
Lietuvių Sąjungos-Alianęa suruoštų išleistuvių p. Povilui Gaučiui, 1984 m. liepos 22 d. dalyviai: p. Aleksandras Bumblis, Norbertas Stasiu
lionis, Sąjungos- Aliança pirmininkas ir vice-pirmininkas, p. Povilas Gaudys, rašytojas Henrique Lošinskas Alves, Jonas Tatarunas ir Alfon
sas Kublickas, BLB-nės pirmininkas ir vice-pirmininkas.

Kons. p. Povilui Gaučiui išleistuvių dalyviai įteikė sekantį pagerbimo raštą:
Lietuvių Sąjunga, Lietuvių Bendruomenė ir visa São Paulo Lietuvių kolonija, São Paulo mieste, po 43 metų, per iškilmingus pietus turėjo 

vėl malonumą savo tarpe pagerbti Lietuvos Konsulą — Povilą GauČj, Lietuvių Sąjungos rūmuose.
Šis susitikimas tegu sutvirtina lietuvišką susipratimą tarp musų ir tegu mūsų konsulas nusiveža geriausius prisiminimus iš São Paulo lietu

vių kolonijos.
São Paulo, 1984 m. liepos 22 d.

Pasirašė 46 dalyviai
nuotrauka A. Veros Tatarunienés

PABALTIJO BYLA ŽENEVOS POSĖDŽIUOSE

Jungtiniu Tautu Organizacijos žmo
gaus teisiu komisija, neseniai Ženevoje 
užbaigusi šių metu darbo sesiją galutinai 
patvirtino konvencijos projektą prieš 
žmonių kankinimą. Konvencijoje, kuri 
bus pateikta svarstymui Jungtinių Tau
tu generalinei asemblejai, įsakmiai pa
brėžiama, kad jokiomis aplinkybėmis — 
nei karo, nei politiniu neramumu, nei 
kitais atvejais, aegali būti panaudojamos 

prieš žmogaus kankinimo priemones.
• Valstybės, be to, negalės išduoti kitiem 
kraštam asmenų arba juos ištremti,jei 
tiem asmenim kituose kraštuose gresia 
kankinimo pavojus. Kaip ankstesnėse 
Jungtiniu Tautu žmogaus teisiu komi
sijos darbo sesijose, taip ir šioje pasku
tinėje buvo apsvarstyta žmogaus teisiu 
padėtis įvairiuose pasaulio kraštuose. 
Jungti n i pjArn^^cVąl^i ii delega
tas, vienoje^albpj^ą^kaUind^mas so

vietu valdžią žmogaus teisiu pažeidi
mais, įsakmiai paminėjo Pabaltijo kraš
tus. Amerikiečiu delegatas priminė,kad 
trys Pabaltijo valstybės buvo smurtu j- 
jungtos į Sovietu Sąjungą prieš tą tautu 
norą, kad Antrojo pasaulinio karo me
tu ir pokario metais tūkstančiai pabal- 
tiečiu buvo ištremti j Sibirą, ju vieton 
įkurdinant rusus, tuo būdu siekiant 
surusinti minėruosius kraštus.

Draugas
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"LAISVAS APSISPRENDIMAS VISŲ 
TAUTŲ TEISĖ7

Prezidentas Reaganas gegužės 23 d. 
pareiškė, kad Amerika tebėra "tvirtai 
įsipareigojusi palaikyti laisvės ir žmo
gaus teisiu principus". Savo laiške 
Amerikos Rytu Europiečiu Etninei 
Konferencijai, Reaganas pagyrė jos vei
klą ir laisvės idealu skleidimą. Apie 
jos narius jis taip išsireiškė:

"Juos jungia bendras rūpestis — jų 
kilmės pavergtu kraštu likimas. Jie pa
kartotinai pademonstravo savo nesvy
ruojanti įsipareigojimą remti Rytų-Vi- 
durio Europos, Pabaltijo valstybių, ir 
Sovietu Sąjungos tautu laisvės ir oru
mo reikalą". Anot Reagano, "laisvas 
apsisprendimas, valstybinė nepriklau
somybė ir teisė pasirinkti savo valdy- 
mosi formą nėra keliu tautu privilegi
ja, bet visų tautu neatimamos teisės".

Konferencijos iškilmingos vakarie
nės metu, gegužės 25 d., Tautinė Ce- 
koslovaku Taryba įteikė ambasadoriui
Maksui Kampeimanui Tomo Masaryko 
vardo premiją už jo nuopelnus žmo
gaus teisiu veikloje. Savo kalboje Kam- 
pelmanas ragino Konferencijos narius 
neleisti amerikiečiams pamiršti, kas 
atsitiko Rytu Europos šalyse. Jis pri
dūrė, jog Afganistaną jau pradedama 
pamiršti. Sovietu Sąjunga, pasak Kam- 
pelmano, yra baime paremta visuome
nė, valdoma vienas kito bijančiu seniu. 
Tokia visuomenė tegali išsilaikyti po
licijos pagalba, ir todėl, "šioje kovoje 
už žmonių širdis ir protus, mes turi
me nuolat demonstruoti, kas ji ištik- 
ruju yra".

Etninė Konferencija koordinuoja 
įvairiu tautiniu grupių veiklą žmogaus 
teisiu srityje. Joje atstovaujami bulga
ru, čeku, estu latviu, lenkų, lietuviu, 
slovaku, vengru ir ukrainiečiu kilmės 
amerikiečiai. (ELTA)

PAVOJINGI LAPELIAI VILNIAUS 
UNIVERSITETE

New Yorke leidžiama, Vilniaus kvis- 
linginių įstaigų dalinai užpildoma, 
Maskvai ruporu tarnaujanti Laisvė ko
vo 30 d. numeryje susirūpino išeivijos 

jaunimo politine veikla. Straipsnio 
"Jaunimas reakcinės išeivijos planuo
se" autorius Virgilijus Liauška tvirtina, 
kad Reagano administracija nori "įkin
kyti" išeiviškąjj jaunimą į "ardomąją 
veiklą prieš Tarybų Sąjungą". Jis pasa
koja, kad lankantis turistams Vilniaus 
universitete, vienas ju, Akstinas, atsis
kyręs nuo grupės pradėjo koridoriuo
se mėtyti antitarybinius lapelius. Tai 
pastebėję studentai Liubinskas ir Ma
lakauskas sulaikė, Akstiną, sutinko jo 
išmėtytus lapelius, o jį patį perdavė 
milicijai". Anot Liauškos, tai rodo, 
kad Lietuvos jaunimas nesutinka su 
tokiais "kuttūriniais mainais" ir "mo
ka pažaboti neprašytus vakarietiškos 
dezinformacijos platintojus". Jis pa- t 
miršta pridurti, kad laisvi universitetai 
atviri visoms idėjoms ir ju koridorių 
nepatruliuoja saugumiečiai, "draugovi
ninkai" ir komjaunimo šnipeliai, kurie 
nėra tapatūs lietuviu jaunimui. (ELTA)

PRANCŪZIJA
Pabaltijo Valstybės Prancūzų spaudo
je

Pabaltijo valstybės vis dažniau links
niuojamos prancūzu spaudoje. Čia ke
letas pavyzdžiu iš stambaus straipsnių 
pluošto, kurį surinko ELTOS biulete
nio prancūzų k. redaktorė Birutė Vens- 
kuvienė. Daugelyje straipsniu panau
dota ELTOS medžiaga.

