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LIETUVA

BRAZILIJOJ

(Vila Želi na)
PARQUE

LITUANIA

Neaiškios kilmės ir reikšmės vardas
VI LA ŽELI NA vieną dieną tapo reikš
mingu ir, kas dar svarbiau, Lietuvą garsi
nančiu - PARKAS "LIETUVA" (arba,
gal mažiau tiksliu,, Lietuvos Parku).

Tai lietuvių pilnai užsipelnytas vardas.
Tačiau vardas, kokio nebūtum drįsę
tikėt įsigyti nei už didelius pinigus;

tai didelė istorinė, kultūrinė, taikinga
pergalė, tačiau nepareikalavusi ne tik nei
vienos gyvybės aukos, o ir net vieno šūvio'
tai neįkainuojamos vertės lietuvių ir
pačios Lietuvos laimėjimas,;

tai, kaip sako H. Lošinskas Alves,
"super įvykis", su tarptautiniais atgar
siais.
Tik reikia visa tai pilnai suprasti, įver
tinti, skelbti.
Ir žinoti, kad šis faktas — didžiausia
reklama Lietuvai ir lietuviams.
Juk São Paulo — savo dydžiu ir svar
ba yra penktas pasaulinis miestas;
miestas, kuriame galėtų patogiai su
tilpti trys Lietuvos;
miestas, kuriame yra kvartalų gyven
tojų skaičiumi didesnių negu Lietuvos
didžiausi miestai (kaip Kaunas arba Vil
nius);
miestas, kuriame yra daugiau telefo
no numerių, negu visoj Lietuvoj;
miestas, kuris turi 716 autobusų lini
jų ir kasdien perveža apie 6.500.000 ke
liautojų;
didžiausias Pietų Amerikoj pramonės
miestas;
gan didelės kultūros miestas (63 mu
ziejai, u n iyersitėtai, šimtai augštųjų mo
kyklų)...

c
1

r«
vf s-J

t į

fl
s. 1

i-ii

Vila Zelinos - PARQUE LITUANIA kunigo Benedikto Suginto ir lietuvių pastatyta bažnyčia

Ir jaustų, kaip kad skamba PrefeitoČia, sakytum, MAŽOJI LIETUVA.:
Burmistro dekretas, kad šis kampelis al
čia — lietuvių sodybos, jų namai,
suoja lietuvybe — "no qual se relevam
čia — jų statyta bažnyčia, su lietuvišku
traços marcantes da lituanidade".
kryžiumi, su lietuviška mokykla,
čia — kioskas su lietuvišku laikraščiu,
Padėka tad ir pagarba tiems, kurie
lietuviška spauda,
kūrė Vila Zeliną.
čia — Lietuvos Respublikos aikštė su
Padėka ir pagarba ir tiems, kurie ryžo*Laisvės statula,
si — ir įstengė — iš Zelinos padaryti
čia — lietuviškas Vyto baras...
LITUANIA- LIETUVOS KAMPE
Čia galim lietuviškai kalbėti, dainuoti,
LĮ BRAZILIJOJ.
melstis, giedoti...
Ir viena šio didmiesčio dalis, vienas
Kun. Pranas Gavėnas, SDB
Čia galim kelti padangėn Lietuvos Tris
ne iš menkiausių kvartalų, gavo oficia-,
palvę ir laisvai giedoti Lietuvos Himną...
NB. Tinka, kad lietuvių organizacijos ir
liai skelbiantį Lietuvos vardą — PAR
Čia galim jausti Lietuvos kampelį išeivi
kiek galima daugiau pavienių pa
KAS LIETUVA. Vardas, kuris bus įra
joj — kampelį Lietuvos mums patiems,
siųstų laiškutį ar padėkos telegra
šytas oficialiuos leidiniuos, telefonų
o taip pat ir kaip vilties ženklą bromą Burmistrui-Prefeito Janio da
knygose, pašto nuorodose, gatvių sąra
liams-sesėms Tėvynėj...
šuose.
'
Silva Quadros. Ir laiško bei telegra
mos nuorašą persiųstų ML-vai.
Tik reikia, kad visa tai suprastum ir
Vardas, kuris bus iškaltas ant granito
(butų dar reikšmingiau, jei akm'uo-grani- įvertintum; ir reikia, kad ir kiti tai su
prastų ir, per mus, įvertintų. Juk šis —
UŽ LIETUVIŠKĄ KNYGĄ IR SPAUDĄ
tas būtų pastatytas nors ant žiupsnelio
lietuvių pastangų, darbo, prakaito vaisius. LIETUVIAI TIEK DAUG KOVOJO IR
Lietuvos žemės.).
KENTĖJO. DABAR LIETUVIŠIKA KNYIr mes lietuviai, čia ne tik daug gaTai bus, sakytum, ir oficialiai kampe
GASTOVI IR DULKA KIOSKU LENTYNO
lis Lietuvos. Ir garsiai šaukiantis simbo vom, o iii Iiiit4ą(i3§scį%ųgoęllalyięgi.'i
SE, LAUKDAMA KOL KAS JĄ NUPIRKS
lis, kad LIETUVA-GYVA.
Reikié
feitf ‘tžif'įvterti ntu.
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Ui skelbimų kalbą ir turinį Redakcija neatsako.
Rašiniai gražinanti tik austomi prašant
Straipsnius ir Korespondencija Redakcija taiso bei tvarko savo nuožiūra.
Pavarde pasirašyti straipniaj nebūtinai Braškia Redakcijos bei leidėjų nuomonę.
čekius Perlaidas’U êdmiaistradnius laiškus rašyti FRANCESCO GAVĖNAS ar PETRAS R.UKŠYS vardu.

