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aptarnauja išeivijos lietuvius
í

Lietuvių tautos išmintis mus moko: 
Kai du stos, visados daugiau padarys”. 

Mūsų išeivijos vyskupas P. Baltakis lie
pos 1-2 d.d. Toronto Prisikėlimo para
pijos salėje kviečia visų katalikiškų orga
nizacijų atstovus ir pavienius asmenis j 
organizuojamą pastoracijos simpoziu
mą. Taip pat vyskupas įsteigė Sielova
dos tarybą ir sudarys vykdomąjį organą. 
Šie abu vienetai padės jam pastoracijos 
darbe.

Per paskutiniuosius ketverius metus 
aplankęs kone visas lietuvių kolonijas 
visuose kontinentuose, kalbėjęsis su be
galės tikinčiųjų, ir anketos būdu atsi
klausęs lietuviškų parapijų klebonų nuo
monės, vyskupas Baltakis išryškinfcsritis, 
kurios šiuo metu kelia daugiausia rūpes
čio lietuvių katalikų gyvenime. Šio sim
poziumo penktadienio programa nagri
nės tris dažniausiai keliamus klausimus: 
Lietuviškų šeimų padėtis — Gabija Pe
trauskienė, Parapijų padėtis ir jų ateitis 

kun. A. Saulaitis, SJ, ir Pašaukimai 
bei diakonatas — Almis Kuolas.

Pokalbiuose dažnai tenka išgirsti: išei
viai pajėgė sukurti veiksmingą tautinę 
bendruomenę; įgyta nemažai patirties 
ir keliom kartom perduota tautinis ir 
kultūrinis lobis. Tačiau apsileista religi
nėje srityje. Pas mus neveikia brandi, 
veiksminga ir naši krikščioniškoji ben
druomenė. Tenka nuolankiai prisipažin
ti, kad, mums, lietuviams, stinga dvasi
nio subrendimo.

Dauguma tikinčiųjų pasaulyje bando 
imtis didesnės atsakomybės liudyti sa
vo tikėjimą ir krikščioniškuosius princi
pus pritaikyti darbovietėse. Pati Bendri
jos vadovybė žiūri, kaip tinkamiausiai 
tikėjimo tiesas bei religines apraiškas .ii. 
suderinti su vietos kultūra ir papročiais. 
Visi šie krikščioniškumo aspektai kol 
kas dar mums, lietuviams, yra svetimi 
ir neorganizuojami.

Minėtasis simpoziumas pažvelgs į du 
krikščioniškosios bendruomenės pagrin
dinius aspektus: 1. Šv. Rašto krikščio
niškos bendruomenės sąvoka ir jos at
spindys lietuviuose. Šią temą nagrinės 
Aldona Zailskaitė, baigusi teologijos 
studijas Čikagoje ir dabar dėstanti šv. 
Raštą Calumet kolegijoje. 2) Tikinčiųjų 
rolė šiandienos Bendrijoje ir kiek lietu
viams tai būdinga, kalbės Jonas Abro
maitis, baigęs teologijos studijas Kana-

Kauno senamiesčio dalis - kas puoštu mūs senąjį miestą, jeigu čia nebūtu bažnyčių gražiu

doje ir dirbąs Kanados vyskupų konfe
rencijoje Otavoje.

"Noriu apimti visą pasaulį" — anuo
met dainavo Maironis. Tačiau vyskupui 
Baltakiui tai nėra tik poetiniai žodžiai 
bet kieta realybė. Jam pavesta aptarnau
ti visus išeivijos lietuvius. Tai padaryti 
įmanoma tik su talka. Todėl šeštadie
nio sesijoje vyskupas Baltakis įsteigs sie
lovados tarybą, kurios uždavinys ir 
bus jam padėti pastoraciniame darbe. 
Jis kviečia atstovus iš visų katalikiškų 
organizacijų bei suinteresuotus asmenis, 
kad jie ateity kasmet rinktųsi dalintis 
savo patirtim bei įžvalgom. Šių pasitari
mų vaisiai būtų perduoti vykdomajam 
vienetui, kuris pasiūlymus bei nutari- * 
mus įgyvendintų. Vyskupas taip pat su
darys apie save kolektyvą, kuris jam 
talkins kasdieniuose darbuose.

Tai pradžia,ir labai svarbi pradžia. 
Kviečiami visi, kuriems rūpi išeivijos lie
tuvių sielovados padėtis ir ateitis. Atei
kite, dalyvaukite ir savo mintimis bei 
patirtimi padėkite įgyvendinti tai, ką 
primena lietuvių patarlė: "Kai du stos, 
visados daugiau padarys".

Iki pasimatymo liepos 1-2 d.d., Prisi
kėlimo parodų salėje, Toronte. S.J.

"Tėviškės Žiburiai"

Nuotr. A. Sutkaus

ATVIRAS PABALTIEČIU LAIŠKAS 
JAV PREZIDENTUI REAGANUI

Papildymas
(New Yorkas, 1988 briželio 6. LIC) 

Pabaltiečiai, dalyvavę gegužės 30 d. pa
simatyme suJAV prezidentu Reaganu 
Amerikos ambasadoj Maskvoj, jam įtei
kė bendrą pareiškimą, praneša Lietuvių 
informacijos Centras. Pasimatyme daly
vavo kviesti teisių gynėjai su šeimomis. 
Sutrumpintas vertimasis’ rusų į lietuvių 
kalbą pasiekė Vakarus aną savaitę. Pa
teikiame dabar gautą informaciją.

Pone Prezidente,
Nuoširdžiai Tamstai dėkojame už 

mums suteiktą garbę su Jumis susitikti.
Sovietų Sąjungoje iki šiol nėra rinki

mų teisės. Šį jūsų gestą mes priimame 
kaip moralinę paramą Pabaltijo tautoms 
kovojančioms už savo nacionalinio suve
reniteto atkūrimą. Daug mūsų tautiečių 
prašė mus nuoširdžiai padėkoti Jūsų as
menyje JAV vyriausybei ir visai ameri
kiečių tautai, kad Jungtinės Amerikos 
Valstybės niekada nepripažino ir nepri
pažįsta nei juridinės, nei moralinės So- • 
vietų Sąjungos teisės į Estijos, Latvijos 
ir Lietuvos teritorijas, ir laiko šias vals-
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tyoes pries jų valią inkorporuotomis j 
Sovietų Sąjungos sudėtį.

Prašome Jus, ponas Prezidente, pasi
tarimuose su M. Gorbačiovu priminti 
jam, kad TSRS vyriausybės ir jo genera
linio sekretoriaus asmeniška garbė reika
lauja pakslebti slaptuosius Molotovo-Ri
bentropo protokolus ir viešai atsisakyti 
grobuoniškos Stalino politikos.

