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Iš praeities taVo sūnys 

Te stiprybę semia !

Vasario 1Ç-tosios minėjimas yra visuomet 
atsigręžimas į istoriją, yra visuomet prisimini
mas praeities.

Jis toks nori būti ir s'iandien. Tik neatsigrę- 
s“im į tolimus taikys ir amžius, o vien tik (nors 
trumpai, žvilgterėsim į praėjusius metus, kurie 
mums taip pat giliai istoris’ki metai. Ir iš jų, iš 
šios istorijos, iš ši®s praeities turim semtis stip-> 
rybės - turim konkrečiu ir ryžtingu žvilgsniu 
žvelgti j ateitj.

t

Tad čia pasinaudosim beveik išimtinai Po
piežiaus Jono Pauliaus II žodžiais. Popiežius 
k Jp tik ypatingu būdu mus skatina atsigręžti 
I praeitj — ir is’, ten semtis jėgos ateičiai.

Lietuvos galutinio krikšto sukakčiai 
ir arkiv. Jurgio Matulaičio palaimintuo
ju skelbimui is viso pasaulio suplaukė į 
Romą apie 4000 lietuvių.

1. Jei šiandien kas klausia, — kalbėjo 
Popiežius lietuviams ir pasauliui, — kas 
įvyko pries’ 600 metų Vilniuje ir Lietu
voj, randa atsakymą tik ką cituotuose 
apas’talo žodžiuose: "Argi nežinote,kad, 
mes visi pakriks’tytieji Jėzuje Kristuje, 
esame pakrikštyti jo mirtyje? ... esame 
taigi kartu su juo palaidoti, ir kaip Kris
tus buvo prikeltas is’ numirusiųjų Tėvo 
s’lovinga galia... galime gyventi naują 
gyvenimą. Kristus savo velykine paslap
timi įėjo į asmeninę Didžiojo Lietuvos 
Kunigaiks’čio ir jo tautiečių istoriją. Ir 
išsipildė pranašo Ezechielio žodžiai, 
kartojami šios dienos liturgijoje:

'Paimsiu jus iš pagonių, surinksiu iš 
visos žemės, duosiu jums naują širdį, 
įdiegsiu jumyse naują dvasią'.

Šios iškilmės drauge veda ir į tautą: 
'Jūs gyvensite žemėje, kurią daviau jū
sų tėvams; busite man mano tauta, o aš 
būsiu jums jūsų Dievas', pagal tą pačią 
pranašystę.

Kai klausomės pranašo žodžių — tę
sia Popiežius, -- mūsų mintys ir mūsų 
širdys skrieja į žemę, kuri nuo amžių 
yra apgyventa lietuvių tautos.

Brangūs broliai ir seserys lietuviai. 
Romos vyskupas, kaip šv. Petro įpėdi
nis, šiandien nuoširdžiai jus sveikina ir 
jums teikia, šioje Eucharistijoje, broliš
ką taikos pabučiavimą.

Visu savo širdies troškimu esu su ju

Brazilijos tautinė Marijos šventovė APARECIDA 
ir lietuvių pastatytas kryžius toje pačioje šventovėje. 
Kryžiaus iškilmingas pašventinimas bus sekmadieni, 
kovo 6 dieną 11 vai. VISI LIETUVIAI IR JU Bi — 
’ JULIAI YRA KVIEČIAMI DALYVAUTI;

Muotr. Petro Rukšio 
jimą, šį brangiausią turtą atsineštą iš sa
vo kilmės žemės. Ir jūsų parapijos, mo
kyklos, draugijos, kultūriniai židiniai ir 
katalikiški laikraščiai bei žurnalai yra 
apčiuopiama išraiška jūsų tikėjimo gy
vastingumo ir jūsų prisirišimo prie savo 
kultūrinių ir religinių tradicijų. Ir dau
giau: palaikydami tas tradicijas ir papro
čius, jūs praturtinote kultūrą tų kraštų, 
kur buvote priimti, kraštų, kurie tapo 
jūsų nauji namai...

Tai yra tinkamas jumo laikas atnau
jinti naujas, žavias savo tautos krikščio
niškas tradicijas: gerai išreikšti menini, 
kultūrini ir religinį jautrumą, kurį pavel
dėjote. Išsaugoti ir jungti į savo gyveni
mą tradicinius šeimos ir socialumo pa
pročius ir tą perduoti savo vaikams.

Taip pat sukaktuviniai metai yra lai
kas glaudesnio dvasinio solidarumo su 
Bažnyčia jūsų kilmės krašte. Parodyki
te savo paramą ar padrąsinimą savo bro
liams ir seserims, kurie ten gyvena, ypač 
tiems, kurie kenčia dėl savo tikybinių 
įsitikinimų... Jie žvelgia į jus su pasitikė
jimu, žinodami, kad juos stiprinate sa
vo malda.

3. Birželio 27 Popiežiaus audiencija 
išskirtinai lietuviams. Popiežius kalbėjo 
angliškai ir lietuviškai. Pats Popiežius 
pakvietė sugiedoti lietuviškai TĖVE 
MŪSLĮ.

Prie popiežiaus sosto buvo Vasario

mis. Šį troškimą nešioju savyje nuo 
niai; kiekvieną dieną maldoje lankau 
jūsų tėvynę.

Šioje maldoje ypač šiandien, prisi
mindama jus, jungiasi su manimi visa 
Bažnyčia; ypač Europos Bažnyčia jau
čia tamprius ryšius su jumis. Kaip tik 
reikšmingas šiandien beveik visų Euro
pos Episkopatų dalyvavimas. Visa tai 
.salto, kaip giliai mes jaučiame bendrys
tę ir vienybę su jumis.

Džiaugiamės jūsų tikėjimu ir jūsų
krikščioniška ištverme. Drauge su jumis 
išpažįstame, kad Kristus, kartą prisikė
lęs, daugiau nemiršta.

Meldžiame visagalį Dievą drauge su 
jumis, kad padarytų jus savo pašaukimo 
vertus ir savo galybe leistų jums įvykdy
ti gerus jūsų užsimojimus.

2. Man didelis džiaugsmas — kalbėjo 
Popiežius lietuviams skirtoj audiencijoj 
birželio 27 d. -- sveikinti jus šiandien, 
lietuvius brolius ir seseris, kurie atvyko
te iš įvairių pasaulio kraštų švęsti 600 
metų nuo jūsų mylimos tautos krikšto. 
Jūsų buvimas čia Romoj yra iškalbin
gas ženklas Bažnyčiai ir pasauliui: ženk
las jūsų ištikimybės savo mylimam gim
tajam kraštui; ženklas jūsų gilaus prisiri
šimo prie tikėjimo, kurį jūsų protėviai 
gavo prieš 600 metų; ženklas jūsų mei-’ 
lės katalikų Bažnyčiai ir Petro Įpėdiniui, 
kuris yra regimas šaltinis vienybės visos 
Dievo tautos.

Jūs išsaugojote savo katalikišką tikė-
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16 gimn. orkestras ir šokėjai, kurie Po
piežiui uždėjo lietuvišką juostą. ’Šokė
jai prie sosto (pirmą kartą Lietuvos isto
rijoj) puikiai atliko keletą liet, šokių.

Sekmadienį, birželio 28:.viso minėji
mo pagrindinė.daiis. Aikštė ir šv. Petro 
bazilika atrodę koks lietuviškas sodžius. 
Net įr žandarai šveicarai kalbėjo lietu
viškai'.

Popiežius su kėliais šimtais dvasiškių 
pravedė pamaldas. Visas diplomatinis 
korpusas, keliolika kardinolų sėdėjo 
prieš altorių. Vysk.. Vaičius iš Lietuvos 
aptarė arki v. J. Matulaičio gyvenimą ir 
prašė Šv. Tėvą, kad jį paskelbtų palai- . 
mintuoju. Kai Popiežius iškilmingai iš- . 
tarė paskelbimo žodžius, sugriaudė cho
ro tris kart galingas amem, nušvito alto
riuje 8 m. augščio naujojo Pa.ai mintojo 
paveikslas ir nuaidėjo tūkstančių dalyvių 
griausmingi, ilgi plojimai.

