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Galime taipgi su pasitenkinimu teigia 
mai vertinti Lietuvos ir lietuviu šiltą pri
ėmimu lenku pabėgėliu, prasidėjus an
tram pasauliniam karui. Tačiau buvo ir 
yra ir musu lietuviu tarpe fanatiškai nu
siteikusiu prieš lenkus ir Lenkiją. Siems 
visa, kas kokiu nors būdu turi bendro

Gyvai diskutuojama lietuviškoje išei- 
j jb spaudoje bažnytiniais klausimais. 
>aila, kad tai daugiausiai plaukia ne iš 
'liginiu, o labiau iš politiniu siekiu. Vi- 
)■ užkliūva .neigiamas nusiteikimas 

poeš lenkusį' (?■;
■y.v. \ l ' ■ ■ ■ . k , Į

Niekas neneigia, kad buvo ir yra len- 
‘ -t tautiniu šovinistu, bet ju netrūko ir

(rūksta ir musu tarpe. Tautinis šovi
nizmas visada visiems; yra daugiau žalin-

kaip naudingas. Išmintingi lenkai
( >ga i testavo ir pasmerkė šovinistinę Pild 
tekio politiką Lietuvos atžvilgiu. Ji bu- 

-) žalingame tik Lietuvai, bet ir Lenki-
• f Mes galime džiaugtis, kad Lietuvos 

vyriausybė pasielgė teisingai, kai atme
tė Vokietijos.siūlymą 1939 metais pul
ti Lenkiją ir taip pradėti antrą pasaulinį

□u lenkais ar Lenkija, atrodo įtartina, ne
priimtina ir net smerktina. Šį istorinį 
tarpusavį neigiamą nusistatymą lietuviu 
ir lenku šiuo metu puikiai išnaudoja so
vietai. I vienus ir j antrus Maskvos impe
rialistiniai siekiai žiūri kaip j priešus. 
Juos siekia silpninti, kad lengviau galėtu 
pavergti ir suvirškinti. Turédâmi bendrą 
ir galingą, priešą, kuris tiesia savo impe
rialistines rankas abu pavergti ir ruvirš- 
kinti, turėtume ieškoti galimo sugyveni
mo ir tarpusavės pagalbos, kad bendro
mis jėgomis atsispirtume prieš Kremliaus 
užmačias. Ypač mums lietuviams šiuo 1 
metu lenkai galėtu būti daugeliu atvejų 
naudingi siekiant Lietuvos išlaisvinimo. 
Bet žvelgiant ir j ateitį, jei laisvės valan
da kada išauš, tikriausiai su Lenkija rei
kės turėti politiniu ryšiu. Tikriausiai 
atsiras centrinės Europos apjungtas po
litinis vienetas, įimant Pabaltijo kraštus, 
Lenkiją, Čekoslovakiją, Austriją ir Ven
griją. Būtume neišmintingi, jei nūdien 
nepasinaudotume lenkais ten, kur jie 
gali ir nori mums padėti. Būtume akli, « 
jei, žvelgdami j ateitį, atsisakytume bet 
kokio galimo bendradarbiavimo su Len
kija.

Šios yra politinės mintys, kurias blai
viai turėtume svarstyti. Politikoje rei

kia realizmo, atmetam emocijas ir ąp- 
rioristinius nusistatymus. Bet mes nori
me liesti bažnytines, religines aktuali
jas.

metą sukaktis
Kiek šiuo klausimu diskutuojama? 

Minėti šią sukaktį ar ne? Yra, kurie 
pasisako neigiamai. Kodėl? Vien dėl 
to, kad šis istorinis faktas siejamas su 
Lenkija. Bet juk ne lenkai, lietuvis Jo
gaila su Vytautu ėmėsi iniciatyvos pa
lenkti lietuviu tautą priimti krikščiony
bę.'Nesuprantu, kodėl mes neturėtume 
didžiuotis Jogaila ir jo dinastija. Juk 
Jogaila buvo lietuvis ir davė centrinei 
Europai lietuviškos kilmės garbingą val
dovų dinastiją. Mindaugas priėmė krikš
tą, bet tauta liko pagoniška. Tiesa, po
piežius jam suteikė karaliaus vainiką 
kaip krikščioniui valdovui. Bet juk po
piežius ir Vytautui suteikė karaliaus 
vainiką, nors tas vainikas ir nebuvo jam 
uxdétas ant gaivos. Vis dėlto jis popie
žiaus buvo nominuotas karaliumi ir pri
pažintas kaip krikščionis katalikiškos 
Lietuvos valdovas. Man rodos, kad mes 
turėtume pilną teisę Vytautą laikyti ka
raliumi, o ne didžiuoju kunigaikščiu.

Jis juk tokiu buvo popiežiaus pripažin
tas, nors ir nevainikuotas.

Lietuvos krikšto sukakties minėjimui 
rengiamės ir ją iškilmingai švęsim čia 
Romoje. Ji taipgi bus švenčiama Lietu
voje. Minėjimas nepatinka Maskvai, nes 
jis stiprins religinę ir tautinę lietuvių 
dvasią. Keista, kad kai kurie iš lietuvių, 
tikriausiai nesąmoningai, pasisakydami 
vienu ar kitu motyvu, prieš rengiamą 
Lietuvos krikšto iškilmingą minėjimą, 
pasitarnauja mūsų tautos priešo politi
kai. Kai kas panašaus buvo ir rengiant 
šv. Kazimiero jubiliejaus minėjimą. 
"Akiračiai" ir tada pasisakė prieš, teig
dami, jog tuo pasinaudosią vien lenkai. 
Ačiū Dievui, kad mažai kas "Akiračių" 
tada paklausė. Tikriaušiai ir dabar to 
paties žurnalo ir kitu vedama priešinga 
propaganda neras lietuviškoje visuome
nėje pritarimo.

Tenka labai apgailestauti, kai aiškiai 
klaidingai paduodami kai kurie faktai. 
Jie liečia krikšto sukakties minėjimą Lie 
tuvoje. Lietuvos vyskupai su arkiv. L. 
Poviloniu priešakyje buvo nutarę minė
jimą daryti Kaune. Šią mintį siūlė ir pa
laikė pirmoje eilėje arkiv. L. Povilonis 
praktiškais sumetimais. Tačiau vėliau,
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ypač po pokalbių Romoje, apsisprendė 
minėjimą daryti Vilniuje, o ne Kaune. 
Taigi, ką "Akiračiai" teigia, — neva Vati
kanas neleidęs minėjimo daryti Vilniuje 
ir tik arkiv. L. Poviloniui pagaliau pavy
kę gauti iš popiežiaus leidimą iškilmes 
turėti Vilniuje — yra aiškus melas.