Mėnraščio Missi 1983 m. lapkričio 
numeryje išspausdintas gausiai ilius
truotas ir ilgas straipsnis "Buvo trys 
mažos šalys". Jame rašoma, kad "di
džiulės sovietinės imperijos vakarinia
me pakraštyje yra trys Pabaltijo šalys, 
kuriu gyvybingumas toli prašoka ju 
siauras sienas... [jungtos j SSSRs-ą, 
šios trys šalys ištausojo iš savo dar ne
senos nepriklausomybės tvirtą valią 
gyventi ir veikti, kurios dėka jos turi 
ryškią individualybę ir našesnę gamy
bą už kitas sovietines šalis... Lietuva 
turi ryškiausią politinę, kultūrinę ir re
liginę asmenybę. Lietuviai nerimsta 
įsprausti tarp sovietiniu respublikų, 
nes jie yra iš seno įpratę prie didelių 
žygdarbiu; jų ilga istorija juos įpratino 
plačiai (ir laisvai) kvėpuoti ir milijonas
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jų gyvena užsienyje".
Paryžiaus dienraščio Le Monde ge

gužes 20-21 d. numeryje Denis Parini 
apžvelgia Pabaltijo tautų istoriją iki so
vietinės aneksijos 1940 m. Savo straips
nį "Pamirštas Pabaltijo valstybių gyve
nimas ir mirtis" jis pradeda 1934 m. 
įvykusio perversmo Latvijoje aprašy
mu. Parini kalba apie "tautinio išsi
laisvinimo karą" 1918-1920 m., taikos 
sutartį su Sovietų Sąjunga, plačią že
mės reformą, ir "autoritariniu" reži
mu įvedimą, remdamasis Stuart R. 
Schramm'o ir George von Rauch'o 
knygomis apie Pabaltijį.

Ypač didelio dėmesio prancūzų 
spaudoje susilaukė Popiežiaus Jono 
Pauliaus II-jo pasisakymai apie Lietu
vą Sv. Kazimiero sukakties proga. Bū
dinga antraštė: "Lietuva unikali kata
likybės "tvirtovė" Sovietų Sąjungoje". 
(Le Journal Quotidien Rhone Alpes, 
1984 m. kovo 5 d.). Daugelis laikraš
čiu paminėjo kunigu Svarinsko ir Tam- 
kevičiaus suėmimą bei įkalinimą.

(ELTA)

ESTŲ IR LATVIŲ SUVAŽIAVIMAI
Liepos 8-15 dienomis Toronte vyks

ta ketvirtasis pasaulio estų kultūros, 
meno ir sporto festivalis, kuriame lau
kiama apie 2.000 aktyvių dalyvių ir 
apie 20.000 žiūrovų. Festivalio metu 
posėdžiaus pasaulio estų atstovai, dau
gelis organizacijų.

Pirmasis estų festivalis įvyko 1869 
m. Tartu mieste. Išeiviai estai rengė 
apygardinius festivalius JAV-ėse, Sve 
dijoje ir Australijoje. Pirmasis pasauli
nis festivalis įvyko Toronte 1972 m., 
antrasis — Baltimorėje 1976 m., o tre
čiasis — Švedijoje 1980 m.

Pasaulio latvių suvažiavimas vyks 
liepos 28 — rugpjūčio 4 d. Mūnstery- 
je, V. Vokietijoje. Programos centre - 
dainų šventė. Pasaulio Laisvųjų Latviu 
Federacijos valdybos nariai susirinks 
posėdžiui iš Siaurės bei Pietų Ameri
kos, Australijos ir Europos. (ELTA)

DR. JONAS NICtPOtôllO
CIRURGIÃO bENTlSTA

CROSP. 6049

Rua Cap. Pacheco Chaves, 1206 
V. Prudente — Fone: 273-6606

E^GEí^HmR TQPQGRffiCfl S/C LTOfl.

. Alameda Jaú, 1863 - Apto 32 -

2



NR. 29 (1868) 1984.VI1.26

D. BRITANIJA

Britu Parlamentas ragina vakarus ak
tyviau remti pavergtas tautas

1983 m. rugsėjo 29 d. Europos Ta
ryboje (Council of Europe) buvo svars
toma vokiečiu etninės mažumas SSRS- 
oje padėtis. Diskusijų metu kalbą pa
sakė britu parlamentaras John Wikin- 
son. Europos Laisvės Tarybos (Euro
pean -Freedom Council) pirmininkas. 
Jo kalbos tekstas buvo išspausdintas 
periodinio leidinio ABN Corresponden
ce 1984 m. kovo-balandžio numeryje.

Wilkinson pagyrė V. Vokietijos at
stovo dr. Jagerio pranešimą apie vo
kiečiu persekiojimą SSRS-oje ir kriti
kavo tuos vakariečius, kurie, pasitei
sindami koegzistencijos meile, siūlo, 
kad Vakarai tylėtu apie neteisybę ir 
teisiu pažeidinėjimą Sovietu Sąjungoje. 
Jis paminėjo Švedijos minister) pirmi
ninką, kuris rugsėjo 28 d. pasmerkė 

priespaudą Čekoslovakijoje, bet net 
neužsiminė apie "daug blogesnę padė
tį Sovietu Sąjungoje". Tik kai kiti par
lamentarai suskato jj klausinėti, jis su
tiko, jog /'Švedijos kaimyninėse tauto
se, Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje, ku
rios buvo ginklo jėga įjungtos j Sovie
tu Sąjungą, pažeidinėjamos žmogaus 
teisės".

Wilkinsonas paragino Vakaru vyriau
sybes sustiprinti transliacijas j SSRS-ą 
ne tik rusu kalba, bet ir lietuviu,latviu, 
estu bei kitomis kalbomis. Jis taip pat 
pasiūlė, kad Europos Taryba liepos 
mėnesį paminėtu Pavergtu Tautų savai
tę. (ELTA)

PRANCŪZIJA
38 Prancūzu Vyskupai pasisako Sva
rinsko ir Tamkevičiaus reikalu

ELTOS prancūzu k. redaktorė Biru
tė Venskuvienė pranešė, kad birželio 
pradžioje jau 38 Prancūzijos vyskupai 
buvo pasirašę po Sovietu Sąjungos vy
riausybei adresuota peticija, kurioje 
pasisakoma prieš kun. A. Svarinsko ir 
kun. S. Tamkevičiaus kalinimą, šiuo 
metu parašai teberenkami visoje Pran
cūzijoje. Peticiją paruošė tarptautinės 
Christian Solidarity International orga
nizacijos prancūzu skyrius. (ELTA)

AUKA PRISIDĖK PRIE LIETUVIŠKOS 
SPAUDOS IŠLAIKYMO

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

Mini-sombrihhas. tipo Italiano e Alemão
t

Vicente Vitor Banys Ltda.

Rua Coelho BarradasJ04 • V. Prudente • Fone: 274X5677
»" 1 H' I.........................      III i .„H»W IIL-JM

Res.: 2744886

MŪSŲ LIETUVA

Nelikime mes tylinti bažnyčia
BRAZILŲ ARKIVYSKUPAS SKEL
BIA MOBILIZACIJĄ LIETUVAI 
IŠLAISVINTI

Birželio 17 buvo tautinė brazilu 
Maldos Diena už Lietuvą. São Paulo 
katedroje pamaldas už Lietuvą laikė 
Brazilijos Vyskupu Konferencijos ge
neralinis sekretorius, vysk. Dom. Lu
ciano.

