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NENUTYLANTIS ŠAUKSMAS

Kai žmogus būna apiplėštas, nu
skriaustas, pažemintas, - is’ jo širdies,
prasiveržia Šauksmas. Nebūtinai rėksminis, raudantis. Jo s’auksmas gali bū
ti labai tylus, bet gilus, nenumaldomas.
Ir tai todėl, kad jis veržiasi iš prigim
ties gelmių. Tokio šauksmo niekas ne
gali nuraminti - nei gljstymas, nei
grasinimas, nei prievarta. Vienintelis
vaistas tuo atveju - skriaudos atitaisy
mas, žmogaus orumo atstatymas,
skriaudėjo nubaudimas. Tai galioja nu
tiktai paskiram žmogui, bet ir visai
tautai. Apiplėšta, nuskriausta, pažemin
ta tauta tol nenutyL s’aukusi, kol
M
skriauda lieka neatitaisyta. Skriaudėjas
gali būti labai galingas, nepaprastai gink
luotas, sutelkęs stipriausią policiją bei
kariuomenę, o nuskriaustasis — maža
tauta, nepasižyminti fidne jėga, tačiau
jos s’auksmas yra nenugalimas. Užgniauž Misiąs svečias KUN. ANTANAS SAULAITIS, lietuvių jėzuitų provinciolas, prie šv. Kazimiero
parapijos namų su kun. Petru Rukšium ir kun. Pranu Gavėnu
ti jo negali jokia fizinė jėga, net ir pati
didžiausia. Ji gali žmogų ir tautą sunai Žmonijos istorija yra pilna tokių liudiji SAUSIO 10 D. MITINGO
mų, iškeliančių gelminį nuskriaustųjų
REZOLIUCIJA
kinti, bet vidinio prigimties s’auksmo
įveikti negali. Tai kiekvienos tautos, net šauksmą.
(New Yorkas, 1989 sausio 10, LIC;
ir mažiausios stipr,bė. Tai s’auksmas,
Dabartinis lietuvių tautos s’auksmas,
Pasak Antano Terlecko ir Vytauto Bokuris sugėdina galingus skriaudėjus ir
trunkantis jau beveik penkis dešimtme gušio, šiandien įvykusiame Lietuvos
is’kelia silpnuosius bei nuskriaustuosius. čius, buvo bandomas nutildyti įvairiomis Laisvės Lygos ir Lietuvos Demokratų
Fizinė jėga, kad ir stipriausia, sudyla,
priemonėmis. Sovietinės priespaudos ne- Partijos mitinge Vilniaus Kainų parke
sunyksta, o nuskriaustosiostautos šauks žėjai, apsiginklavę moderniausiais gink susirinko apie 50.000 žmonių, praneša
mas niekad nenutyla.
lais, tikėjosi nutildyti tautos laisvės
Lietuvių Informacijos Centras. Mitingo
šauksmą. Siųsdami tūkstančiais musų
Toks nuskriaustos tautos šauksmas
vardu trys asmenys pasirašė po rezoliuveržiasi iš lietuvių tautos gelmių. Jis
tautiečius į Sibirą, bandė išrauti su šak- cjja, kurią susirinkusieji priėmė piojinimis tą šauksmą iš musų, žmonių širdžių.mjs. Pateikiame rezoliucijos tekstą,
veržėsi carinės vergijos laikais, jis ver
žiasi ir dabartinės sovietinės okupacijos
(vedė didžiausią priespaudą krašto viduje,
metais. Tasai šauksmas reiškėsi ir tebeužlieję visą Lietuvą maskvine propagan- MITINGO, ĮVYKUSIO 1989 SAUSIO
sireiškia įvairiais pavidalais. Labai daž
da, veiklesniuosius tautiečius sodino j ka-10 D. VILNIUJE, KALNLĮ PARKE,
nai jis būna tyli tautos kančia, bylojan įėjimus įvedė griežtą cenzūrą, pažabojo
REZOLIUCIJA
ti ramiu skundu, mažai tebepcStebimu
spaudą, suvaržė mokyklas, uždarinėjo
1941 m. sausio 10 d. Tarybų Sąjun- >
skriaudėjo, bet kartais jisai prasiveržia
šventoves... Atrodė, kad modernioji so gos įgaliotinis Molotovas ir Vokietijos
masinėmis demonstracijomis ir net kru vietų mašinerija ryte prarys musų tautą
Reicho pasiuntinys Maskvoje grafas
vinomis kovomis. Vienas tokių musų
ir amžiams nutildys jos šauksmų “Mes
von Schulenburgas pasirašė slaptąjį pro
tautos šauksmo proveržių buvo partiza be laisvės nenurimsim". Bet vos tik su
tokolu, kuriuo Tarybų Sąjunga pasiža
ninės kovos pries’ sovietinę okupaciją.
