
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės leidinio ispanu kalba viršelis su įrašu 
“Lietuvos šauksmas”. Tai rinkinys straipsniu apie Lietuvę, išspausdintu 
Venezuelos spaudoje. J u daugumos autorius- dr. Vytautas A. Dąmbrgyę

MASKVA VĖL PUOLA TIKINČIUOSIUS

Amenkiečso korespondento pranešimas 
iš Maskvos, paskelbtas "U.S. News a. 
World Report" vdtraštyje, kur mini
ma ir Lietuva.

Įtakingas n plačiai skaitomas ameri
kiečiu savaitraštis 'U.S. News a. World 
Report' ’985.X.21 laidoje išspausdino 
savo’korespondento Nicholas Daniioff 
reportažu, kuriame : s iškelia Kremliaus 
vadu baimę dėl reiigin;ų bendrijų stip
rėjimo, km is galįs būti pavojingas ko
munistinei valdžiai.

Krikščionybės sukaktys
Esą krikščionybė įvesta Rusijoje 

prieš 1000 metų, dabar vėl atgyjanti 
ryšium su tūkstantmetine krikšto su
kaktimi Kijevo kunigaikštis 988 m. 
pradėjo masinį krašto gyventojų krikš
tą. Taigi 1988 m. bus minima krikščio
nybės sukaktis. Ortodoksų Benrija pla
nuoja visą eilę iškilmių, kurių prisibijo 
Kremliaus valdovai, nes tai reiškia reli
gijos stiprėjimą ir komunistinės valdžios 
silpnėjimą

Taip pat kelia Kremliui rūpestį Lie
tuvos 600 metų krikšto sukaktis, kuri 
bus minima 1987 m. Tai minėdamas 
korespondentas pastebi, kad Lietuva, 
anuomet nepriklausoma valstybė, drau
ge su Latvija ir Estija buvo aneksuotos 
Sov. Sąjungos II D. karo metu. Krem
liaus rūpestį didina ir Sv. Tėvo Jono- 
Pauliaus II noras dalyvauti Lietuvos 
krikšto sukakties iškilmėse ir tuo būdu 
stiprinti katalikų tikėjimą ne tik Lietu
voje, bet ir Latvijoje bei Ukrainoje.Mask 
va tokiam popiežiaus vizitui yra priešin
ga. Net ir Gromykos lankymosi metu 
Vatikane š.m. kovo mėnesį šis klausimas 
nebuvo išspręstas.

įvairus varžtai
Sulaikyti krikščionybės atgijimą, ky

lantį iš dalies ryšium su būsimomis 
krikšto sukaktimis, Kremlius pavedė 
naujai paskirtam religinių reikalų tary
bos įgaliotiniui Konstantinui Karčevui, 
buvusiam Sov. Sąjungos ambasadoriui 
Gvijanoje. Išvykdamas iš to krašto, Kar
cevas pareiškė važiuojąs namo būti 
"ambasadoriumi Dievui".

Chruščiovo laikais valdžia sustiprino 
antireliginę propagandą. Švietimo mi
nisterija įsakė ateistiniams rašytojams 
suniekinti mintį, kad Ortodoksų Bendri
ja yra rusų kultūros atžala. Mat ši min-' 
tis Sov. Sąjungoje tebėra populiari,nors 
krašte vyrauja jau septyni dešimtmečiai 
priešinga komunistų skleidžiama propa
ganda.

Valdžios pareigūnai taip pat stipriai 
varžo ir kitų religijų veiklą. Pastaraisiais 
mėnesiais jie apkaltino sekminininkus 
Sibire ir Ukrainoje, suėmė žydų moky
tojus Maskvoje, suvaržė baptistų ir kata
likų veiklą Baltijos kraštuose.

Nors sovietinė konstitucija laiduoja 
religijos laisvę, tačiau pareigūnai, varžy
dami tą laisvę, nemato prieštaravimo. 
Jie tebesinaudoja Stalino įstatymais,ku
rie reikalauja registruotis religinės ben
drijas ir susilaikyti nuo "anti-sovietinės 
veiklos". Joms taip pat uždrausta socia
linė veikla ir religijos mokymas vaikų 
iki 18 metų amžiaus.

Dvasinis atgimimas
Ir vis dėlto sovietiniai pareigūnai ma

to dvasini atgimimą, ypač jaunimo greto
se. Jų bandymai įvesti civilines-valstybi- 
nes santuokas, krikštus ir laidotuves bu
vo tik iš dalies sėkmingi.

Ortodoksų ir katalikų kunigai, žydų 

rabma ir protestantų pastoriai kalba a- 
pie padidėjusį susidomėjimą religija.Do- 
kumertinių įrodymų nėra, nes religinėm 
bendrijom uždrausta turėti statistikas.

Kaip ten bebūtų, nėra abejonės, kad 
nežiūr nt visų varžtų, religija tebėra 
reikšmingas veiksnys daugelio Sov. Są
jungos piliečių gyvenime (jų yra 278 mi
lijonai). Ortodoksų kunigui mano, kad 
jų Berdrijai priklauso 30 milijonų, ma- 
homelonų vadovai sakosi turį 15 milijo
nų tik nčiųjų, katalikų — 4 milijonus, 
žydų -- 1 milijoną. Prie jų reikėtų pridė
ti nemažai protestantų.

Oficialių pareigūnų susirūpinimą rodc 
pvz. sovietinėje spaudoje dažnai pasiro
dantys puolimai komjaunimo organiza 
cijos už jos narių dalyvavimą pamaldose 
Pasak katalikų kunigų seminarijos parei
gūnų Kaune, Lietuvoje, jaunimas gausia 
lankosi šventovėse. Maskvoje įsteigta Ri 
sų ortodoksų jaunimo sąjunga.

Būna netikėtų atsivertimų. Pasak Va-



2 MŪSŲ LIETUVA

Atskiro numerio kaina Cr$. 2.500
| P. Amerika oro paštu: 45 DoL
i tolimus LraJtos: 75 Dot
Vieno Numerio GARBĖS LEIDĖJAS Cxt.20Q.00G

Rua Juaundiba, 28 Parque d> Mo6o - CEPG3E 
S-io Paulo - Brasil
Diretor Responsável: VYT A UTAS BACEVIČIUS 
Administrador PETRAS í.UKSYS
Redige Equipe Editorial - Fone: 2 7 3-33 3 S

“NOSSA LITUANIAT
Metane prenumerata Bnunlripj Cr S. 150.0000
fYimvinerata papratę paJtü j d&cm: 33 M
Ihrenumerata oro Siaurės Amenkocta5ô Dol
<URSèS PRENUMERATORIUS Cx$. 250.000 '
Užuojautos. Sveikinimai ii Skelbimai (Anõndos) mokami ui skilties (Coluna) centimetrą Ct IOjOOO
Už skelbimų kalba lt turini, Redakcija neatsako. Rasiniai gražinami tik tutorivi priimt
Straipsnius i? Kompondenciją Redakcija taiso bei tvarko savo nuoBfira.
Pjwrie pasiiajytj gtxaipsmai nebūtinai išraiška Reda Rajos bei leidėju nuomonę.

Perlaidas’ir idiròtórtratinius laikus rašyti FRANCESCO GAVĖNAS ir PETRAS RU1CŠYS vardu..

tikan< radijo, 82 metų amžiaus G. Ma
lenkovas, buvęs Sov. Sąjungos premjeras 
1953-1955 m., tapo Ortodoksų Bendri
jos narįUžsieniečiams lankytojams re
liginis gajumas Sov. Sąjungoje palieka gi
lų jspūdj.

Skaičiai ir radijas
Žiūrint Skaičių, dalykai atrodo kitaip. 

