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J ETŲ VOS ATSTOVO, LKDS„ dr. S.A.
RAČKIO ŽODIS l LIETUVĄ, (REGIS
TRUOTAS AMERIKOS BALSE NAUILJJLį 1987 METU PROGA
Srangūs Tautiečiai,
;>si:S;s

Nudirdžiausiai sveikinu su Naujaisiais
1987 Metais pavergtos tėvynės brolius
ir seseris Lietuvos Diplomatinės Tarny
bos ir Lietuvos Paiuntinybės Vašingtone
vardu.

Sekdami tarptautinius įvykius mato
me, kas pasaulyje vyksta. Žinome Vaka
rų ir Rytų Bloko Valstybių norą kalbė
tis, surasti budus, kaip derybų keliu iš
spręsti problemas, kurios įvairiais klausi
mais iškyla. Vakaru valstybės, priešaky
je su Jungtinėmis Amerikos Valstybėmis,
laikosi dialogo taktikos su Sovietų Sąjun
ga norėdamos, kad Sovietų Sąjunga vyk
dau jos pasirašytus tan^ajtinius pasiža
dėjimus ir rodytų pozityvų bendravimo
vaidmenį. Jos nori, kad Sovietų Sąjunga
sumažintu ginklu gamybą, liautųsi kištis
į kitu kraštu vidaus reikalus, gerbtu žmo
gaus teises.
Žvelgdami į musu tautos reikalus,
randame, kad 1986 metais lietuviu veiks
niai ir organizacijos ryžtingai siekė, kad
pasaulis butu supažindintas su lietuviu
vargais ir su žiauria okupanto vykdoma
priespauda Lietuvoje.

1986.4.15 d. Berne prasidėjusioje
Helsinkio Baigminį Aktą pasirašiusiųjų
valstybių ekspertu konferencijoje buvo
patiektos informacijos apie Lietuvos
ganytoju ryšiu su užsieniais suvaržymą,
pasimatymu su užsieniečiais apsiriboji
mą, grubu sovietu elgesį muitinėse, iš
skirtu šeimų bei kaliniu likimą. Toje
konferencijoje nekartą Amerikos dele
gacijos pirmininkas, pagal L. K.B. Kro
LIETUVOS LAISVĖS PAMINKLAS Kaune bolševikų susprogdintas karo oku
nikos duomenis, priminė Sovietams apie
pacijos metu
Pabaltiečiu, lietuviu sunkią padėtį. Ypa
atsakymus j memorandumus, kur buvo
vaitę 1986 metais pažymėjo, jog Sovie
čiai vieningai ir energingai lietuviu veiks
tų Sąjunga tęsia Lietuvos Katalikų prie
niai ir organizacijos savo veikla reiškėsi pasakyta, kad bus atsižvelgta j lietuvių
p rašymus.
spaudą ir pabrėžė, kad "Taika ir žmo
Vienoje prasidėjusioje 1986.XI.4 d. Hel
Lietuvos, Latvijos ir Estijos diploma gaus teisiu gerbimas yra neatskiriamas
sinkio Akto peržiūros konferencijoje.
dalykas. Istorija rodo, kad negali būti
Helsinkio Aktą pasirašiusioms valstybėms tiniai atstovai Vašingtone Vienos kon
ferencijos proga įteikė bendrą raštą Vals tikros taikos be žmogaus teisiu gerbi
buvo pateikta memorandumai ir infor
mas yra neatskiriamas dalykas. Istorija
macijos, prašant iškelti neteisėtos Lietu tybės Dep-te, primindami dabartinę
vos okupacijos, suverenumo teisiu sugrą būklę sovietu okupuotose Baltijos šaly rodo, kad negali būti tikros taikos be
se, kur grubiai laužomos žmogaus tei
žmogaus teisių gerbimo.
žinimo lietuviu tautai klausimus, imtis
sės nesilaikant Sovietų pasirašyto Hel
Žengdami j Naujuosius 1987 Metus
reikiamų žingsniu, kad būtu paleisti da
sinkio
akto.
Jie
prašė,
kad
Vienos
Kon

bar žiaurias bausmes atlieką Lietuvos
turime galvoje, kad ateinančiais metais
ferencijoje JAV delegacija reikalautų,
Helsinkio Grupės ir Tikinčiųjų Teisėms
minėsime 600 metu lietuvių tautus
Ginti Komiteto nariai bei kiti sąžinės ka jog Sovietų Sąjunga laikytųsi Helsinkio krikščionybės jubiliejų, kurį Romoj Šv.
Akto nuostatų.
Tėvas 1987.VI.28 d. iškilmingomis mi
liniai, būtu sustabdytas Lietuvos tikinPrisimintina dar, kad Prezidentas
šiomis švęs ir paskelbs Arkivyskupą Jur
elųjų persekiojimas ir diskriminavimas
Reagan savo 1986.XI 1.10 d. proklama gį Matulaiti palaimintuoju. Tai reikš
bei butų nutraukta sovietinė kultūrinės
mingas lietuvių tautai jubiliejus. Jį iškil
priespaudos ir nutautinimo politika. Lie cijoje 5589, liečiančioje Teisiu Rinki
nio Dieną, Žmogaus Teisių Dieną ir Sa- mingai minint bus parodyta pasauliui
tuvių veiksniai gavo iš daugelio valstybių
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A. Marčenko

PAGERBĖ ŽMOGAUS TEISIŲ
GYNĖJĄ
Jungtinių Amerikos Valstijų delegatas
Europos saugumo ir bendradarbiavimo
NOSSA LITUANl^"____
konferencijoje Vienoje prisiminė sovieti
Atskiro numerio kaina Cz.3,50
Metine prenumerata Brazilijoj • Cz.200,00
niame kalėjime mirusį žmogaus teisių gy
| P. Ameriką oro pastų: 45 DoL
Prenumerata paprastu paltu i užsieni: 35 DoL
nėja Marčenką. pasiūlydamas konferen
Prenumerata oro paštu šiaurės AmsrikontiôO Dot I tolimus krantus: 75 DoL
cijai tylos minute pagerbti šį žmogaus
Vieno Numerio GARBĖS LEIDĖJAS Cz.300,00
GARBĖS PRENUMERATORIUS Cz.500,00
teisių kankinį. Amerikiečių delegatui kal
Užuojautos, Sveikinimai ir Skelbimai (Anūndos) mokami už skilties (Coluna) centimetrąCz. 15,00
Už skelbimų kalbą ir turini, Redakcija neatsako.
Rašiniai grąžinami tik autoriui prašant
bant apie Marčenką, Sovietų Sąjungos ir
Straipsnius ir Korespondenciją Redakcija taiso bei tvarko savo nuožiūra.
Bulgarijos delegacijos protesto ženklan
Pavarde pasirašyti straipsniai nebūtinai išreiškia Redakcijos bei leidėjų nuomonę.
iš-ė-jo iš posėdžių salės.
čekius. Perlaidas* ir administracinius laiškus rašyti FRANCESCO GAVĖNAS ar PETRAS RUKŠYS vardu. .
1986 m. gruodžio pradžioje iš sovietų, di
sidentų sluoksnių gauta žinia, kad Čistopolio darbo stovykloje mirė rusų disiden
mūsų tautos saitai su Vakarų civilizaci
PALEISTA J. BIELIAUSKIENĖ
tas Anatolij Marčenko.
ja ir lietuvių tautos asmenybė. PridurGimęs 1938 m. sausio 23 d. vakarų Si
tina, kad JAV katalikų vyskupų kon
įvairios spaudos agentūros ir laikraš
bire geležinkeliečio šeimoje, Anatolij
ferencija 1986.XI.12 d. Vašingtone vien čiai gruodžio pradžioje pranešė apie pla
Marčenko išėjo pradžios mokslą ir pra
balsiai priėmė rezoliuciją, reiškiančią so čiai žinomos lietuvės kalinės religinės
dėjo dirbti hidroelektrinės statyboje.
lidarumą su Lietuvos vyskupais ir tikin laisvės ir pagrindinių žmogaus teisių gy
1957 m. jis buvo suimtas ir išsiųstas į
nėjos Jadvygos Bieliauskienės priešlaiki
čiaisiais, prašančią JAV vyskupus pa
darbo stovyklą Kazakstane. Iš ten jis pa
ni
išlaisvinimą
iš
Mordovijos
moterų
la

