvusių
tautai laikais, sveikos intu
tuvių, tauta negausi, komu
vaikų kol gyva neužmirš.
icijos vedama, ji, mūsų mo
nistinio teroro po visą pa
Lietuvos motinos heroiškų
tina, nešė aukštai iškėlusi
darbų testamentas yra dva saulį išblaškyta, daug iškenneužgesinamą ateities vil
tėjusi sensta ir miršta, o jos
singas, turtingas ir todėl
ties deglą. Nepriklausomy
vykdytinas. Nuoširdžiai lin dalis likusi Tėvynėje nutau
bės laikais plačiai sušvitu
kime dabartinėm jaunom lie tinama ir įvairiais būdais
si ir išsišakojusi šviesa ir
pagreitintu tempu naikina
tuvėm - motinom savo
buvo atnešta iš “Vargo Mo
ma.
vaikus, ypač svetur-tremtykyklos”, nuo motinos rate
Motinos Dienos proga
je, auklėti patriotinėje - lie
lio... Toji kukli šviesos
sveikiname visas lietuves
tuviškoje dvasioje, mokyti
nešėja mokėjo pasireikšti ir
Motinas ir linkime joms
gražiosios gimtosios savo
kitokiais žygdarbiais: Gra
sveikatos ir laimės!
tėvų ir protėvių kalbos. Vižinos asmenyje ji kalav T“*" sur ir visadd eiti sengalKalpas Loginius
.
. r .
rankoje gynė tėvynę, Birt f Lietuvos nacionaline. es
pramintais DIRVA -
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Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos Nr. 49
TIKINČIO JAUNIMO PERSEKIOJIMAS

(tęsinys iš praeito nr.)
Atėjo ir berniukų eilė. Tie patys klausimai,
kaip ir mergaitėms, tas pats grubumas ir grasi
nimai Vieną vaikiną net taip išdrįso gąsdinti:
“Mes tave nušausime”.
Paskutinis nuėjo kunigas R. ČERNIAUS
KAS. Jis išsyk buvo nuvestas pas viršininką,
kurio kabinete buvo susirinkę apie 8 asmenis:
vieni civiliai, kiti kariškiai, treti milicininkai.
Viršininkas paklausė:
— Kas esi?
— Kunigas.
— Kas suorganizavo išvyką?
— Dievas. Kai jaunimas tiki, suorganizuoti
visai nesunku.
— Ką? . Kuo užsiimi? Jei esi kunigas sėdėk
bažnyčioje ir melskis. Suguldei berniukus su
mergaitėm į vieną klojimą.
— Aš suorganizavau šią išvyką, tikslu: jauni
mui daugiau pakalbėti apie Dievą, padiskutuo
ti įvairiais tikėjimo ir ateizmo klausimais.
Tardytojas klausinėjo ką toliau būtų darę,
kur važiavę (tai buvo prieš Šiluvos eiseną) ir
kada buvote numatę grįžti atgal?
. Tardytojas NAVIKAS viską surašė. Po to •
paėmė kunigo pirštų antspaudus, apžiūrėjo
dantis... Viršininkas pranešė kunigui:
- Kadangi neturite su savim jokių asmens
dokumentų, būsite sulaikytas.
Kai kunigas grįžo prie jaunimo, jau beveik
aušo nauja dieną.
Po tardymo visus paskirstė į keletą kamba
rių, kuriuose jaunimas snausdamas ant kėdžių
sulaukė ryto. Surašę visų pavardes ir gyvena-,
mąją vietą, tuojau pranešė į Vilnių. Buvo per
spėti tėvai, kad šie rugpjūčio 21d. atvyktų
atsiimti savo vaikus. Kai kuriuos vaikus tardė
dar pakartotinai
Ryte, iš Vilniaus atvyko du asmenys: jau
nas vy ras ir moteris. Pirmasis — tikriausiai če
kistas, o moteris.— milicijos vaikų kambario
inspektorė. Moteris kalbėjosi su jaunimu, o
f

Dr ALEKSAS KALINAUSKAS

LIETUVA NUO 1940
(Išniekinta Kristaus Kančia iš Linkuvos)

čekistas antrą kartą apklausė kunigą. Vienas
iš klausimų buvo net ir toks:
- Jei pas jus ateina žmogus išpažinties ir
pasako, jog jis užmušė žmogų, ar jūs praneša
te milicijai?
Čekistas klausinėjo ko kunigas atvažiavo?
Kaip suorganizavo? Ar meldėsi su jaunimu?
Ar aukojo šv. Mišias? ir 1.1.
Po šito antrojo tardymo, kunigas buvo
areštuotas. Iš jo atėmė diržą, laikrodį, pinigus,
asmens daiktus ir leido pasilikti tik nosines.
Milicininkas atitraukė stalo stalčių ir, parodęs
kunigui antrankius, pranešė:
- Dar šitas laukia.
Greitai po to, surinko visą jaunimą ir išve
žė į Vilnių. Vilniuje jaunimą paskirstė po įvai
rius milicijos skyrius, iš kur tėvai privalėjo
atsiimti savo vaikus.
Kunigą paliko Molėtuose. Vakare, apie 21

valandą, Kumgą išvežt milicijos mašina į Ute
nos milicijos skyrių. Prieš tai, dar trečią kartą
kunigą tardė moteris, laikinai einanti prokuro
ro pareigas.
Atvežę, kunigą R. ČERNIAUSKĄ į Uteną,
uždarė vieną milicijos skyriaus rūsyje, į kame
rą, kurioje niekada nesimato saulės, narai vi
sai pliki, be patalynės, visą parą kameroje de
ga šviesa. Jį ten išlaikė iki rugpiūčio 26 d. 16
vai. 40 min. Utenoje kunigo R. ČERNIAUS
KO daugiau nebetardė. Išleidžiant namo liepė
rugpiūcio 27 d. 10 valandą atvykti su asmens
dokumentais į Molėtus, į miliciją.
Kitą dieną kunigui nuvykus į Molėtus, mi
licijos viršininko pavaduotojas elgėsi gana
mandagiai Kunigą nuvedė į pasų stalą. Čia
buvo užpildytas dokumentas, jog kunigas bus
baudžiamas kažkokia administracine bausme
už neprisiregistravimą Vilniaus mieste. Kai ku
nigas užklausė kokia tai bus bausmė ir kada,
gavo tokį atsakymą:
- Viskas bus persiųsta į Vilnių, ten ir nu
spręs.
Po to kunigas buvo visiškai paleistas.
Tuo metu, kai buvo suimtas kun. Rxardds
ČERNIAUSKAS labai subruzdo šv. Mikalo
jaus bažnyčios tikintieji Visi tarėsi, ką daryti,
meldėsi,_klausinėjo naujienų ir nekantriai lau
kė sugrįžtant.
Apie tai, kad kunigas suimtas valdžia ne
pranešė. Rugpiūcio-22 d. senutė kunigo šeimi
ninkė nunešė maisto į Lukiškio kalėjimą, tikė
damasi, kad gal jį tenai suras. Jai niekas aiš
kaus nieko nepasakė ir tik siuntinėjo iš vienos
vietos į kitą. Vienas kunigas nuvažiavo į Molė
tų milicijos skyrių ir taip pat nieko nesužino
jo, kur yra laikomas kun. R. ČERNIAUSKAS.
Rugpiūcio 25 d. šeimininkė vėl išėjo ieško
ti suimto kunigo, norėdama perduoti maisto.
Nuėjo į Lukiškio kalėjimą. Nerado. Kreipėsi
į Saugumo komitetą, ir ten saugumiečiai viso
kiais būdais gynėsi, sakėsi jog nieko jie nežiną.
Pagaliau kunigas grįžo. Atrodė neperpuikiausiai; šešias paras nesiprausęs, nesiskutęs,
sudraskytais rūbais, bet gera nuotaika. Visas
dienas gavo tokį maisto davinį: pusryčiai arbata ir duona, pietūs - sriuba ir duona,
vakarienė - arbata ir duona.
POETAS MILOŠAS APIE LENKIJĄ

