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Halina Mošinskienė

ATMINIMU GRANDINĖ DABARTYJE

KULTŪRINĖ IMIGRANTŲ PARODA. Kairėje, prie Laisvės Paminklo maketės, parodos ne-
pailstama bendradarbė Marija Remenčienė. Dešinėje parodos rengėja Aldona Valaviėienė su 
talkininkais vyru Jonu ir sūnum iš JAV-biu Antanu. Nuotr. P. Rukšio

"Kaip skaidrus mergaitės gintarai, 
Brangi atminimų grandinė: 
Ji prarastą dieną ir taką saulėtą 
Tyliai tau šnerėdama mini" —

Al f. Tyru o! is

Gyvenimas skuba, ritasi pakalnėn 
kiekviena diena linksma ar skaudi — 
kiekvienam sau išgyventa be skurdo ty
loje. Kaip tos skausmingos beviltiškos 
kovos musu Brazilijos Respublikos Pre
zidento Tankredo Neves. Ar ištikrųjų 
mes išgyvename to didelio patrioto, to 
sąžinės šauklio tyros sielos gyvenimo 
tokią skaudžią "ironiją"? — Daugumo
je — taip. Nes kiekvienas sąžiningas 
žmogus — patriotas yra "Pasaulio Tei
suolis" — Žmogaus teisių gynėjas.

Šiandieną, mūsų dauguma yra Brazi
lijos piliečiai. Šiandieną, mūsų daugelis 
naudojasi gyvenamos vietovės paslaugo
mis, pav. sulaukę S.P. virš 65 metų, ga-
Ii naudotis autobuso susisiekimais vel
tui. Tai yra puiki paslauga vyresnio 
amž. neturintiems savo susisiekimo prie
monių.

Mes gyvename krašte nesiteiraujan- 
čiame rasės, tautos, religijos, net kalbos
— gyvenk, ir kitiems netrukdyk gyventi. 
Nori ruošti kermošių — ruošk. Nori 
švęsti savo tautines ar religines šventes
— švęsk. Kalbi lietuviškai, prancūziškai, 
vokiškai, angliškai — kalbėk. — Nori iš
mokti svetimas kalbas mokykis —pilna 
visokių kursų, pilna reklamų — tik tu
rėk pinigo apsimokėti. — Sumanūs išnau
doja tą laisvę — savieji ją išnaudoja pa
gal išgales.

O lietuviai? — Lietuviai Brazilijoje, 
kas jie? — Neabejotinai, kur būta lietu
vių plačiame kontinente — jie visur pri
sidėjo savo ištverme ir darbštumu. Kaip 
darbo jėga, jie buvo, kaip tie "baudžia
vos laikų" Brazilijos krašto pažangoje: 
niekieno nepastebėti.

Bet jų ainiai išliko lietuviškomis pa
vardėmis, jie lietuviai. Daugumoje net 
nenaturalizavosi, t.y. nepriėmę Brazilijos 
pilietybės liko ištikimi savo Lietuvai Tė
vynei.

O jų vaikai ir vaikaičiai? — Kur jie?
— Jų yra. Labai gerai menu, kai kun. 
Antanas Saulaitis S.J. vienoje neilgoje 
bendroje kelionėje iš Atibajos i S. Paulį 
man pasakojo, vairuodamas, savo įspū
džius lankytų lietuvių šeimų, kurių nie
kas nelanko, nei vardų nežino. Be abejo 
tie vardai turėtų išlikti šv. Kazimiero pa
rapijos kartotekoje. — S. Paulo metropo
lyje — sunkiausia susigaudyti. Su kap.

Juozo Ciuvinsko nuomone pilnai sutin
ku, kad be "mobral" negali būti univer
siteto moksleivių, bet čia pat .man me
nasi ir rašytojo poeto žodžiai 1948 m. 
pasakyti: "Brazilijoje viskas yra atvirkš- 
čiai..." Taigi pradėkime ne nuo "mobral" laiku Panevėžy, taip, kaip mano vyras
bet nuo PUC — universiteto. Jį lanko 
jau subrendęs jaunimas, norįs pažinti 
Lietuvą — savo tėvų, senelių šalį, norįs 
pramokti lietuvių kalbą, filologams ypač 
svarbią jų studijose. Tebūnie, tepramoks
ta, te susipažįsta su Lietuva bent portu
galų k. skaitomose paskaitose ir pačia
me liet, kalbos prad. pamokose. Kaž 
kas išliks tų keliolikos studentų, pasi
semta savo žinių "aruode". — Tų pačių 
studentų draugystėje gal viena kita po
ra susidraugaus? ... Kas ir yra svarbiau
sia, tą lietuviškos kilmės jaunimą surišti 
bendrais interesais.

Grūbiai tariant: "Tebūnie liet, kalbos 
kursai, kaip "svočios" namai. — Juos 
palikusiems reikia įkvėpti lietuvių kal
bos vartojimą savo tarpe, per tas pamo
kas, kada jie suaugę turi rašyti savo dar
bų užduotis lietuviškai. - Kada egzami
nuose turės atsakinėti lietuviškai. — Ka
da jie patys kreipsis j savo tėvus, kad 
jiems padėtų surasti tinkamą žodį, ku
rio jie gailėjo vaikams, patys nei gerai 
neišmokę portugalų kalbos.

Tik jaunose šeimose, liet, tautiniai 
susipratusiose galime pradėti "mobral" 
— su jų vaikais.

Absoliučiai bergdžias yra šaukimas 
vaikų, kurių tėvai namuose kalba portu
gališkai. Vaikas nepriima nieko, kas 
jam svetima "po motinos sparnu". —

Aš savo asmeniniuose patyrimuose esu 
jau minėjusi, kad vaikystėje tekalbėjau 
lenkiškai, Lietuvon grįžusi lietuviškai, 
nes to reikalavo tėvelis, o galėjau gi 
baigti ir lenkų gimnaziją, buvusią tuo 

baigė vokiečių gimn. kursą Kaune, o 
vėliau turėjo laikyti liet, kalboje bran
dos atestatui gauti egzaminus.

Žinoma, gal nei vienas Brazilijos lie
tuvis nesiruošia Lietuvon. Jo šeimai vi
sai neįdomus nei tas kraštas, nei abso
liučiai niekas, bet lietuvis — kiekviena 
atžala yra brangi Lietuvai. Juk mes es<- 
me lyg "paskutinieji Mohikanai" — išei 
vijoje savo tėvų ir protėvių žemei. Liku 
tis garbingos ir didingos tautos išlaikiu
sios savo gyvą kalbą iki šių dienų. Kal
bą kurią studijuoja pasauliniai kalbinin
kai, istorikai, kurie mūsų tautos praei
tyje ieško pradų proistorijos seniausio
se praeityje pačių nuostabiausių žmo
gaus — žmonijos bendravimo pradų.

Būtų labai gaila ir liūdna, kad vien, 
"apsileidimo" dėka — lietuviai tautie
čiai, jau nutautinę savo vaikus Brazilijo 
je, statydami Lietuvos Laisvės pamink
lą S. Paulyje, tuo pačiu palaidotų savo 
tautinį nuoširdų lietuvišką žodį šeimoje

Be kalbos — nėra tautos. — Ne mo
kyklėlės, ne tie žaidimai, šokiai ir dai
nos išlaikys lietuvišką žodį — tik, kai 
mama sodins sūnų prie stalo ir sakys: 
"Valgyk". Skubėk j mokyklą. Nevėluo! 
Nedurniuok.".

Šeimoje išliks lietuvių kalba, o vėliai 
ir mokykla padės. - Taigi, tėvai, susirū 
pinkite ir susipraskite.
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Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos Nr. 65
A

KAM TARNAUJA MELAS?
* i

Neseniai knygynuose pasirodė K. 
BAGDONAVIČIAUS feljetonų pamfle
tų rinkinėlis "Dialogai" (Vilnius, Vaga, 
1984 m.). Is’ šios knygutės Lietuvos ti
kintieji sužinojo, kaip pasiremiant Kau
no Kunigų seminarijos Rektoriaus inter
viu, Londono dienraštyje "Guardian", 
iškreiptai vaizduojama Bažnyčios padė
tis mūsų krašte (243 psl.).

