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LIETUVOS KRIKŠČIONYBĖS 
JUBILIEJUS VIENOJ BRAZILIJOS 

ARKIVYSKUPIJOJ

Gal niekur kitur nebuvo kitataučių 
tokių išgarsinimų atšvęstas Lietuvos 

krikšto jubiliejus, kaip Brazilijos Kuriti
bos arkivyskupijoj. Todėl čia norima

T»an ši įvykį paminėti.

1 •M a I d o s Diena už 
Lietuvę

Brazilija didžiausias katalikiškas 
kraštas. Turi 5 kardinolus, 54 arkivys
kupus, 318 vyskupų. Taigi 372 ganyto
jus valdančius 242 bažnytines apskri
tis

Tačiau, jei, pav., Italijoj vienam vys
kupui skiriama 940 gyventojų, JAV- 
bėse 4.223, tai Brazilijoj vienam vysku
pui tenka 9.849 gyventojai.

1988 m. gegužės mėnesį Brazilijos 
vyskupai suvažiavo j metinę savo asam
blėją Itaici miestely, 30 km. nuo São 
Paulo didmiesčio. Ten jiems buvo pada
lintas ML-vos išleistas atsišaukimas apie 
"DIENĄ MALDOS už Lietuvą".

Leidinėlio tekstas -- tai praėjusių 
metų Kuritibos arkivyskupo, Dom Pe
dro Fedalto, žodžiai, perduoti per du 
laikraščius ir dvi radijo stotis. Arkivys
kupas trumpai atpasakoja Lietuvos isto
riją ir skaitytoją-klausytoją supažindi
na su dabartine Lietuvos padėtim.

Tekstą papildo V. Kašubos skulptūra 
Veronika nušluostanti Jėzaus veidą, 

ir klausimas: Kas nušluostys Lietuvoj 
Kenčiančio Kristaus Veidą?

Dom Fedalto, remdamasis Koelno 
arkivyskupo a.a. Joseph Hoffner'io iš
sireiškimu, sako: "Komunizmo paverg
ti kraštai vadinami 'tylos bažnyčia'. 
Bet tai klaidinga. 'Tylos bažnyčia' 
esam mes... mes esam kurti ir nebyliai, 
neatsiliepdami į mūsų brolių šauksmą...' 
Ir primena, kad liturginiam brazilų Baž
nyčios kalendoriuj yra pažymėta "Die
na Maldos už Lietuvą...".

O šiemet, prieš birželinių įvykių mi
nėjimą, Dom Fedalto skambino kun. 
Gavėnui: "Rašau straipsnį birželio 14- 
tai keturiems laikraščiams ir dviem ra
dijo stotim..."

Ir išėjo "SOLIDARIEDADE À LI
TUÂNIA", kurį išspausdino laikraščiai 
ATUALIDADE, GAZETA DO POVO, 
O ESTADO DO PARANÁ, CORREIO 
DE NOTICIAS (plg. ML em português,, 
1988.VII.14, nr. 27).
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Virgen Sesbora da Luz. 
Fulgente estreiia divine. 
Gulal-nos ea cada dia 
Com vosiíIjif 'diamantina

Dlffundi voss’alegria' . 
Ao selo do nosso lar. 
Ao povo que só confia 
Em vosso amor sem igual

*'E no formidável dia 
Do tremendo Julgamento. 
Vossa Santa eterna Luz 
NAo nos deixe um so momento

A NOSSA SENHORA DA PAZ, Kuritibos miesto ir arkivyskupijos globėja. Rugsėjo 
8-sios s’venčių programų spausdintos knygutės viršelis. Čia rašoma kad Marijos statu
la buvo išdrošta iš kipariso medžio iš PABALIUOS.

O Kuritibos arkivyskupijai rugsėjo 
8-tą švenčiant katedros šimtmeti ir jos 
Globėjos, Šviesos Marijos (Nossa Senho
ra da Luz), šventę, organizatoriams ki
lo mintis ypatingu būdu prisiminti Lie
tuvą, Marijos Metuose atšventusią Krikš
čionybės jubiliejų, ir iškelti ypatingą 
lietuvių pamaldumą į Dievo Motiną.

Tad arkivyskupas kvietė į šventę lie
tuvių delegaciją, ar nors kun. Gavėną.

mot

2 - i š didelio debesio...
Kuritiba -- virš mi.iono gyventojų 

miestas, Paranos valstijos sostinė (o Pa
raná yra 3 kart didesnė už Lietuvą), 
400 km atstumo nuo São Paulo. Suda
ro bažnytinę provinciją, kuriai vado
vauja arkivyskupas su dviem vyskupais 
augziliarais, ir kitos keturios vyskupijos 
bei ukrainiečių katalikų eparchas (vys
kupas) — viso 11 vyskupų.
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Renginių programoj numatyta šven
tė rugsėjo 8 (Kuritiboj — feriado, nedar
bo diena). Pries’ tai pasiruos’imo tridie
nis, kurį pravedė Maringos arkivyskupas, 
Dom Jaime Luiz Coelho. Rugsėjo 7-tos 
vakarą vyko is’kilimingos pamaldos rytų 
liturgijos apeigomis, minint ukrainiečių 
krikšto tūkstantmetį. Jų eparchas (vys
kupas), dvasis’kiai, seminaristai, tikintie
ji, jaunimas tautiniais rūbais — giesmės, 
skaitiniai... užsitęsė tris valandas. Pamal
dose dalyvavo (taip pat su visu savo li
turginiu puošnumu) abudu arkivysku-' 
pai ir kun. Gavėnas, visur pristatytas 
kaip Brazilijos lietuvių klebonas (páro
co dos lituanos do Brasil). Betgi pries’ 
tai, sekmadieni, 18 valandos pamaldos 
buvo skirtos lietuviams, paminint Lie
tuvos kriks’čionybės jubiliejų. "Ė para 1 
vocês", sakė arkivyskupas.

Būtų turėjęs dalyvauti São Pauto lie
tuvių choras ir nors viena jaunimo gru
pė; bet neis’ėjo. Tai nors kas is’ daugiau 
pasireis’kiančių veikėjų; bet ir čia — vie
nas susirgo ir liko operuotas; kitas išėjo 
i politinę "kampaniją" ir negalėjo pra
leisti įaiko veltui; kitiems kitokios kliū
tys. Tad is’ São Paulo tik trys: adv. Adil
son Puodžiūnas, inž. Gražvydas Bačelis 
ir kun. Pranas Gavėnas. Nuvyko, norė
dami nors parodyti, kad nevisi lietuviai 
nukankinti (ar is’naikinti), ir ypač padė
koti arkivyskupui už rodomą neįkai
nuojamą solidarumą Lietuvai.

