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Halina Mošinskienė

TEN ANT KALNO KADAISE 
dulkėtomis gatvėmis bėgiojo vaikai, 
braidžiojo molyno grioviais mišrainė- - 
je kalbu ir rasiu maži lietuviukai.Tur
gaus aikštėje tekdavo klampoti sunk
vežimiu provėžose.

Bet čia buvo pastatyta Šv. Juoza
po Lietuviu R. Kataliku Bendruome
nės pastangomis bažnyčia Šv. Juoza
po parapijos šventovė vadovaujant 
kun. Benediktui Sugintui.

Dar yra likę žmonių, kurie aukoda
mi savo jėgas ir pinigus, dalyvavo -* 
1936 m. vasario 16 d. tos šventovės 
pašventinime. Kun. Benediktas jau 
Amžiname poilsyje — o jo pastangų 
dėka šventovė lietuviu parapijos tebe
stovi ir puošia savo bokštu V. Zeli- 
nos kalnelį — S. Paulo vieną iš dau
gelio priemiesčiu — lietuviams paguo
da.

Nuskubėjo nudardėjo metu metai. 
Jauni paseno, maži užaugo. Retėja 
lietuviu prieraišumas ''parapijai",ypač 
išsikėlus j tolimesnius, patogesnius 
S. Paulo "dangoraižiu apartamentus," 
ar liuksusinius "bangalôs" kvartalus. 
Pasikeitė ir V. Zelinos "kalnelio" 
vaizdas. Kad ir vėluodamas "progre
sas" išnuksfaltavo gatves ir gatveles. 
Apšvietė elektros šviesa. Atsigavo ir 
namu nameliai gražūs, švarūs, gėlynai 
prieangio darželiuose — žinok, kad 
čia lietuvio sodyba.

Aikštė prieš šv. Juozapo šventovę 
oficialiai turi vardą Praça Lituania. 
Išpuošta gėlynais, suoleliais, kur susi
rinkę "pensininkai" gali susisėdę 
"paūbauti", ir neklaužadas nuvaikyti 
nuo darželio niokojimo. Čia iš vienos 
dienos j kitę, visiems lietuviams dova
na.

"Praęa Lituania" štai kita Brazili
jos Imigrantui Lietuviui pagerbti "Lie
tuvos Laisvės" paminklo stulpai — t. 
y. kopija skulptoriaus Juozo Zikaro 
sukurta Lietuvos Nepriklausomybės . 
atminimui, kuri buvo pastatyta Kau
ne prieš Karo Muziejai aikštėje — Do
nelaičio gatvėje.

Taip ryškiai menu tuos 1930 — 
1944 gyventus metus Kaune. Tie pir
mieji metai atvykus iš Panevėžio stuO 
dijoms j Kaunę. Gyvenau tada visai 
arti (1930 m.) pensijone prie pat aikš
tės. Jei būdavau laisva nuo paskaitų, 
6 vai. pavakary, su draugėmis nusku
bėdavome j aikštę prie Karo Muzie
jaus pailsėti, ypač pavasario nuotaiko
se. — Čia susirinkdavo visada žmonių 
— ypač vyresnio amžiaus, o ir ekskur

Vila Zelina, São Paulo-'Lietuvos aikštės" centras, kur ia u stovi statomo 
"Laisvės paminklo" papėdė.

santu grupės.
6-tę valandę — saulutei vakarop be

sileidžiant, iš muziejaus pravertų durų 
išžygiuodavo invalidu orkestras su 
maršu — tai buvo Nepriklausomybės 
kovu, Invalidai kariai, juodose unifor
mose su šalmais. Su ordenais ant uni
formos.

Grodami marŠę jie apeidavo aplink 
Laisvės stovylę aplinkui ir sustodavo 
prie Nežinomo Kareivio paminklo ka
po. Čia, pagal komandą jie grodavo 
Lietuvos Himnę, ir tuo metu Muzie
jaus bokšte įvykdavo Vėliavos nuleidi
mas. Užsiliepsnodavo aukure liepsna 
ir kai smilkstantys dūmai savo plonais 
ovaliais apsiausdavo akmens paminklę 
— iškilmingai buvo grojama malda j 
Dievo Motinę "Marija, Marija". (Vė
liau, kai buvo pastatytas didysis bokš
tas su kanjonais prie naujo Muziejaus 
pastato, bokšto varpai skambino tę 
maldę... — Ašaros smaugia, kai visa 
tai prisimenu...)

O kę išgyvendavo susirinkę? — Ro
dos, tuo metu, skleidėsi visi rožių 
žiedu pumpurai, kaip toji meilė Tėvy
nei širdyse. Prisimenu, kai stovėdama 
greta savo profesoriaus istoriko Jono 
Ičo mačiau, kaip jo puikiais skruos
tais riedėjo ašaros j ūsus — ašaros

Nuotrauka: ALFONSO KUBLICKO 

meilės tėvynei Lietuvai, kurios praeitį 
jis mums studentams dėstė savo pas
kaitose universitete. Deja, anksti pasn 
mirė, be laiko.

Ir Štai dabar turėsime šį paminklę 
(kad ir kopiję) V. Zelinoje — S. Pauly, 
Brazilijoje. Laisvės paminklę. Dėka 
Aldonos ir Jono Valavičių iniciatyvos 
visu Lietuvių Imigrantu garbei Brazi
lijoje.

Garbė iniciatoriams. Garbė visiems 
kurie remia savo darbu ir lėšomis tę 
nuostabię iniciatyuą — laisvėje gyve
nantiems — savo tėvu protėvių Tėvy
nės laisvės trokštantiems.

Garbė jums — skaistusis Jaunime. 
Savo polėkius Šokiuose ir dainoje Lie
tuvę nešančius svetur, kaip gintaro ša
lies ašarų didingos praeities turtę Bal
tijos amžinoje oratorijoje.

Garbė kiekvienam, kuris padės pas
kutinį skatiką laisvėje gyvendamas už 
kankinį brolį Sibire — jo išlaisvinimą 
prie Laisvės paminklo simbolio.

Tegyvuoja ilgus metus iniciatoriai.
Testojasi Lietuviu Imigrantu Brazili

joje Laisvės paminklas viso pasaulio 
lietuviams imigrantams simboliu Lais
vos Lietuvos kiekvieno širdyje, ir 
"Vardant tos Lietuvos Vienybė težydi' 
— Mumyse.
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JAUČIUOSI ESĄS JŪSŲ TARPE... 
Šv. Tėvo Jono Pauliaus II žodis, pa
sakytas lietuvių kalba Lietuvai 1984 
m. rugpiučio 25 d. per Vatikano ra
diju atnašaujant Mišias lietuvių kal
ba šv. Kazimiero iškilmių užbaigimo 
proga

BRANGŪS BROLIAI IR 
SESERYS KRISTUJE

Šiandien Vilniuje, prie šv. Kazimie
ro karsto, apie savo vyskupus ir- ku
nigus telkiasi visa Lietuvos katalikų 
bendruomenė, iškilmingai užbaigda
ma minėjimą Lietuvos globėjo garbei. 
Visiems lietuviams, o taip pat ir ma
no širdžiai labai brangaus šv. Kazi
miero mirties 500 metų jubiliejus 
yra ypatingai svarbi ir labai reikšmin
ga data jūsų tautos istorijoje. Ją iš
kilmingai minėjome kovo 4 dieną 
Vatikano bazilikoje, šiandien vėl esu 
jūsų tarpe, tarytum dvasinėj maldos 
kelionėj einu pas jus.' Esu su jumis 
širdimi, mintimis, malda. Šv. Mišios, 
kurias aukosiu jūsų kalba, tebus ma
no dvasinės vienybės su visa Lietu
vos katalikų bendruomene ženklas.