Vakaruose senai užmiršta Atlanto 
charta, tačiau šios chartos dvasia įkvepia 
mums didelę viltį. Mes giliai įsitikinę jog 
kiekvienas estas, latvis, lietuvis didžiuo
jasi savo tauta ir niekada nesusitaikys su 
dabartiniu juridiniu bei politiniu Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos statusu. Joks persi
tvarkymas Sovietų Sąjungoj, ar ten kur 
pasaulyje, neįmanomas kol nebus atsi
žvelgta į trijų Pabaltijo respublikų lūkes
čius.
Pasirašė:
Lagle Parėk, estė
Lembit Riasta, estas (LIC pastaba:
Lagle Parėk vyras)
Modris Plate, latvis
Nijolė Sadunaitė, lietuvė
Antanas Terleckas, lietuvis

1988 m. gegužės 29 d.

SAUGUMAS VĖL SULAIKĖ
NIJOLĘ SADŪNAITĘ
(New Yorkas, 1988 birželio 8. LIC) 

Šiandien saugumas sulaikė Nijolę Sadū- 
naitę dėl nežinomųipriežasčių, praneša 
Lietuvių Informacijos Centras.

Saugumo agentai pagrobė Sadūnaitę 
trečiadieni, birželio 8 d., apie 4 val.p.p., 
jai benešant skalbinių maišą į skalbyklą. 
Išėjus iš buto į lauką, už kokių 20 me
trų nuo durų stovėjęs KGB majoras 
Bimbyris su dviem padėjėjais ją pagrie
bė, laužė rankas ir įgrūdo j mašiną. Anot 
Sadūnaitės, gatvėje buvo apie 20 Iiudi-
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ninkų, nes tuo metu sunkvežimis vežė 
šiukšles, tai ji kelis kartus suriko "KGB 
banditai".

Bimbyris teisinosi, kad jis buktai ra
šęs ir jai siuntęs kvietimus, kurių, ji sa
ko, niekad negavusi; Sadūnaitę nuvežė 
į KGB kabinetą ir ten išlaikė apie vieną 
valandą. Protesto ženklan, ji atsisakė 
kalbėti, o tik ramiai sėdėjo, pasirėmus 
galvą viena ranka, o kita ranka kalbėda
ma rožančių. KGB majoras Bimbyris tei-' 
gė, kad Sadunaitė esą šaukiama kaip 
LKB Kronikos bylos liudininkė. Jis taip 
pat surikdamas jai siūlė išvažiuoti į už
sienį, nes atseit ji nesilaikanti įstatymų.

Komentuodama šį incidentą telefonu 
Lietuvių Informacijos Centrui, Sadunaitė 
pabrėžė, kad ne ji laužo įstatymus, o tai 

' daro pats KGB majoras Bimbyris, kuris,
"griebė žmogų be jokios priežasties ir 
grūdo į mašiną".

Palydėdamas ją iki durų ir išleisdamas 
ją iš saugumo rūmų, Bimbyris aiškino, 
kad įvyko nesusipratimas, ir, kad kitą 
sykį "pakalbėsime". Jis ragino Sadūnai- 
tę nesiskųsti, nes "Tavęs nenuskriaudė- 
me". Sadunaitė atsakė, kad netylės.

Sadunaitė mano, kad ją sulaikė saugu
mas, klaidingai manydamas, kad ji ruo-* 
šiasi vykti Maskvon į tūkstantmetinę 
krikščionybės šventę.

Rusų pravoslavų veikėjas Aleksandras 
Ogorodnikovas atsiuntė Sadūnaitei re
gistruotu paštu kvietimą dalyvauti Mas
kvos iškilmėse. Ją kvietė atvykti su Lie
tuvos Katalikų Bažnyčios padėties apra
šymu. "Gal saugumas pamanė, kad pur
vinų skalbinių maiše vežu kokį Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios aprašymą? " spėlio
jo Sadunaitė.

Į krikščionybės tūkstantmetines iškil
mes Maskvoj nuvyko Vatikano delegaci
ja, kurios nariu yra ir lietuvis prel. Au
dits Bačkis.

Rua Coelho BarradasJ04 ■ V. Prudente • Fone: 274-0677 Re&.: 2744886

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

Mini-sombrinhas. tipo Italiano e Alemão.
i .

Vicente Vítor Banys Ltda.
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NUOTRUPOS IŠ MASKVOS 
PETRĄ CIDZIKĄ SUGRĄŽINO Į

VILNIŲ
(New Yorkas, birželio 6. LIC) Prezi

dento Reagano viešnagės metu, paskiri 
teisių gynėjai bandė nuvykti į Maskvą, 
bet juos vietiniai saugumo organai sulai
kė ar išlaipino iš traukinių. Vilniečiui 
Petrui Cidzikui pavyko nuvykti į Mas
kvą, bet lietuviai saugumiečiai jį ten su
rado ir pasiuntė atgal, praneša Lietuvių 
Informacijos Centras.

Šeštadienį, gegužės 28 d. Petrą Cidzi
ką Maskvoj sutiko iš Lietuvos atvykęs 
KGB majoras Bimbyris su KGB pulki
ninku Česnavičiumi. Jie abu sulaikė Ci
dziką, nuvedė į geležinkelio stotį, už Ci
dziko pinigus nupirko jam bilietą, įso
dino į traukinį Maskva-Vilnius, ir laukė 
kol traukinys išvažiavo.

Petras Cidzikas buvo vienas is* septy
nių įžymių lietuvių, su kuriais 30 JAV 
kongresmenų ir 6 senatoriai ragino pre
zidentą Reaganą susitikti jo vizito metu. 
Du iš siūlomų septynių lietuvių - Nijo
lė Sadunaitė ir Antanas Terleckas - pa-' 
teko į prezidento kviestųjų sąrašą ir da
lyvavo gegužės 30 d. pasimatyme su juo 
Amerikos ambasadoj Maskvoj. Dalyva
vo ir trečias atstovas iš Lietuvos - Pe
tras Pakėnas, kuris pagaliau gavo leidi
mą emigruoti į JAV-bes pas savo žmo 
ną Galiną Vileshiną, gyvenančią Floridoj.

Kitas lietuvis bandęs nuvykti į Mask
vą, Kun. Kazimieras Gražulis, įkalinto 
Petro Gražulio brolis, buvo gegužės 25 
d. su Nijole Sadunaitė šešių milicininkų 
prievarta išlaipintas iš traukinio. Anot 
Nijolės Sadūnaitės, kitus nepatekusius 
į JAV prezidento kviestųjų sąrašą, bet 
bandžiusius vykti į Maskvą, sulaikė ar 
išsodino iš traukinio, kaip pvz. ukrainie 
čių vyskupą ir tris kunigus. Aktyvūs tei 
šių gynėjai Vilniuje, buvo saugumo ste- 
biami ir sekami.

(LIC)

PIRMYN l KOVĄ UŽ TĖVYNĘ, 
UŽ BRANGIĄ ŽEMĘ LIETUVOS. 
GARBE TĖVAMS, KURIE JĄ GYNĖ, 
IR KAS UŽ ATEITI KOVOS.

Maironis

PRECISA-SE
Pessoa para cuidar de u m casal 
de idosos na Vila Prudente.