švelnėjo varžtai, pasigirdo iabai garsus
dėjo sumokėti Vokietijos Reichui 7,5
tautos šauksmas — lugiai toks pat, kaip milijonų aukso dolerių už 1939 m. rug
Kai kurių politikų nuomone, tai bu
ir prieš penketą dešimtmečių. Jisai šian
vęs neracionalus pasipriešinimas prieš
sėjo 28 d. slaptojo protokolo nuostatų
dieną reiškiasi naujomis politinėmis for . sulaužymą, Vokietijos Reichui priskir
daug tipresnę jėgą, pareikalavęs labai
daug kraujo aukų, Panašus pasipriešini momis pačioje Lietuvoje. Stebime jas su tos lietuviškos teritorijos užgrobimą.
didelių dėmėsiu ir viltimi. Bet to neužtenTuo buvo baigtos Lietuvos respublikos,
mas buvo ir cariniais laikais — žuvo
ka. Išeivijos balsas naujai prasiveržusiame
daug sukilėlių su savo vadais ir nieko
Tautų Sąjungos narės, teritorijos daly
tautos šauksme turėtų būti žymiai stip
nelaimėjo. Bet tai buvo nuskriaustos
bos ir galutinai įvykdytas nepriklauso
resnis, išeivija, būdama laisvojo pasaulio mus Lietuvos inkorporavimas į Tarybų
tautos s’auksmo proveržiai — kruvini,
dalimi, turėtų išnešti tautos šauksmą j vi Sąjungą.
desperatiški, tačiau liudijantys nenu
są pasaulį. Kadaise bibiinio Jericho mies
maldomą tautos troškimą, kuris kar
Praėjo beveik pusė amžiaus. Nepai
to sienos griuvo nuo trimitų garso. Ben
tais nepaiso racionalių apskaičiavimų ir
dras mūsų tautos s’auksmas turėtų susi sydama lietuvių tautos kovos už laisvę
prasiveržia fizine jęga, kai tautai pada
dėti pasaulio mastu ir sugėdinti priespau ir nepriklausomybę, TSRS administra
ryta skriauda peržengia kančios saiką.
cija lieka ištikima savo pirmtakų idėTaip buvo praeityje, taip bus ir ateityje. dos nešėjus bei priminti, kad dabartis
esame pavergti. LieTai ne pranašystė, o faktų kalba, einan yra tautų laisvės era, neaplenkianti nė vie--ioms' ^es 'r
tuvos respublikos teritorijoje toliau laiti iš pačios žmogaus ir tautos prigimties. nos imperijos. Pr. G.
fc.fr.
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šiai stojusi tarp visų Europos tautų.
Anų metų musų žmonės sakė, kad tau
ta pasiruošusi dideliems išmėginimams.
Protestuodami prieš besitęsiančią tri
Džiaugėsi, pavyzdžiui, ilgametis kariuojų Pabaltijo valstybių kolonizaciją, mes,
■ menės vadas generolas Stasys Raštikis,
šio mitingo dalyviai, kreipiamės į Suvie
kad kariuomenė yra pribrendusi dide
nytų Nacijų Organizacijos dekoionizaci- liems žygiams, nes paskutiniaisiais me
ios komisiją ir pasaulio visuomenę, at
tais valstybės biudžeto pagrindinė da
kreipdami jų dėmesį j šį grubų tautų gy lis buvo skirta kariuomenei. Deja, spren
nybinių teisių pažeidimą. Prašome įtrauk džiamu momentu mes nepasielgėme
it i busimosios Suvienytų Nacijų Organi kaip suomiai, kuriuos bandė pavergti,
zacijos Generalinės Asamblėjos dienobet atsikando. (PLOJIMAI).
ivarkę Lietuvos, Latvijos ir Estijos oku
Taigi, šiandien minime ne baitę dė
pacijos likvidavimo klausimą.
mę savo istorijoje, apie kurią mėgsta
VIKTORO PETKAUS KALBA
dažnai kaibėti'tie, kurie falsifikuoja
KALNI) PARKE
musų istoriją, už tai gaudami daktarų
ir profesorių laipsnius. (ŠŪKSNIAI:
(New Yorkas, 1989 sausio 13.LIC)
"gėda"). Mes šiandien minime vieną
Iš Lietuvos gauta Viktoro Petkaus kal
kruviniausių ir vieną juodžiausių musų
ba, pasakyta Kainų parke sausio 10 d.,
praneša Lietuvių Informacijos Centras.
tautos istorijos gyvenimo laikotarpį.
Pateikiame tos kalbos tekstą, paimtą iš
Todėl, šiandien nenorėčiau būti juo
magnetofono įrašo.
du pranašu, kreipdamasis į Jus, bet

