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MARIJA, APSIREIŠKUSI ŠILUVOJ -i
Šventė rugsėjo 8 d.
Marijos apsireiškimas, pirmas žino

mas Europoj, įvyko 1608 Šiluvoj. Mari
ja pasirodė piemenėliams ganykloj, ant 
akmens — jauna, gražiai pasipuošusi, 
palaidais plaukais, su kūdikiu ant ran
kos, verkianti ir tyli. Vaikų pašaukti at
vyko čia Šiluvos kalvinų seminarijos 
rektorius Saliamonas Grocijus ir kate
chetas (greičiausiai apie tą laiką buvęs 
Mikalojus Fiera). Pastarasis klausė pasi- 
rodžiusiąja, ko ji verkianti, o ji atsakė: 
"Čia kitados buvo garbinamas mano sū
nus, o dabar ariama ir sėjama".

Įvykiui tirti vysk. Merk. Giedraitis 
atsiuntė kan. Joną Kazoką - Kazakevi-' 
čių, kuriam prieš tai buvo pavedęs at
gauti Šiluvą iš kalvinų. Šiluvos turtas, 
po ilgo bylinėjimosi, buvo bent dalinai 
atgautas 1624. Nuo to laiko prasidėjo 
viešesnis Marijos apsireiškimo kultas, 
kurį Žemaičių vyskupai vienas po kito 
rėmė.Prie apsireiškimo akmens pastaty
ta ir vėliau perstatytos trys viena po ki
tos koplyčios. 18 a. vidury Londone 
buvo nukaldinta Apsireiškusios marmu
ro statula ir pastatyta ant akmens. Si 
statula 1886 buvo iškilmingai vainikuo
ta vysk. M. Paliulionio. Dar anksčiau 
statula pasipuošė "Ligonių Sveikatos" 
titulu. Tūkstantiinėšs minios kasmet 
plaukė iš visos Lietuvos, taip pat vyko 
ir maldininkai iš Prūsų, Lenkijos, Gudi
jos, Latvijos. Rusai visom priemonėm 
varžė kultą, kaip nūnai tai daro sovietai.

t

Garsiajame 
gausiai lanko 

atlaidus. 1886 buvo atšvęstas vainikavi
mo šimtmetis. Pop. Pijus VI speciale 
bule 1775 suteikė pilnus atlaidus besi- 
meldžiantiem maldininkam.

GAISRAS IGNALINOJE
5/ta žinia buvo atspausdinta Euro

pos Lietuvio rugpiūčio 10 dienos laido
je. Red. pastaba

Š. m. liepos mėnesio 25 dieną Vil
niaus radijas pranešė, kad to pat mėne
sio 20 dieną kilo gaisras Ignalinos ato
minėje elektrinėje. Jos administracija 
nurodo, kad elektros kabeliai užsidegė 
viename pirmo bloko koridoriuje. 
Gaisras neišsiplėtė ir buvo užgesintas 
per vieną valandą; nuostoliai siekia 
1500 rublių.

Laikraštis "Tiesa" atsiliepė labai kri
tiškai apie tą gaisrą. Ignalinos sovieto 
pirmininkas yra labai pasipiktinęs, kad 
elektrinės administracija tiktai labai pa
vėluotai painformavo vietinius gyvento
jus apie tą įvykį.

IGNALINOS ATOMINĖ JĖGAINĖ 
SUSTABDYTA

Pirmadienį, rugsėjo 5 dienos vakare 
vysk. Step. Giedraitis 1786 per šilinių S. Paulo televizijos stotys ir radijas pra-

STEBUKLINGAS MARIJOS PAVEIKS
LAS ŠILUVOJ
Šiluvinis paveikslas yra šv. Luko Ma

rijos paveikslo, buvusio Konstantinopo
lyje, kopija, greičiausiai daryta iš kopijų, 
esančių Romoj Maria Maggiore ar Ma
ria Antica bažnyčiose. Paveikslas buvo 
garbinamas dar prieš reformaciją. Refor
macijos metu buvo dingęs ir nėra tiksles
nių žinių kaip vėl atsirado. Jo stebuklin
gumas ypatingai ėmė garsėti nuo 17 a. 
pradžios. Iš gausybės votų 1677 buvo 
nuliedintas metalinis apdaras ir nuo ta
da užleidžiamas kitu paveikslu. 1774 
buvo pasiųstas Romai prašymas paveiks
lą vainikuoti karalienės vainiku. Pritari
mas gautas sekančiais metais. Bet laukta, 
kol bus pastatyta nauja mūro šventovė. 
Į tą laiką spec, komisija tyrinėjo stebuk
linguosius įvykius. Vainikavimą atliko

Kryžių kalne prie Šiaulių įrengtas altorius Marijos garbei. Šią vietą žmones gerbia ir 

Tėviškės Žiburių" klišė

nešė, kad Lietuvos respublikoje Ignali
noj buvo sustabdytas elektros gamini
mas atominėj jėgainėje.

S. Paulo televizija teigia, kad Ignali
nos atominė jėgainė yra didžiausia pa
saulyje.

Taip pat sakoma, kad jėgainės užda
rymas, kuri teikia didžiausią dalį Lietu
vos elektros, sudarys didelių sunkumų 
pramonei ir gyventojams.

O ESTADO DE S. PAULO rugsėjo * 
6 dienos laidoje prie žinios apie jėgai
nės sustabdymą pridėjo komentarą kad 
jau anksčiau buvo problemų su šia di
džiausia pasaulyje jėgaine. Dienraštis 
taip pat pažymi, kad lietuvių disidentai 
senai kritikuoja jėgainės statybą ir jos 
pavojų gamtai bei Lietuvos gyventojams.

IEŠMANTAS PERKELTAS Į UCHTOS 
LIGONINĘ

(Washingtonas, rugpjūčio 12. LIC) 
Lietuvių Informacijos Centrą iš Lietuvos 
pasiekė žinia, kad politinis kalinys Gin
tautas Iešmantas, sergantis džiova, buvo 
pervežtas į ligoninę viename Komi auto
nominės respublikos mieste. Iešmantas 
Komi gyvena, atlikdamas 5 metų vidinės 
tremties bausmę. Pateikiame is’traukas
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laiško, kurį jis parašė vienam pažįstamam 
Lietuvoje liepos 17 d.

"Esu Uchtos miesto ligoninėje, tuber
kulioziniame skyriuje numeris 1. Šiaip 
aš jaučiuosi visiškai sveikas. Ir vis galvo
ju, kad įvyko kažkoks nesusipratimas. 
Suprantama, rentgenas meluoja. Bet jau 
prieš dvidešimt penkerius metus kartą 
mane mėgino gydyti, tačiau po pusme
čio nusprendė tos žaizdos yra senos (...), 
daugiau manąs netrukdė. Viskas paaiš
kės po tyrimu, kurie prasidės nuo pirma
dienio, t.y. rytoj, liepos 18 d. Atvykau 
čia lispos 14-tą . Pirmas įspūdis buvo 
niūrūs, tačiau dabar giedrėja nuotaika. 
Yra kur pasivaikščioti, išleidžia į gyven
viete su reikalais. Nusipirksiu reikalin
gus daiktus, čia reikia viską turėti pa
čiam. Tada bus visiškai neblogai. Palatej 
kol kas — vienas".