NdbeCio literatūros premijos laimėtojas
Czeslaw Milosz pareiškė „San Francisco
Examiner“, kad Lenkijoje,ilgainiui trium
fuos žmonių dvasia, kurį nugalės karinę
jėgą. Jis pasakė, kad lenkai praeityje yra
turėję daug pralaimėjimų, tačiau Rytų
Europoje laisvės troškimas nėra laikinas
dalykas. Jis išliks ir laimės, pasakė Mi
losz, pridėjęs kad valdžiai „.Solidarumas“
buvo pavojingas, nes pasikėsino į mono
polį. Amerikiečiai nesupranta krizės 'reikš
mės, pasakė rašytojas. Tai nėra (Lenkijos
vidaus reikalas, tai yra dar vienas sovietų
agresijos laipsnis'. Ekonominės sankcijos
turėtų būti taikomos ne lenkams, .bet —
Sovietų Sąjungai, pareiškė poetas.
((Draugas)

Dr. PAULO KALINAUSKAS

------ —------------------------------------- ADVOGADOS -----------------------------------------Inventário, Despejo, Desquite, Divorcio,
Processo Crime, Processo Trabalhista, Etc.
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va buvo pirmoji Europos tauta, kurią Ji
pasirinko apsireikšti ir padėti skriaudžia
miems Jos žmonėms. Todėl 1656 m. ge
gužės mėn. 13 d. popiežius Aleksandras
VII suteikė Šiluvoje apsireiškusiai Mari
jai Lietuvos Globėjos titulą ir pavedė
Lietuvą Jos globai. Lietuva buvo vadina
ma Terra Mariana - Marijos Žeme, kurio
je randasi 26 stebuklingi Dievo Motinos
Marijos paveikslai, o mes patys save lai
kome Marijos vaikais. Marijos prašymas
Fatimoje kaip tik ir yra nukreiptas pir
miausia j tuos, kurie yra pavesti Jos glo
bai ir daugiausia reikalingi Jos apgyni
mo.
"Kadangi Lietuvą popiežius Pijus XII
pavadirio Marijos Žeme, o mes patys sa
ve laikome Marijos vaikais, todėl Mari
jos prašymu Fatimoje mes esame nuošir
džiai ir giliai susirūpinę, ypatingai dabar
tiniu metu, kada mūsų kilmės kraštas
yra pavergtas ir mūsų broliai bei sesės
yra persekiojami suklydusios Rusijos šė
toniškų jėgų. Valstybės viena po kitos
yra jėga priverstos pasiduoti Antikristo
ideologijai, nes Marijos prašymai Fati
moje dar nėra išpildyti", rašė lietuviai
JAV Katalikų Vyskupų Konferencijai
prašydami Marijos reikalavimus Fatimo-'
je persvarstyti.

AUKŠTYN
ŠIRDIS!
Kun. Pr. Gavėnas
MINTYS

SEKMADIENIO

SUSIKAUPIMUI

Aloyzas Astravas
TAVO APGYNIMO...

likimas? Tavo apgynimo šaukiamės,kad
jis nebūtų.
Lietuvos nepriklausomybės atstaty
mui pagalbos ieškodami jau 40 metų
mes varstome galingų pasaulio valstybių
įvairių įstaigų duris, bet mums padarytos
skriaudos atitaisyti dar niekas nepasi
siūlė. Fizinė jėga šiandien yra skirta tik
tautų grobimui, jų prievartai ir išnaiki
nimui. Jai atspara yra tik dvasinis tvirtu
mas ir pasitikėjimas Dievo apgynimu,
kurį mums pažadėjo Fatimoje apsireiš
kusi Dievo Motina Marija.
1951 m. gegužės mėn. 13 d., Romo
je susirinkę lietuviai vyskupai paaukojo
Lietuvą ir visam pasaulyje išblaškytus
lietuvius Nekalčiausiai Marijos Širdžiai,
pavesdami Lietuvą ir mus visus Jos glo
bai, ir paskelbdami gegužės mėn. 13 d.
Lietuvos Karalienės Švente. Taigi dabar
Jos užtarymo turime šauktis, jeigu, ap
saugok Viešpatie, ateitų bausmės metas,
kad tas paaukojimas taptų paženklini
mu tautos ir tų, kuriuos Dievo rykštė
aplenktų. Tas paženklinimas bus daug
reikšmingesnis, jei mes būsime ne vien
paaukoti, bet ir pasiaukoję.

