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VIENINGAI SIEKTI TĖVYNEI LAISVĖS
Lietuvos atstovo dr S A. Bačkio žodis 
t L >etuvą, Įregistruotas Amerikos Balse 
Naiiiųju ’984 Metu proga.

Brd’iqus tautiečiai brangios tautietės,
:v-jihų|u Metu proga nuoširdžiai svei- 

k.M. , ,5 visus pavergtos tėvynės brolius 
• - Lietuvos Diplomatinės Tarny
bos ... set u vos Pasiuntinybes Washing
tone vardu Liūdna, kad šiemet Naujuju 
Metų proga nebegirdėsite Lietuvos Dip
lomatijos Seto Ministro Stasio Lozorai
čio sveikinimo, nes netikėtai jis mirė 
Kūč>u *ytą. Lietuvos Diplomatinė ir 
Konsuiannė Tarnyba, visa lietuviu išei
vija su gilia pagarba jj minime Nuo pat 
Lietuvos okupacijos pradžios, 1940.VI. 
15 d Ministras Lozoraitis energingai 
rūpinosi Lietuvos nepriklausomybės at
gavimi! u tuo reikalu darė žygiu, siekda
mas •<. ( larptautmėje plotmėje nebū
tu pripažinta Lietuvos okupacija ir būtu 
išlaikytas užsienyje likusios Lietuvos 
Diplomatinės Tarnybos Vieningumas 
bei tęst"'urnas ir kad Lietuvos atstova
vimas iki u t-DŠ ir LDT nariu rankose. 
Po ’Hirt.es LDT tęs tokioje pat dva
sioje savo veikią Lietuvos nepriklauso
mybes " laisvės byloje, siekdama, kad 
Lietuvos valstybės tarptautinis pripaži
nimas būtu išlaikytas, kaip Lietuvos 
okupacijos nepripažinimo /rodymas.

Sutikdami Naujuosius Metus su dė
kingumu prisimename, kad 1983 me
tais JAV Prezidentas keliais atvejais pri 
minė atskirai Lietuvos okupacijos nepri 
pažinimą ir lietuviu tautos padėtį ir ke
lis kartus tai pareiškė Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos atžvilgiu. JAV Prezidento 
Reagan pareiškimas, kad JAV patvirti
na pripažinimą Estijos, Latvijos ir Lie 
tuvos nepriklausomybės buvo praneš
tas 1983 pa. liepos 29 d. J.T. Organiza
cijos nariams.

Lietuvos prievartinė inkorporacija j 
Sovietu Sąjungą ir lietuviu persekioji
mai krašte nuolat buvo minimi JAV 
Kongrese, spaudoje. Tai vyko ne tik 
Washingtone, bet ir tarptautiniuose fo
rumuose: Madride Euronos Saugumo 
ir Kooperavimo konferencijoje, Stras- 
burge Europos Parlamente, New Yorke 
J.T. Organizacijos forume, kur Visumos 
Susirinkimo 38-sios sesijos metu 11 l-me 
Komitete Amerikos atstovas kalbėjo 
apie Baltijos valstybes ir laisvo apsispren
dimo tese, Ženevoje, J.T. Žmogaus Tei
siu Komisijoje, kur JAV atstovas pabrė
žė, kad “JAV nėra pamiršusios Baltijos 
valstybių padėtėes' . JAV-se, Europoje 
1983 metais dažniau negu anksčiau bu-

IR TAIKOS METAI VISIEMS.

vo minimi Sovietu Sąjungos nusikalti
mai Lietuvoje jos tarptautiniams pasiža
dėjimams. įvairiu kraštu parlamentarai, 
organizacijos, spauda, kataliku vyskupai 
smerkė persekiojimus Lietuvoje ir reiš
kė protestus dėl kunigu nuteisimo, rei
kalaudami ju paleidimo j laisvę.

JAV Prezidentas Reagan 1983.XII.9 
d. Teisiu Rinkinio Dienos, Žmogaus 
Teisiu Dienos ir Savaitės Proklamacijo
je, minėdamas nusižengimus žmogaus 
teisėms pareiškė, kad "... Sovietu Sąjun
goje, prakilnieji vyra ir moterys siekią, 
kad būtu puoselėjama pagarba žmogaus 
teisėms, dažnai yra apšaukiami proti
niais ligoniais ir valdžios uždaromi j psi
chiatrines institucijas... Per visą Rytu 
Europą ir Baltijos valstybes darbininku 
teises ir kitos pagrindinės žmogaus tei
sės, kaip žodžio, susirinkimu, religijos 
laisvė ir laisvo apsisprendimo teisė yra 
paneigtos“. Pasirašydamas Proklamaci
ją Prezidentas Reagan nurodė .paaš
trėjimą represijų prieš tautines ir teligi- 
nes grupes Sovietu Sąjungoje, įskaitant

B

Gražus metų užbaigimo darbas: Popiežius Jonas Paulius II atleidžia mėginusiam Jj nužudyti nusi
kaltėliui Ali Agęa, kurj aplankė Romos kalėjime. KAD ŠIE 1984 METAI BŪTŲ DOVANOJIMO

Žydus, Baptistus, Lietuvos Katalikus." 
Šia proga paminėtina, kad Vatikano 
radijas 1983 m. balandžio mėnesį pės: 
davė Popiežiaus Jono Pauliaus II-jo 
maldą, kuria jis prašė, kad “Lietuvių 
tauta turėtu galimybės išpažinti savo 
tikėjimą visiškoje laisvėje.

IšuKij js lietuviai energingai 1983 m. 
veikė, kad tarptautinėje plotmėje būtų 
iškeliami Sovietu Sąjungos nusikaltimai 
Pasaulinės Žmogaus Teisiu Deklaraci
jos ir Helsinkio Baigiamojo Akto bei 
kitu Sovietų Sąjunaos pasirašytų tarp
tautinių užsiangažavimu nuostatams. 
Laimėti didesni atsiekimai šioje srityje 
stiprina lietuvių veikėju ryžtą eaergin1 
gai veikti ir ateityje, norint padėti pa
vergtai lietuvių tautai, kad ne tik pagrin
dinės žmogaus teisės ir laisvės būtu oku
pantų gerbiamos, bet ir Lietuvai nepri
klausomybė ir laisvė grąžinta. Ta proga 
prisimintinas Prancūzijos Užsienių Rei
kalu Ministro Claude Cheysson pareiš
kimas, paskelbtas TIME savaitraštyje, 
būtent: ‘... Su mūs istoriniais ryšiais

Hirt.es
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Kybartų parapijos bažnyčios komiteto 

Pareiškimas

Jau tuojau bus 2 men. kaip musų para
pijos klebonas kun. S Tamkevičius laiko
mas Valstybinio saugumo komiteto izolia
toriuje. Kybartų parapijos tikintieji kantriai 
laukia Jo sugrįžtant

Musų įsitikinimu, jis jokio nusikaltimo 
nėra padaręs.

Jau aštunti metai kaip mes j j pažįstame 
kaip darbštų, tiesų, nuoširdų žmogų. Sep
tynis metus klausėme jo pamokslus ir ne- 
gį rd ėjo me, kad jis būtų ką nors šmeižęs, 
raginęs pakeisti esamą politinę ar ekonomi
nę santvarką. Niekuomet negirdėjome, kad 
mūsų gerb. klebonas būtų raginęs nesilaiky
ti Konstitucijos.

TSKP Generaliniam Sekretoriui Jurijui 
Andropovui

Kauno Arkivyskupijos kunigų

Pareiškimas

1983 m. sausio 26 d. Lietuvos TSR pro
kuratūros įsakymu buvo suimtas Viduklės 
klebonas kun. Alfonsas SVARINSKAS'

Mes, Kauno Arkivyskupijos kunigai, kun. 
A SVARINSKĄ gerai pažįstame, nes jis ei
lę metų dirbo Viduklės parapijoje. Pažįsta
me kaip gerą ir uolų kunigą. Jis nuoširdžiai 
patarnaudavo tikintiesiems, vykdant Bažny
čios reikalavimus, ubliai kovojo prieš alko
holizmą ir visdda kalbėjo tik tai, kuo buvo 
jsitikinęs. Kaltinimai prieš kun. Alt SVA
RINSKĄ, kad jis užsiima antitarybine vei
kla, yra nepagrįsti.