Po keliu dienu Iešmantas kuriam lai
kui buvo perkeltas į bendrą palatą su 
paskutinės stadijos džiovininkais. Tačiau, 
jam dėl to pareiškus nepasitenkinimą, 
jis buvo atskirtas nuo kitu ligonių.

Iešmanto adresas ligoninėje:
Komi ASSR 
Uchta Chudoyak 
Gorodskaya bolnitsa 
Tuberkulioznaya otdeleniya, 1-12 
LIETUVOS HELSINKIO GRUPĖS 
KREIPIMASIS DĖL GINTAUTO IEŠ
MANTO KONFISKUOTOS KŪRYBOS

(Vilnius, liepos 19. LIC) Lietuviu In
formacijos Centrą pasiekė Lietuvos Hel
sinkio grupės 38-tas dokumentas, kuris 
ragina valdžią grąžinti įkalinto poeto 
Gintauto Iešmanto konfiskuotą kūrybą. 
Pateikiame pilną dokumento tekstą. 
TSRS Aukščiausios Tarybos prezidiumui

Lietuviškosios Helsinkio susitarimu 
kontrolinės grupės Dokumentas Nr.38 

Pareiškimas 
Šiuo pareiškimu mes kreipiamės j Jus,

lietuviu'poeto ir žurnalisto Gintauto 
Iešmanto, reikalu. Atükęs savo bausmės 
laiką, jis šiuo metu yra nutrėmime, Ko
mi SSR, Vukhtilio rajone, Podčeryje. 
Kratų ir arešto metu Lietuvos TSR 
KGB bendradarbiai konfiskavo jo poe
zijos rinktine, apie 1500 eilėraščiu ir 10 
poemų. Nepaisant nuolatiniu raginimu, 
jie iki šiol negrąžinami autoriui,

Štai sąrašas pareiškimu, reikalavimu 
ir laišku, kuriais Gintautas Iešmantas 
kreipiasi į įvairias įstaigas: laiškas LTSR 
CK sekretoriui L. Šepečiui 1986 m. rug
pjūčio 11d., laiškas laikraščio "Litera
tūra ir Menas" redakcijai 1986 m. lap
kričio 8 d. su prašymu patalpinti jį laik
raštyje, laiškas "Literaturnaya gazeta" 
redakcijai 1986 m. lapkričio 11 d., pa
reiškimas LTSR Aukščiausios Tarybos 
prezidiumui 1987 m. pradžioje, laiškas 
TSRS Rašytoju sąjungos pirmininkui 
A. Vostnesenskiui 1988 m. balandžio 
21 d., laiškas tarptautiniam PEN klubui. 
Kol kas beveik niekas neatsakė. Tiktai 
laikraščio "Literatura ir Menas" redakci
ja atsakė, kad spausdinti Gintauto Ieš
manto laiško nesiruošia. CK sekretorius 
L. Šepetys persiuntė Gintauto Iešmanto 
laišką LTSR prokuratūrai. Prokuroras 
Jurgis Bakučionis atsakė, kad "Gintau
to Iešmanto kūryba pripažinta daiktiniu 
įrodymu, ir teisminis skatinamasis nuo
sprendis šiuo atvejus nepakeistas".

Taigi Gintautui Iešmantui rankraščiai 
negrąžinami. Bet tai neteisinga, nes dau
guma eilėraščių ir poemų negali būti lai
komi įkalčiu. Biurokratiškas problemos 
sprendimas neigiamai veikia ir persitvar
kymo procesą. 1987 m. spalio 3 d. laik
raštyje "Literatūra ir Menas" ir leidiny
je "Tiesa", tas pats L. Šepetys rašė:

"Su visa atsakomybe galima pareikšti, 
kad pas mus nėra ir nebuvo meno kūri
nių uždraustų dėl idėjinių, politinių mo‘-
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Bet faktai kalba ką kitą. Netolimoje 
praeityje ištisa eilė lietuvių autorių kūri
nių buvo laikomi po užraktu: Vinco Ku
dirkos "Satyros", V. Pietario "Algiman
tas", kai kurie Maironio veikalai, J. Mi
kelinsko romanas "Juodųjų eglių šalis", 
ir kiti. Kuo tikėti, jei anksčiau išvardinti 
kūriniai išvysta dienos šviesą? Kodėl 
rankraštinė Gintauto Iešmanto kūryba 
dabar vis dar areštuota? Tai yra aiškus 
kūrybinės minties ir žodžio laisvės pažei
dimas. Mes manome, kad Aukščiausios 
Tarybos prezidiumas panaudos visas prie 
mones teisingam šio klausimo sprendi
mui ir visi kūriniai KGB bendradarbių 
konfiskuoti 1974-1986 m. periode bus 
sugrąžinti autoriui Gintautui Iešmantui.
Pasirašo:
Kun. Gustavas Gudanavičius 
Mečislovas Jurevičius 
Vytautas Vaičiūnas

1988 m. birželio 24 d.

PERSITVARKYMO PRADININKAI ’ 
DAR SĖDI LAGERIUOSE, SAKO 
LIETUVOS HELSINKIO GRUPĖ

(Vilnius, liepos 19, LIC) Lietuvių In
formacijos Centrą pasiekė Lietuvos Hel
sinkio grupės 39-tas dokumentas, ku
riuo atkreipiamas dėmesys į tebekalba
mų lietuvių atvejus, ypatingai Petro 
Gražulio bylą. Pateikiame pilną doku
mento tekstą.
TSKP Generaliniam Sekretoriui 

M. Gorbačiovui
Lietuviškosios Helsinkio susitarimo 
kontrolės grupės Dokumentas Nr. 39

Mes žemiau pasirašę, lietuviškosios 
Helsinkio susitarimo kontrolinės grupės 
nariai, norime atkreipti Jūsų dėmesį j 
kai kuriuos ypatingai svarbius dabarti
nio meto klausimus, liečiančius Lietu
vos piliečių teises, ir tuo pačiu persitvar
kymo procesą. Jums be abejo žinoma, 
kad kai kurie mūsų piliečiai kaip kun. 
Alfonsas Svarinskas, kun. Sigitas Tam- 
kevičius, Balys Gajauskas, Viktoras Pet
kus, Gintautas Iešmantas, Petras Gražu
lis iki šiol tebekalinami pataisos darbo 
lageriuose ir nutrėmime. Turi būti žino
ma ir jų, anot juridinės formuluotės, 
"nusikaitimo sudėtis" arba tai už ką jie 
nuteisti. Jeigu nežinoma, tai Jūsų padė
tyje nesunku sužinoti.