Patanos valstijos sostinės, Kuritibos, 
arkivyskupas Dom Pedro Fedalto ta 
proga parašė straipsnius apie Lietuvą 
dviem laikraščiam ir perdavė savo bal
są už Lietuvą per dvi radijo stotis, ku
riu viena pasiekia visą Brazilijos terito
riją. "Voz do Paraná (Paranos balsas)" 
savaitraštis patiekia per dvigubą stul
pelį beveik viso puslapio "Ganytojo 
balsą", kuris užvardintas "Lietuva yra 
verta mūsų solidarumo". Pasakoja ar
kivyskupas gavęs Brazilijos lietuviu 
kunigu vienybė pirmininko, kun. Pr. 
Gavėno, laišką, kuriame rašantysis sa
kąs: "Lietuva verta mūsų solidarumo"; 
ir tuo pačiu prašąs, kad gausiausioji 
Kataliku Bažnyčioje Brazilijos Vysku
pu Konferencija pakeltu balsą ir reika
lautu iš rusu valdžios šiais šv. Kazimie
ro V. šimtmečio minėjimo metais grą
žinti Lietuvos katalikams tautinę šv. 
Kazimiero šventovę, kuri dabar ateiz
mo muziejus, ir Vilniaus katedrą, pa-s 
verstą meno galerija.

Ir pasakoja arkivyskupas Lietuvos 
istoriją. Klausytojo ausims ir prieš 
skaitytojo akis taip ir prisistato Lietu
va, kuri Europoj paskutinė priėmė 
krikštą; prabėga Mindaugas, Popiežiaus 
vainikuotas pirmuoju Lietuvos karaliu
mi; Štai Vytautas, kuris iškėlė Lietu
vos vardą ir politinę galią j Europoj 
p.rmaujančiu valstybių rangą, ir dėl 
to vadinamas "didžiuoju"; Lietuva gy
nė Europą nuo mongolu ir totorių ir 
pastojo kelią besiveržiantiems germa
nams ir muzulmonams. Paskui, augant 
germanu ir maksviečiu galybei, Lietu
va susijungė su Lenkija, tačiau abi 
valstybės taip susilpnėjo, kad kaimy
nai jas pasidalino — ir užpuolė 120 
metu vergija.

Dom Fedalto savo "Ganytojo balse" 
tęsia, tartum būtu istorijos pamoka: 
Atgavus nepriklausomybę, Lietuva su
klestėjo: žemės reforma, pramonė,mo
kyklos, menas, kultūra, gerbūvis (ir 
patiekia statistikas). Tačiau neilgam...

’ Ir primena arkivyskupas rusu ir vokie
čiu okupacijas, žudynes, persekiojimus,

3■ i _  ,i   —IS— 
trėmimus... kun. Alfonsą Svarinską, 
kun. Sigitą Tamkevičiu, Vilniaus arki
vyskupą Julijoną Steponavičių...

Ir griežtai pabrėžia: "Lietuviu tauta 
turi teisę būti nepriklausoma... Jokia, 
tauta negali būti kitos užimta, kitos 
pavergta".

Čia prisistato liūdnas konstatavimas 
ir reikalinga išvada: "Kalbama apie Ty
los Bažnyčią už geležinės uždangos. 
Betgi ar nesam mes tos geležinės už
dangos krikščionys, jei nedrįstam at
verti burnos? Turim kelti balsą prieš 
tokią neteisybę lietuviu tautos atžvil
giu. Lietuva verta mūsų solidarumo".

Ir konkrečiai siūlo: "Reikia sudary
ti maldos grandinę. Iš šitos maldų gran
dinės turi išsivystyti organizacija, kuri 
skatintu kampaniją ir už politinę Lie
tuvos laisvę — su valdžia, kuri užtik
rintu lietuviu tautai reJginę laisvę.

Lietuviu tauta tikrai verta mūsų so
lidarumo. Verta, kaip tauta; verta, 
kaip kataliku tauta. Tai vienintelė tik
rai katalikiška šalis nelemtoj rusu im
perijoj.

Ši sekmadienį, birželio 17, yra mal
dos ir mobilizacijos diena už Lietuvos 
išlaisvinimą iš sovietu jungo.

Nelikim 'tylinti bažnyčia' ".
Atskirai pridėtam kun. Pr. Gavėnui 

laiške arkivyskupas dėkoja už j jj su
dėtą pasitikėjimą rašant jam laišką, už 
SÃO CASIMIRO biografiją bei prijung
tą informacinę medžiagą apie Lietuvą. 
Ir priduria: "Ir Dievo Kūno šventėj 
(birželio 21 d.), prieš didelę maldinin
ku minią, visus kviečiau solidarizuoti 
su lietuviais, kovoti už Lietuvos išsi
laisvinimą". Ir dar pastebi: "Jei kiek
vienas Brazilijos vyskupas savo vysku
pijoj ką nors padarys šiuo atžvilgiu, 
manau, kad gali susidaryti tikra kam
panija už Lietuvą". (KPG)

Ar nevertėtu tokiam lietuviu tautos 
gynėjui nors padėkos laiškutį parašyti? 
Ir tai iŠ įvairiu vietovių bei šalių (ir 
betkokia kalba). Būtu gerai ir tiesiogiai 
jam siūsti aktualios informacijos apie 
Lietuvą.
Adresas: Excmo: Dom Pedro Fedalto 

D D. Arcebispo de Curitiba 
Rua Dr. Keller, 450 
80.000 CURITIBA, Pa. 
Brasil
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MINĖJIMAS ARGENTINOJE

UEmiÀI PASAUM
ŠOKIŲ FESTIVALIS

Vll-tas Tautinių Šokių festivalis įvy
ko liepos mėnesio 1a. dieną, Klevelan- 
de, sporto žaidynių stadijone, vadina
mam Koliziejumi. Stadijonas, kuriame 
telpa 17.000 žmonių, šj kart? nebuvo 
pripildytas. Galima sakyti, kad buvo 
pusė jo laisvų vietų, apskaičiuota apie
7.000 žiūrovų.'Gaila, kad ne visi galė
jo j Klevelandę važiuoti, bet pagirtina desius sudarė gražų vaizdą ir kas pir-
kad autobusais toks skaičius privažša- mą sykj matė tokj festivalį, stebėjo sa
vo lietuvių iš visų JAV kraštų bei iš žavėtas.

Šokėjai šoka MALŪNĄ VII Lietuvių Tautinių šokių šventėje Clevelande.
Jono Tamulaičio nuotrauka

VENEZUELA
Pietų Amerikos lietuvių kongresas

Liepos 21—25 dienomis Caracas, 
Venesueloje, įvyks VIII Pietų Ameri
kos lietuvių kongresas, kurio rengėja 
yra Venezuelos Lietuvių Bendruomenė, 
vadovaujama dr. Vytauto Dambravos. 
Kongreso metu bus paminėtas Sv. Ka
zimiero jubiliejus, o taip pat ir Lietu
vos karaliaus Mindaugo krikštas bei jo 
vainikavimas. įžanginę kongreso pa
skaitę skaityti pakviestas Lietuvių In
formacijos Centro direktorius kun. K. 
Pugevičius. PLB valdybai kongrese at- 
stovaus vicepirmininkė Milda Lenkaus
kienė, o PLJS valdybai Guoda Anta
naitytė.