skelbti 1987.VI.28 d. maldos dieną už
bėgo ir bandė pasiekti Iraną. Už tai jis
gerio Nr. 3-4. Agentūros primena, kad Ja
persekiojamą Lietuvos bažnyčią,. Šia
vėl buvo nuteistas, šį kartą šešeriems
dvyga Bieliauskienė buvo areštuota 1982
rezoliucija kreipiamasi ir į Sovietų vy
metams. Dirbdamas vėliau prie Maskvos,
metais ir, kaip įprasta, apkaltinta „antijis susipažino su gen. Pio<tru Grigorenko
riausybę, kad ji pagal jos tarptautinius
sovietine agitacija ir propaganda“. So
ir kitais disidentais. Jų paragintas, jis pa
užsiangažavimus gerbtų lietuvių žmo
vietinis teismas Jadvygą Bieliauskienę
rašė knygą „Mano paliudijimas“ apie sa
gaus teises, patenkintų Lietuvos vysku
nuteisė ketverius metus kalėti griežto re
vo pergyvenimus darbo stovyklose ir ka
pų prašymą grąžinti religiniam naudo
žimo lageryje ir trejus metus pasilikti
lėjimuose. Ta savilaidos knyga pateko i
jimui Vilniaus katedrą, Sv. Kazimiero
tremtyje.
Vakarus ir buvo išversta į anglų kalbą.
bažnyčią Vilniuje, kartu su Taikos Ka
Išbuvusi lageryje ketverius
metus,
1969 m. ji buvo išleista Londone.
ralienės bažnyčia Klaipėdoje.
dabar — kaip praneša užsienio spauda —
1968 metais Marčenko buvo vėl suim
Bieliauskienė buvusi besąlyginiai paleis
Baigiantis 1986 metams — Andrei
tas, šį kartą už parašymą atviro laiško
ta
‘
i
laisvę,
nors
nebuvo
padavusi
jokio.
Sakharovas gavo leidimą grįžti Maskčekų tautai, perspėdamas dėl sovietų in
von, kur atsiradęs jis kreipėsi į Kremliaus malonės prašymo,
vazijos į Čekoslovakiją. Prievartos dar
Pastarųjų mėnesių laikotarpyje, prime
bus jam teko dirbti šaltyje be jokių žie
valdovus, kad paleistų visus politinius ka
na spaudos agentūros, ir kai kurios kitos
minių rūbų. 1971 metais jis buvo perkel
linius ir sustabdytų Sovietų žiaurų karą
politinės kalinės buvo pirma laiko paleis
tas miško kirtimo darbams į Sibirą. Dirb
Afganistane. Sis jvykis mums malonus
tos iš lagerio Nr. 3-4 Mordovijoje.
damas čuna vietovėje jis susitiko su La
prisimenant, kad Sakharovas 1975.XII.
risa Bogoraz, kuri ten buvo išsiųsta už
12 d. lankėsi Vilniuje, kada ten buvo tei
demonstraciją prieš Čekoslovakijos oku
siamas Sergei Kovalevas ir atsimenant,
PAŠTO TAISYKLĖS LIETUVOJE
paciją. Po vedybų, pagaliau, jiems buvo
kad Sakharovas, kartu su kitais rusais di
leista grįžti į Kalugos sritį. Tačiau 1975
Kauno centrinis paštas paskelbė lai
sidentais, parėmė 45 Pabaltiečių 1979.
m. jis vėl buvo suimtas ir grąžintas ketVIII.23 d. pareiškimą Vakarų korespon kraščiuose, kad Lietuvoje korespondenci
veriems metams į Čuną. 1981 m. jis vėl
jos skirstymas yra
automatizuojamas.
dentams Maskvoje, kuriuo Pabaltiečiai
‘ buvo suimtas už „antisovietinę agitaciją’
Laiškus rūšiuoja elektroninės mašinos.
kreipėsi į Sovietų, valstybių pasirašiusių
ir nuteistas 10 metų darbo stovyklos ir 5
Todėl svarbu, kad ant vokų būtų tiksliai
jų Atlanto Chartą, Vakarų ir Rytų Vokie užrašytas pašto indeksas (angį. Code).
metams tremties.
Anatolij Marčenko pastaruoju laiku bu
tijų vyriausybes bei j J.T. Gen. Sekreto
Prašoma korespondenciją siųsti būti
vo Helsinkio susitarimų vykdymui stebė
rių su prašymu atstatyti Lietuvos, Latvi nai su pašto indeksais. Visi laiškai turi
ti grupės nariu ir teikė visą galimą pa
jos ir Estjjos nepriklausomybę ir paleisti būti siunčiami tiktai standartiniuose vo
galbą kitiems nuken tėjusiems disiden
visus politinius kalinius. Tikėkimės, kad kuose, kurių dydis 114x162 mm, arba
tams. Jam mirus, liūdi jo žmona, sūnus
Sakharovas ir dabu.r rems Pabaltiečių as dvigubo didumo, arba keturgubo. Pirmas
"r bendraminčiai.
piracijas.
dydis atitinka anglų standartiniam vokui,
Lietuvos klausimas 1986 metais bu kurio numeris yra C6.
Už lietuvišką knygą Ir spaudą
vo gyvas tarptautinėje arenoje. Naujuo į voką nepatariama dėti jokių metali lietuviai tiek daug kovojo Ir
nių, plastmasinių ar guminių daiktų, nes
sius 1987 Metus sutinkame su.viltimi
kentėjo. Dabar lietuviška kny
Brangūs broliai jie užkliūva elektroninėse mašinose.

kiek ryškesnio rytojaus.
ir brangiosios seserys, įžengiant į Nau
tautos gyvastingumo dvasią, grindžiamą
juosius 1987 Metus linkiu Jums geriau
žmogaus teisių ir pagrindiniųdąisvių
sios sėkmės ir tvirtybės
išlaikyti
mūsų
<*
principais.
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ga stovi Ir dulka kloakų'lenty
nose, laukdama, kol kas ją
nupirks.'

CIRURGIÕES DENTISTAS

Guarda Chuvas de todos os tipos, para homens, senhoras e c nane as.

Dr. Jonas Niciporciukas
Dr. Paulo R. Niciporciukas
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BRAZILIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ
REG. SOC. 25688 • 4.o RTD-SP

COMUNIDADE LITUANO-BRASILEIRA

MEMBRO DO CONGRESSO MUNDIAL LITUANO
REGULAMENTO DAS ELEIÇÕES
.

Rua Juatindiba, 28 • Parque da Moóca • 03124 São Paulo, SP
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1. Tem direito ao voto todos os lituanos e seus descendentes, ma
Fone: 273.0338
iores de 18 anos.
2. O eleitor assinala com um (x) os nomes dos candidatos nos
quais está votando, na ficha de votação.
Pranešame visai Brazilijos LietuviiLKoionįjai, kadjių metų VASA- r 3. Cada eleitor tem direito a votar uma só vêz no máximo em 15
candidatos para o Conselho Deliberativo e 3 para o Conselho
RIO 15 - KOVO 8 dienomis įvyksta rinkimai j Brazilijos Lietuvių
Fiscal
Bendruomenės Tarybą bei Revizijos Komisiją.
4. Se o eleitor assinalar mais candidatos que permitido, o seu voto
Atkreipiame visų dėmėsi, kad balsuoti yra kiekvieno lietuvio ar lie-;
não será contado. Porém, poderá votar em número menor de
tuvių kilmės asmens civilinė pareiga.
candidatos determinados no item 3.
Balsavimai prasideda Vasario 15 d. per Vasario 16 minėjimą, Sese
5. Assinalados os candidatos de sua preferência, o eleitor coloca a
lių Pranciškiečių Salėj ir tęsis iki kovo 8 d.
cédula de votação no envelope, que deverá ser~ ser fechado e
Kandidatų Sąrašas ir balsavimų lapai bus pasiųsti per “Musų Lietu
no verso, anotados o seu nome e endereço e em seguida:
vos“ 4-5-6 numerius. Taip pat bus gaunami:
a) - colocar o envelope numa das umas que estarão à disposi
a) abiejose Parapijose
ção dos eleitores nos locais abaixo indicados.
b) pas bairų įgaliotinius.
b) - Enviar pelo correio ao endereço indicado.
BLB-nės Valdyba
6. Caso o eleitor não assinalar seu nome e endereço no verso do
envelope, seu voto não será contado. Isso é necessário para que
ML skaitytojams siunčiama lapas, kuriame yra keturi lapeliai, su
a Comissão de Apuração verifique se o eleitor não votou mais de
kandidatų sąrašu. Balsuotojas atsiplėš kiek šeimoje yra narių su tei
uma vez.
se balsuoti ir atliks savo lietuvišką pareigą, atsižvelgiant į sekančias
7. Em cada envelope poderá ser colocado, dois, três ou mais cédu
BALSAVIMO TAISYKLES
las afim de que cada familia não seja obrigada a enviar vários
envelopes. Nesse caso anotar no verso do envelope os nomes dos
L Balsavimo teisę turi visi Brazilijoje gyveną lietuviai ir lietuvių
votantes que colocaram seus votos no mesmo envelope.
vaikai, ne jaunesni kaip 18 metų.
8. No envelope não poderá conter mais votos que o nome dos vo
2. Balsuotojas kryželiu (x) prieš pavardę atžymi sąraše kandidatus
tantes assinalados no verso. Se isso ocorrer, todos os votos serão"
už kuriuos jis balsuoja.
cancelados.
3. Kiekvienas balsuotojas gali balsuoti tik vieną kartą ir nedaugiau
9. A Comissão de Apuração assegura o sigilo do voto na abertura
kaip už 15 kandidatų į B. L. Tarybą ir už 3 kandidatus į Revi
dos envelopes.
zijos Komisiją.
■

■
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4. Jei balsuotojas atžymės daugiau kandidatų, negu jis turi teisę
rinkti, tai jo balsavimas nebus užrašytas. Bet gali balsuoti ma
žiau negu nustatyta 3-am punkte.
5. Balsuotojas, atžymėjęs kandidatų sąraše savo renkamuosius, šį ,
balsavimo lapelį įdeda į voką ir užpakalinėje voko pusėje,' už- .
rašo savo vardą, pavardę ir antrašą, jį užklijuoja ir tuomet:
a) - įdeda į balsavimo urną, kurios bus žemiau nurodytose vie
tose, »
c
b) - pasiunčia paštui žemiau nurodytu adresu.
6. Jei ant voko užpakalinėje pusėje nebus užrašyta balsuotjuo var
das, pavardė ir antrašas, tai jo balsas nebus užskaitytas. To rei
kalinga, kad Rinkimų Komisija galėtų patikrinti, kad balsuoto
jas nebalsavo daugiau kaip vieną kartą.
7. | vieną voką galima įdėti du, tris ar daugiau balsavimo lapelių,
kad tai pačiai šeimai nereikėtų siųsti kelis vokus. Tuomet už
pakalinėj voko pusėje reikia užrašyti visų balsuotojų vardus.
8. Voke negalės būti įdėta daugiau negu užrašyta balsuotojų var
du. Jei tas atsitiktų, visi voke balsai nebus užskaityti.
9. Rinkimų Komisija užtikrina balsavimo slaptumą atidarymo vo
kų metu.
10. Balsavnrrų voiorr orrerííuti sugrąžinti rinkimų laikotarpyje:
a) Jei siunčiami paštu, iki kovo 4 dienos.
b) Jei balsai metami į urnas nuo vasario 15 iki kovo 8 dienos.
c) Jei įteikiami įgaliotiniams arba kitiems patikimiems asmenims,
nuo vasario 15 iki kovo 8 d. 16 vai

PASTABA - l Tarybos sąstatą, sulig naujai pakeistais BLB-nės
statutais, taip pat įeina 5 paskutiniai Valdybos pirmi
ninkai: Jonas Tatarunas, Algimantas Saldys, Algirdas
Sliesoraitis, Alfonsas D. Petraitis ir V Bacevičius
*’•
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10. A votação se processará durante o seguinte periodo:
a) Se enviados os votos pelo correio até 8 de março.
b) Se colocados os votos diretamente nas urnas,de 15 de fevereiro
até 8 de março, até às 18 horas.
c) Se entregue os votos aos representantes dos Bairros ou a pessoas
de sua confiança, de 15 de fevereiro até 8 de março às 16 horas.
/

ia».

LOCALDAS

URNAS:

Sómente dia 15.2.87 das 15 às 18 horas:

No salão das Irmãs Franciscanas, R. Campos Novos, 153,
V. Zelina.
15 de fevereiro a 8 de março, das 8 às 18 hs.
Uma nr. 1 - Na paróquia S. Casimiro, Rua Juatindiba, 28 Parque da Moóca.

Uma nr. 2 - Na Paróquia de Vila Zelina - Pr. República Lituana, V. Zelina.

REMESSA PELO CORREIO
Os votos pelo correio devem ser enviados a:

COMUNIDADE LITUANO BRASILEIRA
Rua Juatindiba, 28
03124 SÃO PAULO, SP.

NOTA -

De conformidade com os estatutos da C.L.B., recente
mente alterados, integram o Conselho Deliberativo, in
dependente de eleição, os últimos 5 Presidentes da Di
retoria: João Tatarunas, Algimantas Saldys, Algirdas
Sliesoraitis, Alfonso D. Petraitis ir Vytautas Bacevičius
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BRAZILIJOS LIETUv. OCiM u/HUkShriClME.
COMUNIDADE LITUANO BRASILEIRA -

BRAZILIJOS LIETU v. , ocivu/nuvivicivt
COMUNIDADE LITUANO BRASILEIRA

Balsavimo Lapas — Cédula de Votação.