Kun. Alf. SVARINSKUI inkriminuojama, 
kad jis nepaisė Religinių susivienijimo nuo
statų. Savo laiku du vyskupai ir 522 kuni
gai oficialiai pareiškė TSRS vyriausybei, 
kad nė vienas Bažnyčiai ištikimas kunigas 
tų nuostatų laikytis negalės, nes jie priešta
rauja Bažnyčios kanonams, jie taip pat ne
siderina ir su TSRS Konstitacija Todėl ne 
tik kun. A SVARINSKAS nesilaikė Religi
nių susivienijimo nuostatų — jų nesilaiko 
visi Bažnyčiai ištikimi Lietuvos kunigai, nes 
jų laikydamiesi, jie elgtųsi prieš Bažnyčios 
kanonus ir prieš savo sąžinę. Pvz.. kunigas, 
užimdamas parapijos klebono pareigas, pri
siekia rūpestingai administruoti parapiją 
dvasiniuose ir medžiaginiuose reikaluose, o 
RSN reikalauja, kad kunigas butų tiktai 
kulto tarnas.

Kai spaudoje buvo rašoma apie kun.Alf. 
SVARINSKĄ, nebuvo pateikta nei vieno 
rimto argumento, kad jo veikla būtų antita
rybinė.

Kun. A. SVARINSKUI inkriminuojama 
jo veikla Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų 
komittte. O ką antitarybinio galima surasti 
Katalikų komiteto dokumentuose? TTGKK 
savo dokumentuose (Beeidavo tik tikinčiųjų 
diskriminacijos faktus.

Mes esame giliai jsitikinę, kad kun. Ali 
SVARINSKAS suimtas tik už religinę vei
klą. Todėl jo byla labai kpmpromituoja Ta
rybinę vyriausybę viso pasaulio akyse.

Prašome kun. Alf. SVARINSKĄ paleisti 
ir bylą nutraukti.

Pasirašė Kauno arkivyskupijos kunigai:

Vysk. J. Steponavičius S. Pilka
L Kalinauskas J. Survila R. Mizaras
V. Brusokas J, Užkuraitis M.Dobrovolskis
A Imbras P. Matulaitis A Počiulpis
B. Jakubauskas J. Preinas V. Ramanauskas
M. Buožius V. Šauklys P. Meilus
Z. Grinevičius R. Macevičius
P. Pranckūnas L. Semaška J. Razmantas
V. Griganavičius A Petraitis AMarkaitis
P. Žiugžda K. Pesliakas K. Daknevičius
L. Vaičiulionis J. Maleckis V. Radzevičius
J. Aleksiūnas K. Sirūnas B. Nemeikšis
P. Ščepavičius A Jakubauskas
J. Vaicekauskas B. Gimžauskas
K. Jakaitis P. Petraitis B. Gaižutis
K. Dambrauskas P. Mikutis P. Bubnys
V. Brilius Iz. Butkus V. Vatevičius
J. Raudonikis J. Račaitis F. Baliūnas
S. Kadys A Ylius V. Luzgauskas
J. Dobilaitis G. Gudanavičius
L. Jagminas V. Tamoševičius
B. Stasuitis A Vanagas V. Pranskietis
A Stovins kas P. Mačiuta J. Fabijanskas
E. Bartulis J. Indriūnas J. Gabonas
A Bulotas P. Martinkus A Lileika ’
A Jurgutis K. Statkevičius A Lapė 
Ž. Veselka A Ramanauskas R. Lukas 
J. Želvys J. Matulevičius B. Povilanskis 
J. Katinas P. Gaižauskas P. Tavoraitis 
A Kazlauskas B. Vaira P. Bastys
J. Kaknevičius A Danyla J. Tamonis
J. Girdzevičius S. Gruodis P. Liubonas
A Modus J. Voveris J. Vaičeliūnas 
J. Albavidus E. Semaška G. Dunda 
J. Povpait’5 V. Petkevičius J. Kazlauskas 

Liet TSR Prokurorui

Nuorašas: Kauno arkivyskupijos ir
Vilkaviškio vyskupijos apaštaliniam admi-

Jis ragino gerbti kitus žmones, reikalavo 
sąžiningumo darbe. Jis griežtai nusistatęs 
prieš tinginiavimą ir girtuokliavimą, prieš 
artimo turto grobstymą.

Jaunimą ragino gerai mokytis, gerbti tė
vus, mokytojus, vyresnius. Prašome Proku
rorą atsižvelgti į mūsų pareiškimą ir pa
kreipti reikalus taip, kad mūsų gerb. klebo
nas kun. S.TAMKEVIČIUS būtų nedelsiant 
paleistas.

1983 m. birželio 30 d.
Kybartų bažnyčios komiteto nariai:

O. Griškaitienė, B. Siaurusaitytė, N. Mačiu- 
laitienė, S. Kroelskas. T. Perensas, B. Men- 
činskienė, Katkevičius, V. Paulauskas, M. 
Ašmonas, A Bilickas, M. Sabaliauskas, K. 
Abraitis, M. Mališkienė, J. Samuolis, D. 
Abraityté, V. Urbonas, G. Želvienė. Tutlys, 
T. Basanavičienė.

Visoje Lietuvoje buvo renkami ir dabar 
teberenkami parašai dėl kunigų - Alf. SVA
RINSKO ir Sigito TAMKEVIČOAUS- 
išlaisvinimo. Po protestų dėl kun. A SVA
RINSKO suėmimo pasirašė žemiau išvardin
tų parapijų tikintieji:

Pajūris - 43
Šatės -511
Šilalė - 257 
Pievėnai — 48 
Skaudvilė - 177 
Klaipėda - 1709

VIENINGAI SIEKTI TĖVYNĖS LAISVĖS
su Rytu Europa ir su musu jautrumu 
dėl neteisingo kontinento padalinimo, 
mes europiečiai turime vilties, kad So 
vietų Sąjunga pamažu ras būdą priimti 
laisvo apsisprendimo teisę ir pagerbti 
pagrindines žmogaus teise jos kontro
liuojamose srityse". Tokie pareiškimai 
sustiprina mus Lietuvos laisvės byloje.

Mūsų valia būti laisvais ir nepriklau
somais ir mūsų veikia tuo tikslu susilau
kia vis daugiau pajamos Vakaru pasauly-

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

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

Rua 15 de Novembro, 244 - 4 anu. - conj. 9 • Fone: 37-8958 

je.
Brangūs broliai ir brangios seserys, 

Naujiesiems Metams prasidedant linkiu 
jums geriausios sėkmės asmeniškame gy
venime, spinduliuojančiu vieningu ryž
tu rūpintis lietuvių tautos interesais, pa
grįstais tėvynės laisvės idėja.
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Inž. Algirdas Mošinskis

KAIP HALINA MOŠINSKIENĖ 
IŠGELBĖJO ŽYDĘ

Noriu čia papasakoti apie labai dra
matišką įvykį: Kaip 1942-1944 metą 
bėgyje Halina Mošinskienė išgelbėjo vie
ną žydę — patalpino ją, persirengusią 
kaip siuvėją, pas vokietį, kuris pats šau
dė žydus.

Tas buvo labai seniai, karo metu Lie
tuvoje, 1942-1944 metais, (vykis tikrai 
nekasdieninis — gelbėdama žydus nuo 
sušaudymo, netik duodavo prieglobstį 
bėgliams iš geto, bet dar parodė nepap
rastos drąsos it sumanumo, kaip tuo- 
jaus, mielas skaitytojau, matysi iš to 
kas bus papasakota žemiau.

Apie metus prieš antrą pasaulinį ka
rą, jauna graži brunetė, žydė iš Rygos, 
ištekėjo už Lietuvos piliečio, ir apsigy-- 
veno Kaune. Toji jauna inteligentiška 
ponia, visai beveik dar nekalbanti lietu
viškai, atsirado vieną tamsią naktį mu
su namuose Aukštoj Panemunėje, prie 
Kauno. Tuos bėglius atvesdavo pas 
"broliukus" (tai yra dar ne vienuolis, 
tik vienuolyne einantis stažą kandidatas) 
Gotautas. Jisai bėgliams parūpindavo 
ir krikščioniškas gimimo metrikas, ir su
falsifikuotus asmens dokumentus. Pasu 
blankus turėjęs kažkoks pensininkas, 
policijos vadas, kuris tiems tikslams tu
rėjo net senus antspaudus, dar Smeto
nos laikq. O kada reikėdavo, tai Gotau
tas dar turėdavo tikrus menininkus,fal- 
sifikuotojus: ant mirusio asmens paso 
priklijuodavo žydo asmens fotografiją, 
ir trūkstančię antspaudos dalį toks tik 
jam vienam žinomas "menininkas" pa
dirbdavo. Tokiu būdu atsirasdavo nauja 
asmenybė: iš žydo virsdavo katalikas
Iietuvis, su nauja pavarde ir nauju vardu.