Brazilijos Lietuvių Bendruomenė į 
VIII PAL Kongresę siunčia, kaip savo 
atstovę, kun. Pr. Gavėnę.

Toronto ir Hamiltono.
Tikrai jaudino matyti perpildytą 

stadijono aikštę lietuviško jaunimo,šo
kėjų. Iš Pietų Amerikos atstovavo B ra 
zilijai šokių grupė "Nemunas", o "In
karas" Argentinai.

Šokiai dailūs, prirengti ponios Regi- 
nienės. Judesiai ir figūros išreiškiant 
sią klės, malūno, arba blezdingėlės ju-

HAVAJAI
Lietuvaitė—mokytoja

Havajų sostinėje Honoiule gyvena 
ir dirba viena lietuvaitė — seselė Mari
ja Serafiną (Maziliauskaitė), priklau
santi Šventųjų Širdžių vienuolijai. Gi
musi 1907 m. prie Punsko, Suvalkų 
apylinkėje. Persikėlusi j Kalvarija, I Di
džiojo karo metus praleido Rusijoj^ 
Grįžusi Lietuvon, 1932 m. išvyko j 
Olandija ir ten įstojo į minėt? vienuo- 
liję. 1937 m. išvyko kaip misionierė į 
Havajus. Čia buvo paskirta mokytojau
ti vietinių seselių vadovaujamoje mo
kykloje. Nors toli nuo Lietuvos ir lie
tuvių, lietuviškai neužmiršo — ir domi
si lietuvių gyvenimu.

MÜSU LIETUVOS PRENUMERATA 
GALIMA UŽSIMOKĖTI TAIP PAT 
ZELINOS PARAPIJOS KLEBONU*

Seniausia Pietų Amerikos lietuvių 
organizacija, SuJvienijimas Lietuvių 
Argentinoje, liepos m. švenčia 70 m. 
gyvavimo sukkktj.

Jie maloniai pakvietė BLB-nės val
dybę dalyvauti liepos 15 d. rengiamo
se iškilmėse.

Sunki Šio krašto ekonominė padė
tis pasunkina taip pat išvažiavimę į už
sienį, taip kad nei vienas BLB-nės vai
dybos narys nepasiryžo vykti į minėji
mu.

BLB-nės valdybos vardu tačiau bu
vo pasiųsta sveikinimo ir linkėjimų te
legrama.

Dabartinis Susivienijimo Lietuvių 
Argentinoje pirmininkas yra R. Stalio- 
raitis, sekretorė, A. Mikučionytė.

Minėjimo Ruošos Komitetą sudaro 
L Stankevičius, A. Stalioraitis, H. Le
van iavičius ir H. Spreafico.

BLB-nės valdyba dėkoja už pakvie
timą.
PASIKEITĖ VALDYBA

Urugvajaus Lietuvių Kultūros Drau
gija malonėjo pasiųsti BLB-nei naujos 
išrinktos valdybos sęstatę, kurią suda
ro:

Pirm: Lida Petrauskas de Oliveira 
Vicepirm: Francisco Baliukonis 
Sekretorius:(Diana Fornara (dar ne 

patvirtintai
Pro-Sekr. Antonio Gudynas
Kasininkas: Juana šleivys de Traki

mas
Pro-Kas.: Alberto Siniauskas
Valdybos nariai: Rosa Cyzas de 

Pretkus, Berta G. Sanchez ir Alfonso 
KaluzeviČius

Revizijos Komisija: Vytautas Dore
lis, Broniu- ir Antonio Zupka.

Suplentes — Guidas Mačanskas ir 
Antonio Gregorio Šleivys.

Si draugija kartu eina ir Urugvajaus 
Lietuvių Bendruomenės pareigas.

LIETUVOS PRAEITIS
Jau mėginama įrodinėti, kad Lietu

vos praeitis esanti nesvarbi, ir kad vi
sas mūsų dėmesys turėtų būti nukreip
tas j dabartį ir į ateitį. Argi taip? Ne
jaugi garsusis E. Levisse yra neteisingai 
pasakęs, kad — „kai tauta atsimena sa
vo praeitį, apverkia savo tėvų kaltes ir 
džiaugiasi jų laimėjimais, ji pajaučia sa
vyje kilniausi jausmą, ji pajaučia savo 
tėvynės meilę?" Ir žymusis praktiškos 
politikos atstovas Winston Churchill 
yra gavęs tokj pamokymą iŠ savo turi
ningo gyvenimo: "Kuo daugiau žiūrėsi 
atgal, tuo lengviau sugebėsite matyti 
toliau j priekį", štai kodėl svarbu yra 
ne tik studijuoti praeitį, bet ir žiūrėti, 
kad mūsų praeities įvykiai nebūtų iš
kraipyti, kad jie būtų teisingai atvaiz
duoti mums ir mūsų vaikams.
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KALA UOLOJ ISTORIJĄ
Santa Catarina valstijoj, 200 km. 

nuo Florianopolio, yra Orleans miege
lis. Ten gyvenantis "Zé Diabo" pasiry
žo ant upės kranto stovinčias uolas pa
versti paminklu. Ir jau iškalė uoloj 
130 metru — kelis istorijos vaizdus. 
MANCHETE (7 de julho de 1984) 
duoda gan išsamu reportažą su iliustra
cijom.

José Fernandes, 12 metu berniukas, 
jau ėmė brėžti uoloj savo vardo inicia
lus bei kalti paukščiukus. Paskui ėmė 
kurti plačius planus. Pirmiausia iš Se
nojo Te tamento: Adomo ir Jievos su
tvėrimas, Abraomas, Salamono šventy
kla, Kelionė per Raudonąją Jūrą...Kad 
galėtum įsivaizduoti skulptūros apim
tį, pakanka pabrėžti, kad "Perėjimas 
per Raudonąją Jūrą" užima 50 metru, 
pristatydamas 27 figūras, tarp žmonių, 
gyvuliu, įvairiu įrankių (kaip ietys,sky
dai, lazdos...); ir visa tai iškalta uoloje 
25 ir 30 cm gilumo. Projektuoja kitas 
4 scenas iŠ Naujojo Testamento.

"Prieš maždaug 25 metus buvau pa
kviestas dekoruoti Šv. Mykolo bažny
čią", pasakoja menininkas. "Prisiėmiau; 
ir, tarp kitų, nupaišiau velnią. Ir išėjo 
bjaurus, tikrai bjaurus. Toks bjaurus, 
kad prašė, kad nutrinčiau. Nenutry- 
niau; pasiliko tas velnias, bet ir man 
prikergė jo vardą — Zé Diabo". Ir "Zė 
Diabo"dekoravo kelias kitas bažnyčias, 
apie dvidešimt. Bet kas jį daugiau trau
kė, tai skulptūra ant gyvos uolos. Iš
reiškę savo "sapną" poetui Luiz Cimi- 
natti ir susitaręs su vietos klebonu pe. 
João, sudarė planą — kurti istoriją uo
loje, "paredão" ant upės kranto. Ir uo
la jau gyva: su penkiais S. Testamento 
epizodais.