Balsavimo Lapas — Cédula de Votação

KANDIDATAI | BENDRUOMENĖS TARYBĄ
CANDIDATOS PARA O CONSELHO DELIBERATIVO

KANDIDATAI | BENDRUOMENĖS TARYBĄ
CANDIDATOS PARA O CONSELHO DELIBERATIVO

1987 - 198»

1987 - 1988

Į.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Ô.
9.

tįt

1112.

11
14.
15.

16.
TT
18.
19.
20.
21.
22.

*

Bačelis Gražvydas • inžinierius
Bareišis Petras • prekybininkas
Butrimavičius Pijus - advokatas
Celišauskas Herkulis - advokatas
Gaulia Antanas - advokatas
Gavėnas Pranas - kunigas
Guzikauskas Endrikas • pensininkas Guzikauskaitė Niiza * advokatė
Jurgutis Vladas • menininkas
Lošinskas Henrique Alves - rašytojas
Mos’inskienė Halina • rašytoja
Puodžiūnas Adilson - advokatas
Ragažinskas Pijus * prelatas
Rudys Antanas • pensininkas
Silickas Jonas * inžinierius
Šaulys Antanas - gydytojas
Šaulytė Monika - studentė
Tatarunas José Armando • prekybininkas
Tumas Vytautas • prekybininkas
Vaikšnoras Juozas • inžinierius
Valavičius Aleksandras - inžinierius
Vinkšnaitienė Magdalena • mokytoja

•

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

KANDIDATAI j REVIZIJOS KOMISIJĄ
Candidatos para o Conselho Fiscal
N
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Čiuvinskas Juozas - kapitonas
Šepetauskas Jonas - menininkas
Šimonis Petras - industrialas
Valavičius Henrikas * administratorius

BRAZILIJOS LIElUv. . ocKunuumciMc
COMUNIDADE LITUANO BRASILEIRA

BRAZILIJOS LIETUv.
COMUNIDADE LITUANO BRASILEIRA

Balsavimo Lapas - Cédula de Votação

Balsavimo Lapas - Cédula de Votação

KANDIDATAI | BENDRUOMENĖS TARYBĄ
CANDIDATOS PARA O CONSELHO DELIBERATIVO

KANDIDATAI | BENDRUOMENĖS TARYBĄ
CANDIDATOS PARA O CONSELHO DELIBERATIVO

1.
2.
3.
4J

•

KANDIDATAi j REVIZIJOS KOMISIJĄ
Candidatos para o Conselho Fiscal

Čiuvinskas Juozas - kapitonas
Šepetauskas Jonas ■ menininkas
Šimonis Petras - industrialas
Valavičius Henrikas • administratorius

*

■

Bačelis Gražvydas • inžinierius
Bareišis Petras • prekybininkas
Butrimavičius Pijus - advokatas
Celišauskas Herkulis - advokatas
Gaulia Antanas - advokatas
Gavėnas Pranas - kunigas
Guzikauskas Endrikas * pensininkas
Guzikauskaitė Nilza - advokatė
Jurgutis Vladas - menininkas
Lošinskas Henrique Alves - rašytojas
Mošinskienė Halina - rašytoja
Puodžiūnas Adilson • advokatas
Ragažinskas Pijus - prelatas
Rudys Antanas - pensininkas
Silickas Jonas - inžinierius
Šaulys Antanas - gydytojas
Šaulytė Monika - studentė
Tatarunas José Armando - prekybininkas
Tumas Vytautas - prekybininkas
Vaikšnoras Juozas - inžinierius
Valavičius Aleksandras - inžinierius
Vinkšnaitienė Magdalena - mokytoja

5.
6.
7.
8.
9.
10,
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.,
22.

'

1987 - 1988

1987 - 1988

Bačelis Gražvydas - inžinierius
Bareišis Petras - prekybininkas
Butrimavičius Pijus • advokatas
Celišauskas Herkulis - advokatas
Gaulių Antanas - advokatas
Gavėnas Pranas - kunigas
Guzikauskas Endrikas • pensininkas
Guzikauskaitė Nilza - advokatė
Jurgutis Vladas • menininkas
Lošinskas Henrique Alves • rašytojas
Mos’inskienė Halina - rašytoja
Puodžiūnas Adilson • advokatas
Ragažinskas Pijus * prelatas
Rudys Antanas - pensininkas
Silickas Jonas * inžinierius
Šaulys Antanas - gydytojas
Šaulytė Monika - studentė
Tatarunas José Armando - prekybininkas
Tumas Vytautas • prekybininkas
Vaikšnoras Juozas - inžinierius
Valavičius Aleksandras • inžinierius
Vinkšnaitienė Magdalena • mokytoja

KANDIDATAI j REVIZIJOS KOMISIJĄ
Candidatos para o Conselho Fiscal

Čiuvinskas Juozas - kapitonas
Šepetauskas Jonas - menininkas
Šimonis Petras - industrialas
Valavičius Henrikas - administratorius

r . ■■

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13._
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Bačelis Gražvydas - inžinierius
Bareišis Petras - prekybininkas
Butrimavičius Pijus • advokatas
Celišauskas Herkulis - advokatas
Gaulia Antanas - advokatas
Gavėnas Pranas - kunigas
Guzikauskas Endrikas - pensininkas
Guzikauskaitė Nilza - advokatė
Jurgutis Vladas - menininkas
Lošinskas Henrique Alves • rašytojas
Mošinskienė Halina - rašytoja
Puodžiūnas Adilson - advokatas
Ragažinskas Pijus - prelatas
Rudys Antanas - pensininkas
Silickas Jonas - inžinierius
Šaulys Antanas - gydytojas
Šaulytė Monika - studentė
Tatarunas José Armando - prekybininkas
Tumas Vytautas - prekybininkas
Vaikšnoras Juozas - inžinierius
Valavičius Aleksandras • inžinierius
Vinkšnaitienė Magdalena - mokytoja
KANDIDATAI į REVIZIJOS KOMISIJĄ
Candidatos para o Conselho Fiscal

Čiuvinskas Juozas • kapitonas
Šepetauskas Jonas - menininkas
Šimonis Petras - industrialas
Valavičius Henrikas - administratorius
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GYVOS KRIKŠČIONIŠKOSIOS DVASIOS METAMS
(Katalikų Kalendorius Žinynas, Kaunas-Vilnius 1986)
-

□ I - Pro viską, kas mus supa,
už visko, kuo mes gyvenam,
ją
•
•
mes matom Saltin),
iš Kurio teka Gyvybė ir žmonių sieks,
mes matom Rankas,
Kurios išlaiko, globoja ir apdovanoja.

GYVOS KRIKŠČIONIŠKOSIOS
DVASIOS METAI
PASKAITOS APIE LIETUVĄ ROMOJE
Ryšium su Lietuvos krikščionybės 600
metų sukaktimi Pontifikalinė istoriniu
mokslu komisija rengia paskaitų seriją
apie Lietuvos krikščionybę Gregoriniame
universitete 1987 m. birželio 24-26 dieno
mis.

Toji paskaitų serija — se
minaras itališkai vadinama
tarptautiniu kolokviumu, ap
imančiu Lietuvos krikščiony
bės XIII-XIV šimtmečius. Pa
skaitom pakviesti įvairių tau
tybių istorikai bei archeologai.
1. Prof. dr. Marija Gimbutie
nė (Kalifornijos universite
tas, Los Angeles, JAV):
Pagoniškoji lietuvių reli
gija.
2. Dr. Rasa Mažeikaitė (To
ronto, Kanada):
Didžiojo Lietuvos kunigaikš-^
čio Algirdo santykiai su krikš
čionimis.
3. Dr. Tadeusz Traijdos
(Mokslų akademijos istorijos
institutas, Varšuva):
’
Ortodoksų Bendrija ir Lie
tuva.
4. Prof. dr. Manfred Hell
mann (profesorius emeritas,
Miunsterio
universitetas,
Miunchenas, V. Vokietija):
Popiežiai ir Lietuva XIIIXIV šimtmetyje.
5. Prof. dr. Marek Zahajkiewiez (Katalikų universitetas,
Liublinas, Lenkija):
Krikščionybės
skleidimo
Lietuvoje teorija ir praktika.
6. Prof; dr. Jerzy Kloczkowski
(Katalikų
universitetas,
Liublinas, Lenkija):
Lenkija ir Lietuvos krikš
čioninimas.
7. Prof. dr. William Urban
(Monmouth kolegija, Mon
mouth, JAV):
Kryžiuočių ordinas ir Lietu
vos krikštas.

- <t
;
į.

i*

1

3 ’*

'

Mes matom Tėvą, stovintį Pradžioj
ir mylinčiom akim palydintį išeinančius gyvent.
Stebuklai stebina mus kiekvienam žingsnyje,
kai kokiu stebuklu padarom ir mes, —
*
tai koks Nuostabus tų stebuklu Pirmasis Kūrėjas!

*

.

.- ?/.į

Tenai — Anapus — Kur Dievas gyvena,
iš Kur mes smalsuoliai, neklusnus išėjom,
apie Ką mes — neužmiršdami — svajojam,
j Kur kaip paukščiai vakare suskrisim,
yra DANGUS — Laimės ir Pilnatvės būvis.

Čionai — Šiapus, — kur mes gyvenam,
jsimaišė skausmo, nesėkmių ir klaidu,
nes mes prikišam nedieviškas rankas
ir atmiešiam prievarta, melu, apgaule,
netikra laisve, netikra tiesa, netikru keliu
neužmirštus, bet toli už nugaros likusius Šviesos pasaulius.
Čionai ištikimybė ANGELO sparnais kelia Dangun;
čionai neištikimybė sukuria nuo Dievo labai tolimą PRAGARĄ.
TIKIU

D I E V Ą:-T É V Ą,
VISAGALI,
DANGAUS IR ŽEMĖS SUTVĖRĖJĄ.

□ II — Musu vaikai visi — ne musu:
per daug jie savarankiški ir minta
daug kuo, ką pasiūlo ne visada gero linkintys,
ir klauso apžavais ataustu skambiu žodžių,
ir bėga tolyn, negailestingai laužydami visa,
ką norėjom, kad jie padarytu.
O Jėzus — tikrai DIEVO SŪNUS,
ir tokiuo tikru Dievo sūnum
nebuvom, nesam ir nebūsim mes nė vienas.
Mokydami, kaltindami, net prakeikdami savus vaikus,
mes darėm tą patį, ką jie dabar pakartoja:
galvojom — gal Dievas nemato ir nesužinos,
miražas mums buvo saldesnis už tikrąją padėtį,
pagunda — gražesnė už pareigą būti tiesiam,
nors ateiti pas Dievą reikės visiems, kai Jis pats pasišauks —
mirties valandą, kai kitos išeities ir kito kelio nebus...