Arkiv. J lb r g b o Matulaičio 
paskelbimas palaimintuo
ju

Turime dėkoti Dievui ir Šv. Tėvui, 
kad arkiv. J. Matulaičio beatifikacijos 
byla yra sėkmingai užbaigta. Popiežius 
Jonas Paulius II sutiko beatifikacijos 
iškilmes sujungti su Lietuvos krikšto 
minėjimu. Tai bus 1987 birželio 14 d. 
Kaip galėtume nesidžiaugti, kad buvęs 
Vilniaus vyskupas ir vėliau Lietuvos 
bažnytinės provincijos įsteigimo paruo- 
šėjas bus pakeltas j altoriaus garbę kaip 
tik minint Lietuvos krikšto 600 metų 
sukaktį. Tai katalikiškos Lietuvos gra
žioji dovana dangui, o tuo pačiu dan
gaus dovana Lietuvai.

Sujungimas šių dviejų iškilmių j vie
ną nėra prie širdies Lietuvos okupantui. 
Kiek žinome, arkiv. L. Povilonis buvo 
įspėtas, kad jei abi iškilmės bus sujung
tos j vieną, tai į Romą neleis niekam 
vykti. Kad sovietams šis musų tautos re
liginis triumfas nepatinka, tai lengva su
prasti. Sunkiau suprasti, kad kai kurie 
ir iš mūsiškių bevelytų išskirti šias dvi 
iškilmes. Jie mintyja, kad dvejos iškil
mės duotų daugiau propagandos Lietu
vai. Tačiau visi gerai žinome, kad mūsų 
jėgos yra ribotos. Suvežti tais pačiais 
metais iš įvairių pasaulio kraštų į Romą 
didesnį skaičių žmonių, būtų neįmano
ma. Šiuo atveju vienos ir kitos iškilmės 
būtų blankios. Turime dėkoti Dievui ir 
Šv Tėvui, kad sutiko šias dvi iškilmes 
sujungti j vieną. Sutelktomis jėgomis 
galėsime padaryti, kad iškilmės bus tik-
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ras katalikiškos Lietuvos triumfas. To 
sovietai bijo.

Vilniaus arkivyskupijos 
klausimas

Ruošiantis minėti Lietuvos krikšto 
sukaktį kai kam nežinia kieno įkvėpi
mu kilo mintis religinį momentą išnau
doti politiniams ir tautiniams reikalavi
mams. Šv. Sostui statyti. Mestas šūkis, 
kad krikščionybės įvedimo sukaktis 
yra gera proga reikalauti, kad Vatika
nas prijungtų Vilniaus arkivyskupiją 
prie Lietuvos bažnytinės provincijos. 
Nieko malonesnio Maskvai negalėtume 
padaryti. Statyti Šv. Sostui reikalavi
mus, kurie dėl daugelio motyvų nėra 
keltini. Puiki galimybė sukelti lietuvių 
tarpe erzelį ir nustatyti daugelį tauti
niais motyvais prieš Vatikaną, ypač 
prieš Šv. Tėvą, kuris yra lenkas. Vėl len
kų klausimas. Vėl žadinimas neapykan
tos prieš lenkus, jau ne vien politinėje, a 
o ir religinėje sferoje.

Šiuo klausimu jau buvo pakankamai 
rašyta ir išdėstyta, kodėl nėra nei išmin
tinga, nei naudinga kelti Vilniaus arki
vyskupijos prijungimo prie Lietuvos 
bažnytinės provincijos klausimą. Nėra 
išmintinga reikalauti to, ką praktiškai 
jau turime.

įtakingi lietuviai 
Romos dvasiškiai
Nuolat girdima priekaištus, kad neva 

musų Romoj gyveną dvasiškai esą kalti, 
kad mūsų siekiai Vatikano nėra paten
kinami. Kad sulaukiame neužtarnautų 
priekaištų, tai musų nestebina. Tai kiek
vieno ištikimai Dievo tarnaujančiu ku
nigo dalis. Kristus dėl šio įspėjo. Šitai 
amžiais kartojasi.

Seinų lietuvių teisėti bažnytiniai rei
kalavimai buvo patenkinti ne ultrapa- 
triotų protestų ir šūkavimų dėka, o tų,
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kurie tyliai ir Kantriai beldėsi į tas du
ris ir į tuos asmenis, kurie tolėjo ir pa
galiau sutvarkė reikalą.

Vilniaus arkivyskupijos klausimu 
Romos lietuviai kunigai nėra reikalingi 
būti mokomi patriotiškumo. Vilniaus 
ir Lietuvos reikalai jiems visados buvo 
ir yra arčiau širdies. Jei šiandien lietu
viai Romoje turi įtakingų Vatikane ku
nigų, tai kieno nuopelnas? Tikrai ne 
tų, kurie paraduoja savo lietuviškumą 
ir dedasi turj teisę mokyti visus. Užuot 
kritikavę, visi daugiau turėtų remti mu
sų pastangas Romoje.

Jei Vilniaus arkivyskupijos keliamais 
klausimais mes pasisakome skirtingai, 
negu kai kurie mano, tai tik dėl to, kad 
esame geriau informuoti ir žinome, kas 
dabar gali būti mums naudinga ir kas 
žalinga. Stebimės, kad atsakingi musų 
lietuviškieji organizaciniai veiksniai,pir
ma negu imasi iniciatyvos Lietuvos baž
nytiniais klausimais, neranda reikalo 
pasitarti su atsakingais lietuviais dvasiš
kiais, kurie yra kompetentingi duoti 
naudingų nurodymų. Vieningomis jėgo
mis ruoškimės švęsti Lietuvos krikšto 
600 metų sukaktį. Padarykime visa, 
kad tai butų tikras katalikiškos Lietu- * 
vos triumfas. Dėkokime Dievui iršv.Tė- 
vui, kad pagaliau arkiv J. Matulaitis bus 
iškeltas j altoriaus garbę.

JAV RESISTANCE INTERNATIONAL 

VEDĖJAS LIETUVIŲ INFORMACIJOS 
CENTRE

Albert Jotis, Resistance International 
Amerikos skyriaus vedėjas, besiruošda
mas Vienos konferencijai, lankėsi Lietu
vių Informacijos Centre rinkdamas lite
ratūros ir archyvinės medžiagos jo veda 
mos organizacijos informacijos stalui

JAV skyrius Resistance International 
sutiko kelti Vytauto Skuodžio, kaip Ame
rikos piliečio, bylą Vienos konferencijos 
metu. Jie taip pat pažadėjo naudotis Lie
tuvių Informacijos Centro paruoštais 
duomenimis apie Lietuvos Helsinkio gru
pės narius. Iš plataus Lietuvių Informaci
jos Centro nuotraukų archyvo, p. Jolis 
atrinko disidentizmo vaizdų, kuriuos taip 
pat įtrauks į jų statomą parodėlę.

I
 Kam rūpi
LIETUVA- 
jos LAISVĖ, 
GEROVĖ 
ir ATEITIS, 
tam rūpi ir 
LI ETŲ VISKI EJI 
REI KALAI

F.ÀBRICA D E GUARDA - CHUVAS 
Guarda Chuvas de todos os tipos, para homens, senhoras e cnancas. 

Mini-sombrinhas. tipo italiano e Alemão.