Mielas Kęstuti,
Ačių už laišką, už nuotrauką, atvirutę
bei mokinių sveikinimus. Labai gražiai
atrodo šokančios mergaitės, orkestras, na,
ir visi gražiai atrodo. Tai antra nuotrauka iš tos pačios vietos. Ačiū už linkėji
mus Irenai ir Gražinutei. Gražinutė dabar
serga, atrodo gripas, jau savaitė neina į
mokyklą. Lietuvoje serga žmonės gripu.
Kas daroma dėl išvykimo? Štai. Gruo
džio 17 majoras pakvietė Ireną į vizų
skyrių Kaune. Pasiūlė man parašyti oareiškimą į Chabarovsko vizų skyrių, kad
roriu išvykti ‘į užsienį ir nurodyčiau i

kurią šalį. Tada panaikins likusį trėmimą
ir išleis išvažuoti. Sako, kad sprendimas
bus teigiamas. Gruodžio 22 parašiau pa
reiškimą. Pageidavau išvažiuoti į JAV
Sausio viduryje atėjo atsakymas. Rašo,
kad pirma reikia užbaigti trėmimą, pas
kui gauti iškvietimą, tada svarstys pa
reiškimą. Mano viršininkas siūlė rašyti
malonės prašymą, kad dovanotų trėmi
mą. AŠ atsisakiau. Nelaikau save kaltu.
Sausio 23 vėl tas pats majoras pakvietė
Ireną į vizų skyrių. Siūlė jai rašyti ma
lonės prašymą, kad man dovanotų trė
mimą. Ji atsakė, kad nei ji, nei aš nera-

Balys Gajauskas čiumikane prieš bendrabučio duris.
Nuotrauka: I Gajauskienės

šysime malonės prašymo. Tada jis pasiū
.
lė parašyti pareiškimą, kad peržiūrėtų
i
bylą. Tokį pareiškimą parašė. Sakėį kad
užtruks mėnuo, o jeigu daugiau, tai pra
neš.
Nežinau aš šie žingsniai rimti, ar tik
traukia laiką. Padels, tai visai mažai liks,
o gal per tą laiką nemirs. Jie labai neno
ri, kad grįžčiau ’į Lietuvą ir nenori, kad •
1’
išvažiuočiau į užsienį. Irena girdi per ra
diją, kad mane išleis, kuo remiasi tokie
pranešimai — nežinau. Į visus praneši. mus ir kas daroma, aš žiūriu labai atvar-

giai, nes per visą laiką daug jų buvo. Tos
kalbos gali likti kalbomis. Kaip viena
moteris iš Vokietijos rašė: „...reikalai ge
rai išsispręs, tik reikia laiko..." O to
laiko jau mažai liko.
Tikrai, būtų įdomu susitikti. Aš ma
nau, būtų daug apie ką pakalbėti.
Irena atsivežė foto aparatą. Padarėme
nuotraukų. Tik tą laiką, kai ji viešėjo, bu
vo labai šalta ir stiprus vėjas. Padarė
nuotraukų. Prastai išėjo, nes mes blogi

fotografai, be to, buvo a.psimaukrusi die
na. Bet geriau negu nieko.
Čia gili žiema. Kaip pasakoja senieji
gyventojai, paskutinės pūgos praūžia pir
moje gegužės mėnesio pusėje.
Aš norėčiau gauti rusų-vokiečių kalbų
žodyną. Paskutiniais metais sunku su žodynais. Ankščiau nenusipirkau, Rašau
vokiškai, tai žodynas reikalingas.
Danutės ir Ritos malonūs laiškai. Danutė rašė, kad ji iš Toronto. Joms labai sun
ku suprasti šį gyvenimą.

Norėčiau daugiau žinoti apie gimnazi- ’
ją. Kaip dabar sveikata? Į gimnaziją rei
kia važinėti? Ar toli tie miestai vienas
nuo kito? Kiek mokosi mokinių gimnazi
joje? Toronte veikia Maironio mokykla.
Mokinė parašė man iš tos mokyklos.
Sveikinu mokinius ir linkiu jiems sėkmės
moksle. Laimingai.

Balys
1988.11.23. čiumikanas

KOMPARTIJOS KALBA SU
DVASIŠKIAIS

Skaitome “Gimtajame Krašte“ apie •
austųjų okup. Lietuvos pareigūnų po
kalbius su Katalikų Bendrijos atstovais.
Pokalbiai, konferencijos, vardu pavadin
ti, išoriniu požiūriu atrodo jeigu ne nuo
laida, tai bent rimtas valdžios dėmesys
tikinčiųjų bendruomenės vadovams. Ta
čiau nedaug reikia, kad iš to nublizgin
to maišo greitai išlystų po vieną kitą ašt
rią ylą.

Aiškinimai apie šventovių remontus,
skiriamas tam lėšas, apie kunigams teikia
mas galimybes įsigyti “Volgas" nublunka ir išvirsta gryna demagogija, kai ima
ma kalbėti apie tyliuosius kunigus ir eks
tremistus, kurie savo pamoksluose kriti
kuoją sovietinę santvarką, jų žodžiais ta
riant, užsiima valstybės “šmeižimu“. O
prie viso to dar pridedamas labai jau pi
gus romėniškas posakis, be abejonės, su
stipriu sarkazmu ištartas, kad “kiekviena
valdžia iš dievo“. Čia jau reikia šyptelti)
koks dievas tokia ir valdžia. Tikinčiųjų
Dievas rašomas didžiąja raide. Visas kul
tūringas pasaulis, ir na tik krikščioniška
sis, puikiausiai žino, kodėl tai yra daro
ma. Kol LTSR pareigūnams dievas ne
pavirs DIEVU, tol bet kokie pokalbiai
su tikinčiųjų vadovais bus paprastos pro
pagandos įrankiaia.
Aštriausia yla iš to “konferencinio
maišo“ išlindusi, vis dėlto, yra kunigų
ski.stymas į valdžiai ištikimuosius ir
ekstremistus. Pastarieji be abejonės, yaa
baudžiami. Kitus norima paglostyti.
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Dr. Jonas N ici porei u kas
Dr. Paulo R. Niciporciukas

Guarda Chuvas de todos os tipos, para homens, senhoras e cnancas.

Minrsombnnhas. tipo Italiano e Alemão.

Vicente Vítor Banys Ltda.

