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Tautos pavasario dainius
Turime žmonių, įaugusių tautos širdin. Tai Valan

čius, Daukantas, Basanavičius, Kudirka ir visa eilė kitų. 
Jų tarpe matome ir Maironį. Jie yra taip suaugę su lietu
vių tautos atgimimu, kad niekas nebegali atskirti jų nuo 
pačios tautos. Net ir sovietai, kuriems rūpi Lietuvos pra
eities nustūmimas užmarštin, negali išvengti nei Mairo
nio, nei Donelaičio, nei kitų panašių vardų. Jie gali iš
kraipyti istoriją, skelbti marksistinę interpretaciją, iš
imti iš vadovėlių, bet negali jų sunaikinti, nes tai žmo
nės, kurie yra neatplėšiami nuo savo tautos. Jie gali būti 
sunaikinami tiktai drauge su tauta. Pavyzdžiui, kad ir 
Maironis. Kaip jį gali išplėšti iš tautos nepažeidęs pačios 
tautos gelmių? Jisai savo kūryba įaugo tautos širdin ir 
iš ten dainuoja, nors yra miręs prieš 50 metų. Iš tos šir
dies sklinda dainos, išreiškiančios kiekvieno lietuvio 
jausmus. Pvz. tokia daina, kaip "‘Lietuva brangi, mano tė
vyne”. Taip, tai Maironio sukurta daina, kurioje kalba 
ne tik autorius, bet ir kiekvienas lietuvis. Dėlto ji yra ta
pusi beveik antruoju Lietuvos himnu. Tai tautos lobis, 
kuriuo gyvena visi lietuviai. Jei prie to lobio pridėsime 
visą Maironio kūrybą, matysime, kad jis yra įsigavęs į 
tautos sielos gelmes ir tapęs neišplėšiamu, neatskiriamu.
TTJT AD MAIRONIS tapo tokiu dainiumi, nėra vien 
jC talentingumo ženklas. Po Maironio buvo daug 

talentingų poetų, dainių, bet nė vienas neįaugo 
taip giliai lietuvio širdin. Jie sukūrė geresnių bei stip
resnių dalykų, bet maironiškos sferos nepasiekė. Ir tai 
dėlto, kad Maironis buvo pirmas toks dainius, kentėjęs 
drauge su pavergta tauta, dalinęsis jos sielvartais, gyve
nęs jos rūpesčiais ir skelbęs artėjantį pavasarį. Jis kūrė 
poeziją, siekdamas ne vien estetinio pasigėrėjimo, bet 
ir augštesnių dalykų, būtent, tautos pavasario. Maironiui 
rūpėjo pažadinti prislėgtas, užguitas tautiečių širdis, 
paruošti jas ateinančiam pavasariui, kuris jau artėjo 
Karpatų kalnais. Tuo būdu Maironis palietė pačią jaut
riausią tautos stygą, kuri vėliau skambėjo poeto eilė
raščiais bei dainomis. Tuo būdu Maironis davė tinkamą 
žodį tautai, kuri jo buvo reikalinga. Jo žodžiu anuomet 
prabilo lietuvis. O kai prisidėjo ir kompozitoriai. Mai
ronio tekstais pragydo chorai, jaunimo sambūriai, kai
mai, mokyklos ir net visa Lietuva. Taip Maironis tiesė 
kelius į tautos pavasarį, jos atgimimą, Lietuvos nepri
klausomybę ir laisvę. Tuo būdu jis įaugo tauton — ne tik 
jos istorijon, bet ir jos širdin, kurioje maironiška styga 
tebeskamba ir šiandieną, praėjus 50 metų nuo jo mirties.

BUVO LAIKAS, kai pasigirdo balsai, esą Maironis 
paseno, nebeaktualus. Tai buvo nepriklausomoje 
Lietuvoje, kai laisvėje užaugę poetai, rašytojai 
jautėsi pralenkę Maironį. Pastarojo kūryba jiems atro

dė atsilikusi, nemoderni, nebetinkama laiko dvasiai. Ga
limas dalykas, estetiniu-kūrybiniu požiūriu Maironis 
buvo pralenktas, rasti nauji keliai poezijoje. Tai natūra
lus pažangos vyksmas, bet niekas iki šiol nepasiekė Mai
ronio poaugščio, netapo tautos balsu. Yra daug patrioti
nių eilėraščių, sukurtų įvairių poetų, bet Maironio eilė
raščių pakeisti negali. Net ir naujausiais laikais, kai yra 
tiek, daug naujos ir tai estetiniu požiūriu geresnės poezi
jos, tauta beveik visuotinai ėmė dainuoti Maironio “Lie
tuva brangi.. .” Reiškia Maironis ir dabar yra aktualus. 
Kodėl? Todėl, kad Maironio kūryba ateina iš vergijos 
laikotarpio, kai rusiškoji priespauda slėgė tautiečių šir-

Paminklas Maironiui (1862-1932) prie buvusiojo namų Kauno sena
miestyje. Namai dabar paversti Literatūros muziejumi. Paminklinė 
skulptūra sukurta skultoriaus G. Jokubonio. Nuotr.M.Sakalausko
dis. Maironio kūryba yra gimusi kančioje, kurią mūsų
tauta pergyvena ir dabar. Kai paimi į rankas “Pavasario 
balsus”, pajunti, kad tai ne tik praeities, bet ir dabarties 
balsai. Tauta juk ir vėl gyvena rusiškoje priespaudoje, 
apgaubtoje sovietiniu šydu. Tokioje nuotaikoje Mairo
nio poezija suskamba pakartotiniu naujumu ir lietuvio
širdžiai artimais tonais, kalbančiais apie tautos pava
sarį, kuris ir vėl turi ateiti. Pr. G. Tėviškės Žiburiai

AFGANA8 KREIPIAS! Į LIETUVIUS
Tautų pavergėjai rusai siunčia, kaip žinoma, j Afganista

nu ir užimtų kraštų kareivius kovoti prieš nenorinčius pasi
duoti afganus.

Dabar afganų partizanai kreipiasi j šiuos kareivius, pla
tindami atsišaukimu afganų, estų, latvių, lietuvių ir rusų 
kalbomis. Kreipimasis j lietuvius taip skamba:

"Lietuviai.1 Tarybiniai imperialistai verčia ir jus dalyvau
ti afganų tautos pavergime. Atsiminkite: Afganai, kaip ir 
lietuviai, latviai bei estai, trokšta gyventi laisvi savo žemė
je.

Neprisidėkite prie rusų imperialistinės politikos — nešau
dykite j afganus, nenaikinkite jų namų ir laukų. Palikite sa
vo ginklus ten, iš kur juos galėtų pasiimti afganų laisvės ko
votojai. Taip jus padėsite išsaugoti Afganistano laisvę ir 
kartu priartinsite laisvės dieną pavergtoms Pabaltijo valsty
bėms — Lietuvai, Latvijai ir Estijai.

Afganistanas — Afganams. Pabaltijys — Pabaltiečiams".
(Tekstas paimtas iš Kanadoj leidžiamo estų laikraščio 

VABA EESTI SON A, 1982, nr. 7).
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BALTIJOS RESPUBLIKOS
PASAULIO SPAUDOJE

•Pastarųjų dviejų savaičių laikotarp- . 
pasaulio spauda vėl prisiminė Baltijos 
respublikas. šį kartą susidomėjimą jomis 
sukėlė Stockholmo pranešimas apie Sov. 
Sąjungos miestuose, ypač Estijos sostinė
je Taline, disidentų išplatintas skrajukes, 
kuriomis buvo raginama gruodžio 1 d. su
stabdyti pusei valandos judėjimą.

Tą žinią pakartojo anglų, vokiečių, ita
lų ir kt. laikraščiai, paminėdami disidentų 
sąjūdį Baltijos respublikose ir pavergtųjų 
tautų siekimus.

Gruodžio 2 d. tie patys laikraščiai, turė
jo, deja, pripažinti, kad streikai Sov. Są
jungoje retai pavyksta. Italų laikraščio 
LA STAMP A Maskvos korespondentas pra 
nešė, kad Taline streikas nepavyko ir vie
nas, ar du jo organizatoriai buvo suimti.