3-Lietuvių, pamaldos
Buvom priimti ir apgyvendinti arki

vyskupo rezidencijoj. Kun. Gavėnas 
pasiliko visą savaitę, Adilsonas is’vyko 
tą pačią sekmadienio naktį, o Gražvy
das -- ankstyvą pirmadienio rytą.

Kai prisistatė programoj numatyta 
sekmadieni, 18 vai. "Missa Festiva ce
lebrando o 6o Centenário Cristão da 
Lituânia" ir "Coral da Catedral Metro
politana", kun. Gavėnas džiaugėsi galė
siąs konceiebruoti su vyskupais; tačiau 
Dom Fedalto nusprendė: "Tamsta cele- 
bruosi, o mudu... pabūsim klapčiukais".
Kitaip sakant, liturginiai išeis Mišios 
su vyskupo ( o čia — net dviejų arki
vyskupų) as i s ta.

Ir susidarė is’kilminga eisena:
Sergio Liblik (Alf.Petraičio žentas) 

paėmė procesijos kryžių, Onutė Petrai- 
tytė-Libiik skaitinių knygą, du vietiniai 
akolitai žvakes, lietuvių atstovai Graž
vydas ir Adilsonas, ir kun. Gavėnas tarp 
dviejų vyskupų. Tai tikrai neįprasta 
procesija!

Katedra pilna žmonių.
Eisenai išsirikiavus prie bažnyčios 

durų, arkivyskupas per garsiakalbį (su
jungtą su Paranos radijum) pristato ei
senos dalyvius: Sergio ir Onutė, dr. Ba 
čelis ir dr. Adilson, Brazilijos lietuvių 
klebonas kun. Pr. Gavėnas, Maringos 
arkivyskupas Dom Jaime ir Kuritibos 
arkivyskupas Dom Pedro. Ir celebraci
jos motyvą: liturginiai paminėti Lietu-
vos krikšto jubiliejų. (\Bus daugiau)

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

MinFsombrinhas. tipo Italiano e Alemão.
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Paskui, chorui s’ventis’kai giedant 
"Vamos, irmãos, ė tempo/ de unidos 
caminhar/ e agradecer ao Deus da vida/ 
ao nosso cantar", "didžioji" lietuvių 
delegacija, kartu su dviem arkivyskupais, 
žengia prie altoriaus švęsti Lietuvos 
krikšto. (Katedroj buvo ir daugiau lietu
vių, kurie pasireiškė tik po pamaldų, 
atėję į zakristiją).

Vyksta Mišios. Skaitinius praveda 
Onutė ir Adilsonas; Evangeliją paskaito 
katedros klebonas. Pamokslas tenka 
kun. Gavėnui.

— Džiaugiamės galėję švęsti Lietuvos 
krikšto jubiliejų su Popiežium Romoj; 
atšventėm su Dom Geraldo Aparecidoj, 
kur buvo pastatytas lietuviškas kryžius, 
jį paminėjom São Paulo katedroj su vi
sa lietuvių bendruomene... tik nei nesap
navom galėsią jį švęsti čia, Kuritiboj...

— Tačiau negalėjom jo pilnai atšvęsti 
Lietuvoj — nei Popiežiui nebuvo leista... 
Tatai mums labai skaudu; bet ir kelia 
mumyse krikščionišką pasididžiavimą; 
kad taip persekiojama, tremiama, naiki
nama, visokiais būdais kankinama lietu
vių tauta yra gyva, tvirta ir ištikima savo 
tėvų tikėjimui...

Celebrantas stengėsi trumpai apibū
dinti tą Lietuvoj vykstančią kovą kaip 
tarp bibiinio piemenuko Dovyko ir mil
žino Galijoto. "Net ir milžiniškai galin
go okupanto jėga negali nugalėti silpno, 
beginklio, lietuvio. Ženklas, kad yra kas 
nors, kas Lietuvą ir lietuvį palaiko... Mes 
tai priskiriam Dievo Motinai Marijai..." 
Čia kaip tik proga priminti Šiluvą ir ki
tas vietoves, kur Svč. Marija vienaip ar 
kitaip pareiškia, kad "Čia mano žemė".

Tai ko mes čia atėjom?
Negalėdami nuvykti j Siiuvą, atvykom 

čia išreikšti lietuvių padėką Marijai ir iš
viršiniu gestu (kai Laima Petraitytė-Lib
lik nunešė ir padėjo gėlių puokštę prie 
Marijos statulos kojų, visa bažnyčia-ka
tedra atsistojo ir ėmė smarkiai ploti)... 
Ir padėkoti arkivyskupui už jo reiškia- , 
mą solidarumą Lietuvai; Arkivyskupui 
Dom Fedalto, kurį mes norim laikyti 
Brazilijos lietuvių arkivyskupu...

Čia prisistatė inž. Bačelis, pasakė 
progai pritaikytą žodį (jo kalba bus 
perduota atskirai kitoj vietoj) ir apjuo- 
sėm Kuritibos arkivyskupą, ant liturgi
nių rūbų, lietuviška juosta su įrašu
"Premio LIETUVA" (Juostą São Pau
le išaudė p. Vera SkurkevičienėA
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LIETUVIU IR VENGRU BENDRI
REIKALAI

Nors Vengriįa ir Lietuva yra toli vie
na nuo kitos, nors lietuvių ir vengrų 
kilmė bei kalba yra visiškai skirtingos 
(vengrai priklauso suomių ugrų tautų 
grupei — jų vieninteliai giminaičiai yra 
estai ir suomiai/, nors kiekviena iš tų 
šalių ėjsavais istorijos keliais, tačiau 
keletas momentų praeityje mažiau ar 
daugiau jas jungė.

Užčiuopiame Lietuvos saitus su Ven
grija jau tada, kada ten dar vengrai ne
gyveno, o dabartinio Budapešto vieto
je stovėjo romėnų tvirtovė. Romos*žy
dėjimo metu, kada ir Lietuvoje būta di
delio kultūrinio pakilimo, Baltijos pajū
rio gintaras keliavęs į Vengriją ir dar to
liau — per Panoniją. Taigi derslingas Du
nojaus slėnis arba Panonija, kaip jis va
dinamas viduramžiais, lietuviams turėjo 
būti žinomas dar prieš šios eros pradžią..

Tuo tarpu, kai lietuviai savo žemėje 
gyveno jau bene keletą tūkstančių me-, 
tų, vengrai arba madjarai, kaip jie patys 
save vadina, tik 895 m. atėjo iš Azijos j 
Europą. Savo vado Arpado vedami, per
ėjo Uralo ir Karpatų kalnus, radę platų 
ir turtingą slėnį, čia pastoviai ir įsikūrė. 
Marsus, kieti kovotojai ir išdidūs savo 
žemės gynėjai ir - kaip nepalyginiami 
jojikai. Vengrai, kaip ir lietuviai, neturi 
natūralinių sienų, kurios apsaugotų jos 
laukus nuo priešų įsiveržimų.