Popiežius yra su jumis. Su jumis 
yra Romos Bažnyčia. Su jumis yra 
visuotinė Bažnyčia, kuri jūsų neuž
miršta. Eucharistinėje aukoje auko
siu Dievui Lietuvos Bažnyčios, visus 
jūsų bendruomenės džiaugsmus ir 
sielvartus, lūkeščius ir viltis. Žinau, 
kad jūsų bendruomenė lieka ištiki
ma Evangelijos mokslui, kurj yra pri
ėmusi prieš šešis šimtmečius. Tas 
mokslas yra giljai įsišaknijęs tautos 
sieloje ir tautinėje kultūroje. Jis jau 
neša šventumo vaisius, kurių gražiau
sias kaip tik yra šv. Kazimieras.

O Bažnyčia Lietuvos žemėje. O 
kryžių šalies Bažnyčia. Aš meldžiuo
si, kad niekas aeįstengtų tavęs atskir
ti nuo Kristaus meilės. Maldoje pri
simenu visus, mano broliai vyskupai 
ir kunigai. PHsimenu Dievui pasišven
tusias sielas. Prisimenu seminaristus 
ir visus, kurie trokšta savo gybenimą 
aukoti Dievo karalystės tarnybai.

Mano širdyje ypatingą vietą uži
ma krikščioniškos šeimos, o ypač
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jaunimas, kuris garbina šv. Kazimie
rą, kaip savo ypatingą globėją. Šv. 
Kazimieras tebūna jaunimui tvirto ti
kėjimo, maldos gyvenimo, tyrumo 
ir pasiaukojančios meilės pavyzdys. 
Su tėviška meile maldoje prisimenu 
visus mažuosius, pažemintus ir nu
skriaustuosius, priespaudą kenčian
čius,, o ypač tuos, kurie kenčia dėl 
tikėjimo. Viešpats juos testiprina,te
suteikia jiems džiaugsmo ir gyveni
mo keliu telydi juos savo pažadėta 
palaima.

Brangūs broliai ir seserys lietuviai, 
melskime Uiešpatj, kad Svč. Marijos 
ir šv. Kazimiero galingos pagalbos 
dėka visada išlaikytume tvirtą ir veik
lų tikėjimą, stiprią viltį ir mielašir- 
dingą meilę, kad taptume gyva au
ka Kristuje Dievo Tėvo garbei.

Nors neturiu galimybės asmeniš
kai dalyvauti jūsų tėvynės globėjo . 
Šv. Kazimiero jubiliejaus minėjime, 
jaučiuosi esąs jūsų tarpe. Jaučiu dva
sinę vidinę vienybę ša Lietuvos Baž
nyčia ir su lietuvių tauta. Jai reiš
kiu mano nuoširdžiausią pagarbą ir 
Svč. Trejybės vardan siunčiu broliš
kos palaimos linkėjimus.

"LAISVAS APSISPRENDIMAS VISŲ 
TAUTŲ TEISĖ" - REAGANAS

Prezidentas Reaganas gegužės 23 
d. pareiškė, kad Amerika tebėra "tvir
tai įsipareigojusi palaikyti ir žmogaus 
teisių principus". Savo laiške Ameri
kos Rytų Europiečių Etninei Konfe-. 
rencijai, Reaganas pagyrė jos veiklą 
ir laisvės idealų skleidimą. Apie jos 
narius jis taip išsireiškė:

"Juos jungia bendras rūpestis — 
jų kilmės pavergtų kraštų likimas. Jie 
pakartotinai pademonstravo savo ne
svyruojantį įsipareigojimą remti Rytų- 
Vidurio Europos, Pabaltijo valstybių, 
ir Sovietų Sąjungos tautų laisvės ir 
orumo reikalą". Anot Reagano, "lais
vas apsisprendimas, valstybinė nepri
klausomybė ir teisė pasirinkti savo 
valdymosi formą nėra kelių tautų pri
vilegija, bet visų tautų neatimanos 
teisės".

Konferencijos iškilmingos vakarie

nės metu, gegužės 25 d., Tautinė Ce- 
koslovakų Taryba įteikė ambasado
riui Maksui Kamplemanui Tomo Ma- 
saryko vardo premiją už jo nuopel
nus žmogaus teisių veikloje. Savo kal
boje Kampelmanas ragino Konferenci
jos narius neleisti amerikiečiams pa
miršti, kas atsitiko Rytų Europos ša
lyse. Jis pridūrė, jog Afganistaną jau 
pradedama pamiršti. Sovietų Sąjunga, 
pasak Kampelmano, yra baime parem
ta visuomenė, valdoma vienas kito 
bijančių senių. Tokia visuomenė tega
li išsilaikyti policijos pagalba, ir todėl, 
"šioje kovoje už žmonių širdis ir pro
tus, mes turime, nuolat demonstruoti, 
kas ji ištikrųjų yra".

Etninė Konferencija koordinuoja 
įvairių tautinių grupių veiklą žmo
gaus teisių srityje. Joje atstovaujami 
bulgarų, čekų, estų, latvių, lenkų, lie
tuvių, slovakų, vengrų ir ukrainiečių 
kilmės amerikiečiai. (ELTA)

MARIJOS APSIREIŠKIMAS 
JUGOSLAVIJOJE

Spauda plačiai rašo apie Marijos 
apsireiškimą Jugoslavijoje, Medjugor- 
je miestelyje, ant kalnelio. Pirmą 
kartą Dievo Motina pasirodžiusi bū
reliui jaunuolių 1980 m. rugpjūčio 
24 d. Nepaisydami valdžios draudi
mo ir nepaisydami pavojaus būti su
imtais, jaunuoliai žmonių lydimi lan
kėsi toje pačioje vietoje maldai. Vai
kai mate Dievo Motiną yra sveiki 
ir normalūs. Jie buvo savo akis nu
kreipę j vieną tašką aukštai virš že
mės. Kaip pasirodymo vaisiai sekė 
angamtiški ženklai: susitaikymas su 
Dievu ir artimu, dvasinis atsinaujini
mas, maldos ir aukos dvasia. Marija 
jaunuolius mokė, kad malda ir pas-' 
ninkas, ir pasninkas penktadieniais ’ 
yra tai, ko ji nori ir laukia iš šių 
jaunuolių ir kitų žmonių.

Marijos pasirodymo vieton 1982 
m. nuvyko vienas prancūzų kunigas 
ir įrašė j kasete tai, ką jis ten gir
dėjo. Jam paliko gilų įspūdį meilė, 
drąsa ir pasiaukojimas tūkstančių ti
kinčiųjų iš arti ir iš toli, kurie ly
dėjo tuos jaunuolius j stebuklingas 
vietas melstis, rizikuodami būti suim
tais ir nubaustais. Visa tai įvykdavo 
prieš dvejus metus. Bažnyčia oficia
liai dar netarė savo žodžio. Atrodo, 
kad Marija nori padrąsinti ir pakel
ti dvasią tų, kurie yra persekiojami 
už tikėjimą komunistų užgrobtuose 
kraštuose._____________ ___________

Už lietuvišką knygą Ir spaudą 
lietuviai tiek daug kovoto ir 
kentėjo. Dabar lletuvlika kny
ga stovi Ir dulka kloakų lenty
nose, laukdama, kol kas Ją 
nupirks.
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LIETUVA JAV-IŲ PRANEŠIME 
APIE ŽMOGAUS TEISES

Aršėjantj lietuviu represavimą apra
šo š.m. vasario mėn. pasirodęs Vals
tybės Departamento leidinys "Coun
try Reports on Human Rights Practi
ces for 1983" (Pranešimai apie Žmo
gaus Teisiu Padėtį įvairiose Šalyse 
1983 m.) Lietuvai skirtuose penkiuo
se puslapiuose (1152-1156) minima, 
kad toji padėtis 1983 m. pablogėjo 
ir kad nuo 1981 m. dar intensyviau 
bandoma eliminuoti nepriklausomą 
politinę ir religinę veiklą. Yp«t.ngų 
priemonių imtasi "suvaržyti lenkų-lie- 
tuviu ryšius ir tuomi išvengti j solida
rumą panašaus nepriklausomo profsą
jungų sąjūdžio užgimimo". Ūkinė pa
dėtis Lietuvoje pastarųjų metu bėgy
je pablogėjusi, ypač jaučiamas maisto 
ir kai kuriu kasdienio vartojimo pre
kių trūkumas.