8. Prof. dr. Kaspar Elm
(Laisvasis Berlyno universite
tas, Friedrich-Meinecke insti
tutas, Berlynas^.
Religiniai ordinai ir Lie
tuvos krikštijimas.
9. Prof. dr. Paulius Rabikaus
kas,.. SJ (Pontifikalinis-gregorinis universitetas, Roma):
Žemaitijos krikštas.
10. Dr. Tadeusz Krahel (Teo
loginė katalikų akademija,
Varšuva, Lenkija):
1 Pradinė Lietuvos tikinčių
jų Bendrijos organizacija.

11. Prof. dr. Tore Nyberg
(Odensės universitetas, Da
nija):
Skandinavija ir Lietuva
krikšto metu.
Pagrindinės Lietuvos krikš
čionybės iškilmės Romoje bus
1987 m. birželio 27-28 d.d.
Prieš tai daugelis maldininkų
galės dalyvauti minėtose paskaitose. Jos bus skaitomos
italų, anglų ir vokiečių kal
bomis. Be to, bus ir vertimų
sistema. Inf.

■
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ANTANAS BUTKUS

LIETUVIŠKOS SPAUDOS RĖMĖJA!
YRA SAVOS TAUTOS GYNĖJAI
WmMWWMWMBt

Lietuvių Emigracijos Brazilijon
— Šešiasdešimtmečiui Paminėti —
<

60 METU BRAZILIJOJ

Pradžia 29/1968) 1986 m.
Tąsa iš 4 (1980) nr.

žemdirbiai, amatininkai
nteligentai

ir

Kaip matome, lietuviu emigrantai be/eik šimtu nuošimčių, buvo žemdirbių
(lasė. Kitaip ir būti negalėjo, nes už dyką
3uvo vežami tik žemdirbiai. Didesnės šei
rį os sudėtyje, įsirašydavo kokiu nors ama:ininku, bet labai retais atsitikimais. Išva
duojantysis vengė pasisakyti, kad mokąs
/ien tik dirvoje vagas versti, rugius kirsti,
ir šieną piauti. Lietuvos kaimo žmogus,
Lietuvių grupė prie viešųjų darbų su darbo įrankiais. Paliko fazendas ir
ir miesto gyventojas sugebėjo ir mokėjo
atvyko SS o Paulan 1928 m.
Jaug daugiau visokių darbų atlikti sodykolonijoje buvo jaučiamas labai didelis
mų
inteligentulai
buvo
atsargon
paleis

>pje, darže ar lauke. Jis norėjo tik išvažiuc
trūkumas inteligentinių pajėgų, kad padė
ti kariškiai, studentai, žurnalistai, buvę
:i, išvažiuoti žemdirbiu, o ne kokiu meistų vystyti ir koordenuoti lietuviu visuo
be cenzo mokytojai ir kt. 0, įsteigus čia
:ru, amatininku. Todėl ir atvažiavo čia
meninį judėjimą ir sugebėtų švelninti tarlietuviškas
mokyklas,
Lietuva
siuntė
iš
nūsų 97°/o žemdirbiu. Dalis atvykusių
pusavius santykius tarp besiformuojančių
ten mokytojus dirbti mokyklose ir jas ad
remdirbių pasiliko fazendose išpildyti due
paskirų organizacijų vienetu.
ministruoti. 1929 m. įsteigus konsulatą
us pažadus. Tačiau, ne mažas jų skaičius,
Ne ilgai truko gerovės laikas. Nedarbas
y São Paulo mieste, lietuvių inteligentų ei
aunesnio amžiaus šeimų nariai, — vyrai ir
lės dar buvo sustiprintos konsulato tarnau užgulė miestus. Bedarbiu skaičius augo,
aunos mergaitės, — palikdavo fazendas ir
tojais. Ar šiaip ar taip, vis dėl to lietuvių São Paulo miestas lietuviais mažėjo didelaktimis bėgo miestan, kur, pirmaisiais
imigracijos metais, darbo pasiūla buvo
lukštą. Darbingumo atžvilgiu, lietuviai bu
žo gana aukštai vertinami ir atvykusiems
š fazendų jauniems darbininkams lengva
)uvo įsitaisyti fabrikuose, susisiekimo prienonių kompanijose bei viešųjų darbų,
<aip šviesos (Light), vandens, telefono tie
kimo bendrovėse. Ne tik vyrai, bet ir jau
tos mergaitės, pabėgusios iš fazendų, leng
vai įsikurdavo mieste ir surasdavo darbą
siuvyklose, mezgimo dirbtuvėse ar audi
ne fabrikuose. Buvęs konsulas dr. P. Ma
siulis, pranešimuose Kaunui savo viršinincams, nepamiršdavo pabrėžti, jog "lietu'aitės, dirbančios tarnaitėmis, čia aukštai
ertinamos..."
Brazilijos valdžiai sustabdžius naujų
imigrantu įvežimą finansuoti, darbininkai
jau nebegalėjo už dyką įvažiuoti. Imigra
ws ■■
cija nebuvo visiškai uždaryta ir kas galėjo
ir turėjo noro vykdavo savo lėšomis. Lie
F. Čemarko ūkis Vila Silvania — Carapicuiba — prie savo namo, kur dažnai priimdavo
tuvių kolonijoje prasidėjo atsirasti vadinakolonijos žymesnius svečius. Atvaizde stovi iš kairės į dešinę - J. Januškis, atsargos ge
nerolas T.Daukantas, Lietuvos aviacijos vadas V. Čemarka, penktas iš eilės namo šeimi
ninkas, Feliksas Čemarka ir šiaulietis Paulinas Butkus.

VIKTORAS \y LUKAVIČIŲS
Savininkas
Ltetuviški ir europietiški valgiai
MALONUS PATARNAVIMAS
Rua Espirito S^nto, 118 • TeL 441.6846
.

SÃO CAETANO DO SUL

CHOPP “PIZZA“ QUEIJOS
FRIOS
RESERVAS PARA FESTAS - MUSICA AO VIVO
Rua SOLON 1062 — Bom Retiro — TeL 223-2333

-
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VASARIO 16-TOS1OS PROGA

Jeigu Antrojo pasaulinio karo pabai
goje kas nors mums anuo metu būtų
pasakęs, kad mes iki šių 1987 metų ne. sulauksime nepriklausomybės, tai visoę kių Atlanto Chartų pasiskaitę bei laisvo
jo pasaulio didžiųjų vadų pasiklausę tik
riausiai tokį būtumėm išvadinę kvailiu,
neišmanėliu, nesuprantančiu pasaulio
politikos ir aplamai nežinančiu, kąjis
pats kalba. Kas iš mūsų galėjo patikėti,
kad Vakarų demokratiškos valstybės,
nuožmiu karu sunaikinusios rudąją dik
tatūrą, paliks mus vergauti raudonajai
ir nė piršto nepajudins padėti mums iš
jos išsivaduoti.

JURGIS KIAUNĖ
švietimo ministerijos valdininkas,
1930 m. atvykęs buvo tirti lietu
vi:’ mokyklų steigimą.

Helis skaičiais. Iš 34 tūkstančių lietuvių
gyvenančių mieste ir jo apylinkėse 1928
m., pasilikome tik truputį daugiau dvide
šimties tūkstančių. Kada dar nebuvo pa
niekusi bedarbė miestų, j juos veržėsi iš fa
zendų tikėdami surasti laimę fabrikuose
ar įvairiose viešojo darbo kompanijose.
Bet kada užgulė kraštą tikrai sunkūs lai
kai. lietuviai jau pažinę brazilišką kaimą,
vėl kėlėsi j interiorą su vilčia rasti išsigel
bėjimą nuo nedarbo šmėklos ir ieškojo galjmybių įsitaisyti fazendose ar savarankiš
kai kurtis žemės ūkyje.

O vis dėlto įvyko kaip tik tai, ko mes
mažiausiai tikėjomės. E uropp padalinta p*
tauta dar vis tebėra pavergta, nepriklau
soma valstybė neatstatyta, o mes, pasklie
dę po pasaulį, minėdami įvairias sukak
tis kartojame tuos pačius šūkius, skelb
dami pasauliui mums padarytą skriaudą
ir reikalaudami ją atitaisyti.

lias mus dar laukia žygiuojantis i Lietu
vos laisvę. Jei nepalankus mums pasaulio
politinis klimatas ir nepaveikios pasidaro
politinės priemones, savo tikslų siekime
kitokiu būdu.
Prie tikslios, apgalvotos nuolatinės ir
nuoseklios politinės veiklos, glauskime
kultūros bei švietimo veiklą. Lenkdami
galvas žuvusioms pagerbti, turime ryžtis
energingai dirbti, jungtis arčiau prie tau
tos ir visomis galimomis priemonėmis pa
dėti jai kovoti už tiesą, gėrį, už artimo
meilę, už laisvą ir nepriklausomą gyveni
mą.
Vyturys

AM 6W
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Bet kol kas dar niekas mūsų šaukimo
negirdėjo.

To atgarsio dar vis tebelaukdami, o
gal ir vilties nustoję jo sulaukti, jieškome sėkmingesnių būdų, kaip į mūsų tau
tos tragediją atkreipti didesnį pasaulio
dėmesį. Girdi ar negirdi mus tas laisvasis
pasaulis, kurčias ar.nebilys yra jis mūsų
siekiams, bet niekada neturime liautis
kartas nuo karto jam tai priminti ir pri
minti taip, jog jis įsitikintų, kad mes nie
kada tų siekių neatsisakysime.

Gal ir per anksti būtų istorijos pažiū
riu mūsų tautos kovą bei jos vertę neigti.--------Atskleidžiame tautos heroiškumą bei jos V /
Kiti traukėsi j užsienį - Argentiną ar
ryžtą visomis galimomis priemonėmis ko
Urugvajų. Pasiekę yra net Boliviją ir Pavoti už savo laisvę, kad ir su šimteriopai *
ragvająus žemę. Iš São Paulo daug lietu
A
vių patraukė j Paranos estadą, į pradėtąją galingesniais priešais. Tai bet kokia istovaldžios tvarkomą žemės ūkio kolonizaci rija negalės paneigti. Sunkus ir ilqas ke----- ■—
ją, kur jau organizavosi kitų tautų emi
Siaurės Paranos estadas — Norte do Pa- —
grantai. Nors jau daug vėliau, bet reikia
raná — savo derlinga žeme ir miškais pa
paminėti bene pirmąją ir stambesnę lietu
traukė daug kolonistu — žemdirbių ir miš
viais apgyventą žemės ūkio koloniją, es
ko pirklių, kur nestigo ir lietuvių speku
tado valdžios remiamą, tai Barrão de An
liantų, o kodėl nepasakyti — ir apgavikų.
tonina vietovėje, Siaurės Paranos estado
Bus daugiau
srityje.
Auka prisidėk prie lietuviškos
spaudos išlaikymo!

i AR JAU TURITE ĮSIGIJĘ SIAS JUOSFELES?)