Štai rektorius dr. kun. V. BUTKUS 
pasakoja, kad 1982 metais kovo mėn. 
buvusi pašventinta nauja Seminarijos 
bažnyčia. Tai netiesa. Ta bažnyčia nėra 
nauja. 1982 m. Seminarijai buvo gražin
ta Svč. Trejybės bažnyčia, kuri iš jos 
buvo atimta prieš 20 metų. Per tuos 
metus iš nuostabios bažnyčios beliko 
tik sienos,sugriauti gražiausi altoriai, su 
naikinti meniški paveikslai ir statulos. ? 
Bažnyčia buvo paversta knygų, bazės 
sandėliu.

Manoma, kad atgauti bažnyčią yra 
padėjęs a.a. kard. ALFREDAS BENG- 
ŠAS, kai jis lankydamasis Lietuvoje,bu
vo nustebintas menka Kunigų seminari- 
jos koplytėle, kurioje truko ir šviesos, 
ir oro, ir vietos.

Kun. V. BUTKUS teigia, jog Lietu
voje yra laikomos pamaldos jaunimui. 
Iš tiesų valdžia leidžia tokias pamaldas 
tik Kunigų seminarijos auklėtiniams. Vi
siems žinomi faktai, kaip sovietinė val
džia reaguoja j jaunimo rekolekcijas, j 
Kalėdų eglutes vaikams, mokslo metų 
pradžios paminėjimą, šv. Mišių auką 
jaunimui. Visa tai skelbiama ne tik reli
ginių susivienijimų nuostatų pažeidimu, 
bet net antitarybine vejkla. (Taip buvo 
kaltinamas ir kun. SIGITAS TAMKE- 
VIČIUS teisme). Rektorius toliau pasa
koja: tikintiems jaunuoliams leidžiama

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

Mini-sombrinhas. tipo Italiano e Alemão.

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

Atskiro numerio kaina Cr$. 700,00
1 P. Ameriką oro pastų: 45 DoL
I tolimus kraštus: 75 DoL
Vieno Numerio GARBĖS LEIDĖJAS Cr$. 50.000,00

2500i,00

patarnauti prie altoriaus". Tai labai klas
tingas pasakymas. Atkreipkite dėmesį 
— nesakoma vaikams, bet jaunuoliams. 
Religinių susivienijimų nuostatai tai lei
džia tik jaunuoliams, sulaukusiems 18 
metų. Jei Lietuvoje vaikai patarnauja 
prie altoriaus, tai tik dėl to, kad yra 
kunigų, kurie tų nuostatų nepaiso, bet 
vadovaujasi KRISTAUS žodžiais "Leis
kite mažutėliams ateiti pas mane".

Džiaugiasi tarsi 22 seminaristai, 1982 
metais priimti j Kunigų seminariją, jau 
sudaro labai didelį skaičių. Prieš karą 
Lietuvoje buvo ne viena seminarija ir j 
jas buvo priimama žymiai daugiau jau
nuolių. Be to iš 22 klierikų neaiškui- 
kiek iš jų pasieks šventimus. Tikriausia 
jų bus žymiai mažiau, jei tais metais 
mirs kunigų. Tokia padėtis kartojasi 
metai iš metų, nepaisant viso sovietinės 
valdžios "gerumo". Ar tai normalios 
Bažnyčios darbo sąlygos?

Tame pačiame straipsnyje spausdina
mas Vilniaus Šv. RAPOLO klebono 
ANTANO DILIO pasisakymas prieš Len
kijos Katalikų Bažnyčią. Iš kur kun.A. 
DILYS, žino, kad Lenkijos kunigai dau
giau užsiima nacionalizmu ir mažiau 
kalba apie Dievą? Šį kaltinimą mes gir
dim bedievių spaudoje taikomą ir uolie
siems Lietuvos kunigams.

Nežiūrint praeityje buvusių nesusipra
timų, Lietuvos tikintieji palankiai verti
na ir domisi kaimynų lenkų pastango
mis taip pat nelengvomis sąlygomis iš-’ 
saugoti tikėjimą savo tautoje.

AMERIKIETĖ APIE PADĖTĮ 
LIETUVOJE

"The Catholic Voice" redaktorė 
iš Kalifornijos su ekskursija važinėjo 
Sovietų Sąjungoje ir keletą dienų
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praleido ir Lietuvoje. Apie religinę 
padėtį ji šitaip rašo:

"Matant pilnas bažnyčias ir funk
cionuojančias seminarijas Sovietų Są
jungoj, manytum, kad krikščionybė 
klesti. Tačiau, pokalbiai su kunigais 
ir pasauliečiais atidengia sudėtingas 
intrigas ir įtampas tarp Bažnyčios ir 
valstybės, kurios gludi užslėptos vie
šomis apeigomis.

Per mano viešnagę aš lankiau apei
gas Maskvos baptistų bažnyčioj, Svč. 
Trejybės provoslavų ir vienuolyne 
Zagorske ir šv. Petro ir Povilo baž
nyčioj Vilniuje. Bažnyčios buvo per
pildytos: suaugusieji ir vaikai dažnai 
buvo susispaudę ne tik bažnyčioje, 
bet ir koridoriuose bei šventoriuje.

Kunigai Lietuvoj, kur 90% trijų 
milijonų gyventojų yra katalikai, 
mums papasakojo apie kylantį susido
mėjimą Bažnyčia gimnazistų ir uni
versiteto studentų tarpe. Tačiau vie
nas klebonas sakė, kad konfliktas 
tarp mokyklose dėstomos komunisti
nės ideologijos ir tėvų bei senelių 
tradicinio religinio pamaldumo palie
ka jaunimą "dvasiniai pakibusį ore", 
nes nei vienas nei kitas jo netraukia. 
Vienas iš Bažnyčios uždavinių yra 
rasti būdų patenkinti jaunimo dvasi
nius reikalavimus, aiškino jis.

Aš susitikau su grupe jaunų katali
kų Vilniaus centre. Jie uždarė langus, 
kad kaimynai neįtartų, jog lankosi 
amerikiečiai, ir pasakojo, kad jie gali 
prarasti savo darbus, dėl kurių išėjo 
mokslus Vilniaus universitete, jei vir
šininkai sužinotų, kad jie yra prakti
kuojantys katalikai. Bet jie taip pat 
prisiminė savo mokytojus bei viršinin
kus, kurie tyliai remia sąžinės laisvę.

KITATAUČIŲ SPAUDOJE

Apdovanotas buvęs Japonų konsulas 
Kaune.

Dvisavaitinis Toronto lenkų laikraš
tis "Kurier" 1985 m. vasario 7 d. laido
je rašo, kad "teisiųjų ženklu" Izraelis 
apdovanojo buvusj Japonijos konsulą 
Kaune Samapo Sugihara, 85 m. amžiaus 
Tai vienintelis japonas iš 6000 nežydų 
apdovanotas šiuo ženklu.

1940 m. sovietai, užėmę Lietuvą, 
įsakė visiems svetimų valstybių konsu
latams užsidaryti. Laukdamas instruk
cijų iš Tokijo, Sugihara savo iniciatyva 
išdavė žydams 3.000 tranzito vizų į 
Curacao salą, kuri sutiko pabėgėlius pri
imti.

1939 m. rudenį j Vilnių, bėgdami 
nuo sovietų ir vokiečių, atvyko per 
11.000 Lenkijos žydų, kuriuos vieti
niai žydai globojo. Kadangi 1940 m. 
Lietuvoje vokėečių okupacijos dar ne? 
buvo, tai Sugihara gelbėjo pabėgėlius 
ne nuo nacių, bet nuo sovietų.
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LIETUVIAI
V. Rociūnas

RAŠTO ŽMOGUS IR DOSNUS 
RĖMĖJAS
Kun. dr. Juozas Prunskis yra išdalinęs 
lietuviškajai veiklai bei kultūrai apie 
100,000 dolerių.