Toliau rašoma apie kunigu Alfon
so Svarinsko ir Sigito Tamkevičiaus, 
Jadvygos Bieliauskienės, Editos Abru- 
tienė bei kitu nuteisimą ir įkalinimą. 
Lietuvos baudžiamasis kodeksas turi 
eilę "neaiškiai suformuluotu straips
niu, kurie apriboja ar panaikina Lie
tuvos Konstitucijos garantuojamas as
mens teises. Pasėkoje, lietuviai neten
ka apsaugos prieš sauvališką suėjnimą 
ar nuteisimą baudžiamojo pobūdžio 
psichiatrinėje ligoninėje". Tikslus lie
tuviu politiniu ir religiniu kaliniu 
skaičius esąs nežinoma , bet 49 atve
jai specifiškai dokumentuoti.

Anot pranešimo, Spvietu valdžios 
organai taip intensyiai užpuldinėja 
Lietuvos Kataliku Bažnyčią, nes jie 
bijosi jos vaidmens, kaip "teisiu gynė
jos ir tautiniu jausmų aruodo". Taip 
pat bijomasi jos "aktyvių ryšiu" su 
Bažnyčia Lenkijoje. Nepaisant Sovietų 
valdžios represijų, Lietuvos Katalikų 
Bažnyčia tebėra "viena aktyviausiu" 
religiniu bendruomenių Sovietu Sąjun
goje. Sovietu valdžia susilaiko nepa
naudojusi visų įmanomų represyvinių 
priemonių, tuomi "tylomis pripažin
dama", kad Bažnyčia turi daug šali
ninku lietuviu tautoje ir kad tokią 
skaitlingą bei aktyvią bendruomenę 
sunku nustelbti be masiniu arėštų ir 
panašiu kraštutiniu priemonių.

Pranešimas mini pasipriešinimą jau
nų lietuviu ėmimui j kariuomenę,ypač 
tarnybai Afganistane. Labai ribota 
emigracija iš Lietuvos "praktiškai su
stojo" 1983 m. Nepaisant to, kad
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daugelis lietuvių turi artimu gimimu 
užsienyje, Sovietų valdžia atsisako 
leisti perskirtoms šeimoms susijungti, 
pasiteisindama įvairiomis miglotomis 
frazėmis, kaip pav., "prieštarauja vals
tybės interesams" Valdžia mėgina c 
įvairiais būdais strukdyti emigraciją. 
Norintieji emigruoti atleidžiami iš dar
bo, psichologiniai persekiojimai, nuo
latos keičiama sudėtinga'prašymu vi
zoms gauti procedūra, taikomos me
džiaginės sankcijos. Mažiausiai pen
kioms lietuviu šeimoms pakartotinai 
atsisakyta išduoti leidimą emigruoti j 
JAV-es. Kitos penkios šeimos turi po 
narį, kuris tvirtina esąs JAV-ių pilietis. 
46-ios lietuvių šeimos yra sąraše tų 
še.mų, kurioms pakartotinai neleidžia
ma emigruoti j Izraelį.

Pasak pranešimo, pragyvenimo lygis 
Lietuvoje palaipsniui artėja prie bendro 
sovietinio vidurkio. Atrodo, kad mėsos 
ir pieno gamyba nepatenkina paklau
sos, jaučiam., Šių ir-kitu produktų trū
kumas. Kaikurie lietuviai mano, kad 
dieta Lietuvoje blogės net ir našios 
gamybos metais, nes didelė dalis Lie
tuvos maisto gaminiu išvežama j SSRS- 
ą ar Lenkiją.

Lietuvos gyventoju "homogenišku
mas, stiprus tautinė tapatybės jaus
mas, ir Bažnyčios jungianti jėga padė
jo ištausoti daugelį šalies visuomeninių 
ir kultūriniu tradicijų", rašoma prane
šime. Tačiau "ardomasis" sistemos po
veikis irgi nemažas. Režimo politika 
daugelį lietuviu pastūmėk) j pogrindį.

(ELTA)

ALAN TYRELL, M.P. APIE 
PABALTIJO REZOLIUCIJĄ 
EUROPOS PARLAMENTE

Siu metu pradžioje Londone įvyko 
Žmogaus Teisiu Konferencija, kurios 
metu svarbią kalbą pasakė D. Britani
jos Parlamento narys Alan Tyrell, bal
savęs už Europos Parlamento rezoliu
ciją Pabaltijo klausimu: Jo žodžiais:

"Dr. Otto von Habsburgo parašy
tas pranešimas apie Pabaltijo valsty
bes reikalavo, kad Pabaltijo klausimas 
būtų perduotas Jungtiniu Tautu De- 
kolonizavimo Komitetui, ir buvo pri
imt didele balsu dauguma. Tačiau 
Ministeriu Taryba atsisakė tai padary
ti. Jų nurodytos priežastys buvo vi
siškai nepatenkinamos. Europos Ben
druomenės Mmisterių Taryba dar ne
priėjo vieningos nuomonės ir dar ne
sugeba suprasti, kaip svarbu remti pa
vergtųjų bylą visame pasaulvje ir 
ypač už Geležinės Uždangos...

"Už savo įnašą j pranešimo apie 
Pabaltijo valstybes su redagavimą aš 
gavau laišku iš viso pasaulio kampų. 
Po devynių mėnesiu, tie laiškai vis 
dar afeei na. Aš žinau, k&d mano kol e 
gos gauna panašių laišku. Tai padėkos

3 .. .................................................... „......... ..
laiškai, bet mes žinom, kad jie reiš
kia daug daugiau. Mes žinom, kad 
jie siekia mus padrąsinti toliau veikti 
ir daryti nauju pastangų. Jie pasiekia 
savo tiksią" (ELTA)

PABALTIJO VALSTYBĖS 
PRANCŪZŲ SPAUDOJE

Pabaltijo valstybės vis dažniau links
niuojamos prancūzu spaudoje. Čia ke
letas pavyzdžiu iš stambaus straipsniu 
pluošto, kurį surinko ELTOS biulete
nio prancūzu k. redaktorė Birutė 
Venskuvienė. Daugelyje straipsnių pa
naudota ELTOS medžiaga.

Mėnraščio Missi 1983 m. lapkričip 
numeryje išspausdintas gausiai ilius
truotas ir ilgas straipsnis "Buvo trys 
mažos šalys". Jame rašoma, kad "di
džiulės sovietinė imperijos vakarinia
me pakraštyje yra trys Pabaltijo šalys, 
kuriu gyvybingumas toli prašoka jų 
siaurab sienas... Įjungtos j SSRS-ą, ♦ 
šios trys šalys ištausojo iš savo dar 
nesenos 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 
religinę asmenybę. Lietuviai nerimsta 
įsprausti tarp sovietiniu respublikų, 
nes jie yra iš seno įpratę prie dideliu 
žygdarbiu; ju ilga istorija juos įprati
no plačiai (iri laisvai) kvėpuoti ir mili
jonas ju gyvena užsienyje".