BAZAR

LK.BEMDRUOMENĖS CHORO KONCERTAS 1980
D A U G D A U G DAINELIŲ.
Gražiausios ir populiariausios lietuviškos dainos

j SVEIKAS

RAUDONA ROŽĖ — Senu ir naujų dainų rinkinys

1
Abrimcs ūma lojinha d® present®,
I papelaria, artigos lituanos e religiosos.

Q E G U 2 1 N Ė - Tradicinės subatvakario dainos ir šokiai

1

ŽAVINGOS N A K T Y S — Visų mėgiama šokių muzika

GERIAUSIA DOVANA KIEKVIENA PROGA

-

Rua Juatindiba 28 — Pqua da Moóca — Fone 273-0338
ib—íMíii i i'inr-Mi-“!—
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Venham conhecer-oos.
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LAIŠKAS IŠ GUARUŽOS
JAUNIMAS RUOŠIASI KONGRESUI
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Savaitei bėgant...

Jau praėjo gana daug laiko, kai persikė
liau iš Rio į Guarujá. Rio gyventi nebeįma
noma: baisiausia oro tarša, gatvės — tai
šiukšlynas; užpuolimai, nužudymai ir žaginimai — kasdieninis įvykis. Čionai, Gua
rujá, turi gryną jūros orą, gatvės švarios,
apie užpuolimus ir kitus nusikaltimus nie
ko negirdėti.

Vokietijos Lietuviu Jaunimo Sąjunga
savo biuleteny (1986 m. gruodžio men.1)
praneša ir skelbia:
Pamažu artinasi VI Pasaulio Lietuvių
Jaunimo Kongresas. Iki 1987 m. gruo
džio 17 d. liko tik metai laiko. Jauni
mo sąjunga savo suvažiavimo metu jau
išrinko kandidatus į šį Kongresą:

1. Tomas Bartusevičius, 20 m., stu
dentas, V PLJK atstovas.

2. Roman Dirgėlas, 24<m., studentas,
VLJS pirmininkas, VLB valdybos
ir tarybos narys, BPFC dalyvis.
3. Arturas Gronau, 23 m., studentas,
VLJS narys.
4. Rimas Gumuliauskas, 32 m., VLJS
sekretorius, III, IV ir V PLJK atsto
vas, BPFC dalyvis.

5. Kęstutis Ivinskis, 26 m., dipl. mate
matikas, IV ir V PLJK atstovas.
6. Melanie Mikalauskaitė, 19 m., stu
dentė, BPFC dalyvė.

7. Aldona Reklaitytė, 20 m., studen
tė.
8. Raimonda Šreifeldaitė, 30 m., mo
kytoja, III, IV, V atstovė.
9. Klaus Žulys, 18 m., Vasario 16
gimnazijos mokinys.
Vokietijos lietuvių jaunimo sąjunga
stengiasi atgaivinti lietuvišką sąmoningu
mą jaunimo tarpe. Ji taip pat mėgina sa
vo veiklą įprasminti, primindama Euro
pai apie Lietuvos padėtį (žygis į Europos
parlamentą Strasburge, Rimo Gumuliausko dviračio kelionė j Belgiją, dalyva
vimas Vienos demonstracijoje su plaka
tais ir atsišaukimais ir t.t.).

Vokietijos lietuvių jaunimo sąjunga
deda pastangas, kad išrinktieji kandida
tai į VI PLJK kongresą tikrai galėtų ja
me dalyvauti.
z

JUOKAI
Dede aplanko sesers dukterį ir ban
do užmegsti kalbą:
—Na, Rasute, kiek tau duoti sal

taisyklingai, neduosiu. Pasakyk dabar,
Prieš kokią savaitę aplankė mus kunikiek nori saldainių?
— gas Petras Urbaitis SDB, kuris buvo atvy
—Dvylika!
kęs kartu su Argentinos lietuvių ekskursi

. . ......

Ah. D. Petraitis

Praeitą sekmadienį buvau šv. Kazimiero pa
rapijoje. Man buvo pranešta, kad bus pasitari
mas Lietuvos Krikšto Jubiliejaus minėjimo rei
kalais. Su tuo minėjimu, tarp kitų reikalų yra ir
dailės konkurso "Lituania — 87" reikalai. Yra
rasta gana daug susidomėjimo vietos menininkų
tarpe. Norima, kad ir užsienio lietuviai ir nelie
tuviai turėtų galimybės tame konkurse dalyvau
ti. Pagaliau, šalia garbės dalyvauti tarptautinia
me meno konkurse, pirmoji premija penkiolika
tūkstančių kruzadų nemesti na pro langą.

rinkti asmenis, kurie vadovaus tam bendram
darbui sekančiais metais.

Tiesa, yra daug ir kitokių reikalų, bet vie
naip ar kitaip žiūrint, jie galop surišti su bendra*
veikla. Vienam yra labai sunku bet ką padaryti,
o darbą, kuris liečia visus lietuvių kolonijos rei
kalus, gali geriau atlikti stipresnė ir didesnė or
ganizacija. Todėl manau, kad kas mums šiuo
metu yra skubiausiai darytina, kad mūsų veikla
nesustotų, tai rūpintis išrinkti tokius asmenis,
kurie mokėtų tą reikalą tinkamai pravesti. Visų
pagalba bus galima užsigarantuoti giedresnes lie
tuviškai veiklai dienas Brazilijoje.

ja. Teko, po 30 metų, vėl susitikti su p.
Lemberiu, kuris anuo laiku, kartu su dai
nininke Susana Valadkaite, lankėsio Rio
de Janeiro, kunigas Urbaitis tęsė savo ke
lionę j Santos ir São Vicente, kur lanko Lietuviškos spaudos rėmėjai
vietinius lietuvius ir jiems atlaiko Mišias. YRA SAVOS TAUTOS G Y NĖJAI
i;
J. E. Petraitis

BROOKLYN]
Rua Georgia,675
Bairro Brooklin Novo
04559 SAO PAULO, SP.
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Tiesa, žmogus čia jaučiasi kiek atsitoli
nęs nuo pasaulio. Oyšys, tai korespon
dencija su giminėmis ir draugais, televizi
Žinome, kad čia musų tarpe yra gana daug
ja, radio. Na, ir laikraščiai ir knygos.
tautiečių, kurie paišo, tapo, daro skulptūras ar
“Mūsų Lietuvą'' perskaitau nuo A iki Z.
audžia gražius kilimus. Butų gera proga jiems
Kritikuoju spaustuvę, kur dažnai nemoka pasirodyti, tiktai atrodo, kad ši žinia nevisus
patalpinti tekstą lape - trūksta bent vie juos pasiekė. Atrodo, kad reikėtų visų mūsų di
nos raidės eilutės pradžipje ar gale. Kriti desnės paramos, pranešti tiems, kurie domisi ir
praktikuoja meną. Jie gal net neskaito mūsų
kuoju, kad korektūra praleidžia daug
spaudos ir kalbos klaidų. Kritikuoju "Vy spaudos, gal jų musų laikraštis dar nepasiekė,
turio" straipsni "Vargas Istorijos Nežinan gal to numerio, kur buvo konkurso skelbimas,
tiems" autorių, kuris Napoleono I-jo (Bo jie negavo. Prašyčiau todėl visų, kas pzšįsta lie
tuvių kilmės ir vietinius menininkus priminti
naparte) laikais rado Vokietijos kaizerio
apie šį konkursą. Platesnių informacijų jie ras
Wilhelmo generolus, pralaimėjusius karą
“Mūsų Lietuvos" redakcijoje, gaus konkurso
su juo. Mat, autorius nežino, kad Napoleo
statutą ir kitas reikalingas informacijas.
no I-jo laiku VOKIETIJOS valstybė dar
Taigi, pasibaigus paihaldoms, prieina viena
neegzistavo, nebuvo jokio KAIZERIO,
labai simpatiška panelė ir man sako: “Žinau,
kuris buvo tiktai po karo su Napoleonu
kad tamsta rašai apie viską, tai kodėl neparašai,
lll-ju, šiam pralaimėjus karą, paskelbtas
ką reikia daryti, kad mūsų lietuviškas veikimas
kanclerio Bismarko., Prūsu karalius buvo
nesustotų? ". Gal ji tai pasakė kitokiais žodžiais,
paskelbtas Vokietijos kaizeriu. O Napoleo bet mintis buvo esminiai tokia. Nežinojau, ką
no I-jo laikais Prūsijos karalius, kuris pra atsakyti. Klausimas gana aiškus, tik nei aš, nei
daug mūsų neturime tokio recepto, kuris veiktų
laimėjo karą, prieš jį, buvo Friedrich
Wilhelm III. Bent tiek pasako istorijos va be klaidų. Pagaliau jau daug kas labai protingų
žmonių mėgino rasti naujus kelius. Aš čia nei
dovėliai.
Skaitau "O Estado de São Paulo", ieš lygintis negalėčiau. Tačiau sunkumai liko,nors
kodamas lietuvišku pavardžių mirusių są faktas, kad lietuviai nedingo, kaip daug kas pra
našavo.
rašuose ir taip pat išlaikušių egzaminus į
Tikrai mielai norėčiau duoti neklystantį pa
universitetus. Štai radau sąraše išlaikusių
tarimą tai simpatiškai panelei ir jos paprašyti,
įstojamuosius egzaminus j "Faculdade
kad ir ji pasisakytų tuo reikalu.
de Engenharia Industrial" šias pavardes:
Šiuo metu kas man ateina į galvą, ir atrodo,
1) Ana Maria VILUTIS, 2) Audris Paulo
kad gana skubus reikalas — tai Brazilijos lietu
TATARUNAS, 3) Flavio Kaliai NAVI
vių bendruomenės rinkimai. Kodėl, sakysite?
KAS, 4) Leonardo JALKAUSKAS, 5)
Mėginsiu paaiškinti. Musų visų, kaip lietuvių
Marcelo MERZVINSKAS, 6) Reinaldo
gyvavimas, priklauso nuo veikimo. Kol veikia
Čekanauskas, 7) Rogério jokume, dirbame — esame gyvi. Bet šis veikimas yra
BAUSKAS, 8) Christine DZENKAUSz__
reikšmingas, jeigu čia dirba daug žmonių, orga
KAS. Jei ne visi tebėra lietuviai, tai bent nizuotai. Kitaip sakant mūsų veikla — gyvavi
lietuviu vaikai ar anūkai. Tai rodo, kad
mas priklauso nuo visų lietuvių bendros veiklos,
nemaža dalis buvusių imigrantų siekia
kuri pasiekiama per plačią — net tarptautiną —
aukšto mokslo. O tai smagu.
organizaciją. Ir kaip tik šiuo metu ruošiamės iš

Štai mus aplankė mano krikšto duktė
Jane Žaidytė-Farias su vyru, dviem sū
num ir tėvais, Jonu ir Elza Žaidžiais, šie
—Tlis.
iš Rio. Jane gyvena São Pauly, kur jos vy-—Kas taip kalba? Ne tlis, o tris. ~~-ras inžinierius, lavinasi savo specialybėje,
tvenkinių statyme.
Taip reikia sakyti. Na, kol neištarsi
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nenupirkom žemę su labai gražia "casca
da", bet jau valdžios nusavintą) ir kitose
apylinkėse. Galiausiai dėmesys pradėjo
monės
ir
čia
pasidalino.
Vieni
norėjo
pi