komos gausios TSRS ginkluotos pajė
gos.

man atrodo, kad už mūsų pečių ir šian
Politinių kalinių Jūsų tarpe buvusių
čia turbūt yra daug. Norėčiau šį kartę
dien, už musų nugaros, pradeda vykti
į Jumis kreiptis ne kaipo politinis kali
dideli dalykai. O štai kokie tie dalykai:
nys, bet toks pat, kaip Jūsų čia tūkstan Varnė kiek besipūstų, galų gale ateina
čiai stovi. Norėčiau j Jus kreiptis kaip
jai galas, sprogsta dėlto, kad per daug
Helsinkio grupės narys, iš steigėjų da
išsipūtė. Taip ir šitai Imperijai ateina
bar gyvųjų tarpe Lietuvoje likęs vienas.
galas. (PLOJIMAI, ŠŪKSNIAI: "Bravo")
(PLOJIMAI)
Ir manu supratimu, ji pradeda lavi
Truputi, ne daug istorijos. Grupė su
ruoti. Štai kaip. Buvo laikas, kada jie
sikūrė 76-siais metais, kada atrodė buvo
kartu su Trečiuoju Reichu pasidalino
neįmanoma viešai veikti. Bet mes šven
pasaulį, o paskui Trečiojo Reicho veikė
jus pasodino ir teisė, ir patys grįžę at
tai tikėjome mūsų tautos didžiojo atgi
gal namo irgi teisė savo žmones. Kaip
mimo dainiaus Maironio žodžiais: "O
vienok, Lietuva, juk atbus kitada, nevel teisingai pasakė mūsų poetas Vincas
Mykolaitis — Putinas: "Po tribunolo iš
tui ji tiek dau iškentėjo". Ir šitas tikėji
didžiai teisiuosius teisia žmogžudžiai".
mas mums padėjo karceriuose, kalėji
(PLOJIMAI/ Vieni žmogžudžiai savo
muose, persiuntimo punktuose, konciamirtimi numirė, kitus bandė truputį su
geriuose, sibiruošė ir taip toliau.
pirštine aštria lyg tai pakutenti. Pavyz
Šiandien minime trečiąją grandį iš
džiui, vieną iš cinikų didžiųjų politiko
tos grandinės, kurią už mūsų pečių sve
je Molotovą lyg nuėmė nuo vietos, o
timieji imperialistai - - Stalinas su Hitle
paskui vėl priėmė į partiją, kadangi, ko
riu - - uždėjo mūsų tautai. Tauta buvo
dėl? Todėl, kad jis imperiją gynė ir im
pasiryžusi gyventi ir atrodė sėkmingai