Viso Pasaulio užvaldymas yra susovietintos Rusijos komunistinės sistemos
tikslas ir jo atsiekimui jokiom priemo
nėm ji i esiriboja. Smurtu, apgaule,klas
ta ir melu paremtais karais ar sukeltom
revoliucijom ji veržiasi pirmyn liedama
žmonijos ašaras ir kraują. Jai pastoti ke
lią tegali tiktai dvasinė žmonijos bendra
vimo jėga, kurią apsprendžia žmogaus
santykis su Dievu. Paskutinių įvykių rai
III.Lietuvos Karalienės
da Afganistane, Lenkijoje ir Vidurio
Šventė
Amerikoje įtikina mus nedelsiant šauk
JAV lietuviai kunigai jau yra kviečia
tis Dievo apgynimo pasinaudojant ta
II.Mes atsiliepiame Marijai mi j lietuviškas šeimas jų namus pašven
antgamtine jėga, kuri buvo mums ap
Mes lietuviai turėtume atkreipti daug
tinti, pravesti šeimos maldas ir pasiau
reikšta.
kojimą Nekalčiausiai Marijos Širdžiai.
didesnį dėmesį j tuos prašymus. Po Ru
sijos, jie daugiausia liečia mus. Lietuva,
Kai tas užmojis, kartu su Gegužinėmis
(.Marija rūpinasi mumis
kaipo vienintelė katalikiška tauta tiesio
ir Spalio mėn. pamaldomis, taps visų iš
Fatimoje apsireiškusi Dievo Motina
ginės Sovietų imperijos ribose, daugiau
blaškytų lietuviu tradicija, tada gegužės
Marija nurodė ką žmonija turi daryti,
sia nukentėjo ir tebekenčia, nes religija
mėn. 13 diena, Lietuvos Karalienės
kad komunistinės sistemos plėtimasis
ir tautiškumas niekada nebuvo atskirta
Šventė, bus pilnai įprasminta. Marija
būtų sustabdytas. Ji prašė išpildyti tik
viena nuo kitos. Religinis tautos perse
taps Karalienė ne tik Lietuvos, bet ir vi
tai du savo prašymus: paaukoti Rusiją
sų lietuviškų šeimų ir jų namų. Jos apgy
Nekalčiausiai Marijos Širdžiai ir atgailos kiojimas tapo tautiniu persekiojimu ir
tautinis persekiojimas - religiniu. Mes
nimo jausimės tikrai verti, nes nuolatos
Komunijų pirmaisiais mėnesių šeštadie praradome trečdalį savo tautos vien dėl
aidės šeimos pasiaukojimo maldos žo
niais. Rusijos paaukojimo Ji prašė šv.
to, kad neatsižadėjome kas yra mums
džiai:
Tėvą "drauge su viso pasaulio vyskupais' šventa ir brangu. Mūsų patys vertingiau
o atgailos Komunijų — viso pasaulio
si tautos žiedai yra marinami komunisti
Tau mes aukojam savo šeimą ir namus,
žmoniją.
niuose kalėjimuose, beprotnamiuose ir
Motiniškoji Tavo Širdis tesaugo mus.
Prieš 30 metų, popiežius Pijus XII pa
ledinio Sibiro tremtyje. Nejaugi Dievo
Parodyk kelią darbe ir maldoj,
aukojo Rusiją Nekalčiausiai Marijos Šir
Motinos Marijos Fatimos pranašystėje,
Kad būtum teisūs mes Širdy Tavoj,
džiai. JAV Katalikų Vyskupų Konferen
jeigu Jos prašymai nebus įvykdyti,"daug
Kad sektume mes Tavo SunŲ ir Tave,
cija, ir lietuviams j ją kreipiantis, papra
tautų bus sunaikinta", yra ir Lietuvos
Namuos, mokykloj ir darbe.1
šė dabartinį popiežių Joną - Paulių II,
kad jis "drauge su viso pasaulio vysku
pais" tą paaukojimą atnaujintų, pildant
prašymą'trečiojo Marijos apsireiškimo
Fatimoje.
Nuo pat krikščionybės priėmimo,
L.K.BENDRUOMENÉS CHORO KONCERTAS 1980
mūsų protėviai pamilo Dievo Motiną
Mariją ir tvirtai prisirišo prie Jos. LietuD A U D DAUG DAINELIŲ

AR JAU TURITE ĮSIGIJĘ 5IAS JUOSFELES?

Dra. HELGA HERING''j

Ç

MÉDICA - GYDYTOJA

HOMENS SENHORAS

CRIANÇAS

ŽAVINGOS

—

KALBAMA LIETUVIŠKAI

ROŽĖ — Senų ir naujų dainų rinkinys

íV?

NAKTYS — Visų mėgiama šokių muzika

GERIAUSIA DOVANA MOTINOS

De 2a a 6a. das 8 às 12 hs. e das 14 às 18 hs.
*

RAUDONA

GEGUŽINĖ — Tradicinės subatvakario dainos ir šokiai

Rua Quartim Barbosa, 6 — B. do Limão
Fone: 265-7590

\

Gražiausios ir populiariausios lietuviškos dainos

J

DIE NOS

PROGA

Rua Juatindiba 28 — Pque da Moóca — Fone 273-0338
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NAUJOS KNYGOS
LIETUVIŲ (PASAKOS

Friedrich von der Leyden 1912 metais
MOTINĖLEI
pradėjo leisti knygų seriją PASAULIO
iLITERATŪiROS PASAKOS. „Klasiškas
Motinėle — Tu visas mano džiaugsmas,
pasakų tonas, pirmą kartą suskambėjęs
Gyvenimo dienos ir valandėlės.
brolių Grimų rankose, šiandien yra daž
Tu pasaulyje mano linksmumas,
niausiai sutinkamas -lietuvių pasakose“—
sako- vokiečių spaudos recenzija apie nau
Dėl Tavęs pražydėjusios visos gėlės.
ją pasakų rinkinį „Litauische Vodksmarchen“, kurį išleido Eugen Diederich VerMotinėle, iš Tavo melsvų akelių,
lag, Duesseldorf-iKoeln. Vertėjas Jochen
Teka šaltinėliai nesekančios meilės.
D. Runge, 286 pstl., kaina DM. 26. —
Tu šviesa mano tamsių takelių,
Recenzentas sako, kad pasaka apie
Tavo meile puošiasi nešimatuojamos erdvės.
Eglę, žalčių karalienę, turi net 80 varijantų, ir yra tapusi beveik tautinio epo kū
Motinėle, Tavo rankelės, it sapnai,
riniu. Apibūdinant jos liūdną turinį yra
Mane saugojo nuo svetimų vėsulų.
pabrėžiama, kad ir daug kitų, linksmesŽvaigždyne jrašyti motinėlių vardai
hių pasakų turi motyvus, kurie nėra vo
Bet Tu, mieliausia iš visų.
kiečiams svetimi.
Tas galėtų būti dėl to, jos dalinai rep
Motinėle, kuomet j mane kalbėjai,
rezentuoja tipiškai Rytprūsių nuotaiką.
Tavo akelės it aušra spindėjo.
' Ir tas nenuostabu: daug tų pasakų buvo
Pirmaisiais žodeliais, krūtinėn įdėjai.
surinkta prieš pirmąjį pasaulinį karą,
Ką Tavo širdis išmokino, išauklėjo.
kai kurios net 1850 metais Rytprūsiuose,
kada į rytus nuo Kuršių marių ir Įsrutės
Dar šiandien girdžiu Tavo balsę,
dar vyravo lietuvių kalba. Bet, aišku, tos
Kaip vaidilų kanklės skambėjo.
liaudies pasakos lieka lietuvių minties ir
sąmonės paminklu.
Tokį malonų, taip aiškų šį garsą,
Dėl to-ipasakų kalba ir temos rado moks
lt tėviškės sodų ošimą nuo vėjo.
bus ir keliolikos naujai pasireiškusiu, ar
limį susldamėjimą netik nepriklausomybės
anksčiau neatžymėtŲ lietuviškoje veiklo laikais. Ir dabar buvęs tautosakos archy
Arba, kaip prislėgras ligos,
je pasireiškusiu asmenų davinius. Šis rei vas tęsia tą daubą Vilniuje. Lietuvių ins
Motinėle, gailiai verkei.
kalas perduotas B.L. Bendruomenės pir titutas Vilniuje turi 45.000 pasakų linki
Negaliu pamiršti šio balso gaidos,
nį, ils kurio daug jų pasirinko knygos ver
mininko žinion.
Nuo manęs nei vidurnaktį neatsitraukei.
tėjas Rungė, šio šimtmečio vidury Lietu
H. Mošinskienė skaitė A. Vienuolio
voje dar buvo pasakų sekėjų, kurie žino
Nėra pasaulyje balso švelnesnio,
Žukausko biografinius duomenis ir jo
jo po 500 pasakų.
Kaip motinėlės meilus žodeliai.
kūrybos apybraižas atžymint Lietuvos
Tai paslaptis musų Visagalio,
"romantinės epochos" rašytojo 100-jį
IŠVYKSTA
Taip nesugieda nei raibi paukšteliai.
gimtadienį. Jo raštu ištraukas skaitė Alf.