Jau daugiau kaip dešimtmetis mūsų 
spaudoje laikas nuo laiko pasirodo 
trumpi pranešimai apie kun. dr. J. 
Prunskio skiriamas pinigines dovanas 
žurnalistikai, mokslo darbams, religi
niams veikalams, visuomeninei veiklai, 
"Draugo" romanų premijoms, jaunimui, 
laikraščiams bei žurnalams. O 1984 m. 
ir 1985 metų pradžioje jis sudarė dar 
tris specialius fondus skautams, ateiti
ninkams ir Pasaulio lietuvių katalikų 
bendrijai. Dar ne viskas. Artimiausiuo
se mecenato planuose yra numatyta 
sudaryti du papildomus fondus, iš ku
rių palūkanų kasmet būtų išmokama 
$2000 premija už religinį veikalą ir 
$1000 stipendija jaunuoliui, siekian
čiam kunigystės.

Jau iki šiol kun. dr. J. Prunskis išei
vijos kultūrinei, religinei bei visuomeni
nei gyvybei palaikyti ir jai stiprinti yra 
padovanojęs per $70.000. (steigus mi
nėtus fondus ir pridėjus skiriamas pre
mijas, bendra suma sieks 3100,000.

Jis tuo būdu įsirikiuoja į didžiųjų 
lietuviškų darbų rėmėjų grupę. Be Lie
tuvių fondo, Kanados Lietuvių fondo, 
Tautos fondo ir kelių mažesnių finansi
nių institucijų bei šimtų nuoširdžių au
kotojų, mūsų išeivijos gyvybiniai židi
niai vos rusentų. Gyvoji išeivija seka 
fondų ir savanoriškų geradarių jau per 
daug metų atiduodamas duokles. Su 
dėkingumu ji žvelgia j tuos, kurių altru
istiniai ir tautiniai jausmai nėra užgož
ti taip reklamuojamos, populiarios ego
istinės filosofijos. I 

Mecenatas kun. dr. J. Prunskis per 
savo ilgą ir turiningą gyvenimą, be savo 
pavyzdingo dvasiškio pareigų, daugiau
sia laiko, energijos ir talento yra atida
vęs lietuviškai raštijai. Jo 40 parašytų- 
suredaguotų leidinių, savaitraščio "Mū
sų laikraštis" ir dienraščio "XX amžius", 
"Draugo" ir "The Marian" redagavimas,

Savininkas
LtetuvHki ir europieti Iki valdai
MALONUS PATARNAVIMAS

Rua Espirito S^nto, 118 - TeL 441.6846
SÃO CAETANO DO SUL

PASAULYJE

Kunigas
JUOZAS PRUNSKIS

tūkstančiai straipsnių lietuvių ir ameri-' 
kiečių periodikoje aiškiai liudija šio 
mūsų raštijos darbuotojo-žurnalisto ir 
mecenato darbų krūvį. Gavęs daktaro 
laipsnį JAV-se, gerai susipažino su gy
venamo krašto apraiškomis bei nuotai
komis, kun. Prunskis gan lengvai pasie
kia ir amerikiečių periodiką, ten dažnai 
kelia Lietuvos pavergimo ir jos laisvės 
klausimus.

Prieš beveik trejus metus atšventęs 
deimantinę amžiaus , 50 metų kunigys
tės ir 50 metų žurnalistinio darbo su
kaktis, mecenatas ir toliau tęsia sėkmin
gą žurnalisto darbą. Lietuvių rašytojų 
draugija 1982 m. jį pakėlė j savo gar
bės narius ne tik už jo raštus ir publicis
tiką, bet ir už finansinę paramą moksli
ninkams, rašytojams bei leidykloms.

Keturiasdešimties metų šiame krašte 
intensyvus darbas, labai kuklus jo asme
ninis gyvenimas, taupymas bei santau
pų investavimas įgalino šį rašto žmogų 
tapti ir didžiu kultūros rėmėju. O jo 
ryžtą ateiti ne tik su žurnaiisto-rašyto- 
jo plunksna, bet ir su materialine para
ma išeivijai bei Lietuvai, geriausiai nusa
ko jo paties žodžiai: "Dabartinė okupa

DŲ KLAUSIMAI LAIKRAŠČIO SKAITYTOJUI:
1. AR ATNAUJINOTE ML PRENUMERATĄ ?
2. AR NETURITE GIMINIŲ - DRAUGŲ, KURIEMS 

GALĖTUMĖTE UŽSAKYTI M.L. ?

cija yra sunkiausia mūsų tautos pries
pauda, kokią ji yra turėjusi'istorijoje, 
o ir žmonija pergyveno laikotarpį» ka
da didžiausias pavojus krikščioniškai ci
vilizacijai bei tautų ir pasaulio laistei. 
Todėl turime aukoti savo laiką, jėg$S ir 
lėšas išsaugoti tai, kas mūsų tautai-ir 
visai žmonijai brangiausia". ;

STIPENDIJOS JAUNIMUI į . 
IŠ KANADIEČIŲ FONDŲ .Á

Prie Kanados Lietuvių fondo veikian
tis Alekso ir Teodoros Koyelaičių-Kiįja- 
lavičių stipendijų fondas moka stipendi
jas studentams per metus iki 1500 sol.; 
ruošiantiems magistro ar daktarato, 
laipsnius — iki 2000 ir 2500 do!., o 
lankantiems Vasario 16 gimnazijąN-įJ' 
iki 1000 dol. Pirmenybė teikiama akty
vesniems lietuviškoje veikloje. Be t$į/ 
tas stipendijų fondas moka premiją^ . 
studentams, parašiusiems university 
profesoriams rašto darbą iš lituan^^p.s 
ir moka už mokslą lankantiems PL< 
Ryšių centro ruošiamus lituanistikų^ 
kursus. Stipendijos ir premijos mdR&- 
mos ir ne Kanadoje gyvenantiems .lietu
viams. Prašymai priimami bet kari.í^/ 
laiku. To stipendijų fondo adresas yta: 
1573 Bloor St. W., Toronto, Ontf 7; 
Canada M6P 1A6.

L. Tamošauskas .77*’
■ '

BRONIAUS JONUŠO STIPENDIJA 
LITUANISTIKAI

Muziko ir kompozitoriaus Bronius 
Jonušo atminimui stipendija šiais? ribė
tais bus skiriama aštuntą kartą. Iki šiol 
jas gavo aštuoni studentai (vienais ritė
tais dvi studentės). Visi, kurie gavę sti
pendijas, žinomi kaip pavyzdingi stu
dentai ir veiklūs lietuviškajam gyvenime

Vieno tūkstančio (1,000 dol.) stipen
diją įsteigė B. Jonušo našlė Emilija Jo
nušienė. Ji duodama tiems, kurie šalia 
pagrindinių studijų studijuoja ir litua
nistinį kursą. •

Kandidatus stipendijai gali siūlyti 
kiekviena lietuviškoji jaunimo organiza
cija iš bet kurio žemyno, įvairūs lietu
viškieji sambūriai, LB apylinkės. Si-uįy- 
mai turi būti motyvuoti. Siųsti iki bir
želio 15 dienos šiuo adresu:

Mrs. E. Jonušienė 
9927 S. Devonshine 
Omaha, Nebraska 68114.
Stipendijai kandidatątę parinks teisė 

jų komisija.
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PRISIMINTAS LIETUVOS 
JAUNIMAS 

Nors geležinė uždanga sutrukdė Lietu-

PAUL A. BALTAKIS, O.F.M.
Titular Bishop of Egara

1985 m. vasario 20 d.

i/lieli Broliai, Sesės Kristuje,

Lietuvių tauta nuo pat pirmųjų krikš
čionybės dienų, atpažinusi Marijoje sa- 
iq motiną, kreipiasi j ją visose savo as- 
neninėse ir tautinėse bėdose. Ir dabar- 
:inėje nelaimėje Marijoje musų tauta 
judėjo savo išsigelbėjimo viltį. 1951 
Tietais tremtyje gyveną lietuviai vysku- šaulio 
jai iškilmingai paaukojo Lietuvą ir visą
ietuvių tautą Marijos Nekalčiausiai šir
džiai. 1979 metais pavergtoje tėvynėje 
iusiorganizavęs Eucharistijos bičiulių 
>ąjudis, kurio nariai daugumoje yra jau
smas, pasiskirstę j atskiras grupes, kas
dien per ištisus metus kalba rožančių, 
patikėdami Marijai tautos likimą.