■Laikraštis sako, kad streiką organizavo
Estijos demokratinis sąjūdis, kuris norė
jo tuo būdu pareikšti protestą prieš eko
nomines sąlygas respublikoje, prieš rusi
fikaciją ir už Estijos pasitraukimą iš Sov. 
Sąjungos.

Vienas estas paaiškinęs amerikiečiui 
žurnalistui kodėl streikas neįvyko: „pra
dėsi protestą, atsisakydamas dirbti, h 
baigsi — gavęs kitą darbą Sibire...“

Streikas neįvyko, bet pasaulis vistiek 
dar kartą prisiminė Baltijos tautas, šie 
kiančias išsilaisvinti iš Sovietų vergijos

ATVIRAS .LAIŠKAS BREŽNEVUI
Ryšium su L. Brežnevo atvykimu į Bo

ną, Vakarų Vokietijos spaudoje buvo pa
skelbtai keletas atvirų laiškų TSRS Ge
neraliniam Sekretoriui, tarp jų buvusio 
Afganistano Ministro pirmininko Muha
medo'. Jus of o „Palikite Afganistaną“; .< 
Frankfurte veikiančios tarptautinės žmo 
gaus teisių .gynimo organizacijos (pirm 
med. in. dr. Gnauk'as „Kova už taiką — 
tai kova už žmogaus teises“. Pastarajame 
laiške rašoma:

„Jūs vėl atvykstate į mūsų šalį kalbėt, 
apie taiką, pasitikėjimą, bendradarfoiavi-

Rua Juatinctiba, 28 - Parque da Moóca • CEP 03124 
São Paulo - Brasil Caixa Postal, 4421 • CEP 01000 
Diretor Responsável: VYTAUTAS BACEVIČIUS 
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•rą Ar galime tikėti Jūsų žodžiais9 Po pa
rt jtmio apsilankymo 1978 metais pra
lojote karą Afganistane. Šiuo meti Jūs 
drąsinate lenkų tautai. Jūs tęsiate ginkla- 

• mosi varžybas ir turite pačią galingi.au-
i armiją pasaulyje.
Apginkluoti atominiu ginklu tarybiniai 

povandeniniai laivai prasiskverbia ne
utralių šalių vandenis. Jūsų pačių šalvie 
yra pažeidžiamos elementariausios ž»mo 
gaus teisės. Jūs ištrėmėte Nobelio prern. 
jos laureatą akademiką Sacharovą. Hel
sinkio grupės bei Nepriklausomų proifesą- 
j.ungų narius uždarėte į koncentracijos sto
vyklas ir psichiatrines ligonines. Krikš
čionys, kurie praktikuoja savo tikėjimą, 
ir tautinės mažumos, kaip Rusijos vokie
čiai, žydai bei Krymo totoriai yra itin 
žiauriai represuojami.

Jūs esate atsakingi už Vietnamo ir 
Kambodžos tautų engimą. Jūs atsakote už 
Mirties Sieną, einančia per mūsų šalį, už 
6.000 politinių kalinių Baucene, Brander- 
burge, Hohene, Kotbuse. Jūs atsakote už
mirties automatus SM 70 (ant Rytų ir Va
karų Vokietijos sienos). Jūs negalite tr<» 
dyti savo taikingumo. Kalbos apie au^1

įtikintų, jei Jūs pasirūpintumėt. 1 rm 
mirties automatus SM 70; leistumei iš
vykti vokiečiams iš TSRS; paleistumetc 
Nobelio taikos premijos laureatą A Sa
charovą; liautumėtės grąsinę lenkų '.au
tai; išvestumėte savo kariuomenę iš Afga
nistano'

Tik šitai įvykdę galėtumėt laimėt: žmo
nių pasitikėjimą bei simpatijas.

Afganistano buvęs Ministras 'Pirminin
kas Muhamedas Jusofas, išskaičiuodamas 
Sov. Sąjungos padarytą žalą jo šalia:. sa
vo laišką užbaigia sekančiai: „Ponas Ge
neralini Sekretoriau, jei Jūs iš tikrųjų esą 
te užinteresuotas taika bei įtempimo ma
žinimu, tepavirsta Jūsų žodžiai darbais 
atitraukite savo karius iš Afganistano \io 
parodydamas taikingumo valią. Galiu Jus 
užtikrinti, jog afganai patys sugeba ' :n - 
kytis savuose namuose. '• V

LIETUVOJE
TUŠČIOS PARDUOTUVĖS

G. Geišienė ir V. Inokaitis raišo:
Pastaruoju metu Šėtoje veikla 5 par

duotuvės, tačiau ne visuomet jos patenki
na 'pirkėjus. Trūksta cukraus pudros, krak 
molo, kitų maisto prekių. Kiek geriau dir
ba ūkinių prekių parduotuvė, tačiau ir jo
je retai būna aliuminio puodų, pienui bi
donėlių, taburečių, kėdžių.

Blogai, kad Šėtoje negali nusipirkti bū
tiniausių gatavų drabužių, nėra valgyk
los. Nepakanka guminių batų, kaliošu

Šėtos maisto produktų parduotuvėje 
galėtų būti konditerijos ir kulinaru jos ga
minių.

® Lietuvių šeimos kalba yra lie 
tuvių kalba 
zzzs

SVENTKELIONÉ

APARECIDA
RENGIAMA

BIRŽELIO 6 DIEMA

Organizuoja
Sv. Juozapo Vyru Brolija

Autobusai išvažiuos iš 
yiLAZELIHCB 

CASA VERDE
1

Tuščių vietų jau nedaug I

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

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

, Rna 15 de Novembro, 244 • 4 and. • Coo> 9 • Fooe; 37-8958 R. Itapeva, 49 • Cj. 35 fone: 288-47"’'

DR. JONAS NICtPORCIUKAS
CIRURGIÃO DENTISTA

CROSP. 6049

R.Cap.Pacheco Chaves 1206 fone:273-66°r
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iŠ KUR MEILĖ

Krikščionybė yra meilė.
Tatai pripažįsta ir nekrikščionys.

Kaip kad Gandhi: "Meilė — tai krikščio
nybės siela". "Niekas kitas neišskiria 
krikščionybės nuo kitų religijų, kaip 
tik šita — meilė. Nekrikščionys gali tu
rėti visa — jiems tik stinga šito — mei 
lės" (P.Gheddo).

Pats Kristus pabrėžia, kad visas įsta
tymas ir pranašai sutraukiama i vieną 
- meilė (plg. Mt.22, 36-40).

Tad tik lieka patikrinti, ar krikščio
nis tikrai supranta meilę ir taip gyvena 
savo tikėjimą.

Sekmadieniniai skaitiniai (ApD 10, 
25 ss; 1 Jo 4,7-10; Jo 15,9-17) mus 
kaip tik veda prie šito supratimo ir pa
tikrinimo.

L Kame yra meilė
Krikščionybėj meilė ne paviršutiniš

ka, o turi labai gilias šaknis.
Krikščionybė yra meilė,
— ne tik, kad mums jsako mylėti: 

"Šitas mano įsakymas: Mylėkit vieni 
kitus" (plg. Jo, 13,34);

— ne tik, kad "meilė yra iš Dievo, ir 
kas myli, gimsta iš Dievo ir pažįsta Die
vą" (1 Jo, 4,7), kitais žodžiais — kas 
myli, yra Dievo sūnus-duktė, Dievo 
šeimos narys (rr Dievas tampa musų šei
mos nariu);

— bet turi dar gilesnį motyvą:
mes — kiekvienas musų — esam gy

va Dievo meilės išraiška, Dievo meilės 
įsikūnijimas.

Kaip tik tai ši yra didžiausia, neže
miška, protu neišsemiama tikrovė: 
"Meilė — tai ne kad mes pamilom Die
vą, o kad jis mus pamilo ir atsiuntė sa
vo Sūnų, kaip permaldavimą už mūsų 
nuodėmes" (1 Jo,4, 9).

< Dra. HELGA HERING
MĖDICA GYDYTOJA

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

Fone: 265-759U
De 2a a 6a. das 8 às 12 hs. e das 14 às 18 hs.

l KALBAMA LIETUVIŠKAI J

MŪSŲ LIE TUVA

O Kristus pabrėžia "Kaip mane Tė
vas mylėjo (ir myli), taip ir aš jus my 
įėjau (ir myliu)... Ne jūs mane išsirin
kote, bet aš jus išsirinkau..."