Paryžiaus dienraščio Le Monde ge
gužės 20-21 d. numeryje Denis Pari- 
ni apžvelgia Pabaltijo tautu istoriją 
kki sovietinės aneksijos 1940 m. Savo 
straipsnį "Pamirštas Pabaltijo valsty
bių gyvenimas ir mirtis" jis pradeda 
1934 m. įvykusio perversmo Latvijoje 
aprašymu. Parini kalba apie "tautinio 
išsilaisvinimo karą" 1918-1920 m., tai
kos sutartį su Sovietu Sąjunga, plačią 
žemės reformą, ir "autoritariniu" re
žimu 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 Šv. Kazimiero sukakties proga. Bū
dinga antraštė: "Lietuva unikali katali
kybės '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.

(Tęsinys sekančiame numeryje) 
(ELTA)

Auka prisidėk prie lietuviškos 
spaudos išlaikymo

LIETUVIU ŠEIMOS KALBA YRA 
LIETUVIU KALBA
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LIETUVIAI PASAULYJE
V. Utenis

PIETŲ AMERIKOS LIETUVIŲ 
NUTARIMAI

Aštuntasis kongresas ryžosi stiprinti 
lietuviškąją veiklą ir kreiptis j tarptau
tines institucijas okupuotos Lietuvos 
reikalu.

Baigiamajame kongreso posėdyje 
Venezueloje buvo svarstomi komisijų 
nutarimai bei rezoliucijos.

Teismas formalaus sprendimo ne
darė. Linas Kojelis sutrauktai apžvel
gė teismo metu iškilusias teigiamybes 
ir neigiamybes, o jo pirm, dr Edmun
das Lenkauskas priminė, jog teismo 
uždavinys buvo iškelti kai kurias tai
sytinas negeroves, stiprinti lietuvių 
laimėjimus, idealistinę dvasią, tarpusa
vio sugyvenimą ir vienybę.

Kongreso siūlymai
Nutarimų komisijos siūlymus kon

gresui referavo dr. Povilas Mažeika. 
Vienbalsiai priimti sekantys siūlymai:

1. Išleisti VIII-jo PAL kongreso 
darbus brošiūros, nuotraukų, kasečių 
ir juostelių pavidalu. 2. Padėkoti JAV 
prezidentui Ronaldui Reaganui už 
sveikinimą ir už Lino Kojelio dalyva
vimą kongrese. 3. Steigti Karaliaus 
Mindaugo vardo fondą statyti Lietu
vių centrui Karako mieste ar apylin
kėje bei stiprinti Venezuelos lietuvių 
parapijos veiklą. 4. Kreiptis j trem
ties lietuvių sielovadai paskirtą naują
jį vyskupą P. Baltakį, kad jis surastų 
kelius aprūpinti Pietų Amerikos lietu
vius kataliku savo tautybės kunigas, 
kurie šiuo metu dirba svetimiesiems 
(šis klausimas kai kuriose bendruome
nėse jau yra kritiškas). 5. J ieškoti bū
dų sudaryti fondą esamų kandidatų 
pasiuntimui į Vasario 16 gimnaziją.
6. Sudaryti Pietų Amerikos lietuvių 
vykdomąjį organą, r kuris suregistruotų 
tautiečius, kuriems reikalingas lietuvių 
kalbos mokymas, parūpintų mokomo
sios medžiagos ir priemonių bei lėšų 
palaikymui glaudesnių ryšių tarp Pie
tų Amerikos lietuvių bendruomenių.
7. Padėkoti VLIKo vicepirmininkui ; 
prof. dr. Domui Krivickui už atsiųstą 
vertingą paskaitą. 8. Padėkoti Jonui 
Kasiliūnui (Kolumbija) už konstrukty
vius pasiūlymus ir auką šiam kongre
sui. 9. Padėkoti Marijai ir Antanui 
Rudžiams už padovanotą altorių San 
Casimiro šventovei (San Casimiro, Es
tado Aragua). 10. Padėkoti gerbiamam 
Lietuvos diplomatijos Šefui min. dr. 
Stasiui Bačkiui, J. E. vysk. V. Briz
giu! ir visiems kitiems, atsiuntusiems 
sveikinimus. 11. Padėkoti Sv. Kazimie--

VYTAUTAS DAMBRAVA 
Žinomas žurnalistas ir užsienio 
tarnybos valdininkas

ro sukakties komitetui per jo pirm, 
inž. Vytautą Volertą už dr? Vytauto 
Antano Dambravos knygelės "San Ca
simiro" antrąją laiką Pietų Amerikai. 
12. Padėkoti Lietuvių informacijos 
centrui per jos pirmininką kun. Kazi
mierą Pugevičių už nuolatinį glaudų 
bendradarbiavimą. 13. Padėkoti PLB 
už pasiuntimą vicepirmininkės Mildos 
Lenkauskienės, o taip pat ir d r. E. 
Lenkauskui už aktyvų jų įsijungimą j 
kongreso darbus. 14. Paraginti ben
druomenių pirmininkus paminėti auš
rininką Višteliauską (Jūrate Rosales 
įsipareigoja pateikti medžiagą). 15. 
Kongresas skatina moraliai ir materia
liai remti lituanistikos katedrą Čika
gos Ilinojaus universitete. 16. Kongre
sas paveda vykdomajam organui ištir
ti devintojo PALK surengimo Kolum
bijoje galimybes; jei neįmanoma, de
vintąjį kongresą rengti Brazilijoje 1988 
m.

VIII-jo PAL kongreso pasiūlymų 
komisiją sudarė: inž. Antanas Šulcas, 
dr. Povilas Mažeika, Vaclovas Slotkus 
ir Algimantas Dugnas.

automobiliams
LIPINĖLIUS — Adesivos 

SKYDELIUS su grandinėlėmis 
Chaveiros com emblema Vytis.

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJ
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Rezoliucijos
Kongresas baigiamoje sesijoje vien

balsiai priėmė šias rezoliucijas.
1. Kongresas prašo Jo Šventenybę 

popiežių įloną—Paulių II įvertinti lie
tuvių ištikimybę Katalikų Bendrijai 
bei Šventajam Sostui, sudėtas Lietu
vos katalikų kančias bei aukas ir pa
skirti Lietuvai kardinolą. 2. Kongre
sas prašo Jo Šventenybę popiežių Jo- 
ną-Paulių II Vilniaus arkivyskupiją 
priskirti prie Lietuvos bažnytinės pro
vincijos. 3. Kongresas prašo Jo Šven
tenybę popiežių Joną-Paulių II pagrei 
tinti Dievo tarno arkivyskupo Jurgio 
Matulaičio beatifikacijos bylą.

4. Kongresas smerkia Sovietų Sąjun 
gos tęsiamą Lietuvos pavergimą ir rei 
kalauja leisti patiem» lietuviams lais
vai apspręsti savo ateitį.

5. Kongresas reikalauja sovietų vy
riausybę grąžinti tikintiesiems Sv. Ka
zimiero šventovę Vilniuje, kuri yra 
paversta ateizmo muziejumi: šv. Kazi
miero palaikus grąžinti j Vilniaus ka
tedrą ir ją grąžinti tikintiesiems.

6. Kongresas reikalauja Sovietų Są
jungos vyriausybę leisti namų arešte 
laikomam arkivyskupui Julijonui Ste
ponavičiui eiti Vilniaus vyskupo parei
gas, kurioms jį Sv. Sostas yra pasky
ręs.