Tęsiamos pamaldos.. Gieda Chicagos 
operos choras pakaitomis su bazilikos 
"voci bianche",.tikinčiųjų maldos lietu
vių, lenkų, ispanų, prancūzų, ukrainie
čių, anglų, portugalų, italų kalbomis, 
bet vis lietuviška mintimi. Atnašos iš 
Lietuvos, iš Šeini jos, iš kitų kraštų.

Apie 100 kunigų dalino komuniją.
Po Mišių, iš kambario lango, po An

gelus, pop. vėl paminėjo lietuvių jubilie
jų, naująjį Palaimintąjį, Marijos švento
ves. Jaunimas pašoko tautinių šokių. 
Nuo bazilikos balkono iki vėlyvos nak
ties apšviestas spindėjo pal. Jurgio M. 
paveikslas.

Po piet: akademija-koncertas Pop. 
audiencijų salėj; vakare-naktį: Romos 
imperatoriaus Adriano pilies soduose 
liet, "gegužynė"; koncertas, tautiniai 
šokiai, vakarienė lempų šviesoje, kaip 
prieš 2000 metų. Sekančiom dienom: 
naujojo Palaimintojo minėjimas Marijos 
Didžiosios bazilikoj lietuviška i-angliš
kai, itališkai, lenkiškai.
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Pagrindines iškilmes italų FV rodė 
tris valandas. Vatikano radijas 30-čia 
kalbų, Vatikano įvairiakalbė spauda, 
italų ir kitų kraštų laikraščiai musų iš
kilmes plačiai atžymėjo.

Po iškilmių girdėjosi sakant: Lietu
va dar niekada neturėjo tokios propa
gandos. Ne tik laisviesiems, bet ir pa
vergtiesiems tautiečiams buvo nepapras
tai gaivus įvykis.

Ir taip galutinio Lietuvos krikšto ži
nia, mūsų Palaimintojo vardas, o kartu 
ir Lietuvos garsas, ne tik siekė platųjį 
pasaulį, bet ir pasilieka šviesiuose Lietu
vos istorijos puslapiuose.
SOVIETU PASTANGOS LIUKSEMBUR 
GE ĮTEISINTI LIETUVOS OKUPACIJĄ

Praėjusių metų spalio-lapkričio mėn. 
Liuksemburge vyko "Sovietų Sąjungos 
Dienos", kurių metu ypatingas dėmesys 
skirtas Lietuvai. Paaiškėjus šiam Sovietų 
užmojui, Liuksemburgo sociai-krikščio- 
nių partijos atstovė Viviane Reding ir li
beralų frakcijos pirmininkė Collette 
Flesch paklausė užsienio reikalų ministé
rio Jacques Poos'o, ar Liuksemburgo vy
riausybė laiko Lietuvos įjungimą į Sovie
tų Sąjungą teisėtu, ar ji talkins sovie
tams šių "dienų" ruošime, ir ar vyriausy
bės atstovai dalyvaus jų atidar> me. Savo 
atsakyme Jacques Poos oabrėžė, kad 
"Liuksemburgas, kaip ir dauguma laisvų 
Europos valstybių, niekad formaliai ne
pripažino trijų Pabaltijo valstybių įjungi
mo j Sovietų Sąjungą".

Ryšium su šiais įvykiais, Liuksembur-
go spaudoje pasirodė daug straipsnių ir 
laiškų Lietuvos ir Pabaltijo klausimais. 
Kai kurie skaitytojai palygino nacių oku
paciją Liuksemburge su sovietine Pabalti- kentėjo. Debar lletuvlàka kny~

ga stovi Ir dulka kioskų lenty» 
nose, laukdama, kol kas M 
nupirks.

jo okupacija. Dienraštis Luxemburger 
Wort apžvelgė Lietuvos istoriją ir sovie
tų pastangas nuslėpti tiesą apie Lietuvą. 
Vienas skaitytojas, pripažindamas, kad
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Lietuva kadaise priklausė caro imperijai, 
priminė, jog ir Liuksemburgas priklausė 
vokiškajai Romos imperijai ir vokiečių 
sąjungai, bet tai jo nepadarė Vokietijos 
dalimi. "Maža^tauta, kuriai grėsė pana
šus pavojus, neturi teisės užmiršti kitų 
tautų, kurios karui pasibaigus neatgavo 
savo laisvės", rašė jis.

Lietuvos klausimui iškilus Liuksembur 
go parlamente, Sovietų ambasadorius 
Kano Babinovič Andomianas pareiškė, 
jog tas klausimas tiesiogiai liečia Sovietų 
Sąjungos suverenumą ir jos sienų integra
lumą. Ambasadorius teigė, jog: (a) Nuo 
II-jo pas. karo pabaigos Liuksemburgo 
vyriausybė niekad nebuvo iškėlusi (ir ne
galėjo iškelti) Pabaltijo klausimo; b) šia
me laikotarpyje Liuksemburge lankėsi 
sovietinio Pabaltijo parlamentarai bei an
sambliui, ir niekas dėl to neprotestavo; 
c) negalima paneigti pokario Europos is
torijos ir jos "realybės": Helsinkio aktai, 
kaip ir daugelis kitų' dokumentų, pripa
žįsta Europos sienų neliečiamumą.

Sovietų Sąjungos ginti stojo ir Liuk
semburgo komunistų partija, kaltinda
ma nepriklausomos Lietuvos vadus ben
dradarbiavimu su naciais, o Lietuvos gy
nėjus Liuksemburge profašistais.

Liuksemburgo įvykiai yra pamokan
tys. Kaip nurodė sovietų ambasadorius, 
liuksemburgiečių simpatijos Lietuvai 
neatsirado staiga. 1980-ais metais užsie
nio reikalų ministerijoje apsilankęs VLI- 
KO pirmininkas būvu priimtas vėsokai. 
1983 m. sausio men. V LIKO atstovams 
dalyvaujant Strasburge, buvo priimta 
pirmoji rezoliucija Pabaltijo valstybių 
nepriklausomybės atstatymo reikalu. 
Tais pačiais metais VLIKAS Liuksem
burge atstovavo Lietuvą Pasaulio Anti
komunistinės Lygos suvažiavime. 1985 
m- Europoje plačiai nuskambėjo pabal- 
tiečių suruoštas Sovietų Sąjungom teis
mas Kopenhagoje ir taikos bei laisvės iš
vyka Baltijoje. Liuksemburgas yra geras 
šių pastangų sėkmingumo pavyzdys. Lie
tuviai turi dar uoliau sekti soaudą bei 
įvykius ir apie juos informuoti, kad so
vietų melo ofenzyva ir kultūrininkų pa
naudojimas okupacijos įteisinimo tiks 
lams nepraeitų tyloje. (ELTA;

Už lietu v lėkę knygą ir spaudę 
lietuviai tiek daug kovojo Ir
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''GAVAU I KAILI - l SVEIKATĄ" nis nužudymus KGB. Jis buvo dešimtine- savybę, stangriąsias raudonųjų kraujo ru
(Vilnius, 1988 vasario 10) Lietuviu 

Informacijos Centras praneša, kad šeš
tadienį, vasario 6, Nijolė Sadünaité Vil
niaus gatvėje buvo užpulta ir primušta. 
Anot pačios Sadūnaitės, du vyrai ją pa
sivijo einančią šaligatviu prie Adomo 
Mickevičiaus paminklo, kur pradėjo ją 
kumščioti. Telefonu iš Vilniaus ji sakė, 
kad "gavau i kailį - i sveikatą".

Sadünaité ruošėsi tą dieną vykti į Ru
daminą paminėti a.a. kun. Juozapo 
Zdebskio dviejų metų mirties sukaktį. 
Pasimeldus tą rytą apie 10:30 vai. ryto 
Aušros Vartuose, ji sustojo netoli Fi.hc r 
monijos prie telefono budeliu, kur sek
lys ją atrado besikalbančią telefonu su 
broliu (Sadūnaitę pastaruoju metu ypa
tingai atidžiai seka saugumiečiai bei jų 
mašinos/. Jai atsigręžus į jį, ji šyptelėjo. 
Sekliui surikus "Ko šypsais? " Sadunai-

čiais persekiojamas. 3-4 mašinos nuolat 
jį sekė, buvo apdegintas..."