Combinar com Jagminas
Tel.: 283-3816



N R. 24 (2059) 1988.VI.23__________
ŽUVO PRIE TĖVYNĖS SLENKSČIO f

Ankstybos vasaros aušrai oranžiniai ‘ 
nudažius rytų padangę, nesulaukusi la
kūnų, besiskirstanti minia, spontaniškai | 
pradėjo liūdną liaudies dainą: |

"Atskrend sakalėlis per žalią girelę, 
Atmušė sparnelius j sausą eglelę".
Toji daina sujungė visų nuotaikas ir 

įspėjo didvyrių tragišką likimą...
1933 m. liepos 16 d. oranžinis lėktu

vas vardu LITUANICA perskrido Atlan- g 
tą ra radosi tik keletą valandų nuo Lietu-| 
vos. Bet 17 d. prie Slodino miškų sura
do mirtį ir žuvo abu lakūnai Steponas 
Darius ir Stasys Girėnas.

Darius ir Girėnas numatė didžiulę 
aviacijos reikšmę, ir anais laikais, paly
ginti, menkomis priemonėmis perskris- 
dami Atlantą, savo vardus garbingai įra
šė ne tik j lietuvių tautos, bet ir į pasau
linės aviacijos istoriją.

Mūsų tautai labiausiai reikia Dariaus 
ir Girėno ryžto ir ištvermės. Nepalaužia
mas ryžtas ir pasitikėjimas savo jėgomis 
daug lems ir dabarties mūsų sunkiame 
žygyje į laisvę. Jie savo drąsiu žygiu ska^O^ 
tina lietuvių tautą didingiems žygiams., 
Kaip Darius ir Girėnas nugalėjo didžius 
vandenynus, taip mažoji tauta savo pa- 
siryžimu irgi gali nugalėti didelius prie- l|| 
sus. _

...Jie žuvo prie tėvynės slenksčio, Sol-r“ 
dino miške. Ir paskutinėmis gyvenimo 
sekundėmis jie nepamiršo pareigos: jie 
išmetė su savim į Lietuvą vežtuosius 
laiškus, kad užsidegęs lėktuvas jų nesu
naikintų. Tarp jų buvo ir lakūnų testa
mentas Jaunajai Lietuvai ir Amerikos 
lietuvių sveikinimai. Tauta žino, kad 
Darius ir Girėnas yra mūsų didvyrišku
mo išraiška ir karžygiškumo jėga.

...Juos aukštai gerbki m, statykim 
žmonijos idealizmo ir tėvynės meilės 
pavyzdžiu, didžiuokimės, kad Darius 
ir Girėnas padidino pasaulio vertybių 
lobyną. Žmonijos idealizmo lobis labai 
mažas, todėl kiekvienas indėlis lygiai 
branginamas, kaip didieji deimantai.Vis-

Tautiniy šokiu šventei besiruošiant

BE KALBOS NĖRA TAUTOS

Lietuvių'kalba yra viena iš seniausių 
pasaulio kalbų. Lietuvių kalba skiriasi 
nuo kitų kalbų savo skambumu, žodžių 
gausumu ir sudėtingumu. Ja kalba ne
daug žmonių, ir todėl ji nėra plačiai pa
plitusi. Kadangi ji yra tokia nepaprasta, 
mokslininkai ją studijuoja ir tyrinėja.

Lietuvių kalbos reikalais Lietuvoje 
buvo daug rūpinamasi: buvo specialiai

UŽ LIETUVIŠKA KNYGĄ IR SPAUDĄ 
LIETUVIAI TIEK DAUG KOVOJO IR »

ko siekime - kas kilnu, gražu ir gera, UŽ LIETUVIŠKĄ KNYGĄ IR SPAUDĄ 
kad būsimiems vaikams lietuvių tauta
paliktu garbe ir didžiais darbais nužymi KENTĖJO. DABAR LIETUVIŠIKA KNY-
tus praeities kelius. GASTOVI IR DULKA KIOSKLjLENTYNO

Vyturys SE, LAUKDAMA KOL KAS JĄ NUPIRKS

LIETUVIAI TIEK DAUG KOVOJO IR

COMERCIAL
BEBIDAS FINAS EM GERAL; NACIONAIS E ESTRANGEIRAS I

WISKIES - CHAMPANHES - CONHAQUES • LICORES - AGUARDENTES 
CERVEJAS - REFRIGERANTES - SUCOS - AGUAS MINERAIS • ETC.

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

PROGRAME SUA FESTA E
DEIXE AS BEBIDAS SOB NOSSA RESPONSABILIDADE.

Rua ManaiU 7 - CEP 03140 - Fone: 215-6227 - Vila Zelina - S. Faulo

rengiami lietuvių kalbos mokytojai,gau
siai ruošiama ir leidžiama kalbinė lietu
vių literatūra, stropiai žiūrima, kad ne
būtų nusidedamą lietuvių kalbos taisyk* 
Tingumui.

Mūsų išeivijai susidariusios sąlygos 
yra labai nepalankios kultūriniam dar
bui ir tuo pačiu mūsų kalbai. Nežiūrint * 
to, lietuviai išeiviai parodė vertingų kul
tūrinių pastangų ir laimėjimų. Tai išsi
neštų iš gimtosios žemės kūrybinių nusir' 
teikimų vaisius. Tai nuopelnas atskirų 
kūrybinę valią išlaikiusių žmonių, už tai 
vertų didelės pagarbos. Reikia pastebėti, 
kad gana vargingose aplinkybėse atsira
do visa eilė sąmoningų tautiečių, kurie 
gana aktyviai prisidėjo prie lietuvių kal
bos išlaikymo išeivijoje.

Reik apgailestauti, kad dabar išeivijo
je gyvendami lietuviai jau pradeda neį
vertinti savo kalbos reikšmę ir nesisten- 
gia ją išlaikyti bei perduoti ateinančioms 

Į kartoms. Bet mes, kurie dar kàlbame lie- 
tuviškai ir suprantame, turime stengtis 
vartoti lietuvių kalbą tarpusavy bei su ja 
^<re*Pt*s i at*tolusi mūsų jaunimą. Kal
bos nevartojimas yra žingsnis tolyn nuo- 

; savo tautos ir jos rūpesčių. Pamiršę kal
bą, greitai pamrišime ir pačią tautą.

Pajutimas, kad mūsų išeivijos jaunuo
menė labai dažnai lietuvių kalba nesido
mi, o kartais net arogantiškai jos atsisa
ko, kyla ūkanoti klausimai: kodėl mums
taip sunku savo jaunąją kartą išmokyti 
lietuvių kalbos, įskiepyti jai meilę, ja paO 
sididžiavimą ir sužadinti pastangas ją iš
laikyti, O išlaikyti tautos dvasią, reiškia 
išlaikyti tautos kalbą. Be kalbos nėra 
tautos.

Vienintelis palikimas
Jurgaitis aplankė našlę, norė

damas išreikšti jai užuojautą.
— Tamsta žinai, jog aš buvau 

geriausias velionies draugas. Ar 
negalėtumėt man ką nors įteik
ti, kad primintų man mirusįjį 
draugą?

— Ak, gerbiamasis, velionis 
nieko nepaliko šiame pasaulyje, 
išskyrus mane. . .