7. Kongresas įsipareigoja Pietų Ame
rikos kraštuose laiškų vajumi prašyti 
Sovietų Sąjungos vyriausybę grąžinti 
laisvę tikėjimo ir žmogaus teisių au
koms Lietuvoje: pirmiausia politiniams 
kaliniams — kun. Sigitui Tamkeviiui, 
kun. Alfonsui Svarinskui, Viktorui
Petkui, Baliui Gajauskui ir Antanui 
Terleckui. Taip pat reikalauja paleisti 
ir visus kitus lietuvius, kuri0 *'ra kalė
jimu, trėmimu ar psiciatrinio gydymo 
piktnaudžiavimu baudžiami už įsitiki
nimus, kuriuos rantuoja Jungtinių 
Tautų charta. Universalinė -žmogais 
teisių deklaracija ir Helsinkio nutari
mai.

8. Kongresas reikalauja Sovietų Są
jungos vyriau-vbę, kad Baltijos valsty
bės — Lietuva, Latvija ir Estija būtų 
atidarytos tarptautiniam turizmui, tų 
kraštų lankymas nebūtų ribojamas 
vien sostinėmis, o lankymo suvaržy
mai panaikinti.

rRESfÕRÃNÃTl

VIKTORAS \Y1_UKAVICIUS 
Savininkas

Lietuviški ir europietiški valgiai 
MALONUS PATARNAVIMAS

Rua Espirito Trinto, 118 - Tel. 441.6846 I 
k SÃO CAETANO DO SUL ji
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9. Kongresas reikalauja Sovietu 
Sąjungos vyriausybę, kad šalpos siun
tos tautiečiams Lietuvoje nebūtu 
varžomos. Tuo reikalu kongresas 
taip pat protestuos Jungtinėse Tau
tose bei kitose atitinkamose tarptau
tinėse organizacijose ir reikalais, kad 
Sovietu Sąjunga panaikintu suvaržy
mus, kuri" vien šiais metais buvo ke
lis kartus sugriežtinti naujais potvar
kiais, draudžiančiais Sovietu Sąjungo
je gyvenantiems asmenims suteikti 
pastogę, transportą ar bet kokią pa
galbą svečiams, atvykstantiems iš Va
karu; reikalaus, kad Sovietu Sąjungos 
vyriausybė panaikintu įstatymus, ku
rie draudžia siusti su iš anksto apmo
kėtu muitu siutitinius pagalbos reika
lingiems asmenims ir diskriminuoja 
bet kokios rūšies pagalbos gavėjus, 
nes nustato, kad sovietu pareigūnai, 
laužydami tarptautinę praktiką, turi 
teisę spręsti, kas Sov. Sąjungoje gali 
gauti pagalbą iš užsienio ir kas ne.

Praplėstą kongreso rezoliucijų ko
misiją sudarė kun. Pranas Gavėnas, 
SDB, dr. Vytautas A. Dambrava, Jū
ratė Rosales, Elena Mažeikienė ir 
mišk. Vincas Baronas.

Kongreso pirmininko kun. Prano 
Gavėno, SDB, specialiai sušauktame 
posėdyje, kuriame dalyvavo JAV, 
Argentinos, Brazilijos, Kolumbijos, 
ir Venezuelos atstovai, svarstytas rei
kalas įsteigti vykdomąjį kongreso or
ganą, kuris užtikrintu, kad kongreso 
priimti siūlymai ir nutarimai bus j- 
vykdyti. Pasaulio Lietuviu Bendruo
menės vicepirmininkei Mildai Lenkaus
kiene pasiūlius, vienbalsiu nutarimu 
pakviestas dr. Vytautas A. Dambrava 
sudaryti Aštuntojo Pietų Amerikos 
lietuviu kongreso vykdomąjį organą 
ir jam vadovauti.

Posėdyje dalyvavo kun. Pranas Ga
vėnas, Milda Lenkauskienė, Nestoras 
Ruplėnas, Vaclovas Slotkus, Kęstutis 
Slotku- ir dr. Vytautas Dambrava.

LIETUVI,
Ar jau susimokėjai sblidarumo mo

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

įnašas Cr$.5.000,00 metams, kurj 
galite sumokėti "Mūsų Lietuvos" re
dakcijoje ar pasiųsti čekį Comunidade 
Lituano-Brasiieira vardu, rua Juatindi- 
ba, 28 - CEP. 03124 - São Paulo.
--------------------—.... . ------------------------ —

VĖLINIŲ DIENĄ PRISIMINKIME SAVO MIRUSIUS ARTIMUOSIUS, 
YPAČ GI ATIDAVUSIUS SAVO GYVYBĖS AUKĄ UŽ TĖVYNĘ, NE TIK 
ŽVAKUTE AR PUOKŠTE GĖLIŲ, O IR MALDA, YPAČ IŠGANOMĄJA 
KRISTAUS AUKA - MIŠIOM IR KOMUNIJA.

MUSŲ LIETUVA

IŠ RIO DE JANEIRO 
LIETUVIU GYVENIMO

S. m. spaliu mėn. 2 dieną Rio de 
Janeiro mieste buvo paminėta 10 m. 
sukaktis nuo mirties a. a. Klemenso 
MARTI N KAUS, buvusio Nepriklau
somos Lietuvos Karo Aviacijos lakū- 
no-kapitono, išgyvenusio Rio de Ja
neiro mieste nuo 1946 m. iki mirties
— 1974 m. rugpjūčio 9 dienos.

Aplankyti brolio kapą ir dalyvau
ti šiame minėjime buvo atvykęs mi
rusiojo brolis ALEKSANDRAS iš to: 
limos Kalifornijos (USA).

Prie a.a. Klemenso kapo — gražio
jo Rio de Janeiro Lietuviu Beddruo- 
menės Monumento, susirinkus skait
lingam būriui a.a. Klemenso draugų, 
kun. Petras URBAITIS, specialiai at
vykęs iš São Paulo, atliko maldas, ó 
po to atlaikė Sv. Mišias lietuviu kal
ba artimoje Šv. Onos bažnyčioje,bro
liui Aleksandrui gražiai paskaitant iš 
Sv. Rašto. Mišios buvo užbaigtos su
giedojus "Marija, Marija".

Po pamaldų svečias iš tolimos Ka
lifornijos pakvietė visus užkandžiams 
j jauku restoraną, kur maloniai porą 
valandų pasikalbėdami praleido vaka
rą.

Ta pačia proga buvo pagerbta, ir 
jai nuoširdžiai brolio Aleksandro pa
dėkota už šio minėjimo suorganizavi
mą, p. URŠULĖ GAULIENÉ, kuriai 
š.m. lapkričio mėn. 6 dieną sueis 90 
metu amžiaus.

Siame minėjime tarp kitu dalyva
vo: Dr. Antanas Gaulia, advokatas; 
Ordeno kavalierius Kazimieras Gau
lia, turintis modernią spaustuvę; a.a. 
Klemo draugas buv. adv. Ernestas 
Petraitis, kuris šiais metais, su Dievo 
pagalba, atšventė 80 gyvenimo me
tus. Poniai Uršulei ir p. Ernestui pa
linkėta pasiekti "šimtinės".