vykdė savo paskirtį šioje žemėje, drą-
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perijai tarnavo. (ŠŪKSNIAI: "gėda") ir
šiandien supranta, kad atėjo laikas pasta
tyti klausimą šitaip: Jeigu Stalinas buvo
paranoitikas, jeigu Stalinas buvo išsigimė
lis, tai tada, kodėl tik vidaus politikoje
jis pristatomas kaip nusikaltėlis? O kas
rovė tautas, kas mindė ir po kojų pamy
nė visą Rytų Europą? Tai čia Stalinas
teisus buvęs? Ne.
Atėjo laikas perkainuoti istoriją, ir ši
tą Maskva šiandien jaučia. Ir jau, man at
rodo, ji imasi šitą daryti. Imasi, kaip ir
anais 40-aisiais metais, musų pačių ran
komis. Kalbama apie savivaldą - - kultū
ros, ekonomikos savivaldą. Ačiū. Jums,
šitokią savivaldą mums buvo suteikę vo
kiečiai vokiečių okupacijos metais. (JUO
KAS, PLOJIMAI) ir dabar štai važinėja,
gastroliuoja, žmonės, atvyksta. O surasti
tokių žmonių niekada nesunku pasaulyj,
nei tautoj. Ir pradeda kažkur ieškoti, kaž
kur įteisinti dabartinę padėtį, kad, girdi,
va, jau Lietuvą beveik gali atstovauti
Europos Parlamente, ji jau beveik lais
va. ŠŪKSNIS IŠ MINIOS: "Algis Klimaitis")

Aš ir kalbu, aš ir kalbu apie Aigį Kiimaitį. (ŠŪKSNIAI: "gėda", SKANDA
VIMAS: "gėda", ŠVILPIMAS) O Kodėl
šitai daroma? Kadangi, ryt, poryt Mask
va galų gale turės pasakyti: sutartis rado
me, ir reikia tai, kas buvo padaryta 39ais metais, atitaisyti, aišku. Taigi, štai,
šitokių vyrų, kurie nemoka žiūrėti į prie
ki, neturi ateities perspektyvos, reikalin
ga pagalba. Va, dabar mes su Maskva,
konfederacijoj ar federacijoj, nu žodžiu,
kaip tik įmanoma, kad tik arčiau Mask
vos. (JUOKAS, PLOJIMAS)/
Laiko nenoriu Jums gaišti, čia daug
kurie žmonių dar kalbėti norisi. Tik
šiandien noriu aiškiai ir tiksliai Jums
pasakyti: kas sulkvidavo mūsų nepri-<
klausomą valstybę? Ji buvo du kartus
sulikviduota, kaip žinome iš istorijos,
ir kieno iniciatyva? Maskvos. (ŠŪKS
NIAI: "gėda", SKANDAVIMAS "gėda",
ŠVILPIMAI). Karalienės Jekaterinos
Antrosios iniciatyva, 1772-1795-ais
metais sulikviduota federacinė Lietu
vos-Lenkijos valstybė, o 40-ais metais
Stalinu ir Hitlerio iniciatyva taip pat
sulikviduota mūsų valstybė. Šito čia,
kurie esate susirinkę, šitų šventų kalnų
akivaizdoje, kurie matė mūsų valstybės
vyrus, mūsų valstybės kunigaikščius,
prašyčiau niekados nepamirškit. (PLO
JIMAI)
Ne tik į lietuvius, bet čia itin krei-
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TAUTA APGADINTA, BET NESU
GADINTA ..

Lietuvos kardinolas VINCENTAS
SLADKEVIČIUS atsako į dvisavaiti
nio žurnalo "Švyturys" klausimus
1988 m. 19 nr. Žurnalo leidėjas Lietuvos komunistų partijos centro .
komiteto leidykla. Tai bene pirmas
toks drąsus ir atviras kardinolo pasisa
kymas, kurį išdrįso spaudinti komunis
tinis laikraštis, turintis 165.000 tiražąs
Čia spausdinama didžioji dalis minėto
pasisakymo.
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Tęsinys
ŽURNALISTAS. Valdžios ir bažny
čios santykius reglamentuoja įstaty
mai. Šalyje vykstantys didžiuliai per-'
tvarkymai liečia ir teisės sferą. Kokia
Jūsų nuomonė apie bažnyčios ir val
džios santykius reguliuojančius įstaty
mus, ar reikia įstatymuose ką nors
keisti, kad šie santykiai butų tobules
ni?
KARDINOLAS. Kiekviena santvar
ka gali atnešti palaimos požymių. Ir
kad valstybė atskirta nuo Bažnyčios,
mes ne prieš. Dievas turi tūkstančius
galimybių ir mus nubausti, ir suteikti
mums palaimos dovaną. Tačiau kokia
valstybėje santvarka bebūtų, Bažnyčia
VIKTORO PETKAUS