Taigi, krikščionybė yra meilė;
- tačiau nėra pirmoji vietoj žmo

gaus meilė kitam žmogui, kad ir ant
gamtiniu motyvu,

- o pirmoj vietoj yra Dievo meilė 
("Dievas pirmas mus pamilo"),

ir atperkamoji Kristaus meilė mums.

II. Aš— Dievo meilės 
kūrinys

Tad tikrai naudinga giliau pažvelg
ti j save - ne tuštybės pilnom akim, 
o galimai... per "Dievo akinius".

Tai kas aš esu?
- Nesu serijos produktas — gami

nys, o Dievo atskirai sukurtas ir Die
vo asmeniai numylėtas ir mylimas kū
rinys.

Dievas Tėvas ir Kristus pamilo ir 
myli mane pirm negu aš pažinau ir 
pamilau Dievą. Ir mane myli kaip at
skirą asmenį, individą, tokį, kas ir 
koks esu: Jonas ar Ona, Anelė ar Ta
mošius... jaunas ar subrendęs, riesta- 
nosis ar plikagalvis, nervingas ar ne
rangus...

— Aš save pažįstu ir žinau, kas esu: 
menkas žmogelis, su šiuo ir kitu trū
kumu, su šituo silpnumu, beveik nie
kam netikęs... O Dievas vistik mane 
myli. Ir Kristus mane pasirinko. — 
Koks dėkingo nusižeminimo jaus- - 
mas turi apimti mane.1

— Kristus pasitiki manimi: pave
da mano rūpesčiui jo paties atpirktą ' 
mano sielą; juk jis visą savo kraują iš
liejo už ją.

Man paveda Save ir savo sukurtą 
Bažnyčią ("Aš jus paskyriau, kad ei- 
tute ir duotumėte vaisių"). —

Kristaus pasitikėjimas manimi ma
ne įpareigoja nemiegoti, o dirbti, dė
ti visas pastangas, jungtis su kitais... 
Turėčiau galėti sąžiningai ir rimtai 
sakyti: "Viešpatie, pasitikėk — čia 
aš esu

-.4 Kristus mane laiko galinčiu my
lėti ir jį atstovauti ir šioj jo prigim
ties kokybėj ("Dievas yra meilė") bei 
įrodyti tą jo meilę žmonių tarpe("My- 
lėkit vieni kitus"). — Ar tik ne tam 
Dievas man davė širdį?.. . Aš, kon
krečiai mylėdamas kitus, įrodau,kad

l Geriausia dovana: I
8 s
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| UŽSAKYKITE MŪSŲ LIETUVĄ' "i
i GIMINĖMS-DRAUGAMS-PAŽĮSTAMIEMS g

j $ią brangią dovaną jie prisimins 50 kartų — visus metus 8
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Dievas tikrai mus myli. Ir kad Dievas 
turi širdį.1...

III. Unisonu su Dievo 
širdimi

Šv. Jonas mums pastebi: "Šiuo mums 
pasirodė Dievo meilė: Dievas pasiuntė 
pasaulin savo viengimj Sūnų, kad mes 
gyventumėm per jį". •

O pats Kristus dar priduria: "Pasiliki
te mano meilėje... Jūs esate mano drau
gai, jei darysite ką jums įsakau".

Tai koks jo įsakymas?
"Aš jums įsakau: Mylėkit vienas kitą''’.
Mūsų širdis plaks unisonu su Dievo 

ir Kristaus širdimi,pirmiausia jei priim
sim Dievo išganymo planą — sielos gero
vę.

Mylėti kitą reiškia (ir reikia) pirmoj 
vietoj trokšti jo dvasinio gėrio, Dievo 
malonės, kad Dievas gyventų jo širdyje. 
Krikščionis, nors ir labdaros stebuklus 
darytų, o neturėtų šitos meilės apim
ties, dar nič nieko nebūtų padaręs 
"krikščioniško".

Pasauliui reikia labdaros, reikia pa
šalpos, reikia pagalbos, artimo meilės 
darbų; tačiau dar daugiau jam reikia 
Dievo. Tik, deja, dažnai trūksta, kas 
žmogų su Dievu suvestų.

Yra pasauly tiek gerų ir padorių žmo
nių (kaipšv. Petro laikų pagonis Korne
lijus). Mes, kurie be savo nuopelnų jau 
seniai "pažįstame Dievą'', turim steng
tis su juo supažindinti ir kitus.

Siame darbe nesam vieni. Žinom, 
kad ir Šv. Dvasia veikia žmonių širdyse. 
Tik ir Šv. Dvasia nori turėti pagalbinin
kų (plg. ApD 10,25 ss). Kokia garbė 
būti Šv. Dvasios bendradarbiu.'

Mes, nors menki žmonės, esam Die
vo vartai j pasaulį:

— Dievas įeina, jei mes jam atsiveriam;
— tačiau neįeina, jei neatkeliam jam 

vartų, jo nepriimam, ar net kelią pasto- 
jam: žodžiu, nusiteikimu, pavyzdžiu, 
gyvenimu.

Kokia tad atsakomybė!
Tai koks Dievo "liudininkas" aš esu?

Atviras Dievui ir našus, per kurį 
veikia Šv. Dvasia?

— Ar uždaras savyje: "Dievas tik man; 
aš atlieku savo pareigas ir nesirūpinu ki
tais".?

— O gal net: "O kam man tas Dievas? 
Kam ta Bažnyčia, sakramentai...?

3
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LIETUVIU SQJUNG0S-AL1ANÇA PASTOGĖJE
Antanas Butkus

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS 
SĄJUNGOJE

Lietuvių Sąjungos-Alianęa Vadovy
bė, prisilaikydama savo tradicinių,daug 
metų kartojamų ir, nuo dienos jos įsi
kūrimo, nenutolsta nuo įsigyvenusių 
papročių, jie dar gyvi ir neužmirštami 
praslinkus kelioms dešimtims gyvenimo 
ir veiklos metų, — susišaukia savo na
rius, išblaškytus po São Paulo didmies
čio įvairias vietoves, kad su jais prisimi
nus, bendrai vienomis mintimis pagyve
nus, lietuviška dvasia atsikvėpus nors 
vieną vienintelę trumpę akimirkę, (o,jų 
jau tiek retai pasitaiko .) ir nuskriejus 
prie Baltijos kranto, prie Nemuno vin
gio, prie pavasariais žydinčio tėviškės 
krašto. Mat, sęjungiečiai jau toki esę: 
ir lietuviška daina, ir liaudies muzika,ir 
atmintinos nusistovėjusių papročių dai
nos, - yra šventos, neužmirštamos, at
mintyje giliai tausojamos. Taip atsitiko 
ir su Motinos Dienos minėjimu ir šiais 
metais, kuris įvyko vieną savaitę pavė
luotai dėl susidėjusių sąlygų.

Be pranešimų ir be paskelbimų mū
sų spaudoje, (prieš 3 dienas buvo at
spaustas skelbimėlis laikraštyje), primi
tyvišku "telegrafo" būdu — "iš lūpų j 
lūpas", - sužinoję ne tik sęjungiečiai, 
bet ir jų draugai, nors amžiumi palinkę, 
bet jauni dvasioje, užpildė kuklią Sęjun- 
gos susirinkimų salę, atšvęsti Motinos 
Dieną ir pagyventi Lietuviškoje nuotai
koje. Tai įvyko š.m. gegužės mėn. 16 
dieną.

Lietuvių Sąjungos-Alianęa pirminin
kas Aleksandras Bumbi is, visos Sąjun
gos vardu, pasveikinęs susirinkusius,pir
ma lietuviškai, o paskui portugališkai, 
papasakojo, kokiam tikslui čia susirink
ta ir apibūdino tos dienos reikšmę, ku
ri minima yra visame pasaulyje. Po sa
vo kalbos, Pirmininkas pakvietė scenon 
Antanę Dutkų, pavesdamas jam, kad . 
Motinos Dienos proga, už pasidarbavi- 
mę Lietuvių Sąjungai ir, bendrai, lietu
vių kolonijos labui, rašytojai Halinai 
Mošinskienei įteiktų Lietuvių Sąjungos- 
Alianęa Garbės Diplomą. Antanas Dut- 
kus iškvietė rašytoją scenon, portuga
liškai pristatė ją publikai ir pažymėjo, 
jog visos Sąjungos-Alianęa, o taip pat ir 
Valdybos vardu, Halina Mošinskienė pa
keliama j Garbės Narius ir šiuo momen
tu apdovanojama Lietuvių Sąjungos- 
Alianęa Garbės Diplomu, kaip pagar
bos ženklu, už nuopelnus lietuviškoje 
veikloje.