Kai 14-me amžiuje krikščioniškasis 
Vakarų pasaulio-popiežiai, Vokietijos 
imperatoriai, kryžiuočiai ir Lenkijos 
karaliai — verste vertė Lietuvius priim
ti krikščionių tikėjimą, Kęstutis atsidū
rė jų spaudimo centre. Žygių metu nu
blokštas toli nuo tikrosios Lietuvos,net 
iki Vengrijos sostinės Budos, jis čia 
1349 rugpjūčio 14 d. buvo priverstas 
vesti derybas dėl krikšto ir ne tik priža
dėti jį priimsiąs, bet ir duoti iškilmingą 
priesaiką pagal senus lietuvių papročius.

Kęstutis grįžęs į Lietuvą, kartu su Al
girdu pastatė sąlygas, kad kryžiuočiai 
išsikraustytų iš Prūsų žemės ir keliautų, 
sau į rytus pagonių krikštyti ir kad Lie
tuvai būtų pripažintos sienos pagal Al
nos ir Priegliaus upę (su Karaliaučium). 
Kryžiuočiai apie tai ir klausyti nenorė-

jo, tada Lietuva apie tai nė klausyti ne- kietijos imperatoriui Leopoldui I ginti
norėjo, tada Lietuva atsisakė priimti 
krikštą.

Jeigu Kęstučio atsidūrimas Vengrijo
je buvo visai atsitiktinio pobūdžio, tai 
netrukus po šio musu Didžiojo Kuni
gaikščio mirties Lietuvos ir Vengrijos 
keliai susiduria su lemtingomis pasekmė
mis mūsų kraštui. Tai jvyko dėl Jogailos 
Algirdaičio vedybų su Vengrijos karalai
te ir Lenkijos valdove Jadvyga d,Anjou. 
Ji turėjo savy lenkiško kraujo tik tiek, 
kad jos tėvo motina, Vengrijos karalie
nė Elzbieta, buvo Lenkijos karaliaus Ka
zimiero Didžiojo (Aldonos Gediminai- 
tės vyro) sesuo. Jadvygos tėvas Liudvi
kas d'Anjou valdė Prancūziją, Italiją ir 
Vengriją. Jos motina, karalienė Elzbie
ta, buvo Bosnijos valdovo duktė. Mums 
ši moteris virto primestu saitų su Lenki
ja simboliu.

Paveržti iš vokiečių garbę, pakrikšty- 
ti Lietuvą ir gauti prieš juos kaip sąjun
gininką didžiausią to meto valstybę Eu
ropoje — Lietuvą ir per ją išlaikyti der
lingiausias Ukrainos dalis — tai buvo rei
kalas, vertas nemažų pastangų.

Kai 1386 m. vasario mėn. lietuviai 
kunigaikščiai buvo pakrikštyti, po 3-jų 
dienų įvyko Jogailos ir Jadvygos sutuok
tuvės ir kovo 4 dieną Jogaila buvo iškil
mingai vainikuotas Lenkijos karalių vai
niku. Per Jadvygą Jogailienę užsimezgė 
santykiai su Vengrija nekartą ir vėliau 
nutiesė lietuviams kelią i tą kraštą. Ben
dri vengrų ir lenkų dinastijos reikalai 
persimetė per valdovus ir į Lietuvą.

Po paskutinio Lietuvos valdovo Gedi- 
minačio, Žygimanto Augusto mirties, 
dėl Didžiojo Lietuvos kunigaikščio ir 
Lenkijos karaliaus vainiko varžėsi pran
cūzai, Habsburgai ir maskviškis Ivanas 
Žiaurusis.

Visai netikėtai buvo išrinktas protin
gas ir doras Transilvanijos valdytojas 
(Istvan) Batoras, tevaldė vos 10 metų. 
Pats būdamas iš labiausiai išsilavinusių 
žmonių Europoje, jis be vargo galėjo su
sikalbėti su Lietuvos dignitoriais. Moks
lą ir kiekvieną kultūros darbą Batoras 
karštai rėmė. O juk tiek daug išsimoksli
nusių ir stambaus masto Lietuvos vyrų ' 
supo mūsų valdovą iš tolimos Vengrijos.

Vėliau Sapiega žygiavo į pagalbą Vo-

LTDA.

Vienos nuo tarkų. Didysis Lietuvos et
monas Kazimieras Sapiega ir ilauko et
monas Oginskis, nesiskubindami lieti 
lietuvių kraują svetimam reikalui, su sa
vo 12.000 karių ėjo delsdami. Jie veikė 
Vengrijoje. Etmonai paskui gailėjosi, 
kad neparodė tos puikios gražios kariuo 
menės kautynėse. Galimas daiktas, nuo 
Sobieskio ir Sapiegų laikų ir pradėta liai 
dies dainose minėti Dunojus, Dunojėlis.

19-me amžiuje, kada visą Europą jau
dino laisvės judėjimai, vėl atsirado tam 
tikras bendrumas tarp lietuvių ir vengrų 
Šiame 20-me amžiuje Lietuva ir Vengri
ja tapo vienodo likimo aukomis.

Vyturys

PREL. AUDRIS BAČKIS 
ARKIVYSKUPAS

Vatikanas pakėlė prelatą Audrį Bač- 
kį į tituliarinius arkivyskupus ir pasky
rė naują lietuvį arkivyskupą Apaštališ
ku Nuncijų Olandijai.

Prelatas Bačkis, Nepriklausomos Lie
tuvos veterano diplomato Dr. Stasio 
Bačkio sūnus, nuo pat įšventinimo į ku
nigus tarnauja Vatikano diplomatinėj 
tarnyboj. Būsimas arkivyskupas, atlikęs 
eilę atsakomingų Azijoj, Afrikoj, Ameri
koj uždavinių, palyginus skubiai pakilo 
Vatikano tarnyboje. Dabartinis popie
žius, vos pats perėmęs savo pareigas, 
kilnų lietuvį kunigą paskytė Vatikano 
užsienio reikalų pasekretorium, galima 
sakyt trečiuoju nuo viršūnės Vatikano 
užsienio reikalų ministerijoj.

Tikima, kad Arkivyskupą Bačkį kom 
sekruos pats popiežius. Tas gali įvykti 
spalio pradžioje, tuo pačiu metu kai j 
Romą bus suvažiavę nemažas skaičius 
Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos 
suvažiavimui, kuris numatytas Romoje 
spalio 3-5 dd. Arkivyskupas Bačkis tam
pa vienuoliktuoju visame pasaulyje lie
tuviu vyskupu, trečiuoju kuris eina aukš 
tas pareigas Vatikano tarnyboje. Kiti 
lietuviai aukšti Vatikano pareigūnai 
šiuo metu, šalia kardinolo Sladkevičiaus: 
Arkivyskupas Povilas Marcinkus iš Čika
gos, ir Arkivyskupas Bulaitis, šiuo metu 
Apaštališkas Nuncijus Irane.