Tik tokiu būdu galima buvo tuos ne
laimingus žmones išgelbėti nuo mirtino 
pavojaus būti sušaudytiems be jokio 
teismo, ir būti palaidotiems masinėse 
kapinėse.

Mes su žmona gyvenome tuo laiku 
žydo Israelio Zalcbergo namuose. Tik 
porą dar žodžiu apie tą Zalcbergą. Tai 
buvp savanoris kūrėjas, didelis Lietuvos 
patriotas, pačioj pradžioj Nepriklauso
mybės stojęs ginti gimtą kraštą nuo ber- 
motininku ir nuo lenkų invazijos. Kovo
jo visuose frontuose, ir prieš Želigovskį, 
ir prieš bolševikus, gavo už narsumą Ge
dimino ordiną — kas irgi buvo nekas
dieninis įvykis.

Aš prisimenu kaip mano tėvas, man 
esant dar gimnazistu, kokių 16 ar 17 
metų, su pasigėrėjimu pasakodavo, kai p 
Lietuvos žydai narsiai kovodavo už Lie
tuvą. Jisai sakydavo: "Netiesa kai sako
ma, kad žydai yra bailiai. Jie tiktai ne
nori kovoti už carą. Bet kada yra kovo
ti už ką nors vertą, jie tampa tigrais. !r_^

Jeruzalėje, 24 Gegužės 1983 m. — iš dešinės 
j kairę: — Algirdas Mošinskis, Halina Mošins
kienė, Yad Vashem Instituto valdininkas, 
"'Marianne" — toji graži brunetė, kurios išgel
bėjimą aprašo A. Mošinskis (Copyright Zer 
Ackermann, Jerusalem.

mūsų šeimoje su pasigėrėjimu papasa
kodavo - tą pavyzdį jisai mėgdavo 
daug syg pasakoti visiems — kaip vie
nas žydas savanoris, esant smarkiai kol- 
kosvaidžio apšaudymo ugniai, nepaisy
damas didžiausio pavojaus, lipo ant te
legrafo stulpo, ir kabindavo ryšiu bata
liono kur jisai tarnavo, kabelius. Pulko 
vadas jam liepė nulipti, liautis, o jisai 
vistiek išpildė savo pareigą. Negana to, 
sužeidė smarkiai pulko vadą, tai tas žy
dukas nešė jį ant savo pečių keletą kilo
metrų, iki artimiausios ambulatorijos 
punkto, ir tokiu būdu išgelbėjo savo 
pulko vado gyvybę. Jisai už tokį narsu
mą buvo atžymėtas, gaudamas vyties 
kryžių. Apie tą įvykį, mano akivaizdoj, 
jam papasakojo vienas aukštas Lietuvos 
kariškis, ir visi mes šeimoje buvome la
bai sujaudinti. Tad iš tokios rūšies žmo
nių buvo ir tas mūsų šeimininkas, Izra
elis Zalcbergas. Žinoma, nieko nėra ste
bėtino, kad 14 birželio 1941 metų,per 
"baisiojo birželio" išvežimus, jisai buvo 
naktį išvežtas. Namas turėjo du butus; 
viename gyveno Zalcbergas, kitame aš 
su žmona.

Tad į tą tuščią Zalcbergo butą vieną 
dieną atsikraustė rudmarškinis nacis, 
su raidėmis S.D. ant rankovės, — ir kaip 
mes vėliau sužinojome, tai buvo mėsi
ninkas iš Tilžės, kaip jisai pats atsire- 
komendavo "Fleischermeister Balz aus 
Tilsit" - Kaip vėliau sužinojome, jisai 

buvo viršininkas buvusiose Artilerijos 
kareivinėse Aukš. Panemunėje gyvenu
siu ir tenai dirbtuvėse dirbančių žydu

Tu žydu sąstatas kertėse, bet nuolat 
buvo apie 5000 iki 6000 asmenų. Tai 
buvo amatininkai specialistai, mechani
kai, vandentiekio darbininkai, staliai ir 
1.1, kurie dirbdavo didelėse dirbtuvėse 
tempai įtaisytose.

O tas "Fleischer — Meister Balz aus 
Tilsit" be viw to, dar, pasirodo, buvo 
ir tikras sadistas. Kiti žmonės šaudo 
dėl pramogos varbas arba žvirblius, o 
jisai, eidamas per parką — būdavo pama
to kelis suvargusius senus žydus, dirban
čius ne pagal jų jėgas jiems užduotą 
darbą, griovio kasimą kariškam kabeliui 
pravesti, pamato, kad išvargę žydai vie
nai minutei atsikvėpti sustojo, atsirėmė 
ant lopetų, tai jisai nieko nesakydamas, 
tik prieina, išsiima revolverį, ir trimis 
taikliais šūviais visus tris nušauna ant 
vietos.

Ateina, būdavo, tas Balz namo, sutin
ka mane ir su plačia pasitenkinimo šyp
sena ant savo kvailo, nutukusio veido 
man sako vokiškai: "Šiandien aš vėl tris 
žytk'S nudėjau." Mane šiurpas paima, 
bet nedaliu jam savo susijaudinimo pa
rodyti, i? klausiu, burent už ką gi, ką 
jie yra pade»?? — O jisai man sako: 
Žydai yra tinūniaįsir kad būtų tvarka, 
ir kad kitiems bt\i pavyzdys, teko juos 
taip nubausti". Die mano, šaudė be 
jokio teismo, kaip ko.x*s šunis. ?

Bet iš tos jo pasitenkh »m0 šypsenos, 
aš supratau, kad jo dar būtu sadisto.

Tad pas tokį budelį, pas tokSadistą, 
mano žmona patalpino tą jauną z'/dę, 
kurios lietuviškame pase stovėjo vabo$ 
"Marienne". Ir joji Marienne išbuvo p\ 
Balzus saugiai gyvendama iki pat karo 
galo. Balzui nei j galvą neateidavo min-
tis, kad jo šeimoje gyvena žydė. Bet ka
da jisai prie jos grįždamas iš darbo, gir
davosi, kad šiandieną tiek ir tiek žydų 
užmušęs, tai ta Marienne, atsimenu vie
ną syk taip pabalo, kad visi tą pastebė
jo. Balzas susirūpino: "Kas jums yra, 
Marianne? " klausia vokiškai. O Maria
nne, kaip suparaiyzuota, negali nei žo
džio ištarti. Padėtį išgelbėjo Balzo žmo
na, paprasta, geraširdė vokietka mote
rėlė, vardu Else, sakydama: "Nagi tu 
viską ir pasakoji prie moterų — nevisi 
gali tokių dalykų klausytis". Irtuom ji
nai išgelbėjo pavojingoj situacijoj atsi-~ 
dūrusią Marianne. ;

(nukelta j 6-tą psl.)
A " , G

"Hl I ll.ll I - - I T ,

Lietuvio Viktoro Lukaviciaus
. RESTORANAS VITUS
Lietuviški ir europietiški valgiai 
MALONUS PATARNAVIMAS

i Rua Espirito Santo, 118 Tel.441-6848 
SÃO CAETANO DO SUL



4
»<■.. . 4

MŪSŲ LIETUVA NR. 1 (1840) 1984.1.12

Antanas Puikus
LIETUVIŲ SPAUDA BRAZILIJOJ

Išleido Lietuviu Brazilijoj Sąjungos "Vilnis"
Redagavo kun. Juozas Janilionis. Spaudė Tipografia "Baltica" - 

São Paulo 1918- 1940.