Mūsų tautiečiams pakankamai aišku( 
kad šie asmenys buvo pirmieji Jūsų per
sitvarkymo idėjos pagalbininkais ir skel
bėjais. Jų pasisakymuose ir veikloje
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kaip tik ir dominavo kritika visų skau
džiausių mūsų visuomenės žaizdų, kurios 
iškreipia ne tik žmogaus bet ir valstybės 
prigimtį — alkoholizmas, moralinis palai
dumas, siaubingi prostitucijos ir narko
manijos reiškiniai, nusikalstami abortai, 
absurdiškas šeimų irimas — tos temos, 
kurių svarstymų šie žmonės tikėjosi at
statyti žmoguje žmogų. Tokiu metodu 
ir tokia dvasia jie, labiausiai kunigą i, 
stengiasi auklėti tikinčiuosius, bažnyčios 
lankytojus, ir jaunąją kartą — ateities 
žmogų. Visi šie opūs klausimai raudona 
gija persmelkia ir Jūsų persitvarkymo 
programą. Apie tai kaiba visos informa
cijos priemonės.

Visuomenė, remdamasi aiškumo ir 
viešumo principais, drąsiai ir ryžtingai 
pradeda kūno ir sielos atnaujinimą, apva
lymą. Bet už tai jau nebebaudžia įstaty
mais, nesodina ilgiems metams už spyg
liuotų vielų, nedrabstoma iškalbingomis 
praeityje, deja, daugeliui lemtingomis 
vakarų žvalgybos agento, imperializmo 
tarno, tėvynės išdaviko, ir panašiomis 
etiketėmis, kaip tai daroma su mūsų ka
liniais. Pasirodo, kad aiškumo ir viešumo 
dar nepakanka. Būtinai reikalinga irde-‘ 
mokratizacija, o su ja ir tiesa bei viešu
mas. Pasirodo, kad kažkam su demokra
tija nepakeliui. Kažkam vis dar sapnuo
jasi "raginu medžiuoklės" laikai. Tokios 
atgyvenę ir gėdingos štaimistinės stereo
tipinės formuluotės kaip apmokomas 
CŽV "agentas", priešiškos propagandos 
"ruporas", ir kiti, yra akivaizdūs persi
tvarkymo, naujo mąstymo ir demokrati
zacijos stabdžiai.

Mes tikimės, kad persitvarkymas pa
sieks ir šią beveik "neliečiamą" sferą, 
socialistinę teisėtvarką. Mes tikimės, kad 
Jūs padėsite mūsų politiniams kaliniams 
sugrįžti prie savo naudingo darbo Katali
kų Bažnyčios visuomenės, tautos intere
so labui. Kai kas šia linkme jau padaryta, 
bet dar ne viskas.

Kokiomis sąlygomis šiandien gyvena 
kaliniai Jūs, Generalini Sekretoriau, su
pažindins pridedamas kalinio Petro Gra
žulio laiškas adresuotas Lietuvos proku
rorui. Petras Gražulis gimęs 1958 m.,
areštuotas 1988 m. vasario 2 d. ir nuteis- Vytautas Vaičiūnas

ŠILUVA - GARSI MARIJOS 
ŠVENTOVĖ

Kiekvienais metais žmonija domisi 
gražiausios mergaitės vainikavimu, kuri 
buvo džiaugsmingai su siela ir kūnu pa
imta į dangų. Sūnus ją pasitiko prie at
viro dangaus. Su džiaugsmu Jis apkabi
no savo Motiną ir su triumfu palydėjo 
ją prie pačios Svč. Trejybės sosto. Ji 
mato, kad visa jos garbė ir didybė plau
kia jai iš jos dieviškojo Sūnaus. Žvelk 
žemyn Motina Marija, žvelk žemyn dan
giškoji Karaliene ir būk mums ir vi
siems mylimoji Motina vainikuota dan
gaus ir žemės karūna.

Kai artėja rudenėlis, nuvalydamas 
laukus, pasikelia žmonės ir keliauja j Ši
luvą, iškilmingai švęsti rugsėjo 8. 1457 

sakymo motyvai: 1) Nenoras patekti į 
Afganistaną, 2) Protestas prieš neteisė
tą vyskupo Julijono Steponavičiaus ištrė
mimą, 3) Tarnybos sovietinėje armijoje 
metu buvo pasikėsinta į jo gyvybę, 4) Vi
sa valstybinė ateistinė sistema kovoja 
prieš religiją, 5) Neteisėtas Lietuvos įjun
gimas į TSRS sudėtį.

Panašios sąlygos buvo ir tuose lageriuo 
se, kuriuose kartu su kriminaliniais nusi
kaltėliais kalėjo ir keletas šio pareiškimo 
autorių. Pvz. Vytautas Vaičiūnas sėdėjęs 
tame lageryje, kur ir Petras Gražulis, gali 
patikrinti minėtų faktų tikrumą. Su ano- 
logiškomis sąlygomis ir vidaus tvarkos 
taisyklių tobulinimui. ’

Taip pat pranešame, kad Petro Gra
žulio sveikata smarkiai pablogėjo. Lage
rio vadovybė, siekdama Petrą Gražulį 
nutildyti, naudoja fizinį spaudimą. Jį 
du kartus pasodino 15 parų j karcerį, 
nuo gegužės 13-28 d.d., rr antrą kartą 
birželio pradžioje. Toks tyčiojimasis ke
lia pavojų Petro Gražulio gyvybei. Visa 
atsakomybė už atvirą susidorojimą su 
Petru Gražuliu tenka lagerio administra
cijai.
Pasirašo:
Kun. Gustavas Gudanavičius 
Mečislovas Jurevičius

metais Petras Gedgaudas įsteigė pirmą
ją Marijos Gimimo vardo Šiluvos bažny
čią. Į bažnyčios titulinę šventę — rugsė
jo 8 — rinkdavosi gausiai ne tik lietuviai, 
bet ir prūsai, kuriuos jau buvo palietęs 
protestantizmas. Vėliau įsigalėjo kalvi
nistai ir Šiluvos bažnyčia buvo sugriau
ta ir sudeginta.

Paskutinis klebonas, negalėdamas iš
silaikyti, bažnytinius drabužius sudėjo 
į skrynią ir užkasė žemėje ties dideliu 
akmeniu, o pats pasišalino. Atrodė, kad 
su Šiluva viskas baigta.

Vieną dieną, — tai galėjo būti apie 
1608 metus, piemenėliams, ganantiems 
gyvulius bažnytinėse žemėse, ant dide
lio akmens pasirodė graži, palaidais plau
kais moteriškė, laikanti ant rankų vaike
lį ir graudžiai verkianti.