CIRURGIÕES DENTISTAS
Dr. Jonas Niciporciukas 
Dr. Paulo R. Niciporciukas

Rua Cap. Pacheco Chares, 1206 - 1 o and.
V. Prudente • Fone: 273-6696

bebidas finas em geral, nacionais e. estrangeiras
■ O'

o.ís 'Tpxáf WISKIES - CHAMPANHES - CONHAQUES • LICORES - AGUARDENTES 
CERVEJAS - REFRIGERANTES - SUCOS • AGUAS MINERAIS - ETC.

O o\Zo q/\ ACEITAM-SE ENCOMENDAS PARA FESTAS EM GERAL
'teèiJcASAMENTOS, BATIZADOS, ANIVERSÁRIOS, CONFRATERNIZAÇÕES, ETC.

PROGRAME SUA FESTA E
) DEIXE A3 BEBIDAS SOB NOSSA RESPONSABILIDADE.

Rua Manaiás, 7 - CEP 63140 - Fone; 215-6227 - Vila Zelina • S. Paulo

a hering
MÉDICA - GYDYTOJA

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

Fone: 265-759U
De 2a a 6a. das 8 às 12 hs. e das 14 às 18 hs.

KALBAMA LIETUVIŠKAI
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Sunku sulaikyti naują judėjimą
ANTANAS BUTKUS Tokia yra Kremliaus stebėtoju nuomonė

(Tęsinys iš pereito numerio)
Nepalanki kultūra

Pagrindinės Gorbačiovo reformos -- 
padidinti atvirumą, decentralizuoti eko
nomiją ir padidinti demokratiškumą ma
žai ką bendro turi su žemės ūkio tradici
jom. Šioje srityje ir bolševikų revoliucija 
pralaimėjo, nes nepajėgė sukurti pažadė
tos utopijos (socio-ekonominio rojaus;. 
Iš kitos pusės, žemdirbių kultūra nėra 
palanki staigesniems pasikeitimams, ypač 
taip radikaliems Gorbačiovo siūlymams: 
pakeisti ne tik darbo praktiką, bet taip 
pat keisti papročius ir asmenines verty
bes, kurios šimtmečius lėmė žemės ūky
je dirbančių gyvenimo būdą. Kad Gorba
čiovo reformos pasisektų, reikia esminio 
pasikeitimo žemdirbystės kultūroje. Iš 
kitos pusės, Gorbačiovui labai svarbu ne 
tik atgaivinti, bet ir padidinti žemės ūkio 
produkciją. Jis gerai žino, kad kol nebus 
pašalinti chroniški maisto trūkumai, jam 
bus labai sunku tikėtis susilaukt _ visuo
menės pritarimo jo naujosiom reformom, 
kurios iki šiol dar nerodo jokio apčiuo
piamo pagerėjimo ženklų labai jau skur
džiam sovietinio gyvenimo standarte.Sa
lia to, Sovietų Sąjunga dar tebėra agrari
nė, jei ne de facto, tai bent dvasiškai ir 
dėl to konservatyvioji krašto kultūra iš 
kaimo persimetė į miestus. Didingai plevėsuoja trispalvės vėliavos Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio

Reikalinga pagalba
Nuo pat valdžios perėmimo Gorbačio

vas labai šiltai atsiliepia apie Vakarų Eu
ropos valstybes. Tai nenuostabu, nes jam 
labai reikia Europos pagalbos savo eko
nominėm reformom įgyvendinti. Nese
niai išleistoje knygoje jis Europą vadina 
kaip visų bendra tėvynė ir siūlo užbaigti 
Europos pasidalinimo kivirčius. Gorba
čiovui reikia Europos paramos dar ir dėi 

. to, kad JAV labai riboja paskolą Rusijai.
Didesnės finansinės paramos jis tegali 
laukti iš Europos ir Japonijos. Šalia finan
sų iš kitur. Gorbačiovas turi sumažinti iš
laidas gynyboje ir tas sutaupąs pervesti į 
ekonimijos pagerinimą. Atominių ginklų 
sumažinimas nedaug išlaidų tesutaupė, 
nes didžiausios išlaidos yra konvencinėje 
ginklų srityje. Tiktai žymus konvencinių 
pajėgų sumažinimas galėtų padidinti biu-

ANGIF

Rua Solon, 773 
CEP 01127

Fone: 221-6377 
São Paulo - Capital

liepos 9 d. surengtoje demonstracijoje Vilniaus Vingio parke 
džeto dalį ekonomijai. Kadangi konvenci-Po^tiniais vadais. Jau vien dėl to, kad 
nés miIitarinės pajėgos yra sutelktos Cen- Lietuva yra Europos dalis, mums svarbu 
trinėje Europoje, tai jų sumažinimas, be ten turėti kuo daugiau savo kraštui_palan- 
abejonės, užtikrintų europiečius, kad jų 
investavimai sovietijoje būtų saugesni.

Kultūriniu požiūriu Gorbačiovui rei
kia įtikinti sovietų visuomenę, kad jis no- 9a> pareiškė, kad mes turime užgirti 
ri importuoti tik aukštos civilizacijos pa- "perestroiką", bet jos nefinansuoti. O 
pročius iš Europos, o išvengti amerikie- Amerikos lietuviai turėtų raginti JAV 
tiškųjų. Vakarų Europos socio-ekonomi- administraciją išreikalauti iš Sov. Sąjun- 
nė padėtis kasmet stiprėja. Ji jau keletą 
atvejų susilygino ar net pralenkė JAV. 
Tas, be abejonės, teikia Europai vis di
desnį politinį svorį. Kai jos ūkis netru
kus bus visai integruotas. Vakarų Euro
pa pasidarys lygus partneris didžiųjų 
galybių tarpe. Šiuo faktu mūsų veiksniai ję. "glasnost-perestroikos" šūkiais, stip- 
turėtų daug labiau susidomėti ir bandyti 
užmegsti glaudesnius ryšius su tų kraštų

kių žmonių, nuo kurių priklausys Euro
pos tautų likimas.

JAV strategas gen. Wm. Odom teisin

gos pažadėtų žmogaus teisių ir religinių 
laisvių įgyvendinimą bei daugiau autono
mijos, daugiau savarankiškumo visom 
sovietų tautybėm. Lietuvos lietuviams 
mes turėtume su nauja energija ir ryžtu 
visokeriopai padėti, kad jie, pasinaudo- 

rintų kultūrinį-ekonominį gyvenimą ir 
demaskuotų bei smerktų rusinimo geno
cidinę programą. Taip talkininkaudami 
mes įgautume daugiau prasmės ir tikslo 
veikloje. Naujas energijos padidėjimas 
padėtų mums pakelti tautinį susipratimą 
ir tarpusavio solidarumo dvasią. Svarbiau
sia, visa tai suteiktų naujas, daug prieina
mesnes, logiškesnes ir reikalingesnes veik
los formas mūsų viduriniajai ir jaunesnia
jai kartai, kurių veikla, nesant konkre
taus tikslo, kasmet silpnėja.