Kalbant apie Rio de Žaneiro Lietu
viu Sąjungos Vilnies išleist; natinį leidi
nį - "Tautos Vilnis", prieš u.u. būtinai 
reikia nors trumpai pažvelgti i mažytę, 
anuo laiku Brazilijos sostinės, lietuviu 
koloniją, jos kūrimąsi, kultūrinio bei vi
suomeninio darbo pradžią rr tuos pirm- 
takūnus, kurie jai davė impulsą, darbu; 
pradžią susiorganizuoti j vieną vienetą 
- sąjungą — ir pasirodyti net su savo 
spausdintu žodžiu - metiniu leidiniu 
"Tautos Vilnis". O to lietuviško rašto 
paleisto Rijaus kolonijoje buvo ne tik 
su "Tautos Vilnimi" bet ir kitais vien 
kartiniais leidiniais. Jie pasirodydavo 
tarp lietuviu visokiausiomis progomis 
ir įvairiomis datomis, kur atpasakojami 
buco lietuviu, su vertimais portugalų 
kalbon, minėjimu bei reikšmingesnių 
datų jvykėai, turintys istorinės rei’ šmės 
lietuviu tautai. Pradedant aptarti jų, 
skirtingus nuo kitu lietuviškų spausdi
nt leidinius, pirmiausiai reikia mesti 
žvilgsnį į Rio de Janeiro lietuvių viene
tą ir jo sudėtį.

Rio de Janeiro lietuvių kolonija pra
dėjo kurtis panašiai, kaip ir kitos, ben
dro tikslo siekiančios, bendrijos čia Bra
zilijoje. Esame pratę laikyti Rio Gran
de do Sul estadą (valstija) pnėmusj pir
muosius lietuvius kolonizacijai, atvyku
sius dar iš "Vakarų šalies", ano meto ca- 
ristinės Rusijos valdomo krašto - Lietu
vos. Tačiau, jau tada, pereito šimtmečio 
pabaigoje, įvairių gyvenimo sąlygų stu
miami, atblokšta buvo lietuvių j Rio de 
Janeiro ir jo apylinkes. Nors jie ir netu
rėjo sudarę didesnio branduolio, buvo 
pavieni atskiri asmenys, bet visgi jų pė
dos, palietusios šią žemę, paliko savo ant
spaudas, o jų pavardės liudija, jog ir čia 
butą lietuvio, atklyousio iš Baltijos kraš-

I Geriausia dovana
n
J KIEKVIENA PROGA g

« UŽSAKYKITE MŪSŲ LIETUVA' i

$ GIMINĖMS-DRAUGAMS-PAŽĮSTAMIEMS g

J Šią brangią dovaną jie prisimins 50 kartų — visus metus |

. Tiesa, jų labai mažai būta, bet jų at- 
'kimas j Braziliją pereitame šimtmety- 
rodo, jog ir Rio de Žaneiro apylinkė, 

• vien tik Rio Grande do Sul, yra pri- 
audusi mūsų tautiečių.
Didesnė lietuviu imigrantu dalis pra- 

ijo kurtis Rio de Žaneiro mieste ir 
jylinkėse jau po pirmojo pasaulinio 
iro, kada masinė iš Lietuvos emigraci- 
buvo skatinama ir finansuojama.Dau- 
ausiai čia apsistodavo pavieni asmenys, 
?vedę jauni vyrai, visais laikais sudary- 
imi vyrų daugumą, nes moterys čia la- 
ii mažai teatklysdavo, jei bent pažjsta- 
ų jaunuolių kviečiamos. Susiradę sau 
irbus, sukūrę šeimas pasiliko čia gyven 
sudarydami mažą, ne pilnų poros 
kstančių lietuvių Koloniją. Buvo irto- 
ų, kurie j kėlė koją i Rio de Žaneiro 
iestą, anais labais š. tęs sostinę, iš ten 
neišėjo, '-c be. raute, didžiosios Ne
viu kolonijos nepažinojo. Čia sukūrė 
im ■, jsinii ) lUdnmą turtą ir čia pat 
^ili u..
Nors skaičiumi m..ža buvo Rio de 

ineiro lietuviu kolonija, bet buvo jud- 
gyva, jieškojo tarp savęs visuomeniš- 

) tampraus ryšio, nesnaudė, bet orga- 
zavosi j draugiją, ruošė pasilinksmini- 
us, skaitė spaudą. Gerėjant ekonomi- 
ai padėčiai, gimdavo noro ir iniciaty- 
is visuomeniniam darbui. Atsirado iš-' 
lesnių, supratę visuomeninio darbo 
iudą ir reikalingumą gyvenant svetima
me krašte, kovai ne tik dėl duonos 
įsnio, bet taip pat, dėl pasyvaus prieši- 
mosi apsaugoti atsivežtą svetimon ša- 
i turtą — savo kalbą, kultūrą, papro- 
us. Daugiausia čia apsigyveno amati- 
nkai ir šiaip išprusę ir prasilavinę atėj
ai. Netrūko jų tarpe ir Lietuvoje tarny- 
is praradusiu pseudo-inteligentų. Pa
pę bendro likimo broliais, jungėsi j 

krūvą, mezgė pažintis vieni su kitais,jie:’ 
kojo pastovios vietos susitikimams, ne
kintančio adreso savo laiškams. O toks 
sutelkimas korespondencijos vienoje 
vietoje įvairių asmenų, atkreipdavo dė
mesį ir vietos savininkui tekdavo net 
nukentėti, kol išsiaiškindavo reikalas. 
Viena tokiu koncentruotų vietų iš pat 
pradžios buvo brolių — Prano ir Stasio 
Dutkų — valgykla-restoranas rua Catum 
bi, persikėlę vėliau j rua do Catête, gre
ta prezidentūros. Ilgai toji vietovė buvo 
lietuviu susitikimo centru. Ji žinoma 
buvo visoje Brazilijoje, o taip gi ir Lie-1. 
tuvoje, kurio adresu lietuviai gaudavo 
savo laiškus nuo giminių iš Lietuvos ar 
nuo pažįstamų.

PETRAS JONUŠIS 
Lietuvių Sąjungos Brazilijoje 
"Vilnis" įkūrėjas

Pastoviau įsitaisę, panūdo Rio de Ja
neiro lietuviai ir savo organizacijos,kad 
per ją galėtų kasdienius savo vargus ir 
lūkesčius susirinkus išlieti draugams, 
kultūriniai pabendrauti, nuobodų di
džiojo miesto gyvenimą su savaisiais pa
įvairinti. Trūko tam iniciatyvos. Išma
nesni, ne emigrantišką kelionę turėjo, 
dėl vienokiu ar kitokių priežasčių, tik 
jiems žinomų vengė pasireikšti ir išeiti 
viešumon, nors jautė, kad išorinė sveti
ma nuotaika nesušildo jausmų, neux- 
gniaužia ilgesio suartėti su savaisiais,bet 
nerodė pirmiesiems žingsniams iniciaty 
vos, o laukė kad kas norą tą padėtį pa
keistų, imtųsi darbo ir parodytų pirmus 
žingsnius sujungti savo tautiečius krū
von. Jie turėjo savo motyvų nebūti pir
maisiais. Tautinio jausmo nepraradę, 
laukė progos, tikėjosi žmogaus, pajudin 
ti veikimui mažytę Rijaus lietuvių kolo
niją prie viešo visuomeninio, organizaci 
nio darbo. Ir tas žmogus atsirado. Petrą 
Jonušis pirmas iškėlė lietuviškam dar
bui vėliavą, duodamas ženklą pabusti 
Rio de Žaneiro lietuviams.

1929 m., kaip ir visuma mūsų tautie 
čių, emigracijos banga atplugdė į São 
Paulo ir Petrą Jonušj, daug "svieto ma-
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čtusį" savo jaunystėje apkeliavusį Lie
tuvos, Latvjjos ir Rusijos miestus. Ilgai, 
tačiau neįsiteko ir São Paulyje, palikęs 
jj, persikėlė į Rio de Žaneiro, brazilų 
dainoje padainuotą nuostabu miestą. 
Čia jisai ir pradėjo savo amato srityje 
karjerą, įkurdamas batų dirbtuvę "Au
rorą" ir davęs pirmą žingsnį organizaci
jai. Per P Jonus’io dirbtuvę perėjo daug 
čia apsigyvenusių lietuvių, 'šmoko šio 
amatu ir nuosavas dirbtuves įsitaisė — 
broliai Grrniai, Tysliavos ir kt. Kiti gi 
kitais keliais nuėjo, kitokiais amatais 
bandė savo laimę.