Zé Diabo, šis "descendente de litua- 
nos" turi knygą su 10.000 parašu lan
kytoju, kurie domisi jo darbais. Bet 
kas gal dar įdomiau, tai kad José Fer
nandes savo gyvenime nelankė jokios 
meno mokyklos. "Turiu įgimtą palin
kimą j paišybą ir ranku darbą... Ir sten
giuosi konkretizuoti savo svajones. Ta
tai man yra labai svarbu". Turi 19 me
tu sūnų, Joel, kuriam stengiasi perduo
ti savo "sapnus".

MANCHETE reporteris Marcelo 
França pabrėžia, kad šis Zé Diabo yra 
lietuviu kilmės — "esse descendente de 
lituanos".

Kas nors iš Florianopolio ar kitu 
apylinkių turi sueiti j santykius su 
šiuo "Zé Diabo" lietuviu: daugiau in- 
formuotis apie jį, ir jį informuoti, kad... 
... yra lietuviu ir São Paule (bei kitur) 
— ir kad Lietuva taip pat turi savo is
toriją. KPG.

MUSŲ LIETUVA

A A MARĖS KARAŠAUSKAITĖS JUREVIČIE
NĖS brolis Antanas Karašauskas, gyv. V. Zelinoje, 
dėkoja visiems dalyvavusiems sesers laidotuvėse ir 
7-tos mirties dienos Mišiose.

PABĖGĖLĖS LIKIMAS
(Aa. prof. J. Eretas kalba 

apie savo žmoną)

Ona Jakaitytė-Eretienė, prof. Juo- , 
zo Ereto žmona, mirė 1954 m. gegu
žės 20 d. Šveicarijoje. Jos vyras para
šė ir išleido brošiūrėlę savo mylimos 
žmonos prisiminimui. Čia pateikiame 
jos vertimą.

Prieš keletą dienu mes paguldėme 
amžinam poilsiui Oną Jakaitytę-Ere- 
tienę ir tuo išsipildė pabėgėlės likimas.

Ona Jakaitytė gimė 1898 m. sausio 
12 d. Lietuvoje, ūkininkų šeimoje. Ji 
labiausiai mylėjo rusu prispaustą savo 
tautą ir norėjo jai tarnauti kaip moky
toja. Todėl ji mokėsi Marijampolės 
mergaičių progimnazijoje, kur direkto
rės Marijos Pečkauskaitės, garbingojo 
pedagogo Friedricho Wilhelmo Foers- 
terio mokinės, asmeny ji rado idealią 
auklėtoją. 1920 m. baigė gimnaziją ir 
gavo brandos atestatą su aukštais pa
žymiais. Trokšdama tuojau pagelbėti 
savo vėl laisvę atgavusiam kraštui, 
Ona atidėjo tolimesnes studijas ir Laz
dijų gimnazijai padėjo atsistoti ant 
tvirtu kojų. Tą darbą užbaigusi, jį įs
tojo j universitetą Kaune ir ruošėsi 
vokiečių rr prancūzu kalbu mokyto
jos profesijai. 1926 m. ji sėkmingai iš
laikė valstybinius egzaminus, o savo 
žinias pagilino išvykdama j Šveicariją 
studijoms Grenobilio universitete.

Savo tėvynės universitete ji pažino 
šveicarą profesorių J. Eretą ir 1925 
m. tapo jo žmona. Dabar kartu su juo, 
petis — petin, ji visiškai atsidavė dar
bui naujai pražystančiai Lietuvai, kaip 
auklėtoja ir kataliku akademinio judė
jimo narė.

Ji užaugino penketą vaiku (Laisvę, 
Aldoną, Birutę, Juliją ir Juozą), ku
rie turėjo tęsti josios darbus. 1940 m. 
ji pergyveno baisu smūgį, kai rusai 
vėl okupavo josios tėvynę. Su didžiu
le viltimi, kad savo vyro krašte ji ga
lės geriau darbuotis naujam Lietuvos 
išlaisvinimui, su visa savo šeima pasi
traukė j Vakarus. Čia ji nuolatos mel
dėsi ir darbavosi dėl savo nelaimingos 
tėvynės, kurioje turėjo palikti savo 
tautą kentėjimams. Dvylika metų b 
galiniai ilgėjosi savo krašto ir, nežii 

rmt visų žlugstančių vilčių, tikėjosi 
vėl ją matyti džiaugsmingą taikoje ir 
laisvėje. Gyvendama ta viltimi, ji ir 
Šveicarijoje pasiliko ištikima savo tė
viškės papročiams, o taipgi savo gar
bingai kalbai; taip ji sukūrė lietuviš
ką salą svetimame jai krašte. Begalinę 
vidinę jėgą ji sėmėsi iš savo tėvu kata
likiško tikėjimo; taip ji dar ir pasku
tinį savo gyvenimo sekmadienį - pati 
vos pajėgdama — bažnyčioje ieškojo 
Visagalio Dievo. Josios vyras bandė 
jai sukurti naują tėvynę Šveicarijoje, 
kur Vakarų laisvėje ji galėtų darbuo
tis dėl savo Rytų laisvės, visaip jai — 
kaip jau savo laiku ir Lietuvoje — iš
tikimai padėdamas. Tikrą džiaugsmą 
jai teikė jos vaikų augimas ir brendi
mas. Jos giliam pasitenkinimui jie vi
si galėjo eiti savo pasirinktų talentų 
bei gabumų keliu.

Tačiau ta laimė nepajėgė nuslopin
ti prarastos tėvynės begalinio ilgesio 
ir skausmo. Ona Jakaitytė kentėjo 
kartu su Pabaltijo kraštu, iš metų j 
metus, pagaliau vėliau iš mėnesio j 
mėnesį, j savo viltis iš pasaulinės poli
tikos nieko daugiau negaudama, kaip 
nusivylimą ir skausmą. Apkartusi ji 
neteko pasitikėjimo. Paskutinioji kny
ga, kurią ji skaitė savo kalboje, buvo 
apie šventojo Pranciškaus gyvenimą. 
Mylima mirusioji pasiekė 53 puslapį, 
kur ji sutiko teisybę: kaip Marija pa
sakė angelui "Taip turi įvykti". Taip 
turi ir žmogus visiems bandymams, 
kuriuos Viešpats jam uždeda pasaky
ti: "Taip turi įvykti". Ir juo silpniau 
jos širdis plakė, tuo stipriau augo joje 
tos tiesos pažinimas, o kai Mirties An
gelas ją palietė, drąsiu atsidavimu ji 
žengė j amžinąją Tėvynę."

Draugas

PARDUODAM E
AUTOMOBILIAMS

LIPINĖLIUS - Adesivos
SKYDELIUS su grandinėlėmis
Chaveiros com emblema Vytis.

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJ
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KVIETIMAS PRISIDĖTI TALKON 
švenčiausios Jėzaus Širdies

L I T A N kJ A «k 
sonetais'

Švč. Jėzaus Širdies LITANIJA 
sonetais-eilėmis yra žinoma Lietuvoj ir 
nusirašinėjama ranka. Ji sukurta tikrai 
talentingo, tačiau nežinomo, poeto. 
Slaptai atvežta iš Lietuvos, ji buvo čia, 
São Paule, išleista talkos forma 1980 
metais. Išsekus pirmajai laidai, o dauge
liui pageidaujant, ruošiama antra laida, 
kuria norima ėtžymėti Lietuvos' pasiau- 
kojimo Švč. Jėzaus Širdžiai 50-metj 
(1934,VJI.1).