Kiekvieno mėnesio pabaigoje šio są
jūdžio atstovai suvažiuodavo j Šiluvą 
ir tą rožančiaus estafetę perduodavo se
kančio miesto atstovams. Po vieno to
kio suvažiavimo, įvykusio 1979 metų 
rugpjūčio 26 dieną, vienas iš jo dalyvių 
"Rūpintojėlio" 10 numeryje rašė: “ 
išsiskirstėm po Lietuvą nešdami didelę 
svajonę: kovoti už savo pačių dvasinę 
pažangą, kovoti prieš didįjį priešą — al
koholizmą. Tegu auga blaivi ir dora jau
noji karta, ištikima Kristui ir Marijai...

Mes _!us-

O kai bus sunku... kai ims pagunda pa-- jų Teisėms Ginti Katalikų Komiteto na-
sukti lengvesniu keliu, geroji mūsų mo
tina šauks mus iš klystkelių, teiks jėgų 
būti šio gražaus sąjūdžio priekyje".

Mieli broliai-sesės, puoselėkime patys 
šį mūsų tautos pamaldumą j Mariją ir 
perduokime jj savo vaikams, o gegužės 
13 atnaujinkime savo ir tautos pasiau
kojimą jos Nekalčiausiai širdžiai. Marija 
prižadėjo Rusijos atsivertimą ir sykiu 
mūsų tautos išlaisvinimą, bet tas jos pa
žadas yra sąlyginis — mes turime to 
melsti, pildydami jos prašymus.

Nuoširdžiai jūsų Kristuje, 
Vyskupas Paulius A. Balta kis, O. F. M. los uždanga apgaubtf Lavoje vykdo- 

„ mus persekiojimus, darykite žygius, kad

CURSO AUDIOVISUAL?
DO IDIOMA LITUANO 

POR CORRESPONDÊNCIA
Faciüdade de aprendizadp — Acompanha fitas cassettes

Para maiores informações
Fone: 273-0338Rua Juatindiba, 28 03124 São Paulo, SP.

vos jaunimui dalyvauti katalikų jaunimo 
pasauliniame kongrese Romoje, Lietuvos 
vardas šiame įspūdingame suvažiavime 
nebuvo pamirštas. Lietuva ir jos jauni
mas kongreso metu buvo prisiminti įvai
riomis progomis. Visų pirma, pats Popie
žius neužmiršo Lietuvos jaunimo lietuviš
kai pasveikinti pirmame susitikime su 
jaunimo minia kovo 30 d. didžiulėje aikš
tėje prie šv. Jono bazilikos Laterane. Čia 
Popiežius, pastebėjęs Romos lietuvių jau
nimo iškeltą ilgą -- beveik dešimties me
trų transparantą su užrašu „Priespaudą 
kenčiančios Lietuvos jaunimas yra su Po
piežium“, kreipdamasis į įvairias pa- 

jaunimo grupes, lietuviškai tarė:
Nuoširdžiai sveikinu Lietuvos jaunimą".

Šiuos Popiežiaus žodžius palydėjo jaunimo 
minios plojimai . Romos lietuvių iniciaty
va, kongreso proga Romos gatvėse ir aikš- 

’ tėse buvo iškabinti ‘įspūdingi dideli pla
katai, vaizduojantys Lietuvą, prikaltą prie 
kančios ir priespaudos kryžiaus. Kryžius 
nupieštas Europos žemėlapio fone. Kry
žiaus centre Lietuva yra atžymėta raudo
na, kraujo spalva. Be to, pirmame ir 
antrame kongreso dalyvių susitikime su 
Popiežium prie šv. Jono Laterane bazili
kos ir kovo 31d. šv. Petro aikštėje, Romos 
lietuvių jaunimas ir jų bičiuliai italai da
lijo miniai specialiai atspausdintus lape- 

kuriuose supažindinama su Lietuva
ir jos dabartine padėtimi. Lapelių teks
tas suredaguotas klausimų forma: Ką ži
note apie Lietuvą? Ar žinote, kad Lietu
voje yra draudžiamas religinis auklėji
mas, draudžiama religinė literatūra, ar ži

note, kad Lietuvoje įsisteigusio Tikinčių-

riai yra suimti, kad yra areštuoti taip 
pat ir Helsinkio susitarimų vykdymui 
remti komiteto nariai, ar žinote, kad Lie- 

' tuva ir jos jaunimas yra praktiškai izo
liuoti nuo Vakarti pasaulio? Toliau mini
mi kai kurie lietuviai sąžinės belaisviai — 
kun. Alfonsas Svarinskas, kun. Sigitas 
Tamkevičius, Balys Gajauskas, Julius 
Sasnauskas, Algirdas Žyprė, Nijolė Sadū- 
naitė, pažymint, kad tai keli vardai iš dau
gelio kitų, kurie yra persekiojami vien už 
religinę arba tautinę veiklą. Nurodytos 

.jiems paskirtos bausmės. Jūs galite mums 
padėti, toliau rašoma lapeliuose, painfor
muokite apie Lietuvą, neleiskite, kad ty- 

jūsų kraštų vyriausybės reikalautų visur 
įgyvendinti tautų laisvo apsisprendimo ir 
žmogaus teises. Kova už laisvę yra gra
žiausia meilės giesmė. Viename lapelio 
aplanke italų kalba pateikiama ištrauka 
iš Popiežiaus Jono Pauliaus II-ojo kalbos, 
pasakytos lietuviam praėjusiais metais 
pamaldų metu, švento Petro bazilikoje, 
atidarant Lietuvos Globėjo šv. Kazimiero 
jubiliejines iškilmes: Glaudžiu prie šir
dies visas krikščioniškas šeimas, kad pa
saulyje, kuris nepajusta religinių verty
bių, mokėtų perteikti vaikams brangiau
sius turtus per krikštą gautąjį tikėjimą, 
dorybes, kurios sudaro tikrąiį žmogaus 
orumą, gražias krikščioniškas tradici
jas, kurios nuo amžių persunkė lietuvių 
tautos kultūrą. Ypatingai prisimenu Lie-
tuvos jaunimą, kurį skatinu sekti švento 
Kazimiero pavyzdžiu, būti ištikimu Die
vui ir gyvenimo šventumui. Paskutiniame 
lapelio aplanke yra spausdinama ištrauka 
iš Sibiro lietuvaičių maldos: Dieve, mes 
praradome brangiausiąjį turtą — laisvę. 
Meldžiame Tave, sugrąžink mums ją ir iš
mokyk mus ją įvertinti, mylėti ir apginti! 
Išdalyti lapeliai apie Lietuvą buvo at
spausdinti italų ir anglų kalbomis. Pa
žymėtina, kad tokie lapeliai apie Lietuvą 
jau nebe pirmą kartą yra dalijami jauni
mo suvažiavimų dalyviams Romoje. Praė
jusiais metais jaunimo kongreso proga 
Romoje išdalyti panašūs lapeliai susilau
kė labai jautrių atgarsių iš jaunimo tar
po. Liet, bendruomenes Įvairiuose kraštuo
se pasiekė gausūs jaunimo laiškai, kuriuo 
se buvo reiškiamas solidarumas persekioja 
mai lietuvių tautai, buvo prašoma suteik
ti daugiau informacijų apie Lietuvą.

(K.L.)

MIRĖ A. RINKŪNAS
Toronte balandžio 1 d. palaidotas Kana

dos lietuvių veikėjas Antanas Rinkūnas.
A. Rinkūnas gimė 1909 m. Rusijoje. Bai

gęs Simano Daukanto seminariją, studija
vo Vytauto Didžiojo universitete pedago
giką. Lietuvoje mokytojavo, buvo Telšių 
mokytojų seminarijos direktorius. 1948 m. 
atvyko Kanadon. Čia baigė mokytojų ko
legiją ir mokytojavo kanadiečių šv. Tomo 

'Akviniečio mokykloje iki pensijos.
Lietuviškoje veikloje ir spaudoje reiš

kėsi nuo pat jaunystės. Jis buvo vienas iš 
■„Tėviškės žiburių“ laikraščio steigėjų, jo 
'pagalbinis redaktorius. Buvo Kanados ir 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybo
se ir tarybose.