Petras Jonušis pažangus, nuo pat sa
vo jaunystės darbininkiškų organizacijų 
veikėjas, susipažinęs buvo su Lietuvos 
darbininkų judėjimu. Dalyvavo Rygoje, 
Liepojoje, Petrapilyje ir kituose Euro
pos miestuose darbininkiškose organiza
cijose. Atvykęs j Rio de Janeiro, paste
bėjęs, kad nors ir nedidelis vietos lietu
vių būrelis, bet yra išsiblaškę, artimes
nio kontakto tarp savę s nepalaiko, grie
bėsi juos organizuoti. Sukvietė pas save 
kelioliką lietuvių ir nutarė steigti organi
zaciją, pavadindami ją "Lietuvių Sąjun
ga Brazilijoj Vilnis". Pirmoji jos valdyba 
buvo sudaryta iš šių asmenų: JOnas Sau- 
rusaitis - pirmininkas, Antanas Girnis

JONAS SAURUSAITIS 
Lietuvių Sąjungos Brazilijoj 
"Vilnies" buvęs pirmininkas.

— vicepirmininkas, Juozas Ramanauskas
— sekretorius, Petras Jonušis - iždinin
kas ir Adomas Stanislovaitis — valdybos 
narys. Petras Jonušis buvo Rio de Janei
ro Lietuvių organizacijos "Vilnies" kū
nas ir siela. Apie jj grupavosi visi lietuviai 
kuriuos viešai atstovavo jų organizacija. 
Petras Jonušis dirbo, vadovavo ir derino 
"Vilnies" veikimą iki pat savo tragiškos 
mirties iki 1937 metų, liepos mėn. 17 d. 
Visada skubėdamas, visokių reikalų ku
pinas, tą dieną važiavo tramvajų (bonde) 
ne suole sėdėdamas, bet stovėdamas ant 
tramvajaus paminos (estribo). Dėl tram
vajaus staigaus posūkio, iškrito ant gat
vės grindinio ir... nebeatgavo sąmonės. 
Vilnies sąjungos nariai o taip pat ir visi

AfA
STASYS LOZORAITIS

1898 - 1983
Lietuvos Respublikos vyras: Užsienio reikalų ministeris (1934-1938), 

Lietuvos nepaprastas pasiuntinys ir įgaliotas ministeris Italijoje (1939- 
1940), Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos užsienyje šefas (1940- 
1983).

Lietuvių tauta pagarbiai prisimena ir liūdi netekus iškilaus valstybinin
ko.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė reiškia nuoširdžią užuojautą velionio 
žmonai p. Vincentai Lozoraitienei, sūnui, Lietuvos atstovui prie Šv. Sosto, 
Stasiui Lozoraičiui, Jr., sūnui Kaziui Lozoraičiui su šeima, ir visiems gi
minėms bei artimiesiems.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Vaidyba

KUN. JUOZAS JANILIONIS 
"Tautos Vilnies" sumanytojas 
ir redaktorius

lietuviai rijiečiai, iiūdėdami, atsisveikino 
su savo vadu ant visados. Nors organiza
cija nemirė, ber likus be P. Jonušio, jos 
veikimas susilpnėjo. Palikę valdybos na
riai negalėjo tinkamai atlikti visus orga
nizacijos reikalus, nes kiekvienas jų tu
rėjo asmeniškus privalumus dėl duonos 
kąsnio ir pasišvęsto organizacijai neturė
jo laiko. Kitaip buvo p. P'. Jonušiui e- 
siant gyvam. Jisai, turėdamas savarankiš
ką įmonę, nebuvo suvaržytas laiku, ne
buvo jam apribotos valandos. Nežiūrint 
staigiai pasirodžiusių sunkumų, sąjunga 
"Vilnis" nesustojo veikusi. Rijaus lietu
viai su ja buvo taip susigyvenę, kad be 
"Vilnies" jų gyvenimas būtų labai nykus. 
J vairūs minėjimai, sueigos, skrajojančių 
lietuvių mokyklėlių organizavimas ėjo 
per Sąįungą "Vilnis". Dėka jos, Rijaus 
lietuviai turėjo bent kelias, atostogų 
metu, suorganizuotas mokyklėles vai-' 
kams lietuviškai pramokti, kur padirbė
ti iš São Paulo atvykdavo lietuviai moky
tojai. Net tautinių šokių burei; buvo Su
organizavę. kuris pasirodydavo švenc* 
minėjimo metu. Žodžiu, sąjunga "Vilnis" 
Rijaus lietuviams buvo būtina.

Bus daugiau

Lietuviai P. Amerikoje

ARGENTINA
PASIKEITĖ ALOS VALDYBA
Argentinoj veikia Argentinos Lietu

vių Organizacijų ir Spaudos Taryba, ku
rion įeina nors 11 organizacinių vienetų. 
Per rinkimus susidarė nauja ALOS Tary
ba: pirmininkas — architektas Arturo 
Kaminskas, vicepirmininkas - p. Leo
poldas Stankevičius, sekretorius - kun. 
Aug. Steigvilas, iždininkas - Adomas 
Burba.

Paskutiniame ALOS Tarybos posėdy
je buvo sudaryta švietimo komisija, ku
ri išdirbs šiems metams švietimo ir kul
tūrinio darbo pianą.

"Pas mus nieko nesigirdi apie sekantį 
VIII-jį Pietų Amerikos lietuvių kongre
są, kuris turėtų įvykti 1984 metais ar 
pas jus (Brazilijoj), ar Venezueloj", rašo 
ALOS sekretorius.

Deja, ir Brazilijoj apie tai nieko nesi
girdi. Venezuela buvo šiuo reikalu už
klausta, bet lig šiol jokio atsakymo. 0 
buvo numatyta SAN CASIMIRO mies
tas, netoli sostinės.

VENEZUELA
PAGERBTI MUSU TAUTIEČIAI
Praėjusio spalio 12 dieną — Imigran

tų šventės proga Venezuelos Respublikos 
Prezidentas Herrera Campins apdovano
jo garbės įvertinimo medaliu Venezuelos 
lietuvių kapelioną kun. Antaną Perku- 
mą, SDB ir Venezuelos Lietuvių Ben
druomenės pirminihką dr. Vytautą A. 
Dambravą.

Džiaugiamės nusipelnusių mūsų tau
tiečių pagerbimu.

GRĮŽTA KELIAUNINKAS
Kun. P. Urbaitis sevo kelionėse jau 

krypsta Brazilijos link. Išvykęs iš JAV- 
bių, prieš Kalėdas jau buvo Venezueloj. 
Jei kas nesukliudys, neužilgo turėtų atsi
rasti São Paule.
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KAIP HALINA MOŠINSKIENĖ 
GELBĖJO ŽYDE

Toji Marienne, jos tikra pavardė 
B. Taborysky — dabar gyvena Izraely, 
Haifos mieste. Jinai buvo toji iniciatorė, 
kuri Izraelio valdžios įstaigose pravedė 
visą, gana komplikuotą procesą, kad 
mano žmona, Halina Mošinskienė, gau
tų medali už žydu gelbėjimą, kad jai bu
tų pripažinta teisė pasodinti "teisuolių 
miškely" Jeruzalėje garbės medelį, ir 
kad jos garbei būtų pravesta speciali, ša
bai iškilminga ceremonija dideliame vals
tybiniame Yad Vashem Institute, kurio 
pilnas vardas yra "INSTITUTE FOR , 
THE REMEMBRANCE OF HEROES' 
AND MARTYRS", kas lietuviškai maž
daug skamba.taip: Institutas prisimini
mui herojų ir kankinių". Tad išeina,kad 
jinai tą 24 gegužės 1983 m. dieną buvo 
švenčiama kaipo herojė.

Ceremonijoje buvo, žinoma, ir Maria
nne - Taborysky. Paklausęs jos, "Na gi 
o kaip su Balzų, ar jinai apie tą žmogžu
dį pranešė kur reikia, tokiam Simon 
Wiesental Vienoje, ar kur kitur, tai jinai 
labai nustebusi, pažiurėjo į mane. "Aš? 
Apie Balzą"— Nagi jinai užmiršo tuos, 
kurie jai tiek blogo padarė.