Stovyklavietės idėja visuomet buvo
krypti į Atibają. P. J. Tatarūnas surado
nigus
gauti
jaunimo
kelionei
į
Ameriką.
gyva S. Paulo lietuviu kolonijoje. Prieš
dvieju alkierių sklypą, sutarė kainą, bet
Kiti
manė,
kad
tai
turėtu
būti
pradžia
daugiau kaip 30 metu, tik atvykus j São
žemė priklausė įpėdiniams (herdeitos);
stovyklavietei
įsigyti.
Antroji
nuomonė
Paulį, prel. Ragažinskas siuntė mane į
ir kiek kartu sutarėm datą pasirašyti raš
gavo
balsu
daugumą.
Po
to
stovyklavie

Suarão žiūrėti stovyklavietei vietos. Dar
tus, tiek kartu įpėdiniai nesusirinkdavo.
tės
įsigijimo
klausimas
buvo
svarstomas
1
anksčiau, jis ten, tam tikslui buvo užpirTaip ir prisiėjorpirkinio atsisakyti. Jieškonkrečiau.
Kartu
buvo
jieškorna
vietos.
kęs pora sklypu, bet jie nebuvo išmokė
kojimas jau visiems buvo įgrisęs. Ir nepa
ti ir liko prarasti. Maždauf tuo pačiu me Iš karto būva manyta, kad stovyklavietę sisekimas gadino nuotaiką. Norėdamas
turėtu pirkti L.K.Sv. Juozapo Bendruo nuotaiką pataisyti, pažadėjau, kad oraėtu susidarė grupė žmonių, pilna mašina,
menė, Brazilijos Lietuviu Bendruomenė jus šventėms (buvo Visu Šventųjų šventė
taxi (privačiu mašinų tada buvo labai
maža) važiavome j Praia Grande stovyk ir Brazilijos Lietuviu Sąjunga.
ir Vėlinės), nuvažiuosiu j Atibają ir sura
lai vietos jieškoti. Bet jau kelionėje nuo
Tuolaikinis Sąjungos pirmininkas p. A. siu kitą sklypą. Ką ir padariau. Nuvažia
monės dėl stovyklavietės pobūdžio išsis? Bumblis, buvo didelis stovyklavietės en vau j Atibają, apsigyvenau klebonijoje/*';
kyrė. Vieniems atrodė, kad turim įsigyti tuziastas. Bet pirmininko nuomonė Są
per tris dienas apžiūrėjau maždaug 30
vietą, kur jaunimas galėtu stovyklauti.
jungos Valdyboje nepraėjo, kiti Valdy
nuosavybių. Agentai ragino mane panatyKiti norėjo įsteigti akcinę bendrovę, kuri bos nariai nepritarė. Kai p. Bumblis atė ti dabartinę Lituanikos vietą; bet žemės
turėtu Viešbutį, restoraną, kurie duotu
jo j bendrą posėdį pranešti nutarimą,kar buvo,10 alkierių, tai man atrodė, kad ne
pelno ir dalimi pelno remtu jaunimo sto- tu atėjo ir kitas valdybos narys (pasiusverta nė žiūrėti. (Mes norėjom du, dauvyklą.
giausia tris alkierius). Sekančią dieną atsi
tas ar pasišovęs/, kuris anksčiau posė
Apžiūrėjom keletą vietų. Grįždami res džiuose nedalyvavo. Mums susidarė įspū dūrėme visai netoli. Jie vėl pradėjo gundy
ti, sakydami, kad žemė čia pat. "Na, kad
torane prie jūros papietavom. Sąskaitą
dis, kad atėjo patikrinti, ar pirmininkas
apmokėjo prel. Ragažinskas. Kiti daly
tikrai atsisakys. Kiek vėliau Sąjungos ko netoli, tai galime užsukti". Vieta man taip
labai patiko, kad pradėjau galvoti, kaip
viai, baigiant kelionę, išlipdami iš maši
respondentas "Musu Lietuvoje" paskel
nos, sakė: "Klebone, rytoj mas pas Jus
bė, kad Sąjungos Valdyba nuo stovyklos galėtume padaryti, kad nupirktume. Pri
užeisim ir atsiskaitysim". Aš vis dar kele įsigijimo laikysis nuošaliai. Nemažas skai siminiau, kad kai norėjom pirkti du alkie
rių, p. Tatarūnas siūlė parduoti 10 skly
tą kartu klausinėjau kun. Ragažinską, ar
čius sąjungiečiu vėliau stovyklai talkino
pu, kad būtu lengviau žemė išmokėti, net
kas nors atėjo? Iki tada aš dar nesupratau, ir ją rėmė.
ir dalį pirkėju jau buvo suradęs. Man pir
kad tas "rytoj" reiškia itališką "domani".
Sąjungai atkritus, liko tik dvi bendruo
šosi mintis: jeigu galime parduoti 10, tai
Taip ir liko viskas "por conta do vigário".
menės, nors atkritusioji buvo pati turtin
galime parduoti ir 50. Grįžęs namo, pra
Tuo ir baigėsi ši iniciatyva.
giausioj'!, bet tas perdaug nesumažino en
A. A. Leonas Šišla siūlė stovyklai žemės tuziazmo. Buvo apžiūrėta daug nuosavy dėjau akituoti, kad pirkim 10 alkierių•
(Bus daugiau)
prie Ubatuba, Praia Vermelha, bet su są bių Arujá, Sta. Isabel, Caucaia (čia sudelyga, kad tuoj butu statomi namai. Tada ginom kombi motorą, bekopdami j kai
SKAITYK IR PLATINK
dar labai mažai kas iš lietuviu turėjo ma ną slidžiu keliu), Juquitiba (čia kuo tik
"MŪSŲ LIETUVĄ"
šinas. Ubatuba atrodė labai toli, "fim do
mundo". Vėliau stovyklos idėją vis judi
no p. Magdalena Vinkšnaitienė. Ji pasišo
vė surinkti stovyklai 1.000.000,00 kruzeiru (dar turbūt senųjų) ir mažu parengimu
pagalba planą įvykdė ir perpildė. Pinigai
vėliau, jau nupirkus Lituaniką, su nuo
šimčiais ir "correção monetária" buvo ,
perduoti Lituanikai.
■

Iš naujo entuziazmas įsigyti stovyklai
vietą atgijo T.T. Jėzuitu ir T.T. Salezie
čiu laikais. Be kunigu, tada reikalą judi
no a.a. Jonas Bagdžius, St. Maželis, Alber
tas Magila ir kiti. Buvo aplankyta daug
vietų, daug tartasi. Galu gale viena vieta
buvo suderėta. Bet pagaliau paaiškėjo,
kad buvo suderėta tūkstančiais, o šeimi
ninkas nori milijonais.
Iš naujo stovyklos reikalas atgijo po
III Pasaulio Lietuviu Jaunimo Kongreso,
įvykusio Pietų Amerikoje, svarstant kon
greso likutį (70.000,00 kruzeiru)- Nuo-

PARDUODAME]
Į
I
Į
AUTOMOBILIAMS

LIPINĖLIUS - Adesivos
SKYDELIUS su grandinėlėmis
Chaveiros com emblema Vytis.

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJ

•

J .

t

Pirmasis Lituanikos pastatas: piknikų namai, su virtuve, išvietėm ir keliais miegamaisiais.

Nuotr. P. Ruks'io

DU KLAUSIMAI LAIKRAŠČIO SKAITYTOJUI:
1.

AR ATNAUJINOTE ML PRENUMERATA ?

2.