Prieš 1917 m. revoliuciją buvo 100.000 
ortodoksų šventovių, o dabar tėra 8000. 
Komunistai paėmė tokias šventoves,kaip 
Kazanės katedra Leningrade, Šv. Kazi
miero katedra Lietuvos Vilniuje, kuri 
yra paversta ateizmo muziejumi ir pada
rė antireliginiais centrais (Sv. Kazimiero 
šventovė nėra katedra; Vilniaus katedro
je įrengta paveikslų galerija, Red.).

Taip pat nėra patikimos statistikos ka
linamų religinių vadų, kurie buvo nuteis
ti už "antisovietinę veiklą" arba uždary
ti psichiatrinėse ligoninėse.

Ir kodėl tokia priespauda, draudžianti 
įvežti net Sv. Rustą Sov. Sąjungon? Mat 
Kremlius bijo, kad religija nebūtų pa
naudota silpninimui nusistovėjusios siste
mos. Oficialūs pareigūnai sako, kad 14 
užsienio radijo programų, girdimų Sov. 
Sąjungoje, silpnina piliečių lojalumą.

Vis dėlto daugelis Sov. Sąjungos gy
ventojų taiko tikinčiųjų Bendriją etikos 
bei moralinių normų šaltiniu. Anot vie
no ruso: "Valstybės užpuolimas tikinčių
jų Bendrijos yra užpuolimas ir moralinio 
gyvenimo". Taip pat dar daug Sov. Są
jungos gyventojų atsimena Stalino tero
ro dienas ir abejoja dabartinių vadų mo
rale. M.

AMERIKIEČIAI GINA
BAL| GAJAUSKĄ

CREED (Christian Rescue Effort for 
the Emancipation of Dissidents), krikš
čioniška žmogaus teisių organizacija 
Washingtone, veda akciją už lietuvį sąži
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nės kalinį Balj Gajauską. Su šia akcija, 
CREED siekia išnaudoti ypatingą politi
nį momentą — Reagano-Gorbačiovo lap 
kričio 12-20 d. pasitariamą, apšviesti pla
čiąją visuomenę apie 33 metų kalėjusio 
Balio Gajausko sunkią būklę ir išrūpinti 
jo išlaisvinimą iš lagerio bei leidimą jam 
emigruoti j JAV-bes su šeima. Balio Ga
jausko teta, Bernice Gajauskienė, gyvena 
Los Angeles.

CREED įtraukė visą eilę įtakingų as
menų j jos sudarytą Balio Gajausko iš
laisvinimo komitetą jau įstojo — Sen. 
Charles Percy (pirm.), kardinolas Bernar- 
din iš Čikagos, Michael Blumenthal 
(Burroughs korporacijos prezidentas,bu
vęs JAV iždo sekretorius), Aleksandras 
Ginzburg (buvęs politkalinys), kun.Bry
an Hehir (JAV Katalikų konferencijos 
pareigūnas), Joanne Kemp (vadovaujan
ti kongresmenų žmonų komitetui už So
vietuos žydus), Sally Englehard Pingree 
(Washingtono katalikų veikėja), Sen. Paul 
Trible ir kiti.

Kun. Kazimieras Pugevičius, kurio va
dovaujama Lietuvių Katalikų Religinė 
Šalpa glaudžiai bendradarbiauja su 
CREED ir konkrečiai prisideda prie šios 
akcijos informacija bei finansavimu, yra 
taip pat įtrauktas į komiteto sudėtį. Lig 
šiol iš lietuvių Gajausko komitete sutiko 
dalyvauti Aušra (JAV LB) ir Charles Zerr 
buvę Koalicijos išlaisvinti Petkų ir Ga
jauską steigėjai, ir Teodoras Blinstrubas 
(ALT pirmininkas—.

Antradieni, spalio 1, CREED supažin
dino su savo gelbėjimo akcijos planu pla
čiąją visuomenę JAV kapitoliuje. Dalyva
vo apie 70 žmonių, jų tarpe kongresme-.L 
nų ir senatorių, jų štabo narių, Washing
tono lietuvių, spaudos korespondentų, 
žmogaus teisių veikėjų, ir pan.

Dr. Ernest Gordon, CREED pirminin
kas, atidarė konferenciją perskaitydamaS 
ištraukas iš Lietuvių Informacijos Cen-
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tro išverstų į anglų kalbą Baíio Gajaus)® 
raštų, gautų iš lagerio. Taip pat buvo iš
dalinta LIC paruošta Balio Gajausko bio
grafinė apybraiža.

Disidentas Aleksandras Ginzburgas da
linosi įspūdžiais iš lagerio, kur kartu sė-' 
dėjo su Baliu. Jis per vertėją rusų kalba 
aiškino, kad Balys dėl savo išminties ir 
teisingumo buvo kitų kalinių neparas
tai gerbiamas. Karštos politinės diskusi
jos kameroj kartais būdavo kitų kalinių 
nutrauktos, kad tik Balys turėtų ramy
bės skaityti ar rašyti. Šalia sunkių lagerio 
darbų, Balys vis rasdavo laiko studijom 
ir dažnai tęsdavo rimtas diskusijas su ki
tais kaliniais įvairiausiomis temomis pa
gal kalėjimo tvorą, kur kasdien valandė
lei jiems buvo leidžiama pasivaikščioti.

| susirinkusius dar prabilo kongresme
nas Benjamin Gilman iš New Yorko ir 
ponia Jack Kemp. Balys Gajauskas bei 
už jj vedama akcija buvo plačiau aprašy
ta spalio 2 d. "USA Today" laidoj bei 
perduota per Amerikos Balso, Laisvo
sios Europos ir International Media News 
Service radijo laidas.

CREED skleidžia kitataučių tarpe 
4000 Balio Gajausko plakatų su jo nuo
trauka ir biografinėmis žiniomis, šitokiu 
būdu, ji skatina visuomenę rašyti prezi
dentui Reaganui prašant jo įtraukti Balio 
amnestijos bei emigracijos klausimą į pa
sitarimų programą su Gorbačiovu. Norin
tieji įsigyti plakatus, gali rašyti - CREED, 
117 Prince Street, Alexandria VA 22314. 
PABALTIJO PROBLEMA IR JAV - 
SSRS SANTYKIAI - KIRKPATRICK

Buvusi JAV-ių atstovė Jungtinėse 
Tautose, Jeanhę J. Kirkpatrick, skeptiš
kai pasisakė apie JAV-SSRS vadovų su
sitikimus. Dienraščio Washington Post 
lapkričio 4 d. numeryje ji rašo: "Prob
lemas tarp Sovietų Sąjungos ir JAV-ių 
pagimdė jų tikslų susikirtimas - tarp 
JAV-iųiir Vakarų noro sukurti pasaulį, 
susidedantį iš nepriklausomų valstybių, 
ir sovietų siekio pakeisti pasaulį pagal 
lenininius principus ir jj pajungti SSRS- 
ai. Pabaltijo valstybės, Lenkija, Čekoslo
vakija, Pietų Vietnamas nebuvo aukos 
nesusipratimo, kurj galima išaiškinti at
viromis diskusijomis. Afganistano kan
čia nėra psichologinė.