Bet jinai per beveik 40 metų neužmir
šo tų, kurie, kaip mano žjnona, jai gyvy
bę išgelbėjo. Per 40 metų mus jieškojo. 
Surado Brazilijoj. Pravedė procesą Izrae
lio valdžioj. Žmona gavo, be diplomo, 
medalį su nuostabiu užrašu: Vienoj pu
sėj hebraiškai, kitoj pusėj prancūziškai: 
Quelquonque qui sauve une vie sauve 
i'univers entier", kas lietuviškai reiškia: 
kas išgelbsti bent vieną žmogaus gyvybę, 
tas išgelbsti visą visatą (pasakyta l'uni- 
vers, ne le monde, tai yra ne pasaulis, 
bet visata, kosmos).

Kas buvo autorius šių didelių, galin
gų žodžiu, aš nežinau. Bet žinau, kad 
tų žodžių nėra šv. Rašte. Girdėjau, kad 
juos parašė kažkoks hebrajų poetas, 
Vien iš tų žodžių sprendžiant, turi būti 
didelis poetas.

Bet grįždami prie Marianos, - turiu 
pasakyti, kad jinai negalėjo pamiršti tų 
žmonių, kurie jai gerą padarė, ir ieškojo 
mumper 40 metų. O kas jai bloga yra 
padaręs, tai... tuščia jų, blogį jinai pamir
šo.

Pasakyk, mielas skaitytojau, ar daug 
tokių kilnių žmonių tarp tikrų krikščio
nių pažįsti? Ir dassako, kad žydai yra 
kerštingi. Bet ar tai yra tiesa?

'Ora.HELGA HEflINpi
MÉDICA - GYDYTOJA

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

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

KALBAMA LI ETUVIŠKAI J
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Lietuvių Sąjungos Aliança nariui
VICTOR JAVAISAS

mirus, žmonai Marei, sūnui Algirdui, marčiai, anūkams ir artimie
siems, liūdesio valandoje, reiškia gilią užuojautą

Lietuvių Sąjungos-Alianęa
VALDYBA

KAS P BUVO
TAIP IR PARAŠIAU

praėjusio gruodžio 14 dieną "Socie
dade Brasileira de Educação e Integra
ção de Estudos Municipalistas" suruošė 
puikią vakarienę, j kurią sukvietė apie 
300 asmenų, civilių São Paulo miesto 
savivaldybos ir kariuomenės augštų pa
reigūnų. Vakarienės metu buvo apdova
noti įvairūs valdžios pareigūnai atsižy- 
mėjimo kryžiais bei žymenimis. Tarp jų 
buvo ir keli lietuvių kilmės asmenys. 
Tai p. Elena Pavilionienė, kuri buvo at
žymėta Nobre Dama komendatoriaus ti
tulu, paskui Ramiro Antonio Floriano 
Toledo (jo motina lietuvė) taip pat at
žymėtas komendatoriaus titulu su kry
žiumi ir pažymėjimu, ir lietuviams gerai 
pažįstamas Meldutis Laupinaitis, kuris, 
jau anksčiau gavęs "chanceler" pažymė
jimą, dabar gavo Didžiojo Kryžiaus titu
lą su žvaigžde ir tautine juosta su meda
liu. Pažymėtina, kad Meldutis yra "Re
vista Municipal" bendradarbis; per šį 
žurnalą jis skleis ir Lietuvos vardą.

Svečiu tarpe matėsi Kazimieras Bau
žys su žmona, Ona Mikšys, Adelė God- 
liauskienė, Antanas Rudys su žmona ir 
dar keliolika kitų.

Sveikinimų pagerbtiesiems ir linkėji
mų ir toliau skelbti Lietuvos vardą bei 
visom galimom jėgom prisidėti prie Lie
tuvos išlaisvinimo.

Ten buvęs Lietuvis
LT BRAZILUOS KELIAIS

Skambina tautietis iš São José dos 
Campos: "Mačiau pravažiuojant automo
bilį su lipinuku LT. Juk tai tarptautinis 
automobilistinis LIETUVOS ženklas. 
Ar Jūs tokių turite? Jei taip, tai pasiųs
kite nors tris".

Taip, ML-vos administracijoj galima 
gauti tokių LT LIETUVA automobiliams 
lipinuku. **

Kaip būtų gražu, jei Vasario 16-tajai 
V. Zelinoj, Kazimierinio Jubilėjaus pra
džiai kovo 4 São Paulo katedroj bei ki
tiems numatytiems minėjimams bei su
važiavimams automobiliais važiuojantie

» Tfwigaahfr 

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

Mini-sonibrinhas. tipo Italiano e Alemão

Vicente Vitor Banys Ltda.

Rua Coeiho BarradasJ04 ■ V. Prudente • Fone: 274-0677 Re&:2744886

ji tautiečiai visi savo automobilį at 
žymėtų šiuo taip reikšmingu ir gražiu li
pinuku — LT LIETUVA. Ir keliuose, ir 
gatvėse, ir aikštėse aiškiai matytųsi, kad 
Lietuva dar gyva. Ir kad Brazilijoj dar 
yra lietuvių. Ir nepėsčių.

MARGUČIAI
BRAZILU ŽURNALE
Moterų žurnalas MANEQUIM susido 

mėjo lietuviškais margučiai, kuriuos nch 
ri pristatyti savo skaitytojoms. Informa
cine ir iliustracine medžiaga apie margu
čius rūpinasi žurnalo bendradarbė Gize- 
lla.

SKAITYTOJAI PASISAKO

Gal ir daugiau skaitytojų turi tokią 
pačią nuolaiką kaip ir aš. Paėmusi 'Mū
sų Lietuvą", tuoj atverčiu paskutinį 
puslapį pasižiūrėti kokios naujienos mū
sų kolonijoj, kokie atsitikimai: kas mirė 
ir kas gimė, kas apsivedė, ir kitos žinios. 
Tik po to einu j pirmą puslapį ir, kaip 
gera skaitytoja lietuviško žodžio, priei
nu iki "Mūsų Lietuva em Português" 
arba "Ateitininkų Žodis" skyriaus. Ta
da atidedu ant "kada turėsiu laiko pa
skaitysiu", juk reikia visas laikraštis iš
skaityti.

Kodėl tokia nuotaika? Gėl jausmas, 
kad jauni žmonės neturi ko įdomaus 
parašyti. Bet skaitydama paskutinio 
numeri© "Mūsų Lietuvos" skyrių "Atei
tininkų Žodis", nustebau tų jaunuolių 
straipsniais. Supratimas Kalėdų reikš
mės ir krikščioniško nusiteikimo, ypa
tingai straipsnyje "Laiškas Kalėdų Se
neliui" yra subrendusio jsisamonijimo, 
krikščioniškos esmės ir pasielgimo iš
raiška.

Negalėjau praleisti šios progos pareikš
ti, kad verta skaityti "Ateitininkų Žodį" 
neatidedant ant "kada turėsiu laiko" 
arba "čia nieko įdomaus" ir pasveikinti 
šiuos jaunuolius, kurie turi tiek gerų 
minčių kitiems pateikti.

Angela Joteikaitė
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Savaitei bėgant
Nauji Metai — nauji lapai, daug kartų girdė

tas posakis. Nevisuomet tai yra tiesa. Dažniau 
nauji metai, o lapai, gyvenimas ir problemos 
yra tos pačios.

Laimei musų kolonijos gyvenime šie metai 
atnešė šiek tide ir pragiedrulių. Ir kaip tik 
apie vieną iš jU noriu pasikalbėti su skaityto
jais.

Jau daug kartų minėta problema — tai mū
sų lietuviškos mokyklos reikalai. Daug kartų 
svarstėme, daug kartų mėginome, bet nevisuo
met pasisekė bent dalinai tas problemas išrišti.

Iš tiesų tai nevien musų krašto problema. 
Ji randasi visur, kur tik lietuviai gyvena Pa
skaitai lietuvišką spaudą ir visur randi tas pa
čias raudas: mokyklėlės neveikia, mokinių 
skaičius mažėja, kai kur net ir yra sunkumų 
su pačiais mokytojais.