Rua Coe ho BanadasJ04 ■ V. Prudente • Fone: 274-0677

Vicente Vitor Banys Ltda.
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Lietuvių Emigracijos Brazilijon
— Seššasifeiimtm^iui Pamin-ati —

fiO METU BRAZILIJOJ
Tąsa iš 44 (1982) nr.

Pirmieji žingsniai 
naujojoje žemėje
Liūdnos ir slegiančios mintys, lyg 

sunkūs debesys, gaubė ateivio sielą žen
giant pirmuosius žingsnius naujojoje 
žemėje. Džiaugsmo ašarų neliejo nė vie
nas mąstydamas apie emigranto dalią. 
pasiskųsti nebuvo kam. Tik sau pačiam 
savyje guostis ir laukti blaivėjančios die
nos. Skaudžiai nusivylusių tarpe mdosi 
daug, bet kelio atgal nebuvo. Užgrūdin
tu valia ir tvirtais žingsniais, pačiam rei
kėjo, pasirinkus kryptį, laužtis j gyveni
mą. .

Atkeliavusių emigrantų tarpe buvo 
ne tik skaudžiai nusivylusių, bet dėl 
klimato nepalankių sąlygų, ypač senes
nio amžiaus, sergančių ir, pagal laivinin
kystės bendrovių ir Lietuvos vidaus rei
kalų ministerijos susitarimą, konsulatui 
patvirtinus, toks emigrantas turėjo būti 
parvežtasLietuvon už dyką. Laivų ben-r 
drovės įsipareigodavo 2% emigrantų 
sugrąžinti, už dyką, o kitus 2°/o — už 
pusę kainos. Pagal anų laikų Lietuvos 
statistiką, 1929—1940 metų laikotar
pyje buvo sugrąžinta iš Brazilijos Lietu- 
von-virš keturių šimtų emigrantų, kli
matinių ligų paliestų. Lietuvos ministe
rijos, — Vidaus reikalų ir Užsienio, — 
nežiūrėdavo palankiomis akimis į kon
sulatų prašymus grąžinti sergantį as
menį Lietuvon. Konsulatams buvo re
komenduojama Užsienio reikalų minis
terijos, kad "jie nesistengtų vfeus suvar- 
gėlius pergabenti j Lietuvą, "ir patarė" 
j ieškoti būdų ir priemonių juos vietoje 
sutvarkyti, o į Lietuvą siųsti tokius as
menis, kurie Lietuvoje galėtų gauti gi
minių paramą. "Be to, atkreipė Konsu
latų dėmesį, "kad norinčius grįžti į Lie
tuvą perspėtų, kad, kartą išvykę, jokių 
subsidijų grįžimui j Lietuvą iš valdžios 
nesitikėtų", Tai tokią paguodą ir užjau
timą gaudavo iš anapus Atlanto j šį 
kraštą atvykę emigrantai.

Maža mūsų tautiečių dalis, atvykę 
brazilų valdžios lėšomis, pilnai išpildė 
pasirašytus pažadus išdirbti du metus 
fazendoje prie cukrinių nendrių kirti
mo, ar prie kavos skynimo. Pažinę dar
bo sąlygas ir įsitikinę, jog niekad nega
lėsią išsivaduoti nuo kasdien didėjan
čios skolos fazendos krautuvėse, slap
tai, naktimis palikdavo fazendas ir ke
liaudavo j miestus, daugiausiai į São J 
Paulo. Žinoma, iš anksto susižinoję su

savo draugais bei pažįstamais apie gy
venimo sąlygas mieste, apie įsikūrimo 
galimybes ir, svarbiausia, darbo rinką. 
Bėgo iš fazendų ne tik lietuviai. Kitų 
tautų darbininkai, nepatenkinti gyveni
mo sąlygomis, taip pat stengėsi, nors ir 
ne legaliu keliu, "sulaužyti" susitari
mus ir slapta pasišalinti iš darbovietės. 
Nors fazendų sargai stropiai saugojo, 
dieną ir naktį, savo dvaro sienas, kad 
neišbėgiotų atvežtieji iš Europos darbi
ninkai neatlikę darbo trukmės, bet visų 
laikyti negalėjo. Nebėgo iš ūkių tik to
kie, kurie buvo atgabenti, taip pat už 
dyką, organizuotai kurtis savo krašto 
valdžios prižiūrimi ir subisidijuojami 
sudaryti tautines žemės ūkio kolonijas. 
Ilgainiui, emigrantų sukurtos žemės ū- 
kio kolonijos, išaugo į stiprius dvarus, 
dideles fazendas, gerai organizuotus ko-, 
operatyvus. Lietuviai emigrantai tokios
priežiūros neturėjo ir buvo palikti "Die 
vo valiai".

Vakarų, o taip pat ir kitų sričių Eu
ropos emigtantai daugiausiai traukėsi į

LIETUVOS "EKSPORTO PREKIŲ" PAVYZDŽIAI
f

"Paragavę" braziliškos kavos fazendoje, apleido darbovietę ir sutarė susitikti 
S. Paulo Luz Sode. Pirmoje eilėje sėdi iš kairės j dešinę : — Petras Žilis; Juo
zas Masiulis, J. Maskoliūnas, Karolis Talalas; Pranas Ziezis ir Ed. Pribuišas. 
Antroje eilėje stovinčių pavardės nežinomos. Atrodo, kad visa.grupė yra uk- <■ 
mergiškiai, Siesikų apylinkės. Nuotrauka daryta 1929 m.

Brazilijos pietus dėl palankesnio euro
piečiui klimato. Prie jų jungėsi ir lietu
viai, Nors mažai, bet dar užtinkame gy
vų pėdsakų, užsilikusių Rio Grande,Sta. 
Catarina ir kitose provincijose, paliktų 
pereito šimtmečio pabaigoje ir šio am
žiaus pradžioje. Mūsų tautiečiai patekę 
j svetimą kraštą ir būdami mažumoje 
tarp didesnių kitų tautų kolonijų, glau
dėsi ir stengėsi pritapti prie kitų ben- 

druomemų: vokiečių, lenkų ir net italų. 
| jas įsilieję, dėl aiškių ir visiems žino- ■ 
mų priežasčių, asmiliavosi. Buvo ir to- , 
kių, kurie bandė susijungti į didesnes 
tautines lietuvių grupeles iš kelių šeimų, 
sudarydami lietuvišką viensėdį.

Svetima ir nesuprantama kalba, neį
prastas žemės ūkio darbas, radikalus pa
sikeitimas visų gyvenimo sąlygų ir buvo 
tos priežastys, kurios vertė lietuvius 
glaustis prie žmonių, su kuriais jautė ga
lėsią pasidalinti sunkaus naujakurio.gy
venimo jausmais; žodžiu išreikšti savo 
sielvartą, pasiguosti savo dalia. Šitų jaus
mų vedini, pirmieji lietuviai ir stengėsi 
suartėti prie stambesnių, organizuotų 
europiečių kolonijų. Buvo, kaip minė
jome, ir drąsuolių, kurie brido į tropiš
kus miškus atskirai, ir vieni bandė sta
tyti lietuvišką sodybą. Tačiau, tokios 
tipiškos lietuvių kolonijos nesustiprėjo, 
neišsiplėtė dėl mažo skaičiaus jos narių, 
priešingai — jos ištirpo. Liko tik jų pa
vardės, kurios liudija, kad jų protėviai 
čia yra gyvenę, atklydę labai seniai, iš 
tolimų ir jiems nežinomų kraštų.