"Tai viena priežasčių", rašo Kirkpa
trick, "kodėl jokia viršūnių konferenci
jų tarp sovietų ir amerikiečių atstovų ne
privedė prie reikšmingesnio Sovietų — 
JAV-ių santykių pagerinimo — ir kažku
rios jų net turėjo pavojingų pasekmių"
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ČIOVO SUSITIKIMO PROGA

Ženevoje zykusį plačiai išgarsintąjpru- 
zidento Reagano ir gen. sekretoriaus 
Gorbačiov* susitikimą Lietuviu Ben
druomenė pasistengė kuo stipriau pa
naudoti Liet vos ir Pabaltijo valstybių 
padėči i nu • sti. Šiuo strSipsniu siekia
mu supa/indim. su koordinu -ta PLB, 
JAV LB ir x i.;arijos LB Veikla minėte 
tiksle atsiek u

Posėdis Baituu^e Bumuose
Baltųjų Ri> 'U specialaus prezidento 

asistento L t \ojeii rūpesčiu, š.m. 
spaliu 27 d iv tų atstovai buvo pakvies
ti atvykti , ‘ *' sius Rūmus ir amba- 
sadonui jr Metlock ir Tautinio Sau
gumo Tar j xr .ariu J -hn Purnell pa
reikšti s. vi • usnį tymus bei pageidavi
mus ryšiun u Reagano Gorbačiovo 
susitikimi kviestu devynių baltu atsto
vu kape būt JAV u b Washingtone ry
šininke^ Aig. aureck ir Lietuviu Infor
macijos Cen-ro vic direktorės bei PLB 
Visuom R- ’ amisijoj vicepirm. Gin
tės Damušytes Apie minėtų posėdį mu
sų spaudom eitais atvejais buvo rašyta. 
G_iia, kad «ašant nebuvo iškelta to po
sėdžio ypatinga reikšrn/. Be musu lais
vinimo veiksniu past ngu, ar tik ne pir
mą kartą lietuvių išeivijos istorijoje, 
JAV ių adn mstr. cija rado reikalą į 
Baltuosi» -Tinus sukviesti baltu veiks
niu atstovu* * id išgirsti ju rūpesčius, 
pageidavimus bei tiesioginiai gauti ži
nių apie padėti ir nuotaikas Pabaltijo 
valstybėse. Svarbiausia, kad faktus su
rinkti atvyk ne k >ks valdininkėlis, bet 
ambasadoriaus titulu pasipuošęs Sovieti
nių reikalu specialistas John Metlock. 
Neskaitant tiesioginių Reagano — Gor
bačiovo pokalbių, kuriuose dalyvavo 
tik vertėjai, John Metlock teko būti vie
nam iš penk'U amerikiečiu patarėjų da
lyvavusiam šalia prezidento Reagano 
pokalbiuose uu sovietais. L. Kojeliui už 
sudarytą galimybę Baltuose Rūmuose 
pristatyti Pabaltijo valstybių bylą pri
klauso ypatinga padėka.
JAV LB Memorandumas Reaganui

MŪSŲ LIETUVA
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rns ar keturias savaites esama lyg be va
dovybės. Buvusieji valdžia poilsiui, o 
naujoji Krašto valdyba dar tvirtinama ir 
formaliai nėra perėmusi pareigu- Pasi
ruošimo darbai Reigano — Gorbačiovo 
susitikimui kaip tyčia sutapo su tuo "in4 
terregnumo" laikotarpiu. Būta pavojaus, 
kad j Ženevą vykstančiom pre^.. Reaga
nui JAV LB memorandumas nebus La
ku paruoštas. P .dėtį išgelbėjo pareigoms 
oficialiai d.,r nepatvirtintas naujosios 
Krašto vaidybos narys. Naujai išrinktas 
JAV LB Krašto valdybos pirm. inž. Alg. 
Gečys skubiai paruoštą memorandumą 
pasirašė "president — elect" titulu ir pa
siuntė j Baltuosius Rūmus. Antras me
morandumo originalas, prie jo prijungus 
PLB valdybos pirm. inž. Vyt. Kamanto 
lydraštį, buv pasiustas Šveicarijos LB 
Krašto vaidybos pirm. Narcizui Prielai
dai, įteikti Ženevon atvykusiai JAV-iu 
delegacijai. Tuo siektu apsaugoti memo
randumą nuo biurokratu, dažnai nepra
leidžiančių medžiagos pas aukštesniuo
sius valdžios sluoksnius. Jei memorandu
mas įkliūtų Wcshingtone, jis aukštuosius 
prez. Reagano patarėjus pasiekti galėtų 
Ženevoje.

JAV LB memorandume pre... Reaga- 
no Prašyte. iš Gorbačiovo reikalauti Pa
baltijo Valstybėms nepriklausomybės 
paremtos tautų laisvo apsisprendimo 
teise. Priminus, kad S^v. Sąjungos įvyk
dyta Pabaltijo valstybių aneksija rišasi 
su Molotovo — Ribbentropo paktu,kons
tatuota, kad tai įvykdyta apgauliu būdu 
ir teise neparemtomis priemonėmis. De
mokratinės valstybės iki šiol nepripažįs
ta Pabaltijo valstybių anksijos j Suv. Są
jungą. Remiantis 1979 m. 45 baltų po
grindžio darbuotoju pareiškimu ir tu. 
klausimu 1983 m. Europos Parlamento 
priimta rezoliucija, prez. Reaganas pra
šytas siekti Molotovo — Ribbentropo 
pakto ir iš jo išplaukiančiu tiesioginiu 
išdavu atšaukimo. Pritarta 45 baltu pa
reiškimo minčiai, Skandinavijos ir Pa
baltijo kraštus įtraukti j nuo brandai i- 
nių ginklų laisvą zoną. Liečiant žmo
gaus teises, prez. Reaganas prašytas spe
cialiai užtarti už tautinę veikią įkalintus
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Veikia Ženevoje
Šveicarijos LB pirm. N. Prielaida ir 

, iš New Yorko, specialiai Ženevon atvy 
kusi Gintė Damušytė prez. Reaganui 
skirtą JAV LB memorandumą asmeniš
kai įteikė JAV delegacijos nariui Terry 
Schoeder.N. Prielaida PLB valdybai prk 
siųstame raporte rašo: "Mes jo (Schroe- 
derio) buvome priimti labai maloniai, 
turėjome ilgą pasikalbėjimą ir pažadą, 
kad jis perduos mūsų įteiktą memoran
dumą tiesioginiams Reagano patarė
jams".

Abiems LB atstovams turint specialią 
koresp mdentų akreditaciją, susidarė g- 
limybė dalyvauti ne tik spaudus konfe 
rencijose (įskaitant ir baigiamąją Reaga 
no — Gorb ačiovo konferenciją), bet 
taip pat prieiti prie korespondentų ir iš 
dalinti įvairią informaciją Lietuvos klau 
simu. G. Damušytės rūpesčiu buvo pa
ruošta JAV LB memorandum., santrau
ka. Santrauka buvo išdalinta gausiai at 
vykusioms korespondentams kartu su 
Lietuvių Informacijos Centr • medžiaga.

Veržli Šveicarijos LB

Nors Šveicarijoje nuolatiniai gyvena 
m<.. tik apie 50 lietuvių, politinėje srity 
je Šveicarijos LB yra viena iš veržliausių 
ir veikliausių PLB tarpe. Tai nuopelnas 
jau mirusių prof. J. Ereto, dr. A. Geručk 
ir nepaprastai energingo ir įžvalaus Svej 
carijos LB Krašto valdybos pirm, ir PLE 
Visuom. Rkl. komisijos nario Narciz 
Prielaidos. PLB valdybos pageidavimu, 
Reagano )- Gorbačiovo susitikim., Že 
nevoje proga Šveicarijos LB paruošė 
specialų memorandumą. Jį įteikė Švei 
carijos vyriausybei, Ženevoje veikiančių 
tarptautiniu institucijų koresponden
tams, šveicarų laikraščiu redakcijoms. 
Prancūzu kalba paruoštas memorandu
mas buvo įduotas ir ore.. Reaganui per 
anksčiau minėtą T. Schroeder.