Rua Cap. Pacheco Chares, 1206 - lo and.
A

V. Prudente - Fone: 273-6696
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Kireilis nori būti
Ramon i Kireilis, čiagimis lietuvis,
t ir ph.utini. ma^ta klarnetistas pedagas plačiai pasireiškęs muzikos pasau. ie Ilgą taikų gyvendamas tolokai nuo
■ avių centrų, neturėjo galimybių jsigt i čmiiy kštj lietuvių gyvenimą. Ar
iu susip. zinus su lietuviais, jam lengpr-iapo lietuviškas Ramūno vardas,
bd/ '-.oiasi s vo iietuviška kilme, uo>s' lietuvių kalbos, priklauso
v ! etuvių Bendruomenės Denverio
y l‘nkc

’•« J Ktieilis, gimęs Urbana, IL, gali;kyti, užaugo universitetiniuose
•šiuose Jo tėvaš Raman W. Kireilis,
baise buvęs Jymus plaukikas ir van• dydyje gavęs "Ali American" titulą,
*• te fu inj v.uklėjimę Illinois, Indiana
treg -n v Istybiniuose universitetuose.
"■Cinas aukštesniąją mokyklą baigė
ihouk, Te^ao. Bakalauro ir magistro
nūs mu.akoje g«v > North Texas
-n.e University, Denton, Texas. Muzis studijas apvainikavo i 967 m. Univery of Michigan, Ann Arbor, Michigan,
• ėdamas daktaro laipsnį. Nuo 1967 m.
L sto mu. i ką University ef Denver, Denu Colorado 1982 m. jam buvo pripa/ - das pilno profesoriaus titulas.
R J Kireilis yru laikomas vadovaujanpajėgv. klarneto muzikos srityje. Jo
I ... ■

.J...

......J. .j.....

KOMPARTIJOS KALBA. . .
Nors režimo pataikūniškų aplinkybių
painiavose pasitaiko įsifiItravimo kuni
gų tarpe, vis dėlto, kunigystės šventimus
priėmę jauni vyrai dauguma lieka ištiki-,
■ui Kristui, kurio žodis negali būti dusi-amas tarp šventovių sienų. Krikščiony
be yra gyvenimo būdas ir jis kaip toks
>uri būti skleidžiamas aplinkui ir spinduhuoti amžinųjų, ne laikinųjų, tiesų spin
duliais. Kad valdžios pareigūnams kai kuoe dvasininkai atrodo ištikimi režimui,
tėra atskirų žmonių būdo savybių reika
las, ne kitoniškų jsitikinimų. Vieni žmo
nės santūresni, kiti tylesni, treti karštes
ni ir drąsesni. Tokius teigimus paliudija
kiti, ne "C.K", šaltiniai, kurie jokios
propagandos nesiekia, o tiktai tiesos.
C. Senkevičius

Ramųnas Kireilis

pastangomis buvo įsteigtos kelios tarp
tautinės muzikos institucijos, kaip antai
International Clarinet Society, Interna
tional Clarinet Congress, Annual Interna
tional Clarinet Competition, Annaul Cla
rinet Clinic ir t.t. Jam priklauso nuopel
nai ir už žurnalo The Clarinet įsteigimą.
Jis aktyviai reiškiasi spaudoje, pasisakyt
damas įvairiais muzikos klausimais, skai
to paskaitas, atlieka teisėjo pareigas mu
zikos konkursuose, priklauso daugeliui
profesinių organizacijų ir pan.
c R. J. Kireilis yra aukšto lygio klarne
tistas. Kaip solistas yra koncertavęs
JAV, Kanadoje ir įvairiose Europos vals
tybėse. Štai keletas įvertinimų spaudoje:

"Kireilis masterfully plays the clarinet...
"A most interesting contemporary mu
sic personality of international acclaim. '
"Dr. Kireilis, performance demonstrated
his maturely developed talent as a tho
rough musician".

R. J. Kireilio klarnetu atlikti kūriniai
yra įrašyti Owl ir Spectrum bendrovių
išleistose plokštelėse. Pastaruoju metu
Owl Recording Inc. Boulder, CO išleido
ilgo grojimo plokštelę, kurioje R.J. Kirei
lis atlieka Wilson Osborne, David Olan,
Edward Miller, Richard Toensing ir Mor
ton Subotnick kūrinius. Plokštelėje do
minuoja Merton Subotnick (g. 1933/
1978 m. sukurta kompozicija "Passages’
of the Beast". Įspūdingas kūrinys atlie
kamas klarnetu ir elektroninėmis priemo
nėmis. Šio kūrinio premjera buvo i978

Dra. HELGA ÕNfiO
MÉDICA - GYDYTOJA
HOMENS

SENHORAS

CRIANÇAS

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

De 2a a 6a. das 8 is 12 hs. e das 14 às 18 hs.
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m. Toronte, Tarptautiniame kiareeto
kongrese. Atliko R. J. Kireilis.

----------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1JSES3ffi3iZa*.S3M®®SSi

GERESNIAM SUPRATIMUI

R. J. Kireilis 1984 m. Londone sureng
Čia apačioj matoma JAV-bių Kongreso Bibliotekos padėka
tame Tarptautiniame klarneto kongrese
Lietuvių Pasaulio Bendruomenei, Čikagoje ir "Kinija Azijos Mil
susipažino su muzike dr. Raminta Lampžinas" autoriui už retos knygos dovaną Kongreso Bibliotekai.
satyte-Kollars, Hamburgo muzikos uni
Dabar, kada kas ketvirtas žmogus pasaulyje yra kinietis, svar
versiteto profesore. Praėjusiais metais,
sausio mėnesį lankydamasi Chicagoje ji
bu — tokia ar kitokia kalba — daugiau susipažinti su tuo pusantro
apie naująją pažintį papasakojo Petrui
milijardo gyventojų kraštu, kuris gali nulemti visos žmonijos ateitį.
Petručiui, Margučio radijo vedėjui, kuris
nedelsdamas užmezgė santykius su R. J.
THE LIBRARY OF CONGRESS
Kireiliu ir angažavo koncertui. R. J. Ki
reilis Londone susipažinęs su klarnetistu
2D540
Algirdu Budriu, praėjusią vasarą, jo kvie
timu, lankėsi pirmą kartą Lietuvoje, sa
vo protėvių gimtajame krašte. Jam ne
paprastą įspūdį padarė senoviškos lietu
May 15, 1987
sių liaudies dainos ir instrumentai. PraėO
Our reference: AG
jusiais metais dalyvaudamas Penktajame EXCHANGE AND GIFT DIVISION
mokslo ir kūrybos simpoziume Chicago
je, susipažino su muziku Baliu Pakštu.
Lithuanian World Community
Abiems nebuvo galo šnektai apie lietuvių
5620 South Claremont Avenue
liaudies pučiamuosius instrumentus.
Chicago, IL 60636