Bendradarbių-aukotojų vardai bus 
įrašyti pačiame leidinyje ir, kas svar
biausia, norime tikėti — paties Jėzaus 
Širdyje.

Sv. Kazimiero Asmeninė Parapija
Rua Juatindiba 28 - Pque. da Moóca 
03124 São Paulo - Tel.273-0338

TRYS BŪTIES VALANDOS
Už savęs kai gyvenimo brydę, 
Paklydę,
Paliekam tada
Ji kaip didelis turtas mus lydi — 
Pirmoji 
Būties valanda.

Kai bus baigtas skaudusis egzodas 
Kaip užgijusi sielos žaizda, 
Sups ramybė vidudienio sodus. —

Taip atrodys, — 
□didžioji 
Būties valanda

Ir kai dienos jau tars iškeliausiu 
Eisena, kaip vienuoliu, 
Juoda, —
GrjŠ brangiausia, labiausiai reikalingiau

sia
Pastaroji
Būties valanda.

Bernardas Brazdžionis

MARĖ K A R A Š A U S K A I TÉ JUREVIČIENĖ 

( iškeliavusi Amžinybėn 1984.VI 1.11)
Lai Viešpats gausiai jai atlygina amžinoj Karalystėj.

ML Redakcija ir Administracija

NAUJA SOVIETŲ ŠVIETIMO 
SISTEMA

Maskva. — Aukščiausiojo sovietu ta
ryba patvirtino 99 ministeriu ir jų pa
vaduotoju sąrašą. Premjeru toliau lie
ka Nikolai Tichonov. Naujame kabine
te mažai naujų žmonių. Teko paskirti 
naują teisingumo ministerj, nes ligšio
linis Vladimir Terebilov paskirtas 
Aukščiausiojo Teismo pirmininku.

Paskelbtas naujas švietimo įstatymas, 
kuris įsigalios 1986 m. Privalomas 
mokslas prasidės visiems vaikams nuo 
6 metų ir tęsis iki 17 metų. Pabrėžia
ma darbininkų ir amatininkų paruoši
mo svarba. Aukštesnių klasių moki
niai turės atlikti praktiką įmonėse ar 
žemės ūkyje netoli savo mokyklų.Pre
zidentas Černenka pabrėžė savo kalbo
je, kad švietimo tikslas yra paruošti 
marksistus — leninistus, suformuoti jų 
pažiūras.

S ypsenos
Jūrininkas

Pasigėrė patyręs jūrininkas ir eida
mas įvirto į patvinusi užgatvio griovį. 
Tai pastebėjęs policininkas bandė jį 
ištraukti, bet jūrininkas spyrėsi, saky
damas:

— Pirmiausia gelbėkite moteris ir 
vaikus. Aš galiu palaukti...

Turtingas sūnus
—Tamstos sūnus, pone, duoda dau

giau arbatpinigių negu tamsta,— tarė 
taksio šoferis.

— Tai galimas daiktas. Jis, matai, ■ 
turi turtingą tėvą.

L 
i

AUSTRALIJA f
Projektuoja Kryžių 
kalną

Hobarto lietuviai Tasmanijos saloje 
šv. Kazimiero 500 metų mirties sukak
tį kukliai paminėjo kovo 25 d. Paskai
tą skaitė Aleksandras Kantvilas, šven
tajam skirtą eilėraštį — R. Tarvydas. 
Po šios kuklios programėlės buvo pra
dėtas metinis ALB Hobarto apylinkės 
narių susirinkimas. Visi džiaugėsi sėk
minga Australijos lietuvių sporto šven
te Hobarte 1983 m. užbaigoje. Berink
ta ta pati valdyba: pirm. J. Paškevičius, ,4 
sekr. S. Domkus, ižd. B. Šikšnius. A. 
TaŠkūnas pranešė susirinkimo daly
viams, kad Hobarte jis projektuoja 
įsteigti Kryžių kalną. Tuo reikalu jau 
yra turėjęs pasitarimus su Hobarto ar
kivyskupu. Talkon kvietė ALB narius.

Akademinio skautų sąjūdžio Mel
burno skyrius kovo 24- 25 d.d. suren
gė studijų savaitgalį netoli šio miesto 
esančioje stovyklavietėje. Buvo susi
laukta 37 stovyklautojų. Savaitgaliui 
vadovavo skyriaus pirm, f ii. A. Žilins
kas. Paskaitą apie socialinių darbuoto
jų veiklą ligoninėse skaitė D. Žilinskie
nė, dirbanti vienoje Melburno ligoni
nėje. Architektas J. Žalkauskas pro- 
gramon įsijungė paskaita "Lietuvių 
studentų veikla iki 1940 m", pateik
damas daug įdomių duomenų apie lie
tuvius studentus bei jų korporacijas 
Karaliaučiaus, Petrapilio, Tarų, Kau
no ir Vilniaus universitetuose XIX- 
XX š. D. Baltutienė skaitė paskaitą 
apie lietuvių jaunimo organizacijas 
Australijoje ir jų ryšius su ALB orga-* 
n i za ei ja.

LIETUVI.
Ar jau susimokėjai sblidarumo mo

kestį BLB-nei 1984 metams? Su šiuo 
įnašu tu paremsi lietuvišką veiklą ir lie
tuvybės išlaikymą šiame krašte ir dar 
tau bus pasiųstas "PASAULIO LIETU
VIS".

Įnašas Cr$. 5.000,00 metams, kurį 
galite sumokėti "Mūsų Lietuvos" re
dakcijoje ar pasiųsti čekį Comunidade 
Lituano-Brasileira vardu, rua Juatindi
ba, 28 - CEP. 03124 - São Paulo.
"MŪSŲ LIETUVĄ" 
galite nusipirkti Vila Zelinos laikraščių 
kioske, šalia bažnyčios, Av. Želi na.
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MŪSŲ ŽINIOS
ŽINIOS IS KANADOS

ML-vos redaktorius-administratorius 
dar neužmiršo São Paulo — ir seka 
mūsų gyvenimą. Ir rašo daugiau apie 
kitus, negu save.

Sakosi gavęs du ML numerius (ėjo 
tiktai 12 dienų) — ir tuoj laikrašty pa
stebėjęs “talką" — keli ten prikišę sa
vo pirštus. Su aiškiom pasekmėm. 
“Matau, kad ne tik man pasitaiko įdė
ti tą patį skelbimą du kart, ir dar su 
skirtingom datom...“

Betgi tokiu būdu laiki’aštis tampa... 
įvairesnis. Ir skaitytojai ima daugiau • 
teirautis...

Tačiau dabar tie pagalbininkai jau 
ne “gizeliai“, o bendradarbiai. Ir įro
dys savo įgudimą dar daugiau dabar, 
kai ir kun. Gavėnas išvažiuos (nors 
kad ir tik keliom dienom), j Venezue
la

0 kad reikia važiuoti, ir kun. Ruk- 
šys pabrėžia: “Jūsų dalyvavimas PAL- 
Ke yra būtinas... Dr. Dambrava labai 
Jūsų laukia“. Ir dar priduria, kad ir 
“Toronte, Pasaulio Lietuvių Katalikų 
Kongrese, jau esate laukiamas...“ Net 
ir apsistojimo vietą yra užsakęs: Lietu
vos Kankinių parapijoj.