Šveicarijos LB taip pat prisidėjo prie 
Ženevoje antisovietinių organizacijų 
ruoštos demonstracijos — eisenos. Neš
ta mūsų tautinė vėliava. Šveicarijos ir 
Vokietijos televizija perdavė demonstra 
cijos eigą. Paminėjo Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos atstovų dJyvavin%. Šveicari 
jos radijo pranešimuose taip pat buvo 
minimi Pabaltijo valstybių vardai.

Kas treji metai keičiantis JAV LB aktyvistus B. Gajauską, V. Petkų ir V. 
Krašto valdybai, taip jau nutinka, kad Skuodį.

AUDIOVISUAL
DO IDIOMA LITUANO

POR CORRESPONDÊNCIA
Facilidade de aprendizado - Acompanha fitas cassettes

Para matorex informaçfíe.i

'^RuaJuatindib^28 Fone^273^0338

Šveicarinis Federalinis Užsienio Rei
kalu departamento vardu į Šveicarijos

ADVOCACIA
. ADMINISTRAÇÃO DÊ CONDOMÍNIOS

AFFONSO mLIONIS 
OAB S/P 43890 

A.dvogado - Contador 
Av.Prestes Maia,241 • 7° and. cj.709 
CEP 01031 - Centro - São Paulo 

Telefones: 228-7088 escrit.
< 918-2196 resid. V
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Šis straipsnis turėjo būti atspausdintas dar praei- , 
tais metais, bet dėl įvairių sumetimų tai neįvyko. 
Taigi dabar paminėsime musų Vyskupo ir poeto 
150 metų gimimo sukaktį.

šiLeLis
it! I» . ........... ....
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/C alsai kęhnuotir pakalnės nuplikę!
"Ç’: ~kas Jūsų- grožei senobinei įO

Vladas Saltmiras
POETAS IR VYSKUPAS MŪSŲ

LITERATŪROJE
Antano Baranausko 150»sios gimimo 

metinės

Šiandieną lietuvių literatūra savo vir
šūnėmis yra pasiekusi pasaulinio lygmens. 
Prisiauginus gerų vertėjų, mūsų literatū
ra būtų plačiau žinoma ir kitose kultūro
se. Mūsų pačių pastangos bei laiko įno
ringos aplinkybės nulems, kada lietuvių 
literatūra susilauks pelnyto pripažinimo.

Bet dabartiniu metu svarbiausia yra 
tai, kad literatūra klesti, siekdama ne- 
praskintų kelių ir naujų aukštumų.

Savaime suprantama, kad rašančiųjų 
tarpe yra kokybinė gradacija. Prirašome 
ir makulatūros. Tai universalus reiškinys. 
Popierius pigus — tik spėk rašyti. Jei žo-

PASAULIO LIETUVIU

LB įteiktą memorandumą atsakė pirmo
jo politinio skyriaus viršininkas F. Pian- 
ca. Prielaidai adresuotam laiške rašoma:

"Departamento šefo prašomi mes pa
tvirtiname jūsų kreipimosi j Šveicarijos 
valdžią gavimą, Reagano — Gorbačiovo 
susitikimo Ženevoje proga".

i 
"Šveicarijos vyriausybė dažnais atve

jais yra pabrėžusi vertę kurią ji teikia 
asmenų ir tautų laisvės gerbimui. Kaip 
Jūs konstatavote savo pareiškime, Švei
carija nepripažino baltų respublikų in
korporacijos j Sov. Sąjungą. To nusista
tymo (pozicijos) nebus atsisakyta. Susi
tikimuose su gen. sekretorium Gorbačio
vu, Konfederacijos prezidentas nepralei
do progos priminti artimą ir neatpdai- 
duojamą ryšį, kuris egzistuoja tarp pa
garbos laisvei ir garantijos tarptautiniam 
saugumui".

džius reikėtų akmenyje iškalti, tekstas 
pagerėtų. Betgi ir makulatūra, kaip trą
ša, gali būti literatūros vertikaliniam au
gimui naudinga.

Lietuvių literatūra jau nuo seno siekė 
aukštumų. Prisiminkime, pavyzdžiui, Sir
vydą su Valančiumi — mūsų prozos kori
fėjus. Donelaitį (pagrinde) monumenta
lų epo meistrą; A. Baranauską — lyrikos 
virtuozą, romantizmo pradininką mūsų 
literatūroje.

Šiemet minime Antano Baranausko 
gimimo 150 metų sukaktį. Jo būta retų 
gabumų asmenybės. Kaip nuostolinga, ' 
kad trūko jam tobulų sąlygų mokslui 
siekti ankstyvoje jaunystėje, kai žmogus 
yra pats imliausias visam kam.

Ir tačiau per savo darbštumą A. Bara
nauskas paliko neišdildomų pėdsakų ne 
tiktai grožinėje literatūroje, bet, sakyki
me, ir kalbotyroje. Kalbininkas Z. Zin
kevičius knygoje "Lietuvių dialektologi
ja" (Vilnius, 1966) rašo, kad tarmių kla
sifikacijai buvo paimtas pagerintas A.Ba
ranausko klasifikacijos variantas, atsisa
kant A. Salio patobulinto K. Jauniaus 
pagrindo, kaip mažiau tikslaus. Šis pa-/

::

L.K.BENDRUOMENÉS CHORO KONCERTAS 1980

DAUG DAUG DAINELIŲ
Gražiausios ir populiariausios lietuviškos dainos

RAUDONA ROŽĖ — Senų ir nauju dainų rinkinys
GEGUŽINĖ — Tradicinės subatvakario dainos ir šokiai
Ž A V I N G O S NAKTY § — Visų mėgiama šokių muzika 

G E R I A U S h A D O VAN À’ K Í E K V I E N A P R.O G A

Rua Juatindšba 28 - Pque da Moóca — Fone 273*0338

Kur toj puikybė jūsų pasidėjo?
Kur ramus Jūsų; ūžimas nuorėjo* 
Kai balto miško lapeliai šUtoėjo 
Ir senos pušys siūravo, braškėjo? , 
Kur jūsų paukščiai, paukšteliai, paukštytės, 
Katrų čiulbančių taip ramu idausytfej 
Kur jūsų žvėrys, gyvuliai, žvėreliai! 
Kur Žvėrių olos? laužai ir urveliai? 
Vjsa prapuolę: tik ant lauko,pliko 
Kelios pušelės apykreivės lį^ot. 
Skujom, pakelėm ir šiškom nuklotų 
Kepina saulė nenaudingą plotų, 
Į kurį žiūrint taip neramu regis: 
Lyg tartum rūmas suiręs, nudegęs, 
Lyg kokio miesto išgriuvus pūstynė; 
Lyg kokio' raisto apsvilus kemsynė!..

vyzdys aki vaizdžiai parodo, kokią moks
linę įžvalgą nešiojosi savyje Baranauskas, 
kad ir būdamas kalbotyroje savamokslis.

Mėgavosi A. Baranauskas ir muzika, 
kurdamas religines giesmes klieriku bū
damas ir senatvėje. Giedamos žmonių 
buvo ne tik jo giesmės, bet ir "svietiškos' 
dainos dainuojamos, net ir pats "Anykš
čių šilelis".

Domėjosi A. Baranauskas ir matema
tika, kurią jis ne tiek studijavo, kiek pats 
plušo. Laiške A. Dambrauskui - Jakštui 
rašė: "Užsiimu, kad nedykihėčiau ir kad 
lavinčiau protą..." Salia to "stiklo karo-' 
liukų žaidimo", Baranauskas paliko 
mums geometrijos terminų ir dabar tebe
vartojamų.

Gimė Baranauskas Í835 m., t.y. po 
1831 metų sukilimo, po kurio Vilniau; 
universitetas buvo uždarytas. Baudžiava 
tebeklestėjo. Lietuvoje buvo steigiamos 
mokyklos su dėstomąją rusų kalba. V* 
šajame gyvenime rusų kalba visur buvo 
privaloma.