Pavyzdingas istorikas
— Net dešimt valandų pralei

dau šią naktį su istorijos knyga.
— Taip ilgai ją skaitei?
— Mat, pradėjęs ją vartyti, 

užmigau ir net dešimt valandų 
saldžiai išmiegojau.

' Dra. HELGA HERING
MÉDICA - GYDYTOJA

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

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

KALBAMA LIETUVIŠKAI



Trakų
Dievo Motina

Trakuose Vytautas Didysis 1409 m. 
oastatė Marijos Apsilankymo bažnyčią 
ir padovanojo jai paveikslą, gautą iš Bi- 
zancijos imperatoriaus. Marijos paveiks
lą pats Vytautas papuošė aukso vaini
kais, prisidedant dar Lietuvos kancle
riui Leonui Sapiegai ir vicekancleriui 
Aleksandrui Naruševičiui. Paveikslas iš
garsėjo stebuklais ir nuo 1603 m. bu
vo lankomas procesijomis iš Vilniaus, 
Kauno, Merkinės ir kitu vietovių. Jis 
buvo viešai pripažintas stebuklingu ir 
Romos vainikuotas 1718 m.

Štai, kaip poetas (kun. Stasys Yla) 
kreipiasi į Dievo Motiną Trakuose:
Vainiką Vytautas tau skyrė 
ir Roma puošė vainiku, - 
O Motin, tiek globos pa tyrėm 
Karų ir priespaudos taiku.

Antai, padangė vėl aptemus, 
O Motin, kas tave atstos? 
Buvai Valdovė musų žemės, 
Esi dabar širdy tautos.

Užtarki kenčiančią tėvynę, 
Palengvink nerimą žmonių, 
Maldų vainiką tau supynę, 
M ras siunčiam iš visų kraštų.
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® Daugiausia tie peikia, kurie 
prašiausiai veikia

I

^MŪSŲ LIETUVA

Antanas Augustaitis

MŪSŲ PADANGĖJE - SÃO PAULYJE 
MILDA LENKAUSKIENt-GULBINAI- 
TÉ

Jau pradžioje š.m. 1988 met. savait
raščio "MŪSŲ LIETUVA" lapai, puošė
si B.L. Bendruomenės Tarybos kvieti
mu. Visų organizacijų atstovus susirink
ti j Tarybos posėdį. Kaip ypatingiau nu; 
tarti Vasario Šešioliktosios šventą ir at
žymėti 70-tąjj NEPRIKLAUSOMYBĖS 
paskelbimo aktą.

Taip pat neužmirštant pagloboti lau
kiamą viešnią iš J.A.V., P.L.B.K. vice
pirmininką, KULTŪROS KONGRESO 
pirmininką p-ią MILDĄ LENKAUSKIE- 
NĘ-GULBINAITĘ.

Tai ne juokai, ar vaikų žaislai, tad 
trys musų širdyse, sąžinės šventos parei
gos šventės.

Visi laukėme ir iš anksto rengėmės j 
šią metinę šventą, kad atstovų galvosū
kiai neliktų be pasekmių ir bergždi.

S.m. Vasario mėn. 21 d. 11 vai. Sv. 
Juozapo bažnyčioje V. Želinoje (dabar 
Parque Lituânia),-šv. Mišių maldose, au
kojome visą garbę — Lietuvai.

Po religinių apeigų, maldininkai slin
ko į "Lietuvos Respublikos" aikštę. Ne
pasiruošimo viešam pasirodymui,ir čia 
pasibaigus iškilmėms be jokio "smoko", 
tautiečiai it paklydėliai žingsniavo j sese
lių Pranciškiačių kolegijos erdve salę, ku
rioje turėjo įvykti iškilmingi švenčių pa
minėjimai ir meno dalis.

Pavėluotai scenoje prasidėjo tos pa
čios kalbos, kaip visados ir nuobodžios.

Po oficialių prakalbų, šventės minėji
mo pranešėjai, maloniai pakvietė p-ią 
Mildą į šventės sceną.

Skurdžioje scenoje, net salė be jokio 
papuošalo, be jokios vėliavos. Mikliai ir 
elegantiškai su šypsena pasirodė atsto
vaudama iš J.A.V. — P.L.B. Valdybą, 
p-ia M. Lenkauskienė. Laukiamoji atsto
vė suteikė didelį įspūdį visiems. Sukėlė 
ligšiolinėje mūsų vaizduotėje ramybę ir' 
viltį gyvenimui.

Savo asmenyje rodydama, toli palik
tos mūsų tėviškės mėlynųjų ežerų gilybę, 
ir mėnuliui šviečiant gimtinės tyliųjų va
karų ramybę.

Skambiais svečių plojimais Nemuno 
krašto dukra buvo sutikta.

Atsidėkodama, švelniai linktelėjus gal
vą, kaip skaidraus mėlyno dangaus pu
čiant vėjeliui, šukuojant liepos viršūnių 
šakelę. Svečiai iš džiaugsmo dar ilgai plo
jo. Sveikindama ir glausdama visus prie 
Lietuvos kamieno, meile degančios šir
dies, kuri amžiais neužges.

Kalbėjo žodis į žodį, sakinys į sakinį,
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posmas į posmą, skiepino kiekvienam j 
širdį meilės, brolybės ir taikos lietuviš
ką žodį. Niekuomet nepakeičiant balso 
tono. Regis, kad nepamirštoje tėviškės 
alksnyne, čiulbėjo prieš lietutį volungė. 
São Pauliaus lietuvių kolonijoje - retas 
atsitikimas, niekuomet negirdėtas.

Tartum pilnutėlė salė tautiečių buvo 
tuščia. Gal nė vienas ir nekvėpavo, tyla 
bedugnė, palikdama vietą volungėlės 
balsui.

Pasibaigus gerbiamos viešnios ir dip
lomatės M. Lenkauskienės šventės pas
kaitai, tautiečiai vos neišardė salės lubų 
— katučių plojimais.

Neįmanoma išreikšti žodžiais, nei dar
bais, to mūsų jausmo ir padėkos, už to
kį retą ir malonų atsilankymą į mūsų pa
dangę São Paulyje, kuris mūsų sieloje 
sukėlė tikrą ir neišdildomą šventę. O 
mes, kaip ta motina, kuri pagimdžiusi 
naujagimį, netelpa savo jausmų džiaugs
me.

"VILA ZELINA" AR "PARQUE 
LITUANIA"?

São Paulo "Diário Oficial" (1988.VI. 
7) jaučia reikalą pranešti, kad Prefektas 
Janio Quadros gavo Antano Augustai- j 

čio, "gyvenančio Parque da Moóca", 
laišką, rašytą lietuvių kolonijos vardu, 
kur dėkoja už dekretą, pakeičiantį Vi
los Zelinos vardą į Parque Lituânia".

įdomu pabrėžti, kad iš "Oficialaus 
Dienraščio" informacija pastebi jau susi
dariusią mus, lietuvius, guodžiančią 
tikrovę, atžymėtą keliais viežais 
ženklais ("realidade... plasmada na exis
tência de alguns marcos públicos"), kaip 
tai Parque Lituânia - Praça Republica 
Lituania - Rua Lituania — Estancid'Li- 
tuanika" (Atibaia) - Edifício Kaunas, 
Lietuva, etc. Sakytum daugiau, negu pa
čioj Lietuvoj.