Pas mus visokie būdai buvo mėginta: gru
pėmis, atskirai, su žaidimais, su skautais. Ne
galima būtų pasakyti, kad nedėta pastangų. 
Vienokie ar kitokį rezultatai buvo pasiekti. 
Gal ne labai tobuli, bet geriau, negu nieko.

Šie metai mums atidarė duris j visai kitą 
kelią išmokti lietuviškai. BLBendruomenė su
sitarė su Katalikų Universiteto kalbų departa
mento vadovybe ruošti; lietuvių kalbos ir kul
tūros kursus pačiame universitete. Tuos kur- . 
sus galės lankyti nevien universiteto studentai, 
bet ir kiti asmenys, kurie domisi lietuvių kal
ba. Vartosime universiteto patalpas, mokslo 
priemones, projektorius, juosteles, užrašus- 
vadovėliss ir gale kurso bus duodami PUC — 
katalikų universiteto pažymėjimai.

Kursams vadovauti pakviesta rašytoja Hali
na Mošinskienė, kuri sudarys instruktorių gru
pę, daugumoje jau čia baigusių universitetus 
žmonių, kurie padės paruošti portugalų kalbo
je konspektus. Pamokos bent pradžioje, sulig 
daugumos studentų pareikštais norais, bus šeš
tadienio rytais.

Linguistikos departamento šefas prof. John 
Robert Schmitz vadovaus kurso darbams, pra
dės ruošti lituanistikos bibliotekai atrenkamos 
moms knygoms skyrių, kad studentai turėtų 
kalbai atitinkajną medžiagą. Dalj gaunamų 
pinigų skirs kaip tik tų įvairių knygų ir vado
vėlių įsigijimui.

Taigi, atsidarė dabar daug platesni vartai į 
lituanistiką visiems. Jeigu kam nebuvo tinka
mi priyatūs kurseliai, dabar jau universiteto 
lygio paskaitos. Jeigu vienam ar kitam nesino
rėjo sėsti su jaunimu tik pradedančiu kalbėti, 
galės įsirašyti į aukštesnį kursą ir domėtis litua
nistika kitame lygyje. Ateitis priklausys nuo 
mūsų pačių, nuo studentų skaičiaus. Supran
tama, kad mažiesiems pasilaka mums įprastos 
šeštadieninės mokyklėlės klasė, su dainomis, 
žaidimais ir trumpa pamokėta

Kursai turės prasidėti su kovo mėnesio pa
skaitų pradžia. Programas ir mokslo orientaci
ją gausime iš Illinois valstijos universiteto. Aiš
ku, konspektai vietoj anglų-lietuvių kalba, bus 
portugaių-lietuvių kalboje. Pasinaudosime 
amerikiečių lietuvių praskintu kelių, jų patirti
mi.

PUC universitetas praves propagandą pas 
save ir USP universiteto ribose, o lietuviai per 
"Mūsų Lietuvos" puslapius.

Taigi, šiemet yra tiesa: Nauji metai — nauji 
lapai.

LIETUVIU VEIKIMAS 
VIETINĖJ BRAZILU SPAUDOJ

buvusiam Lietuvos Užsienio Reikalų ministeriui, Lietuvos nepaprastam pa
siuntiniui Italijoje, Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos užsienyje 
šefui,

mirus
reiškiame gilią užuojautą p.p. Lozoraičiui šeimai ir visai lietuvių tautai, ne
tekusiai tokio kilnaus valstybininko, ir kartu liūdime —

Brazilijos Lietuvių Bendruomenė

NAUJU METU SUTIKIMAS VILA 
ZE LINOJ E

Dalis kolonijos lietuvių suėjo kartu, 
šj sykį Jaunimo Namuose, Naujų Metų 
sutikti.

Gražiai papuoštoj salėje, smarki mu
zika grojo — ir suaugusieji atsigaivino 
šokiuose. Vyresnieji ir jauni bendrai šo
ko karnavalą, bet samba ir fox-trotą, 
pirmieji entuziastiškai kirto.

Skanūs valgiai kaip visuomet. Neži
nau kodėl mažesnis skaičius žmonių, 
bet kurie dalyvavo buvo patenkinti,kad 
galėjo pabendrauti linksmoj lietuviškoj 
nuotakoj visi kartu: suaugę, maži ir jau
ni.

Dėl to, turime pripažinti nepailstan
čio klebono kun. Šeškevičiaus pastan
gas ir darbą, kad tai galėtų jvykti.

A. Jot ei kaitė

"BRANGESNI" SVEIKINIMAI
Tiek ML-vos redakcija-administracija, 

kiekšv. Kazimiero parapija bei atskiri 
jos nariai Kalėdų ir N. Metų proga gavo 
daug sveikinimų ir linkėjimų (net ir do
vanų). Sveikinimų iš aplinkinių kaimy
nų ir iš tolimesnių ML-vos skaitytojų 
bei parapiečių; sveikinimų taip pat ir iš 
toliau: JAV-bių, Kanados, Italijos, Švei
carijos, Argentinos, Venezuelos, Kolum
bijos, Japonijos... Už visa tai nuoširdus 

v • aciu.
Tačiau kati kurie iš artimesniųjų, gal 

iš to didelio nuoširdumo, ar tai skubė
dami, kad dar nepavėluotų, aespėjo net 
reikiamo pašto ženklo užklijuoti. Tada 
adresatams atėjo iš pašto pakvietimas 
ateiti atsiimti "gulinčią korespondenci
ją" Su kelione (150 f 150) ir padvigu- . 
bintu pašto tarifu (45 < 45), jau neskai
tant laiko, tokie sveikinimai tampa tik
rai dar... brangesni.
SVEČIAS IS JAV-bkj

Per Naujus Metus j São Paulą atskri
do svečias iš Čikagos, Vytautas M i kūnas, 
Skautų Akademikų Vydūno Fondo pir
mininkas. Jis keliavo su ekskursija iš 
Čikagos j Rijų;ir j São Paulą užsuko tik 
ant greitųjų. Dalyvavo N. Metų rytą 11 
valandos Mišiose Zelinoje ir N. Metų 
pietuose Ramovėje. Susitiko seną moks
lo draugą kun. J. Šeškevičių ir aplankė' 
Sv..Kazimiero parapiją bei ML spaustu
vę.

Dienrašty "FOLHA DE SÃO PAU
LO Ilustrada" žuraalistas Tavares de Mi
randa turi savo skiltį, kuri, sako, yra 
kultūros žmonių labiausiai skaitoma skil
tis (A coluna mais lida de São Paulo). 
Mūsų tautiečiui Henrique L Alves (Hen
rikui Lošinskui) tarpininkaujant, gruo
džio 13 dienos laidoj patalpino dvi, 
mus artimai liečiančias, informacijas:
ATSILIEPIA BŪVĖS ATS. REDAKTO
RIUS

Dr. José Ferreira Carrato, buvęs ilga
metis ML-vos atsakingasis redaktorius, 
pakviestas į ML-vos 35-mečio šventę, at
sakė iš Ribeirão Preto, išreikšdamas re
daktoriui, "ao querido jornal "MUSU 
LIETUVA" iršv. Kazimiero parapijai 
bei visiems tautiečiams ištvermės ir sėk
mės.
KALĖDINIAI SVEIKINIMAI

"Gimęs Kristus teišlieja jūsų dvasioje 
daug savo paguodos ir malonių. To norė; 
čiau palinkėti ir mieliems šv. Kazimiero 
parapijos pažįstamiems tautiečiams bei 
tautietėms. Juos kitados kalėdodavau, 
o dabar taip toli nuo jų. Tačiau jie man 
ir artimi, nes dvasiai nėra tolių, ir meilė 
visus apglėbia", rašo R. Petras Daugintis, 
SJ, iš Čikagos.

Ir kun. Stasys Šileika, iš Montrealio, 
sveikina visus bičiulius. Ir priduriaVSičia 
smarkiai ruošiamės kazimieriniams me
tams: pakvietėm Popiežių užsukti j mū
sų parapiją, organizuojam kelionę j Ro
mą ir Šv. Žemę, remontuojam kleboniją 
ir bažnyčią... Aplankiau 300 savo parapi
jų židinių. Po vienerių metų mašinos 
skaitliukas rodė 66.000 km."