Po trisdešimties metų baudžiava buvo 
panaikinta, valstiečių medžiaginės būk
lės nepagerinusi. Dar už dviejų metų įvy
ko antrasis sukilimas (1863 m.), kuris, 
numalšintas, atnešė ir spaudos draudimą. 
Net Lietuvos vardas nubrauktas ir pada
rytas kažkokiu "Šiaurės vakarų kraštu".
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Ortodoksija, etnografinėje Lietuvoje 
svarbaus vaidmens nevaidinusi, caro vai-, 
džios proteguojama, ėmė reikšti nepa- w
grįstų pretenzijų. Rusinimo ir lenkinimo 
jūroje dygo lietuvybės sėkla. Kai kuri 
vizijos žmonės ėmė netgi regėti nepri- S 
klausomos Lietuvos atstatymo galimybę , 
be jokių saitų su Lenkija.

Šitokioje .pl in ko k. augo, brendo ir gy
veno Antanas Baranauskas. Jis betgi re
gėjo Lietuve išsilaisvinimą iš rusų tik są- fįįpy 
jungoj'- su lenkais. Vai 
Lietuva ėjo kita kryptimi.

Sak >ma, kad aks iuu parašyii "Anykš
čių šilelį" buvęs Baranausko pasipiktini
mas senimai gos profesoriumi (J. Brazai
tis, "Rast * i' * kuns, kalbėdamas apie 
A. Mickevičiaus "Pono Tado" Lietuvos 
girių aprašą, iškėlė enkų kalboi nepaly- 
ginam grožj pa:

MUSU LIETUVA

v,

Veda Janina Vdavicienė 
Al. dos Quinimuras, 447 
04068 Capital 
Tel. 275-26-19

fe

• "... ... '1

lančiaus išjudinta K"''''Z • .■i--’:
>rVM Á.JitítoxV.A. •

w , , iekino lietuv ių kalbą, uj|fį|EML 
pavadinęs ją piemei u »r tamsių ūkininkų s : '
kalba. ;mr i pats Ra anauskas šitaip aiški-^^š'.^z..’v'< į 
nęs sa- • > poemos užuomazgą. kW \

Žinoma, anais laikais buvo rr adinga 
suvesti bet kokį žmogaus apsisprendimą 
j vieną dominantę. O jų gal būti daugiau 
Kitoje letoje poetas teigia (R. Mikšytė, | 
"Antanas Baranauskus"), kad iš tėvo iš
girstas posakis ištek nėms puširis nusa
kyti "liemuo liemenį plaka", buvęs pra
diniu poemos daigu

Kaip len bebūtų visi duomenys veda 
j tai, kad Baranauskas rengėsi parašyti 
kurinį apie Lietuvą Tą jis pam ni ir K. 
Praniauskaitei skirtame eilėraštyje, rašy
tame dar prieš minėtą atsitikimą semina
rijoje. Tam darbu, jis pats kaupė tauto
saką, frazeologiją. Net ir brolį Joną bu
vo įkinkęs talkai LR. Mikšytė).

Jei ne A. Mickevičius . ir ne seminari
jos profesorius, Baranausko kūrinys gal 
ir galėjo būti kitokio pobūdžio buvęs.

Iš A. Mickevičiaus paėmė Baranaus
kas ne tik bendrą temą, bet ir patį eilia
vimo būdą, kuri pritaikyti lietuvių kal
bos poreikiams reikėjo didelio talento.

Kad poetas pasinaudoja "Ponu Tadu" 
jis ir pats neslepia. "Šilelyje" rašo:

Čia kazlėkai pakrūmėmis ant
piemenį] tako

Tartum kupkeliai kniūpsti, kaip
Mickevičius sako

Anglų poetas W.H. Auden reigia, jog 
"blogi poetai imituoja, o geri poetai va
gia". Labai aišku, ką Auden tuo pasako: 
geras poetas nesibijo pasiimti iš kito tai,

Dra. HELGA HERING
MÉDICA - GYDYTOJA

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

Fone: 265-7590
De 2a a 6a. das 8 às 12 hs. e das 14 u 18 hs.

KALBAMA LIETUVIŠKAI

O *!

_.uáN v 
kas jam tėra išeities tašku j visiškai savi
tą išsiskyrimą. Panašiu pavyzdžių pasau
linėje litera Lutoje'apstu. Kartais net ir 
iš menkaverčio rašinėlio padaromas še
devras. Tokiu atsitikimų rasime ir dailė-, 
je, ir muzikoje, ne vien grožinėje litera
tūroje. (Plagiatoriai, žinoma, tebelieka 
arkliavagiais).

Visi mes "Anykščių šilelį" skaitėme, 
nes jis yra musu visų kultūros dalis. Sa
vo gelmėmis jis visad liks literatūriniu 
deimantu, ir ne tik lietuvių literatūroje.

Prisimenu gimnazijos ekskursiją j A- 
nykščius. Aukštas, padžiūvęs Anykščių 
vaistininkas Žukauskas (A. Vienuolis) 
aprodinėjo mums Baranausko klėtelę, 
kažką lyg ir apie patj Baranauską pasa
kojo, bet aš jo negirdėjau. Buvo šilta, 
saulėta vasaros diena. Pro Žukausko vais
medžių sodo šakas mėlynavo dangus. 
Klėtelės plačios durys buvo praviros. Po 
aslą ritinėjosi saulė. Anuomet atrodė 
man, kad lengva buvo Baranauskui to
kioje jaukioje aplinkoje rašyti "šilelį". 
Nieko nežinojau nei apie jo paties, nei 
ano meto sąlygas; nei apie literatūros .

- tapsmą išmaniau. Tik vėliau atsivėrė a- 
kys rr supratau ką reiškia "Anykščių ši
lelis", tyliai gimęs tokioje kuklioje klėte
lėje ir stpriai ošęs visai Lietuvai.

is

PARDUODAME
AUTOMOBILIAMS

LIPINĖLIUS - Adesivos 
SKYDELIUS su grandinėlėmis 
Chaveiros com emblema Vytis.

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJ

Štai jau ir po švenčių... Kaip greitai 
prabėgo laikas, jau ir vėl stokime ant 
Nauju Metu slenksčio.

Musų "Moterų Kampelis" atrodo 
"išjudino" ir "pažadino" musų pasislė 
pustas laikraščio skaitytojas... Kai ku- 
i ids prašo, kad aš rašyčiau portugališkai, 
kai kurios nori, kad butu daugiau ko
mentuojama apie kolonijos moterų da - 
bus veikis, kai kurios nori nauju papras- 
ių receptu, o kitos vėl mielai prisimen i 
senai begamintus lietuviškus valgius. 
Vienu žodžiu, aš esu patenkinta, kad 
"Moterų Kampelis" nepraeina nepustė 
betas.