Sadünaité taip pat patvirtino, kad vi
si planai dėl Vasario 16-tosios tebegalio
ja, kad bus stengiamasi taikingai padėti 
gėles prie Basanavičiaus kapo ir kitų pa
minklų. "Provokuotis nesileisim; jeigu 
bus kordonai, per jėgą nesiveršim — nuei
sim tada į bažnyčią," baigė Sadünaité.
ŽUVIENA GALI PRAILGINTI 

GYVENIMĄ
Žuviena yra pūna proteinų, vitaminų, 

mineralų ir turi mažai cholesterolio. 
Žuvienos alyva (riebalai/ turi specialių 
savybių, kurios pasirodė labai pajėgios 
(powerful) sridies saugotojos. Tyrinėto
jai ir gydytojai primygtinai ragina atsisa
kyti gyvulinės mėsos ir valgyti lašišą, sar
dines ir kitokią žuvienę.

tė užklausė: "Tai ką, šypsotis uždraus
ta? " Jis tada pagrąsino "Užmušime".

Sadūnaitei pakabinus ragelį, ji užtiko 
draugę einančią iš bažnyčios, su kuria 
nusileido prie rusų cerkvės ir toliau ėjo 
link Adomo Mickevičiaus paminklo per 
rajoną, kur tuo metu nebuvo nei vieno 
žmogaus. Netrukus, apie 11 vai. ryto, 
pasigirdo, kad kasnors jas vejasi. Pasiro
dė ankščiau sutiktas seklvs, tik ką grasi
nęs Sadūnaitę mirtimi, ir kitas jaunas 
vyras. Jiedu įsibėgėję Sadūnaitę su drau
ge aplenkė, ir tas, kuris ją žadėjo užmuš
ti, pradėjo ją kumščiais daužyti iš prie
kio, tarp krūtinės ir pilvo, "taip kvalifi
kuotai, kad atėmė kvapą"

Sadünaité iš skausm susilenkė ir nei 
ji nei kiti nepastebėjo, kad nuo Šv.Onos 
bažnyčios jų link važiavo privatus raudo
nas Žigulis, kuris sustojo prie pat jų. Ke
leiviams atidarius duris, vyrai pabėgo. 
Mašjnoj sėdintys trys rusai - vyras ir dvi

Pavojus gauti širdies priepuolį žymiai

tuliukų ląsteles padaro "lankstesnėmis" 
tuo palengvindamos jų tekėjimu kraujo 
indais.

Oregono sveikatos mokslų universite
to profesorius dr. William Connor surin
ko grupę žmonių, turinčių hiperlipidemi 
ję (aukštą kraujo riebalų koncentraciją' 
ir davė jiems (maitino) po svarą lašišie- 
nos per dieną. Netrukus visų cholestero 
lio trigliceridų ir lipopratemų koncentra
cija praskydo. Juo didesnė buvo juose 
kraujo riebalų koncentracija, juo drama 
tiškenis buvo pagerėjimas", - teigia dr 
Connor.

Sudaręs kitą žmonių grupę, turinčią 
aukštą koncentraciją cholesterolio ir gli- 
ceridų, dr. Connor tikrino skirtumą tarp 
neprisotintų (polunsaturated; augalinių 
riebalų ir žuvų alyvos. Pastaroji buvo 
nuo dviejų iki penkių kartų veiksminges

moterys, šoko klausti "Kas čia darosi? " 
Kai Sadünaité šiek tiek atsigavo, ji jiems 
atsakė: "Perestroika -- persitvarkymas". 
Jiems pasikalbėjus ir nuvažiavus, Sadü
naité skausmuose parėjo namo.

Sadünaité sako, kad "visų nuotaikos 
labai geros. Pati geriausia --- tai mano... 
Jeigu m<_ne užmuš, kaip kad jie žadėjo, 
ar ten kokią avariją padarys, žinokite be 
jokių abejonių, tas viskas KGB darbas. 
Kaip pvz., kun. Zdebskio ši m ta procente

■

sumažėja tik du kartus per savaitę valgant 
žuvienę. Kodėl taip atsitinka? Todėl, 
kad žuvienos nepersotintuose riebaluose 
esančios Omega-3 alyvų rūgštys pakeičia 
kraujo cheminę sudėtį ir pašalina širdžiai 
pavojų. Žuvienos riebalai (alyva/ taip pat 
gali apsaugoti ar pagydyti nuo visos eilės 
ligų. Skaitant migreną ir reumatinį artritį, 
Ilinojaus universiteto chemikas Wiliiam 
Lands sako: "Moksliniu požiūriu vertinau 
žuvų alyvos gydomoji galia yra tiesiog jau< 
dinanti".

Kodėl žuvienos valgytojai ilgiau 
gyvena už gyvulienos valgytojus?
Per eilę metų arterijose nusėda ir prie 

sienelių prilimpa dumblo pavidalo tiršti
mas, susidedantis iš cholesterolio ir kitų 
kraujo riebalų. Tokių aplinkybių vysty
mosi raidoje atsiranda arteriosklerozė, 
kuri yra preižastis 50°/o visų mirčių 
Amerikoje.

Arterijai siaurėjant, riebalų "kamštis" 
gali ją visai užkimšti ir sustabdyti krau
jo tekėjimą. Pasekmė — širdies priepuo
lis. Žuvų alyvos gali apsaugoti nuo tu 
štai kodėl: mažina cholesterolį; neutrali
zuoja pavojinguosius lipoprotinus, kurie 
lipdo cholesterolį prie arterijų sienelių: 
mažina trigliceridus (kita kraujo riebalų 
rūšis), kurie širdžiai taip pat pavojingi; 
veikia ląsteles, gaminančias cholesterolį, 
ir panaikina jų sutirštėjimo bei lipumo

COMERCIAL
BEBIDAS FINAS EM GERAL, NACIONAIS E ESTRANGEIRAS

WISKIES " CHAMPANHES - CONHAQUES - LICORES - AGUARDENTES 
^JQlsÈ* CERVEJAS -• REFRIGERANTES - SUCOS - AGUAS MINERAIS - ETC.

ACEITAM-SE ENCOMENDAS PARA FESTAS EM GERAL 
ČASAMENTOS. BATIZADOS, ANIVERSÁRIOS, CONFRATERNIZAÇÕES, ETC.

PROGRAME SUA FESTA E
DEIXE AS BEBIDAS SOB NOSSA RESPONSABILIDADE.

Rui Minsiąs. 7 - CEP 03140 - Fone; 215-6227 - Vila Zelina ■ S. Paulo
K9MR9S3I

nė, sumažinusi cholesterolį ir trigiicen
dus net 45°/o. "Žuviene, yra gyduolė v* 
sam kūnui" — sako Albany medicinos k 
legijos prof. dr. Joel Kremer.

Kokią ir kiek žuvienos valgyt--’
Visokia žuviena: gėlo ir su raus vandei 

riebi ir liesa, šviežia ir šaldyta uur* gydo 
mųjų savybių. Tačiau žuvys, pagaunu k 
šaltųjų žemės sričių jūrose, kaip lašišos, 
makrėtės, tuna, sardinės, turi daugiau 
nuostabiųjų (gydomųjų/ Omega-3 riebai 
nių rūgščių. Net krabai, mažieji jūrų ve
Žiūkai ir kiti jūrų vėžliniai gyviai turi di 
delį kiekį gydomųjų Omega-3 riebalinių 
rūgščių, o choelsterolio — mažiau negu 
vienas kiaušinis.

Tyrinėtojai nepataria vartoti sveikai 
maisto parduotuvėse (Health Food st .• 
res) gaunamų žuvies taukų. Dr. C nnor 
pabrėžia, kad tik tie Žmonės yra jų reiI 
lingi, kuriems gydytojai prirašo.

Kiek žuvienos valgyti?
Žuvienę vietoj gyvulienos reikėtų v- 

gyti kelis kartus per savaitę. Amerikie 
čiai vidutiniškai žuvį valg:> tik vieną 
kartą. Minėtas {Ilinojaus universiteto c 
mitas mokslininkas pataria va įgyt? du 
tris kartus per savaitę.