Šalpos ratelis
Prie Šalpos Ratelio praėjusį gruodžio 

(dezembro) mėnesį savo įnašu prisidėjo:
Dz. Saulytis (mėn.).................. Cr. 500,
Jonas Jakatanvisky (Mėn.)...... Cr.3.500,
Celia Mitrulienė.......................Cr.3.000,
LSąjunga-Aliança (mėn.)...... Cr.20.000,

Aukotojams Lai Viešpats atlygina.
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MŪSŲ ŽINIOS
KAZIMIERINIAI META!

Viso pasaulio lietuviai įėjome į Jubil
iejinius Sv. Kazimiero Metus. Nors mes 
čia uficialiai juos pradėsime, kartu su 
Popiežium Romoje, kovo 4 dieną, ta
čiau jau esame musų didžiausio Jubi lė- 
jaus Metuose.

"Tai labai reta proga — rašo vysk. 
Antanas Deksnys kad Lietuva ir lie
tuviai per visuotinę Bažnyčią gali išeiti ' 
j platų pasaulį minėjimui savo šventojo 
Globėjo. Nors jis gyveno prieš penkis 
šimtus metų, bet jo praktikuotos dory
bės nenubluko amžių tėkmėje, o šian
dien jos prasiveržia kaip šviesūs ir šilti 
spinduliai pro tamsiai apniukusį pasau
lį ir Lietuvos žemę".

Europos lietuvių vyskupas dar kvie
čia nepasitenkinti vien tik Šventojo^ 
kokiu tai paminėjimu savo tarpe: "Išei
kime viešumon švęsti šv. Kazimiero ju- 
bilėjaus" įsidėmėtinas mūsų Ganytojo 
pabrėžimas: "Į tą minėjimą bandykime 
įtraukti ir vietos visuomenę bei spaudą".

Ką mes bandome daryti čia, Brazili
joj.

Bendra jubilėjaus šventimo progra
ma jau buvo paskelbta kiek anksčiau.

Sekančiuose ML-vos numeriuose Ka- 
zimierinio Jubilėjaus Komitetas pateiks 
konkretesnę programą, su vienokiu ar 
kitokiu pasireiškimu kiekvieną mėnesį. 
| tą programą aktyviai įeina ir vietiniai, 
brazilai.

Negalima užmiršti, kad šv. Kazimie
rą šiemet mini ne tik lietuviai ir Lietu
va, o ir visa Bažnyčia. Juk jis — visuoti
nės Bažnyčios šventasis. Tad negalime 
užsidaryti patys, nei uždaryti šv. Kazi
mierą, ven tik mūsų lietuvių, "kieme
ly", ir vien tik mes aplink ji "šokti ir 
dainuoti". Mes prisidedame prie Bažny
čios ruošiamo jo paminėjimo ir, kur 
reikia ir galima, imam tam minėjimui 
vadovauti.

Tad visi krikščionys katalikai turi 
teisę — ir pareigą — galimai giliau pažin
ti Kazimierą, kaip Bažnyčios šventąjį; 
susižavėti jo dorybių patrauklumu , 
šauktis jo, kaip šventojo, pagalbos ypač 
dvasinio gyvenimo reikaluose Juk jis 
— šventasis; tai Dievo duotas švyturys 
Kristaus Bažnyčiai.

Užtat reikia mums patiems giliau jį 
pažinti, kad galėtume ir kitus su juo su
pažindinti.

Kun. Pr. Gavėnas

CHORAS PERUIBÉJE
Lietuviška giesmė gražiai nuskambėjo 

per šeštadienio (17-tą gruodžio) vakari
nes Mišias, kurias atnašavo Prel. Pijus 
Ragažinskas, Peruibės miestelyje.

Šį sykį pats burmistras ir Turismo Se
kretorius prašė per ponią Olgą V. Pineda
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Administracija

Šio ML numerio
r GARBĖS LEIDĖJA

ONA SERMUKSNIENE

Šiai lietuviškos spaudos rėmėjai reiškiame širdingą 
padėką ir geriausius linkėjimus.

Aliança Lituana Brasileira de Beneficência
e Assistência Social

Cumprindo as determinações dos Estatutos os Artigos 29 e 33, convoca os 
seus sócios para a Assembléia Geral Ordinária a realizar-se no dia 29 de Janeiro 
de 1984 às 17 horas, na séde própria à Rua Lituânia, 67, bairro da Moóca,nes
ta Capital, a fim de deliberarem a seguinte Ordem do Dia:

a) — Abertura e a leitura da Ata anterior,
b) - Relatório da Diretoria,
c) — Relatório e balancete da Tesouraria,
d) — Relatório e seus pareceres da Comissão Revisora,
e) — Vários assuntos de interesse da Aliança.
Não havendo numero legal para a reunião em primeira convocação, ficam os 

sentiores Associados convocados desde já para se reunirem em segunda convoca
ção às 17,30 horas no mesmo dia e local, considerando válida a reunião com 
qualquer número de sócios reunidos.

São Paulo, 11 de Janeiro de 1984
Secretária

Anielé Dutkus

Marcos lietuvių pasirodymo, o jinai tuo 
pasirūpino.

Susidarėme grupė buvusių Mokos ir 
V. Zelinos choristų, iš viso 14 figūrų ir 
vadovaujami Liudo Ralicko pagiedojo
me kalėdines giesmes, keturiais balsais. 
Buvusieji bažnyčioje lietuviai, o taip 
pat ir brazilai, gyrė garsų harmoniją.

Po Mišių vaišinantis pas ponią 0lgą, 
vėl lietuviškos dainos skambėjo iki vė
laus vakaro. Kitą dieną brazilai kaimy
nai sveikino mus, kad palinksminome 
tylų, ramų vakarą linksmais aidais.

A. Joteikaitė

ATVYKSTA SVEČIAS
Prof. Tėvas Jonas Sukackas, SJ, žada 

iš Montevideo atvykti pas mus, j São 
Paulą, savo "atostogoms". Atvyks po 
sausio 15 dienos.

Paprašytas, galimai ir religiniai patar
nauti lietuviams šių jau Kazimierinių me
tų proga, rašo: "Stengsiuosi patarnauti, 
kiek galėsiu. Sukaupęs esu savo dėmesį 
ir j portugalų kalbą; norėčiau taip pat, 
reikalui esant, šventas Mišias atlaikyti 
portugališkai, bent kokiai savaitei praė
jus nuo mano atvykimo. Gal kas mane 
pamokys braziliško ištarimo".

Tenka tik stebėtis, kad toks jau ne 
pirmosios jaunystės mūsų tautietis (gi
męs 1914 m), ir tik bandąs laikinai atvyk
ti Brazilijon, taip stengiasi pramokti por

Presidente
Alexandre Bumblis

tugališkai, kad ta kalba net Mišias galėtų 
laikyti, kai tuo tarpu mūsų žaliasis jauni 
mėlis, jau daug, jei įstengia lietuviškai 
"Labas" pasakyti, o per Mišias (jei kada 
jose dalyvauja), tai dar neįstengia nei 
"Amen" atsakyti...

Betgi negali taip tęstis. Per Kazimieri- 
nius metus daug kas turi pasikeisti. Tu
rim visi pagyvėti, atsinaujinti 
"MŪSŲ LIETUVOS" SUKAKTIS

"Lietuvių laikraštis MŪSŲ LIETUVA 
paminėjo 35 nenutraukto veikimo me
tus. Laikraštis turi kaip direktorių Vy
tautą Bacevičių ir redaktorius kun. Pra
ną Gavėną ir kun. Petrą Rukšj. Paminė
jimas įvyko pietumis, kurie buvo V. Ze- 
linos parapijos salėje".

SV. KAZIMIERO JUBILÉJUS
"Komendatorius Jonas Rimša ir jo 

žmona ponia Paula gyvaüprisidés prie 
šv. Kazimiero, lietuvių jaunimo globėjo, 
jubilėjaus. Bus pravestas brazilų tauti
nio pobūdžio konkursas ir premijuotas 
geriausias aliejinis paveikslas, atvaizdua 
jąs šv. Kazimierą. Kultūrinis Francisco 
Matarazzo centras (Centro Cultural 
Francisco Matarazzo Sobrinho) prie to 
prisidės".

IrpatsTavare de Miranda žada gyvai 
prisidėti prie Kazimierinio Jubiįejaus, 
talpindamas savo skilty mūsų jam teikia
mas informacijas.
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