0 ką rašo apie save? Ir kada mano 
sugrįžti? “Toronte daugiausia būnu 
su mama, kuri vis dar nepasiduoda se
natvei, nors jau įžengė j 84-tus metus“. 
Laiške planuoja nuvykti j Šokių šven
tę Klevlande, vykti pas brolį prie Paei
ti ko, j Detroitą ir Čikagą — ir pasukti 
namo, per Venezuelą. “Pagal kun.Peri 
kūmo norą, turėčiau aplankyti lietu
vių kolonijas už Karako ribų“. Mat, 
Venezuelos Lietuvių Matalikų Misijos 
direktoriui, kun. Antanui Perkumui, 
Kinijoj karo metu peršauta koja jau vi
sai atsisakiusi tarnauti. Ir jam jau be
veik neįmanoma aplankyti tolimesnius 
savo parapiečius. Kas jj pavaduos? ... 
Kas pavaduos ir kitus musų kunigus? 
Juk jaunesnių nesimato. Nesimato nei 
seminaristų. Ar tik nereikės šauktis ko
kių indų, japonų, ar net afrikiečių ir 
mums? .

Kun. RukŠys mano grįžti Brazilijon 
rugpjūčio 28 ar 29 dieną. Mes pagei
dautum, kad grįžtų nors 10 dienų 
anksčiau — pataikytų ant ruošiamos 
Kunigo Dienos ir visuomenės šventės.

REIKALINGA MOKYTOJU
Lietuvių kalbos ir kultūros kursams, 

PUC Universitete, reikalinga mokyto
jų, pamokom 2 kart j mėnesį (šeštadie
niais).

Daugiau informacijų prašoma skam
binti p. Tatarūnui, tel. 63-7344.

ESPERANTO
IR ŠV: KAZIMIERAS

Liepos 14-15 d. Campinas mieste 
vyko 20-tasis Brazilijos Tautinis Espe
rantininkų Kongresas. Brazilijos lietu
viams jame atstovavo kun. P. Urbaitis 
ir būrelis skautų, vadovaujamas psk. 
Eugenijos Bacevičienės.

šia proga išleistas ML priedas portu
gališkai prisistatė su APCA (Associa
ção Paulista de Críticos de Arte.) buv. 
pirmininko, rašytojo Henrique Lošins- 
ko Alves, įvadine apžvalga apie Espe
ranto svarbą ir, tarp kita ko, j Esperan
to išversta informacija apie Kazimieri- 
nius metus bei malda j šv. Kazimierą 
už Lietuvą. Visa tai buvo paskleista 
Kongrese.

Kongreso vadovybei dar buvo pri
statytas dvigubas pasiūlymas: skatinti 
UNESCO organizaciją 1985 — Jauni
mo Metų — proga išsirinkti šv. Kazi
mierą jaunimo pavyzdžiu ir globėju: ir 
išleisti Esperanto kalba SÃO CASIMI- 
RO biografiją, kad galėtų plačiau pa
sklisti po pasaulį.

REMONTUOJA SALĘ
Rajoninė administracija (Regionai 

da Moóca) pasiuntė šv. Kazimiero pa
rapijai, kaip salės savininkei, pabaudą- 
multa, kad neįvykdė nustatytu (ir dar 
pratęstu laiku numatytą darbą “con
solidar ou demolir o salão“. Ir šis rei
kalas buvo perduotas IMOBS firmai, 
kuri veda salės pašonėj statybą ir pa
kenkė parapijos salei. IMOBS direkto
rius, dr. Benjamin, GTO inžinierius 
bei darbų rangovas tuoj pasiuntė kelis 
darbininkus. Šie pakapstė šen bei ten 
sienas, iškasė kelis griovius, patepliojo 
griūvantį mūrą — ir jau daugiau savan 
tė, kai taip viskas “ramiai sau stovi“. 
Jau visas mėnuo kai ir apačioj sustoję 
visi statybos darbai. Priežastis? įpras
tas brazilų pasiteisinimas: trūksta pini
gų (falta de verba).

AUKA PRISIDĖK PRIE LIETUVIŠKOS 
SPAUDOS IŠLAIKYMO

TĖVU DIENOS PAMINĖJIMAS IR PIETUS
1984 Rugpjūčio 12 D. (Agosto) 

Kviečiame visus atvykti
Pelnas skiriamas Lietuvių kolonijoj paminklo statybai
Praça Republica Lituana Aikštėje — Vila Zelinoje, S. Paulo.
Rengia: Lietuvių Sąjunga - Aliança

Muziejaus ir Arkyvo komitetas
Pakvietimai: Tel. 274-5116 — 92-3309

93-5470 - 246.4193

“NEMUNO" ir “INKARO“ 
pasirodymas Chicagoje.

Liepos 6-tą dieną, lietuvių šokėjų 
grupė “Nemunas“ iš Brazilijos kartu • 
su Argentinos “Inkaru“ pakartojo fes
tivalio šokius, Chicago lietuviams.

Gražiai pašoko nemunieČiai o argen- 
tiniečiai dar paįvairino su stilizuotu 
tango ir trimis gražaus tembro balso, 
solo dainom.

Jaunimo Centro salė buvo pilna 
žmonių kurie negailėjo katučių, o pa
sibaigus visi buvo kviesti pabendrauti 
su šokėjais kavinėje.

Sveikiname vadovus Joną Lukoševi
čių ir Argentinos Juozą Puliką, kurie 
taip gražiai prirengė savo grupes, nes 
žinome, kad tokiam darbui reikėjo 
daug triūso ir atsidėjimo.

(Angela Joteikaitė)

SVEIKINAME DAILININKĘ
Brazilų Tautinė Plastikos Menininkų 

draugija (União Nacional dos Artistas 
Plásticos) pagerbė mūsų dailininkę, p. 
Stase Steponaitienę, didžiuoju sidabro 
medaliu (Grande Medalha de Prata) už 
jos paveikslą “Fartura", “Natureza 
Morta" parodoje. Pagerbimas įvyko 
liepos 6, “Grécia Antiga" salione, São 
Paule.

P. Stasė yra sukūrusi — ir vis kuria 
— daug vertingų kūrinių. Ir josios ta
lentas vis plačiau reiškiasi meno žino
vų pasauly. Jinai ir tokiu būdu garsi
na Lietuvos ir lietuvių vardą. Tad po-* 
niai Stasei Steponaitienei nuoširdžiau
si sveikinimai ir linkėjimai vis kilti — 
ir kelti.

RENGIAMA IŠVYKA
YRA RENGIAMA SĄJUNGOS- 

ALIANÇA IŠVYKA-EKS KURSI JA | 
ŠILTUS VANDENIS - CALDAS NO
VAS, RUGPJŪČIO (AGOSTO) 13 
DIENĄ.

KAS NORI, GALI ĮSIRAŠYTI. 
TELE F. 92-3309.
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MŪSŲ ŽINIOS
ATVYKS KARDINOLAS ARNS

Ateinantį šeštadienį, liepos 28 die
ną, 19 valandą, a.a. Adomo Čepelio 
mirties 30-tos dienos proga, Šv. Kazi
miero parapijoje, laikys šv. Mišias 
pats mūsą Kardinolas metropolitas.