Kadangi esame pačiame vi lurvasary e 
(aišku Brazilijos) ir oi as yra I įbai karš
tas, noriu Jums pasiūlyti dar ti j<uo 
daugiau lengvo ir sveiko mail to. Wrto 
Lite kuo daugiau daržovių, v< isių, virk 
ta kisielius. Ar mokat 3 pagar inti gėrę 
kisielių? Lietuvoje la )ai buv vartoja
mas kisielius. Tai yra lepapr; štai mais 
tingės, lenįvas ir skan is mais as. Tinki 
vaikams, senukams ir uaugu lems. Pa
mėginkite dažniau vir i kisie us. Mes 
ei turime tiek daug jv -irių va šių. Vart - 
i ite juos, naudokitės sezoniniais vaisia s. 
Kisielius mes gaminai te iš šviežiu, džk 
vintu arba konservuo u vaisiu, uogų, si i- 
cių, duoninės giros, p eno. Gaminant 
I' isielius iš uogų ur vaisiu, pirmiausia re - 
h ia pagaminti tyrę, arba sult\ s, o iš luc 
lėlių ar išspaudų (jas dar pav rus/ parų )š 
t kisielių. | perkoštas nuoviras dedamas 
cukrus, užverdama ir pilama i uitose nu> 
virose išleistas krakmolas. Supylus kral - 
molę reikia dar užvirinti. Su I ulvių krai
tiniu kisielius verdamas iki 5 nin., > si 
kukurūzu iki 15 rriin. j išvirtę kisielių 
supilamos sultys. Negalima vi inti šulei j, 
I ad nepanaikinti vitaminu. D ižniausiai 
vartojami vaisiai kisielių gami įimui: ja- 
l utieaba, groselha, braškės, a alsinai, 

~ j lodosios vynuogės, ananasai obuoliai
s yvos, carambola ir 1.1. Cukr is yra dec a- 
r tas pagal skonj, o krakmolo naždaug 
c pie 1 sriubinj šaukštą I litru skysčio. 
Kisieliai gali būti tirštesni arba skystėsi i 
- • pagal skonj.

, Gero apetito ir iki sekančio karto.

SKAITYK IR PLATI W
“MŪSŲ LIETUVA *
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iškeliavus Amžinybėn

Buv. Aušros Choras ir 
Labdaros Ratelis

ROZALIJA KAZUKAUSKAITÉ-
PAVILIONIENÉ

MOŠŲ MIRUSIEJI
Praeitu metų gruodžio 12 dieną, tu

rėdama 86 metus, mirė ALEKSANDRA 
TRUMPYTÉ ADUKIENĖ. Buvo kilusi 
iš Steigvilių kaimu, Biržų apsk. ir Brazi
lijon atvyko 1927 metais.

Liūdesy liko duktė Irena, žentas Bro
nius ir anūkės Genovaitė, Stefanija bei 
Irena 

mirė sausio 8 Hospital da Graça (Cotia), 
84 metu amžiaus.

Sus'tuokusi Anykščiuose su Povilu 
Paviliosiu ir jam atvykus Brazilijon 
1926, Rozalija, su trim vaikais, jį pasivi
jo 1929 metais.

Pasistatę namą V. Beloj, vienas dirbo 
"Fabrica de Aço Paulista", j ji Ipiran- 
goj, taip pat fabrike. Išaugino gražią 
šeimą tris iš Lietuvos, ir vieną jau čia 
gimusi

Pavyzdinga ir darbšti moteriškė, da
lyvavo Moterų Maldos Apaštalavimu 
Draugijoj.

Anksti pasireiškė arteriosklerozė,ku
ri ilgus metus ją kamavo.

Aprūpinta sakramentais (kun. Pr.Ga- 
vėnas ją aplankė Cutijoj), pašarvota V. 
Zelinoj, po Mišių buvo palydėta į V. Al
pinus krematoriumą, kur, pagal jos pa
čios daug kartų išreikštą pageidavimą, 
buvo sudeginta.

Laidojimo apeigas atliko prel. Pijus 
Ragažinskas.

7-tos dienos Mišios būvu V. Žolinos 
bažnyčioj sausio 15 d., 19,30 vai.

Liūdintys pasiliko vaikai — Domicėlė, 
Juozas, Ona ir Albertas bei anūkai.

30-tos dienos mišios bus vasario 11 
dieną,7 vai. ryto, V. Zelinos bažnyčioj.. ‘

Lietuviškos spaudos rėmėjai
YRA SAVOS TAUTOS GYNĖJAI,

ADVOCACIA E
Direito CIVIL • Dir. CRIMINAL 

Direito TRABALISTA

Av. Novo Horizonte, 213

Po mažu mūsų kolonijos didieji vei
kėjai mus palieka, bet taip pat palieka 
ir gilią atlikto darbo vagą. Dabar tik rei
kia, kad kas nors tą jų pradėtą darbą to
liau tęstų. Sausio 13 dieną netikėtai 
mus palik ) didelis Mūsų Lietuvos vete
ranas, rėmėjas ir talkininkus

JURGIS MATELIONIS

Per paskutinius kelis metus sirguliavo 
ir jau negalėdavo išeiti iš namų. Prieš po
rą savaičių sveikata pablogėjo, cukrus 
kraujuje padidėjo ir atsirado kepenų 
komplikacija. Ilgai nereikėjo kentėti: 
nuvežus šv. Camilo ligoninėn Lapoj,grei
tai pasimirė. Prieš išvežant į kapines, 
prie karsto mišias laikė kun. Petras Ruk- 
šys ir paskui palydėjo paskutiniam poil
siui j Getsemani kupinės. Laidotuvėse 
dalyvavo daug žmonių, o dar daugiau 
7-tos dienos mišiose V. Zelinoj praeitą 
sekmadienį (sausio 19 d.).

Velionis buvo gimęs Laičių kaime, 
Deltuvos vis., Ukmergės apsk. 1911 m. 
Prano ir Marijos Matelionių jauniausias 
sūnus. Brazilijon atvyko 1929 m. ir gy
veno Bom Retire. I933 metais vedė 
Oną Paliukaitę ir užaugino sūnų Juozą 
bei dukrą Bruną. Su broliais dirba batų 
pramonėje. Po karo gyveno Casa Verde.

1948 metais buvo pradėta leisti MŪ-, 
SU LIETUVA. Brolis Juozus buvo vie
nas iš steigėjų, o Jurgis nuolatinis rėmė
jas, skelbimų teikėjas ir platintojas. Bū
damas malonaus būdo, nuolat dalyvau
davo visuose kolonijos parengimuose ir 
daug prisidėdavo darbu bei auka. Ilgus 
metus priklausė šv. Juozapo Vyrų Bro-

IMÓVEIS
COMPRAS - VENDAS -

FONE: 449-4379 ADMINISTRAÇÃO DE BENS • • •
Conj., 2 - Vila Sacadura Cabral • S, André

Reiškiame gilią užuojautą ir solidarumą duk
rai Brunai, žentui Luis, sūnui Juozui, marčiai Ma
rijai Lucijai, anūkams Ana Silvijai, Alessandrai ir 
Cesariui ir kitoms giminėms.

lijai ir paskutinius metus buvo jos vice
pirmininku.

S. Paulo lietuvių kolonija liūdi prara 
dusi sąmoningą ir darbštų tautietį, o sū
nus Juozas ir duktė Bruna netekę myli 
mo tėvelio. Liūdi taip pat marti Maria 
Lucia su anūkais Aleksandra ir Cezoriu 
bei žentas Henrikas Luizsu anūkėle 
Ona Silvia.

30-tos dienos mišios už a.a. Jurgį Ma- 
telionj bus atlaikytos vasario 13 d. 20 
vai. šv. Kazimiero narapiįos koplyčioje.

Sausio 15 d. João XXI11 ligoninėje, 
aprūpintas sakramentais mirė PAULO 
SAKALAUSKAS, 40 metų amžiaus. 
Nuliūdime liko 80 metų ligonė motina, 
broliai Antanas, Juozas ir Albinas. Sese 
rys Monika Stankevičienė ir Marija La- 
buckienė su šeimomis.

Palaidotas Šv. Petro kapinėse.