A. Rinkūno mirtimi lietuvių visuomenė 
ir spauda neteko žymaus darbuotojo ir 
didelio patrioto.
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NEŽINOMAS LIETUVOJE, 
GARSUS LENKIJOJE

Lietuvis Mykolas Giedraitis — palaimin
tasis, nuo kurio mirties suėjo 500 metų.

Apie jj rašo "LKB kronikos" 
65 numeris

Paskutiniu metu Lietuvoje ypač su
stiprėjo kova prieš tikinčiuosius. Val
džia pradėjo kovoti net su seneliais, in
validais ir ligoniais. KGB jieško senelio 
ligonio VLADO LAPIENIO, suėmė vi
sišką ligonį kun. Joną Matulionį Dar 
keisčiau — šventieji ir tie užsitraukė 
valdžios nemalonę.

Švenčiant šv. Kazimiero 500 metų 
jubiliejų, valdiški bedieviai darė viską, 
kad tik sumažintų jubiliejaus iškilmin
gumą. Propagandai buvo išleistas jubi
liejinis medalis. Bet kas jj gavo? Net 
aktyvieji bažnyčios lankytojai turėjo 
pasitenkinti tik jj pamatydami. Panašiai 
buvo ir su jubiliejiniu šv. Kazimiero 
"Katalikų kalendorėliu" bei "Katalikų 
kalendorių žinynu". Visokiomis priemo
nėmis ir progomis buvo pompastiškai 
skelbiama apie šiuos jubiliejinius leidi
nius, tik niekas neišdrįso pasakyti, kiek 
jų gavo tikintieji. Masės tikinčiųjų jų 
net nematė, o propagandai pasidarbavo 
puikiai: Žiūrėkite, kokia religijos laisvė 
— valdžia katalikų kalendorių leidžia.

1985 m. gegužės 4 d. sukanka 500 
metų nuo pal. MYKOLO GIEDRAIČIO 
mirties, tačiau valdžia neleidžia minėti 
šio jubiliejaus. RRT įgaliotinis Petras 
Anilionis uždraudė "Katalikų kalendo
riuje žinyne" įdėti net'trumpą informa
ciją apie pal. M. Giedraitį, kad Bažny
čia nesugalvotų ruošti jubiliejų. Nežiū
rint sunkių sąlygų, Lietuvos katalikai 
su pakilimu ruošiasi švęsti pal. M. Gie
draičio 500 metų mirties jubiliejų.

Pateikiame savo tautiečio pal. M. 
Giedraičio biografiją, kurios RRT įgalio
tinis P. Anilionis neleido įdėti j "Kata
likų kalendorių žinyną".

Kunigaikštis į vienuolyną
Jauna krikščionybė Lietuvoje greit 

pražydo šventumo vaisiais. Buvusių pa
gonių kunigaikščių vaikaičiai Kazimieras 
ir Mykolas nusipelnė altorių garbę.

Garbingos Giedraičių giminės atžala * 
Mykolas gimė netoli Vilniaus, Giedrai
čiuose (pagal kitus šaltinius — Videniš
kiuose) 1425 m. Jis buvo silpnos sveika
tos ir dažnai būdavo vienas, dienas leis- 

MUSŲ LIETUVA

MARUA, PALAIMINK TĖVYNĘ

Marija, čia musu Tėvynė, 
Šventa ji didvyrių krauju. 
Jos meilės jėga begalinė 
Mums įkvepia žygių naujų.

Lopšinės čia motinų plaukia, 
Čia šeimos, čia musų namai. 
Palaimink mus Tėviškę jaukią 
Ir glausk prie širdies amžinai.

Šventovės štai bokštus Tau kelia.
Tu — musų altoriuos šventuos. 
Ir mes čia, suklupę ant kelių, 
Maldaujam vilties ir taikos.

Čia mus lietuvaitės lyg gėlės — 
Naujųjų laikų vaidilutės — 
Budės, kad tautos žiburėlio 
Negęstų liepsnelė mažutė.

Štai musų Tėvynės jaunuoliai 
Kovot ne kardu pasiryžę,
Bet meile padėt savo broliams, 
Dvasia kad nebūtų ištižę.

Marija, globoki jaunimą, 
Nes siaučia pavojus baisus. 
Apsaugoki jj nuo klydimų, 
Kad butų blaivus ir skaistus.

Ar linksma, ar širdis mums gelia, 
Marija, Tau musų malda.
Mažytį lyg rūtų darželi 
Mus kraštą globok visada.

A. Gražvytė

Aušra, N r. 41 (81)

5

pėsi j Bistryčios regulinių kanauninkų 
vienuolyną (40 km. j šiaurės rytus nuo 
Vilniaus) ir buvo priimtas. Netrukus 
vienuolyno viršininkas nuvežė jį į Kro
kuvą, j Šv. Morkaus vienuolyną. Čia 
Mykolas atliko noviciatą ir padarė įža
dus. Gilintis j dvasinį gyvenimą jam pa
dėjo nuodėmklausis Jonas.

Naujasis vienuolis apsigyveno nedide
liame kambarėlyje prie pat bažnyčios. 
Ilgai ir ištvermingai melsdavosi, griežtai 
laikėsi regulos ir atlikinėjo visas dvasi
nes pratybas. Jo kambarėlyje buvo kuk
lūs baldai ir šiek tiek reikalingiausių 
daiktų. Valgydavo tik tiek, kiek būtina, 
laikydavosi visų pasninkų. Nuo pat įsto
jimo į vienuolyną nevalgė mėsos.

Fizinis netobulumas išugdė polinkį , 
vidiniam, intravertiškam gyvenimui,vie
natvės pamėgimui. Turėdamas sunku
mų prisitaikyti prie kitų brolių, prie 
aplinkos, Mykolas mokėsi bendrauti ir 
tyliai nukęsti, ryžtingai siekė krikščio
niškojo tobulumo. Asketiškas vienuoly
no gyvenimas suformavo Mykolo cha
rakterį ir gyvenimo būdą. Jo vienuoly
nas laikėsi griežtos regulos. Vienuoliai 
praktikavo marinimąsi, liturgines valan
das kalbėdavo ne tik dieną, bet ir nak
tį. Griežtumą ir tikslų regulos vykdy
mą stiprino provinciolas Jonas Praniš- 
kis. Mykolui vidinio gyvenimo variklis 
buvo pamaldumas prieš kryžių, stovin
tį bažnyčios viduryje (dabar jis perkel-. 
tas prie centrinio altoriaus). Mąstyda
mas apie Nukryžiuotąjį, jis gilino savo 
meilę Dievui ir žmogui, ištvermingas 
mąstymas atvedė jj j kontempliacijos 
maldą, kuri buvo jam nepamirštamo 
džiaugsmo šaltinis. Savo vidinio gyveni
mo turtingumu Mykolas Giedraitis pri
artėjo prie tos ribos, kurią buvo pasie
kę didieji vidurinių amžių mistikai. 
Prieš mirtį pasisakė broliams, kad mels
damasis girdėjęs šiuos Kristaus žodžius: 
"Ištverk kantriai iki mirties ir gausi gar
bės vainiką".

(Bus daugiau)
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UŽSIMOKĖJO UŽ "ML"

Elena MONSTAVIČIUS Cr.30.000
Irmã Luzia ASTRAMSKIS Cr. 50.000
Rosmarli ĄŽUOLAS Cr.30.000
Elena ĄŽUOLAS Cr.30.000
Dr. Bronius SKADAS Cr.50.000

davo drožinėdamas medžio dirbinius.
Jau būdamas jaunuolis, Mykolas, paju
tęs pašaukimą dvasiniam gyvenimui,krei-l

S3

ADVOCACIi

Lietuviškos spaudos rėmėjai į 
YRA SAVOS TAUTOS GYNĖJAI' 

c

IMÓVEIS
EDSON DEOM KINAS

j COMPRAS - VENDAS -
FONE; 449-4379 ADMINISTRAÇÃO DE BENS 

Conj., 2 • Vila Sacadura Cabral - S. André

i

J)ireito CIVIL - Dk. CRIMINAL 

Direito TRAB ALISTA

Av. Novo Horizonte, 213
KBQ
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IX IMIGRANTŲ KULTŪRINĘ 
PARODĄ APLANKIUS

Buvo labai malonu vėl aplankyti mu
sų tradicinę Imigrantų Kultūrinę paro
dę Ibirapueroje, Bienal patalpose, ku
riai man teko daugelį metų vadovauti. 
Bet viskam ateina galas, nes žmogus, 
nors ir stipriausios fizinės sudėties, pra
deda pajusti senatvės įtaką, ypač po šir
dies priepuolio. Gydytojų patarimu pri
valėjau vengti bet kokio intensyvaus 
darbo, nei protinio, nei fizinio.