Vaikai nustebę nedrįso moteriškės 
kalbinti ir grįžę namo, jie papasakojo 
namiškiams ką matė. Žinia buvo praneš
ta ir kalvinistų pamokslininkui, bet tas 
tik pasijuokė iš vaikų pasakojimo. Kitą 
dieną prie akmens susirinko būrys žmo
nių. Kalvinistų pamokslininkas ėmė 
bartis ant žmonių bei varyti juos namo. 
Tada vėl ant akmens pasirodė nuosta
bioji verkianti moteriškė. Išsigandęs kal
vinistas paklausė: "Mergaite, ko verki? " 
Ši atsakė: "Verkiu dėl to, kad šioje vie-, 
toje, kur buvo garbinamas mano Sūnus 
ir šlovinamas mano vardas, dabar čia . 
ariama ir sėjama". Tai pasakiusi pranyko

Apsireiškimo garsas plačiai pasklido 
žmonėse. Gražinti bažnytines žemes ka
talikams padėjo aklasis senelis, kuris pa
sakė, kur yra užkasti bažnytiniai doku
mentai ir drabužiai. Atvestas prie ak
mens senelis staigiai praregėjo. Tai buvo 
pirmasis stebuklas po Marijos apsireiški
mo. Surastą Marijos paveikslą 1786 m. 
popiežius vainikavo bei palaimino, o ti
kintiesiems lankantiems Šiluvą, gauti iš 
šv. Sosto gausūs atlaidai.

Nenuženk nuo akmens,
O Marija,
Pušinėly žaliam Šiluvos, 
Krauju ten ir ašarom lyja: 
Nepalik, nepalik Lietuvos.

tas pagal LTSR baudžiamą kodeksą 111 iqqq m hiržplin 24 d
straipsnį antrą dalį, už atsisakymą daly-.
vauti kariniuose apmokymuose. Jo atsi-* (LIC)
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\ CERVEJAS - REFRIGERANTES - SUCOS • AGUAS MINERAIS - ETC.

•AO O )>0o9/] ACEITAM-SE ENCOMENDAS PARA FESTAS EM GERAL
^^yCASAMENTOS, BATIZADOS, ANIVERSÁRIOS. CONFRATERNIZAÇÕES, ETC.

/V/ . PROGRAME SUA FESTA E

DEIXE AS BEBIDAS SOB NOSSA RESPONSABILIDADE.

Rua Manaiáa, 7 - CEP 03140 - Fona; 215-6227 - Vila Zalina • S. Paulo
—n irm ...............    I

Marijos apsireiškimas Šiluvoje turėjo 
didelės įtakos Lietuvos katalikybei. Mal
dininkų minios niekad nesiliuuna lankę 
Šiluvos šventovę net ir persekiojimo 
metu.

Vyturys

Ç Dra. HELGA HERING
MÉDICA - GYDYTOJA f 

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 J
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Sunku sulaikyti naują judėjimą
ANTANAS BUTKUS

(Tęsinys iš pereito numerio) 
Gorbačiovas pasinaudoja

Persitvarkymo politika yra artimai 
susijusi su Gorbačiovo asmeniu ir jo 
pastangom tą sistemą įgyvendinti. Ta
čiau pripažinimas, kad sovietams būti
nai reikalinga "perestroika", nėra Gor
bačiovo idėja. Jau 1970 metais A. Gro
myko ir kiti valdžios pareigūnai sielojo
si dėl vis didėjančios socio-ekonominės 
problemos. Jie pramatė, kad, socio-eko- 
nominė stagnacija iš vienos pusės ir vis 
didėjantis visuomenės neveiklumas ir 
apatija bei cinizmas iš kitos, neabejoti
nai palauš Sov. Sąjungos pamatus ir su
naikins šią sistemą drauge su jų asmeni
ne pozicija bei privilegijomis.

Skubus ir stiprus režimo atgaivinima^ 
diktavo tautinį atsinaujinimą. Taigi Gor
bačiovo iškilimas valdžion nėra atsitikti
nis. Tokio asmens parinkimas buvo tiek 
pat būtinas, kaip N. Kruščiovo destali- 
nizacijos programos įvedimas. Pats Gor
bačiovas italą komunistu partijai pareiš
kė, kad "perestroikos" idėja negimė 
per naktį. Jis dar pabrėžė, kad naujos»^ 
politikos suformavimas gimė iš būtinu
mo Rusijoje esamą padėtį pakeisti iš pa
grindu. Pagal sovietus "perestroika" gali 
reikšti daugelį dalyku. Komt/.istams 
svarbiausia, kad santvarkos pagrindas iš
liktu nepaliestas. Ar Gračiovui pavyks 
"perestroiką" pilnai >'/vendinti, duoda
ma tik 50% galim* oė. Gorbačiovas tą 
supranta ir dėl to js taip skuba, nes ži
no, kad politikai neišsilaikys, jeigu per 
2 ar 3 met’Z nebus tikro pagerėjimo 
e ko no m i i/e.

Vien/ palanki aplinkybė, kurią Vaka
rai d/nai pamiršta, yra Gorbačiovo pu- 

oūtent: sunku patikėti, kad bent 
/ nas politbiuro vadas norėtu matyti 
jov. Sąjungą atsiduriant tarp trečios ei
lės valstybių- Tad jokie laikini nedatek- 
i lai ar trukdymai nepajėgs sulaikyti kom 
piuterizacijos ir kitokių formų moder
nizacijos įvedimo. Todėl bet kokie truk
dymai naujos technologijos įvedimui 
A. N. Schevchenko manymu, bus lygiai 
nevaisingi, kaip kad dangaus žvaigždžių 
suskaitymas.

A1VGIF

MASCULINA FEMININA

Rua Solon, 773; Fone: 221-6377
CEP 01127 - São Paulo - Capital

Bom Retiro

P^auli.o lietuviu, IV kultūros kongreso ekumeninės pamaldos birželio 26 d. Lietu
vos Kankiniu, s'ventovėje Anapilyje. Misiąs su daugeliu kunigu, atnašavo vysk. P. 
BALTAKIS OFM, pamokslą sakė ev. kun: P. DILYS. Nuotraukoje matyti isr kairės: 
kun. L. ZAREMBA, kun. P. DILYS, kun. P. RUKŠYS SDB iš Brazilijos, kun. A. 
KUDUŠIS iš Lietuvos, vysk. P. BALTAKIS OFM n k.Nuotr. St. Dabkaus

Vaizdajuosčių sistemos įvedimas, su
jungtas su telekomunikacijos revoliuci
ne pažanga, nulemiančia tiesioginį jos 
perteikimą per satelitinę sistemą, nea
bejotinai padidins informacijos teikimą 
iš Vakaru. Gi iš to išplaukiantis sustip- 
rėjantis ryšys tarp sovietu ir Vakaru eko
nomijos, neišvengiamai stums sovietus 
prie dar didesniu reformų. Gorbačiovas 
tai yra pramatąs ir dėl to stengiasi pa
veikti politbiuro vadus daryti kuo didės 
nes reformas ir ieškoti tampresniu ryšiu 
su Vakarų ekonomija. Šie jo užgeidžiai 
labai gązdina senuosius partijos žmones, 
bet ne jaunesniuosius technokratus.