MIRĖ PREL. DR. P. CELIEŠ1LS

Los Angeles mieste širdies smūgiu sau 
šio 1 d. mirė prel. dr. Petras Celieši.us

Jis gimė 1906 m. Apušoto vienk., Jeznu 
valse., Alytaus apsk. Mokėsi Prienų gim 
nazijoje, Kauno kunigų seminarijoje n 
Vytauto D. universitete. Prieš pasitrauk 
damas į Vokietiją buvo klebonu Merkine 
je. Bonnos universitete studijavo tilosofi 
ją, įsigydamas daktaro laipsnį. Atvykęs , 
Ameriką ilgiausiai dirbo Chicagoje, uąs 
kui išsikėlė 'į Los Angeles, kur padėdavo 
darbuose Šv. Kazimiero parapijoje Pas
kui klebonavo šv. Juozapo parapijoje St 

— Louis, kol išvyko į Europą sekretoriauti ii 
padėti vysk. A. Deksniui. Ten išbuvo de
šimt melų. Sušlubavus sveikatai, grįžo j 
Los Angeles.

Prel. P. Celiešius bendradarbiavo spau
doje ir redagavo „Krivūlę“.

r RESTORANAS 1
VIKTORAS \Z LUKAV1ČIUS

Savininkas
Lietuviški ir europietiiki valdai
MALONUS PATARNAVIMAS

Rua Espirito Santo, 118 • TeL 441.6846 
fcg. SÃO CAETANO DO SUL
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JAUNOJI KARTA MŪSŲ KOLONIJOJE 
RELIGINIU ATŽVILGIU

"Mūsų Lietuvos"' (Em português) 71- 
□m numery yra toks straipsnis: "A BLJS 
(Aliança da Juventude Lituana) está 
muito aborrecida com a juventude litua
na, pois j maioria dos jovens não tem 
comparecido às Missas lituanas".

Tame pačiame stiaipsnyje sakoma, ■ 
kad jaunimas neturėtų pamiršti savo tė
vų bei senelių tradicijas; be to dalyvavi
mas Mišiose yra šventa pareiga kiekvie
no kataliko

Čia nonų paklausti visų senosios, an
trosios ir trečiosios kartos tėvų, ar šiuo 
atžvilgiu visi turi gryną sąžine?

Būkime tik- i, kad kaltė yra beveik iš
imtinai tėvų, jei vaikai, anūkai ir proanu- 
kai sekmadieniais nedalyvauja Mišiose. 
Ar jie buvo pr«e to pratinami iš mažų 
dienų? Ar tėvai ir Sūneliai juos vedėsi 
kartų į bažnyčią nuo mažens, kaip buvo 
paprotys musų Tėvynėje? Kodėl ši tra
dicija užmiršt >? — Štai kur gludi senes
niosios kartos kaltė.

Antra svarbi priežastis — užsikrėtimas 
taip vadinamu socializmu, kuris yra ly
giagretis su komunizmu, j r šioje srityje 
turime begale ignoruotų studentijoje, ra
dijuje, televizijoje, žurnalistų tarpe, ir ki
tur. Tik nuostabu, kad prie jų šliejasi ir 
dalis musų jaunimo, kuris turi tikriausias 
ir išsamias žinias apie komunizmą ir ate
izmą, pavergusį musų Tėvyne ir daugy
bę kitų tautų, naikindamas tų tautų dva
sinius ir kultūrinius turtus.

Kultūringesnių pasaulio kraštų žmo-f 
nes jau kiatosi, kaip kokios baisios epi
demijos, ne tik komunizmo, u ir socia
lizmo. Pažvelkime nors j vieną iš kultū
ringiausių pasaulyje tautų — Prancūziją, 
kuri visuomet buvo žinoma kaip dali
nai socialistinės pakraipos. Patekus val
džiai į socialistų rankas, prancūzai nepa- 
linko j komunistinę Rusijos pusę, o pasi
darė didžiausi Siaurės Amerikos draugai 
ir stengiasi atsisakyti nuo socialistinės 
valdymo sistemos. Toje pačioje Prancū
zijoje kokią dešimt metų iš dešimties 
inteligentų vargiai ar buvo galima rasti 
vieną nekomunistą; o šiandien reikia 
daugiau kaip dešimt inteligentų, kad 
rastųsi nors vienas jų komunistas. Kodėl 
taip jvyko? . Todėl, kad visi įsitikino, 

jféhopptria a I ex chop p!
- PIZZA - FRIOS

Ú2^5>MOSICA ao vivo

a RESERVADO PARA FESTAS

• Rua Solon, 106X? Td.223-2333 - Bom Retiro

MŪSŲ LI ETUVA

Nėra žodžių kurie galėtų aprašyti musų liūdesį del 
minusio tėvelio, uošvio, senelio

AfA
JURGIO MATELIONIO

Bet giminių ir draugų (ių) solidarumas įrodė, kad jis 
buvo visų mylimas. Todėl nuoširdžiai dėkojame vi
siems dalyvavusiems šermenyse: Kun. Petrui Rukšiui 
už atlaikytas mišias, prie karsto, už maldas, giesmes, 
užuojautas, palydėjimą į kapines, dalyvavimą 7-tos 
dienos mišiose.

Bruna — Juozas Matelioniai 
su šeimomis

giją? Nejaugi jis taip greit pamiršo savi 
tėvų ir protėvių brangiausias religines

Brazilijos lietuvių jaunimo gerai pa
žįstamas, neseniai lankęsis tarp mūsų, 
jaunuolis Arvydas Žygas,štai kaip išsi
reiškė atsisveikinimo laiške: "Lietuvoj» 
šiandieną daugelis kenčia už Bažnyčią 
ir tikėjimą, daugelis jaunų žmonių yra 
kalinami, persekiojami ir kankinami n- 
psichiatrinėse ligoninėse. Ar jie nėra vt 
ti mūsų maldos bent vieną kartą j sava

jog nei komunizmas, nei socializmas, 
kaip valdymosi forma nebetinka. Toks 
įsitikinimas vyrauja ir kituose kultūrin
guose kraštuose.

Komunizmas ir socializmas atgyveno 
savo laikotarpį. Jis galėjo kam nors tik
ti prieš 100 metų, ar ir dabar dar visai 
tamsių žmonių apmulkinimui. Bet šian
dien, kultūringose tautose — jis jau ne
tinka. Pavyzdžiu čia gali būti ‘ir Kinija. 
Ji buvo virtusi ištikimiausia Markso se
kėja — ir atsidūrė kultūrinėj ir medžiagi
nėj mizerijoj. Laiku dasiprotėjusi, atsi
sakė nuo komunizmo, tatai viešai paskelb
dama visam pasauliui.

Kinijoj Markso mokslo sistemoje vy
ravo, kaip vienas pagrindinių dėsnių,kad 
religija yra žmonijos ir tautų opiumas. 
Tai ir ėmė visokių varžtų išsigalvoti reli
gijai trukdyti. Dabar, atsisakius nuo 
marksizmu ideologijos, ir šis antireliginis 
dėsnys pranyko — ir Kinijoj vėl pilna re
ligijos laisvė. Tai taip kultūringas pasau
lis pradeda atsisakyti nuo bedievystės.

O mūsų lietuviškasis jaunimas ir moks
leivija, nejaugi jau taip atsilikęs nuo civi
lizuoto pasaulio, kad nustūmė j šalį reli-

Sitie to kultūringo ir protingo jauni 
lio žodžiai turėtų giliai įsmigti j širdis 
mūsų jaunimui, kad jia rimtai pagalvo 
ir taptų tikrai kultūringais ir pavyzdin 
gaiš mūsų Tėvynės tradicijų sekėjais, F 
yra šventa kiekvieno lietuvių kilmės jc 
nuolio pareiga.

Deja, nemaža nuklydimų religinių 
tradicijų išlaikymo atžvilgiu mes turin 
ir senesnėje mūsų kolonijos,kartoje, k 
ri kaip tik turėtų būti pavyzdžiu mūši 
jaunimui. Ir tatai reikia atitaisyti.