Tą pačią informaciją, tik nenurody
damas šaltinio, perduoda ir "A Gazeta 
de Vila Formosa" (1988.VI.11/.

Taigi, tarp kitų, ir "Parque Lituania" 
jau atrodo yra pripažinta kaip neginčija
ma tikrovė-realidade

UŽSIMOKĖJO UŽ “ML
Jonas SI LiCKAS Cz.3.000,00
Roberto TAMOŠAUSKAS Cz.1.500,00
Antanas AUGUSTAITIS 
Jonas BUITVYDAS 
Antonia ŽARNAUSKAS 
Aldona M.GERENCZES 
Vicente SUKYS 
Stasys MAKUŠKA

Cz. 1.000,00
Cz.3.000,00
Cz.1.500,00
Cz.5.000,00
Cz.1.500,00
Cz.1.000,00

Veronika PUNDZEVlClENĖCz. 750,00
Aldona KASKEVIČIUS -

REISS Cz.1.500,00
Birute Luiza SECH Cz.1.500,00
Keunelh Jomes PAINE Cz.1.500,00
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MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA

DUX MAGNUS
OPERA ŠV, KAZIMIERO 

JUBILIEJAUS.PROGA
Libreto Autorius:
Kazys Bradūnas
Muzikos kompozitorius:
Darius Lapinskas

Pirmas veiksmas, pirma scena
Penkiolikto šimtmečio Lietuva. Šventa
ragio slėnis Vilniuje Sekminių dieną.

(Tęsinys)

BURTININKĖ
Tavo maldos čia žmonės nesupranta. 
Ir Dievas tavo nekalba lietuviškai.

VYSKUPAS
Jūs klaidžiojate kaip akli, 
Lyg būtumėt be dieviškos malonės.
Ar krikšto vandeniu ir Evangelija 
Paženklinta nebuvo Lietuva? !
Už pagonybę, kurioje
Jau šimtą metų klaidžiojat po krikšto.
Prakeikti jus reikėtų čia tuojau, 
Nutrenki visus j pragaro, liepsnas!

CHORAS
Perkūne, dievaiti,
Netrenk j žemaitį, 
Tik trenk j krikščionį...

Perkūne, Dievuli
Netrenk į lietuvį 
Tik trenki į kryžių...

Perkūne, Perkūne,
Padangių galiūne,
Netrenk savus žmones, 
Tik trenk į krikščionį....

VYSKUPAS
Pater noster, libera eos a analo.

BURTININKĖ
Perkūne, dievaiti,
Trenk, trenk į krikščionį.

VYSKUPAS
Turpe, turpe ėst redire ad crimina. 
A porta inferi erue Domine 
Anima eorum.
Domine, Domine!
Adjuvanos et libera nos!

POSTO DE SERVIÇOS

Rua Voluntários da Pátria, 1275 
Santana

CHOP AS puldamas vienuolius 
Perkūne, padangių galiūne!

VIENUOLIAI at kišdami kryžių prieš 
puolančius
VenhCreator Spiritus, 
Mentes tuorum visita: 
Imple superna gratia 
Que tu creasti pectora.

(AteikŠventa Dvasia kūrėjau, 
Saviškių protus aplankyk, 
Pripildyk dangiškų malonių 
Sutvertas tavo krūtines.)

CHORAS
Perkūne, padangių galiūne!

BURTININKĖ
Perkūne; padangių galiūne!

VIENUOLIAI
Hostem repellas longius, 
Pacemque dones protinus, 
Ductore sic te praevio 
Vitemus omne noxium.

(Toliausiai gink nuo mūsų priešę, 
Suteik ramybės mums tuojau, 
Taip tavo vadovaujami 
Išvengsime mes viso pikto.)

CHORAS ir BURTININKĖ 
Perkūne, padangių galiūne!

Visi išsisklaido į priešingas puses

MERGAITĖ
Sumynė, ištrempė gėles, 
Išlaužė diemedžius
Ir išsityčiojo brolis iš brolio, 
Sesuo iš sesuvos.
O klaidžioja ir kenčia Lietuva.

Esu aš Lietuvos dvasia — 
Girių, laukų mergaitė 
Ir motina karalių, 
Praėjusi per šimtmečius, gyva. 
Maldauju ir prašau šventumo Lietuvai, 
Maldauju ir prašau.

Pirmas veiksmas, antra scena

PASAKOTOJAS
Karališkoji Vavelio pilis — 
Tikra svajonė Krokuvpje. 
Svajonė daugelio princesių 
Visuos kraštuos. .
Sapnuoja jos gražuolį karalaitį,

Galingos Jogailaičių giminės 14 0 G 
Ir Lietuvos šaknų — 
Karalaitį Kazimierą.
Žiūrėkite.
Jos visos — žemės angelai.
Jos visos - muzika, daina ir šokis.
Lūpų ugnis, rankų aksomas...
Kazimierai, pažvelk, mylėk...
Bet štai ir pažas jau ateina.

PAŽAS
Chanus Maximus Achmud Talat

G i ré j us
Et sua filia Minnuri

PRINCESS MINNURI
Prince Casimir held Minnuri's hand 
and looked into her dear eyes for the 

last time.
Although the sleepless, agonizing 

night
had left a trace of sadness on her 

pretty face,
she showed no signs of despair or 

confusion.

PAGE
Her Royal Highness Princess Anne 

and Lady Margaret,
Duchess of York.

PRINCESS ANNE and
LADY MARGARET
0 seasons, o castles, what soul is 

without blame?
0 my dear Casimirus, I have been 

patient so long...
May it come: the time when we will 

fall in love.

PAGE
Der grosse Magister Ehrlich von 

Hausen und seine Frau Schwester 
Hildegarde, die Baronin,von 
Aachen.

BARONESS
In meiner Nacht belagere ich meinen 

Koenig;
ich erhebe mich allmaehlich und 

drehe ihm den Hals um.
Ich schuettele ihn und seine Krone 

wackelt auf seinem Kpf, und 
doch is er mein Koenig, und er ist 
ganz sicher, dass ich in seinem 
Dienste bin. 0 grossmuethiger 
Casimirus, hilf mir.

PAGE
La grande Duchessa Agra e il Conte 

Grimaldi di Siena.

AGRA
Se Casimiro ê fedele, io m'innamorero 

f-f «0*^ / ■ Ž
PAGE
Marchesa di Taragon, Dona Maria, 
y el Conte Don Pedro Di Palma.
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DONA MARIA
O Casimiro, mi amor. Todo ei dia 

tengo, amor,
tu corazon en mis brazos — Oh blanca 

flor infinita i —
meciendplo, acaricandolo. Oh nino re- 

cien nacido amor.

PAGE
Prince Rene d'Anjou et Princesse 

Catherine de Navarre.