Sugrįžti prie Stalino tipo KGB teroro 
nebejsivaizduojama, nes tuo atveju ne 
tik partijos vadai, bet taip pat visas kari
nis aparatas žino, kad kaip ir prie Stali
no jie visi būtu pačios pirmosios naujo 
teroro aukos. Taigi, galutinoje išvadoje 
nesvarbu kokioje formoje išliks tie nauji

- ________  — ___ _ _ ----- ----- — J

Gorbačiovo pakeitimai. Tie pakeitimai 
jau yra nebesugrąžinami, nepriklauso
mai net ir nuo to, ar Gorbačiovas išliks 
ar ne.

Atvirumas ir partijos įtaka
Prieš porą mėnesiu Niką Adreyeva 

parašė laikraščiui "Sovietskaya Rossiya' 
straipsni, ginantį Staliną ir nusiskundė
dėl sovietu visuomenės Iiberalėjimo. 
Tuo ji pasidarė Gorbačiovo "perestroi
kos" priešas ir kaip tokia buvo apkaltin
ta daugelio laikraščių, kultūrininkų, ko
legų mokytoju ir studentų. Šiuo metu 
spaudoje pasirodė laiškai pokalbyje su 
Maskvos intelektualais, kurie gina N,A. 
ir kelia įdomu klausimą: "Ar "glasnost" 
tėra vien tik Gorbačiovo entuziastų pri
vilegija? " "Kodėl taip yra" - klausia 
Maskvos inžinierius, -• "kad prie "glas
nost" ir demokratizacijos tik vienai pa
žiūrai teikiama žalia šviesa, o kitom 
- raudona? "

Liaudies tarybų iškėlimas
"Glasnost" idėjos paskatinti prasidėr 

jo plačios apimties debatai dėl komu
nistų partijos galios ir jos įtakos. Veik 
kasdien sutinkame oficialių sluoksniu 
pastabas ir spaudos komentarus susilp
ninti partijos geležinę ranką. Kritika 
siekia kiekvieną darbovietę ir mokyklą, 
reikalaujant daugiau teisių žmonių ta
ryboms, kurios ligi šiol buvo tik cere-
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Antanas Augustaitis

LABAI SKAUDU
Atleiskite ir atsiprašau už drąsą, kad 

išdrįstu pasibelsti į Jūsų gyvenimo du
ris ir sudrumsti Jūsų ramybę. Bet ma
no įgyti nuo seniai draugavimo šešėliai ' 
neišblėso, ir persekioja gal ne vieną iš 
mūsų, surištą meilę ir brolybę su A. A. 
nepamirštamu kun. Prel. P. RAGAŽINS- 
KU. Su kuriuo visa mūsų išeivių lietu
vių šeimyna S. Paulyje, per ilgus ir sun
kius laikus, vienodais užmojais gyveno
me ir dirbome.

Kaip Šv. Juozapo bažnyčios bokštų 
V. Zelinos (dabar Parque Lituânia) ryt
mečio, varpų dūžiai skelbė Šv. Velykų 
rytmetį -• Prisikėlimą, taip mums tų

SUNKU SULAIKYTI , . . 
moninis reikalas. Sustiprinti šias tary
bas pasidaro vienas iš pagrindinių reika
lų artėjančiai birželio mėnesį vykstan
čiai partijos konferencijai. Si nepapras
ta konferencija yra pirmoji nuo 1941 
metų.

Kaip žinome, komunistai 1917 m. 
perėmė valdžią su šūkiu "Valdžia sovie
tams", tačiau tos tarybos greitu laiku 
pasidarė tik automatinis antspaudas par
tijai. Tikroji valdžia priklauso partijos 
biurokratams. Jų priskaitoma 20.000. 
Jie yra pilnai apmokami ir dirba su par
tijos k-tais visose gyvenimo srityse. Pas
taruoju metu Gorbačiovo rėmėjai tvirti
na, kad tie biurokratai yra didžiausia 
kliūtis ekonominei "perestroikai", nes 
valdžios pareigūnai ir pramonės direktę- 
riai bijo bet ką daryti be vietinių parti
jos bosų instrukcijos. Atrodo, kad Gor
bačiovas žiuri į sovietus kaip į politinę 
jėgą sutriuškinti partijos biurokratų uzur
puotą valdžią.

Maskvoje įsisteigė opozicijos partija 
— "Demokratinė unija", reikalaujanti 
sudaryti valdžią, pagrįstą politiniu, eko
nominiu ir dvasiniu daugiapartiškumu 
(pluralizmu). Įkurti daugiapartinę siste
mą, legalią opoziciją, spaudos ir darbinin
kų sąjungas bei nepriklausomą valdžios 
kontrolę. Kadangi šią grupę sudaro jau
nesnieji dissidentai, o ne prityrę valdžios 
opozicionieriai, negalvojama, kad šis ju
dėjimas galės pasidaryti pagrindiniu judė-
jimu, reikalaujančiu pagrindinių refor- sų mylimas, gerbiamas ir šiandien ilgiau

siems metams nepamirštamas mūsųmų komunistinėje si

POSTO SERVIÇOS

MŪSŲ LIETUVA

uža.a.STEPĄ NARUSl

laikų, tas mūsų šūkis, restaurauja mū
sų pergyvenimo — prisiminimus. Ir, ‘ 
kaip gi galima būtų užmiršti tokių ro
mantinių žavių ir net sunkių materiali-

Dvasios Globėjas, neturi nei vietos arti 
mūsų, po mirties kur ramybėje ilsėtis, 
bet krausto, kad greičiausiai Jį užmirš
tume. Nes Jo sapnai, žingeidavimai ir

nių gyvenimo pažiūrų pėdsakus. Tas 
periodas — fragmentas iš mūsų drauga
vimo su A. A. kun. Prel. Ragažinsku, 
paliko mums neišdildomą įspūdį ir Jo 
atsiminimą.

Jau neturime prie mūsų tarpo kun. 
Prel. Pijaus, iškeliavo į amžinybę, iš ku
rios nėra sugrįžimo. Tik tenka liūdėti, 
kaip Jis, niekas mums taip neatstovaus.

Taip nubyra gyvenime žmonės vie
nas po kito, kaip nunokus sėkla krinta 
ant žemės, kaip lapai nuo medžio, kaip 
okeano banga pabučiavus krantus, 
dingsta jo gilybėse.