AR NETURITE GIMINIU - DRAUGU, KURIEMS
GALĖTUMĖTE UŽSAKYTI M,L ?
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987-1988) metais. Kadangi rinkimai
vykdomi bendru sąrašu (šapos sis
tema), tai prezidiumo pirmininkui teko
Po sunkios operacijos, iš lengvo atsi
tik paskelbti sąrašą ir supažindinti narius
gauna ANTONINA GUDAVlClENÉ.
su kandidatais. O buvo pristatytas tik vie
Antonina, visų zeliniečių gerai pažįstama
nas sąrašas. Nesant kito ir niekam nepa
parapijos sekretorė ir ML-vos ryšininkė
reiškus abejonių dėl išstatytų kandidatais
bei išdalintoje parapijoj. Ligonę kleboni
asmenų, prezidiumo pirmininkas A. Dut
joj prižiūri pats klebonas kun. Juozas
VISUOTINIS SĄJUNGOS
kus paskelbė pristatyto sąrašo kandida
Šeškevičius.
SUSIRINKIMAS
tus išrinktais 1987-1988 m. kadencijai,
Džiaugiamės, kad gerai pasisekė ope
būtent, Vaidyba: Aleksandras Bumblis
racija ir linkime mielai antoninai greit
— pirmininkas; Jonas Valavičius — vice;
Dvi savaites skelbtas "Mūsų Lietuvoje' Algimantas Saldys — sekretorius; Bronius pasveikti.
Lietuvių Sąjungos Brazilijoj — "Aliança Sukevičius — 2-ras sekretorius; Albina
ANELĖ BAUŽIENĖ yra paguldyta
Lituana Brasileira" visuotinis narių susi Ambrozevičienė — iždininkė; Vitas Tu
S. Cristóvão ligoninėj 16-tame kambary
rinkimas, įvyko sausio 25-tą dieną rua
mas — turto globėjas ir leroslavas Ara
je. Ligonė turi nemažai kentėti, bet yra
Lituânia 67. Nors buvo pranešta, kad
dzenka — knygininkas. Revizijos Komisi mielai prižiūrima ligoninės personalo bei
bus renkami būsimiems dviems metams ja: Dr. Antanas Siaulys, Norbertas Stasiu
giminių.
nauji organizacijos tvarkytojai — valdy lionis ir Jonas Bratkauskis. Kandidatais
Anelė susilaukia daug lankytoju. Vizi
ba ir revizijos komisija — tačiau narių pil — adv. Joana Satkūnas ir Silvia Bendorãito laikas yra laisvas. Linkime dideliai
nai nesusirinko. Priežastis to — atostogų tis Machado. Kaip matoma Sąjungos val
ML-vos rėmėjai greit pasveikti.
laikas ir tą dieną pasitaikė didelė liūtis —
džia beveik nepasikeitė. Iš valdybos išėjo
São Paulas skendo vandenyje. Nežiūrint
Pranciška Garškienė, o jos vieton įėjo
to, susirinkimas įvyko.
leroslavas Aradzenka. Revizijos komisijoj
Patikrinus kvorumą, Sąjungos pirmi dr. A. Siaulys pakeitė I. Aradzenką. Nau
ninkas Aleksandras Bumbiis, pasveikinęs jai išrinktą valdybą visi sutiko delnų ploji
susirinkusiuosius, pranešė kad susirinki mais.
mas skaitomas pradėtas ir darbams vesIšsekus pagrindinei susirinkimo dieno
ti pakvietė Antaną Dutkų, o sudaryti pre- tvarkęs daliai, sekė įvairiais klausimais
zidiumą, paprašė prie stalo šiuos narius: narių pasisakymas ir nuomonių pasidalidr. Antaną Siaulj, Kazimierą Ambrozevi- nimas. Pirmiausiai kalbėjo Aldona Valačių, Algimantą Saldį ir Albiną Ambrozevi-Vj^jenėz kreipdamasi į Sąjungos vaidybą
čienę. Prieš susirinkimo dienotvarkės
dėl patalpų organizuojamam lietuviu mu
svarstymą, prezidiumo pirmininkas Anta ziejui. Kazimieras Ambrozevičius skun-.
BENEDIKTA JANICKAITÉ ĄŽUOLIENĖ
nas Dutkus padėkojo už išreikštą jam pa dėsi Sąjungą slegiančiais sunkumais ir
sitikėjimą cesti nepaprasto susirinkimo
nuolatiniais kreipimais piniginių pašalpų mirė namie vasario 17 eidama 85 metus.
Gimusi 1902.7.29 Anykščuų valsčiuje,
darbus ir paprašė visu atsistoti ir susikau reikalais. Baigiant pokalbiams, prieš susi
pus, vienos minutės tyla, išreikšti susirin rinkimo uždarymą, žodį tarė dr. Antanas 1925 Anykščiuose ištekėjo už Vinco Ąžuo
lo ir po trijų metu atvyko Brazilijon su 6
kusiųjų pagarbą, nariams, kurie išėjo iš
Siaulys, išreikšdamas savo mintis, kad
gyvenimo. O ju, pastaraisiais metais,daug lietuviams, ypač sąjungiečiams reiktų tu mėnesiu sūneliu Jonuku. Apsigyveno S.
mus paliko.
rėti artimesnį kontaktą su brazilų politi Paule, Ipirangoj, kur Vincas sukūrė ma
kais, parlamento atstovais, juos kviesti į žą fabrikėlį — sagu dirbtuvę. Benedikta
Po atliktu formalumu, buvo daromi
pranešimai ir teikiamos nariams informa- lietuviu tautines šventes, o kad jie, savo dirbo namie, rūpindamasi vis augančia
cijos apie nuveiktus darbus per pastaruo ruoštu, parlamente primintų Lietuvos pa šeima. Ten gimė Julija (vėliau Coral Mu
meno mosius du metus ir išdėstyti planai bei nuro- idėtį, o mums, gyvenantiems São Paulyje, nicipal
■
.choristė),
.
■ Elena (išėjusi
tarpininkautu miesto valdyboje įgyvendin• kyklą) ir Vincentas. Vyrui mirus vėžiu
dytos perspėktyvos organizacijai siekti
savo tikslo. Valdybos vardu kalbėjo pir ti lietuviu svajonę — pakeisti Vila Zelinos Pr’e^ 11 metu, Jonui ir Vincentui apsivedus' P Pasiliko au dukterim. Paskutinius
mininkas Al. Bumblis paliesdamas visas vardą "Vila Lituânia" vardu.
„
....
A
.
ketverius metus jautė ant pečių senatvę.
Sąjungos veikimo sritis ir bendrais bruo
Prezidiumo pirmininkas A. Dutkus pa- |r vasario 17 sustojo p|akusi s-irdis.
žais, apibudino organizacijos veiklą. Po
dėkojo Uz. išreikštas savo mintis pastebėjo, Kun. Pr. Gavėnas atlaikė Mišias prie
to, sekė iždininkės Albinos Ambrozevijog Sąjunga prisilaikydama pašalpinės or karsto Congonhas kapiniu šermeninėj.
čienės suvestas metinis finansinis balan
ganizacijos nuostatu, yra atsiribojusi nuą
7-tos dienos Mišios buvo atlaikytos va
sas ir nurodytos organizacijos pajamos ir
politiniu klausimu svarstymo, ta prasme, sario 23 d., 20 vai. Na.Sra. do Sion baž
išlaidos ir koks piniginis stovis. Revizijos
susirinkimuose minčių dėstymo bei nuta nyčioj, Ipirangoj.
Komisijos vardu, kurią sudarė leroslavas,
rimus daryti.
Ilsėkis Dievo ramybėj.
Aradzenka, Norbertas Stasiulionis ir Jo
Nesant daugiau kalbėtoju, prezidiumo
nas Bratkauskis, pranešimą skaitė I. Ara
VEIKLOS KALENDORIUS
pirmininkas
Antanas
Dutkus,
padėkojo
dzenka, patenkinamai išreiškęs Valdybos
Kovo mėnuo:
nariams už atsilankymą, gyvą Sąjungos
verkinius. Toliau valdybos sekretorius
1. Bendros jubiliejinės maldos diena;
Algimantas Saldys perskaitė pereitu me reikalu svarstymą, o naujai Valdybai pa
4. Liturginė šv. Kazimiero diena;
tu susirinkimo protokolą, kuris prižadino linkėjo sėkmės pradedančioje 1987/88
8. Išorinė šv. Kazimiero šventė šv. Ka
atmintį priimtu nutarimu įvykdymą. Vi metų kadencijoje. Visuotinį narių susirin
kimą uždarė ir paskutinį žodį tarė valdy zimiero p-joj su pahaaldom, minėjimu ir
su pranešimai ir informacijos suteiktos
bos pirmininkas Al. Bumblis, pakviesda suneštinėm vaišėm, pradedant 16 vai.
nariams išklausytos ramiai ir priimtos.
mas visus į mąžąją salę atsigaivinti šaltvan- 19. Juozapinės;
Svarbiausias susirinkimo dienotvarkės denimis.
29. Paskutinis mėnesio sekmadienis —
punktas, tai nauju organu — valdybos ir
— da —
Jubiliejiniu metų programa šv. Kazimie
revizijos komisijos — rinkimai, nes visiems
ro parapijoj 16 vai.
buvo įdomu, kas valdys Sąjungą kitais
ALEKSANDRAS BUMBLIS
Lietuvių Sąjungos Brazilijoj pirmi
ninkas, perrinktas dar vienai —
1987/88 m. kadencijai tvarkyti
organizacijos reikalus.
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LIETUVA

Konkursą "Prêmio Lituânia/87" glo
boja São Paulo Valstijos Gubernatorius
ir Valstijos Kultūros Sekretoriatas.

ŽINIOS IŠ RIJAUS
PRASIDĖJO JUBILIEJINIAI METAI
RIJUJE

GRAŽŪS GIMTADIENIAI

Šeštadieni, sausio 25 dieną, Luiz ir
Brazilu Kultūros Centras "Centro Cul
Brunos Matelionytės Barbare namuose
tural Francisco Matarazzo Sobrinho" ir
buvo graži šventė, tai buvo ju vaiku gim
Lietuvos Krikščionybės Jubiliejaus komi
tadienis. Iš tiesu Onutės Silvijos, kurią
tetas Brazilijoj viešai paskelbė dailės kon
Luiz ir Bruna įsūnijo vos gimus, buvo
kursą Lietuvos tematika "PREMIO LI
gruodžio 26 d. Pauliuko gimtadienis bu
TU AN IA/87" tapybos, paišybos, skulp
vo gruodžio 30 d. Pauliukas, trijų metu
tūros, graviūros srityse, surištą su Lietu
ku gražus ir linksmas berniukas, buvo
vos Krikšto Jubiliejum.
įsūnytas visai prieš Kalėdas. Taigi dabar
Konkursas skelbiasi geidžiąs skatinti
Luiz ir Bruna turi vienodo amžiaus mer
vaizduojamąjį meną ir prisidėti prie Lie gaitę ir berniuką. Dėl.ko šventė buvo ati
tuvos Krikščionybės Jubiliejaus paminė dėta? Kalėdos ir Nauji Metai jau savaime
jimo.
didelės šventės, tai tėvai norėjo, kad ši
šventė būtu toliau nuo kitu. Su dovano
Ir skiria premiją 15.000 kruzadu
mis atvyko Brunos brolis Juozas su žmo
(USA $1.000) vertingiausiam kūriniui.
na Marija Liucija ir vaikais Aleksandra
Konkursas plačiai paskleistas tarp
bei Cezorium. Buvo ir giminės iš Luko
brazilu, tačiau jame gali dalyvauti daili
pusės, o tap pat ir geri kaimynai — Varninkai ir iš kitu kraštu. Žinių apie Lie
kalu šeima: Albertas, Vanda, jos mama
tuvą — istoriją, papročius, meną, kultū
Teklė, duktė Kristina ir brolis Jonas. Bu
rą, dabartinę padėtį — gali semtis Komi
vo kun. Petras Rukšys, Ona Stankūnaitė
teto būstinėj: Rua Juatindiba, 28 (Par
ir keletas kitu svečiu iš V. Zelinos. Buvo
que da Moóca), 03124 SÃO PAULO,
linksmai praleistas vakaras, buvo didelis
SP„ Brasil (telef.273-0338/.
"boto" ir kitu skanėstu. Liko patenkinti
Dailės kūriniai, kartu su curriculum
ir laimingi sukaktuvininkai, o su jais ir lai
vitae, turi būti pristatyti iki 1987 m.
mingi tėveliai LuL ir Bruna bei visi sve■v •
•
balandžio 30 d. (išsiųsti nevėliau tos da ciai.
tos) šiuo adresu:
GENY ŽARKAUSKAITĖ atšventė
Centro Cultural Francisco Matarazzo
gimtadieni praeitą šeštadienį, sausio 31
Sobrinho
dieną Lapoj, jos namuose susirinko seni
Rua General Jardim, 595
draugai ir pažįstami iš Lapos ir Vila
Vila Buarque
Anastacio. Švogeris Juozas Valutis kepė
0I223 SÃO PAULO, SP., Brasil
skanaus "churrasco", o netrūko nei
Konkurso rengėjai neprisiima atsako alaus nei kitu gėrimu- Paprastai sakoma,
mybės už betkokj kūrinio sužalojimą
kad dabar V. Anastazijoj susitinkama
jo persiuntimo atveju.
tik per laidotuves. Yra žinoma ir išimčių,
Juri komisiją sudar. du kiekvienos ins kaip šis smagus gimtadienis. Linkime su
titucijos atstovai ir vienas meno kritikas kaktuvininkei daug laimės, džiaugsmo ir
iš APCA (São Paulo Meno Keitikų Orga g?ros darbuotės S. Paulo gubernatoriaus
palociuje.
nizacijos/.

Konkursą laimėjusio kūrinio pristaty
mas ir premijos įteikimas vyks viešoj iš
kilmėj, atidarant konkurentu parodą, už
vardintą "Lietuva meno akimis" Chap
Chap "Kultūrinėj Erdvėj", São Paulo
miesto centre, birželio 2 dieną, 20,30
vai.
Premiją laimėjęs kūrinys liks Jubilieji
nio Komiteto nuosavybe. Kitus kūrinius
bus galima atsiimti 90 dienu bėgyje. Pra
ėjus šiam terminui, konkurso organizato
riai nuspręs ju paskirtį.