PRINCESS CATHERINE
Une rose pour I'amante, 
une sonnet pour I'ami, 
le battement de mon coer 
pour guider le rhytme des mondes; 
L'ennui pour moi, le vin des rois, 

pour mon ennui,
0 noble nuit de fete aux palais de 

ma vie.
0 mon cher Casimirus, ca c'est la fete 

de notre vie.

CHANCELLON OF CRACOW
Rex Poloniae! Magnus Dux Lituaniae.1

EVERYONE
Ave Rex Poloniae*. Salvum fac 

Republicam nostram,
Magnus Dux Lituaniae! Fiat pax in 

virtude tua. Salve Regina! Regina 
eterna gratiae. Portens in terra erit 
semen ius. Rex Poloniae.' Magnus Dux 
Lithuaniae! Fiat voluntas tua.

KARALIUS
Aš, kaip valdovas, noriu jums pranešti, 
Kad Lenkijai padovanoju taiką — 
Sutramdęs priešus kovoje.
Dabar man rūpi Lietuva.

Maskva rytuos jau kelia galvą.
Vykstu j Lietuvą.
Tai mano protėvių šalis.
Apginsiu ją kardu.
O savo vietoje paliksiu sūnų 
Kazimierą, sugrįžusi iš Vengrijos...

KARALAITIS KAZIMIERAS
Karaliau Tėve,
Nebeminėki Vengrijos —
Man švento Stepono vainikas per 

sunkus.
Šventa jo karūna,
O žmonės teršia jos šventumą godumu, 
Melu, plėšimais, apgavystėm.
Ne kryžius ten kovojo prieš mėnulį (bus daugiau)

l RESERVAS PARA FESTAS - MUSICA AO VIVO |
Š Rua SOLON 1062 - Bom Retiro-Tel, 223-2333 »

.MŪSŲ TU /A.
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Ir ne E uropa pries tu ;us -
Ten taškėsi pačių krikščionių kraujas 
Kapojos lenkai su vengru.
Motiejus Korvinas ir vyskupas Vitezas, 
Ir Imperatorius, magnatai, samdiniai 
Man prieš akis dabar tartum

vaiduokliai
Vengrijos stepėje, Mitros pily,
Kurioj blaškiausi kaip kalėjime
Be sielos laisvės ir be mėlyno dangaus...
Nenoriu aš,
Nereikia man jokios karūnos, 
Kuri čia žemėje tiktai metalo gniūžtė.1

JUOKDARYS
Bet koks metalas, Karalaiti.’
Vien auksas.' Aukso karūna;
O jei prie aukso karalaitė, 
Dar karalystė - tai gana!

Pamirški Vengriją.
Tegu ją valdo 
Šventieji Steponai.
Žiūrėk-
Čia ieško tavo vardo
Tokia jau žemiška jinai, 
Prinokusi kaip žemuogė tikra 
Net Imperatoriaus dukra.

"Aš čia, Kazimierai skaistusis.
Tik pabučiuok — ir bus lengviau.
Jeigu širdis dar tavo skųsis..

KAZIMIERAS
Gana.1
Karališkasis juokdary, 
Tu glostai ir kartu dūri. 
Tavęs nubausti negaliu — 
Duonelę užsidirbi liežuviu.

KARALIENĖ
Kilnieji žmonės, 
Damos, riteriai, Dievo tarnai — 
Tauri Ingrida,
Imperatoriaus dukra 
Ir Vaveiio viešnia.

INGRIDA
Šviesusis Karalaiti,
Turi prasiblaškyti — 
Džiaugtis gyvenimo liepsna.
Tad palydėk mane į tėvo Imperato

riaus valdas:
Važiuokim į Tirolio kalnus,
Sustokime prie Rheino pilyje;
Burgundijoje mudviem noksta vynas,
Italijoje laukia saulė
Ir jūra mėlyna tartum dangus...
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Savaitei bėgant...
A H. D. Petraiti?

Savaite iš tiesų jau bėgo i pabaigą ir nieko 
ypatingo joje nebuvo. Taip aš maniau, kai atsi
miniau, kad Brazilų Rašytojų Sąjunga kvietė 
į Lietuvių literatūros vakarą. Ir tai visiškai pa
keitė savijautą. Tik pagalvokit, brazilų rašyto
jų patalpose bus kalbama apie lietuvių literatū
rą. Nedaug žmonių ateina j tokius pobūvius, 
todėl nustebau, kai pamačiau visai gražų skai
čių tautiečių ir vietinių. Atvyko net ukrainie
čių grupė su Bohdan Bielinskyi priešakyje

Gal lietuviams dauguma temų buvo bent 
dalinai pažįstamos, tačiau apžvelgti trumpai 
lietuvių literatūrą vistik buvo įdomu. Janina 
Valavičienė kalbėjo apie didįjį poetą Maironį, 
kun. Pranas Gavėnas iškėlė daugiau religinės 
literatūros ir poezijos sroves, o rašyt. Halina 
Mošinskienė davė platų visos literatūros vaiz 
dą.

Buvo staigmena šia proga pamatyti ir išgirs 
ti balsą rašyt. Ana Suzuki balsą. Apie ją jau 
buvo rašyta, ji pati taip pat pasirodė "Mūsų 
Lietuva em português" puslapiuose. Ji šia pro
ga sutiko papasakoti gyvu žodžiu savo įsijungi
mą prie lietuvių.

Iniciatyvą parodyti vietos publikai įvairias 
užsieniečių literatūros sroves, supažindinti su 
tų tautų rašytojais tenka priskirti UBE - Uni-' 
ão Brasileira dos Escritores vadovybei, jos pir
mininkui Claudio Wilier ir šių metų direkto
riui Henrique Lošinskui Alves.

Po paskaitų, kurias koordinavo H.L. Alves 
ir įžangą ta proga reikšmingais žodžiais prave 
dė pirm. Claudio Wilier, buvo linksmoji dalis 
su Nemuniečių šokiais. Jie parodė tautinių šo
kių pynę, palydėdami magnetofono juostelių 
muzika.

Lyg viso to neužtektų tą patį vakarą buvo 
viešai publikai patiektas lietuvių-portugalų ir 
portugalų-lietuvių kalbos žodynėlis. Nauja lai 
da, spalvotas viršelis, tautinėmis spalvomis pa
puoštas. Tas žodynėlis jau seniai lauktas tik 
dabar pasirodė. Neįtikėtina, tačiau senoji laida 
jau seniai išsisėmusi ir daug kas klausinėjo nau 
jos laidos.

Kartu su žodynu buvo dar parodyta, taip 
pat neseniai pasirodęs lietuvių kalbos kursas. 
Taip sakant, kursas nėra naujas, tik jo dabartį 
nė laida pertvarkyta kun. P. Rukšio į knygutės 
formą, jau visai gerai atrodo. Forma patraukli, 
tekstas suglaustas; ir čia antra laida.

SKAITYKITE
MŪSŲ LIETUVA
Organizuojama išvyka į 
NORDESTE DO BRASIL 

(su kombi).
Informacijos su Dėde Juozu 
telef.: 63-5975.
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KANADOS LIETUVIŲ JAUNIMO 
SĄJUNGOS VEIKLOS PROJEKTAI

1. KLJS planuoja sudaryti "Infotink 
lo" vietines grupeles kiekviename dides
niame mieste. Šios grupelės atrinks pa
grindinio "Infotinkio" prisiųstos me
džiagos svarbiausias dalis, pridėdamos 
svarbią vietinę informaciją ir ją toliau 
skleisdamps savo mieste.