< ■"■■■u i m

AUKA PRISIDĖK PRIE LIETUVIŠKOS 
a SPAUDOS IŠLAIKYMO
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Bendro darbo vaisius - VlII-ji šokių šventė I
ALFONSAS NAKAS

Kas Kanados, Ontario Hamiltone vy- 
kd 1988 metų liepos pirmosiomis die
nomis, visi išeivijos, o ypač Šiaurės 
Amerikos lietuviai ilgai atsimins. Ir il
gai daug kalbės. Ir ne kartą rašys.

Po įvykių dar iš Kanados neištrūkęs, 
spaudoje dar nieko nematęs, sėdu rašy
ti pirmųjų karštų įzpūdžių. Pasakosiu 
maždaug chronologine tvarka, tai yra 
pagal savo patirti, kas mano paties ma
tyta ir išgyventa. Sj tą bandysiu ir pa
komentuoti.

Šokėjų repeticijoj
Liepos 2, šeštadienį Copps koiizieju- 

je atsiradau apie 10:00 valandą. Jauni
mas, jaunimas, jaunimas. Balsai pritildy
ti, nes tarpusavy angliškai, kituose būre
liuose portugališkai ar ispaniškai (tos 
abi kalbos no visai panašios), Visus f- 
juos peršaukia skardus, bet kartu ir la- į* 
bai ramus, kultivuotas Juozo Karasie- | 
jaus balsas. Jis stovi ant orkestrui skirto - 
paaukštinimo ir repetuojantiems diktuo
ja, kada ką daryti. Rita Karasijienė tai 
ant tos scenos šalia vyro, tai arenoje tarp 
šokėjų. Genovaitė Breichmanienė aiški
nasi su man nepažįstama šokių grupės 
vadove. Pašoka studentų banga. Arenai 
ištuštėjus, užkalbinu nelinksmą Liudą 
Sagį. "Palaida bala", sako jis. Kodėl? 
"A, nesusišokę... Kiekvienas sau. Palauk, 
nenusimink, dar tik dešimta. Juk šokinė
site iki penktos? Taip. Rytoj viskas bus 
gerai". "Kaži", -- vėl lėtai sako Sagys - 
"Jūs visi perdideli optimistai..." Kas tie 
"jūs" neklausiau.

Koliziejays prieangy pardavinėja "The 
Hamilton Spectator". Prie to laikraštinin
ko didžiausia spūstis. Kas čia? Ogi pir
masis puslapis — lietuviams. Jurgis Janu- 
šaitis man vieną egzempliorių "užfundi- 
ja". Stambaus šrifto antraštė skelbia: 
"Lithuanians gather for the world festi
val". Šešios nuotraukos. Jų tarpe viena 
tautiniais drabužiais, dviejų šokėjų, di
džiulė ir labai natūraliai spalvota. Apra
še: "Colorful costumes..." ir 1.1., bet tų 
dviejų dailių mergaičių pavardžių taip ir 
neįdėjo. Pavardė tik po visa burna dai
nuojančios Anitos Pakalniškytės nuotrau
ka, ir dar po viena, proklamacija laikan
čios dailios merginos. Tik tas aprašas, va.
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Aštuntosios laisvojo pasaulio lietuvių tautinių šokių šventės bendras vaizdas liepos 3 d. Hamil
tone, Kanadoje, kurioje dalyvavo 2.500 šokėjų,

"Vaidotas Kvedaras: with proclamation" 
Ką darysi. Skelbiama su švente surištų 
įvykių programa ir informatyvus Gail 
Robertson straipsnis. Bet puslapio viršu
je riebiai ir aiškiai užrašyta ''Souvenir 
edition". Štai kodėl ta spūstis. Kai sumo
jau keletą tų "suvenyrinių" dienraščio 
egzempliorių nusipirkti, jau jų niekur ne- 
begavau. Gatvėse ir prekyvietėse pirma
jam puslapy matėme susirūpinusius bene 
dviejų sovietų karių veidus. Labai norė
čiau žinoti, kiek tos suvenyrinės laidos 
egzempliorių išleista ir paskleista? Ir ko
dėl gi dienraštis "suvenyrine" nepadarė 
visos liepos 2-sios laidos? Juk tik vienas, 
pirmasis puslapis su lietuviais, apie lietu
vius. Viduje jau nieko lietuviško nebera
dau. Bet ačiū ir už tiek. Jei nebūčiau ėjęs 
repeticijos žiūrėti, neturėčiau nė to eg
zemplioriaus.

Kai "Ketvirtaini" repetavo veteranai, 
užlipau j pačią viršutinę koliziejaus kė
džių eiię. Vaizdas buvo nepaprastai gra
žus. Veteranai jau dabar puikiausiai lygia
vo. Jiems net paplojau. Po vienuoliktos 
dar kartą Sutikau Sagį. Nenusimink, sa
kiau, jei veteranai taip gražiai šoka, tai 
neprastesni bus ir studentai. O jaunu-

stebėjo 10.000 žiūrovų.

čiams ir pradžiamoksliams viskas atleisti
na... Grįžtant prie "Spektator", tai vėliai 
patikimi žmonės man pasakojo, kad pir
mąjį suvenyrinį puslapi išrūpino Genovai 
tė Breichmanienė. Nepamenu, ar kada 
toks puslapis buvo Čikagoje.

Tautodailės paroda
Liepos 2, truputį po vidudienio, nuva

žiavau j Royal Botanical Gardens rūmus, 
lietuvių tautodailės parodos apžiūrėti. 
Erdviame vestibiuly, iš visur matomam 
pasieny, stovėjo trys manekenai, apreng
ti aki veriančiais tautiniais drabužiais. 
Apie tas vidutinės moters dydžio lėles 
visą laiką būriavosi žmonės, lietuviai bei 
kanadiečiai. Žiūrovų nuostabos žvilgsnis 
kalbėjo, kad tai yra kažkas nepaprasto. 
Dabar niekaip neatsimenu, ar prie tų ma
nekenų buvo kokie paaiškinimai, bet jei 
ir buvo, tai jų neperskaičiau. Tikiu, kad 
visi trys gražieji kostiumai - Anastazijos 
Tamošaitienės darbas.