Neturėjau baimės dėl parodos likimo, 
nes ji pasiliko Brazilijos Lietuvių Ben
druomenės rankose, kuri visur ir visada 
rūpinosi kultūriniais kolonijos reikalais. 
Ypač, kad šis darbas yra begalinis nuo
pelnas mūsų pavergtos Tėvynės išgarsi
nimui, parodant pasauliui, kad nors Lie
tuva yra pavergta, geležiniais pančiais 
supančiota ir kad pavergtoje Tėvynėje 
daroma viskas, kad tik sunaikinus mū
sų lietuvišką kultūrą, nes įvairiausiais 
būdaias stengiamasi viską surusinti. Mas- 
kolis tačiau užmiršta kokį tvirtą ir stam
bų užnugarį turi mūsų Tauta laisvame 
pasaulyje. Šimtą su viršum metų mes 
vergavome Rusijos carų vergijoje ir ne
turėjom jokios inteligentijos bei patrio
tų laisvame pasaulyje, bet lietuvišku pa
siryžimu atgavome mūsų nepriklauso
mybę. O šiandieną mūsų komunistiniai 
pavergėjai, jei jie apart žvėriškumo ir 
aklumo, turėtų nors truputį protingu
mo, jie suprastų, kad nei komunistinis 
žvėriškumas, nei jų atominės bombos, 
neužčiaups laisvės ir nepriklausomybės 
troškimo. Komunizmas subyrės kaip 
supuvęs šungrybis, o mūsų Tėvynė bus 
laisva ir nepriklausoma. Nėra pasaulyje 
jėgos, kuri galėtų sunaikinti laisvės troš
kimą nors mažiausios pasaulyje tautos. 
Visi pavergėjai žlugo, žlugs ir komunis
tų vergija.

Džiaugiuosi aš, džiaugiasi ir visa kolo
nija, kad mes čia, kaip ir visur laisvame 
pasaulyje, turime puikius veikėjus lietu
vius ir patriotus.

Teko stebėti kaip yra įsitraukę į pa
rodos darbą ir pats Br. Lietuvių Ben
druomenės pirmininkas p. J. Tatarūnas 
ir ponia Vera. Tai nepailstantys darbi-' 

PARDUODAME 1 
automobiliams

SKYDELIUS su grandinėle raktams LIPINĖLIUS - adesivos g 
Chaveiro com emblema Vytis e bandeira Sį

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJ

ninkai, kaip parodos darbuose, taip ir 
visur,kur tik iškyla reikalas kolonijos ir 
Tėvynės garbei.

Jau treti metai, sunkią naštą neša pa
rodos įrengime ir jos organizavime p.p. 
Jonas ir Aldona Valavičiai, abu dideli 
patriotai ir kultūrinio darbo veikėjai.

Irgi nepailstami lietuviško darbo dar
bininkai, p.p. Silenė ir Jonas Silickai. 
Ypatingai aš jiems asmeniniai esu dėkin
gas už visą pagelbą, kokią jie man teik
davo parodas organizuojant.

O p. ;M. Remenčienė, tai menininkė,, 
kuri per savo gyvenimą sukūrė begalinį 
turtą įvairiausių rankdarbių ir juostų, 
tikrai jos turtas privalėtų užimti ir busi
majame muziejuje vieną iš garbingų vie
tų, nes tai begalinis kultūrinis turtas 
mūsų kolonijos ateinančioms kartoms., 
Ponia M. Remenčienė yra pavyzdys iš
tvermės ir pasišventimo mūsų kolonijai 
ir Tėvynei.

Mano didelė užuojauta p.p. Albinai 
ir Algimantui Saldžiams, kurie taip pat 
bedirbdami lietuvybės reikalui ir nuo
lat padėdami su pasišventimu parodos
rengimo darbuose, skaudžiai nukentėjo; 
nes buvo užpulti banditų ir apiplėšti, 
besiruošdami grįžti namo, atlikę savo 
dienos pagelbą parodoje.

Džiaugiuosi ir sveikinu visą jaunimą 
dalyvavusį ir pasirodžiusį bet kokiu bū
du parodoje, garsinant mūsų Tėvynės 
vardą.

Parodos bendras vaizdas puikus, pui
kiai viskas sugrupuota, duoda gražų 
vaizdą apie mūsų Tėvynės kultūrą. Čia 
daugiausiai nuopelnas ponios Aldonos, 
Valavičienės. Čia matosi jos meniniai 
gabumai, nes p. J. Valavičiui ir kitiems 
daugiausiai atiteko parodos rengimo 
techniškas darbas.

Kiekvienas parodos rengimas reikalau
ja daug įtempto darbo, ò įrengus, dau
giau negu 10 dienų jos priežiūra ir ap
sauga. Tai sunkus darbas, reikalaujantis 
daug ištvermės. Reikia būti tikrai lietu- 

■ viškai tvirtai nusistačiusiam, tam visam 
darbui sklandžiai davesti iki galo. Visi 
tie pasišventėliai turi tik vienintelį atly
ginimą, tai moralinis jausmas ir pasidi
džiavimas, kad jis yra tikras Tėvynės 
Lietuvos sūnus ar dukra. Kolonija ir Tė

vynė liks jiems dėkinga; ir "Deus lhes 
pague". Toks yra visuomeninio darbo 
atlyginimas.

Ta pačia proga teko aplankyti ir ma
no senus draugus latvius ir estus, su ku
riais teko kartu dirbti daugiau negu 15 
metų: Baltijos Komitete ir metinėse pa
rodose. Jų stendai nors ir daug smulkes
ni kaip mūsų, bet viskas gražiai ir me
niškai sutvarkyta. Beveik visi rengėjai 
dar buvusieji senieji tų kraštų kultūri
niai veikėjai.

Teko matyti taip pat ir kitų paverg
tų tautų skyrius parodoje. Svarbiausia, 
kad visos tautos dirba ir yra aktyvios, 
belaukdamos valandos ir progos išsilais
vinti iš komunistinės vergijos.

Kapit. J. Ciuvinskas

JUOKAI
Buteliai ir veidas

Laužo rinkėjas kreipiasi į vieno na
mo šeimininkę:

— Ar neturite tuščių alaus butelių?
— Ne, — atsako susiraukus šeiminin

kė, - argi aš atrodau, kad gerčiau alų?
— O, tabctada gal turite acto butelių

Vanduo
— Ką reikia padaryti, kad nebūtų 

vandens namuose? - klausia Juozas.
— Nemokėk sąskaitų už vandenį, — 

atsako Jonas.

Nakvynė
Jurgįs: Jei nori pas mane nakvoti, ti 

ri pats pasitaisyti lovą.
Petras: Gerai.
Jurgis: Tvarkoje. Štai pjūklas ir plak 

tu kas.

Vedybinis gyvenimas
— Kada gi iš tikrųjų tamsta pažinai 

savo vyrą?
- Deja, per vėlai. Tiktai po vedybų.

Naujokas
Puskarininkis priekaištauja naujokui:
— Tu tikras asilas. Nemoki laikyti 

šautuvo, nesupranti mano įsakymų. Iš 
viso matyti, jog esi iš kvailos šeimos. 
Kas buvo tavo tėvas?

— Generolas, pone puskarininki.

ra. 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.

KALBAMA LIETUVIŠKAI J
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mūsų žmios
KULTŪRINEI PARODAI PASIBAIGUS

Su didele publika užsibaigė pereitą 
sekmadienį, balandžio 21 dieną, jau 
tradicinė S. Paulo mieste, IX Imigran
tų Kultūrinė Paroda, kurioje dalyvauja 
apie 30 kolonijų.