Tai atliks Montrealyje — Živilė Jurku 
tė 

Hamiltone — Onutė Žukauskaitė
2. Mes, Kanados atstovai planuoja

me lietuvių ir anglų kalbomis pareng
tais įrašais telefonu teikti informaciją 
apie veiklos renginius bei įvairius kitus 
įvykius. Pasibaigus informaciniam įra
šui, jaunimas į juostelę galėtų įkalbėti 
savo pastabas. Telefono numeris būtų 
platinamas tarp jaunimo per laikraščius 
ir skelbimus.

3. KLJS skatins, kad jaunimas reng
tų jaunesniems už save lietuviškus kur-1 
sus, ypač apie dabartinę politinę padė
tį Lietuvoje. Šitokiu būdu uždegtume
ir informuotume jaunimą, kuris netru
kus išmoktų efektyviau dirbti su mu
mis.

4. Norėdami geriau supažindinti Ka
nados lietuvių jaunimą su PLJS ir KLJS 
veiklą, kasmet ruošime savaitgalio sto
vyklą su atitinkama informacine progra
ma bei pramoginiais užsiėmimais (pri
traukti jaunimą kuris dar vis nežino 
apie jaunimo sąjungą). Pirma stovykla 
bus ruošiama 1988 metais birželio mė
nesio pradžioje, Baltijos stovyklavietė
je prie Montrealio. Technine ir progra
mine ruoša rūpinsis Montrealio ir Ota
vos atstovės.

5. Matydami, kad Vakarų Kanadoje 
jaunimo veikla silpnėja ir lietuvių kil
mės jaunimo skaičius mažėja, žadame 
suruošti stovyklą Vakarų Kanadoje, 
kad šitas jaunimas galėtų susipažinti su 
lietuviškais papročiais, istorija, jaunimo 
sąjungos reikšme ir 1.1.

6. KLJS nutarė kasmet surinkti ir do
vanoti pinigų Lietuvių Katalikų Religi
nei Šalpai New Yorke. Tokiu netiesiogi
niu būdu dovanotume ką nors Lietuvai.

7. Norime sudaryti sąlygas tėvams 
Toronte dalyvauti lietuviškuose minėji
muose, parengimuose ir demonstracijo
se, perimdami vaikų priežiūrą jų metu. 
Toronte tuo rūpinsis Mirga Saltmiraitė, 
o Hamiltone — Onutė Žukauskaitė.

8. Kanados Lietuvių Jaunimo Sąjun
ga rems Juodojo Kaspino dienos de
monstracijas, skleisdama informaciją 
apie jas tarp jaunimo ir skatindama jį jo
se gausiai dalyvauti.

K
M

• Kas bėga nuo lietuviškos spau 
dos, bėga nuo savo tautos

MŪSŲ LIETUVA

LIETUVOS DIENA SAO PAULE
Prie lietuvių "Gedulingojo birželio" 

minėjimo viešai prisidėjo, kaip žinome, 
ir Brazilijos bažnyčia, paskelbdama 
CNBB (Brazilijos Vyskupų Konferenci
jos) Liturginiam Kalendoriui "Dieną mal
dos už Lietuvą ir kitus kraštus, kur tikin
tieji yra persekiojami už savo tikėjimo 
išpažinimą". Birželio 12 buvo pamaldos 
São Paulo katedroj.

Lietuvos tragediją, genocidą ir nuo
stabų lietuvių didvyriškumą trumpai api
brėžia portugališkai ML em Português 
(Nr. 24). Ten pat ir informacija apie besi
keičiančią politiką, vis keliančią viltį, 
kad Lietuvos nepriklausomybės rytojus 
$ąi netrukus išauš.

Dar laukiame LIETUVOS DIENOS 
manifestacijos apybraižos lietuviškai. 
KUN. URBAIČIO ŽINIOS

Kun. Urbaitis JAV-bėse ypatingai lan
ko buvusius saleziečių auklėtinius, "la
bai plačiai pasklidusius po visą Ameriką, 
po visas Amerikas." Primena taip pat 
Popiežiaus paskelbtus ypatingus jauni
mo metus ir Don Bosco jubiliejų bei 
renka parašus Petro Perkumo kanoniza
cijos bylai užvesti. "Pats tėvas Saulaitis 
padaugins lapelius ir rinktų parašus, jei 
turėtų lapų su lietuvišku pristatymu". 
Skundžiasi, kun. Urbaitis, kad laiko ne
daug, tai jo nelieka net kokiai žinutei 
perduoti. "Tą darysiu ir Europoj, -- 
priduria, — kiek įstengsiu, kiek suspėsiu".

Dabar rašo iš Putnamo, kur buvo lie
tuviu kunigų rekolekcijos. Jose dalyva
vo ir vysk. Paulius Baltakis. O jį ten iš 
New Yorko nuvežė kun. Raila, Lietuvių 
religinės šalpos ir Lietuvių informacijos 
centro vedėjas. --  —-- - —--f—-  ———■“J- —— 1——— --- — 

^PARDUODAME
AUTOMOBILIAMS

LIPINĖLIUS - Adesivos 
SKYDELIUS su grandinėlėmis 
Chaveiros com emblema Vytis.

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJ

Xil KULTŪRINĖ IMIGRANTŲ PARODA 
nuo birželio 24 iki liepos 3 dienos

Lankymo valandos;šeštadi eniais ir sekmadieniais nuo 12 iki 23 vai. 
šiokiadieniais nuo 17val. iki 23val. 

-
BIENAL DE SÃO PAULO - 2o andar PARQUE 1BIRAPUERA

JUOZAS VENGRYS
Mirė birželio 2 dieną, po smarkaus 

gripo. Susikomplikavo plaučiai ir per 
devynias dienas mirė namuose.

Gimęs 1905 metais, Anykščių parapi 
joj. Atvyko į Braziliją 1932 metais, ap 
sivedė su Izabel Lukoševičiūte ir gyveno 
Moinho Velho.

Buvo pašarvotas ir palaidotas Pauli 
cėia kapinėse birželio 3 dieną. Laidotu 
vių apeigas ir mišias prie karsto atliko 
kun. Petras Rukšys, taip pat atlaikė 
7-tos dienos mišias Sv. Vincento Bažny 
čioje.

Nuliūdime liko žmona Izabel, sūnus 
Jonas, dukros Marija ir Viktorija, anū
kės Fernanda ir Roberta bei kitos gimi
nės.

Dievas tesuteikia tau Juozai, Amžiną

ANASTAZIJA SABALIAUSKIENÉ
Mirė Hospital dos Servidores Públicos 

ligoninėje.
Nuliūdime paliko sesutę Eleną Augus 

taitienę ir brolį Kazimierą Greičių, sū
nus ir dukteris su daugybe anūkų.

Palaidota Vila Formosa kapinėse.