1-9J9 gegužės išvyksta Sąjungos-Alian
Petraitis.
Motinėle, šiandien jaučiu, ką turėjau:
ça nariai poilsiauti ir pasivažinėti: Anta
Knyga
"Musu
Dešimtmetis"
jau
ne

Tik melstis prie palinkusio kryžiaus.
nas Augustaitis su žmona Elena. Pasieks
užilgo
pasirodys
ir
jos
pristatymas
įvyks
Tavo širdelę nesupratau, mylėti nemokėjau.
"CalcĮas Novas", Goiás ir Mato Grosso
viešame
gegužės
mėn.
pobūvyje.
valstijas. Ši kelionė užtruks apie pusan
Nei kartą neaplankiau, laukiant sūnaus.
Ponios Rozos Peteaitienės pastango
tro mėnesio.
mis jau tariamasi su Kultūros dep. ir ve
Motinėlę prisiminęs, gailiai verkiu,
Balso, šviesybę akelių, šventųjų rankelių... dami pasitarimai su "Volungės" vad. K. Blogas gydytojas
Motinėle, — jau Tavęs neturiu,
Valavičiūte bei "Nemuno" vadovais, pa
— Ar tu} Marytė vis dar gydaisi
Ir praradęs seklyčią gimtųjų namelių.
ruošiant muzikalinę folklorinę progra
pas tą jauną gydytoją?
mos dalį, poeto Maironio 50 metų mir
— Ne.
ties atžymėjimet.Numatoma data š;m.
— Kodėl? Juk tu visuomet sakyda
rugsėjo 8 diena.
vai, kad jis yra labai geras gydyto
LITERATŪROS BŪRELIO pobūvy
Sekantis pobūvis įvyks gegužės m.
je š. m. balandžio 25 d. pas V. ir J. Tata29 d. Vieta bus pranešta spaudoje vėliai jas.
rūnus buvo svarstoma, kaip suderinti
— Aš sužinojau, kad jis yra susi
H. Mošinskienė
"M.Lietuvoje priedą MES" su jau paruoš
žiedavęs,
ta Alf. Petraičio spaudai portugalu k. me
džiaga. Prieita išvadų; kad "MES" redak
toriai turi susidaryti aišku planą ir redak
Prof. Waldomiro Constantino Haw/ys:
cinis vienetas, kuris šį skyrių tvarko, nu
statytų aiškias gaires bendradarbiavimo
LICENCIADO PELA FACULDADE DE FILOSOFIA. CIÊNCIAS E LETRAS D \
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - PORTUGUÊS - LATIM - GREGO
su p. Alf. Petraičiu.
Taipogi buvo svarstomas skubus rei
TRADUÇÕES: Públicas, Comerciais. Cientificas e Técnicas. Latim. Polonês. Russo. Lcraniano,
luguslavo, Tcheco. Bulgaro. Lituano. Italiano. Espanhol. Francês. Inglês o Alemão.
kalas, svarbus Brazilijos lietuvių išeivijai,
pristatyti Lietuvių Enciklopedijos II-jam
OFICIO:
Pça. Patriarca. 78 - 4o andar — Sala 43 - Fone: 35-1 ’“’9
papildomajam tomui žinias apie Br. lie
Residência:
Rua das Tordesilhas. 194 - Alto da Lapa - São Paulo
tuvių organizacijas — jų nuveiktus dar"'K.

TRADUTOR PÚBLICO JURAMENTADO'
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jetivo) e o espirito lituano (subjetivo, disonisíaRetomamos, por desejo co co, trans-racional).

I LIETUI
EM PORTUGUÊS
NR. 1 (60)

mum com o MES, o ML em
Português. Com a colabora
ção de muitos, vai ser um ins
trumento válido para conhe
cer mais sobre a Lituana :
sua história, sua lingua, sua
arte, sua gente...

A elegia lituana
de Czeslaw Milosz
Franklin de Oliveira, jornalista e crítico literário.

O VALE DOS DEMÔNIOS de Czeslaw Milosz.
Tradução de João Guilherme Linke. Francisco
Alves, 236 págs. Cr $980,00.
Folha de São Paulo, 11.IV.82

Entre os autores aos quais foi reservada a
íarefa de dar testemunha da tragédia da ocu
pação da Polônia pelos nazistas — um Jastrum,
um Przibos, um Rozewicz - está Czeslaw Mi
losz. Em 1945, ainda quando a guerra não
havia chegado ao seu fim, ele já publicava
‘Salvação”, sobre o martírio dos poloneses e
dos judeus. E o lírico suavíssimo mostrou-se
capaz da mais ardente indignação. Milosz era
um homem particularmente marcado para re
gistrar o peso daquelas horas de terror e morie. A sua própria vida o predispunha para a
profunda compreensão das horas sinistras que
cairam sobre a Europa oriental. Esse grande
escritor polonês e lituano nasceu em Vilna e
viu a sua cidade várias vezes ser politicamente
irrebatada de sua moldura báltica, para sofrer
» domínio dos russos, o poder dos alemães,
etomar à sua condição lituana, passar de noo à prepotência germânica e outra vez ter de
lobrar-se aos russos. Ocupações e guerras
nundiais ferraram a sua cidade, o seu país, a
-ociedade em que nasceu, os valores a cujo
uito se entregou. Milosz, esse homem dilaceado que, de cidadão lituano foi obrigado a
issumir a cidadania polonesa e a trocar sua
lativa de carrizindo-europeu por uma de mara eslava, esse alto portador de uma bela heança cultural pagã, teria de ser o que têm si
lo: um homem que sonha com um mundo noo, assiste à queda do mundo que detesta,mas
lão consegue contemplar as auroras ideadas.
Esta éa sua situação vital, e é ela que enforna a sua obra de poeta e pregador. Adeso ao
ocialismo, quando chegou à Polônia na sua
inistra versão estalinista, Milosz compreendeu
jue a história não raro é infiel aos corações
|ue a amaram com esperança. Esta vivência
lo logro histórico perpassa toda a criação arística e intelectual de Milosz, que a fixa com
impidez das águas cristalinas, não fosse ele liuano - na palavra lituano, ensinam os etimoí
ogistas, está implícita a idéia da água. Desta
ua condição lituana nunca se desfez Czeslaw
íilosz, quem quer que leia os ensaios de “The
aptive Mind” verifica que a sua terra natal é.
sua sombra permanente. Se é assim na poeia e na ensaística, também é assim na prosa
e ficção.
“O Vale dos Demônios”, editado em 1955,
totalmente ocupado pela presença do hom

mem lituano. E uma novela na qual se mes
clam o espirito europeu (filósofo-histórico-ob-