Bus daugiau

Lietuviškos spaudos rėmėjai
YRA SAVOS TAUTOS GYNĖJAI

ALEXAÊWRITA |
FOTOS3 X 4 -CASAMENTO | 

í XEROX"- REVELAÇÕES E
AMPLIAÇÕES -

PLASTIFICAÇÃO DE FOTOS
EDOCUMENTOS ■ H

R. Bemini R. Mônaco 85 - B ; | 
k Pque da Moóca - Tel: 274-3031 'J

U'J1- u..» ItfsajwcIjr-jgrxnrnrrri■■ m——



4 MŪSŲ LIETUVA NR. 45(1984) 1986.XII.11
SS3fiSíâCX2£CTXEE2S22S2aEIS3Effl^

MŪSŲ darbas
Mes žinome, kad turime per gyveni- ' 

mą dirbti, kad uždirbtume savo duoną 
ir būtume naudingi kitiems. Darbas yra 
vertingas, bet tik tuomet, kai jį dirba
me su džiaugsmu. Darbas yra ne tik pro
fesinis, kurį dirbame; kad galėtume pra
gyventi, bet ir tai ką darome kitiems pa
dėti.

Dievas savo plane taip pat skiria 
mums pareigas. Atlikti tą pareigą yra 
mūsų misija. Dievas žino ko iš musų 
laukia. Ar kiekvienas iš mūsų stengiasi 
žinoti, ką Dievas iš mūsų nori?

Tai nėra taip lengva, kad galėtume iš 
nakties į dieną sužinoti. Mes turime 
stengtis pažinti savo religiją, nes per ją 
randame atsakymą į šį ir į kitus klausi
mus. įsigilindami j Dievo planą, mes au
game, tobulėjame. Kiekvienas darbas tu
ri savo prasmę ir paskirtį. Gerai atliktą 
darbą galime paaukoti Dievui. Ir profe
sinis darbas gali būti naudingas ne tik 
mums ir kitiems, bet gali būti aukoja
mas Dievui. Jei mes dirbame mokyklo
je, ligoninėje, namie, ar kur kitur, jei 
darbą atliekame taip, kaip Dievas nori. 
Darbas yra misija, pareiga ir malda. Jieš- 
kokime to atsakymo, ko Dievas iš mū
sų nori. Jei mes turime gerą ryšį su Die
vu, kiekvienas darbas mums pasidaro 
lengvesnis. Mūsų gyvenimas keičiasi, to
bulėja, darosi prasmingesnis ir linksmes
nis.

0. Paulė Tatarūnaitė

MANO MINTYS APIE DARBĄ
Ką aš galvoju apie darbą? Aš nemėgs

tu daug dirbti.-Man atrodo, kad reikia 
dirbti nei perdaug nei per mažai. Mes 
turime dirbti, kad galėtume gyventi. 
Beveik aštuoniasdešimt nuošimčių mū-. 
sų laiko mes ką nors darome. Kas būtų [ 
su mumis, jeigu neturėtume darbo ir ne
turėtume ką veikti?

Jei nedirbtume, neturėtume ką valgy
ti. Kas sodintų vaisius, daržoves, sėtų 
javus, augintų gyvulius, ne tik mėsai,bet 
irpienui?

Kas pastatytų namus? Kas padarytų 
baldus? Ir visa kita kuo naudojamės na
muose?

Kas mokytų vaikus? Aš manau, kad 
po šimto metų be darbo, pasaulio jau 
nebūtų.

Stasys Žūtautas

DAR KARTĄ
Aš norėčiau dar kartą šaukti: atkreip

kime dėmesį j jaunimą. Žinome, kad 
jaunimas perdaug nesirūpina religija. 
Jie tik nori šokti ir dainuoti. Jie gal nė 
nežino, kad Lietuva yra katalikiška šalis 
ir, kad ten jaunimas, nežiūrint visų per
sekiojimų, vis lanka: bažnyčią. Jėzus 
Kristus yra pats svarbiausias dalykas gy
venime. Tas kur į jį tikrai tiki, niekad 
gyvenime nedarys blogio. Ateikite pas 
mane, kad kartu išmoktume geriau mels
tis it būti geresniais lietuviais.

Budėkime Kristuje 
Klarice Bacevičiūtė

METAS IR LAIKAS
Metai artėja prie galo. Tai yra pats ge

riausias laikas susitikti, tiek šeimoje,tiek 
būrelyje, pasvarstyti ir pasiruošti atei
nantiems metams. Šiuo laiku vaikai gau
na dovanų iš savo tėvelių. Jaunimas ruo
šiasi egzaminams ar tai mokykloje ar 
įstojimui į Universitetą. Kiti ruošiasi pir
majam darbui, Tuo pačiu metu artėja 
Kalėdos. Mažieji laukia Kalėdų senelio. 
Vyresnieji laukia Kristaus gimimo ir sa
vo gyvenimo atnaujinimo. Svarbiausias 
dalykas krikščioniui išmokti gyventi. 
Gyventi — reiškia suprasti meilę. Meilė 
yra svarbiausias dalykas. Meilė yra vie
nintelis dalykas, kurį dalindami, daugi
name. Vadovaujantis meile mes turime 
gyventi visas gyvenimo dienas. Laimin
gas yrą tas, kurs gyvena meilėje, myli ir 
yra mylimas. Su meile gyventi, su meile 
mirti, gimti naujam gyvenimui, kad galė
tume priėjo prisiartinti,

Audris Tatarūnas

i

AUKA PRISIDĖK PRIE LIETUVIŠKOS 
SPAUDOS IŠLAIKYMO

CHOP? «PIZZA-QUEIJOS - FRIOS 
RESERVAS PARA FESTAS - MUSICA AO VIVO 

Rua SOLON 1062 - Bom Retiro ~ Tel. 223-2333

KVIETIMAS ATEITININKAMS IR 
LIETUVIŠKAI KALBANČIAM 

JAUNIMUI
Kviečiame visus dalyvauti savaitgalio 

išvykoje vasario 6, 7 ir 8 dienomis (87) 
Lituanikoje.

Po tiek laiko galėsime vėl susirinkti, 
pabūti kartu, pasidalyti mintimis, padai 
nuoti ir prisiminti praeitus laikus.

Kad galėtume susirinkti, pradėkim vie 
nas kitą kviesti ir raginti jau dabar.

Laukiam jūsų atsiliepime. Telefonuo- 
kite tek: 63-5975 (Dėdė Juozas), 
272-8247 (Nilza).