MIRĖ KAROLĖ PAŽĖRAITĖ
Kun. Urbaitis, rašydamas iš Putnamo 

telegrafiškai prideda trumpą PS: "Čia, 
Putname, VI.8 rytą ramiai, šventai pali 
ko pasaulį rašytoja KAROLĖ PAŽĖRA 
Tė, 84 metų. Praneškite tai giminėms

• ir per ML priminkite".
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MUSU ŽINIOS
Ruošiant laikraštį spaudai paskli

do žinia, kad pirmadienį, birželio 20, 
pavakarėj, savo namuose, ištiktas šir
dies priepuolio, atidavė savo sielą į 
Aukščiausiojo rankas PR E L. P I -

U S R A G A Ž I N S K A S. Pa
šarvotas lietuvių šv. Juozapo bažny
čioj; egzekvijos antradienį (VI.21), 
15 vai.; laidotuvės 16 vai. V. Alpinos 
krematoriume. 7-tos dienos Mišios 
bus birželio 26 d., 11 vai.

SUSIDOMĖJIMAS ŽODYNU
Išėjo antra laida DICIONÁRIO POR- 

TUGUÉS-LITUANO ir LITUANO- 
PORTUGUÊS. Nedidelis (lygiai 200 pus
lapių), bet jau galintis daug padėti. Pa
trauklus trispalvis viršelis.

Šią antrąją laidą paruošė Petras Ruk- 
šys, neakyvaizdinio Lietuvių kaibos kur
so KALBĖK LIETUVIŠKAI vedėjas. 
Jam talkininkavo Alfonsas D. Petraitis 
ir Ona Emilija Silickaitė.

Žodyną išleido Brazilijos Lietuvių 
kultūrinis savaitraštis MŪŠI) LIETUVA, 
eidamas savo veikimo 40-tuosius metus 
(1948-1988).

Finansiniai leidimą parėmė Kultūri
nis Kazimierinis Fondas.

ŽODYNO kaina (iki liepos mėnesio) 
Cz. 1.000.

Pastebėtas gan didelis susidomėjimas 
ŽODYNU ir nemaža jo paklausa net.ir 
iš tolimesnių apylinkių, tiek iš lietuvių, 
kiek ir iš kitataučių pusės.

MŪSŲ ŽURNALISTAI
Neturime daug žurnalistų lietuvių 

tarpe. Tad dar įdomiau pastebėti, kai 
sužinau apie lietuvį, ar nors lietuvių kil
mės, bendradarbį platesnėj spaudoj. To
kia, pavyzdžiui, Cecilia Pires, kuri savo 
plunksna pasireiškė nevienam ir dide
liam brazilų dienrašty, o dabar pilnai 
įėjo j didžiojo O ESTADO DE SÃO 
PAULO agentūros personalą (kaip gali
ma matyti išjos straipsnio O ESTADO 
sekmadienio, 12,VI.1988, psl. 6). Ji ra
šo iš “Brasilia/Agencia Estado",ir pasira
šo Cecilia Pires. Tai Cecilia Tatarūnaitė, 
Veros ir Jono Tatarūnų duktė, gyvenan
ti ir dirbanti sostinėj, Brasilijoj.

Sveikinimų žurnalistei Cecilijai ir jos 
tėveliams.

IŠVYKO EKSKURSANTAI
Ekskursija “VILNIUS 88“ išskrido 

iš São Paulo birželio 13 dieną, su progra
ma aplankyti Suomiją, Estiją, Latviją ir 
Lietuvą (2 savaitės), dar užsukant j Le
ningradą ir Maskvą.

Šio "ML" numerio
GARBĖS LEIDĖJAS

B. L. KUNIGŲ VIENYBĖ 
PREL.PIJAUS RAGAŽINSKO

mirties dienai (1988.VI.20) 
a t m i n t i 
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“LIETUVOS DIENA.. KURITYBOJ
Keturi Kuritybos laikraščiai: CORRE

IO DE NOTICIAS - GAZETA DO PO
VO - 0 ESTADO DO PARANÁ - 
ATUALIDADE birželio 12 dienos laido
je atspausdino plačią informaciją apie 
Lietuvą “Solidariedade à Lituânia". Ka
talikų savaitraštis ATUALIDADE, lei- 
džiamocParanos Katalikų Universiteto, 
skyriuj “Ganytojo balsas" turi trijų skil
čių straipsni, kuris užima pusę didelio 
puslapio. Pats arkivyskupas, Dom Pedro 
Fedalto, siųsdamas kun. Gavėnui laik
raščių iškarpas, rašo: /Ir šiemet Maldos 
Dienai už Lietuvą parašiau straipsnį, ku
rį atspausdino keturi Kuritybos laikraš
čiai. Buvo taip pat prašoma maldų per 
Kuritybos katalikų radijo stotis. Tokiu 
būdu Kuritybos Arkivyskupija išreiškė 
savo solidarumą Lietuvai".

Savo informacijoj Arkivyskupas pa
brėžia, kad Brazilijos Vyskupų Konfe- . 
rencijos Liturginis Kalendorius, 217 
puslapy primena, jog šiandien yra “Die
na Maldos už Lietuvą ir šalis, kur varžo
mas tikėjimo išpažinimas". Ir, dvejose 
dalyse, pristato Lietuvos valstybės- isto
riją (A Lituânia política) ir krikščioniš
kosios Lietuvos apžvalgą (Lituânia Cató
lica).

AUJAS

SEGUNDA EDIÇÃO

Įdomu pabrėžti, kaip visi istoriniai 
vardai (Mindaugas, Gediminas, Vytau 
tas, Jogaila...) parašyti taisykiingiausiai 
lietuviškai, o apie dabartinę Bažnyčios 
padėtį sudėti pilni duomenys (Ištisas 
tekstas bus perduotas per ML vienoj ar 
kitoj laidoj).

Arkivyskupas dar nori ir per Kurity
bos Globėjos, “Nossa Senhora da Luz", 
šventę ypatingu būdu paminėti Lietuvą, 
“Marijos žemę" ir kur 1608 metais Ma
rija apsireiškė Šiluvoj". Ir tam kviečia 
kun. Gavėną.

Kada ir kaip galėtumėm nors kiek 
atsidėkoti Kuritybos Arkivyskupui ir 
visai Arkivyskupijai už tokį prielanku
mą Lietuvai? . (KPG)

"NEMUNAS“ PASIRUOŠĘS IŠVYKAI
Sekmadienį po pietų tautinių šokių 

grupė "Nemunas" Sąjungos salėj atliko 
paskutinę ir generalinę repeticiją tauti
nių šokių, kuriuos išpildys Hamiltone. 
Paskui 7 vai. vakaro, šv. Kazimiero p- 
jos koplyčioj turėjo sekmadienio Mišias. 
Tokiu būdu, pasistiprinę Dievo Žodžiu 
ir, daugelis, Eucharistine Duona, jautė
si pilnai pasiruošę ne tik keliauti, o ir 
atstovauti Brazilijos lietuvių jaunimui 
Laisvojo Pasaulio lietuvių tautinių šo
kių šventėje.
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