KALBĄ

piuosi i lenkus, Lietuvoje gyvenančius.
Noriu jiems priminti, kad kam kam, o
jiems su mumis teks gyventi ir toliau
kartu.
Kreipiuosi į tautę, kviesdamas su
prasti momento rimtumą. Neleisti nie
kad daugiau svetimųjų tankų šešėlyje,
šeimininkaujant svetimiems ir vykdant
jų direktyvas, apgauti save. Jokių oku
pacinių rinkimu neg J i būti Lietuvoje.
Turi būti atstatyta Lietuvos valstybė,
turi būti panaikintas gėdingusis StaiinoHitierio sandėris, (ŠŪKSNIS: "valio",
PLOJIMAI)

Prašau Jūsų ypatingo susitelkimo.
Prašau atsisakyti įvairių sąskaitų suvesdinėjimo, prašau pamiršti senas žaizdas,
prašau pamiršt asmeniškumus, virš vis
ko turi būti viena, šventa visiems Lietu
va. (ŠŪKSNIAI: "valio" PLOJIMAI,
SKANDAVIMAS: "Lietuva, Lietuva"/

Vienybėje, galybė, Pamirškim, dar
kartą prašau, visas sąskaitas. Kartu su
mūsų didžiuoju tautos poetu Brazdžio
niu kviečiu:
Saukiu baisu aš Jūsų vargo, žemės
Vardu piliakalnių ir pievų tų šventų
Nekeršykit, kad karštos kraujo dėmės
Nekristų prakeiksmu ant mus visų,visų?
Šią valandą visi supraskime, kad esa
me ir turime būti lietuviais, kol mūsų
gyslose teka lietuviškas kraujas. (PLO
JIMAI).
- - $ L.IC}

Per LPS steigiamąjį suvažiavimą spaiio 23 d. prie Vilniaus katedros iškilmingas Mišias koncelebravo kardinolas Vincentas Sladkevičius su keletu vyskupų ir apie 50 kunigų. Nuotraukoje
iš kairės: kard. Vincentas Sladkevičius, vysk. Antanas Vaičius, vysk. Juozas Preikšas.
.
_.,Nuotr. A. Gylio

joje neturėtų būti įstatymais pavergta, ir neteisino pataikūnų, apgavikų. Mes
kad galėtų tikintieji nevaržomi garbin trokštame ir tikime, kad tų, kurie ne
ti Dievo karalystę, patys kasdien gau dorai elgėsi su Bažnyčių, sąžinėse dar
dami daugiau dvasinių gėrybių. Jeigu
rusena teisingumo ir gėrio šviesa ir jie
mūsų valstybės įstatymų, Konstitucijos padės bent tai, kus dar galima, grąžin
būtų buvę ir anksčiau laikytasi, nei
ti Bažnyčiai, atstatyti ir visada, ruo
Bažnyčia, ne visuomenės nebūtų tiek
šiant naujus įstatymus, galvos ne tik
daug praradusios. Tačiau Konstitucijos apie save, bet ir apie tikinčiuosius. O
teiginiai, apaugę nuostatais, nepasiekia naujų įstatymų reikia tik tiek, kad jie
mi, pavirsdavo tikinčiųjų varžtais. To nuimtų varžtus norintiems išpažinti ti
dėl apie įstatymus sunku kalbėti, nes
kėjimą, ats’aukti tuos nutarimus, kurie
visokius nuostatus kūrė ne vienas, kas yra neteisėti ir prieštarauju Konstituci
kokioj nors valdžios kėdėj sėdėjo. O
jai. Raginame tikinčiuosius pašau liečiu;
męs privalom jų klausyti; neskambinti sutinkamai su II Vatikano susirinkimo
varpais, neorganizuoti procesijų šven
nutarimais jiems prieinamais budais pa
toriuje, neiydėti numirusiojo į kapines remti visuomenės atsinaujinimo ir de
ir 1.1, ir 1.1. Gyvenimo pavyzdžiai rodo, mokratizavimo pastangas ir atitinkamai
kad kvailiausius nurodymus duodavo
atstovauti katalikų reikalams.
žemesni viršininkai, norėdami įsiteikti
ŽURNALISTAS. Jums teko dirbti
aukštesniems, parodyti savo uolumą.
Pamynę savo dorovę, jie sutrypdavo sa Kauno Kunigu seminarijoje. Ką galite
vyje žmogų, kad tik galėtų išlikti virši pasakyti apie dvasininku rengimo reika
lūs ir rūpesčius? Kas šiuo klJus imu
ninku. Ir turbūt daugiau dėl jų, o ne
dėl įstatymų nukentėjo tikinčiųjų inte Jums labiausiai rupi? Kaip atrenkamas
resai, tautos dvasinė kultūra, sunaikin jaunimas į šią aukštąją mokyklą? Beje,
ta daug kultūros vertybių. Jų paliepi apie jaunimą dabar labai daug dis kutu c
mu nugriautos skulptūros nuo Vilniaus jamą ne tik pas mus, bet ir visame pakatedros, sunaikintos Vilniaus Kalvari šaulyje. Kg Jus galėtumėte pasakyti
jų koplytėlės, švento Mykolo skulptūrėapie Lietuvos jaunimą?
lė Kuktiškių bažnyčioj ir daugybė to
KARDINOLAS. Kunigų seminariją
kių skaudulių buvo beveik kiekvienoj gal skaudžiausiai palietė Stalino asmens
parapijoj. Niekada Bažnyčia nelaipiino kultu prasidėjęs komandinis ateistinis