Baigiant gal verta pasakyta keletą 
žodžių apie a.a. Klemenso Martinkaus 
brolio Aleksandro ATUČIO gyvenimą: 
(pavardės skiriasi: Klemenso motina, 
likusi našlė, ištekėjo už J. ATUČIO, 
Aleksandro tėvo). Jisai 10 metu jau
nesnis už Klemensą, buvo Lietuvoje 
Priešlėktuvinė artilerijos karininkas
— jaunesnysis leitenantas. Pergyveno 
pirmąją Lietuvos okupacija (1940- 
1941), visas Antrojo Pasaulinio Karo 
baisybes, pokarinį 1985-1949 metu 
vargingą pabėgėlio gyvenimą Vokieti
joje ir įsikūrimą Amerikoje. Dėka sa
vo darbštumo ir sumanumo savo su
griautą gyvenimą atstatė, išdirbeęs
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26 metus "American Airlines" lėktu
vu kompanijoje. (Dabar turi galimy
bę pasinaudoti visomis oro susisieki
mo linijomis su didele nuolaida). Tu
ri šeimą: du sūnūs gimę Vokietijoje,- 
duktė gimusi USA. Vaikai išėję moks
lus, savistoviai gyvena. Aleksandras 
su žmona Jadvyga, kaipo pensininkas, 
patogiai įsikūrė Kalifornijoje, po 30 
metu gyvenimo Čikagoje. Jisai jau 
yra apkeliavęs visus penkis pasaulio 
kontinentus. Su skaudančia širdimi 
prisimena mūsų pavergtąją brangią 
TĖVYNĘ LIETUVĄ, j kurią vis dar 
negali sugrįžti, kad aplankytu savo 
tėvu ir broliu kapus gimtojoje žemė
je.

Dabar Aleksas rašo savo gyvenimo 
prisiminimus — biografiją. Laukiame 
ją paskelbiant spaudoje ar knygos for
moje.

JEP.

BE TĖVYNĖS
Uršulė Gauliené, savimokslė, Rio 
de Janeiro lietuvių veikėja, savo 
90-to gimtadienio proga

Mes lietuviai, broliai-sesės, 
pasklidę po pasauli, 

mes našlaičiai be Tėvynės, 
skausmai spaudžia mus' krutinę.

Kur mes einam ar sustojam, 
musų širdys aimanuoja.

Mūs' Tėvynėj mylimojoj 
svetimieji įsikūrė...

Ak, Dievuli brangus musų, 
kada mus Tu išvaduosi?

kada išlaisvinsi nuo žiaurių priešų 
Lietuvę, mielę Tėvynę musų?

Tada mes vėl linksmi busim, 
lietuviškas daineles dainuosim.

Mes, našlaičiai, be Tėvynės, 
Nebūkim bailiai ir nusiminę.

Dreba piktas pavergėjas 
prieš mūsiškį baltę Vytį.

Dievas Lietuvę mums skyrė, 
Jis padės ir priešę išvyti.

Lietuva mus' buvo ir bus, 
ir per amžius nepražus.

Uršulė Gauliené

Už savo pinigus
Vyras: Kas tai? Vėl nusipirkai suk

nelę?
Žmona: Tik nesi karščiuok, aš ją 

pirkau už savo pinigus.
Vyras: Už savo? Kur juos gavai?
Žmona: Pardaviau tavo kailinius.

Dieta
— Pasakykite, kuB lesinote vištelę? 

kad ji tokia liesa? - klausia keleivis 
valgykloj.

— O kodėl jus tai domina?
— Aš irgi nprėčėu suliesėti.
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MŪSŲ ŽINIOS
PAVASARIS LITUANIKOJ

Praėjus) sekmadienj, spalio 21 die
ną — LITUANIKOJ tikras lietuviškas 
pavasaris. Suvažiavo tautiečiu (ir ju 
bičiuliu) iš įvairiausių São Paulo kam
pų. Matėsi ir baltai pražydusiu — 
kaip obelis — senesnio amžiaus žmo
nių); ir žydinčio jaunimo; ir gamtoj 
linksmai krykštaujančio prieauglio — 
trečios ar net ketvirtos kartos lietu
viukų. O aplink visur bėginėjo, dūz
gė, kaip bitelės, ir tarnavo, “svečiu 
namo“ šeimininkai-šeimininkės, rengė
jai, pagalbininkai, muzikos specialis
tai...

Ir diena pasitaikė graži, saulėta, 
tikrai pavasariška. Kaip sveika pakvė1 
puoti grynu kalnu oru, ištrūkus iš 
didmiesčio ruko, triukšmo ir taršos. 
Kaip miela lietuviškoj aplinkoj paben
drauti, pasiklausyti lietuviškos rnuzi-' 
kos, dainų. Grynoj gamtoj pasistip
rinti stropiu šeimininkių paruoštais 
apsčiais lietuviškais patiekalais.

Prieš piet, 10,30 valandą — lietu
viškos pamaldos neseniai pastatytoj 
jaukioj koplyčioj, prie gretimai sto
vinčio lietuviško kryžiaus. Koplyčia 
sausakimšai pilna (suvažiavo juk apie 
200 ekskursantu). Skamba “Pulkim 
ant keliu“, “Prieš Tavo altorių“, 
“Šventas Kazimierai, Lietuvos vyre“ 
ir kitos lietuviškos giesmės, kurias iš 
išdalintu lapeliu galėjo palydėti ir jau
nimas.

Stengiantis pamaldoms duoti dau
giau kazimierinj atspalvį, buvo atkal
bėta — ar tik ne pirmą kartą Brazili
joj? — šv. Kazimiero litanija.

Mišių celebrantas, kun. Pr. Gavė
nas, išryškino labai svarbu dienos 
Evangelijoj Kristaus reikalavimą: “Kas 
ciesoriaus — ciesoriui, o kas Dievo — 
Dievui.“, stengdamasis pabrėžti reika
lą mums daugiau pagyvinti tiek mu
su socialinj-kultūrinj, kiek religinį gy
venimą.

Po pamaldų ~ svečių namuose pie
tūs, princesių pristatymas, karalaitės 
rinkimas ir vainikavimas, Volungės

MIŠIOS

Už buvusius choristus, mirusius ir sergančius ir už visus giesminin
kus, kurie giedodavo Vila Zelinos bažnyčioje, bus atlaikytos Mišios 
imi spalio 28 dieną, 11 valandą, toje pačioje V. Zelinos bažnyčioje.

choro koncertas, pramoga.
Plačiau apie visa tai aprašys, tiki

masi, korespondentas kitame ML nu
mery. Čia tik pirmutinės informacijos.

— Marcia Pavilionytė išrinkta Miss 
Lituanika,

— Regina Šimkūnas: Miss Primave
ra,

— Angela Bulotas: Miss Simpatia,
— Mareia Klimašauskas ir
— Silvana Rimša de Mesquita: prin

cesės.

Halina Mošinskienė

ŽVAKUTĖS LIEPSNELĖ 
TESUŠILDO TAVO ŠIRDĮ

(Vėlinių proga)

"Toli, nepasiekiami kapai mylimųjų. 
Tik mintys debesų gaurais juos siekia 
O širdyje visi brangūs, šviesus praei

ties gausoje 
ir iígesiu visi paveikslai nulieti stiepias,

Žvakutės liepsnoje, sudėtose rožan
čiaus ašarėlėse 

malda širdies veržiasi j žvaigždynų 
erdves — 

ir mažiausioj žvaigždutėj randu arti
mą vaizdą — 

jų vis daugėja erdvėse — nesugrąžina
mai, 

mažėja mumyse... žvakutės liepsnelei 
alpstant".

Menu, kada būdavo labai skaudu 
susigyventi su mažojo broliuko mirti
mi. Skaudu buvo, ypač pergyventi 
motinos skausmą. — Tėvas, gydyto
jas, visą gyvenimą negalėjo sau dova
noti, kad jo rankose pasimirė sūnus. 
Apie tai negalvojau, net užmiršusi bu
vau, kai gelbėjau savo mažylius nuo 
karo bausmės, kai gelbėjau pasmerk-’ 
tus mirtimi. Gyvenimą laikiau apglė
busi, kaip brangią dovaną ir juo dali- 
naus su visais. Neabejoju, kad ir dau
gelis mano bendraamžių tą patį išgy
veno — vieni anksčiau, kiti vėliau.