Bet atsiminkime, juk pats gyvenimas
— tai pilnas harmonijos ir prieštaravimų
— sakoma: — kad šis pasaulis ašarų pa
kalnė. Bet ašarų nereikė gėdintis, jos 
skraidina jausmus. Paklausykite, kaip 
kalba, būdamas svetur, pasiilgęs, taip 
labai savo gimtojo krašto, neišsilaiko iš 
savo skausmo ir ilgesio, įamžintas mūsų 
dainius Maironis:
"Ten, kur Dubysos mėlyna juosta ban

guoja plati...
Ko, ašarėle, kotu per skruostą, kaip 

perlas riedi? "
Kodėl mus ima nerimas ir prieštara

vimas? Ogi, kaip neliūdėti ir garsiai 
kalbėti - koks tai "dėdė ir jo sėbrai", « 
ruošiasi ir bus išvežta A. A. kun. Prel. 
P. Ragažinsko kūno pelenai į'koloniją 
"Lituaniką" (Atibajoj). Tad kyla klau
symas kodėl į Lituaniką? ...

Ar Jis neužsitarnavo, neužsipelnė, 
per ilgiausius metus, tiek daug gero vi-
siems padaręs, menkiausios vietelės 
prie savo klebonavimo bažnyčios? Vi-

mirties metinių proga bus atlaikytos sekmadienį 
rugsėjo 11 d. 8 vai. ryto šv. Kazimiero parapijos 
koplyčioje.

Užprašė žmona Salomėja Narušienė

noras, yra visiems žinomi: — Kad 
nors galėčiau mirti ir ten ilsėtis amžinai, 
Tėviškės Juodžemio šalyje".

Prieštarauju ir... labai skaudu... nes 
kun. Prel. Pijus paliko savąsias jėgas čia 
tarpe mūsų ir jų pamiršti nevalia. Taip 
pat pripylė savo darbu aruodus, lietu
viškos išeivijos kultūrinio gyvenimo is
torijoje. Tai buvo didelis triūsa?, nuo
vargis ir pasiryžimas gydyti mirštančias 
tarpe mūsų lietuvybės jėgas... Jam ten
ka neišsakoma pagarba ir padėka, kurios 
mūsų išmintis nesugeba Jį atsiminti.

Mielas Dėde su savo "sėbrais", būki
te nuoširdūs, nekraustykite kur nepri
valo A. A. kun. Prel. P. Ragažinsko kū
no pelenų dėžutę. Būkite nuolaidūs ir 
užgaukite savo širdžių stygas, suskam
bės Jūsų krūtinėse jausmų gilybė ir gai7 
lestingumas. Priglauskite garbingoj vie
toj, prie Šv. Juozapo bažnyčios, kurią 
neįmanomai Jis mylėjo. Nors laikinai 
- pats laikas pasitarnaus ištesėti miru
siojo norus ir prašymus ir duos Jam ra
mybės vietą ilsėtis Lietuvoj.

Atsiprašau šiuo skūpiu ir neįdomiu 
kronikažu, nes jeigu norėtųsi viską iš
kloti smulkiau, dienos šviesoje, tai ne
užtektų jaučio odos, kaip skelbia lietu
viška patarlė.

LINKSMIAU
GERAI ATKIRTO

— Ar tau ne gėda taip meluoti, Mary
te? Tu tokia dar mažutė.

— Ar tai tik dideli gali meluoti?

TAS PATS ŠUO
Mokytojas davė klasei parašyti rašinį 

apie mylimiausią gyvulėlį. Vienas vaikas 
pateikė savo kūrinį antrašte "Mūsų šuo". 
Perskaitęs jį, mokytojas tarė:

-- Čia lygiai toks pat rašinys, kokį ta
vo sesuo pernai buvo parašiusi.

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

— Kodélgi ne? — atsakė vaikas. - 
Juk tas pats šuo.

MŪSŲ LIETUVOS PRENUMERATĄ 
GALIMA UŽSIMOKĖTI TAIP PAT V 
ZELINOS PARAPIJOS KLEBONIJOJ



ERAZILIJOS-LĮĘTUVIŲ 
BENDRUOMENĖJE

BRAZILIJOS LIETUVIŲ FONDAS
Brazilijos Lietuviu Bendruomenės >. 

taryba jau seniai galvojo įsteigti fondą, 
kurio tikslas būtu skirtas lietuviškam 
veikimui musu kolonijoje. Amerikoj ir 
Kanadoj lietuviai turi kelis fondus, ku- 
r pelnas skiriamas įvairiems reikalams. 
Lietuviu Fondas Chicagoj jau pasiekė
6 milijonus doleriu ir šiais metais išdali
no'271.000 dolerių švietimui, mokyki 
lems, stipendijoms, spaudai ir kitiems 
reikalams. Aišku, kad mes, Brazilijos 
lietuviai, pergyvendami šių laikų sunkią 
ekonominę krizą, negalim, nei iš tolo 
svajoti ką panašaus. Amerikos lietuviai 
aukoja fondams sulig savo išgalių; kas 
gali, didesnes sumas, kiti mažesnes ar 
suvis mažas. Panaudoja visokias progas 
pagerbti savo artimuosius ar savo miru
sius šeimos narius. Vietoj dovanų ar gė
lių, aukoja pinigais fondams. Kodėl 
mes negalim irgi turėti savo fondą, ku
ris pastiprintu mūsų veiklą?

Brazilijos Lietuviu Bendruomenės 
Tarybos posėdyje, birželio 5 dieną, Dr. 
Antanas Siaulys, tarybos pirmininkas, 
teigė kad, jei Amerikos lietuviu veiki
mas yra pagrįstas fondais, mes turim 
turėti savo fondą, kuris augtu kiekvie
nais metais, mes naudotumėme tik jo 
pelną. ,

Mūsų veikimui trūksta lėšų. Neturi
me savu patalpų, nei patalpų Jaunimo 
Sąjungai, kuri yra Bendruomenės dalis. 
Turime Lituaniką, bet po dešimties me
tų, ten irgi reikalinga lėšų. Reikia daug 
kas remontuoti, padidinti pikniko na
mą ir miegojimo patalpas, cimentuoti 
sporto aikštę, be kitu pagerinimų. Atei
nančiais metais, liepos mėnesį, įvyks 
Pietų Amerikos lietuvių kongresas, po 
jo, 1990/1 metais, Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongresas. Tai Bendruomenės 
tarybai ir valdybai kelia rūpestį, reikia 
finansiniu pajėgų tiems renginiams.