Lietuviai gali pasidžiaugti. Pajėgėm 
suruošti ir parodyti ne tik šio krašto, 
bet ir kitų tautų publikai musų kultū
rą, musų meną ir musų garbingą praei
tį. Mūsų trys standai rodė, kad čia yra 
Lietuvos kampelis, kuriame netrūko 
nei lietuviškų rankdarbių, nei skanėstų, 
nei visų mėgstamo krupniko.

Buvo ir tokių lankytoji) kurie pasisa
kė esą lietuvių kilmės, sukūre mišrias 
šeimas, bei jau seniai nutolę nuo lietu
vių. Jie tikrai buvo susižavėję paroda, 
klausinėjo apie mūsų veikimą, prašė lie
tuviškų knygų ir laikraščių. Du įsirašė 
j lietuvių kalbos ir kultūros kursą PUC 
universitete, ateinančiam semestrui.

Šiais metais, p. Aldona Valavičienė, 
kuriai teko parodą paruošti ir jai vado
vauti, išrinko naują tematiką mūsų 
standui — Lietuvos žemėlapiai, — per 
kuriuos publika galėjo susipažinti su 
mūsų garbinga praeitimi, nuo senovės 
laikų iki dabarties.

Mūsų tautinių šokių grupės pasirodė 
publikai tris kartus, ketvirtadienį, šeš- • 
tadienpir sekmadienį. Volungės choras 
praturtino sekmadienio pasirodymą, 
kada grupės kartu šoko ir dainavo. Mū
sų šokėjai ir choristai šiam pasirodymui 
buvo gerai pasiruošę ir publika juos ap
vainikavo didele ovacija. Bet ne veltui, 
nes Rūtelė ir. Nemunas šoko labai gra
žiai, vikriai, įspūdingai, kaip seniai ne
buvome matę. Publika buvo sužavėta 
lietuviškais šokiais, ypač sekmadienį,ka
da prisidėjo Volungės choras.

Dvi poros, Solange Banevičiūtė — 
Antanas Baltušis ir Marei ja Pavilionytė 
— José V. Oliveira Silickas, lietuviams 
atstovavo gražuolių ir tautinių rūbų 
konkurse. Pirma pora laimėjo aštuntą 
vietą, nors mūsų nuomone, buvo verti 
garbingesnės vietos.

ANAPUS MARIŲ
Venancijus Ališas

Paminėti Prel. Aleksandro Armino 
10 metų mirties sukaktuves Ateities 
Literatūros Fondas (Chicago) išleido 
jo poezijos rinktinę. Toje pačioje kny
goje, trumpa jžimaus dvasiškio ir poeto 
biografija. Knygą galima gauti abejose 
lietuvių parapijose ir pas Joną Tataruną, 
Av. Zelina, .1.135 tel. 63-6344.

Knygos kaina 7 dol. (Cr$.35.000).

MŪSŲ LIETUVA

Tai, valio mūsų jaunimui ir padėka 
Silvijai Bendoraitytei Machado, Nemu
no vadovei, Marcijai PaviIionytėi, Rūte
lės vadovei ir Liucijai Banytei, Volum 
ges maestrinai.

Poniai Aldonai Valavičienei talkinin
kavo Brazilijos Lietuvių Bendruomenė 
ir Lietuvių Sąjunga Brazilijoje. Veikda
mi kartu, pasiekiam gražių ir naudingų 
rezultatų mūsų kolonijai. Prisidėjo prie 
parodos rengimo Jonas Valavičius, Al
gimantas Saldys, Jonas Tatarūnas, An
tanas Rudys, Aleksandras Boguslauskas 
ir Viktoras Tatarūnas. Tai BLB-nės ir 
Sąjungos-Alianęa žmonės, kurie savo 
talka praturtino lietuvišką darbą.

Bet ne tik jie. Eilė mūsų tautiečių 
gamino valgius ir juos paaukojo bufetui. 
Tai Emilija Bendoraitienė, Ona Coralov,. 
Marija Mazurkevičienė, Marytė Bumblie- 
nė, Eugenija Vaikšnorienė, Jadvyga Ni
kitin, Anna Stankus ir pačios rengėjos, 
Aldona Valavičienė, Vera Tatarūnienė 
ir Silėne Silickienė. Claudio Haposian 
Lima išspausdino servėteles su lietuviš
kais motyvais.

Visų talka paliko ir gerą finansinį re
zultatą. Bufetas, kuriam vadovavo p. 
Vera Tatarūnienė, davė Cr$.1.381.675 
pelno, iš kurio buvo apmokėta Cr$. 
450.000 standų nuoma. Bazarui vadova
vo p. Silėne Silickienė, jo pelnas buvo 
Cr$.269.095 įskaitant Cr$.300.000, 
kuriuos paaukojo Sąjunga-Alianęa. Iš 
viso, Cr$.1.200.770 pelno, kuris buvo 
įteiktas Muziejaus ir Archyvo komisi
jai ir skiriamas Imigrantų paminklo už
baigimui.

Niekuomet negalėtume nepaminėti 
ponios Marijos Remenčienės, kuri jau 
daug metų iš eilės, nenuilstamai puošia 
parodą su lietuviškom juostom ir kitais 
lietuviškais jos išaustais rankdarbiais. 
Prie jos prisidėjo, kaip visuomet, jos 
marčios, Gražina ir Ivonė Remenčienės.

Visiem ir visoms, prisidėjusiems pini
gais, darbu ir valgiais, ruošėjams ir tal
kininkams, mūsų tautinių šokių šokė- 
jamsjr choristams, mūsų lietuviškas 
AČIŪ. , _r „ 

Jonas latarunas
BLB-nės Pirmininkas

POBŪVIS PETRO PERKUMO 
NAMUOSE

Balandžio 28, sekmadienį, įvyko Pe
tro Perkumo savanorių ir bičiulių šei
myniškas pobūvis, kuriame dalyvavo 
virš 30 asmenų. Pradėdamas pobūvį, 
kun. Petras Urbaitis trumpai supažindi
no svečius su Petro Perkumo savanorių 
idėja, o vėliau vyko maža programėlė

Lietuviškos spaudos rėmėjai
! YRA SAVOS TAUTOS GYNĖJAI
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ir vaišės.
Pobūvio tikslas — susipažinti su do

ru ir pavyzdingu Lietuvos vaikinu, Pe
tru Perkumu, kuris vertas būti iškeltas 
lietuvių visuomenės, ypač gi lietuvių 
jaunimo, akyse. Siam tikslui Vytautas 
Laugalis eiliuota forma aprašė kilnų jo 
gyvenimą ir augštus idealus — būti Kris
taus misionierium.

Pats autorius paskaitė įžanginius pos-- 
mus. Kitus eilėraščius skaitė Vera Tata
rūnienė, Sofija Misiukaitė, Antanas Rur 
dys ir Eugenija Bacevičienė (skaitė iš
verstus portugališkai).

Kūrinys numatytas spaudai, besiruo
šiant Petro Perkumo 50-tom mirties 
metinėm (1987 m.). Tekstas ruošiamas 
lietuvių, portugalų ir anglų kalbom.

Programą paįvairino Petro Perkumo 
kvintetas, vadovaujamas Liudo Ralicko, 
patriotinėm ir liaudies dainom. Tos dai
nos tęsėsi ir per apsčias suneštines vai
šes. 1

Pobūvy dalyvavo ir šv. Kazimiero 
parapijos klebonas, kun. Pr. Gavėnas.