PENTOR BRASILEIRO, NASCIDO
EM VILNIUS

LASAR SEGALL
Nascido em 1891, em Vilnius, Lituânia,
Lasar Segall aos 15 anos de idade emigra para
Berlim onde, seguindo sua vocação artística,
cursa a Academia Imperial de Belas Artes.Participa ativamente do importantíssimo movi
mento expressionista alemão, especialmente
em Dresden, onde é um dos fundadores do
“Grupo Secessão — 1919”. Por esse ato de re
belião às normas artísticas da época, é desliga
do da Academia.
Em 1913 acontece sua primeira viagem ao
Brasil, tendo exposto individualmente em
São Paulo e Campinas, exposições considera
das como as primeiras mostras de arte moder
na em nossa terra. Ao retornar à Alemanha vêse confrontado com o clima hostil da 1 a. Gran
de Guerra e em 1923, por diversos motivos,
toma uma decisão grave para um artista já co
nhecido na Europa. Abandonando uma situa
ção estável resolve emigrar para o Brasil optan
do pelo afastamento do principal centro de ar
te moderna da época.
Naturaliza-se cidadão brasileiro, e se integra

Com tal equilíbrio, característico dos gran
des clássicos, Milosz constrói uma novela de
evidente corte autobiográfico. A força confes
sional que o levou a escrevê-la não se esgotou
na comovida e comovente evocação de seus
bosques, suas florestas e seus duendes. Ela inun
dou outro livro de Milosz: “Native Realm: A
Search for Self Definition”, este, uma autobio
grafia desnuda. A outra, oculta no romance, é
de uma sóbria mas terrível pungência lírica.
No simbolismo francês há um poeta consi
derado em França como o mais puro dos mallarmaicos. Trata-se do lituano Oscar Venoslas
de Lubioz Milosz (1877-1939). Não sei se esse
Oscar é ou não parente do romancista de “O
Vale dos Demônios”. Que são da mesma famí
lia espiritual não há dúvida. Só que em Czes
law o esteticismo aristocrático é corrigido pe
las preocupações humanísticas. Mas de um hu
manismo tocado da nostalgia do mundo como
um vergei, um paraíso perdido.
Esta nota elegíaca percorre “O Vale dos De
mônios” como o vento nos bosques lituanos.
A propósito deste romance falou-se de Turgueniev - e a aproximação êçusta, se conside
rarmos que ninguém como o grande russo fa
lou tão belamente de paisagens e de mulheres
jovens. Novela de formação, no sentido genuí
no da expressão goetheana, “O Vale dos De
mônios” uma vez lido não deixará nunca mais
nossa lembrança. É uma recordação para toda
a vida.
afetivamente na sua nova pátria, onde consti
tui família e participa ativamente de diversos
movimentos artísticos, principalmente na dé
cada de 30. Consagrando seu trabalho aos
grandes problemas humanos volta sua atenção
para a denúncia social ao pintar a Guerra, a
massa de emigrantes, os campos de concentra
ção, e os oprimidos da terra.
Falecido aos 2 de agosto de 1957, na sua
casa de São Paulo, deixou um grande acervo
de obras e documentos que foram expostos
a partir da inauguração, em 1965, do Museu
Lasar Segall. Instalado na sua antiga residên
cia e local de trabalho, à Rua Afonso Celso,
388, na Vila Mariana (Estação Santa Cruz do
Metrô), poderá ser vista sua numerosa produ
ção como pintor, desenhista, gravador e escul
tor.
O Museu Lasar Segall foi transformado por
seus herdeiros em um centro cultural que
abrange também cursos de pintura, gravura,
laboratório de fotografia, biblioteca, cinema,
auditório para as mais variadas manifestações
artísticas e local para exposições temporárias,
inclusive de outros artistas plásticos.
Texto: Rosita Gouveia
Claudete Gavėnas

J, BUTRIMAVICIUS
CIVIL Inventário, Despejo, etc.
COMERCIAL: Falência, Cobrança, etc.
TRIBUTÁRIA: Imposto de Renda, ICM, IPI
Rua Barão de Iguape, 212 - 4o and. s/45 - Liberdade Fone: 279-5937

Horário das 9:00 às 11:00 e das 14:00 às 18:00
Rua Campos Novos, 590 - V. Zelina - Horário das 19:00 às 21:00
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INFORMATIVO
DA
JUVENTUDE
COMISSÃO DE COMUNiCACÃO DA BUS

MAGILA S

UKPíFOTCDEüf

1.000,00

Eis aí uma oportunidade para ganhar
um valioso prêmio que oferece a Comu
nidade Mundial Lituana.
É só Você conseguir o maior número
de assinantes novos de "MŪSŲ LIETU
VA".
O concurso é válido de 1o de maio a
1o de setembro de 1982.
Agora que "MŪSŲ LIETUVA" tem
um suplemento "MES" em português,
sob a direção de uma comissão de jo
vens, é natural que todos os jovens de
vem ler e assinar "MŪSŲ LIETUVA."
para o papai e a mamãe e o "MES" pa
ra Você, pois só assim Você tomara co
nhecimento das atividades da juventude
da nossa colonia, noticias sociais, espor
te e tudo mais. E para Você colaborar
também.
Procure, pois, quanto anter, angariar
assinaturas de "MŪSŲ LIETUVA" en
tre as famílias conhecidas, seus amigos
e colegas e ganhe:
1o Prêmio
US$350,00
2o Prêmio
US$250,00
3o Prêmio
US$150,00

O concurso é promovido entre as co
lônias lituanas.da América do Sul, isto
é, Brasil, Argentina, Colombia e Vene
zuela.
No Brasil o concurso é coordenado
pela Comunidade Lituano Brasileira e
o jornal que obtiver o maior numero
de assinaturas ganhará também US$
250.00, completando assim os US$
1.000,00 que são oferecidos pelo Dr.
Juozas Prunskis, de Chicago, U.S.A.,
para promover aumprensa lituana na
America do Sul.
Para fazer pontos, escreva o nome e
endereço do novo assiaante e junte um
cheque de Cr$. 1.500,00 (assinatura de
um ano) em nome de "Musų Lietuva"
ou do Pe. Francesco Gavėnas e entre
gue na redação do jornal ou a um dos
Diretores da Comunidade Lituano-Bra
sileira. Se quizer, mande pelo correio
para a Caixa Postal 4421 CEP.01000.
Mas, lembre-se, apenas novos assinansão válidos para o concurso.