Iniciatorių vardu
Nilza Guzikauskas

"ONOS SAULAIT8ENÉS" STOVYKLA 
(Aparecidí nha — Sorocaba)

"Du-Du-Du" Sodyba
Buvusio skauto komendatoriaus An

tano Girčkūus, iabai gražioj sodyboj, 
Palangos skautai praleido 29-30 lapkri
čio, savaitgalį.

Sis savaitgalis buvo panaudotas susi
kaupimui pasiruošiant artėjančioms Ka
lėdoms.

Graži gamta, o taip pat ir dvasiniai 
pašnekesiai visus privedė apsimąstyti 
ar net atlikti išpažintį prieš mišias, ku
rias atlaikė kun. P. Urbaitis, šeštadienio 
naktį.
. Nors ir praėjo keli metai nuo to lai
ko, kada skautas Antanas Girčkus žy
giavo savo skilties eilėse, jis ir dabar - 
labai meiliai parodė, kad pagai skautų 
įstatymą jis buvo ir yra visų draugas ir 
brolis kitam skautui. Jis mielai užleido 
savo puikią sodybą ir baseiną, o taip 
pat ir visą namą, su keliolika lovų.

Palangos Vietininkija širdingai dėko
ja komendatoriams Girčkams — Anta
nui ir Genei — už tokį nuoširdų skautiš- 
kumą ir linki Dievo palaimos bei links
mų, ramių artėjančių Švenčių jų visai 
didelei giminei.

Eugenija Bacevičienė 
Vietininkė
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SĄMONINGO TIKĖJIMO 
METAI

į "Norėtume taíka«émis priminti vi
siems tikintiesiems — vaikams, jaunimui 
ir suaugusiems:

! SEKMADIENI PASKIRKITE BENT 
PUSVALANDI KATEKIZMUI".

LIETUVOS WSKIFAB IR 
vyskwju valwtwai

KALĖDINIS TARPSNIS

Kalėdinis tarpsnis prasideda advento 
sekmadieniu ir baigiasi Graudulinių šven
tėmis (vasario 2 d.). Šio ciklo viršūnė 
/ra Kulėdų (Gimimus) ir Trys Karaliai 
( Apsireiškimas tautoms). Šioms paslap
tims pasiruošti yra adventas (4 
savaitės) ir atbaigti — sekmadieniai po 
Trijų Karalių (2-6 savaitės).
KALĖDOS

Dievo Sūnus gimė iš Mergelės Mari
jos mus išganyti, iš nuodėmės atpirkti, 
amžiną Limę mums dovanoti. T^pęs 
žmogumi, jis įjungia mus j save, padaro 
mus mistinio savo kūno nariais — savo 
nuosavybe. Lyg naujasis Adomas, jis 
teikia savo dvasios vaikams — tikintie
siems savąjį kilmingumą: Dievo vaikų 
įsūnystę, dievišką savo gyvenimą., teisę 
paveldėti Dievą ir dangaus karalystę, 

t
Kalėdas dėl to pasidaro džiaugs

mo švente. Senovės pagonys šią 
dieną švęsdavo '"nenugalimo saulės die
vo' šventę, o naujieji pagonys — šių die
nų pasaulio vaikai švenčia saulės pasigrę- 
žirno ir taikos dieną. Mūsų tikinčiųjų, 
džiaugsmas įsilieja į Kristų, kurs yra t e i-’ 
sybės saulė ir taikos kunigaikš
tis. Kalėdų liturgijoje kalbama: "Dieve, 
kuris šią švenčiausiąją naktį tikrosios 
šviesos užtekėjimu apšvietei, duok mel
džiam... tokios šviesos". Iškilmingoji__
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MEDITACIJOS
SĄMONINGO TIKĖJIMO METAMS

'Katalikų Kalendorius Žinynas, Kaunas-Vilnius 1986)

□ I — Labai negerai,
kai reikia įsakinėti tokius dalykus, 
kuriuos protingas žmogus pats suprasti privalo. 
Juk šventa ta diena,
kai minim Dievą žemėn atėjusį (KALĖDOS — gruodžio 25),
kai Naujus Metus su malda j Dievo Motiną Mariją pradedam (1.1),
kai su karaliais išminčiais ir mes pagarbinam Kristų (I.6),
kai Kristus iš mirusių prisikėlė (VELYKOS - pirmas pavasario sekm./, 
kai įžengė Dangun — ir mus ten nusives (Šeštinės), 
kai atsiuntė Šventąją Dvasią — prasidėjo Bažnyčia
ir Šventąja Dvasia mes tampame krikščionimis (SEKMINĖS),
kai džiaugiamės, kad Kristus mūsų Duona ir Krauju mums liko (Devintinės), 
kai mes Kristų savo Valdovu išpažjstam (Kristaus Karaliaus šventė), 
kai išrinktasis Žmogus — Marija — be nuodėmės prasidėjo (XII.8).
kai Dievo Motina pas Sūnų ir pas Dievcj buvo paimta (VIIL15), 
kai Petras ir Paulius savo gyvybe skelbtą tiesą patvirtino (VI.29),A 
kai patvirtinam, jog mes šventai Bažnyčiai priklausom (XI.1), — 
juk tikrai šventos tos dienos. q ...
ir švęsti Jas reikia. T. •

Atmintinos dienus, nors ir prie darbo: 
kai Kristus už mus ant kryžiaus mirė (Did. penktadienis), 
kai pasididžiuojam, jog savą šventąjį 
karalaitį Kazimierą Globėju turim (Iil.4į 
ir šventas Jurgis meilės gimtai žemei 
ir drąsos prieš blogį mus moko (IV.23), 
kai Švenčiausioji Marija žemėj gimė (IX.8), 
kai visus mirusius prisimenam, pagerbiam, meldžiamės už juos 
ir patys apie savo gyvenimo prasmę pamąstom (XI.2).

O II — Labai skaudu,
kai Bažnyčiai reikia įsakinėti tai, 
ką normalus žmogus pats padaryti privalu.
Šventos dienos belaukiant, 
darbus užbaigti reikia ir pasiruošti šventei. 
Tik sąžiningai darbuokimės šešias dienas — 
brangias dienas visada švisti galėsim, 
ir tegu niekas jų iš mūsų neatims.
Tiktai mes patys pilkumu ir prastumu neprapuldykim jų. 
Tegu kasdienybę nuskaidrins švara ir grožio spinduliais 
pasidalintas skanumynas ir užtarnauto poilsio saldumas.
Taigi šventą dieną rinkimės bažnyčion, 
ateikim paklausyti Dievo Žodžio, 
kurį skaitys ir aiškins kad ir nevertas Dievo tarnas. 
Save nunešim Dievui. Vargus, svajones ir dovanų, 
kad iš Jo susilauktume Daug Daugiau: 
kad Jis pašventintų mane ir paprastumą mano 
ir laimintų visa, ką gera aš darysiu.
Suma tegu bus šventos dienos centras ir viršūnė.
Jei šventės atšvęsti bažnyčioj negaliu, 
tegu bažnyčia pavirs ir pabus savi namai — 
švarumu, tvarka, gerumu ir meile išpuošti 
dar iš vakaro. Kad ir namie šventė būtų.