' DR. PAULO ŠLEPETYS'
CIRURGIA PLÁSTICA
ESTÉTICA E REPARADORA
LIPOASPI RAÇÃO
Rua Augusta, 2.709 — Conj. 32
Fone: 881-8077 - Hor. 12-18 h.
KALBAMA LIETUVIŠKAI

Tą patį šeštadienį buvo minimas su
mišiom šv. Kazimiero koplyčioj dar ki
tas gimtadienis. Tai vieno mūsų kaimy
no. Nebūtu verta jo nei minėti, bet pasi
taikė, kad 80 metu sukaktuvininko na
muose buvo galima susitikti nemaža lie
tuviu. Atrodo, kad šis portugalas yra su
sigiminiavęs su lietuviais. Teko susipažin
ti ir ilgai kalbėtis su vienu iš broliu
TUMKUS ir TUNCKUS statybos medžia
gų sandėlio savininku. Petras Tumkus la
bai įdomavosi apie Lietuvą ir net žadėjo
paremti mūsų savaitraštį duodant savo
įmonės skelbimą.

Su lietuviškomis pamaldomis, šio Va
sario 1-mą dieną (sekmadienį), 15 valan
dą, Šv. Onos (Amžinos Adoracijos) bazi
likoje, buvo oficialiai įžengta į Lietuvos
600 metu Krikšto Jubiliejų-

šv. Mišiose dalyvavo apie 40 lietuviu
ir kiek mažiau vietiniu, Lietuvos bičiu
liu. Organizavime daug pasidarbavo ypač
Bronė ir Marytė Vyčaitės.

Rijaus tautiečiai būtu dar labiau dė
kingi Centrinei São Paulo Bendruome
nei ir abiem parapijom už betkokį dar
didesnį dalyvavimą ju švenčiu pagyvini
me.
Mūsų atstovas, kun. P. Urbaitis, turė
jo tam tikru nuotykiu ir vykstant į Rijų
ir grįžtant atgal j Sanpaulą.

Misionierius dėkoja Dievui už apsau
gą ir vieriniams tautiečiams už globą,
ypač pp. Vyču (šeduvių) jam suteiktą,
o taip pat kai kuriom kitom šeimom už
gausu dalyvavimą pamaldose bei dosnu
mą "ML" savaitraščiui bei šv. Kazimiero
Asmeninei parapijai.
Kitos panašios pamaldos šiais Jubilie
jaus metais , pramatomos ateinančio .
rugsėjo 20-tą ar 27 dieną, Šiliniu Švenčiu
proga.

Silpnėjanti Rijaus lietuviu bendruomenėlė.tik turinti viso 120 tautiečiu, neno
ri dar apsnūsti, merdėti ir mirti, prieš lai
ką.

Dievas yra visu prieglauda ir stiprybė,
o mūsų galybė ir gyvybės pratesimas yrą
musu pačiu didesnėje Vienybėje.
DAR KITOS ŽINIOS IŠ RIJAUS
Rijaus lietuviu mylima matriarkė
(92 1/2 metu amžiaus) ponia Uršulė
Gaulienė, paslydo kambary ir įlaužė ran
ką ir dabar, po beveik 2 mėnesiu, dar
gipse besveikstanti.
Ponia Radzevičienė turėjo jau kelintą
operaciją, o dabar sveiksta savo vyro
Vaclovo atidžioje priežiūroje, ten Alto
da Boa Vista (Tijuca) ju erdviuose na
muose.
Yra dar ir kitu ligoniu bei seneliu
norinčiu būti kunigo aplankytu.

KPU
MŪSŲ LIETUVOS PRENUMERATĄ
GALIMA UŽSIMOKĖTI TAIP PAT V,
ZELINOS PARAPIJOS KLEBONIJOJ

i
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LIE TUVA

Šio "ML" numerio

GARBĖS
PAVĖLAVO MUSU, LIETUVA

IZABELA

LEIDĖJA

S E L I O K I E N Ė

Šią savaitę ML pavėlavo, ne dėl jos darbi
Mielai ML skaitytojai bei rėmėjai širdingai dėkojame
ninkų apsileidimo, bet kąd buvo sugedus
ir linkime geros sveikatos bei Dievo palaimos.
renkamoji mašinėlė. Jai pataisyti reikėjo
Administracija
beveik 4.000 cruzadų. Kadangi savaitraš
tis galės išeiti tik savaitgalyje, tei mes manome kitą savaite laikraščio nespausdinti. pARAMA ML.VA| |S R|0
SEKMADIENĮ, KOVO 8 DIENĄ
Mums buvo svarbu išleisti sį numery ku
ris bus kaip tik NEPRIKLAUSOMYBĖS
Lankantis kun. P Urbaičiui Rio de Ja- ŠV’. KAZIMIERO PARAPIJOJ
MINÉJIMO numeris. Mūsų rašomoji ma~ neire, keli tautiečiai iš Rio ir apylinkių
šinėlė yra jau sena ir ją dažnai reikia duoti prisidėjo prie vienintelio Pietų Amerikos
S V. KAZIMIERO
savaitraščio, MŪSŲ, LIETUVOS, palaiky
taisyti, bet kad ir vartota kita mašinėlė
kainuoja apie 200.000 cruzadų, o kas ga mo, įsirašydami į "Garbės leidėjus":
Kom.Kazimieras Gaulia .... Cz. 500,00 Programa
li tokią sumą surasti?
Dr. Antanas Gaulia............... Cz. 500,00
16 vai. LIETUVIŠKOS PAMALDOS:
SPAUDOS PROBLEMOS
Vaclovas Radzevičius.........
Cz1.000,0C
— Procesija su Šventojo statula ir relikvija
Aušra ir Otto Simkevičiai „
Cz5.000,0C
Šiuo metu visi jautėmės dar toliau
— giedotinės MIŠIOS
Dosniems rėmėjams gili padėka.
vieni nuo kitų, rr lyg patamsėj, per dvi
— minėjimas Jubiliejaus dvasioje
savaites neišėjus laikraščiui. O laikraštis
— suneštinės vaišės
MŪSŲ JAUNIMO LAIMĖJIMAI
neišėjo, nes mašinos "sustreikavo".
Sensta ir nusidėvi ne tik žmonės, o
KRISTINA KARSOKAITÉ, "Rūtelės"
genda ir susivartoja ir mašinos. Tarp jų
ivmanrnmmmHvmmHvvwwmHnNMMM
vadovė, baigė João XXI11 Mokytojų mo
— ir spaudos mašina. O kai pradeda "sen
kyklą ir gavo mokytojos teises. Sekdama
Tos pačios autorės lietuvišką feljeto
ti", "negerovė", paprastai, neateina vie
savo tėvų pavyzdžiu, išlaikė stojamuosius nų rinkinį "Prie žmonos galima pripras
na, o atsiveda ir kitą. Ir taip bėdos už
egzaminus j teisių fakultetą S. Bernardo ti" prieš kiek laiko išleido ALB leidyk
puola.
do Campo mieste. Rytais lankys fakulte la Argentinoj — "ir knygą tuoj išgraibstė
Ir mums dar blogiau, kad... mašinos
tą, o po pietų mokytojaus toj pačioj Jo ypač JAV-bių lietuviai". Gražina Bolecneturi "pensijos", neturi "aposentado
no XXIII mokykloj.
kienė baigia paruošti lietuviškai kitą fel
ria". Tad jei viena, kad ir maža dalelė,
Džiaugiasi tėvai Janete ir Robertas bei jetonų rinkinį.
sugedo, sunku rasti senai mašinai pakai
senelė Jadvyga Karsokienė.
talą. Reikia ieškoti techniko. Jei geras,
ŠALPOS RATELIS
jo neprisišauksi; o jei ateis, kad užgiedos
LILIAN MIKALKÉNAITÉ, Nijolės
taip aukštai, kad... turi ieškoti kokio
Paskutiniu metu (iki 1987.1.31 d.)
Pupienytės ir Jono Mikalkėnų duktė, gy
"gizelio", kuris gal pataisys, o gal ir ne... venanti Vila Industrial, baigė Mokytojų prie Šalpos Ratelio savo įnašu prisidėjo:
Ir taip užpuola žmogų rūpesčiai, nemi
Seminariją (Magistério) ir įstojo į Peda Jonas Jakatanvisky ('86.XII) Cz.200,00
ga, nervinimasis - ir darbai stovi.
gogijos fakultetą. Jau gavo vietą moky NPN ('86.X.XI.XII) ,,,,,, Cz.600,00
Lai Viešpats gausiai atlygina visiems
Dabar jau tikrai atėjo laikas rimtai pa tojauti dviejose mokyklose.
imti jau kelis kart iškeltą reikalą: būti
dosniems geradariams.
nai steigti spaudos fondą, būtina steigti
"CRÔNICAS MORDAZES"
ŠALPOS RATELIO PADĖTIS
platesnį kultūros fondą (kurin įeitų ir
1987 M. PRADŽIOJ
spaudos reikalavimai).
Gina Boleckis (Gražina Boleckienė)
išleido portugališkai vietinėj spaudoj til — įplaukos:
MIŠIOS
pusių 23 feljetonų rinkinį "Crônicas mor
1985 m. likutis........
Cz.898,00
Mišios už A. A. STEPĄ NARUŠĮ, su
dazes". 80 psi. veikaliukas, kurį išleido
1986 m. indėlis.........Cz.2.660,00
kankant šešiems mėnesiams nuo mirties,
Achiamė leidykla, Rio de Janeiro, 1986.
bus atlaikytos kovo 8 dieną, 16 vai., šv.
Viršelis Rodrigo Guimarães. Pristatymas
Cz.3.558,00
Kazimiero šventės proga, šv. Kazimiero
ir įžanginis žodis Hugo Tovares. Kaina:
- Išleista Cz.—2.561,00
parapijoj. Stepo pažįstamus bei bičiulius
Cz.35, —. Galima gauti ML administraci
Salome Narušienė kviečia dalyvauti pa
— Likutis.......................... Cz. 997,00
joj.
maldose. Ir iš anksto dėkoja.

MŪSŲ miFuFiTji"
JADVYGĄ NAR K Ū N I E N Ė
Šv. Kazimiero parapijos Moterų Maldos Apašta
lavimo Draugijos pirmininkę ir nenuilstamą MŪSl| LIETUVOS bei parapijos talkininkę GIMTA
DIENIO PROGA (Vasario 12 d.) ir prašome Vieš
paties, kad jai duotų daug džiaugsmo ir ypač ge
ros sveikatos dar ilgai darbuotis mūsų tarpe.
Mūsų Lietuvos personalas
Parapijos kunigai
Moterų Maldos Apaštalavimas

MONIKA SINKEVIČIENĖ mirė sek
madienio, vasario 22 dienos naktį ligoni
nėj. Buvo pašarvota V. Zelinos parapijos
šermeninėj ir pirmadienį palaidota Ceramikos kapinėse S. Caetane. 7-tos dienos
‘įmišios bus vasario 27 d. 7 vai. ryto šv.
Juozapo parapijos bažnyčioj, V. Zelinoj.