Šiandieną — jau* pati esu senutė — 
vaiku vaiku močiutė. Neseniai palai
dojau savo Mamą 94 metu ligų sura
kintą senelę. Jos kapas toli — Lietu-

vpje, sesutės ir jos šeimos globojamas.
Lietuvoje visi dar išlaiko didelę pa

garbą savo artimųjų kapu globai. Puo
šia kapelį — prisimindami gimtadienį 
ar vardadienį, Vėliniu proga,»N. Metu 
(nes Kalėdos tik šeimose) ar pavasa
rio Atgimimo gamtoje (Velykos.) - 
išsilaiko paprotį — jis niekam nekliudo. 
O mumyse - laisvėje? — Dar tų, ku
riu artimieji neseniai palaidojo tėvą 
ar motiną, vyrą ar brolį — gal prisi
mins?

Daugumoje, naudodamiesi “ilgu sa
vaitgaliu“ pasistengs iš anksto pirkti 
gėlių vazonuose, pastatyti prie kapo 
ir “čiau. ..." Kas į žūklę, kas j “me
džioklę“, kas vėl “reumato gydyti?“
— Kodėl? — savo patogumui. O tas 
patogumas toks laikinas.... O juk mū
sų visu gyvųjų maldos taip yra svar
bios anųjų — išėjusių Amžinybėn Vė
liu. — Apie tai retai kas susimąsto ir 
įsisąmonina.

Mūsų visu kelias yra nežinomas, 
nepažįstamas Amžinybės poilsyje. Mū
sų maldos, dar nėra vien “ramybė už
migusiems“ — apie tai retai kas ir pa
galvoja. 0 kas pasimels “uždūšinėse“ 
už mus? Kas šiandieną pasimels už 
visus čia Brazilijoje, kad ir tame S. 
Paulyje mielus: Adėlę, Vandą, Juozą 
Karpavičių, Jakiūną, Vidžiūną, Lauri
navičių, Skurkevičių, Moniką Baranaus
kienę, Al. Bačelienę, Dr. Draugelį ir 
Editę Draugelienę, už Klementiną Va- 
tavičienę ir visą eilę tu lietuviu, kurie 
gyveno mūsų tarpe, rėmė viskuo lietu
vių veikimą, spaudą — jų vardų gausa 
daugėja su kiekviena diena.

Štai, šitai dienai susikaupę visi — 
apmąstykime dabartį ir ateities pra- 
matymą.

Prie “Laisvės paminklo“ prisiminki
me visus. Aplankę kapelius artimųjų
— sugiedokime ten V. Zelinoje prieš 
Dievo Altorių: “Libera me Domine“ 
ir “Dies irae“.

Kiekvienas atneški me nuo savęs 
žvakelę prie kryžiaus ir gėlelę prie 
“Laisvės Paminklo“. Kiekvienas, kuria
me dar liko trupinėlis atminties savo 
artimųjų Vėlinės.

Ir kai vieną naktį nerime pažvelgsi
te j erdves — tenai savo nerimastyje 
rasite “tą žvaigždutę“, kuri taip ra
miai spindės j save kviesdama:

Žvakutės liepsnelėje — šiluma.’

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

Mini-sombrinhas. tipo Italiano e Alemão.

Vicente Vítor Banys Ltda.

Rua Coelho BarradasJ04 • V. Prudente • Fone: 274-0677 Res.: 274-1886

Lietuvis — Tarptautinio konkurso 
laureatas

Vakarų Berlyne įvykusio Herberto von 
Kanajano fondo tarptautinio dirigentų kon 
kurse laureato vardą iškovojo Lietuvos 
valstybinės filharmonijos simfoninio or
kestro dirigentas Gintaras Rinkevičius.

24 metų G. Rinkevičius taip pat buvo 
penktojo sąjunginio dirigentų konkurso 
Maskvoje laureatas.
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R MŪSŲ ŽINIOS
MŪSŲ 90-MEČIAI♦

São Vicente, Biquinha, gyvenanti 
VERONIKA DANINYTÉ-PAVILAVI- 
ČIENĖ, Šio men. 20 dieną, su padė
ka Dievui paminėjo, savo vaiky ir 
anūky bei bičiuliu tarpe, savo 90-tą 
gimtadienį.

Mielai sukaktuvininkei ML linki 
gausios Dievo palaimos ir ryžto viltin
gai žengti link 100-mečio.

Gyvenantis Bom Retire, saleziečiu 
Dorn Bosco institute, KLEMENSAS 
MATERINSKIS, dėkoja Dievui už su
lauktus jau virš 90 mėty. Jis jau il
gus metus talkininkauja saleziečiu 
Krikščioniu Pagalbos parapijoje bei 
Dom Bosco kolegijoje.

Religingas, tvarkingas ir labdaringas 
gyvenimas dažnai susilaukia ilgy, dar
bingu ir nuopelningu mėty. Tad ir 
Klemensui linkėjimai: iki 100-mečio.

"DIARIO POPULAR" 
CITUOJA "MOŠŲ LIETUVĄ"

Kad MŪSŲ LIETUVA paimtu ži
nių kitu laikraščiu, tai normalu. 
Bet kad toks brazilu dienraštis, kaip 
DIARIO POPULAR, imtu informaci
jų iš ML-vos ir cituotu "São Paulo 
lietuviu kolonijos laikraštį", tai neeili
nis atsitikimas.

DIARIO POPULAR (14.10.1984) 
laidoj, 2-tram puslapy, Mario Gracio- 
tti redaguojamam skyriui PONTO DE 
VISTA, pats skilties redaktorius pri
mena, kad São Paule veikia Vaiku 
bei Jaunimo Literatūros Akademija, 
ir kad jos 4-tos kėdės (kurią dabar 
užėmė musu Henrique Lošinskas Al
ves) globėja yra poetė Zalina Rolim, 
gimusi Botucatu 1869 m ir pasireiš
kusi savo poetine kūryba. Tačiau, jis 
Mario Graciotti, prisipažįsta, kad, 
nors "velho-lobo-das tetras", jos nepa
žįstąs. Reikėjo tad lietuviu kolonijos 
laikraščio, kad "atrastu" šią, gan žy
mią, poetę, kaip matosi iš H. Lošins- 
ko čia įdėto jos soneto. Taigi, "num 
boletim da Colonia Lituana, da nossa 
Capital, sob o titulo "Musu Ltetuva", 
encontro interessante crônica memo- . 
rialista do escritor Henrique Alves, 
em torno da cadeira n° 4 daquela 
Academia Brasileira da Literatura In
fantil e Juvenil". Ir kalba apie "refe
rida poetisa, autora do expressivo so
neto, justa mente divulgado na citada 
crônica memorialista de Henrique. 
Eis o soneto que se chama "Pomba 
Ferida" (ir visą tą sonetą perrašo iš 
"ML em português nr. 25)":

AUKA PRISIDĖK PRIE LIETUVIŠKOS 
SPAUDOS IŠLAIKYMO

MŪSŲ LI ETŲ VA

Lapkričio 2 dieną: V E L I N E S - VISŲ MIRUSIŲJŲ PRISIMI
NIMAS. Šeimos, organizacijos, parapijos — ruoškime galimai pilnesnį 
ir prasmingesnį mūsų tautiečių, ypač daugiau pasireiškusių lietuviu ko
lonijos gyvenime, tautinį ir krikščionišką prisiminimą. Ko nebus gali
ma įvykdyti lapkričio 2-trą, bus galima padaryti ir kitą dieną, kadan
gi visas mėnuo yra daugiau šiam reikalui skirtas.