Kalėdų prefacija mums kalba, kad "per 
įsikūnijusio Žodžio paslaptį naujo spin
dėjimo šviesa mūsų akims sužibėjo". To
dėl per Kalėdas tiek daug žvakių ir švie
sų bažnyčiose. Mišiose skaitomi iškilmin
gieji šv. Povilo laiškai apie įsikūnijimo 
paslaptį, mišiom vartojami spinditys 
šviesūs drabužiai - viskas primena Kris
tų, neužgęstančią mūsų šviesą ir neišbai
giamą mūsų Džiaugsmą.

............................................... ......................... ...........................................................................................................................................................______________________________ . ... ■

ADVOCACIA E IMÓVEIS
E D S 0 N D E 0 M K 1 N A S

Direito CIVIL , Dir. CRIMINAL Įj COMPRAS - VENDAS -

Direito TRABALISTA FONE: 449-4379 ADMINISTRAÇÃO DE BENS

Av. Novo Horizonte, 213 ■ Conj., 2 • Vila Sacadura Cabral • S. André
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TRAKAI I*
Viena iš gražiausių vietų Lietuvoje } 

yra garsūs Trakai. Garsus ne tik savo gar-j 
binga istorija, bet ir reto grožio gamta, ' 
turtingu Lietuvos laukų, miškų ir ėžerų , 
grožiu.

Trakai — vienas seniausių Lietuvos 
miestų. Jie buvo viena pirmųjų oficialių ’ 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės sos-1 
tinių iki tol, kol didžiojo kunigaikščio 
sostas buvo perkeltas į Vilnių. Galvės 
ežero saloje dunkso tų laukų liudininkas
- didinga viduramžių pilis.

Istorikams žinomos ne viena, o trys 
Trakų pilys. Pirmoji jų buvo už keletą 
kilometrų nuo miesto — Senuosiuose 
Trakuose. Ji buvo medinė, nepakanka
mai saugi, greit praradusi gynybinę 
reikšmę ir amžių bėgyje išnykusi beveik 
be pėdsakų; liko tik pylimų ir kanalo 
Žymės. Antroji pilis buvo pastatyta pu- i 
siasalyje tarp Gelvės ir Bernardinų (Lu- . 
kos) ežerų. Jinai buvo pusiau mūrinė, 
pusiau medinė pilis, viena galingiausių 
XIV a. gynybinių tvirtovių Lietuvoje, 
ši pilis daug kartų atrėmė kryžiuočių 
antpuolius.

Didžiausios Trakų galybės simboliu 
yra trečioji pilis, pastatyta XIV a. pabai
goje — XV a. pradžioje, valdant Lietuvą 
didžiajam kunigaikščiui Vytautui. Šitoji 
pilis pastatyta vienoje iš Gelvės ežero sa-_ 
lų, vadinamoje Pilies vardu. Archeologai 
nustatė, kad pilies statymo metu čia bū
ta trijų salelių, kurios sujungtos j vieną. 
Apie ligą pilies statymo laikotarpi rodo 
įvairūs statybos stiliai, nevienodos me
džiagos. Pilis užbaigta statyti apie 1408
— 1411 metus. Si pilis gynybai neilgai 
tarnavo. Po garsiojo Žalgirio mūšio 141C 
m. kai Vytautas sumušė kryžiuočius, pi
lis tapo oficialia Lietuvos didžiųjų kuni
gaikščių rezidencija, iki kurios nuo sosti
nės Vilniaus —buvo arti, vos už 27 km. 
Pilyje vykdavo šventės ir priėmimai, ku
riuos ne kartą aprašę keliautojai ir sve
čiai iš užsienio.

Užlipus siaurais sraigtiniais laiptais į 
paskutini pilies aukštą, grožete neatsigrę 
žėsi Trakų ir apylinkių gamta. Kur bepu 
žvelgsi — tviska saulė, mėlynuoja ežerai, 
nepaprastai gražiais vaizdais ramina — 
pasotintą keleivį. Tų ežerų aplink daug. 
Didžiausias ir gražiausias iš jų — Galvė 
(388 ha). Ežere keliolika salų ir salelių.

CURSO
AUDiOViSUAL.

DO IDIOMA LITUANO 
POR CORRESPOND 7ciA , 
Informações: tel.273-v338

Tr&kų pilies kertinis bokštas atstatytas dar pries ooiseviivų okupaciją, 
Aplinkui tyvuliuoja vienas su kitu susi
jungdami Lukos, Totoriškių, Akmenos, 
Skaisčio ir kitų ežerų vandenys. Ir štai 
žaliu žiedu ežerus bei miestą supa apylin
kių miškai.

Kas aplanko Lietuvą negali užmiršti 
aplankyti Trakus ir pažinti senųjų laikų 
buvusią tvirtovę bei Lietuvos garbingą 
praeitį,

Vvturvs

LIETUVIŲ POEZIJA
ISPANŲ KALBA

Birutės Ciplijauskaitės lietuvių poezijos 
vertimus 'i ispanų kalbą išsipausdino Bar- 
celonoje leidžiamas poezijos ir kritikos

vertimų. Dr. Birutė Ciplijauskaitė yra is-

rDÍPÃULÕlíPEfYS“"
CIRURGIA PLÁSTICA 

ESTÉTICA E REPARADORA 
LI PO ASPIRAÇÃO

L
Rua Augusta, Z 709 - Conj. 32
Fone: 881-8077 - Hor. 12-18 h. I

KALBAMA LIETUVIŠKAI J

■PAAM&GA ®
KAS ČIA

PARAKTA ?

/? / /8 3 5 /?

i'3 7 -26 2? 50 15 /7 1
r-—•—«
J

žurnalas „Hora de Poesia“, Nr, 44, 1986 
m, kovo-balandžio laidoje. Kartu su įva
dinių vertėjos straipsniu, ,,Poesia lituana 
contemporânea-' ir biografinėmis bei kri
tinėmis pastabomis apie kiekvieną poetą, 
pateikiama po nemažą pluoštą Jurgio 
Šlekaičio, Janinos Gegutytės, Marcelijaus 

5 Martinaičio, Vitalijos Bogutaitės, Alfonso 
Nykos-Niliūno ir Vlado šlaito eilėraščių

_/8_ 73 . k. U
//////z

_/£ 2/ Z7 / 6 26 !3 2.1/_

•

pąnų literatūros profesorė University of 
Wisconsin, Madison, Wisconsin.

I DR. V, KUDIRKOS MONOGRAFIJA
Aleksandras Merkelis yra parašęs Lie

tuvos himno kūrėjo, ,.Varpo“ žurnalo re
daktoriaus bei satyrų kūrėjo dr. Vinco 
Kudirkos monografiją.