“FJHtlT

Na ocasião do encontro do pessoal para a
inauguração da piscina, na estância Lituanika,
em Atibaia, nasceu a brilhante sugestão para
a realização de uma churrascada entre os ami
gos que se realizaria no sítio da família Magila, em Caucaia do Alto, SP.
Pelo cair da tarde de 30 de Abril surgiram
sucessivamente os participantes, na já tradicio
nal “plataforma de lançamento” — o Bar do
Vito — a qual, por descuido de alguns, já en
dereçava distraídos para interessantes “esta
dos de espírito” ligeiramente divergentes dos
objetivos iniciais, o que era provado pelo
progressivo volume da alegria, sugerida, tal
vez, pela expectativa dos sublimes momentos
do porvir. Ânimo calibrado, pé na estrada,
após uma hora atinge-se Caucaia e o frio de
suas noites. Descontração, descompromisso
e a atividade básica: jogos de mesa. Após vá
rias rodadas de duplas de “profissionais”, al
guns já reclamavam a sorte dos investimentos
na atividade, visto o inflacionamento dos pon
tos. Ganhadores e perdedores, alguns haviam
há muito se “despedido” do dia, e muitos
sem ao menos a ciência do fato.
Céu limpo e sol de meia estação, que pro
porcionava um brilho incomum à natureza,
amanheceu o Sábado com o surgimento do
doublée de “Sergio-malandro” (geração tele
visiva, não? ) - Glu-Glu-Mandando o seu bomdia. Além dele, nosso correspondente nas Mal
vinas inteirava-se dos últimos informes da si
tuação nas malfadadas ilhas. Jornais, rádio e
após a coleta de dados, a conclusão; tudo quiméria.
O churrasco propriamente dito realizou-se
por entre o descuido de alguns que acabaram
nadando sem o devido desejo de fazê-lo.
A encefaléia-pós-excessos minou as ativida
des de alguns hepato-anêmicos, quando come
çou a sessão vespertina de jogos. Para felicida
de geral sucedeu-se o acaso da descoberta de
soberba festa que desenvolveria-se pela noite
afóra em um sítio vizinho, o que incendiou o
entusiasmo geral. Após as sutilezas de matrei
ro fusível da caixa de chaves, o que estragou
o “banho da semana” de alguns os primeiros
já se aventuravam a “dar uma espiada” na fes
ta. A tentativa de transporte para a festa — .
via motocicleta - contou com alguns obstácu
los: excesso de lotação e ênclinação natural de
alguns p/o exercício do vôo livre planado.
Não fosse a dureza do chão a experiência cer
tamente não seria “contundente”. A festa (era de aniversário) contava com um ambiente
de raro brilho, visto a quantidade de música,
churrasco e “refresco”, servidos ininterrupta
mente. além do vasto contingente de integran
tes do sexo oposto do humilde narrador (tudo
depende de ponto de vista, é claro.). Como
era previsível tudo acabou em carnaval, ape
sar da decisão de alguns, que já de “pilha fra-

. ....... .. '

—.................. ....... ....... —1

ca . insistiam em dormitar apoiados às colu
nas da varanda, e de algumas que resolveram
realizar seus exercícios de emagrecimento
sobre a pista de danças.
• Difícil mesmo, foi acertar a mira, por oca
sião da tentativa de achar, cada qual, seu “lei
to”, os quais variavam desde o assento dos au
tomóveis até a mesa de jogos.
No domingo, como não podería deixar de
ser. a atração foi a pelada, logo pela manhã,
com a participação insubstituível de “Rato
e alguém que, segundo a opinião geral, se re
clamar pagasse impostos, estaria em maus len
çóis. Pela tarde o churrasco — hábilmente tem
perado, diga-se de passagem — e a frustração
de alguns fotógrafos privados de ângulos um
pouco mais favoráveis ■- ao seu trabalho. Pe
lo ocaso, mais jogos e churrasco, e por fim a
despedida de mais um fim de semana no qual
a gente acaba mesmo achando que o impor
tante, no fundo, é a alegria^

ACAMPAMENTO DOS míi. TEERCS

Os escoteiros do grupo Palanga, passaram
o fim de semana passado, acampados na Li
tuanika.
Aproximadamente 40 jovens, passaram os
dois dias fazendo trabalhos manuais e treina
mentos. Houve uma fogueira no sábado à noi
te, onde os grupos mostraram seus talentos,
em animar o programa noturno. No Domingo
às 15,30 hs. voltaram para São Paulo. Nem é
preciso dizer que a fisionomia dos jovens, ao
chegarem, era de cansaço, uma vez que o fim
de semana foi bem movimentado e repleto
de atividades.
Paulo R. Jurgilas
REUNIÃO - JAUNIMO SĄJUNGĄ

No dia 8/5/82 será realizada a reunião da
diretoria da J. S. com os representantes das
comissões. A reunião será.* na Ramovė às
17:00 horas. Pedimos a todos, que compare
çam à reunião.

Lembramos nossos leitores que a nos
sa secção de cartas está a berta a todos
desde que o MES iniciou suas ativida
des. Qualquer assunto ou dúvida é váli
do_________________ ______

HUMOR
O professor de religião' perguntou aos
meninos como é que eles achavam que
Noé teria passado o tempo nos dias em
que ficou dentro da Arca. Como nenhum
deles respondeu, o mestre sugeriu:
—Voces acham que ele teria passado o
tempo todo pescando?
—Bobagem-respondeu o menino-com apenas um casal de minhocas?

Queixa de uma adolescente: - Franca
mente, não sei o que dar à mamãe no
dia das Mães. Ela já tem tudo o que eu
preciso.
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MÜSU

MŪSŲ ŽINIOS
Švenčia gimtadieni

Lietuvos pašto ženklų parodą Sąjungos
rūmuose.
Nuotr. J. Delininkaičio

Gegužės 14 švenčia gimtadieni AN
TANAS AUGUSTAIT1S. Gimęs 1908
m. gegužės 14 dienę Marijampolėj, atvy
ko j Braziliją kaip imigrantas 1926 ir
gan ilgę laikę dirbo kavos plantacijose.
Kadangi šiek tiek pasimokinęs, atvy
kęs j São Paulo dirbo raštininku "La i tė
ję" — ir tokiu būdu gyvenimas paleng
vėjo.
Sutikęs lietuvaitę Elenę Greičiūtę,
sukūrė šeimę ir išsiaugino dvi dukreles
— I vonę ir Leonorę, ir susilaukė tris
anūkus.
Paskutiniu metu buvo Enciklopedi
jos "Britanica" vieno skyriaus vedėjas.
Išėjęs j pensiję, turi daugiau laiko
atsidėti kultūriniam veikimui.
Sęjungos-Alianęa narys, ir joje daug
dirba. Praėjusiais metais suruošė ketu
rias filatelijos — pašto ženklų — paro
das. Korespondencija ir poezija reiškia
si ir lietuviškoj spaudoji_
Šiam ilgamečiu! ir MUSŲ LIETU
VOS bendradarbiui ''Ilgiausių sėkmin
gų, darbingų metų linkime." — ML