Mitybos žinovai pataria žuvį gamini 
(steam), kepti (baking), krosnyje ar n( 
virbalų kepti (grilling).

(Iš "Pensininko" 1986 m. gruodžio 
nr. pagal "Parade" magazine) •

"Tėviškės Žiburiai" ____

" Dra. HELGA HERING
MÉDICA - GYDYTOJA

HOMENS SENHORAS CRIANÇAS

R.ua Quartim Barbosa. 6 - B. do Limão
Fone: 265-7590

De 2a a 6a. das 8 às 12 hs. e das 14 às 18 hs.
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' tęsinys iš praeito nr.) Janina Valavičient

Sekančios dienos pavakary važiuoja 
me i Santiago miestų - j šiaure apie 
1200 km Vienintelis greitkelis "Pana 
mericam • kuris kerta Čile išilgai. Au 
tobusas Muksusinis su TV, patogiais to 
teliais, kurie naktį pavirsta į tikras lovas. 
Stebim gomrą vietovaizdžius. Ištisos 
plantacijos cukriniu runkeliu; bulvių, ru 
giu ir kviečiu taukai Namai gražūs, tvar 
kmgi, aps >dmti gėlėmis ir sodais. Auto 
buso vairuotojai simpatiški vienas vu 
kiečiu kurnės dar kalbąs vokiškai, jo se 
nelis atvažiavęs prieš 100 metu/ o kitas, 
tamsus brunetas gražaus veidu indėnu 
kurnės Vakariene autobuse šilta, skani, 
geriame čiiemšką "pisco" su citrinos 
sunka skanu, nuotaika gera, bendrau 
jam. s’posaujame. Musu grupe labai links 
mo daug jaunimo, daug dainų, daug 
krykštavimo PirmM valandą nakties, po 
filmo vis. staiga nutyla ir, turbūt užmie 
ga

Aštunta valandą ryto pasiekiame 
Santiago miestą Netikiu, kad ir aš mie 
gojau, kad nepajutau šios kelionės Su 
stojame viešbutyje, kuris randasi pačiam 
miest , centre Visi pasiskirsto po iš 
anksto iuu paskirtus kambarius, apsitv^r 
kum u ,kumabe pasižvalgyti pu miestą. 
Stebime daugybe žmonių, krautuvių, 
judėjimą Viskas mirga, visi eina, skuba, 
perka nešas» Kažkas iš vietiniu paaiški 
na, kad čiiena» turi būtinai įsigyti nauja 
rūbą Nauju Metu išvakarėse. Užtai visi 
stengi .si daugiau . r mažiau ,.psipirkti 
Ir mes žiūrinej^me prekes - lyginame 
kainas skaičiuojame. Ypatinga dėmesį 
atkreipia iš vietinio akmens-tapislazul* 

pagamino suvenyrai, auskarai, žiedai 
rjktmukai Krautuvės perkrautos impor 
tuotomis prekėmis Gali, prieinamomis 

^kainomis pirkt» šveicariškus sūrius.
prancŪ4iškus gėrimus, ar daniškas silkes. 
Aišku. Sac Pauly mes irgi turime impor 
tuotu prekių, bet kainos yra neprieina 
mus, - čia rodos, normalios. Mat muito 
mokesčiai pas mus yra 400 — 500 °/o 
didesni negu kad vietiniu prekių kainos.

Važinėjame po miestą. Mūsų gidas 
Edmundo - gerai išsilavinęs istorijos mo
kytojas gimnazijoje, pasakoja Čilės isto
riją nuo pat 1453 metu, kada oficialiai 
buvo atrasta Čilės teritorija. Karai su in
dėnais, kovos dėl nepriklausomybės; ir 
labai subtyliai prasitaria apie dabartinę.
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AUTOMOBILIAMS

LIPINĖLIUS - Adesivo» 
SKYDELIUS su grandinėlėmis 
Chaveiros com emblema Vytis.

ŽV. KAZIMIERO PARAPIJOJ

politinę’padėtį: "Norėtųsi daugiau lais
vės, daugiau demokratijos", Mes nepro- 
vokuojam tylim ir, rodos, savu tylėji
mu jam pritariam

Kopiame i vieninteli 300 m. aukščio 
kalną Santiago mieste - švento Kristu
po kalną su didžiule šventove ir Svč. Mer
gelės Stovyla Žvalgomės p<j apylinkes: 
Santiago miestas apsuptas pliku vulkani
niu kalnu n kenčia nuo amžinu žemės 
drebėjimu, karta h gana stipriu, ir silp
nesniu beveik kasdieną. Lankome Isto
rini Cues Muziejų - pasimokiname dau
giau istorijos, pasižiūrime į tautos hero
jus. Vienoje nišoje mano vyras atranda 
Ignu Domeikos biustą. Apžiūrime, pasis
kaitome legendą: Lenku kilmės Santia
go universiteto Rektorius nuo 1867- 
1883 metu, geologijos ir minerologijos 
tyrinėtojas Jo vardu yra pavadinta vie
tovė ir kalnus. Dar keletas biografiniu 
daviniu ^pie Lietuvą nei žodžio. Pasi- 
vaikšči ojame po svarbiąsias aikštes, užei
nam i Katedrą, įeiname į didesnes krau
tuves. Gatvės apsodintos medžiais, žmo
nių minios ir minios. Grįžtam i viešbutį 
šiek tiek pavargę. Temperatūra 32° C, į 
vakarą oras atvėsta - naktys šaltos — 
12° C Vakare vykstame pasigrožėti čilė- 
niškais šokiais 'Cueca" ir dainomis. 
Puiki vakarienė, vynas, opektaklis už
trunka apie 3 valandas — be pertraukos 
- įvairūs artistai, dainos, šokiai. Ritmas 
nepaprastas visos pietų Amerikos tau
tos buvo pagerbtos: boliviečiai, urugva
jiečiai argentimečiai, venezueliečiai, ko- 
lumbiečiai ir aišku, brazilai. Kai užgro
jo sambą, tai nei vieno svečio neliko 
prie stalo visi pakilo ir išėjo šokti... I

Sekančią dieną aplankėme Valparai
so uostų ir šalia Vina del Mar kurortinę 
vietą. Žiūrėjome i šaltas Pacifiko ban
gas ir fotografavome besisupančius ant 
bangu pelikanus. Ant netolimus uolos 
saulėje šildėsi didelė ruoniu šeima. Vie
ni gulėjo išsitiesę, kiti landžiojo po uo
las. Koks egzotiškas vaizdas. Vanduo 
kaip Baltijos Jūroje - pasiekia vos ne 
vos 17 - 18° C. vasaros pabaigoje. Ma- 
tosi nedidelis būrys vasarotoju, kurie toli, toli...
nedrąsiai bando maudytis. Smėlis šiurks- Kelionė i São Paulo lėktuvu at, ode 
tus, daug akmenų, vėl lyginu musu Bra- rurnpa; nereikšming). tik dar kok- p,,, 
zilijos baltą, smulkų smėli ir šiltą pajūr(. ,a|andį mus :avėjo And(J kalnu va„(1a