(RED. Vienas austas Gerdos Balta- . 
duomenės, o du - Aldonos Vaitonie- 
nės). __

A, SLIESORAITIS -- G. BAČELIS

RUA JOAO PESSOA, 261 - SANTOS 1 Ei.. 35-3721 
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LIGONIU DĖMESIUI
Sv. Kazimiero parapijoj yra 

dvi ligonių lovos. Jos kartais 
yra labai naudingos, bet sun
kiai gaunamos. Taip pat yra 
dvi ratuotos ligonių kėdės. Rei
kalui esant kreiptis į parapiją: 

tel. 273-0338
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ANTANAS DUTKUS 
gimė 1905 met. rugpiūčio mėn. 11 d. 
Siesikų miestelyje, Ukmergės apskr., ne
turtingų tėvų šeimoje, bežemių. Prano 
ir Zofijos Zilnytės Dutkų šeimoje augo 
3 sūnūs: — Pranas, Antanas ir Stasys. 
Kaip ir daugelis ano meto Lietuvos vals
tiečių, jaunų žmonių, taip ir Antano tė
vas, palikęs šeimą Lietuvoje, 1907 me
tais išvyko j Šiaurės Ameriką, tikėda
mas tenai greitai užsidirbti dolerių ir 
grįžti Lietuvon, įsigyti žemės gabalą ir 
ramiai ūkininkauti savo šalyje. Tačiau 
likimas nulėmė visiškai kitaip 27 metų 
amžiaus Antano tėvo laimę. Kaip nau
jas ateivis, tai ir darbas pasirinkti nebu
vo galima: -- Stoti prie darbo reikėjo 
ten, kur jo buvo. O lengviausia jo buvo 
gauti anglių kasyklose. Be to dar anglių 
kasyklose darbininkai nebuvo taip spau
džiami prie darbo, kaip fabrikuose, rei
kėjo tik turėti geros sveikatos vežioti 
prikrautus vagonėlius anglių. Tik, žino
ma, darbas buvo labai pavojingas.

Išeidamas darban, angliakasys neži
nojo, ar vakare grįž namo, ar jį purvež 
negyvą. Taip atsitiko ir su Antano tėvu,

CHQPP 
RESERVAS PARA FESTAS

PIZZA-QUEIJOS - FRIOS
« MUSICA AO VTVO

Rúa SOLON 1062 — Bom Retiro Tel, 223-2333
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Antanas Augustaitis
Pdkol žemės Šauksmas audrins sietą, 
Trimitais gaus dangaus sietynai tolimi. 
Tu, kaip ąžuolas sutvirtėjąs juodžemį, 
Atskyrei iš mūs per anksti.

1909 metais, Cherry anglių kasykloj, 
Illinois valstybėj (S. Amerikos).

Vos išdirbus du metus požemyje, ka- 
sykloje įvyko sprogimas, kur žuvo apie 
400 angliakasių, jų tarpe 23 lietuviai, 
tarp kurių rasti lavonai Antano tėvo, 
motinos brolio ir dviejų pusbrolių...

Nuo čia ir prasidėjo Antano kova už 
būvį: — Sunkiai ir vargingai pasiekta 
piemenėlio "karjera", metams didėjant, 
įgįjo pusbernio "stažą", kuri panaudo
jo vasaros metu, o žiemą per pusnis ir 
šaltį, pradžios mokyklą, gimnaziją, kol 
pagaliau, 1929 metais, išėjęs Ukmergės 
gimnaziją, ir "pasišvaistęs" su Povilu 
Tryčium po Lietuvos provinciją ir sosti
nę, atsisveikino su juo Kauno geležinke
lio stotyje ant visados: — Antanas, At
lanto vieškeliu plačiu, patraukė j tropi
kų šalį — Braziliją į- o Povilas, mokslo 
draugas, žuvo savame krašte.

1988 met. rugsėjo mėn 14 d.-- 14 
vai. Antanas Dutkus, po ilgos ligos, mir
ties patale, ramiai ir švelniai užmerkė 
akis savo namuose. Nukrito, kaip šalnos 
nuo medžio pakąstas ąžuolo lapelis. 
Lemties atėjo valanda ir Visagalio pa
kvietimas į amžiną kelionę — iš kurios 
nėra sugrįžimo. Ir truko, kaip styga, gy
vybės įtempta jėga. Užgęso švyturio ži
burėlis, palikdamas mums liūdėsi ir il
gesį.

Atsiskyrimo skaudžiame liūdesyje 
paliko: — žmonelę Anelę, švogerį Albi
ną su šeima ir gymines gyvenančios 
Rio de Janeire.

Buvo pašarvotas "Araçá" kapinių 
šermeninėje. Į atsisveikinimo j amžiną 
poilsį, gerb. kun. klebonas Pranas Gavė
nas atliko tikybines apeigas. Giminių ir 
mažulėlis pulkas draugų, liūdesyje per
skrostomis širdimis, palydėjo su pasku

tiniu sudiev mielas Antanai, j tas pačias 
kapines...

Mūsų širdyse, malda nenuvytusių 
žiedų, dainuok, jei gali be ašarų, tegu 
iš skausmo ir liūdesio, tave prisiminus 
Antanėli, žodžiai šie, kaip perlas ritasi.

Nukrinta lapas, su švelnia gėla, bet 
niekas nepaklaus ko virpa ilgesiu siela?

Jis gerbė ir mylėjo neapsakomą grožj, 
atidengė kultūros ir spaudos skraistę 
mūsų kolonijoj San Paulyje. Rašė, visą 
neilgą savo gyvenimą tarpe mūsų. Palik
damas brangiausius lobius spaudos 
sluoksniuose. Atiduoti tautiečiams ir su 
jais pasidalinti, tai kas plačia ir proto 
šaltinių nešisekama srove tekėjo iš jo 
širdies... Ypač svarbiausią sunkiausių 
dienelių imigracijos laikų istoriją, kurią 
beširdė liga, nutraukė baigti pradėtą 
gintaro siūlą.

Mus ištiko skaudus likimo smūgis, ne
tenkant mielo žurnalisto A. Dutkaus. 
Skausmas ir liūdesys raižo žmogaus gy
venimą, kaip lietus ir sausra žemės pa
viršių, nesirinkdami jo pagal amžių, gro
žį ar turtus. O laikas strimgalviais bėga, 
ypač antro gyvenimo pusėje. Džiaugie
si ar kankinies tu, krenti.., keliesi, vėl' 
skrendi it paukštis. Ir nejunti, kaip lai
kas skrenda ir viską griebia ką turi...

Mes žmonės tikri žemės vaikai. Nes 
vyksta amžinas judėjimas ratu, gamtoj 
ir žmonijoj.

Tau numirė gyvenimo dienos, jau 
neturime tavęs, tik tavo brangų atsimi-, 
nimą palikai su širdgėla ir tariame: — 
ramybėje ir tyliai užmigai amžinai, ra
mybėje ilsėkis brolau "Araçá" kapinyne.

Rašytojau ir žurnaliste a. a. Antanai 
Dutkau, apifiankyk dainelėje, aplankyk 
svajonėje, aplankyk mus nors sapne.