GEGUŽĖS MĖNESIO
GIMTADIENIAI

Lietuvių Sąjungos Valdyba sveikina 
ir daug sėkmės linki savo nariams gim
tadienio progą
01/5 — João Stelmockus
02/5 — Ana Rauba Aradzenka
03/5 — Walter J. Žvingela
03/5 — Claudio Butkus
04/5 — Mons. Pijus Ragažinskas
05/5 — Claudia Cecilia Daniel 
05/5 -- Ernestas Rubliauskas 
13/5 — Vera Ana Tatarūnas 
14/5 — Antanas Augustaitis 
15/5 — Luiz Alberto Jarmalavičius 
15/5 — Marcelo Chapola 
29/5 — Algirdas Idika

VEIKLOS KALENDORIUS

Gegužės 5: Motinos Dienos minėjimas Sąjun
goje

Gegužės 13: Lietuvių maldos ir aukos už 
Lietuvą diena

Birželio 6: Msgr. Al. Armino 10-metis
Birželio 16: Gedulo Diena (pamaldos kate

droj)
Birželio 23: Joninės Lituanikoj (BLB)
Liepos : Šventkelionė j Aparecidą
Liepos 21: Dariaus ir Girėno minėjimas

Lituanikoj
Rugpjūčio 4: Tėvo Dienos minėjimas Sąjun

goj
Rugpjūčio 28: Šv. Kazimiero konkurso pre- 

miavimas
Rugsėjo 8: Šilinė — Tautos šventė (šv. Kazi

miero parapijoj)
Rugsėjo 22: Pavasario šventė Lituanikoj (BLB) 
Spalio : Spaudos diena

. Lapkričio 10: BLSąjungos įsteigimo minėji
mas

Gruodžio 31: Naujųjų Metų sutikimas
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MŪSŲ ŽINIOS
MOTINOS DIENA

SV . KAZIMIERO PARAPIJOJE i

Motinos diena bus paminėta šv. Kaži- 
miero parapijoj gegužės 12-tą. Numaty
ta programa:

4 vai.: Mišios už visas Motinas ir Mo
čiutes;

trumpa laisva meninė programa; 
suneštinės vaišės.
Šventiškai salę išpuošti pažadėjo dail. 

Antanas Augustaitis.

GEGUŽINĖS PAMALDOS IR 
NAKTINE ADORACIJA

Gegužės 3 dien<g numatyta pradėti 
Amžinosios Adoracijos pirmąją naktį 
Rua Tabajaras, 556, Parque da Muóca, 
įrengtoje koplyčioje.

21 vai. bus lietuviškos gegužinės pa
maldos; 22 vai. numatyta koncelebruo 
tos Mišios, dalyvaujant 13 kaimininių 
parapijų rinktiniams atstovams ir Naku 
nes Adoracijos atidarymas.

Šv. Kazimiero parapijos artimesnieji 
parapiėčiai yra kviečiami asmeniai daly
vauti nors gegužinėse pamaldose ir ado-* 
racijos atidaryme. Norintieji ir galintis- 
ji dalyvauti yra prašomi iš anksto pra
nešti šv, Kazimiero parapijai (TeleL: 
273-0338).

SVEČIAI IS ŠIAURĖS AMERIKOS
I

Sekmadienį, balandžio 29, netikėtai 
São Paulę aplankė gana gausi lietuviu 
ekskursija iš S. Amerikos, vadovaujama 
t. Juozo Vaišnio, SJ. Atvykę j Rio de 
Janeiro, sekmadienio rytą užsuko j V. 
Zeliną, kur t. Vaišnys atlaikė sumą, po 
pietų aplankę šv. Kazimiero parapiją, 
ML redakciją, São Paulo katedrą ir,jau 
5 vai., išskrido Iguaçu ir Argentinos 
link.

Gaila, kad nebuvo suplanavę ilgiau 
São Paule apsistoti.
"SAO CASIMIRO" PASIEKĖ
IR LIETUVĄ

Kauno arkivyskupijos kurijai buvo 
pasiųstas Brazilijoj atspausdintas šv..Ka
zimiero paveiksliukas, o taip pat ir in
formacija apie Brazilijoj pravestą Kazi- 
mierinj konkursą. Arkivysk. Liudas Po
vilionis rašo iŠ Kauno kun. Gavėnui 
(1985.IV.9): "Nuoširdžiai Tamstai dė
koju už laišką, kuriame buvo du šv.Ka
zimiero paveiksliukai (vienas su lietuviš
komis maldelėmis, o kitas ne musų kal
ba) ir 8 puslapių brošiūrėlė su Francis
co Matarazzo Sobrinho atvaizdu ir tu
rinti ryšio su šv. Kazimieru. Už viską 
gražiai Jums dėkoju. Tą viską pridėsi
me prie šv. Kazimiero jubiliejinio ar
chyvo".

MUSŲ LIETUVA , NR. 17 (1906) 1985.V.2

Šio "ML'* numerio
GARBĖS LEIDĖJAI

MONIKA TAMOŠAITIENĖ
Mielai ML skaitytojai ir rėmėjai širdingai 
dėkojame ir linkime geros sveikatos.

Administracija

MOTINOS DIENOS
MINĖJIMAS

Pietūs ir Motinų pagerbimas įvyks Sąjungos namuose, 
Rua Lituânia, 67 — gegužės mėnesio 5 dieną, 13 valandą.

Meninei programai vadovaus Lucia Banytė
KVIEČIAME VISUS DALYVAUTI.

Reservos: 274-5116 - 92-3309 - 246-4193 - 215-6310.

"COMERCIO DE JAÚ" IR
KAZĮ Ml ERINIS KONKURSAS

Ir "Comercio de Jau" laikraštis, "Co
luna do Livro" skiltyje, gana plačia in
formacija skelbia Kazimierinj konkur
są. Skelbimo tekstas perteiktas "ML 
em português" puslapy.

ATKREIPĖ DĖMESĮ 
f LIETUVIŲ KALBOS KURSĄ

São Paulo valstijos Kultūros sekreto
rius, Jorge da Cunha Lima, 02.04,85 
data siunčia laiškutį su atsakymu:

"šiuo dėkoju už pakvietimą dalyvau
ti LIETUVIU KALBOS BEI KULTŪ
ROS KURSO atidarymo paskaitoj. Ne
galėjęs dalyvauti, kadangi gavau pakvie
timą jau po įvykio, Jus sveikinu su šia 
girtina iniciatyva. — Jorge da Cunha 
Lima, Secretário da Cultura".

ACADEMIA PAULISTANA DE 
HISTORIA IR LIETUVIŲ KALBOS 
KURSAS

São Paulo Istorijos Akademijos biu
letenis BANDEIRANTES, kurį redaguo
ja istorikas Manoel Rodrigues Ferreira, 
balandžio mėnesio laidoje rašo: "Mėne
siniam akademikų susirinkime Terraço 
Italia, 42-trapi aukšte, Akademijos se
kretorius, Henrique L. Alves, praneša 
apie Lietuvių Kalbos ir Kultūros kurso 
atidarymą São Paulo Katalikų universi
tete PUC, kur atidarymo paskaitą laikė 
São Paulo ir Campinas un-tų profeso
rius Nicolau Sevcenko".

n
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JULIJA SATKŪNIENĖ IR MES

Praeitą sekmadienj, balandžio 28 d., 
Labdaros Ratelio iniciatyva, buvo suor
ganizuotas São Vicente de Paula sene
lių namų aplankymas. Tam buvo ypa
tinga priežastis: ten globojama JULIJA 
SATKŪNIENĖ šventė gimtadienį. Ke
liauninkai nuvežė daug valgių, kuriais 
apdovanojo visus tos palatos ligonius. 
Julijai buvo sugiedota ilgiausių metų 
ir pasivaišinta tortu.

Julija Satkūnienė turi progresyvų 
paralyžių ir jau keli metai, kai tuose 
namuose-ligoninėj yra prižiūrima. Tuo
se pačiuose namuose yra tai pat PE
TRAS ŽOLVIS ir beeinanti 93-sius me
tus MAGDALENA VALAITYTĖ PAS
TO RZCY K. Reikia pastebėti, kad retai 
kada kas aplanko šiuos mūsų senelius. 
Manom, kad dėlto kad nieko apie juos 
nežino, nei kur tie senelių namai randa
si. Ten nuvažiuoti nėra sunku. Važiuo
jant VIA ANCHIETA link Santos, iš
važiuoti iš greitkelio prieš CARMANN- 
GHIA fabriką ir tiesiai važiuoti iki av. 
JOÃO FIRMINO, kuria važiuoti po de
šinę iki Giovanni Breda aikštės. Iš čia 
jau prasideda ESTRADA DOS ALVA
RENGAS, o senelių namai yra po kai
re numeris 999: CASA SÂO VICENTE 
DE PAULO.

Sukaktuvininkei Julijai Satkūnienei, 
sulaukusiai 79 metų linkime daug kan
trybės pernešti visus skausmus ir susi
laukti daug lankytojų.

LR
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