Mūsų kolonijoje jau .turime Kultūri
nį Kazimierinį Fondą, kuris yra admi-
nistruojamas Tėvų Saleziečių. Jau pa
skelbtas Spaudos Fondas, remti musų 
spaudos reikalus. Šis trečias mūsų kolo
nijos fondas veiks be jokių trukdymų

Visi galės būti fondo nariais, įnešda
mi vienos OTN vertės sumą, rugpjūčio 
mėn. Cz$.2.000,00. Bet fondui galima 
aukoti mažiau ar daugiau. Pasiekdamas

PIZZA -QUEIJOS - FRIOS 
MUSICA AO VIVO 

Bom Retiro—Tel, 223-2333

į C H OP P
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GARBĖS LEIDĖJAI
GENUTĖ IR ADOLFAS SAGEVlCl Al

iš Etobickoke — Kanados
Širdingai dėkojame gerbiamiems musų spaudos 5 
rėmėjams iš Kanados ir linkime gausios Aukščiau-SIOS 
siojo palaimos.-

Redakcija ir Administracija

jau esantiems fondams, nes jo tikslas 
yra skirtingas.

Svarsrydami Dr. Antano Šiaulio pa
siūlymą, minėtame posėdyje kilo min
tis. Kadangi Brazilijos Lietuvių Ben
druomenės atstovai tuo laiku rengėsi 
vykti į Pasaulio Lietuvių Seimą, kodėl 
neplatinti šio fondo Amerikoj ir Kana
doj? Pasiūlymas buvo priimąs. Kaip 
Brazilijos Lietuvių Bendruomenės sei
mo atsrovas, man teko kalbėti per Mar
gutį, lietuvių radiją Chicagoj. Mano kal
boje, apibūdinau Brazilijos lietuvių veik
lą, paminėjau fondo steigimą ir kvie
čiau prie jo prisidėti. Apie šį reikalą ta
riausi taip pat su Tėv. Antanu Saulaičių. 
Jis pilnai priėmė šįą mūsų Bendruome
nės iniciatyvą ir pasižadėjo būti mūsų' 
fondo atstovu Chicagoje.

Rezultatų nereikėjo daug laukti. Ge
nutė ir Adolfas Sagevičiai, tapo pirmie
ji Kanados Brazilijos Lietuvių Fondo 
nariai, įnešdami 400 dolerių. Šiomis die
nomis gavome Chicagos konsulo, Vaclo
vo Kleizos pranešimą, kad jau įplaukė 
apie 200 dolerių iš pirmų Amerikos lie
tuvių, kurie įstojo į mūsų fondą. Tai, 
rodos, idėja turės pasisekimo.

KAIP BŪTI FONDO NARIU
Jau yra paruošti Fondo įstatai. Kiek 

galima, jie bus panašūs į Lietuvių Fondo 
įstatus, pritaikinti mūsų krašto įstaty
mams. Turės valdybą ir kontrolės komi
siją. Visi įnašai bus paskelbti "Mūsų Lie
tuvoje". Taip pat bus paskelbti fondo 
įstatai, kad kiekvienas fondo narys galė
tų su jais susipažinti fr sekti jo finansi
nę padėtį.

0
vienos OTN lygį, aukotojas bus skaito
mas fondo nariu, su visomis teisėmis: 
dalyvauti fondo susirinkimuose, būti iš
rinktas valdybos ar kontrolės komisijos 
nariu. Laikinai fondą administruos Bra
zilijos Lietuvių Bendruomenės valdyba 
ir kontroliuos jos revizijos komisija.

Tikimės, kad šis fondas pasieks savo 
tikslus ir kad daugumas mūsų kolonijos 
tautiečių prie jo prisidės. Jis reikalingas 
ateinantiems kongresams, Lituanikos iš
laikymui ir pagerinimui; jis galės parem
ti mūsų jaunimo veikimą ir kitus lietu
viškos veiklos reikalus.

J. Tatarūnas

PIRMIEJI ĮNAŠAI Į BRAZILIJOS 
LIETUVIŲ FONDĄ

Po Cz$.2.000,00
Dr. Antanas Šiaulys ,
Aleksandras J. Valavičius 
Jonas Tatarūnas 
Antanas Rudys
Magdalena Vinkšnaitienė
Petras V. Bareišis
Marcelo Chapola
Jonas Silickas
Alfonsas D. Petraitis
Adilsonas Puodžiūnas
Vytautas Tumas
Kanados lietuvių įnašai (Etobickoke)

po K. $200,00
Genutė Sagevičius
Adolfas Sagevičius
Amerikos lietuvių 1-as įnašas:
Alfonsas Petrutis US$ 5,00 
'ln-memoriam", po US$ 5,00: 
Antoninho Baltušio 
Antano Dirsės
Prell Pijaus Ragažinsko

Pastaba: įnašus galima įteikti BLB 
iždininkui, Petrui Bareišiui ar kiekvie 
nam BLB Tarybos ar Valdybos nariui

jLl&fuVlŠKOS SPAUDOS RĖMĖJAI. 
YRA SAVOS TAUTOS GYNĖJAI

E2

PARDUODAM E
AUTOMOBILIAMS

LIPINĖLIUS - Adesivos 
SKYDELIUS su grandinėlėmis 
Chaveiros com emblema Vytis.

ŠV, KAZIMIERO PARAPIJOJ
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DR. ANTANAS ŠIAULYS

kandidatas į S. Paulo valsčiaus valdybą 
susüàuké paramos iš ukrainiečių kolo
nijos. Jo rinkiminis vajus eina sėkmin
gai. Buvo sudarytas rinkiminis komi
tetas Cidade Leonor, Helio Lobo fave
loj ir Vila Formozoj.

Dr. Antanas Šiaulys turės pasimaty
mą su dr. Aristodemo Pinotti, S. Paulo 
Sveikatos Sekretorium.

— SUELI RIÇA baleto mokykla da
rys pasirodymus dr. A. Siaulio rinkimi
niame vajuje.

Čia yra laiško vertimas, kuriuom fe
deralinis deputatas Roberto Cardoso 
Alves pristato dr. Antano Šiaulio kan- 
didarurą į S. Paulo valsčiaus valdybą.

CÃMARA DOS DEPUTADOS

São Paulo, 06 de julho de 1988

Exmo. Sr.
Deputado AYRTON SANDOVAL 
DD. Presidente do Diretório Regional 
do PMDB e demais membros da 
Comissão Executiva
NESTA

Gerbiamas Prezidentai

Sveikinu.
Dr. ANTANAS ŠIAULYS, mano 

draugas ir ilgų metų pažįstamas, kurį 
labai gerbiu, nori kandidatuotis į S. 
Paulo Valsčiaus tarybą, PMDB partijoj.

J

A Diretoria da Aliança Lituana Brasileira de Beneficência e Assistên
cia Social, cumprindo as determinações e exercendo as prerrogativas ou
torgadas pelos Estatutos, de acordo com os Artigos 2S°, 34° item "b" 
e 35° § Único, convoca a Assembléia Geral Extraordinária, a realizar-se 
no dia 25 de Setembro de 1988, âs 17 horas no salão de sua sede, â Rua 
Lituânia, 67 — Moóca — São Paulo, a fim de tratar e deliberar a propos
ta apresentada pela Diretoria de reformar, aprovar ou rejeitar os Estatu
tos vigentes da Sociedade.