Klarnetistas dr. Ramūnas Kireilis drauge su soliste Guoda Puzinauskaite koncer
tavo kovo 9 d. 3 vai. p.p. Chicagos Jaunimo centre.
"DRAUGAS"
TRUPUTI LINKSMIAU

Du krepšiai
Ezopas sakė, kad kiekvienas is’ musų
nes’iojasi du kreps’ius: vieną priekyję,
antrą —.ant nugaros.

Gentlemen;
It is ary pleasure to acknowledge, with many
thanks, receipt of the material mentioned below.

deeply appreciate your kindness in sending this material
to the Library of Congress.

Sincerely,

Į priekinį dedamos kitų žmonių klai
dos, o j tą ant“nugaros — mūsų pačių,
ir dėl to jų nematome.
Mus’a

ir

We

nežin o...

Chief

Tėvas apkūlęs savo vaiką, klausia:

The material received:

— Ar žinai, už ką?

Vaikas, nustebęs, praniurna panosėje:

(1)

Alma Mater
Numbers 1, 3» H, 1979

(2)

Urbaitis, Petras
Kinija - Azijos Milžinas.

— Tai, Dieve, mus’a, ir net nežino už
ką muša...
1
Čigonas

ir

mėnulis

Žiemą bėgo basas čigonas ir atšalo ko
jas. Buvo naktis, graži mėnesiena. Čigo
nas atsigulė, užrietė kojas viršun į mėnulį
ir pasišildys.

(3)

Rome, 1971*.

Petras, Kun.
Urbaitis.
1986.

Mėnuo šviečia, bet nė kiek čigono ko
jų nešildo. Tada čigonas ir sako: "Mėnuli,
veltui pas Dievą duoną ryji: šviesiai švieti,
šaltai šildai.

AUDIOVISUAL
DO I Dl OMĄ LITUANO
POR CORRESPONDÊNCIA
Informações: tel.273-0338
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Mano pakinkliuose sausgyslės nutirpo
— vos kertėje nesudribau.

PRANEŠAMA

KAD, PAKEITUS VILA ZELINA PA
VADINIMĄ l PARQUE LITU
ÂNIA, VISIŠKAI NEREIKĖS KEIS
TI NEJUDOMOJO TURTO NUOSA
VYBĖS DOKUMENTU (ESCRITURAS
DOS IMÓVEIS ANTIGOS).

Pensininko poilsio feljetonas

— Matyt, jau bijote, — nustebo šeimi
Buvome išvažiavę keletai dienų pailsė ninkas. — Negyvų žmonių nereikia bijo
ti Vietelę pavyko rasti pasakišką, su ge- ti. Kas yra miręs? Lavonas. Galima sa
kyti — mėšlas. Gyvų, tiesa, reikia kai
u viešbučiu, maudyklėmis ir labai geru
kada vengti. Kai kada pasitaiko chuliga
maistu.
nų. Ateina naktimis su kuolu ir valiai
Taip ir taip sakom.
langus daužyti. Jei kartais pajaustumėte,
Žmogus ne mašina. Reikia poilsio
kad langus vanoja — rėkite.
nors ir trumpam laikui, kokioj ramioj
— Na, tai labos nakties, — atsisveiki
vietelėj. Juk nesenai išėjau į pensiją, bet
no ir išėjo.
dar nebuvo laiko padrybsoti visiškai ra
Paskui grįžęs pridėjo:
mioje vietoje.

Norėjau pirkti revolverį. Neparduoda,
*ako, pavojingas dalykas ir reikia leidi
mo. Šiaip, atskiriems piliečiams netinka.
«

Na neparduoda, tai neparduoda — ką
padarysi Pamėginsiu būti be jo, bet ge•ai, kad pasiėmiau peilį, liko drąsiau.

Žmonės, atrodo geri, vietelė nebloga
S šito džiaugsmo net triname rankas.

— Tik kai eisite gulti, pakėlę antklo
dę pasižiūrėkite, ar ten nėra kokios susiraičiusios gyvatės. Kartais būno metro
ilgio.
— Aš čia nė vienos dienos nebūsiu —
pamaniau sau.

— Na, mielas prieteliau, grįžkim na
mo ir vykim į Lituaniką.

Kartais ir ten namus apvalo. Žmo
Geram miegui lova jau paklota. Seimi
nėms, kad nebūtų niobodu, panosėje
ninkas labai malonus, padeda įsitaisyti,
slaptai kapai įrengti. Ramu nesvietiškai,kalbus. Atsisveikina ir sako:
tiktai sapnuok puikiausius sapnus. Įvai
Čia kažkada blakių buvo. Bet dabar rus nakties žvėriukai ir pelėdos pabal
jau senai nėra. Visus metus lova buvo
dos kelia nakties puotą. Tokią nakties
sandėlio rūsy, tai gerai išvėdinta bei nu
idiliją vargiai ar kur rasi.
plauta. Pirmykštis atostogautojas kai mi
Dieną, traktoriai ir motociklai gyve
rė, mes ją ten nunešėm.
nimą paįvairina. Čiabuviai praeiviai lįsTruputį krūptelėjau.
dami per spygliuotų vielų tvoras, išilgai
ir skersai sklypus “išmatuoja", kaikkada
- O ko jis mirė? — paklausiau.
ir pasveikina. Leidžiantis keliuku į basei
- Dėl niekų,— sako šeimininkas. Šio
ną apsčiai “aukso" rasi. Vietelė nebloga.
je vietoje kartais neramu. Ar kokie plė-1