Programai įpusėjus, buvo pagerbti su 
Garbės Diplomais dar šie asmenys: Dr. 
Sergio Luiz Marques, — ilgametis Sąjun

gos advokatas, — kuriam, pirmoji sekre
torė Antelė Dutkienė, pasveikinus por
tugališkai ir pristačius susirinkusiems 
svečiams, įteikė Garbės Diplomą už pa- 
sitarnavimus Sąjungai juridiniuose reika
luose; o Marytė Bumblienė, sveikinda
ma Kazimierą Ambrozevičių už suteik
tą jam garbe,paskelbiant garbės pirmi
ninku, įteikė jam Garbės Pirmininko 
Diplomą. Visi pagerbtieji rr apdovanoti 
garbės ženklais, publikos buvo palydėti 
plojimais, o pagerbtieji nesigailėjo savo 
šiltais žodžiais išreikšti nuoširdžią padė-L 
ką Sąjungai ir jos Valdybai, ir palinkėti 
visiems geros sėkmės.

Po visų pagerbtuvių ir įteikimo diplo
mų, prasidėjo Motinų pagerbimo dalis. 
Rašytoja H. Mošinskienė padeklamavo 
motinoms skirtą poeziją ir paskaitė A. 
Pukelevičiutės apsakimėlį Pavasario ek- 
varėlė. Kazimieras Ambrozevičius pa
dainavo vieną lietuvišką liaudies dainą 
Kur bakūžė samanota. Dainininkui pia
nu lydėjo jauna, graži ir daug žadanti 
pianistė Lucia Banytė. Po meninės da
lies, M. Bumblienė, pagarbos ir padėkos 
ženklan įteikė H. Mošinskienei ir L. Ba
nytei po puokštę gėlių, o visos esančios 
šiame minėjime Motinos, W. Žvingilai- 
tės ir L. Banytės buvo apdovanotos rau
donomis rožėmis.

Besibaigiant programai, besilinksmi
nant ir beužkandžiaujant, dar buvo pra
vesta loterija. Trys vertingos dovanos 
atiteko — dvi H. Mošinskienei, ir viena 
Marijai Žukienei.

Ir taip, su gėlių žiedais, su lietuviška 
daina ir nuoširdžiais, pilnais šilumos žo
džiais, pagerbėme visas Motinas.

SĄJUNGAI DĖKOJA

D. G.
Ponui Aleksandrui Bumbiiui
L i e tu viią Sąjungos-A iianęa Vaidybos 
P-kui
Rua Lituania, 67 
SÃO PAULO, SP.

São Paulo, 1982.balandžio 28 d.

Didžiai Gerbiamas Pone Pirmininke,

L i etų vi ų Sąjungos-A /ianęa Valdyba Kun. Pranas Gavėnas, SDB

LIETUVIAI
PIETŲ AMERIKOJE
LIETUVIŲ KATALIKŲ MISIJOS 

SPAUDOS TARNYBA

JAUNIMAS JUDA VENEZUELOJE

Šiais metais Verbų sekmadienis su
traukė didelį karakiškių būrį j pamal
das už a.a. Bendruomenės veikėjo Sta
sio Jankausko vėlę, o po jų — į ponų 
Broniaus ir Ninos Deveikių suruoštas 
gimtadienio vaišes Lietuvių Katalikų 
Misijos Vadovui kun. Antanui Perku- 
mui pagerbti.

Jaunimo užprašytų mišių metu ti
kintieji aktyviai dalyvavo mišių auko
je, giedodami giesmes. Evangelijos me
tu buvo pamaldžiai išklausytas religi
nis skaitymas apie Kristaus Kančią pa
ruoštas griežtai laikantis Evangelijos 
tekstų ir juos iliustruojant J.S. Bacho 
kantatos ištraukom apie Kristaus Kan
čią pagal šv. Jono evangeliją. Savo lai
ku šioji juoston įrašyta programa buvo 
perduota j Lietuvą.

Kun. Perkumas pasveikino jaunimą, 
kuris ėmėsi iniciatyvos maldoje prisi
minti kolonijos veteraną Stasj Jankaus
ką. Pasidžiaugė jis gražiu tikinčiųjų da
lyvavimu giesmėmis, o taip pat didė
jančiu skaičiumi tų, kurie artinasi prie 
altoriaus priimti švenčiausiąjį sakramen
tą.

Gimtadienio proga sugiedota dva
sios vadui, "Ilgiausių Metų", o po to 
kėdėje buvo vyrų išmestas j viršų, lin
kint jam geresnės sveikatos ir dar dau
gelio metų Kristaus tarnyboje.

Velykų dieną kun. Perkumas laikė 
pamaldas Maracay mieste. Jose irgi da
lyvavo daug didesnis lietuvių skaičius.

paskyrė Brazilijos lietuviu spaudai, fak
tinei savaitraščiui MŪSŲ LIETUVA, pa
ramą C r. 35.000,00 sumoje.

Minėtą sumą gavome. Todėl nuošir
džiai dėkojame Jums, Pone Pirmininke, 
-ir visai Brazilijos Lietuvio Sąjungos-Ali
anęa Valdybai, už šį gražią solidarumo 
gestą ir lietuviškos spaudos įvertinimą.

Su geriausiais linkėjimais

ML redakcijos ir administracijos 
vardu
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BRAZILIJOS LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS VEIKLA

BLB-NĖS PIRMININKAS GUBERNA 
TOROJ

Pakviestas S. Paulo gubernatoriaus, 
Dr. José Maria Marin. BLB-nés p-kas, 
Jonas Tatarunas su ponia, dalyvavo šio 
mėn. 20 d., Palácio Bandeirantes rūmuo
se, kuomet buvo pristatytas p. Mateus 
Gualda, naujas sub-šefas gubernatoriaus 
gabineto S. Paulo miesto civiliniams rei
kalams. Atstovavo Brazilijos Lietuvių 
Bendruomenę.

BLB-NÉS VALDYBOS POSĖDŽIO 
PROTOKOLO SANTRAUKA

Posėdis įvyko 1982 m. gegužės 13 d., 
Sv. Kazimiero Parapijos salėje, 20,30 
vai., ir jame dalyvavo J. Tatarunas, p- 
kas., J. Vaikšnoras, E. Guzikauskas, V. 
Bacevičius, P. V. Bareišis, valdybos na
riai, kun. Pr. Gavėnas, Tarybos p-kas, 
ir Jaunimo Sąjungos atstovas Robertas 
Saldys.

Posėdi atidarė BLB-nės p-kas, p. Jo
nas Tatarunas, kuris pirmiausiai prista
tė posėdžio dienotvarkę.

1. Pirmame punkte buvo aptarta 
Imigrantų Sporto VII Olimpiados ruo
šimas, kuriuo rūpinasi BLB-nės Sporto 
direktorius, Vytautas Tumas. Olimpia
dos atidarymo lietuvių koloniją repre
zentuoti buvo įpareigotas inž. Jonas 
Vaikšnoras, BLB-nės vicepirmininkas.

2. Antrame punkte pirmininkas pa
darė pranešimą apie VI Kultūrinės Pa
rodos ruošą, kuria rūpinasi Muziejaus 
ir Archyvo Komisija, kuri susirenka 
kas 15 dienų. Darbai eina sklandžiai.

3. Toliau BLB-nės sekretorius, p. 
Endrikas Guzikauskas, paskaitė kun. 
Prano Gavėno laišką, apie skurstančias 
lietuviškas šeimas, kurias reikalinga 
greitai pašelpti. Valdyba vienbalsiai nu
tarė prisidėti prie Lietuvių Šalpos Rate
lio ir tuo tikslu kreiptis j lietuvių visuo

Šv. Kazimiero Parapijos

JAU VISAI ČIA PAT: BIRŽELIO 5 - 6 JUNHO

BUS VISOKIŲ ŽAIDIMŲ„PREMIJŲ TRAUKIMAS

LAIMĖS RATAS ir BINGAS

BUS LIETUVIŠKŲ ir KITŲ TAUTYBIŲ VALGIŲ
T1MTIIIHIIIWI r M—

NUOŠIRDŽIAI KVIEČIAME IR LAUKIAME
sr v1---------—’rsner — g- g— v ■' 4 e—

menę. Dar nutarė paskirti Cr 5.000.00 
šalpa. Keli valdybos nariai taip pat pn 
sidėjo savo asmeniška auka.