KAZIMI ERINĖS PAMALDOS 
JUNDIAI

Jundiai miesto katedra jau laukia 
lietuviu su Kazimierinėm pamaldom 
už Lietuvą. Šiuo reikalu skambino 
du kartu iš Jundiai pats katedros kle
bonas. 11 valandą Jundiai katedroj 
bus Mišios, kuriose numatyta daugiau
sia, jaunimo, užbaigiančio savo meti
nes rekolekcijas.

Iš São Paulo vyksta "Petro Perku- 
mo" oktetas ir "Volungės" choras. 
Kviečiami ir Jundiai bei apylinkių lie
tuviai.

Taigi šio mėnesio 28 dieną, sekma
dienį, 10,30 vai.: susitikimas prie Jun
diai katedros, N. Sra. do Desterro 
(miesto centre).

GARSIAU UŽ GELEŽINI VILKĄ
Religiniam Pasaulio Lietuviu Katali

ku Kongresui pasiuntė sveikinimu įvai
rios lietuviškos institucijos iš visu pa
saulio kraštu. Šio kongreso organizaci
nis komitetas neseniai išleido "Lietu
vos Globėjo šv. Kazimiero sukakties 
Kongreso" leidinjprogramą, kur per
duoti ir šie sveikinimai.

Sveikinimas iš Brazilijos taip skam
ba:

Kad šauktų 
nepalyginamai garsiau

Jubiliejiniu šv. Kazimiero metu pro- 
qa sušauktą Religinį pasaulio lietuvių 

r Dra. HELGA HERING
MÉDICA - GYDYTOJA

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

Fone: 265-759U

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

KALBAMA LI ETUVIŠKAI J 

katalikų kongresą sveikiname, su visu 
nuoširdumu melsdami Aukščiausiąjį 
įkvėpimo, drąsos ir jėgos įstengti, kad 
šv. Kazimieras, gyvas ir po 500 metų, 
lietuviu išeivijai, broliams-sesėms Lietu
voj ir visam pasauliui iš Aukštakalnio 
per mus šiandien šauktų nepalygina
mai garsiau, negu Geležinis vilkas nuo 
Gedimino kalno, kad LIETUVA - GY
VA.

Kun. Pranas Gavėnas, SDB, 
Brazilijos lietuvių kunigų 

vienybės pirmininkas

M. LAURINAITIS
PAKVIESTAS | "PARNAZĄ"

Parnazas yra Graikijos kalnas, grai
kų mitologijoj — meno, ypač poezi
jos, "dievu" buveinė; perkeltoj pras
mėj — iškiliausia poetu vieta.

Mūsų M. Laupinaitis gavo iš CRI- 
SALIS EDITORA, Rio de Janeiro, 
pakvietimą prisidėti savo kūryba prie 
Brazilijos rašytoju rinkinio — antolo
gijos 1985 metams. Tam tikslui pra
šo pasiusti tris eilėraščius ("um máxi
mo de três poesias, para ESCRITO
RES BRASILEIROS 1985 - CRISA- 
LIS EDITORA, Rio de Janeiro")*

Kvietimas taip motyvuotas: "Pažįs
tam Tamstos vardą ir Tamstos litera
tūrinius gabumus, todėl ir kviečiam, 
rinktiniu rašytoju tarpe, Tamstą daly
vauti šiame Brazilijos Rašytoju 1985 
m. rinkiny".

DR. JONAS NICIPORCIUKAS
CIRURGIÃO DENTISTA

CROSP. 6049

Rua Cap. Pacheco Chaves, 1206 
V. Prudente — Fone: 273-6696
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LIETUVIŠKOS PAMALDOS

V. Zelinoj, šv. Juozapo parapijoj: 
kas sekmadienj 11 valandą;

Mookoj, šv. Kazimiero parapijoj: 
kas sekmadieni 8 valandą.

VEIKLOS KALENDORIUS
Lapkričio (novembro) 10: Kermošius 

Sąjungos-Aiianęa salėj, rengiamas Muziejaus 
ir Archyvo komisijos.

Lapkričio (novembro) 11: Spaudos die
na — pietūs Ramovėje, V. Zelinoj.

Lapkričio (novembro) 25: Sąjungos- 
Aiianęa visuotinas susirinkimas

ĮNAŠAI ŠVIETIMO FONDUI

Ponia Marija Jakiõniené, savo vyro 
Česlovo Jakiuno atminčiai pasiuntė 
vėl cr$.40.000,00.

Tam pačiam tikslui aukojo 
Cr$.10.000,00 Ponia Lidija. Vancevi- 
čienė.

Ponas Alfonsas D. Petraitis taip 
pat įnešė Cr$.45.000,00 švietimo rei
kalams.

BLB-nė dėkoja «šiems tautiečiams 
kuriems rupi musų studijuojantis jau
nimas ir lietuvybės išlaikymas musų 
kolonijoje.

B A Z A R A S

Šio mėnesio — spalio 27 ir 28 die-
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Atsiveskite savo drauges ir bukit tik
ros, kad būsite patenkintos. Kas anks
čiau ateis, galės išsirinkti geresnių ir 
gražesnių dalykų. Tarp kitų dalykų 
bus ir "panos de veludo pi rografados".

Darbo valandos: 27 d. nuo 15 vai. 
iki vakaro; 28 d. nuo 8 vai. ryto iki 
19 vai.

Rengia ir visus kviečia LIETUVIŲ 
KATALIKIŲ MOTERŲ DRAUGIJA.

UŽSIMOKĖJO UŽ "ML"

Dr.Ernesto J.PETRAITIS Cr$.10.000, 
Vanda RAMANAUSKAS Cr$. 15.000, 
Maria Ambrozevičius

CATAFAI
Algirdas BUITVYDAS
Vacys PUTVINSKAS
Marcelė ADU LIS
Vilius - Stasė KYZELIS
Sofija DUTKUS
Adv.Ant. GAULIA

Cr$. 15.000,
Cr$.20.000,
Cr$. 15.000,
Cr$. 15.000,
Cr$. 15.000,
Cr$. 15.000,
Cr$.20.000,

Casaverdietis Juozas Gavėnas, mėgstąs mu
ziką ir lietuviškus papročius.

Kom.Kazimietas GAULIACr$.20.000,
ną, V. Zelinos JAUNIMO NAMUO
SE yra rengiamas gražus ir turtingas 
Bazaras. Jums reikia gražios dovanos? 
Negalvokite du kart — ten rasite.

Petras BARElSlS Cr$.20.000,
Salomea PAULIUKONIENÉ 15.000,
Albina AMBRAZEVIČIUS 20.000,

MŪSŲ LIETUVOS PRENUMERATĄ 
GALIMA UŽSIMOKĖTI TAIP PAT V. 
ZELINOS PARAPIJOS KLEBONIJOJ.

LAPKRIČIO (Novembro) 11 DIENĄ, SEKMADIENĮ - VILA ZELINOJ

metinė SPAUDOS ŠVENTE
t*

PROGRAMA:
11 vai. Mišios parapijos bažnyčioj.
12 vai. Pietūs Jaunimo Namuose

MŪSU9LIETUVA

PARODĖLĖ:
M0SU LIETUVOS pirmieji numeriai
Lietuvių spauda išeivijoj
Pogrindžio spauda Lietuvoj (samizdat)
Kitataučių spauda apie Lietuvą

Dalyvaus visos "PAVASARIO ŠVENTES" karalaitės ir princesės

Visi dalyvaukime ir savąją spaudą remkime!
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