Vyturys
šikai, ar kokie neklaužados, neaišku.
Apsigyveno čia pernykštis gyventojas.
GINAMI SĄŽINĖS KALINIAI
Dvi dienas išgyveno, džiaugėsi. Dėl to,
kad poilsiui ramesnės vietos nerasi. Tre
Prieš Britanijos užs. reik, ministério
čią dieną išėjo į mišką pasigrožėti grįžo
Sir Geoffrey Howe išvažiavimą į Maskvą
perskelta galva. Drabužiai nuvilkti, pini
(■ Baltų Tarylbos pirm. M. Bajorinas laišku
gai atimti. Ryte atsikėlę žiūrime — mū prašė ministenį iškelti žmogaus teisių ir
sų gyventojas sustyrąs.
taitiečių sąžinės belaisvių reikalą su so* vietų reik, ministeriu. Buvo įduotos keMes tik pasižvelgėme.
- lios sąžinės kalinių pavardės.
-Tai čia baisu gyventi,
—
sakau.
Užs. reik, ministerijos sovietų dept.
»
— Nei baisu, nei ką, — nuramino šei direktorė Miss N.S. Todd atsakė, kad tie
reikalai jiems visuomet labai rūpi ir jie
mininkas. Aš amžių baigiu gyventi, o
yra keliami su sovietų pareigūnais kiek
dar nieko neatsitiko. Kai kur einu, tai
viena* pasitaikiusia proga, privačiai ir ofivis peilį nešuosi. Ir namie peilį laikau.
i cialiai. Iš Baltų
— Tarybos paduotų pavarPakabinau ant kablio lietpaltį. Paban — iI džių Sir Geoffrey
Howe ypatingai pažy
džiau, ar kablys stiprus.
mėjo Mart Nikius (estą) ir kun. Sigitą
— Nesibijok, neluš — ramina gerasis
šeimininkas. — Užpernai ant to kablio
pasikorė vienas vasarotojas. Buvo sto
ras vyras, o kablys vis dėlto išlaikė.

Sofia DAVOLIS
Cz. 800,00
Victorio KLIAUGA
Czl.000,00
Albertas PLECKAUSKAS Ci1.000,00
Cz1.000;00
Marcele ADULIS
- Cz2.000,00
Alex KALINAUSKAS
Cz 1.000,00
Adele GODLIAUSKAS
Filomena ČERNIAUSKIENĖ 1.000,00
Cž1.500,00
Juozas GAVĖNAS
Cz1.000,00
Aldona VALAVIČIUS
Stasys GERVETAUSKAS Cz. 800,00
Cz1.000,00
Izabele SELIOKIENÉ
Cz 1.000,00
Marijona JAKIŪNAS
Coronel Alberto ŠIAUDŽIO
NIS
Cz1.000,00

Tamkevičių, o taip pat Balį Gajauską ir
Viktorą Petkų. Sovietų užs. reik, ministeris Shevardnadze prižadėjo jų bylas
peržiūrėti.

Rua Voluntários da Pátria, 1275
Santana
■
Tel. 290-4899

KULTŪRINIS KAZĮM I E R I N I S FONDAS
4

1985 metų rugpjūčio 25 dieną São Paule įsisteigė KULTŪ
RINIS KAZIMIERINIS FON
DAS (KKF) - FUNDO CUL
TURAL CASIMIRIANO, Fon
dui pradžią sudarė Kazijnierinių Metų Ruošos komiteto pir
mininko, kun, Pr. Gavėno, įna
šas - Cr. 1.000,000.

Fondo tikslas — KKFdas turi tikslą sudaryti finansi
nę paramą lietuviškam kultūri
niam veikimui, ypač spaudos,
mokyklų ir, bendrai, jaunimo
reikalams.
Fondo kapitalas —
KKF-do kapitalą sudaro laisvas
tautiečių bei kitataučių įnašas,
palikimai, tam tikslui renkamos
aukos.
(

Kapitalas lieka nejudomas;
tik kapitalo uždarbis galės būti
panaudotas aukščiau numaty
tiems tikslams.
Fondo ta d m i n i s t ra
vi mas- KKF-dą globos, val
dys ir administruos šv. Kazimie
ro parapijos atsakingi ir teisėti
pareigūnai. ,
Fondo likvidacija
— Jei užsibaigtų ir pranyktų
numatytieji tikslai čia, Brazili
joj, KKF-do kapitalas būtų per:
leistas panašiais tikslais veikiančiom organizacijom kitur.
PAGERBKIME SAVO MIRU
SIUOSIUS ĮRAŠYDAMI JUOS
| KK FONDĄ.
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Dr. Antanas Šiaulys, mums parūpino
150 lipinukų (rótulos) dėl krupniko.

PADĖKA
i

Vila Zelina dabar jau vadinasi "Parque Lituânia".

Netoli bažnyčios turėjom jau aštun
tus metus kermošių, "Festa S. José".
Kas kartą didesnis, daugiau darbo,
daugiau žmonių, daugiau ir pelno, ačiū
Dievui.

Nelijo s’ituos du savaitgalius, 12—13
ir 19—20,dieną kovo, tai mums daug
padėjo ir Šv.Petras.
Šitais metais buvo net televizija
Canal 2, filmavo visą kermošių ir kas ja
me buvo ir veikė, ir daugiausia susido
mėjo lietuvišku baraku.

Dėkoju visiems, kurie prisidėjo dar
bu, ir labai dideliu.
Turim didelę ir gerą virtuvę. Už tą
visada esame dėkingos musų klebonui
Juozui Šeškevičiui.

Kaip didėja darbas, didėja ir draugės
bei draugai,.kurie mums padeda.

Didesnis darbas visada pasilieka virė
joms, maistą pagaminti ir indus plauti.