4. Kadangi šiais metais skelbiama 
Lietuvių Parapijos Metai, valdyba svars
tė kaip galėtų taip pat Brazilijoje šj rei
kalą išvystyti. Buvo svarstoma tam tiks
lui programos projektas ir prašyta kun. 
Pr. Gavėno pasitarti šiuo reikalu su ki
tais kolonijos kunigais. Vėliau koloni
jos visuomenė bus informuota apie ruo
šiamą programą.

5. Po to buvo svarstyta šių metų Bai
siojo Birželio minėjimas. BLB-nė kartu 
su Lietuvių Kunigų Vienybe išsiuntinė
jo prašymą CNBB ir visiems Brazilijos 
vyskupams, prašydami ir šiais metais 
skelbti 13 Birželio Maldos Dieną už Lie
tuvą. Sanpaulyje mišias laikys Sė rajo
no vyskupas, Don Décio Pereira, S.Pau- 
lo Katedroj, 10,30 vai.

6. Pirmininkas dar pranešė, kad BLB- 
nė turi teisę parduoti Lituanikoj dar 
vieną sklypą, nes iš 50 sklypų vienas 
buvo paliktas atsargoj. Valdyba nutarė 
kainą ir jgaliavo pirmininką šj sklypą 
parduoti ir gautus pinigus panaudoti 
sporto aikščių įrengimui. Sklypas yra 
pažadėtas vienai lietuviėkai’šeimai jau 
keli mėnesiai ir dėl to ji turi pirmenybę 
to sklypo pirkimui.

7. Pirmininkas pranešė, kad kolonija 
netenka uolios veikėjos, dr. Sandros 
Saldytės, Lietuvių Jaunimo Sąjungos 
vicepirmininkės. Ji kuria lietuvišką šei
mą, su mums gerai pažįstamu Venezue- 
los jaunuoliu, pasižymėjusiu veikėju, 
Aru Mažeika ir išvyksta nuolatiniam 
apsigyvenimui. Valdyba vienbalsiai nu
tarė pažymėti šios dienos protokole 
Brazilijos Lietuvių Bendruomenės pa- ‘ 
dėką už jos veikimą musų jaunimo tar
pe ir jaunavedžiams palinkėti laimingo 
gyvenimo kuriamoj lietuviškoj šeimoj 
ir įteikti BLB-nės pasiūlytą dovanėlę.

8. Paskutiniam punkte buvo pasiu 
lytas projektas BLB-nės įstatų pakeiti
mo. Šiuo projektu siūloma įtraukti į 
BLB-nės Tarybą penkis paskutinius bu 
vusius valdybos pirmininkus, kad jie su 
savo įgytu patyrimu, prisidėtų prie 
Bendruomenės veiklos ir užtikrintų 
Bendruomenės tęstinumą. Projektas bus 
svarstytas ateinančiam Tarybos posėdy 
je. e i •□ekretorius

PADĖKIME IR SAVIESIEMS
Pereitam Brazilijos Lietuvių Ben 

druomenės valdybos posėdyje buvo 
svarstytas laiškas gautas iš Sv. Kazimie
ro Parapijos liečiantis musų kolonijos 
šalpos reikalus ir rūpesčius.

Tėvai Saleziečiai lankydami lietuvis 
kas šeimas, artimesniuose ir tolimesmuo 
se bairuose užtinka šeimų, kurių padė
tis yra tikrai liūdna ir apgailėtina.Joms 
stengiasi padėti, kiek gali, nors ir Tė
vams Saleziečiams irgi nėra iš kur paim 
ti. Tame laiške, aprašoma lietuviška šei 
ma: — Tėvas girtuoklis, šeimos neišlaiko 
viską prageria, 5 vaikai našlaičiai. Vai
kus ir jų tėvą išlaiko senelė, našlė ir ligo 
nė, kuri taip pat prisiglaudusi pas kitą 
lietuvę, taip pat našle "Radau vienam 
kambary gyvenančius 7 asmenis: 5 vai 
kai, tėvas ir senelė. Ten jie miega dirba, 
poilsiauja... ir laukia, kad senelė pie
tums pašildys iš ligoninės gautus du 
puodelius ryžių ir pupelių...".

Taip vargsta ta šeima, kurios pavar 
dė neverta skelbti. Kas norėtų patikslin 
ti, gali kreiptis pas Tėvus Saleziečius. 
Laišką galiu parodyti, kas tik norėtų 
susipažinti su jo turiniu ar domėtųsi 
tuo reikalu. Be to, tai ne vienintelė lie 
tuvių šeima, kuriai reikalinga pagalbos. 
Yra keletas kitų, kurių mes nepažįstam 
ir mus nepasiekia jų pagalbos šūkis.

Iš karto mums krinta j galvą: Jei tė
vas girtuoklis, nedirba, viską prageria, 
tai tegul žinosi. Bet, o vaikai, kuo jie 
kalti už tokį tėvą?

Daug kas iš mūsų mano, kad tai ku 
_ nigų reikalas. Ne, tai tik priežastis atsi 

sakyti. Reikalas yra mūsų visos kolom 
jos, nes tie vaikučiai ar seneliai yra lie 
tuviško kraujo ir nekalti tėvų nukrypi
mo. Galop, esame tos pačios šalies vai 
kai.

Daugumas iš mūs paremiam kas me
nuo, nors ir mažomis sumomis, vieti-

BIBLIOTECA MUNICIPAL
Municipalinėj 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 
d 06.
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aores mais proximos nos primeiros anos do 
pós-guerra e durante a intensa perseguição aos 
Católicos nos anos 1949-1956, descobriremos 
que os líderes e colaboradores mais ativos vi
nham da nossa Universidade. Também, como 
instrutores da Universidade de Lublin, estreita-

O MITO DA UNIVERSIDADE
CZESLAW MILOSZ 
Universidade da

California - Berkeley

CZESLA W MILOSZ, eminente cientista e 
poeta lit nano - polonês, prêmio Nobel de Li
teratura 11980), diplomado pela Universida
de de Vilnius, chamada Universidade Stephen 
Bathory nos anos em que Vilnius estava sob 
o domínio polonês, anos de intenso naciona
lismo e conflito entre a Lituânia e a Polônia, 
Neste artigo coloca seu pensamento, apresen
tado num discurso durante a comemoração 
do Quadringentêsimo Aniversário da Universi
dade de Vilnius, na Universidade da Califor
nia, Los Angeles, em maio de 1979.

(Continuação do número anterior)

Volto a falar da Polônia de algumas déca
das atrás, apôs a última guerra. Quando come
cei a publicar em Cracóvia na primavera de 
1 945. praticamente tudo na imprensa e nas 
casas editoras dependia da palavra de Zofia 
Dembinska. viúva do meu colega do Žagary, 
que foi executado pelos Nazistas. Seu nome 
de solteira era Westfalewicz: esta família tinha 
duas irmãs - uma tornou-se freira Católica e 
a outra. Zofia. tornou-se Comunista. Meus co
legas de Vilnius estavam no governo ou em 
postos diplomáticos no exterior. Por outro 
lado, a imprensa Católica e o meio intelectual 
da Universidade Católica de Lublin seria inviá
vel sem os escritores e professores que tiveram 
que deixar Vilnius. Um detalhe interessante 
da Universidade Católica é que Marija Gimbu
tas mencionou o fechamento da Universidade 
pelas autoridades Czaristas após a ascensão de 
1831. Como resultado daquelas medidas, o 
departamento de Teologia mudou-se para S. 
Petersburgo, sendo organizado como Acade
mia Teológica. Após a I Guerra Mundial a bib- 

Isto se aplica ao estudo da Literatura Polone
sa e da Filologia Clássica. Também a Polonia 
possui um centro de estudos lituanos na l ni- 
versidade de Poznan, graças a um eminente 
historiador, imigrante da Lituânia. Henryk 
Lowmianski e seus discípulos. Na Literatura, 
o impacto dos poetas do Žagary' na Polônia 
do pós-guerra é universalmente reconhecido. 
Mas alguns “imigrantes", escritores de prosa, 
encontram-se entre os mais prominentes, tam
bém: Tadeusz Konwicki. Powel Jasienica (cu
jo nome verdadeiro era Beynar - de origem 
Tártara), Antoni Golubiew, e um escritor cu
jo trabalho fascina as gerações jovens de hoje, 
após sua morte no exílio, Witold Gombrowicz, 
que sempre ressaltou a origem samoana de sua 
família. Qualquer um pode dizer, sem exagero, 
que ter estudado na Lituânia é uma marca de 
distinção para um escritor polonês, assim co
mo para um escritor inglês o ė ter estudado na 
Irlanda.