Vina del Mar žymi kurortinė vieta,kur

POSTO DE SERVIÇOS
SOUZA

Rua Voluntários da Pátria, 1275 
Santana Tel. 2904899

susirenka tarptautiniu lygiu artistą1 
dainininkai ir atlieka festivalius ,drT 
yra pastatytas didelis atviras teatras •• 
akustinė scena eukaliptu miškely Pal' 
ęiai buvusiu Čilės aristokratu daba» i-a 
versti į muziejus ir veišbučius pens»* 
nus. Gėlių begalybės Žydinčiu r -žm i 
džiulės klombos. Klimatas geras 4 
tu laikai labai pastovūs - vasara lieta-• 
nedaug, pavasari ir rudeni daugiau 
mą - sniego gerokai. Nauju Metu 'Sva* 
riu, dieną praleidome žymiausioje 
Ski vietovėje Portillo 150 km -u. 
miesto | šiaurės rytus, i An du viršų •«- 
Paskutinius 30 km teko važiuot• ziq 
gu keliu, kadangi smarkiai teko >p! 
i, kalną. Pasikėlėme apie 3000 n 'il
gais kalnais, tamsios spalvos, be med.'i. 
be augmenijos, be nieko Laba-šiu’o» 
vaizdas. Kalnai nežmonišk» su paimu 
viršūnėm. Musu, gidas, didelis sk» meqt 
jas, pasakoja mums apie žiemos qm « 
kada snigo prikrenta iki 15 metui am»1 
tumo, ir kada pravažiavimas daros» Ph 
veik neįmanomas, kartais vartoja n?- 
helikopterius, kada padėtis būna oav<« 
jingesnė. Sunku įsivaizduoti Vis 
pam" ir "lipam' zig-zagais i viršų bta 
ga prieš mūsų, akis atsiveria didele pi. «k- 
tuma, kurioje matosi viešbutis mažink? 
namukai, administracijos rūmą, did 
lis baseinas aptvertasstiklinepneda»»qa 
(apsaugai nuo šalto vėjo) ir už viesbm 
-ežeras kaip veidrodis, kuriame ais-s|.. 
di kalnu, kontūrai su sniego viršūne»- 
Mus pasitinka du didžiuliai aptingę - 
Bernardo šunys nelabai kreipda»" 1» 
šio i paklydusius svečius vasaros '->• 
Apžiūrinėjame visą viešbuti ape»»»am. 
aplink, nei vienos gėlytės, ne» vien» ? 
pelio, nei medelio nič mek(» ’ “ 
dos lavos smėlis šiurkštus akme-.u 
tas. Stengiamės įsivaizduot tą visą n? 
noramą pridengtą didžiuliu snp.gi • . >• 
tu. Sunkoka. Saule stipr vejas ša,r^ 
ežero paviršiuje piudunupa ne»š’ m. 
sniego gabalai

Kai grįžtame atgal viešbui ;.i 
tesi Nauju Metu išvakaru.. švem-^- 
nuotaika. Sutikome Naujus Mems 
mingi, patenkinti hnlėdami vien ' 

sveikatos ir laimes, pr

simindami savuosius, pasilikusius -mu



(2042; 1988.11,25

Juozas Daugėla

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
DEŠIMTIES METU SUKAKTUVIŲ 
PAMINĖJIMAS S. PAULO LIETU
VIU KOLONIJOJE

(tęsinys iš praeito nr i
Tam tikslui numatyti erdvu bu- 

ią u kiek galima papuošti <r pa
čias iškilmes švęst* maždaug tokia 
programa

O Gabesniam pasakyti tai die
nai pritaikintą prakalbą,

?> sugiedoT himną "Lietuva Tė
vynė Musu

3* Padeklamuot- patrijotiniu ei 
•učių, pasirinkus iš Maironio, 
Vaičaičio rinkimo linksmesnes,

4) Protarpiais sudainuoti tautiš
ku dainelių,

5i paskaityt, ką nors iš Lietu
vos kovu už nepriklausomybė, 
spaudos draudimo laikais 
1918-28 m

PLB-nés vice-pirmininké MILDA LENK AUS 
KIENÉ skaito paskaitą Vasario 16-sios minė 
lime V Zelinoj. fsiuotr. Petro Rukšio

Vlado Putvinskio, Lietuvos Saulių 
Sąjungos įkūrėjo ir jos Garbės 
nario ir Garbės Pirmininko ir 5) 
Kauno, laikinosios sostinės, vaiz 
das.

Lietuviu spaudai ilgiausiais ir 
turtingiausiais straipsniais smulkiai 
aprašė tuos praeities kūrimosi su n 
kius momentus, kada Lietuva, ga 
įima sakyti, iš nieko, šiandien 
virto nepriklausoma valstybė.

TO metu Lietuvos Nepriklauso 
mybės sukaktuvių minėjimas São 
Paulo lietuviu kolonijoj, Brazilijoje 
liepos 14 dieną taip įvyko

"Lega Lombardą" salėj prieš ke 
lias dienas pradėti puošimo darba* 
Pynė vainikus, darė naują uždangą 
piešė paveikslus, salėje pristatyta 
keli šimtai kėdžių- Vidurdieny v 
giai 12 vai., salės fronte, pačia 
me centre, iškabinta didelė, graž1 
tautiška vėliava, lengvo vėjelio pu 
čiama, pamažu plevėsavo, keisda

6) gražia- pažaisti tautišku žai 
dimu-

Žodžiu, sudarant programą, im

1928 m. liepos 8 d., Tautos 
šventei artėjant, vietos lietuviu 
spauda plačiausiai nušvietė tas kliu

masi gražiomis spalvomis, trauke 
kiekvieno praeivio akį, džiugino 
lietuvį. 7 vai. vakaro, salės puoši

ris tokius dalykus, kurie daugiau- tis. kurias šventei ruošiantis "Auš- mas baigtas. P. Juozas Januškis
šia atitiktu šventės nuotaiką.

(□eistma, kad visur, kur tik 
bus liepos 14 dieną švenčiama 
10 metu Lietuvos Nepriklausomy 
bes sukaktuvės, būtu, kas aprašy 
ru tos šventės eigą ir prisiųstų

ros" komitetui darė komunistai, 
su V. Zarakausku pryšaky, kurie 
1928 m. liepos 7 d. Tautos šven
tės 'švakarėse, savo šlykščiais lape
liais kvietė visus atsilankyti pas 
įuos. komunistus j vakarėlį.

vadovavęs tam darbui, apsidairo 
ar dar ko nepamiršta, skuba per 
sirengti, atsikvėpti iŠ po keliu ne* 
nuilstame ir sunkaus darbo valan 
dp. Visa tvarkoj. Scenos uždanga 
nauja, vidury aukaras su užrašu

iaikraščio redakcijai
Šventės rengimo komisija karš 

ta» ragina visus Brazilijos lietuvius 
k iriuos tik pasieks šis 
•ūmas, kiek tik leidžia 
pažymėta čia programa 
gražiai susiėjus atlikti, 
nės kad iūs broliai ir 
'aviai toli gyvenantieji 
✓iu kultūrinio centro 

miesto atsiliepsite 
paraginimą >r liepos 
•numis, sanpauliečiais,

1928 
šventei 
išėjo 8 
kaimais 
mis.

publikos 
buvusiu 
niaus ir

Lietuvos Res 
A. Smetopos, 

Dr. Kazio Gri 
Stulginskio, 
vienas origi 
Vilniaus vaiz

mūsų ragi 
aplinkybės, 
visiems 

Mes tiki 
sesės, he 

nuo lietu 
São Pau 

šj musu 
dieną su 

kartu minė
site tą didelę lietuviu tautos šven 
tę TESUVIENYS BRAZILIJOS 
HE TUVIU JĖGOS IR SlRDMS 
i i EPOS 14 DIENA I VIENĄ, 
GRAŽIA LIETUVIU TAUTOS 
DŽIAUGSMO HARMONINGĄ 
NETĄ" 

Bilietu kaina jeiti j teatrą 
vo nustatyta nuo 12 iki 5
Bilietus iš anksto buvo galima nu-

m. liepos 14 d. Tautos 
pagerbti lietuviu laikraščiai 
puslapiu, pasipuošę atatin 

atvaizdais bei iliustracijo
tarp kuriu jdėta atvaizdai pi r 

dabartinio 
Prezidento, 

Prezidentu. 
Aleksandro

Siu atvaizdu apačioj 
nalus musu sostinės 
das. Jo viršui toksai užrašas "Šie 

apačioj parašai 
tamsiais, lyg dū- 
miega giliai" 

vaizdai: 1) a.a.
Ba

VIE-

bu-
It.

kiant Vilniaus" o 
"Naktis jj rūbais, 
mais, dengia... Jis 

Taip pat įdėta 
Lietuviu Tautos Patriarko, Dr
sanavičiaus, 2) Buvusio Lietuvos 
Ministério pirm. Prof. A. 
maro, 3) Lietuviu Taytos 
16 d. Vilniuje paskelbtą 
Nepriklausomybės aktą 4)