Bus per ilga, bet norėčiau įdėti visus
mūsų draugų vardus, nors butų labai
nemalonu, jeigu ką nors užmirščiau.
O. Zalubienė, — Hel.ir João Vicentini,
Angelika Trubienė, Nina Butkevičius,
Iz. Seliokienė, Ksavera Petrokas ir drau
gė Eugênia, V. Petrokas. Jadzia St.,
Adelia ir Rute Gervetauskas, Ana Popic,
Adilson Puodžiūnas, Roberto, Sonia,
Paulo, Sérgio Karanauskai, Maria Bara■j nauskas, Vit. ir Eug. Bacevičiai, P. ir Ai.
Bareišiai, Ana ir José Rukšėnas, Ang.
Vit. Tatarünai, Hei. VI. Zizai, Aldona
Gonçalves, Helena Mendo, Mônica Sta' siulionis, Miquelina Alionis, Julia Cvirkienė, Sofia Pilipavičienė ir draugė Olga.
Henr. ir A. Guzikauskai, Laima Adamavičius, Stasys Maželis, nors nedirbo, bet,
atėjo su geru noru, kodėl buvo prašytas
ir numatyta daugiau darbo — už ką taip
pat dėkoju.
Mums padovanojo po maišą bulvių,
(ir daugiau)
P. A. Bumblis, Sąjungos pirmininkas;
Vitor Dzigan — Avicola Quarena dar
pridėjo 10 dz. kiaušinių.
Atacadista "Vioto", 2 kg. česnakų.

Kas dar norėtų sau, arba padovanoti,
visada turime krupniko. Skambinti:
63-8413, Anna Dirse Coralon ir Šv. Ka-j
zimiero parapijoj.

Emilijai ir Liudui Bendoraičiams, Al
donai Gonçalves, Vaclovui ir Malvinai
Saulevičiams ir Lydijai Korilov dėkoja
me už paskolintus Freezer, dėl virtinių.
Visiems dar kartą, labai, labai ačiū.
Ir tiems, kurie atsilankė.

Iki kitos progos.
Lietuviško barako koordinatorės
Helena Vicentini ir
Anna Dirse Coralon.
Dievui padėkoti, turėsime Mišias šio
mėnesio 7-tą dieną, 20 vai. V. Zelinos
parapijoje, visų kermošiaus darbininku,
daugiau kaip dvieju šimtų žmonių.

MŪSŲ PARAPIJOS
Šios mintys teskatina mus dar giliau
tikėti mūsų dabartinio religinio-dvasinid,
tautinio kultūrinio gyvenimo prasmingu
mu ir tepadeda mums atkakliai, bent
džiaugsminga širdimi, neišsižadėti taip
lengvai to, ką mums suteikė mūsų lietu
viškoji prigimtis.

Kunigu ir pasauHečių pareiga, rasti ir
burti lietuviu kilmės žmones. Turime
tai suprasti ir vykdyti, jog tautinė grupė
tai tartum šeima, kuriai mes visi priklau
some.

Tautiniu parapijų svarba nėra vien
siauras'mūsų vienų įsitikinimas ar išve
džiojimas. Per parapijas turi būti kelia
ma didelė pagarba tautiškumui ir rūpin
tis tautiniu vertybių išlaikymui. Mūsų
parapijos tu. i tapti lietuviškos veiklos
namais, kuriuose turime rasti sau kultū
riniu ir pramoginių renginiu, turi virti
visuomeninis ir kultūrinis gyvenimas.
Būtu taip gera, kad kunigai rūpintųsi
daugiau mūsų religiniu ir tautiniu gyve
nimu — rūpintųsi musu ligoniais, mūsų
seneliais,«kurie reikalingi pagalbos ir ar
timo šilimos.
Būtų taip mJonu, kad lietuviškoji
visuomenė įsijungtų į tas dvi lietuviškas
parapijas, kurias dar turime — kad jos
nepakliūtu į svetimųjų rankas. Argi mes
norime, kad kunigai laikytų lietuviškas*
pamaldas svetima kalba? Vyturys

RESERVAS PARA FESTAS ~ MUSICA AO VIVO
Rua SOLON 1062 - Bom Retiro - Tel. 223-2333

-, ■
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Savaitei bėganti
A|f, 0, Petraitis
Jau esame praktiškai Velykų išvakrėse.
Šiandien prasideda Didžioji Savaitė. Nuotai
kos šventiškos, krautuvėse prikabinėta šokola
dinių kiaušinių ir zuikių. Nežinojau, kad zui
kiai deda kiaušinius, bet čia jau tokia mada.
Pagaliau nesvarbu, kad tuos kiaušinius deda,
svarbu juos parduoti ir kaip nors privilioti kli
jentą juos pirkti. Tai jau komercinė šventės
dalis.
Atsimenu, kai dar mažas buvau, Verbų sek
madienio rytą girdėdavau jaunimo klyksmus,
nes kas atsikėlęs anksčiau plakdavo su verba,
ar kadugiu mieguolius ir reikalaudavo pažade
ti margučių.'Verba plaka, ne aš plaku. Kiek
pažadi margučių? " Jeigu nepažadėsi, tai už
puolikas tavęs nepaleis. Apie šokoladinius
kiaušinius niekam nei į galvą neateidavo, to
kių iš viso nebuvo. Būdavo tikri vištos kiauši
niai, tik juos reikėdavo kaip nors numarginti.
Kaip gi baltus dovanosi?

O kaip marginti, tai jau nelengvas menas.
Cibulių lukštai, vaško taškeliai, pagaliau kai
kas dar ir kitokių spalvų išsigalvodavo, bet
margučiai išeidavo labai gražūs. Aš tik seilę
varvindavau žiūrėdamas kaimynę, ar mamą
marginant. Man toks menas dažnai pasibaigda
vo prastai; kiaušinis perspaustas, arba abi ran
kos spalvuotos. Taip sakant be jokio meno. Ir
iki šiol neišmokau tikro margučių meno. Da
bar atrodo, jau kiek per vėlu...
Bet čia, Brazilijoje, kiekvienais metais lietu
viškosios mokyklėlės mokiniai turėdavo bent
vieną savaitgalį pramokti to tipiško liaudies
meno. Net mano abi dukros išmoko tomis pro
gomis ir manau, kad nebuvo nė vieno moki
nio, kuris tuo nesidomėtų. Manau, kad toji pa
mokėlė gal būdavo pati patrijotiškiausia, bent
žodį "margutis" visi išmokdavo.
Šiais metais nepastebėjau, ar buvo pranešta
spaudoje, kad bus margučių dažymo pamokė
lė. Ji tikriausiai buvo, kaip gi čia apsieisi be
margučių per Velykas. Tegu tie šokoladiniai
kiaušiniai ir labai gardūs, dideli, gražiame po
pieriuje įvynioti ir jų kainos dabar pasakiškai
aukštos, bet kažin kaip be lietuviškų margučių
Velykų rytas būtų netoks, koks turi būti.