Na minha opinião, a eleição de um Papa po
lonês não teria sido possível sem uma mudan
ça séria no clima intelectual do Catolicismo 
Polonês. Vários fatores contribuiram para isto, 
mas minha opinião pessoal é que é óbvia a in
fluência dos ex-alunos da nossa Universidade. 
Na Polônia do pós-guerra houveram dois focos 
da intelligentsia Católica: a Universidade de 
Lublin, onde o atual Papa ligou-se -à Faculda
de como jovem professor; e a publicação do se
manário de Cracóvia “Tygodnik Powszechny" 
e do mensârio kiZnak”. Poucos países no mun
do possuem uma imprensa Católica de nível 
comparável a esses periódicos. Inicialmente 
João Paulo II foi leitor e mais tarde tornou-se 
colaborador daquela imprensa criada do nada 
em 1945 por Jerzy Turowicz, um homem que 
merece uma cordial amizade do nosso atual 
Papa. Turowicz continuou e colheu os frutos 
do trabalho intelectual de renovação, iniciado 
antes da guerra por uma pequena revista Cató
lica, a “Verbun", publicada em Varsóvia. En
tretanto, se olharmos a lista de seus colabora

ram as relações entre a Universidade e os perió
dicos de Cracóvia. Um tanto quanto simbólica 
foi a confecção do título ’’Tugodnik Powszech- 
ny " cujo designo foi feito por um aluno de De
partamento de Arte Final da Universidade Ste
phen Bathory. de Vilnius.

O maior poeta polonês. Adam Mickiewicz. 
nunca esteve em Varsóvia ou Cracóvia. e seu 
nome estará etemamente ligado à capital do 
Grão-Ducado da Lituânia. Seu mito mantém 
outros mitos, mais recentes, mas persistentes. 
Nas minhas conversas com jovens poloneses, 
descobri que Vilnius é para eles um tipo de 
santuario que os intriga e transforma toda via
gem à Vilnius (um raro evento) em peregrina
ção. Não senti neles nenhuma tendência em 
reivindicar a cidade como parte da hipotética 
Polônia independente. O que está vivo neles 
é a consciência de uma herança comum, dos 
poloneses e dos lituanos - e veem os lituanos 
como guardiães do santuário. Tal atitude me 
parece promissora, favorável à uma amizade 
entre nossas duas nações.

Extraído de “LITUANUS" — Lithuanian 
Quarterly Journal of Arts and Sciences n° 27.

Chicago, ILLINOIS. E.U.A.. 1981.
Traudzido por: Elizabete Vazgauskas.

VOCÊS SABIAM QUE
A rainha Elizabeth II bebe vinho produzi- - 

do no distrito de Anykščiai na Lituânia. Ele 
é especial, pois é feito de cerejas e maçãs. Por
tanto é o vinho que está presente no jantar 
da rainha da Inglaterra.

— CURSO ’—---- —x
AUDIOVISUAL į

DO IDIOMA LITUANO 
POR CORRESPONDÊNCIA

GP4421-01000S.f0uio.SP

lioteca daquela Academia foi transferida para 
um novo centro de estudos em Lublin, isto é, 
originalmente levada de Vilnius à Rússia, que 
depois retornou da União Soviética à Polônia. 
Os atuais estudantes da Universidade de Lub
lin gostam de dar ênfase à essa ligação com a 
famosa Alma Mater.

Tenho orgulho em dizer que editei meus 
primeiros poemas numa publicação anual da 
nossa Universidade, que apareceram sob o tí
tulo “Alma Mater Vilnensis”. E eu lembro de 
um patriota daquele país que foi tomado e 
difícil de ser recuperado: o Grão-Ducado da 
Lituânia. Talvez algumas entidades históricas 
sobreviveram muito mais escondidas do que 
alguém possa imaginar se olhar nos mapas. 
De qualquer forma, não apenas o mito, mas 
o povo de Vilnius participou de um trabalho 
considerável nas últimas décadas. Nos piores • 
anos Stalinistas, os departamentos de ciências 
humanas de Torun e Lublin, ambos compos
tos de escolares “repatriados" da Lituânia So-

Gedimino kalnas, 
Vilniaus katedra, 
senoji varpine, 
pastatyta ant 
žemuntinės 
pilies bokšto. 
Pauliaus Jurkaus 
iliustracija.

viética, mantiveram um alto nível de estudo 
independente, apesar de suas excentricidades.

VILNIUS APGYVENTAS JAU 12.000 METU.
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VOLUNGE,..
VI FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
CORAL

No próximo dia 29 o Coral Volungė, parti
cipara do VI Festival Internacional de Coral, 
promovido pela Sociedade Brasileira de Cul-' 
tura Japonesa.

O coral já está afinado e pronto para a 
apresentação, que contará com a participação 
de vários grupos.

A Sociedade Brasileira de Cultura Japone
sa fica à Rua São Joaquim, 381 - Liberdade e 
o Festival terá início às 19:00 hs. Os interes
sados poderão conseguir os convites com os 
componentes do coral.

Objetos de âmbar do séc. I' - I 'III.

V i to r i a da Litu âníá pb'r W. O.

Próximo jogo: — - ■ ' ' '
LITUÂNIA XT0G0

Gintaras não é pedra, mas uma resina endu
recida dos pinheiros. Já no ano 77 de nossa era. 
o romano Plínio através de sua “História Natu- 
ralis" classificava o âmbar como produto do 
reino vegetal. Tanto é. que podemos acendê-lo 
e ele queimará exalando um agradável aroma.

Sobre o aparecimento do gintaras existe 
uma bonita lenda» lituana: a lenda de Jūratė e 
Kastytis.

Ela nos conta que Jūrate, a deusa do Mar 
Báltico, enamorou-se de um jovem pescador, o 
atraente Kastytis, e levou-o consigo para o seu 
castelo feito.de âmbar, que ficava no fundo do 
mar.

Porém. Perkūnas, o deus-trovâo, não gostou 
. dô romance.entre Jūrate e Kastytis e com seus 
raios destrūiu o palácio de gintaras, matando o 
pescador e devolvendo-o com as ondas do mar 
para a superfície. E desde então, até hoje o mar 
Báltico joga em suas praias os. destroços do caste
lo da deusa Jūrate.

Alguns pensavam que o âmbar eram lágri- 
mas'petrificadas dos deuses e mesmo outros 
ácfiávam qúe eram raios do sol que se solidi
ficaram.

Mas tudo isso são lendas; a origem do ginta
ras ou âmbar tem a sua história.

Há alguns milhões de anos atrás, florestas 
subtropicais cobriam os continentes setentrio-

• nais, época em que os mamíferos estavam se 
desenvolvendo. Onde atualmente está o mar 
Báltico. havia enormes pinheiros entre outras 
diversas espécies de árvores. Naqueles tempos, 
esses pinheiros deixaram escorrer uma resina, 
a qual entrando em contato com o meio am
biente exterior endurecia rápidamente. Essa 
resina cobria o chão da floresta, envolvendo 
vez ou outra, insetos, folhas, frutinhas silves
tres ou mesmo penas de pássaros.

D i a 25 às20 hs/ -■■■ ; z-z-.
LocaI; Co I étjióéíb^-AmêfíGo

HANDEBOL: ; ’ •
LITUÂNIA X SI RI A ’ ;

Vitória da Lituânia por W.O.

Próximo jogo: —
LITUÂNIA X ALEMANHA'

Dia 29 às 14 hs.
Local:-Colégio Sto. Américo

TENiS DE MESA
1°.Jogo ... __

LITUÂNIA X PALESTINA

Vitória da Lituânia porW.O.
2o Jogo ■
LITUÂNIA 1 X JAPÃO 3 , /

A Lituânia se classificou em 5o lugar.