O tau mieloji Aneliuke... Sugyventų 
48 pavasarių su a.a. Antanu, tik rinkti, 
pabertas atsiskyrimo gailias ašaras ir gai
lėtis jaunystės dienelių, kuriose abu ne
išskiriamai maudėtės vaivorykščių spal
vose. Linkėdami sutikti ramybę ir drą
są liūdnų naktelių vystykluose,sutin
kant naujas erdves. 0 neapleidžiama lai
mė, žėrėtų it saulė ir skambėtų it porce
lanas... Nuoširdžiai lenkiame galvas liū
desio valandoje, visoms giminėms.



Halina Mošinskienė

SUGLAUSTAI BET NUOŠIRDŽIAI 

ado kelią Brazilijon — labiausiai nutau- 
* ėjusio jaunimo atgaivai pasaulio lietu- 
Viuose, tų "užkietėjusių manierų brazi- 
hokams": - • prakišantiems savo "suas- 
•ūerizmą", kaip stiprų poveikį prieš pa
čias primityviausias pareigas — pagar
bos svečių atveju scenoje, ir labai silp
nos propagandos veikla bei išgarsinimu 
visoje S. Paulo kolonijoje apie svečių 
atvykimą iš labai tolimos Australijos.

Bet tie kurie atėjo, apylinkėje suži
noję apie šį koncertą, gali drąsiai pasa
kyti aniems, kurie jame nedalyvavo. 
"Prametei, brolau, progą nepakartoja
mą..." -- O jaunimui, diseotekos mėgė
jams, ar baruose prie aiaus bokalo su
tūpus taip ir toliau bus viskas lyg nebu
vę.

Bet mano siela atsigavo. Aš išgyvenau 
visą savo jaunystę, savo tremtį ir iigesį 
tėviškės mylimos. Ir visi tie, pora šimtų 
senųjų Lietuvą palikusiųjų klausėsi, aša
rą braukė ir džiaugėsi prisiminimų gaiva.

Šis "Svajonių Aidų" kvartetas — jau
nų lietuvių suorganizuotas Australijoje 
yru vietinių lietuvių ateivių, sielos at
spindys: — Zita Prašmutaitė — akompa
nuotoje ir Jaunimo Sąjungos narė yra 
baigusi aukštųjų mokslų įsigydama tiks
lių mokslų - B.k. (Honors ir diplomų 
kompiuterių srityje.

Arūnas Bruožis - tenoras, gitaristas. 
Baigęs elektronikos konkursus dirba 
valstybinėje įstaigoje.

Virginija Bruožytė - lyrinis sopranas, 
kuri buvo viso koncerto pirmūnė, akty‘ 
vi akademike skautė ir jaunimo sąjungos 
narė įsigijusi 1987 m. dainavimo Moky
tojos diplomą (Dip.Ed.) muzikos dėsty
me, priimta į Viktorijos Operos chorą 
(Sopranas) dainavo operose. Šiuo metu 
dėsto muziką gimnazijoje Melbourne. 
Su "Svajonių" grupe išleido plokštelę. 
1986 m. koncertavo JAV. ir Kanadoje.

Virginijos balso dovana nuostabi. In
terpretacija, dikcija (žodžių ryškus išta

PARDÜODAMÃS
ŽODYNAS

DICIONÁRIO
PORTUGUÊS—LITUANO
lituano-portugués

Kreiptis į šv. Kazimiero parapiją 
Rua Juventus 28, Tel: 273-0338

Dėkoju Jums brangus tautiečiai iš 
Austraiijos už nuostabiai gaivinančias * 
dainas ir jų tobulą interpretaciją. Didi 
pagarba Australijos lietuvių Jaunimo 
Sąjungos Valdybai, kad savyveikloję
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rimas su visomis mūsų kalbos dvibalsė
mis, tarmių dzūkų, augštaičių, žemai
čių...) tikrai nustebino. Labai apgailes
tauju, kad neturėjau progos susipažinti 
ir sužinoti kur jinai mokėsi liet, kalbos.

Temperamentas išryškino jos polėkių 
jaunatvišką skrydį, meilę, džiaugsmą ir 
ryšį su lietuviais kur jie bebūtų — jos 
dainos svaiginami. Balso skalė — nuosta
bi—. Tai romantiškai lyrinė, tai vėl mū
sų kaimo merginų sutartinė, taip "es
tradinės muzikos interpretacijoje. Talen
tas ateičiai svarbus.

Tomas Zdanius - būgninkaS. Dar 
jaunas jau grojo akordeonu. Vėliau per
ėjo į būgnus tobulindamas savo techni
ką pas profesionalius mokytojus. Nu0 
1986 m. talkininkauja "Svajonėms" 
koncertuojant.

Nuo pat mažens žaidžia krepšinį 
Melbourno liet, sporto klube "Varpas".

Štai jums Brazilijos Lietuvių Jauni
mo Sąjungai pavyzdys. Jau nekalbant 
apie dainininkų tinkamą koncertui

LIPINĖLIUS - Adesivos 

SKYDELIUS su grandinėlėmis 
Chaveiros com emblema Vytis.

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJ

SVAJONIŲ AIDAI koncertavę Seselių Pranciškiečių salėje, ant scenos pertraukos metu. Iš kairės: • 
’ Zita Prašmutaitė, Tomas Zdanius, Virginija Bruožytė ir Arūnas Bruožis ^uotr p Ru|<$jo

tualetų pakaitą scenoje.
"Teatro scena — yra — šventovė". 

Sakydavo rež. Olekažilinskis. Į sceną 
išeidavo artistai, ra pranešėjai tinkamai 
apsirėdę pagerbdami žiūrovus - publi
ką.

Pubiika-žiūrovui neturėjo teisės būti 
nei skrybėliuota, nei "apsitulojusi", 
nei su mažų vaikų lakstymu ir riksmu. 
Mumyse, deja - teatras, pagal parapiji
nes tradicijas — net svečius priimant 
tebesilJko "kluono" spektaklių papro
čių. Jokios pagarbos nei artistų, nei 
publikos atveju. Patarčiau Brazilijos 
Jaunimo Sąjungai savo valdyboje turint 
pirmininką, sekretorių ir iždininką, 
dar patį svarbiausi - "eiegancij >s vado
vą", kaip turėjo ir tebeturi savo korpo
racijose studentai Lietuvoje.

Teatro menas — yra nuo amžių tra
dicinis — tai rodo mums, tiesiog bado 
akis - atvykę svečiai iš užsienio.

O mes? - Geriau nutylėsiu, p^tys 
suprasite.