Laike daug metų margučių dažymo pamo
kėlės buvo pravedamos vienos kitos lietuvai
tės, kurios šiandien jau pasidarė tiesiog profe
sorės šiame mene. Jos šalia tėvų namie, šalia
draugų ir artimųjų, kasmet priminė šią gražią
lietuvišką tradiciją.
Gal jau niekuomet daugiau neberisime mar
gučių per beržo tošį žalioje pievelėje. Čia visur
cementas, miesto judėjimas to neleistų. Gal jau
ir Lietuvoje tos tradicijos, taip sakant, išeina
iš mados, bet manau kad mums, mūsų vaikams
dar ilgus laikus margučių tradicija liks surišta
su Velykų švenčių papročiais.
Verbų sekmadienį niekas manęs neplakė
"Verba plaka, ne aš plaku. Kiek pažadi margu
čių? " Vistik dažai jau padėti ir Didįjį Šeštadie
nį po pietų imsiu dažyti margučius. Turiu ge
rus pagalbininkus - Aleksiuką, Pauliuką ir
Laimutę. Nesvarbu, kad bus nosys, pirštai, ir
ausys nudažytos. Menas turi savo kainą.

® Kas bėga nuo lietuviškos spau
dos, bėga nuo savo tautos
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SKAITYTOJAI RAŠO

Mūsų mielai seserei ir tetai

Dievo malonėje gerbiami "MŪSŲ,
LIETUVOS" reclak toria i...
Meldžiu praturtinti šiuo straipsniu
laikraštyje žinias. Ir Visagalio Prisikėli
mo sv. Vėl y koše, sulaukti nepalaužia
mos sveikatos ilgiems meteliams.

mirus,

Jūsų,
v

Antanas

16-JI VASARIO, SÃO PAULYJE

mūsų nuoširdi padėka kun. P. Rukšiui ir kun. Pr. Gavėnui už
lankymą ligoninėje, suteiktus sakramentus, mišias prie karsto,
ir visiems kurie lankė, vienokiu ar kitokiu būdu mums padėjo,
rodydami solidarumą liūdesio valandoje, p. Viktorui Tatarūnui ir choristams už giedojimą mišiose.

Dievas Jums teatlygina.

Išmatavę kelionėje keletą šimtų kilo
Maria, Ceciiia ir Elizabeth
metrų, laimingai grjžome i savo namus.
Vos atidarę duris ir elektros lemputei
šviečiant ant stalo rodėsi "kupeta" laik
Dėl ko mūsų "ponai" prieš posėdžius
Buvo išplatinta ir apie 5.000 tos temos
raščių ir laiškų. Viską metę, ėmėme skai neskaitė, kuomet buvome vargšiukai ir
lapelių Kanadoje ir JAV-bėse.
tyti kas musų, t.y. savaitrašti "MŪSLĮ
biedni, visi iš sunkių pastangų ir gyveni
Grįžus Brazilijon buvo taip pat tūks
LIETUVA", o kitus atidėjome.
mo juodųjų dienų, stengėmės kuo kil
niausiai atšvęsti 16-ją Vasario, apie kurią tančiais platinami įvairūs lapeliai liečian
Daug raštų, daug pasididžiavimų, o
tys "Lietuvos Krikšto 600 metų Jubilie
kilniai ir teisingai aprašo gerbiamas
daugiausia pasigyrimų. Bet reikia žino
JU"JUOZAS DAUGĖLA.
ti - malonu, kad kas mus pagiria, bet
Šv. Jono Bosko — 1888-1988 — šimt
pačiam girtis — lengvai uždirbti medaliai.
Nenoriu nei vieno išskirti, ar apkalbė
mečio mirties proga, dabar prasidės dau
Iš anksto š.m. buvo šaukiamas Brazi ti, bet patys "ponai" taip rašo apie šią
šventę: — "Esame ją taip papratę minė giau komplikuota misijonieriška kelio
lijos Bendruomenės Tarybos ir visų or
ti, kad sakysime techniškoji to minėjimo nė ir Šiaurės Amerikoje ir Europoje.
ganizacijų -- atstovų posėdis. Dėl ko?
Romoje 1988 Spalio pradžioj įvyks
Nutarti, kaip įspūdingai atšvęsti NEPRI paruošimo dalis, nesudaro mums jokių
sunkumų. Lygiai gražiai ir vienodai kas
"Pašau!inis Saleziečių Eks-alumnų" kon
KLAUSOMOS LIETUVOS 70sius su
gresas.
met".
kaktuvių metus.
Tarp lietuvių svarus reikalas yra iš
Atsiprašau. — bet jau laikas susiprasti
Bet iš didelio debesio buvo mažas lie
kelti DON BOSKO šimtmetį, o taip pat
— netemdinti saulės su akėčiomis...
tus. Graudu prisiminti ir krūtinę neri
ir Petro Pėrkumo mirties 50-metį, įvai
mas ima. Pagalvojant, kaip mes dvasi
Antanas Augustaitis
riais leidiniais ir lapeliais — lietuvių, ita
niai nusigyvenę, praleisti tokią šventę
São Paulo, 1988 m. kovo mėn. 31 d.
lų, vokiečių, prancūzų ir esperantų kal
biednai.
bomis.
16-ji Vasario, mūsų kolonijoj didžiau
IŠ KELIONĖS Į KELIONĘ
;
Bus renkami parašai Petro Pėrkumo
sia šventė metuose. Ne asmeniška šventė,
Kun. Petro Urbaičio praeitos 1987
"Beatifikacijos Bylos" užvedimui. Be .
bet visos Tautos šventė, kur tiktai mini
vasaros kelionė, tikslu Petro Perkumo
to, bus dedamos pastangos surasti talki
mas Jos vardas, ne žmonių suėjimas, ne
50-metį pagarsinti, ypač Siaurės Ameri
ninkų silpnėjančiom lietuvių Saleziečių
pasirodymas madų, ne puotavimas — tik koje,liko visai "ML" nepaminėta.
veiklos pajėgom. Tame reikale visi gali
atnaujinimas — atgimimas, didžiausia pa
prisidėti ir malda ir gerais linkėjimais.
Pagrindinė to priežastis buvo gana
garba, mūsų brangios ir ilgstančios pro
keistas 4 laiškų dingimas -- rašytų iš Ka
"Missionário itinerante" būna ir prie
tėvių žemelės — LIETUVOS...
nados ir JAV-bių. Laiškai ir ten buvę če namų, bet ypač turi būti "už namų"Visi kartu, nors šioje dienoje už Ją
kiai yra paieškomi.
tos pačios ir bendros mūsų tautinės ir
melskimės, su Ja alsuoti ir Ją jausti jaus
dvasinės veiklos labui.
"Pedro Pérkumas no 50-nário de sua
mų sąnariuos, gydant ilgesio neužgydo
Pasivedu gerųjų tautiečių maldai ir
mas žaizdas. Prisiminti, kurie suvilgė sa santa morte", buvo ypač iškeltas Brazili
bendradarbiavimui.
Dėkingas
vo ašaromis ir krauju, mūsų ten gyvenan joje dėka 4.000 egz. leidinėlio išplatin
to Saleziečių,ypač įstaigose ir parapijose.
Kun. P.M. Urbaitis
čius takelius..
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LUFTHANSA APRESENTAM 2 EXCURSÕES