JAU SVEIKSTA
Sęjungos-Alianęa Valdybos narys,
draugas Bronius Šukevičius, buvo sun
kiai susirgęs ir net išgulėjęs porę savaičių
igoninėje. Jau sveiksta ir buvo sveiki na
nas Sęjungos-Alianęa Atvelykyje. Ger□iamam mūsų garbės Valdybos nariui,
inkime stiprios sveikatos ir atsigaivinino.
FÁBRICA

DE
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LIETUVA

SĄJUNGOJ-ALI ANÇA
JAUKI ŠVENTĖ
Tai atsitiko balandžio 25 d., Aliança x
Lituana Brasileira de Beneficência e As
sistência Social kilniuose Dr. V. Kudir
kos rūmuose.
Šios organizacijos Valdyba nutarė
dosniai atšvęsti Atvelykį. Bet kuomet
pirmutiniais sekmadieniais buvo užimti
rūmai vestuvėm, tai teko atšvęsti 25 d.,
suneštinių pietumis.
Prisirinko daug svečių, prie ilgo stalo.
O suneštinių stalas puošėsi gardžiausiais
skanumynais, laukdamas, kuri lėkštė
pagirs suneštines. Bet tiek daug tų įvai
riausių, dosniai suneštų valgių, tik pažiū
rėjus akys buvo užganėdintos.
O prie ilgo stalo matėsi dėdės ir dė
dienės, kiekvienas su stiklu Whisky, ar
šaltu alučiu, stipriai besidarbuojantys.
Visiems pasisotinus, ir prisikimšus
pilvelius, dar tiek valgių liko laukiančiai
vakarienei, linksmai tuštinant Antarktikos butelius. Net mūsų viešnios lošė
"burako" švęsdamos Atvelykines ir gim
tadienių dieneles, užkandžiaudamos ar
gurkšnodamos.
Priruoštas stalas dėl saldumynų su
įvairiausiais tortais, kurie rodė savo veidus šypsodamiesi, ir kiekvienas iškilmin
gai pasipuošęs. Bet vienas iš jų buvo iš
didus ir didelis. Priėjo neilgai laukus,vi
si susispietė, kaip bitelės ant medaus.
O arčiausiai prie jo glaudėsi mūsų mie
las pirmininkas Alek. Bumblis su ponia
Monika Stasiulioniene. (Taigi nelaukta
programėlė). Vienas, stovintis prie jų
sušuko: — tai matai,vaikine, jų gimta
dienis.
Visi sugiedojo portugališkai, o pas
kui lietuviškai "Ilgiausių Metų" šven
čiantiems, dalindamiesi ilgiausių sun- ■
kiai prakeliautų metelių iškepto torto
dalis.
Argi negalima pasidžiaugti ir pasigė
rėti mūsų mielais bičiuliais, susirinku
siais, gražię Atvelykinių sekmadienio
dienę?
0 ypač sveikinant ir linkint geriau
sios sėkmės, stiprios sveikatėlės, pilnus
aruodus ilgiausių metelių. Be jokių prie
kaištų ir cenzūrų, darbo valandų neskai
čiuojant, šiam nepailstančiam mielam
mūsų Alek. Bumbliui. Kuris priešakyje
Alianęos-Sęjungos, savo išmintimi ir iš
tverme veda ir tvarko didžiausius užsi
mojimus, darbas ir kas kart šaukiantį j
beribes malonų Aliança Lituana Brasi
leira de Beneficência e Assistência So
cial reikšminga vardę.
Antanas Augustaitis

GUARDA-CHUVAS

Guarda Chuvas de todos os tipos. ;para 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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BIBLIOTECA MUNICIPAL
Municipalinéj Vila Prudentes Bibliote
koj (Av. Zelina, 157) yra lietuviškas sky
rius, kuris nuolat auga naujom lietuviš
kom knygom.
Biblioteka yra atvira kasdien nuo 8 iki
18 vai., o šeštadieniais nuo 8 iki 12 valan
dos.

ATITAISYMAS
ML praeitame numeryje aprašyme
apie a. a. Valentinę Beivydę, rašoma:
30-os dienos mišiose giedojo Aušros
choras. Iš tikrųjų Viktoras Tatarūnas
savo iniciatyva pakvietė Lietuvių Kata
likų Bendruomenės choristus giedoti
mišiose. V. Tatarūnui padėka už šį rū
pestį. Deja, buvusio Aušros choro na
rių tik keletas dalyvavo mišiose.
I.S.

SKAITYTOJAI RAŠO...
Šita proga noriu pasveikinti Sęjungos
pirmininkę A. Bumblj užtokię vertingę paramę Mūsų Lietuvai, kurię mažai
kas prisimena paremti.
Tokių lietuvių su tokia gera širdim
turėtų būti daugiau mūsų tarpe. A
Bumblis yra pavyzdinga lietuvio dvasia.
Tegul Dievas jį laimina daug metų mū
sų tarpe. Jo žmona Marytė yra pavyz
dinga lietuvė, nes jinai stengiasi pasikal
bėti su visais lietuviais, pažįstamais ar
nepažįstamais ir visiems rodo simpati
jos.
Mes visi turime sekti Vinco Kudirkos
žodžius: Tegul meilė Lietuvos žydi mū
sų širdyse.

Bom Retiro lietuvaitė

MOŠŲ MIRUSIEJI
BALYS BlKELIS iš Mandaqui, grįž
damas iš Bom Retiro, kur dirbo siūvykloje, prie namų sugriuvo ir prasimušė
galvę balandžio 30 d. Nuvežtas j S. Ca
milo ligoninę jau nebeatsigavo ir tę pačię dienę mirė. Velionis, dar kūdikis,bu- *
vo atvežtas tėvų Brazilijon 1927 metais
iš Balsių kaimo, Tauragnų vals. Utenos
apsk. Būdamas jaunas dalyvavo lietuviš
koje veikloje ir dainavo Vyčių chore.
Mirė turėdamas tik 56 metus. Paliko
motinę jau netekusię vyro ir kito sūnaus,
žmonę Antonię, sūnų Eduardę ir dukte
rį Sandrę. S. Paulyje dar gyvena brolis
ir sesuo, o kitas brolis Uberlandijoj (MG).
A.a. B. Bikelis buvo palaidotas V. Maria
nos kapinėse. 7-tos dienos mišios bus '
šeštadienį, gegužės 8 d. 18,30 vai. N. S.
de Salette bažnyčioje, Av. Dr. Zuquim-
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mūsų žinios
PARODA IR OLIMPIADA
Jau antras mėnuo kai posėdžiauja
Kultūrinės Parodos Komisija. Ją sudaro
tie patys nariai, kurie priklauso Lietuvių
Muziejaus ir Archyvo Komisijai ir prie
kurios prisidėjo dar keli tautiečiai.
Šio mėn. 28 dieną, Sv. Kazimiero pa
rapijos salėje komisija jau posėdžiavo tre
čią kartą. Buvo aptarta svarbūs Parodos
reikalai. Šiais metais Paroda turės būti
didesnė, įvairesnė ir turtingesnė. Veiks
mažas bufetas su lietuviškais valgiais ir
gėrimais. Bus parduodami suvenirai su
lietuviškais motyvais.
Paroda yra globojama Brazilijos Lie
tuvių Bendruomenės. Koordinatorius:
Kap. Juozas Ciuvinskas. Meno vadovės:
Ponios Aldona ir Janina Valavičienės.
Tautiškų rankdarbių: Ponios Ivonė ir
Gražina Remenčienės. Bufeto: Ana Ve
ra Tatarunienė ir Marytė Bumblienė.
Ateinantis posėdis įvyks gegužės 14
dieną, 20,30 vai. toj pačioj Sv. Kazimie
ro p-jos salėj.
Kviečiami visi, kurie norėtų prie pa
rodos prisidėti, dalyvauti šiame posėdy
je.
Pranešame taip pat, kad Sporto Olim
piados atidarymas įvyks 14 gegužės, 20
vai. Poiiesportivo Ibirapueros stadione.
Šį parengimą koordinuoja BLB-nės
sporto skyriaus direktorius, Vytautas
Tumas.
Ateinančią savaitę paskelbsime visą
Sporto Olimpiados programą.
BLB-nės Valdyba