ORDEM DO DIA
1 - Abertura da Assembléia
2 - Constituição da Mesa
3 - Apresentação do projeto dos novos Estatutos e votação dos mesmos.

A reunião da Assembléia Geral Extraordinária será considerada válida, 
com a presença de 3/4 dos sócios da Aliança, quites com os cofres sociais 
e no gozo dos seus direitos.

São Paulo, 25 de Agosto de 1988?

ALGIMANTAS ŠALDYS
Secretário

Jis yra INAMPS gydytojas ir su dide
liu atsidavimu vykdo savo pareigas kai 
kuriuose skyriuose šios Institucijos, 
kur turi daug draugų.

Yra labai gerbiamas lietuvių koloni
joje, ypač Vila Zelinoje ir apylinkėse. 
Jo nuopelnu Vila Zelina dabar vadina
si Parque Lituânia.

Kaip gydytojas yra visų labai gerbia
mas. Pilietis, kuris kovoja dėl savo pilie
čių gerbūvio.

Dėkoju brangiam draugui ir prezi
dentui, už viską ką galėsite padėti ma
no rekomenduotam, ir tikiu kad Jis 
neapvils.

Su Pagarba

Roberto Cardoso Alves
•)

NAUJAS BULETENIS
Lietuvių Sąjunga Brazilijoj jau išleido 

antrą numerį savo biuletenio "SĄJUN- 
GlETIS". Techninė priežiūra Jono Ja- 
katanviskio. Spausdinta fotokopiniu 
būdu.

ALEXANDRE BUMBLIS 
Presidente

i

HENRIKAS LOS INS KAS RADIJO 
BANGOSE

Rašytojas ir ML-vos ‘ bendradarbis 
Henrikas Lošinskas sveiksta po operaci
jos. Paskutiniu metu turėjo pasikalbėji
mą JOVEM PAN radijoj. Sis sėkmingas 
pasikalbėjimas buvo apie Machado de 
Assis.

LIETUVIAI KANDIDATAI
Visi prisimena, kad mūsų solistas te

noras KAZIMIERAS AMBRAZEVI
ČIUS jau buvo kandidatas j valstijos de
putatus PDC partijoj, kuri tuo laiku rė
mė JANIO QUADROS kandidatūrą.

Kitas kandidatas tuo pačiu metu bu
vo ARNALDAS FELMANAS. Mes jj 
daugiau pažįstame kaipo knygos auto
rių “ SUA EXCELENCIA'. . . O MEIO 
CITADAO", kurioje yra pristatyta visa 
imigrantų problematika kaipo žmonių 
be pilnų teisių.
Jtt' ri I I in—W—BBWM—IW Off WJIIIW—

MŪSŲ LIETUVOS PRENUMERATĄ
GALIMA UŽSIMOKĖTI TAIP PAT V.

. ZELINOS PARAPIJOS KLEBONIJOJ
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MŪSŲ LIETUVA

ŠILUVOS ŠVENTĖS PAMALDOS 
bus sekmadieni, rugsėjo 11d. 15:30 
vai. s'v. Juozapo parapijos bažnyčioje, 
Lietuvos parke.
VISI KVIEČIAMI DALYVAUTI

Šio "ML”numerio
GARBĖS LEIDĖJA.

SALOMĖJA NARUSIENĖ
Vyro a.a. STEPO NARUSlO mirties metiniu proga 

(IX. 8 d.)
Širdingai dėkojame mielai "ML" talkininkei už au

ką spaudai ir mielai prisimename mūšy spaudos ben
dradarbį Stepą Narušį. " Administracija ,

"SVAJONIŲ AIDAI"
KUN. PR. GAVĖNAS KURITIBOJ ,

Praeitą šeštadienį kun. Pr. Gavėnas 
ir adv. Adilsonas Puodžiūnas is’vyko Ku- 
ritibon dalyvauti ten pravestoje Lietu
vių Dienoje. Inž Gražvydas Bačelis ten 
nuvyko sekmadienį. Per Lietuvos dieną 
bus įteikta Kuritibos vyskupui Dom 
Fedalto Lietuvos Premija ir Veros Skur- 
kėvičienės nuausta juosta su įrašu 
"PREMIO LITUANIA".

is’ Australijos, G. Statkaus nuotraukoje is kairės: ARŪNAS BRAUŽIS, ZITA PRAS- 
MUTAITÉ, VIRGINIJA BRUOŽYTĖ ir TOMAS ZDANIUS kviečia mus visus daly
vauti jų KONCERTE sekmadieni rugsėjo 11 dieną, 17 vai. Seselių Prancis’kiečių 
salėje - Lietuvos Parke. Bilietus bus galima gauti prie durų.

ŽODYNO PAPILDYMAS
2*.

Nauja Žodyno laida išėjo be gramati
kos. Daug kas skundžiasi, kad nėra gra
matikos. Tikimės greitu laiku žodyną 
papildyti su gramatikos priedu.

PAULIAUS MEKSÉNO
NAUJAS VEIKALAS

"O PORTA—VOZ" Mokos - Vila 
Prudentes komercinis savaitraštis, šių 
metų rugpiūčio mėnesio numeryje rašo 
apie rašytoją iš Parque São Lucas —

i

UANA
17 de Setembro de 1987

EM B E NE FTC I O DO VII CONGRESSO DA 
JU V E N T U D E L I T U A N A

Exibição de Conjuntos de Danças Folkloricas Lituanas. 
Surpresas. Farta e Esmerada Comida Lituana, aguardada 
com ansiedade pelos gastronomes.

CONVITES LIMITADOS. Reservem com antecedência 
com os integrantes dos Conjuntos Folkloricos, ou com 
MONICA E DANIELA SIAULYS tone: 826-9314, ou . 
MARCELO CHAPOLA fone: 63.75.35

LOCAL: Rua Lituania, 67 - Móoca (SĄJUNGĄ)

Paulių Meksena. Mums jau pažįstamas 
rašytojas pristato autografams savo 
naują knygą "Sociologia du Educação" 
Tarptautinėj knygų Parodoj, rugsėjo 
2 dieną. Knygą išleido Loyola leidykla.

"O Porta-Voz" rašo, kad Paulius 
Mekšėnas yra profesorius ir sociologas, 
šią naują knygą parašė remdamasis įvai
riais tyrinėjimais, kurie tarnavo jo ma
gistro laipsnio įsigijimu.

Sveikiname Paulių Mekšėną su nauju 
darbu ir džiaugiamės kartu su ML-vos 
skaitytojais tėvais Julijum ir Aida Mek- 
šėnais.

SUSIDOMĖJIMAS ŽODYNU
Atrodo, kad naujas Portugalų-Lietu- 

vių kalbos žodynas yra vertinamas ir 
paieškomas universitetiniuose kalboty
ros sluoksniuose. Būtų gerai, kad ir lie
tuvių tarpe būtų panašus žodyno įverti
nimas ir paieška.
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