Volde- 
vasario 

Lietuvos 
a. a.

lį "P.A. L", redakcijoj ir "Auš
ros būstinėj, Rua dos Andradas 
Nr. 44. III aukšte kasdien nuo 
5 iki 8 v.v. ir kitose vietose. 
Provincijos lietuviams buvo praneš
ta, kad, jei kuris norėtu šioj 
šventėj dalyvauti, turi iš anksto 
apdraustu laišku prisiųsti pinigus, , 
ir bilietai jiems bus išsiųsti, prieš 
šventę viena savaite anksčiau. QE3

Rua Solon, 773 
CEP 01127

AMZIE

"Amžius budėję, laisvę laimėjom 
per aukas ir pasišventimą" Aukš 
tai matėsi Gedimino pilis, o že 
mai iš kairės, ties aukuru, lietu 
vaitė tautiškais rūbais, laikė lietu 
višką vėliavą. Scenos arka juose 
gražus žalumynu vainikas, viršuj 
ties viduriu, vainiku apjuosta isto 
rinė Brazilijos lietuviu pirmoji Vy 
tis ir šviesos numeriai, šventės 
simbolis "1918 - 1928" m Ša 
lia scenos arkos nupiešti Dr Ba 
sanavičiaus ir Dr. V Kudirkos 
paveikslai, lenta su parašu Lie 
tuviais Ssame mes gimę, lietuviais 
turime ir būt", Iš abieju scenos 
pusiu fronte plevėsavo naujos vė
liavos: Lietuvos ir Brazilijos Salę 
puošė iš centro girlandos, trys 
tautiniu spalvų sukombinuoti su 
sukti kaspinu ruožai, išsišakodami 
i šalšs, užėmė visą salę.

- (bus daugiau i

GIRCKUS&CIA. LIDA.
'MODAS

MASCULINA E FEMININA!

Fone: 221-6377 
São Paulo — Capital

Bom Retiro



LIETUVA VĖL BUS LAISVA
Lietuviu tautos padėtis šiuo metu yra* 

sunki Lietuva yra agresijos auka, apie ku 
rią pasaulyje vis daugiau ir aiškiau kalba
ma, kad ji turi būti iš prievartos išlaisvin
ta. Lietuva niekada ir niekam neprimetė 
jungo, kuris jai pačiai buvo nekartą už 
krautdS ir dabar nepakeliamai ją spaudžia 
Nežmonišku būdu sovietinė Rusija nori 
tvirtai pastatyti savo koją prie Baltijos 
manu J’ turėtu ten palikti net ir tada, 
kai Rusijoje pasikeistu režimas Tuo at 
žvilgiu kone visu rusu mintys sutampa. 
Bet tai yro priešinga ir lietuviu tautos 
aspiracijoms «r tarptautinės teisės pripa 
žintam 'aisvo tautu apsisprendimo prin 
cipui

Vasario 16-sios aktu buvo užakcentuo 
tas istorinis pagrindas tauta, kuri turėjo 
praeityje stambu valstybės centrą, spin 
duliavosi i visą rytu ir vakaru Europą, 
neateina kurti visai naujos valstybės su 
nauju cenferu. bet telkiasi apie didžiųjų 
jos kunigaikščiu ir politiku buvusi židinį 
Vis dėlto ši Hetuviu tautos teisė istoriniu 
jos varžovo buvo jėgų sutrypta. Vasario 
16 akto 'Storiniu pagrindų daug kas ne 
žinojo ir i tdi nesigilino. Šiandien jau ge 
nau žinoma, kad prie Baltijos marių, 
buvo atsikūrusi ir gražiai tvarkėsi viena 
senųjų ir didžiųjų Europos valstybių 
Dėlto Vasario 16 aktas, ištartas žodžiu, 
turėjo būti paremtas ir savanoriu krauju, 
kad jis taptų kūnu Jis tapo Nepriklauso 
ma Lietuva

Nepriklausomybės kovų vaizdai rodo, 
jog lietuviai vieni be svetimos pagalbos, 
faktiškai nugalėjo visus tris jsibrovėlius 
rusus bolševikus, baltuosius rusus ir len 
kus

Sunkiai iškovotoji Lietuvos Nepnklau 
somybe truk' - vos tik 21 metelius Istori 
ja kartojas* Rusai vėl pagrobė Lietuvos 
žemele Kultūrinėj dirvoj sparčiai dirba 
ir Lietuvos reikalus kelia lietuviai laisvam 
pasauly Nepriklausomybės saulės gaivm 
ti. dar 'dbiau pamilę laisve ir gimtąją sa 
vo žeme maitintoją.

Pavergtoji Lietuva šiandien turi drau 
gų. Išsivadavimo sėėkia ne viena lietuviui 
tauta, bet daug tautų. Taigi, šioje atkak- j 
lioje kovoje dėl laisvės ir šviesios ateities ■ 
lietuvių tauta šiandien nėra viena... Skais-i 
tus idealizmas, geležinė valia bei ištvermė 
pasieks tikslą: Lietuva vėl bus laisva.

Vyturys

Į GHGPPERU
|MsE5GGH@PP

GHOPP -PIZZA-QUEIJOS - FRI OS |
RESERVAS PARA FESTAS - MUSICA AO VIVO |

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

VANDA NADOLSKIS CONSELHEIRO 
mirė savo namuose vasario 12 d tik dvi 
savaites po brolio Humberto Nadolskio 
mirties

Velionė buvo gimusi V Be'ioj 1933 m 
gegužės 17 d Brunetos ir Aleksandro 
Nadolskiu, šeimoje Lankė V Belos lietu 
viu, kolyklą ir dalyvavo aktyviai parapi
jos veikloje bei priklausė Marijos Dukte
rų draugijai Ištekėjusi persikėlė gyven
ti v Penha, kur taip pat dalyvavo bažny 
tiniame gyvenime.

Buvo pašarvota N. S de Fatima šer - 
meninėj ir po mišių, prie karsto, palydė
ta j, V Alpinos kapines

7-tos dienos mišios buvo vasario 18 
dieną V Zelinoj.

Nuliūdę liko motina Brunetą, vyras 
Jaime, sūnūs Jaime jr ir Marcos bei 
duktė Cecilia ir 3 anūkai

Ilsėkis Viešpaties ramybėje.

NORINTIEMS VAŽIUOTI SU 
EKSKURSIJA Į LIETUVĄ

28vasario mén., 15 vai. Lietu» 
vių S-gos-Alianęa patalpose, 
Rua Lituânia, 67 - Moóca, SP. 
įvyks pasikalbėjimas ir infor
macijos apie šią ekskursiją.

Aleks. Bogus lauš kas

NR. 2 (2042; 19b* u 

Savaitei bėgant- 
llj: til Į      Ll       A H 0. Petraiti?.

Jau kelios dienos, kai radiją televizija kai 
ba apie Karnavalą Lietuviškai tai išeitu Užga 
vénés. Aišku. kad šiomis dienomis girdėsime 
išimtinai karnavalo muzika, iš ryto, dienos me 
tu, vakarais ir aišku kas svarbiausia, naktimis 
Fabrikai sustoja, prekyba užsidaro taip sakau■ 
bent kartą metuose reikia tinkamai pasiimk*' 
minti

Dar buvau vaikas, kai pirma karta išgirdau 
gatvėje neįprasta triukšmą. Lietuvoje šis laikas 
gana šaltas, žmonės apsirengą šiltais drabužiais 
ogi žiūriu gatvėje kokios tai baidyklės eina ir 
muša būgnu, visi dairosi, juokiasi, vaikai pas 
kui bėga. Kas tai neįprasto