Kapit. J. Ciuvinskas

KULTŪRINIS KAZIMIERINIS FONDAS-

1. Kazimierinių Metų Ruošos komitetas.......................  Cr. 1.000.000
2. N.N. Poeto Vunancijaus Ališo atminčiai................... Cr. 5.000.000
3. Sv. Kazimiero p-ja T. Jono Bružiko, SJ, atminčiai .x. Cr. 1.000.000
4. Kun. Dr. J. Primskis MŪSŲ LIETUVAI................... Cr. 2.240.000
5. Jadvyga Grigienė (USA) Marytės Bumblienės atminčiaiCr. 57.000
6. S. Paulo "Palangos" skautai...................................... Cr 200.000
7. Alg. Baužys a.a. Juozo Baužio atminčiai................. Cr. 2.000.000

PAGERBKIME SAVO MIRUSIUOSIUS

-w 11*1 M
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MŪSŲ ŽINIOS
VYSKUPO VIZITO PROGRAMOS 
PATIKSLINIMAS

Pereitum ML numeryje netiksliai bu
vo išspausdinta Vyskupo P. Baltakio 
atsilankymo programa 18 ir 19 vasario 
dienomis kuri bus sekanti:

Vasarą; 18 d Vyskupo susitikimas 
su Bi'i Hijos Lietuviu Bendruomene, 
Tėvu Sale iečių salėje, 2.0 vai.

Vasari i9 d. Vyskupo susitikimas 
su Bmzilijos Lietuviu Sąjunga.

SOLIDARUMO MOKESTIS

Dar sekantys lietuviai jnešė B LB me
tini solidarumu mokestį, skiriamą lietu
viškam veikimui

Klemensas Jur..
Regiu Juraitienė
R> ngt adąs Juraitis
Emanrn Jüraitienó
)nf> M'kuckienė

Di Vincas P Tūbelis — Cr.50.000
Stasy. G Rem^nčius
Mečys °aleckis Junior — Cr. 100.000
Luiz iberto Jermolavičius Cr.30.000
Juozas A. Tatarūnas
Albino Budrevičius Cr. 100.000
Ant m. s Rudys - 1986 m.Cr.50.000
Zosė Misiukaitė 1986 m. Cr.50.000
Šia mažytę auką lietuviškam veiki

mui galima sumokėti iždininkui Endri- 
kui Guzikauskui ar sekretoriui Antanui" 
Rudžiui p - 11 vai. mišių lietuviškoj Vi
la Zelinos Bažnyčioj, ar Sv. Kazimiero 
parapijoj.

Jei patogiau siuskite čekj Comunida
de Lituano Brasileira vardu, R. Juatindi- 
ba, 28 CEP. 03124-São Paulo.

Už atliktą tautinę pareigą BLB-nė 
širdingai dėkoja.

UŽSIMOKĖJO UŽ "ML"

Konstancia VILKAS
Jonas GRIGAS
Elena MEDALSKIENÉ
Antanas STROLIA
Ona PAUKŠTIENĖ
Kazys LIPAS
Pole KAVALIAUSKIENĖ

Cr. 180.000 
Cr.250.000 
Cr. 150.000 
Cr. 150.000 
Cr. 150.000 
Cr. 150.000 
Cr. 150.000

numerio

Širdingai dėkojame nuolatinei Mūsų Lietuvos 
skaitytojai bei rėmėjai už auką spaudai ir jai 
linkime geros sveikatos bei Dievo palaimos.

Administracija

VĖL ESU ČIA

Metus išgyvenau Vasario 16-tosios 
Gimnazijoje. Buvau ir Lietuvoje, kur 
man labai patiko, suradau daug nauju 
draugu-

Grįžus buvo malonu įsijungti į Brazi
lijos lietuviu veiklą. Radau senus ir nauj 
jus draugus. Dabar įdomiau, nes kalbu 
tik lietuviškai, kaip ir jie. Anksčiau man 
buvo mažiau įdomu, nes kiti kalbėdavo 
(burbėdavo), , aš nė žodžiu nesupratau.

Neturiu kitaip kaip parūdyti Lietuvai 
savo meilę, kaip tik jungtis prie savo tau 
tiečiu, dalyvauti su jais ir tokiu būdu pri 
siminti tėvynę.

šia proga noriu nuoširdžiai padėkoti 
mano mielai mokytojai p. H. Mošinskie- 
nei, kuri labai daug man padėjo prieš 
išvažiuojant, sunkiomis bet įdomiomis 
lietuviu kalbos pamokomis. Dėl savo lie
tuvybės, kurią šiandien turiu, esu jai dė
kingas. Ačiū, mieloji ponia. Taip pat 
dėkoju Brazilijos Lietuviu Bendruome
nei ir jos nariams.

Oktavijus Rutkauskas

MŪSŲ LIGONIAI
Labai smagu dalyvauti kolonijos dar

buose ar skaityti apie kolonijos veikimą, 
bet negalime pamiršti kad yra žmonių, 
kurie uoliai dalyvaudavo ir šiandien jau 
nebegali, tai musu ligoniai.

Nejaugi nebūtu galima "pasivogti" 
laiko (dažniausia " neturime" Liko) 
ir juos aplankyti. Jeigu nelankant, tai 
prisiminkime savo maldose.

- ROZALIJA MUSTEIKIENĖ, lovo
je virš pusė metu, namuose Vila Zelinoje.

- MONIKA MAŽELIENÉ - Hospi
tal Evaldo Foz, Av. Vereador José Di- 
niz, 3505 - 7-tas aukštas. Kamb. 702. 
Telefonas 533-0344/

VACLOVAS KLEIZA - GEN. 
KONSULAS
Lietuvos Pasiuntinybės Washingtone 
pranešimas

Lietuvos atstovas dr. Stasys A. Bačkis 
š.m. birželio 19 d. raštu Valstybės sekre 
toriui su apgailestavimu pranešė, Kad 
Lietuvos garbės generalinė konsuiė J 
Daužvardienė dėl sveikatos pasitraukia 
iš pareigu ir prašė, kad Valstybės depar 
tamentas pripažintu Lietuvos garbes ge 
neraliniu konsulu Vaclovą Kleizą. Vais 
tybės departamentas 1985 m. grcodži 
3 d. nota pranešė Lietuvos pasiuntiny 
bei, jog iš principo nieko prieš neturi, 
kad ir toliau garbės generalinis konsulą 
tas butu Chicagoje. Vaclovas Kleiza yra 
pripažintas Lietuvos garbės generaliniu 
konsulu Chicagoje. Departamentas nie 
ko prieš neturi, kąd garbės generalinis 
konsulatas butu šiuo adresu: 10000 S. 
Bell Avenue, Chicago, ILL. ir veiktu 
atitinkamai vietos normoms ir nuosta

Audra VOSYLIUS Cr. 150.000
Jonas MAKUŠEVlClUS Cr.150.000

tams.

Viktoras ZUBELIS Cr.150.000
Aleksas JASIŪNAS Cr.100.000
Olga VASILIAUSKAITĖ

P. MARCOS Cr.150.000
Kazimieras RIMKEVIČIUS Cr.150.000
Henrikas VALAVIČIUS - Garb.Prenum.

Cr. 250.000
MUSU LIETUVOS PRENUMERATĄ
GALIMA UŽSIMOKĖTI TAIP PAT V.
ZELINOS PARAPIJOS KLEBONIJOJ.

Dievas Jums teatlygina.

Labdaros Ratelis PADĖKĄ
Mano mylimai žmonai

ONAI URBSYTEIBAGDONIENEI 
mirus

reiškiu širdingą padėką Brazilijos 
Lietuviu Sąjungos valdybai, o ypač 
jos pirmininkui Aleksandrui Bumb- 
liui uz išreikštą užuojautą ir solida
rumą liūdesiu valandoje.

I Aleksandras Bagdonas
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