GERIAUSIAS BŪDAS UŽSIMOKĖTI
MŪSŲ, LIETUVOS PRENUMERATĄ, 

ų tai istrsyti čekį Francisco Gavėnas arba
Petras Rukšys vardu ir pasiųsti paprastu
paštu.
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DOSNI AUKA ML-vai
Inž. MEČYS PALECKIS praeit? sa

vaitę lankėsi Sv. Kazimiero parapijoje 
ir paliko Cz.20.000,00 auką musų sa
vaitraščiui. Šukė kad dabar gyvename 
sunkią ekonominę krizę, tai reikia pa
ramos taip pat musų spaudai.

Širdingai dėkojame mielam ML-vos 
skaitytojui už paramą musų spaudai ir 
linkime jam bei visai šeimai geros svei
katos bėk sėkmės.

PARĖMĖ PARAPIJĄ

Kun. Gavėnui besilankant Kuritiboj, 
ten įsikūrę, dirbantys ir auginantys gra
žią šeimą inž. Sergio ir Onutė Petraitytė- 
Liblikšv. Kazimiero parapiją parėmė 
5.000 kruzadų auka, o klebonas palai
mino jų namus.

Estijai ir Lietuvai tenai atstovaujan
tiems Sergijui ir Onutei gili padėka ir ge
riausi linkėjimai. O taip pat ir jų Laimu
tei, Pauliukui bei jau pianino koncertuo
se besireiškiančiam Aleksandrui sveiki
nimų iš gimtojo São Paulo.

SVEČIAI, SVEČIAI...

Iš St. Petersburgo - Floridoj atvyko 
GENĖ DIRSĖ sūnaus a.a. Antano Bal
tušio mirties metinių mišioms, kurios 
buvo atlaikytos praeitą sekmadienį 11 
vai. šv. Juozapo parapijos Bažnyčioje. 
Ponia Genė pasiliks S. Paule dvi savai
tes.

SESELĖ KSAVERA SERENKAITÉ 
atvyko iš Rondonijos-Bolivijos keiiom 
savaitėm poilsiui į S. Paulą. Seselė Ksa
vera dirba su kun. Ferdinandu Bendo- 
raičiu ligoninėj Bolivijos mieste Guaja- 
rá Mirim prie Brazilijos rubežiaus Ron- 
d unijoj.

Linkime seselei gražiai pasisvečiuoti 
pas mus ir gerai atsigauti sveikatoj.

PASKUTINIS PATARNAVIMAS 
PRELATUI

Rugsėjo 7 dieną 10 vai. Lituanikos 
koplyčioje buvo lai kernos pamaldos 
už a.a. kun. Prel. Pijaus Ragažinsko vė
lę. Prelatą pagerbti ir už jį pasimelsti 
susirinko netoli šimto žmonių. Sv. mi
šių maldoje buvo prisiminti ir kiti, ku
rių dulkės ilsisi prie Lituanikos koply
čios ir laukia prisikėlimo. Buvo prisi
minti kun. Dr. Antanas Milius, Antani
na Gudavičienė, Julė Siiickienė. Alek
sas Vinkšnaitis, Pranas Lukševičius ir 
Veronika Bacevičienė.

Po Šventų Mišių dalyviai susirinko 
prie paminklo, kur visų maldos palydė
ti Prelato pelenai buvo padėti prie pa
minklo. Kartu buvo padėti Veronikos 
Bacevičienės pelenai. Paminklo prieky-
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Šio "ML”numerio
GARBĖS LEIDĖJAS

INŽ. MEČYS PE LECKIS

Mielam mūsų savaitraščio skaitytojui širdingai dėkojame 
uã paramą spaudai.

ML redakcija ir administracija
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O Lituona Brasileiro se Ihtt e ^isleió Social
A Diretoria da Aliança Lituana Brasileira de Beneficencia e Assistên

cia Social, cumprindo as determinações e exercendo as prerrogativas ou
torgadas pelos Estatutos, de acordo com os Artigos 29°, 34° item "b" 
e 35° § Único, convoca a Assembléia Geral Extraordinária, a realizar-se 
no dia 25 dê 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.

O R D E M DO D I A

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 SALDYS 
f

Secretário
..... 1•mritinnrimi»-n»wiirrrni—nximniiiTinnn s*f 

je yra simbolinis kapas ant kurio, nežiū
rint sausros gražiai žydi gėlės. Padedant 
pelenus buvo išpilta sauja žemės iš Lie-- 
tuvos, kurią atvežė Seselė Kristina. Pa 
gal lietuvišką paprotį, bJgd-mi iškilmes, 
susirinkusieji sugiedojo Viešpaties Ange
las.

KITO TOKIO DALYKO BRAZILIJOJE 
NERASI

Ponas APOLINARAS JOČYS padarė 
labai gražų Aušros Vartų Dievo Motinos 
altorėlį - koplytėlę. Įgravavimo darbus 
atliko Vladas Zizas. Koplytėlė yra Litua
nikos koplyčioje. K.s lankysis Lituani
koje, nepraleiskite progos pamatyti šį 
gražų kūrinį, nes niekur kitur (bent Bra
zilijoje) tokio nėra. Lietuvių Kataiikų 
Sv. Juozapo Bendruomenės Valdyba 
nuoširdžiai dėkoja p. Jočiui ir talkinin
kui V. Zizui už šį perlą.

Kaip žinome Apolinaras Jočys yra 
taip p.T meistras lietuviško kryžiaus, 
kur yra Aparecidos Bazilikoje.
LABAI PRATURTĖJO ARKYVAS

Kun. Prelato Pijaus Ragažinsko tes
tamento vykdytojai jo turtingą biblio
teką, daugelį lietuviškų suvenyrų, juos-

ALEXANDRE BUMBUS 
Presidente

tų ir kitų rankdarbių perdavė Lituani
kos arkyvui. Visus šiuos brangius daik
tus, kaip ir ankščiau įteiktus dokumen
tus p. Magdalena Vinkšnaitienė tvarko, 
klasifikuoja, kad būtų išsaugoti naudo
jimui ir istorijai. Arkyve randasi visa 
eilė sukolektuotų dar Nepriklausomo
je Lietuvoje išleistų laikraščių. Jei kas 
turi lietuvišką koloniją liečiančių raštų, 
dokumentų, parengimų programų, re 
tesnių leidinių ir kitokios istorinės me 
džiagos, gaii perduoti arkyvui.

ŠALPOS RATELIS

Įnašas pastaruoju metu:
20.IX.88: Nijolė Mikaikėnienė . .

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

KULTŪRINIS KAZIMIERINIS 
FONDAS

37 (20.IX.88) Jono Petro Mikalkėno. 
Petro Mikalkėno, Konstancijos Mi 
kalkėnienės, V(ado Pupienio ir My
kolo Skado atm... Cz. 1.000,00.

PAGERBKIME SAVO MIRUSIUOSIUS 
ĮRAŠYDAMI JUOS Į KULTŪRINĮ 

KAZIMIERINĮ FONDĄ.
• Kas bėga nuo lietuviškos spau

dos. bėg't nuo savo tautos
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