Man tėvai paaiškino, kad tai giltine kanapi 
nis ir lašininis figūros keistos, niekuomet ne 
girdėtos. Tuomet sužinojau, kad tokie papro 
čiai. kad reikia dabar atsivalgyti lašiniu <» p<> 
to nežinau, kiek laiko nebus galima valgyti 
mėsos Aš tai tą reikalą buvau atsitiktinai pa 
stebėjęs, kad kartas nuo karto tėvai ne valgy da 
vo mėsos, o kartais net vadindavosi sausas pas 
ninkas. bet aš buvau mažas ir mano pažinimas
religijoje irgi nebuvo didesnis Tiktai atsimenu 
kad nejausdavau mėsos trūkumo nes kaimyne 
mane visuomet pasivadindavo ir paruošdavo 
specialiai raugintu, surytu grybu kurie man 
labiau patikdavo, negu mėsa Kas gi mesa pne^ 
geru grybu lėkšte9 Tai buvo man daug skaniau 
ir todėl pasninko dienos man I bai patikdavo

Iš tikro ši tradicija Užgavėnės laidau 
giau religinės reikšmės dalykas, tai pasiruoši 
mas Velykų šventeu V ištik Lietuvoje karna 
valai turėjo savas tradicijas Vaidindavo perse 
nusiu jaunikiu piršlybas vaizduodavo toki 
apsimetusį elegetą. o kartais čigoną, kuns vis 
norėjo ką nors išmainyti, žinoma, su geru biz 
niu. su apgavimu Kartais tarp tu figūrų p .si 
rodydavo pirklys žydas, arba net giltine %u 
dalge vaiku didžiausiai baimei Taip pat ta pi o 
ga galėjo pasirodyti velnio figūra arklys <»žx' 
ar gervė. Essenoje būdavo vedžiojama kokia 
baidyklė. Žemaitijoje tokia pabaisa vadindavę 
si Kotre. o Aukštaitijoje Gavėnu Labai idorru 
kova vykdavo tarp sudžiūvusio Kanapinio u 
storulio Lašininio

Aišku, tokia proga ir virtuvėje jausdavom 
skirtingi patiekalai Beveik vtsui tradicija kept* 
blynus; nėra Užgavėnių be blvnu Žemaitijoje 
dar ruošiamas šiupinys O kas tai per valgis ’ 
Tai šutinti žirniai su viduje dubens įkišta kiau 
lės updega. Be abejo kad kiekviena vietove tu 
rėjo ką nors kirtingo ir įdomaus bei laikui be 
gani tradicįjoskkeičiasi Tai ka bekalbei» apit 
skirtingus kraštus, net kontinentus

Atsimenu Argentinoje kamavaio metu bu 
davo daug triukšmo gatvėse vaikai išgalvodav 
kokius improvizuotus pasivaikščiojimus b.irš 
kindavo puodais, laistydavusi vandeniu Po 
pietų geriau neiti į gatve, jeigu nenori kad kas 
išmaudytu be prašymo.

Tiktai čia Brazilijoje pamačiau organizuo 
tus (ir kaip organizuotus i karnavalo pasirody 
mus. Labai įdomūs; kasmet moterys vis mažiau 
drabužiu tomis progomis vartoja. Kas met m<> 
žėja populiarūs gatvių pasirodymai, o daugiau 
apmokamos programos, arba uždaruose klūbuo 
se šokiai.

Visa tai didinga, gražu, bet man dar stovi 
prieš akis paprastos čigono, lašininio ir kanapi1 
nio figūros tolimojo Jurbarko gatvėje
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MŪSŲ ŽINIOS
Kun. Pr. Gavėnas

II. ŽVILGSNIS PRIEKIN •
Reikia panaudoti visas progas "stip

rybei semtis" ir ją perduoti kitiems. Tai
gi, konkrečiai, čia pat:

1. KOVO 6: APARECIDA:
konkretus Lietuvos iškėlimas viešu

mon,
- įrodymas sau ir kitiems lietuvių ti- 

kėjimo/lietuviu pamaldumo į Mariją/ 
Marijos meilės Lietuvai,

puiki proga paaukoti Marijai save 
saviškius / Tėvynę/ ypatingų Marijos 

Metų dvasioje, ryžtantis "daryti ką Jis 
(Kristus) sakys", būtent pildyti įsaky
mus/ būti tikru (ne "šiaudiniu") krikš
čioniu kataliku.

Taigi, KOVO 6: VISI į APARECIDĄ.
2 Birželio 14
jau Brazilijos Bažnyčios vadinama 

DIA DA LITUÂNIA. "Kasmet tą dieną 
švęsime ir melsimės, kol Lietuva neat
gaus laisvą" (Dom Luciano).

Šiemet švęstin^ birželio 12 -- sekma
dienį.

Tai mums visiems tinka prisidėti,ska
tinti, skelbti.

3. IMIGRANTU PARODA:
■■ pasirodymas, kad Lietuva -- gyva, 

įrodymas, kad Lietuva turi savitą 
kultūrą, kad ji turi ką duoti ir kitiems, 
k 4d Lietuva negali likti kieno nors už
gožta, pavergta.

Prie šios parodos prisidėti yra visos 
kolonijos — ir kiekvieno tautiečio parei
ga pareiga ir garbė.

4. LIETUVIU KALBOS IR KULTŪ
ROS KURSAS PUC:

jei lietuvių kalba yra seniausia i.e. 
kalba, tai čia užmezgamas neįkainuoja
mos vertės ryšys su seniausia pasauly 
kultūra (ko bet kas gali mums tik pavy
dėtu,

čia vyksta asmeninis ir visos kolo
nijos kultūrinis praturtinimas.

EXCURSÕES VILNIUS 88 i
C E T E M A R e LUFTHANSA APRESENTAM 2 EXCURSÕES *

í 
para este ano; |y

saidas 13 de junho e 11 de julho
ROTEIRO: Finlandia, Estonia, Letônia e Lituania(2 semanas,

MŪSŲ LIETUVA

- Tad reikia tik sveikinti — ir dėkoti
5. Čia ir mūsų ŠEŠTADIENINĖ MO

KYKLA
— Per liet, mokyklą įeiname į liet, vi

suomenę, liet, kultūrą, lietuvių dvasią, 
lietuvių tautą.

— Žodžiu (per žodį/ mes bendrauja
me tarp savęs su Dievu, su istorija, su 
lietuvių tauta.

Tad mokyklą organizuoti, siųsti vai- 
kus-vaikaičius, palaikyti mokytojus, fi
nansiniai mokyklą remti yra

: civilinė-visuomeninė pareiga,
: o kai kam ir iš teisingumo kylantis 

įpareigojimas.
Lietuvis katalikas turi remti ne tik 

bažnyčią, o ir mokyklą.
6. Į tą pačią plotmę įeina ir SPAUS

DINTAS ŽODIS - SPAUDA.
LIETUVIŠKAS LAIKRAŠTIS, tai
— ne tik susižinojimo priemonė, o ir 

pasidalinimas-perteikimas kultūros lo
bių.

Ir liet. įaikraštį palaikyti tai
ne tik įrodyti -- sau ir kitiems - 

savo kultūros laipsnį,
- ne tik būdas pratęsti liet, žodžio 

išsilaikymą ir svetimoj aplinkoj, o ir
-- šventa lietuvio pareiga, kylanti iš 

reikalo parodyti pagarbą mūsų sengalvė
lėms motinėlėms, kurios išlaikė liet, kal
bą carų laikais,

ir įvertinti ne tik praėjusių laikų 
knygnešius, o ir šių dienų lietuviško žo
džio kankinius (pig. LKBK ir įvairią po
grindžio spaudą)

Palaikyti lietuvišką spausdintą žodį 
yra, tarp kita ko, šventa lietuvio parei
ga (kylanti iš IV-to Dievo įsakymo).

SPAUDOS DIENA: numatyta gegu
žės (maio, 15.

7. LIETUVOS ŽINIU SKLEIDIMAS 
PASAULY:

ne tik skundas dėl tautos vergijos, 
-- o ir 'evangelija' — skelbimus, kad 
: yra žmonių, kurie net kalėjimu liu

dija, kad Dievas yra, Dievas egzistuoja,
: yra žmonių, kurie Dievą daugiau 

vertina už viską, net už savo gyvybę.

mais Leningrado e Moscou
INFORMAÇÕES: CETEMAR - rua 7 de Abril, 342 - 9o and.

Tel. 258-5955 com Dr. Vignola ou
tel. 241-2831 com Aleksandras Boguslauskas

. .... ...--- - ......