Visi lietuviai nuoširdžiai kviečiami 
susitikti su kardinolu, ir taip įvertinti 
jo padėką velioniui Adomui, už ilgu 
metu tarnybą Kurijoje. Sektinas dė
kingumo pavyzdys mums visiems.

Be to, kardinolas gal būt ryžtasi 
dar tampresnius ryšius su lietuviais už
megzti, o gal taip pat pamatyti vieto
ję būsimos šv. Kazimiero bažnyčios.

ŠV. KAZIMIERO STOVYKLA" 
LITUANIKOJE

Nuo liepos 20 iki 28 dienos, Palan
gos skautai stovyklaus Lituanikoje.

Šį kartą, jie nori ypatingai paminė
ti Kazimierinį jubilėją.

Jie susilaukia nemažai svečiu ir pa
tiria simpatijos bei pagalbos iš "gerų
jų kaimynu" turinčiu čia vasarvietes.

Belikus vienam kunigui šv. Kazimie
ro parapijoje, visti k kun. Petras Urbai- 
tis įstengė, ir jis, stovyklą aplankyti 
ir sekmadienines mišias atlaikyti.

Be to jis patarė, stengtis geru elge
siu saulėtu dienu nusipelnyti.

Stovyklaujantieji skautai, turėtu 
ryžtis,su didesniu atsidavimu, skaity 
ti stebuklingą Dievo duotą gamtos 
knygą.

Dalyvis

ĮSIDĖMĖTINAS ir sektinas 
PAVYZDYS

Mok. Halina Mošinskienė, karts nuo 
kartoj "ML" parašo^, rei kalu daugiau 
rūpintis musu jaunučių tautiniu švie
timu šeimose ir šeštadėninėje mokyk- 
loje^kuri dabar, dejar nebeveikia.

Ji įtikinčiau kreipiasi j šeimų tėvus, 
kad šeimoje, kiek galint daugiau būtu 
kalbama lietuviškai. Ji pati geibi mu
su paaugliams, dėstant Kataliku Uni
versitete, ir tuo duoda kitiems musu 
kultūrininkams sektiną dosnumo pa
vyzdį.

"ML" skaitytojas

KAZIMIERINĖS PAMALDOS UŽ 
LIETUVĄ, CASA VERDE, SP.

Pirmą kartą — kartu su brazilais — 
pamaldos už Lietuvą įvyks (N. Sra. 
das Dores parapijos bažnyčioje), rug
pjūčio (agosto) 5 dieną, pirmą mėne
sio sekmadienį, 10,30 valandą, Rua 
Lucila, kur lietuviai jau yra įpratę tu
rėti kas mėnesį atskirai — vien tik 
jiem — pamaldas.

LIETUVOS NACIONALINE 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEK

Šio "ML"numerio 
GARBĖS LEIDĖJAS

BRAZILIJOS LIETUVIU S Ą J U N G A - A L ! AM Ç A
Lietuviu spaudos rėmėjams širdingai dėkoja

ML Redakcija ir Administracija

Viso Santana — bažnytinio rajono, 
tai yra, Casa Verde, Mandaqui, Santa
na, Tremembé, Tucuruvi ir Vila Ma
riana, bažnytiniu sektorių lietuviai, 
kviečiami pamaldose dalyvauti.

Ta i p., suprantama, pageidauja ir pats 
Santana Regijono Vyskupas, bei vie
tos klebonas, Pe. Amarai.

70-TASIS GIMTADIENIS
Liepos 19 dieną, Veronika Dimšie- 

nė atšventė savo 70-tą gimtadienį.
Veronika gyvena viena. Ji visuomet 

džiaugiasi, kad nesijaučia vieniša, nes 
turi daug draugu- Mėgsta ekskursijas, 
dažnai išvažiuoja su lietuviais ir su vie
tiniais. Daug prisideda prie Labdaros 
Ratelio lankydama ir apdovanodama 
senelius bei ligonius. Kas savaitę atei-, 
na j parapiją talkininkauti "ML" iš
siuntinėjimui. Visada padeda darbu ir 
pinigais prie parapijos renginiu.

Tad, gera proga sveikinti musu mie
lą Veroniką ir linkėti gausios Dievo 
palaimos, bei sveikatos, taip kad ir 
toliau mums visiems reikale galėtu pa
dėti.

Palaiminti, mielaširdingieji, sako 
Viešpats.

Labdaros Ratelis ir 
Šv. Kazimiero parapija

ATŠVENTĖ GIMTADIENIUS
Šiomis dienomis atšventė gimtadie

nius;
— Anelė Sepetauskienė
— Ona Rudžiūtė
— Veronika Dimšienė
— Povilas Umaras
— Danelija Ruzgaitė
— Liudas Ralickas

Sveikiname visus išvardintuosius, 
"ML" skaitytojus ir palaikytojus.

__________________  "ML"

Z Dra. HELGA HERING \
MÉDICA - 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

0
ŽURNALISTĖ IŠ ČIKAGOS

Pusantro mėnesio pabuvojusi pas 
mus, liepos 20 dieną išskrido j Pietų 
Amerikos Lietuviu Kongresą — Caraca- 
se — Venezueloje, p-lė SNIEGUOLĖ 
ZALATORÉ.

Po Kongreso ji grįš Čikagon, bet ža
da, musu neužmiršti ir dar kartą mus 
aplankyti.

Mūsų padėka šauniai lietuvaitei, žur
nalistei ir veikėjai. Linkime gausios Vi
sagalio palaimos jai ir jos šeimai.

"ML" Koresp. 
PADĖKA

BLB-nės Valdyba dėkoja p. Onai Ma- 
sienei, Angelikai Trubienei, Teklei Kise- 
liauskienei, Antanui Rudžiui ir visiems 
talkininkams, kurie prisidėjo prie pavy- 
kusios Bendruomenės išvykos j Lituani
ką Šio mėn. 15 d.

Dėkoja taip pat p. Alfonsui Kubiu
kui už padovanojimą BLB-nei dėžių 
su garsiakalbiais.

Išvykos Apyskaita:
Pajamos Cr$. 752.950,00
Bingo Cr$. 36.000,00

Iš" Viso Cr$. 788.950,00
Išlaidos Cr$. 454.637,00
pelnas BLB-nės

veikimui Cr$.334.313,00
BLB-nės Valdyba 

CHORISTAMS ŽINOTINA
Tarp įvairiu svarbiu sukakčių bus ir 

Kazimiero parapijos klebono kun. Pra
no Gavėno 35 metu kunigystės sukak
ties minėjimas.

Pagerbimas vyks JUVENTUS klube, 
Rua Juatindiba, Pque. da Moóca, rug- 
piūčio (Agosto) 19 dieną, sekmadienį. 
Juventus klubas talpina 2000 (du tūks
tančius) svečią. Tikimės, bent dalinai 
patalpas užpildyti, lietuviais ir kitais 
klebono gerbėjais.

Besiruošiant šiai išimtinai progai, 
mūšy Jungtinio Choro repeticijos vyks
ta kas penktadienį, 7 vai. vakaro, ma
estro Viktoro Tatarūno namuose, V. 
Zelinoje.

Choristai maloniai kviečiami dalyvau
ti repeticijose.
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