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

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

LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA
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MŪSŲ ŽINIOS a

Šio "ML"numerio
GARBĖS L Ei! D ĖJAS

REZUREKCIJA LIETUVOS PARKE

Vila Zelina jau Lietuvos kampelis net
savo vardu — LIETUVOS PARKAS —
PARQUE LITUÂNIA. Ir stengiasi palai
kyti savo lietuviškus papročius, nors ta
tai ir labai sunku.

Vienas ryškiausių lietuviškų krikščio
niškų papročių - Rezurekcija, arba Kris
taus Prisikėlimo šventimo apeigos anks
tyvą Velykų rytą. Klebonas kun. J. Šeš
kevičius deda visas pastangas tas apei
gas pravesti kiek galima ištikimiau lietu
viškam apeigynui.
nių tautiečių jau bažnyčioj ar ant šventoriaus; tik sunku visus reikalingus "vei
kėjus" sugaudyti, ypač nors kiek lietu
viško jaunimo. Juk čia kitokie papro
čiai — brazilų jaunimas "Prisikėlimo šeštadienį — Sabado de Aleluia" dažniau
siai rengia s’okius, tai paskui... nelieka
laiko religinėm apeigom. O lietuvių jau
nimas auga tokioj aplinkoj. Ir ne tik jau
nimas.

LIETUVA

PAULIUS

REMEIKA

Mielam ML-vos skaitytojui bei rėmėjui širdingas

ačiū už paramą ir bendradarbiavimą.
ML redakcija ir administracija
,

-----

kų vėliava, baldakimas, smilkytojas, ka
talikės moterys, vis auganti tikinčiųjų
minia... Procesijai sugrįžus, žmonių dar
vis renkasi (ne pagal "britanišką", o dau
giau pagal... lietuvišką punktualumą) —
ir per Prisikėlimo Mišias bažnyčia beveik
pilna.
BALANDŽIO MĖNESIO
GIMTADIENIAI
Sveikiname savo narius, kurie švenčia
gimtadieni šį mėnesį ir linkime daug sėk
mės.

03/04
04/04
06/04
09/04
11/04

Betgi išsirikiuoja procesija. Gaudžia
varpai, skamba "Linksma diena", Butrimavičių 'didieji' nepavargdami pakaito
mis skambina varpeliais; kryžius, Prisi
kėlusiojo vėliava ir statula, "liktarnos"A
14/04
Lietuvos ir Brazilijos vėliavos, Ateitinin-"-

—
—
—
—
—
—
—

Antanas Stonis
Jadvyga Jokūbaitis
Elisabeth Bumbles Pinto Jr.
Maria Kleiza Misevičius
Janina Postatni
Arlete Dylis Silickas
Alberto Buono

14/04
16/04
20/04
20/04
23/04
25/04
27/04
28/04
28/04

—
—
—
—
—
-

t—. .............. ...

Monika J .Stasiu lion is
Algirdas Butkevičius
Alexandre Bumbles
Irena Saldys Bendžius
Veronica Bratkauskas
Katarina Birutė Bagdžius
Walter Postatni
Antanas Voveriunas
Helena Matuzonis Mendo
Sąjungos - Aliança
Valdyba

BĖMiSl O!

KELIAUSIANČIU l LIETUVĄ
ŽMONIŲ SUSIRINKIMAS YRA
Saukiamas balandžio 24
DIENĄ, 15 VAL. SĄJUNGOS
RŪMUOSE, Rua Lituania, 67

/a

%

VILA ZELINOS (SESELIŲ SALĖJ)

PIRMĄ KARTĄ PO 50 METU MUMS GROS IR DAINUOS ARTISTAI IŠ LIETUVOS:
1. STASYS LIUPKEVIČIUS - TV, KINO ARTISTAS IR "ARMONIKOS"

ANSAMBLIO VADOVAS,
2. LINA NAI KELI ENÉ - GERIAUSIA LIETUVOS KANKLININKĖ

3. ANTANASSTOLSKUS - BIRBYNĖS SPECIALISTAS - GROJĘS
- IR PAŽĮSTAMAS VISAM PASAULY
4. IRENA MILKEVIČIŪTĖ - VIENA IŠ GERIAUSIU DAINININKIŲ EUROPOJ,

PAKVIETIMAI GAUNAMI:

VITO BARE — Vila Zelinoj 2. Pas SĄJUNGOS valdybos narius 3. "MŪSŲ LIETUVOS" redakcijoj.

ĮSIGYKITE PAKVIETIMUS IŠ ANKSTO: prie durų NEBUS PARDAVINĖJAMA
P*
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