NAUJI "KOMEN DATORS AI"
Balandžio 29 Terazzo Imperial salėje
su didele iškilme buvo įteiktas "kornendatoriaus" titulas p. Aleksandrui Bumbliui, Lietuvių Sąjungos Brazilijoje pir
mininkui. "Komendatorienės" titulą ga
vo taip pat p. Angela Dulinskienė. Iškil
mėje dalyvavo nemažas būrys lietuvių.
Sveikiname naujus "komendatorius"8.

ALEKSANDRAS IR MARYTĖ BUMBLlAr
ML rėmėjams ir bendradarbiams linkime geros
sveikatos ir gausios Dievo palaimos

Administracija

»■

Gedulingų birželinių įvykių minėjimo proga
Sao Paulo Arkivyskupijos

MALDOS

DIENA

UŽ

LIE

birželio (junho) 13 dieną

São Paulo katedroje
10,30 vai. Sv. MIŠIOS,

kurias laikys, paties Kardinolo pavedimu,

vysk. D. Decio Pereira, Bispo Auxiliar da Região Sé.

ŠVENTKELIONĖ j APARECIDA
Metinė Sventkelionė j Aparecida do
Norte šiemet rengiama birželio (junho)
6 dieną.
Esant šiemet ypatingiems lietuviš
kiems “Marijos Metams“, kaip pasiruo
šimas artimam šv. Kazimiero Jubiliejui
(1484-1984), pravartu, kad lietuvių
maldininkų skaičius būtų gausesnis ir
galėtų turėti progos prisistatyti kaip
reikšmingas vienetas. Todėl visi, kas tik
gali, yra kviečiami pasiruošti ir dalyvau
ti šioj šventkelionėj (kuri čia niekieno
nekliudoma, kaip kad yra Lietuvoj).
Kelionės bilietų pardavimą ir visus
techninius reikalus tvarko Sv. Juozapo
Vyrų Brolija (p-kas Antanas Rudys,
telef. 216-7880).

DĖMĖSI O!
NAUJŲ PRENUMERATŲ KONKUR
SAS-VAJUS
1. Pasaulio Lietuvių Bendruomenės
Valdyba skelbia lietuviškiems patrioti
niams laikraščiams bei žurnalams nau
jų prenumeratų rinkimo konkursą —
vajų Pietų Amerikoje. Konkurso mece
natu yra kun. dr. Juozas Prunskis,tam
tikslui paskyręs 1.000 dol.

2. Konkursas prasideda 1982 m. ge
gužės 1 d. ir baigiasi rugsėjo 1 d.
3. Konkurse gali dalyvauti visi Pie
tų Amerikoje gyvenantys lietuviai.

4. Terminui pasibaigus, konkurso
dalyvis gauna iš laikraščių ir žurnalų
leidėjų liudijimą apie jo surinktas nau
PAULINA SUKAREVIČEENĖ pra
eitą pirmadienį atšventė savo 80-tą gim jas prenumeratas. Šiuos liudijimus jis
persiunčia savo krašto Getuvių Ben
tadienį. Sekmadienį, po lietuviškų pa
druomenės arba jai atstovaujančios or
maldų Casa Verde, keli Labdaros Rate
ganizacijos valdybai ne vėliau spalio
lio nariai nuvyko j Bom Retiro sukak
KELIONĖJE
tuvininkės pasveikinti ir su ja pasidžiaug mėn. 1 d.
ti šia proga. Prieš Velykas Paulinai bu
Jau keletas savaičių išvažiavę musų
5. Kraštų valdybos visus gautus duo
vo
nuplauta
kita
koja,
tai
dabar
ji
visai
mieli tautiečiai Antanas Dutkus su žmo
menis pasiunčia PLB Vaidybai iki lap
negali
vaikščioti.
Ligonę
rūpestingai
pri

na Anele j Rio de Janeiro miestą, pasi
kričio mėn. 1 d. PLB Valdyba paskel
žiūri
sūnus
Petras
ir
mūsų
gerosios
lie

viešėti ir sutvarkyti savo reikalus. Kaip
bia konkurso laimėtojus ne vėliau
tuvaitės
Sofija
Misiukaitė
ir
Onos
Ružinoma, pastarieji turi daug giminių šia
gruodžio 1 d.
džiūtė
ir
Plečkaitytė.
Linkime,
Pauli

me mieste. Tad mieliesiems linkim links
6. Konkurse yra skiriamos trys pre
miausių vaišių ir greito laimingo sugūži nai, kad nenusiviltų ir drąsiai perneštų
mijos: pirmoji premija — 350 dol.,
mo. Nes Aneliukė yra Sąjungos- Aliança visus skausmus ir ligos pasekmes.
antroji — 250 dol. ir trečioji — 150 dol.
Šia proga Labdaros Ratelis nori pa
garbės sekretorė ir visi jos pasiilgę...
7. Laikraštis ar žurnalas, kuriam
dėkoti dosniam tautiečiui kuris auko
SKAITYK IR PLATINK
konkurso metu buvo surinkta daugiau
jo Cr$.5.000,00 vargšams sušelpti, bet
siai naujų prenumeratų, gauna 250 dol.
nenori, kad jo vardas būtų skelbiamas
"MŪSŲ LIETUVA "
viešai.
L. R.
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės
Valdyba
Kas turėtų lietuviškų meninių eksponatų ir norėtų juos paskolinti Kultūri
...
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nei Parodai, prašome paskambinti p-iai Aldonai Valavičienei tel.246-4193.