Compareça e torça nos proximos'jo- 
gos.

O Colégio Sto. Américo fica na R. 
Sto. Américo 350, que é travessa da Av. 
Giovanni Gronchi, altura do n° 3.500, 
à direita logo após o Estádio do Morumbi
SOCIAIS

Partiu para a Alemanha no último dia 20 
nossa amiga Beatriz Bacevičius Kozek, apôs 
ter ficado em nossa companhia nos últimos 
meses. Esperamos que tenha feito boa viagem 
e nos mande notícias em breve. Desejamos 
muitas felicidades e que possamos revé-la em 
breve. . Comissão de Comunicações

GINTARAS (ÂMBAR) 
O OURO LITUANO

Com o passar de muitos anos, a camada 
dessa resina tornava-se cada vez mais espessa 
e era coberta por terra. Posteriormente quan
do o nosso planeta sofreu algumas transfor
mações. essa floresta ficou coberta pelo mar. 
E o seu fundo, cheio de resina endurecida, 
iria formar camadas de âmbar.

Atualmente durante grandes tempestades, 
o mar revolve o seu leito, lançando nas praias, 
fragmentos de âmbar juntamente com algas 
marinhas. Normalmente esses pedaços não 
são grandes, mas às vezes, encontram-se al
guns com até meio kilo de peso. Os pescado
res extraem o âmbar do mar através de redes 
e varas apropriadas para tal. Nas margens do 
mar Báltico ao sul da Lituânia, existem diver
sas escavações.>

O gintaras é usado para confeccionar ador
nos e jóias. Atualmente são industrializadas 
quase 600 toneladas todos os anos.

Na pequena cidade balneária de Palanga 
hâ um museu dc âmbar em suas mais origi
nais formas e cores. Existem peças transparen
tes e grandes, com diversas tonalidades de 
amarelo-ouro. dentro das quais se podem ver 
insetos, flores e folhas que foram envolvidos 
pela resina em outras eras.

O âmbar ou gintaras quando friccionado 
em lã. atrai pequenos pedaços de papel. Os 
primeiros que notaram este fato foram os gre
gos. O filósofo Tales jâ tinha escrito sobre as 
qualidades eletrostáticas do âmbar no século 
VII antes de Cristo. Eles chamavam o gintaras 
de Elektron. e daí derivou a palavra eletricida
de

HUMOR X:
Um policial interrogou num banco um su

jeito que havia sido assaltado três vèzes pelo 
mesmo homem, e queria saber se ele notara 
alguma particularidade no ladrão. * Notei” 
respondeu. ‘Cada vez ele vem melhor vestido.
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nas šalpos institui •ia*' Kaip rddre Chi 
j (aklų institucija/ S Vicente de 

Paulo ir eilę kitų Niekas negalvoja 
kad prie šių vietinių institucijų neturė
tume prisidėti. Mes čia gyvenam, čia 
yra antra musų tėvynė ir jau čia pasi
liksime ilsėtis amžinai. Bet turime taip 
pat rūpintis ir domėtis musų lietuvių 
ar lietuvių kilmės našlaičiais ir sene
liais. Žydai pastatė didžiulę Albert 
Einstein ligoninę ir nepažįstu nei vieno 
žydo, kuris neprisidėtų savo mėnesine 
auka prie tos ligoninės išlaikymo.

Brazilijos Lietuvių Bendruomenės 
valdyba savo posėdyje nutarė pagyvinti 
jau esantj Lietuvių Šalpos Ratelį, vei
kiantį Tėvų Saleziečių priežiūroj. Mažai 
kas žino apie jo egzistavimą, retai kas 
prie jo prisideda. Tai reikalinga šį Šalpos 
Ratelį iškelti j viešumą. Turime sudaryti 
sąlygas, kad jis tikrai veiktų lietuvių šal
pos reikalams.

Kviečiame visus geros širdies tautie
čius prisidėti prie šio lietuviško Šalpos 
Ratelio, prisirašydami mokėti nors ir 
mažą mėnesinę auką, sulig kiekvieno ga
limybių. Siūliam Tėvam Saleziečiam su
organizuoti šio Ratelio veikimą, jį pro
paguoti, dalyti pašalpas, ir skelbti jo pa
jamų ir išlaidų apyskaitą, kad kiekvienas 
aukotojas žinotų, kur skiriamos jo au
kos. Tikime, kad lietuviškos veikiančios 
organizacijos ir kiekvienas geros širdies 
lietuvis neapleis lietuvių našlaičių ir se
nelių, reikalingų mūsų pagalbos. Dievas 
Jums atlygins! Deus lhes pague'.

Jonas Tatarūnas
Brazilijos Lietuvių Bendruome
nės Valdybos Pirmininkas

INDAI - MISIONIERIAI BRAZILIJAI
Gegužės 16 dieną kun. P. Urbaitis 

pavadavo São Pedro (Moóca) parapijos 
kleboną atsidūrusį ligoninėj.

Visai netikėtai jam teko susitikti su 
tos klebonijos patalpose priglaustais 
S. Paulo gatvės vaikučiais ir dviem jų 
globotojais. Tai Kalkutos Motinos Te
resės įsteigtos vienuolijos "meilės mi
sionieriai". Abu jie — Jaime ir Jonas — 
yra indai, iš pačio Kalkutos didmies
čio. Dabar juodu tikisi surasti, su vieti
nių bendradarbių pagalba, tinkamą vie
tą ir įsteigti gatvėse apleistų vaikų gel- 
bėjimp ir globojimo centrą São Paulo 
miestą.

Įdomu, kad jau ir Indija pradeda 
duoti misionierių — ir dar tokiam kraš
tui ir miestui "muito católico", kaip 
kad São Paulo.

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

M ŪSŲ LIETU V A

PADĖKA

Mano nuoširdus ačiū dėdei Juozui, poniai M. Vinkšnaitienei, poniai L. J. 
Butrimavičienei ir ateitininkams už tokią puikią programą suruoštą per 
mano išleistuves. Taip pat dėkoju visoms šeimininkėms už parengtas vai
šes.

Sandra Saldytė

SKAITYTOJAI RAŠO...
"Siunčiu 2.000 čekį už šių metų M. .

L. prenumeratą. Džiaugiuos, kad jau 
a ts igavot ir ve i pilnas energijos darbuo
jatės. Labai man patinka Jūsų "Sursum 
corda — Aukštyn širdis" (Niteroi, G.B.)

"Ačiū ypač už "Aukštyn širdis" sky
relį. Tai nors gabalėlis dvasinio peno, 
kurio mums visiems taip reikia. Tik ne- 
pavarkit, tęskit toliau!" (Rio d e Janei
ro, R. S J

"Sveikinu su "Aukštyn širdis" sky
reliu. Tai tikras "sekmadieninis penas". 
Nors straipsnelis ir neilgas, bet aš prie 
jo ilgiausia sustoju — ir mąstau" (V.Že
li na, L. J.)

"Aš taip ieškau kokios dvasinės gyvy
binės minties, kuria galėčiau ne tik pa
ti pasinaudoti, bet ir visai šeimai per
duoti. "Aukštyn širdis" — tai tikrai gy 
vybinės mintys, kurios duoda medžia
gos m ūsų religiniam pasikalbėjimui,nes 
ir jis šeimai reikalingas" (V.Zetina,E. B)

RAŠO IŠ AFRIKOS...
Kun. H. Šulcas rašo iš Musha 

(Rwanda):

"Buvau labai rimtai malarija susirgęs, 
bet vėl spėjau atsigriebti. Galiu tęsti su 
džiaugsmu visus įprastus darbus — ir ne
įprastus: mano įkurtieji skautai prade
da čia organizuotis j jaunimo koopera
tyvą; tokiu būdu jų rytojui bent duona 
bus užtikrinta. Baigiame statyti ir nau
ją bažnyčią; dabar lieka intensyviau sta
tyti jauno krikščionio bendruomenę, 
kurioje dar daug pagoniškumo.

Jus visus sveikina ir mama, kuri iš 
Vokietijos čia atvyko prieš Velykas ir 
dar ilgokai čia pabus, nes ji jaučiasi lai

minga tarp šitų paprasto ir labai vargšo 
žmonių.