3 7 o !3 /8 19 2!.
a b e t- Ai C o

25 ^6 27 30 /Ó bus
S t y

1 BROOKLYN
REPRESENTAÇÕES SČ LTDA.

Rua Georgia,675 
Bairro Brooklin Novo 
04559 SÃO PAULO, SP.
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Lapkričio 30 sv* Kazimiero iirapijos būstinėj vyko ps^ku t i nė šių Sąmoningo Tikėjimo •etų programos dalis. Dalyva-
AMONIBGO TIKĖJIMO METUROGRAMOS APŽVALGA mirus broliui Aleksandrui Dumbliui ir šeimai bei giminėms reiškiame gilią užuojautą ir solidarumąJonas ir Vera Bratkauskairinį Fondą, prisimindami taip bai trumpo — pabaigos?vo nemažai parapiečių net is tolimesnių apylinkių ir junginis LKB-nės choras.. 16 va-! mdą, prieš pamaldai» kun.

"r „ Gavėnas apžvelgė praeitą ąmoningo Tikėjimo Metų pro-/Gruodžio mėnesį Kūu Los, Kalėdos, Nauji Metai ir iti renginiai jau pilnai at- ’os įprastą programą/.‘ors sunkiai ir kukliai, Rengėmės oors šiek tiek paavėti, ir pagyvinti šiuos sąmoningo Tikėjimo Metus:- kas sekmadienį pravesda- ■ni per Mišias- jubiliejinę mal dą, - skelbdami pirmąjį mėnesio sekmadienį bendros jubiliejinės maldos diena,- paskutini mėnesio sekmadienį, vakare, pravesdami pro gramą:: pasikalbėjimas religine- katechetine tema,: per Mišsias pabrėžiant vieną ar kitą jų dalį.

pat Laisvės kovotojus ir Lietuvos kankinius. Ypač už tuos ant kurių kapo, pagal ’’Inferno de gelo”, niekas neužrašė jų vardo, nepadėjo nei vienos gėlės, niekas nesugiedojo gedulingos giesmės, prie altoriaus uždegėm žvakę ir pade- jom gėlių puokštę.Pamaldose ir vaišėse dalyvavo ir naujo laikraščio ’’Jornal REVISTA” direktorius Dr. Leon Sgnifer ir žurnalistė Victoria Gomes. Jie nori artimiau susipažinti su lietuvių kolonija.
Halina Mošinskienė

l UŽBURTĄ SAU
Neilga kelionė, 
Kupina grožybių 
Lyg žavi svajonė —

Poeto V. Mykolaičio žodžiais noriu 
išreikšti savo pagarbą ir liūdesį velionio 
JONO BAGDŽIAUS šeimai ir L,K. 
Bendruomenei netekus didžiojo lietuvių

L.K. Bendruomenėje linkiu užvaduo
tojo. šeimai, paguodos Šv. Dvasios pa
laiminime.

Ta pat proga, sužinojusi apie ANTA
NO KUČINSKO mirtį, mano gili užuo
jauta jo žmonai Helenai ir dukroms su 
šeimomis, kaip netekus labai malonaus 
bičiulio lietuvio visuose pobūviuose ir 
"zemlioko" — mano tėvo gimtinės. 
Tylaus, kuklaus Antano ir jo žmonos 
žodis badavo man labai malonus susiti
kus. Jo draugystės visada liksiu ilgesy.

Šeimai reiškiu savo liūdesy ir gilią 
pagarbą Velionio atminimui. Kur Rubi
kiai ir Šventoji,., ten mus riša Lietuva 
mylimoji.

A. A. MELDUČIO LAURINAIČIO , 
(tik dabar sužinojusį mirtis — nustebi
no. Pažinojau, kažkaip stengiausi supras
ti žmogų, bet jo skrydžiai buvo perdėm 
veržlūs. Gaila, kad viskas jo išsvajota— 
tik Mirties Angelo glėbyje liko.

Amžinę Atilsį visiems, maldose lieka
me čia vieni.

Lietuvių karta retėja. Prieauglis? —: pasitarimas, suneštinės vaišės, pasižmonėj imas;- per savaitraštį MŪSŲLIETUVA: pristatydami mėnesinį veiklos kalendorių,: kas savaitę skirdami puslapį katechetiniam susimąstymui, musų vyskupų žodžiui,jubiliejinei informacijai, skatinant taip pat biblinius būrelius bei maldos grupes.Paskui klebonas atkreipė dėmesį į jau artimus jubiliejinius metus - į iškiliūxn6Uo minėjimus Romoj ir religinius bei civilius minėjimus čišę, Brazilijoj. /Numatyta programa bus plačiau pristatyta vėliau/ ,
Per Mišias ypatingai priminėm Kristui Valdovui mirusius kolonijos veikėjus, kunigus, organizacijų narius, įrašytuosius į Kultūrinį lazkaie-
* Geriausia Kalėdų bei Naujųjų * 

Metų dovana giminei ar **
** draugui — užsakyti *** 

MŪSŲ LIETUVĄ
;(&:

išeivijoje pirmūno ir šulo lietuvybės iš
saugojime Brazilijoje. Apgailestauju, 
kad niekas nepranešė man to mielo bi
čiulio laidotuvių datą. Bet tikiu, kad jis 
liks visų draugų ir ateityje jaunosios kar
tos lietuvių susipratime pavyzdžiu, kaip 

“ reikia mylėti Lietuva, kad ir iš tolo, ir

Sunku suprasti. Ateitis po rodys.
Už knygd ir ®psuoą

lietuviai tiek daug k©v@|o Ir 
kentėjo. Dabar lietuviška kny- • 
g® ©tovl Ir dulk® kloakų lenty
nose, laukdama,' kol ,kaa ję

likti jai ištikimybėje iki gyvenimo — la- mi pirks.

FU N OO CULTURAL CASIMiRIANO

Cž.1.000,00 
Cz. 5 000,00 
Cz. 1.000,00 
Cz. 2 240,00 
Cz. 557,00 
Cz. 200,00

8.
9.

10.

13.
14.

16.

Kazimierinių Metų Ruošos komitetas . .
N.N. Poeto Venancijaus Ališo atminčiai ......
Šv. Kazimiero p-ja T.Jono Bružiko,SJ, atminčiai 
Kun. Dr. J. Prunskis MŪSLį LIETUVAI............
J.Grigienė (USA) Marytės Bumblienės atminčiai 
S. Paulo "Palangos" skautai ... ............... ..
Alg.Baužys a.a. Juozo Baužio atminčiai . . .... 
Antanas Gaulia MUSU LIETUVAI ....................
Vaclovas Kontautas........................... ....
G. Bačėlio ir A. SIiesoraičio vardu......................
N.N. a.a. Juozo Karpavičiaus atminimui . .
M. Jakiunienė a.a. Česlovo Jakiuno dtminčiai . . . 
E. Vidmantienė a.a. Alfonso Vidmanto atminčiai
M. Mazurkevičienė a.a.Vinco Mazurkevičiaus atminčiai 500,00 
E. Slepetienė a.a. Zigmu Šlepečio atminčiai . . . . Cz. 2 000 00 
Kotryna Rukšienė (Kanada) . . Cz. 2.200,00
Alfonsas D-. Petraitis.... . , , . , Cz. 500, 00

Cz. 1.000 00 
50,00 

500,00 
50 00 

L000,00 
50,00

Cz.