Kad šis liudijimas jau žinomas ir ver 
tinamas ne tik Sovietijoj, o ir tokioj 
Brazilijoj, įrodo kad ir tai:

— "... mes turim jums (lietuviams) 
dėkoti..." (dažnai kartoja Dom Lucia
no),

— Liturginis brazilų kalendorius vi
soms parapijoms praneša: "birželio 14
— Dia de Lituânia..."

— Aparecidoj vien tik Lietuva teisė-' 
tai stovi ir, per liet, kryžių, liudija lietu
vių ištikimybę ir ištvermę tikėjime

Mes turim tatai jausti. Ir būti to verti.
Ir savo krikščionišku elgesiu įrodyti, 

kad ir mes esam tos pačios - ištikimos
- tautos vaikai.

8. NESKALDYTI, O JUNGTI JĖGAS 
IR MELSTIS.

Nesam vieni. Mus remia Bažnyčia ir 
pasaulis.

— Popiežius įtraukė Lietuvą į Marijos 
Metų maldą...
Ir laiške Lietuvos vyskupams: "Aš, Ro 
mos vyskupas ir visos Bužnyčios ganyto 
jas, klaupiuosi prieš šv. Kazimiero relik 
vijas..."

— Brazilijos Bažnyčia, per CNBB p- 
ką: "Birželio 14: "Melsimės už Lietuvą, 
kol ji neatgaus laisvę..."
POPIEŽIUS MUS KVIEČIA MELSTIS.

"Šie sukaktuviniai metai yra laikas 
g.audesnio dvasinio solidarumo su Baž 
nyčia jūsų kilmės krašte. Parodykite sa
vo paramą ir padrąsinimą savo broliams 
ir seserims, kurie ten gyvena, ypač 
tiems, kurie kenčia dėl savo tikybinių 
įsitikinimų... Jie žvelgia į jus su pasitikė
jimu, žinodami, kad juos stiprinate savo 
m a I d a".

APARECIDOJ:
t

— melsimės kovo 6
-- melsimės per lietuvišką kryžių
-- kviesim milionus maldininkų mels

tis (per dalinamus lapelius).

SKAITYKITE 
MUSU LIETUVĄ



*í

t

<

v

MŪSŲ ŽINIOS
PABRANGO LAIKRAŠČIAI

Pradėjom karnavalą su nauju laikraš
čių ir žurnalų kainų pakilimu. Galima 
klausti kodėl taip greitai kitas pakėlimas? 
Atsakymas labai paprastas, inflacija sau
sio mėnesį buvo apie 17°/o o vasario 
bus dar didesnė. Viskas pakilo, maistas,

■ vaistai, drabužiai ir ypač paštas.
Laikraščiai pakėlė kainas 35°/o mes 

turim taip pat pakelti ML-vos prenume
ratą iki Cz. 1.000, atskiro numerio kai
na Cz.30,00. Garbės leidėjas Cz.1.500, 
skelbimo stulpelio centimetras Cz.80,00..

■ D ĖM ESĮ oi
Pranešame, kad kovo mėn. 5 d. pradeda- 

v mos lietuvių kalbos pamokos Vila Želi— 
noje, Jaunimo Namuose.

*

Pamokų tvarka sekanti, šeštadieniais 
10 vai jaunimo grupei, o 11 vai. vaikams 
arba žaidimų grupei, gi pirmadieniais 19 
vai. renkasi vakarinių lietuvių kalbos 
kursų grupė

Mokiniams pageidaujant galės būti pa
daryta pakeitimų.

Prašome tėvelius ir senelius, kad para
gintų savo vaikus ir anūkus lankyti lie
tuvių kalbos pamokas.

B Liet. Bendruomenė

800,00 
800,00 
800,00

Pranešame, kad pirmąjį kovo mėnesio 
sekmadieni nebus lietuvišku, pamaldų, 
Casa Verde. Visus kviečiame važiuoti 
i, lietuviško kryžiaus šventinimą Apa- 
recidoj.

400,00 
800,00 
500,00 

800,00 
900,00

Cz.
Cz. 2.000,00
Cz. 
Cz. 
Cz. 
Cz. 
Cz.
Cz. 1.000,00
Cz. 1.000,00
Cz. 1.000,00 
Cz.2.000,00 
Cz. 1.000,00

UDIOVISUAL
DO IDIOMA LITUANO 
POR CORRESPONDÊNCIA 
Informações: tel.273-0338

- suneštines bendros vaišės

LIETUVA APARECIDOJ
1988 m. KOVO 6 DIENĄ numatyta.

10,30: susirinkimas prie Bazilikos durų
^žygiavimas į Šventovę su vėliavom ir lietuvių choru
Misios su lietuviškom giesmėm

-• kryžiaus atidengimas ir pašventinimas
tautinė - folklorinė programa: dalyvaus šokių grupė AUŠRA
RŪTELE ir NEMUNAS

Išvyka autobusais iš São Paulo: 6,30 vaL; grįžimas: 16,30 vai.
Šventė bus įrašyta į video juostelę.
Informacijos ir bilietai:

— V. Zelina: telef. 63-5975
— Moóca: telef. 273-0338
— Antanas Rudys: telef. 216-7880

Bilieto kaina: Cz. 500,00
RIO DE JANEIRO ir PARAIBA SLĖNIO LIETUVIAI:

KOVO 6 DIENĄ

ALp(LKA)1815
1988, Nr.7MÜSU LI ETUVA 

-----------------------------------------ÉVhMHVW 
... ...........

Šio "ML” numerio
G AR BÀS t EI D ĖJAI

ALGIRDAS ir KAZYS BAUŽIAI
mamos a. a.

ANELĖSBAUŽIENÉS 
— ■ ■■■—-4,. - _

pirmąją mirties metinių proga.
širdingai dėkojame garbingai Baužių šeimai uz pastovią 
paramą spaudai ir pagarbiai prisimename gerąją velione 
a. a. ENELE BAUŽĮENĘ. Administracija

už. ANELĘ BAUŽĮ ENĘ

mirties metimą proga bus atlaikytos kovo 2 d 
7 vai. ryto šv. Juozapo parapijos bažnyčioje 
V. Zelinoj.

Malonia kviečiame gimines ir paži,stamus 
dalyvauti.

Algirdas ir Kazys Baužiai ’

UŽSIMOKĖJO UŽ "ML
Kazimieras RIMKEVIČIUS 
Vanda RAMANAUSKAS Cz 
Ona GAIGALIENĖ 
Celia MITRULIENÉ 
Adelė MIŠUENAS 
Sofia PILIPAVIČIUS 
Elena MEDALSKIENÉ 
Olga TALEIKIS 
Elena KUČINSKAS 
Marija MILIUS 
Ana SASNAUSKAS 
Dr Bronius SKADAS 
Jonas GRIGAS 
Eduardo PAŽĖRA Jr.

KOVO MĖNESIO GIMTADIENIAI

Sveikiname savo narius, kurie s’venčia 
gimtadieni šį mėnesį ir linkime daug sek 
mes.
01/03 - Casimiro Paukštys
02/03 - Dorival Martins Pinheiro J-
04/03 - Halina Mošinskis
05/03 - Vytalius Kupstas 
07/03 - Francisca Garško 
08/03 - Jorge Prokopas 
11/03 - Graziela Maria Šiaulys 
13/03 - Hercules Cilišauskas
15/03 - José Tadeu Roquete Machado
16/03 — Kristina G.Valavičius Czarlisk' 
17/03 - Ana Butkevičius
17/03 - Maria Katafay
18/03 — Aldona M. Valavičius
20/03 - Elena Greičius Augustams
20/03 - Anele Baūžys
21/03 - Fernando Tuunelis
21/03 - Alfonso Augusto Pinto J' 
22/03 - Paulo Mekšėnas
24/03 - Vladas Žukas

'< 24/03 - Albina Mickevičius
Sąjungos Aliança

Valdyba

IEŠKOMA
moteris namą darbams ir vaikučiu, 
priežiūrai galinti gyventi su šeimi 
ninkais.
Skambinti Brunai tel. 265-4473 
vakarais ar savaitgaliais.

curso
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