Rašot, kad manąs laukiat "lietuviš
koj misijoj". Kaip jau rašiau anksčiau, 
esu pilnai Centro (Romos) Vyresniojo' 
dispozicijoj, kaip ir mano vietiniai virši
ninkai yra nusistatę.

(Ir priduria:): Pridedu tris laiškus per
siųsti bičiuliams Brazilijoj. Iš čia vienas 
laiškas — tai vienos dienos uždarbis".

. . . IR IŠ JAV-bių
T. Antanas Sau ta it is priduria:

"Kun. Šulcas, ačiū Dievui, nerašo 
apie sveikatą — reiškia: viskas gera i. J am 
jo draugai pagaminome skautiško ženk
liuko jo jaunimui; Toronte draugo bū
rys siųs lėšų jam padėti...

Birželio viduryje savaitę būsiu Cara
cas e Saldytės vestuvėse, bet nebegalėjau 
tiek programos pakeisti, kad iki S P nu
keliaučiau: jau visa vasara yra užimta 
stovyklomis..

LietuviškŲ parapijŲ metai randa la
bai gerą atgarsi parapijose, kur tik ma
čiau. Ačiū Dievui, žmonės organizuoja- 
sipozityvi a i reaguoja..."

SESUTĖS RAUDA

Ak, kodėl gi be gimtinės 
Taip sunku gyvent čionai. 
Kaip ilgiuos savo tėvynės 
Ten man laimė ir sapnai.

Nematau čia žalio rūtų, 
Nei alyvų raudonojo...
Ak, kaip linksma tenai būto 
Būryje draugių savojo.

Ten pavasarį gegutė 
Graudžiai sode bekukuoja, 
0 sesutės lietuvaitės 
Linksmai dainas bedainuoja.

Ten broliukai šienpiovėHai 
Pina gražias sutartines, 
Tan raibieji paukštužėliai 
Čiulba giriose tėvynės.

Mini-sombrinhas. tipo Italiano e Alemão.

Vicente Vitor Banys Ltda.
Rua toelho BarradasJ04 • V. Prudente • Fone: 274-0677 Res.: 2744886

Ten bernelis, šviesiaplaukis 
Vakarais mane lankyto, 
Apkabinto, nuraminto, 
Medo žodį pasakytų.
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MŪSŲ ŽINIOS
LITERATŪROS BŪRELIO POBŪVIS
jvyks gegužės 29 d., 18 vai., šv. Kazimie
ro parapijos salėje, Rua Juatindiba, 28 
Parque da Moóca.

Programoje: MUSU DEŠIMTMEČIO 
knygos pristatymas.

Maloniai kviečiame visus šios knygos 
bendradarbius — bendradarbes dalyvau
ti.

• H. Mošinskienė

RŪPESTIS NAŠLAIČIAIS
Praėjusį sekmadienį šv. Kazimiero 

parapijos klebonas, kun. Pr. Gavėnas, 
laikė 11 vai. Mišias vos pastatytoj Clu
be Juventus koplyčioj. Nagrinėdamas 
liturginius skaitinius, kurie kaip tik kal
bėjo apie meilę, turinčią pasireikšti dar
bais, pamokslininkas pristatė ir penkių 
lietuvių našlaičių atvejį: tėvas — girtuok
lis, motina — nusinuodijo, o penkiais 
našlaičiais (nuo 8 iki 13 metų) "rūpina
si" senelė — našlė, ligonė, beturtė, prisi
glaudusi pas kitą senelę lietuvę, taip 
pat našlę. Jie reikalingi ir medžiaginės 
paramos.

Kad ir netikėtai "užklupti", Mišių 
dalyviai teigiamai atsiliepė — ir surinko 
Cr.4.450,00.

PARAMA NAŠLAIČIAMS
(iki 1982.V.17):

ALpÍlka) tâ/5
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MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

GARB ES LEIDĖJAS
JONAS M A K U S E V I C I U S

savo 80-to gimtadienio proga.
Sram kilniam lietuviškos spaudos rėmėjui linkime 
geros sveikatos ir gausios Viešpaties palaimos.

ML redakcija ir administracija

Gedulingų birželinių įvykių minėjimo proga 
São Paulo Arkivyskupijos

Maldos diena už Lietuvą
Birželio (junho) 13 dieną, 10,30 vai.

São Paulo katedroje Š V. MIŠIOS,
kurias laikys D. Décio Pereira, Bispo Auxiliar da Região Sé.

Giedos jungtinis VOLUNGĖS ir L. K.B-nės choras
Dalyvaukime visi. Kas gali — su tautiniais rūbais.

GARBINGA SUKAKTIS

Vysk. Dom Luciano .... Cr. 10.000 
Šv. Kazimiero parapija .. .Cr. 1.500 
Salė Mitrulienė......... > . . Cr. 2,000
Lietuvių jaunimas........... Cr. 3.055
Petras Bareišis...................Cr. 1.000
Hendrikas Guzikauskas Cr. 1.000 
Jonas Tatarūnas Cr. 5.000
Brazilijos Lietuvių B-nė Cr. 5.000 
Rinkliava Klube JuventusCr. 4.450

Sukaktys ir minėjimai pas mi vis 
gausėja. Ženklas, kad ne tik žmonės vei
kia, o ir laikas.

Gegužės 24 dieną JONAS M A- 
KUŠEVIČIUS minėjo savo 80-tą- 
jj g i m t a d i e n j. Tai pavydėtina su
kaktis, kokios nevisi sulaukia.

Sukaktuvininkas gimė 1902 m. gegu

VI IMIGRANTU KULTŪRINĖ

741201?
Nuo41ki 13 Birželio 1982 m. Bienal Rūmuose, Ibirapueroje 

Atidarymas,* 4 Birželio, 20 vai.
Parodos karalaitės konkurse dalyvaus ir lietuvaitės.

Bus lietuviškų valgių ir gėrimo.

žės 24 dieną Tiflise, Kaukaze.
Ten Jonukas išgyveno 16 metų.
Kuriantis Nepriklausomybei, 1918 

metais atvyko j Lietuvą su tėvais ir trim 
seserim.

1928 metais sausio mėnesį vedęs Va
leriją Milinavičiūtę, už metų susilaukė 
dukrelės Jadvygos. Ir 1929 metais iš 
Šiaulių atvyko j Braziliją, São Paulo.Ap
sigyveno V. Beloj pas pažįstamus.

Sunku buvo gauti nuolatinio darbo 
tuo didelės krizės metu, ir dar nemokant 
vietinės kalbos. Bet B,et geros valios lie
tuvis niekur nepražus. Jonas gavo dar
bo C.C. Brahma; ir ten išdirbo 40 metų, 
vis kildamas j atsakomingas vietas. Iš 
ten išėjo su pensija.

Jonas Makuševiėius remia lietuvišką 
spaudą, dalyvauja visuose lietuviškuose 
parengimuose, nuo seno priklauso šv. 
Juozapo Broliukų organizacijai; ypač 
dabar, turėdamas daugiau laiko, visa šir
dimi pritaria visoms šios organizacijos 
iniciatyvoms.

Asmeniškai ir Vyrų Brolijos vardu 
sveikinu brolį Joną jo 80-to gimtadie
nio proga, linkiu jam ir jo šeimai ilgiau
sių metų, Aukščiausiojo palaimos ir 
kad jis ir jo šeima dar ilgai svečiuotus! 
musų tarpe — ir dar sveikatos, laimės 
ir daug saulėtų gražių gyvenimo dienų,

Antanas R.
irSv. Juozapo Vyrų Brolija

UŽSIMOKĖJO UŽ "ML"
Pedro SI NKI VICI O Cr.1.500,00

Kas turėtų lietuviškų meninių eksponatų ir norėtų juos paskolinti Kultūri
nei Parodai, prašome paskambinti p-iai Aldonai Valavičienei tel.246-4193.

HHÍff PI 11III Iii r 1IMWIfllWtF liawCTiiMWWMMa— Ill Illi ■ ■—«MM—MB——— ' 

Henrikas GAVORSKAS 4.800,00
Maria Jabbur GOULART 1.500,00
Regina SCHULTZ 1.500,00
José Pedro STULGYS 1.500,00
Arūnas STEPONAITIS 3.000,00
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