Cz
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MŪSŲ ŽINIAS-
LIETUVIUKOČIOS
PORTUGALIŠKAI i

"Mūsų Lietuvós" spaustuvės išleista 
knygelė FELIZ ETERNO NATAÚnu- 
šviečia vieną iš jautriausių mūsų tauti
niai religinių papročių: Kūčios, jį J.L

Leidiniui jvada parašė Centro Cultu
ral Francisco Matarazzo Sobrinho kul- 
tūrinis direktorius Henrique Losjhskas 
Alves, pabrėždamas gilią šio papročio 
prasmę, lietuvių gyvai jaučiamą ir 'ne
pertraukiamai perleidžiamą iš kartos i 
kartą.

Knygelė tuoj pristato Kūčias ir jų 
šventimą, jaudinantį jautraus rašytojo 
Vytauto T a mu la ičio ka I ėdinį vaizdei j 
Vokietijos tremtyje ''Vytuko malda", 
kalėdinių eilėraščių pavyzdį, skyrelį 
"Pažink Lietuvą" su skatinimu solidari
zuoti su persekiojamais ir už tautos lais
vę kovojančiais lietuviais. Veikalą paį
vairina kalėdinių lietuviškų patiekalų
recepatai.
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João Rubąęal iš Academia Paulistana de 
História, Ąntenor Santos de Oliveira iš 
Academią de Letras Municipais do Bra
sil, Hugo Pedro Carradone iš Prefeitura 
Municipal de Piracicaba, Deputado Fede
ral Soló^íBorges dos Reis iš Centro do 
Professorado Paulista, neskaitant Aka- 
demijos'-sekretoriaus bei viską pravedan
čio Henrique Lošinsko Alves ir, svečio, 
kun. Pr. Gavėno.

Pobūvis, augščiausLm São Paulo dan
goraižy, pasižymėjo rinktinių dalyvių 
gausumu, ypač kad paskutinis šių veik
los metų susirinkimas, paįvairintas pager- *

Nuėjo draugai, draugių šypsenos, 
Išnyko visi artume —
Ir liko viskas, ką mylėjome,taip toli 

Į !
'Diena rūsčio ir teisimo
Pelenais vers sutvėrimą
Pagal pranašų skelbimą..."
— Groja vargonai, gieda žmonės, 
o, niekas nebeprikels ryt dienai 

brangiausios širdies i
Ilsėkis Amžinoje Ramybėje, mūsų 

maldų ir ašarų palydėtas!
Halina Mošinskienė

NAUJA SPECIALISTĖ
FELIZ ETERNO NATAL išleidimą 

parėmė Brazilijos Vaikų ir Jaunimo Li
teratūros Akademija — Academia Brasi
leira de Literatura Infantil e Juvenil ir 
Nejudinamo Turto Naudijimo firma 
LELLO, per savo direktorių Dr. Algir
dą Baužį. Tekstą iliustravo Janete Zizas. 

• - <
įvairios firmos ir įmonės bei privatūs 

asmenys mielai naudoja leidinį kaip ka
lėdinių sveikinimų "kortelę".

Gruodžio 3 Terraço Italia Akademi
kų mėnesiniam susirinkime, kuris už
baigiamas pietumis, Jaunimo Literatū
ros Akademijos pirmininkė, p. Lenyra 
Camargo Fraccarolli, pietums paruošė 
pintinėlę su Kalėdų seneliu ir knygele 
Feliz Eterno Natai kiekvienam dalyviui. 
Pietuose pastebėti šie iškilesnieji brazi
lų inteligentijos asmenys: Paulo Bom- 
fim ir Hernani Donato iš Academia Pau
lista de Letras, Lenyra Camargo Fracca
rolli ir Antonio d'Avila iš Academia 
Brasileira de Literatura Infantil e Juve
nil, Roberto de Aquino Lordy iš Socie
dade Brasileira de Heraldica e Medalhis- 
tica, Demosthenes de Martino iš Acade
mia Santamarense de Letras, Aristheu 
Bulhões iš Academia Santista de Letras, 
Mariazinha Congilio iš Ordem Nacional 
de Escritores, Manoel Rodrigues Raba- 
çal iš Ordem dos Bandeirantes, Alfredo

bimais, paminėjimais, pristatymais.Tarp
pristatytų leidinių buvo ir Ši brošiūra lie- Gruodžio 11 Palacio dos 
tuviškų tradicijų tema - Kūčios. Ką aka- Bandeirantes rūmuose , Av.Mo-
demikai gan šiltai priėmė.

augštai vertinama
DAILININKĖ

Mūsų pažįstama dailininkė Stasė Ste
ponaitienė dalyvaudama įvairiose meno 
parodose per 1986 metus gavo S. Pauly- 
je V SNAP Salgado Filho parodoje už 
paveikslą "composição I" sidabro me
dalį, ir parodoje IV SNAP Flores de Pri
mavera už paveikslą "Oferta ao Mar" 
bronzo medalį.

Sveikiname p. Stasę Steponaitienę 
su savo meno kūriniais ir jai linkime 
vis kilti ir kelti lietuvės menininkės var
dą.

STASIO BUMBLIO ATMINIMUI
Lietuvi brolaul
Nestatysiu Tau paminklo svetur — 

bus kas pastatys.
Mūsų šeimų pažintis buvo trumpa 

prabėgomis.
Kas riša ir riš&dcasdienybėje - Lietuviš

kas žodis.
Žodis - mintis, jausmai - širdis...
Draugystės šiluma ir savoji -šeima.
Taip staigiai, kaip voratinklio pynėje 
Nutrūksta gyvybės giesmė... 

rumbi, Sao Paule, Nida Renata 
Remenčiūtė iškilmingai gaus 
’’Escola Pąulista de Medicina" 
baigto kurso liudijimą su a- 
testatu specialybės - Fonoau
diologia. Iškilmės prasidės 
su ekumeniniu kultu 20 valan
dą.

Visos lietuvių kolonijos 
nuoširdžiausi sveikinimai ne- 
tik naujajai medicinos specia
listei, o ir Nidos tėveliams, 
Henrikui ir Gražinai Remen- . 
Čiams, bei kolonijos pažibai 
- senelei p. Marijai Remenčie- 
nei • i

KULTŪRA
YRA PATS REIKŠMINGIAUSIAS
TAUTOS SUBRENDIMO ŽENKLAS

J. Eretas

PARDUODAM E DU KLAUSIMAI LAIKRAŠČIO SKAITYTOJUI
AUTOMOBILIAMS

LIPINĖLIUS - Adesivos 
SKYDELIUS su grandinėlėmis 
Chaveiros com emblema Vytis.

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJ

AR ATNAUJINOTE ML PRENUMERATĄ ?
AR NETURITE GIMINIU - DRAUGŲ, KURIEMS 
GALĖTUMĖTE UŽSAKYTI M.L. ?
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