COMERCIAL
BEBIDAS FINAS EM GERAL, NACIONAIS E, ESTRANGEIRAS
WISKIES - CHAMPANHES - CONHAQUES • LICORES - AGUARDENTES
CERVEJAS - REFRIGERANTES - SUCOS - AGUAS MINERAIS • ETC.
ACEITAM-SE ENCOMENDAS PAR A'FESTAS EM GERAL
KSAMENTOS, BATIZADOS. ANIVERSÁRIOS, CONFRATERNIZAÇÕES, ETC.

PROGRAME SUA FESTA E
DEIXE AS BEBIDAS SOB NOSSA RESPONSABILIDADE.

Rua Manilas, 7 - CEP 63140 - Fone; 215-6227 - Vila Zalina • 3. Paulo

MŪSŲ

4

iaikotarpis. Klierikų skaičius tada buvo
sumažintas iki 25. Taigi pier metus vi
los šešios Lietuvos vyskupijos tegalėjo
jauti vos 5 kunigus. Dabar reikia tik
džiaugtis, kad padėtis keičiasi. Seminari
joje leidžiama mokyti iki 150 klierikų.
Kandidatų pasirinkimą anksčiau lemda
vo valdžios organai, o ne vyskupai ar
vyskupijų Valdytojai. Ir dabar vaistybilės kuito įstaigos tarnautojai tebepre■enduoja tarti galutinį žodį, ką priimti
į kunigų seminarijų. Bet tai, matyt,
tik komandinio laikotarpio liekana. Ir
dabar, -žiūrėdamas į tą rūsčią praeitį,
as’ supratau, is’ kur atsiranda net ekstre
mistų tarp kunigų. Ogi is’ nekilnaus
elgesio su jaunimu, kai jie bando pa
sukti į kunigystę, nuo atkalbinėjimo,
gąsdinimo, įtarinėjimo, kai jie būna se
minarijos klierikais. Valiau tapę kuni
gais, ima lieti viską, kas juose susikau
pę per tuos metus.
1940 ir 1948 metais buvo vienu
ypų be saiko daug atimta iš Bažnyčios.
Būtų teisinga laukti, kad s'iais persitvar
kymo metais daug kas bus grąžinta.
Vis dėlto mes, hierarchija, ketiname
būti kantrūs ir savo tikinčiuosius ragi
name būti kantriais, vengti pries’iškumo nuotaikų ir neapgalvotų valksmų.

Lietuvos jaunimą galėčiau apibūdin
ti s’iais popiežiaus žodžiais: "nesame
sugniuždyti, svyruojame, bet nepraran
dame vilties... parbloks’ti, bet nežuvę".
Taigi tauta apgadinta, bet nesugadinta,
jos branduolys ir jaunimas gali Išlaiky
ti aukštą moralinį lygį) kurį atsinešė iš
tėvų, per šimtmečius susiformavusių
dorovės tradicijų.
(Bus daugiau)
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kap, tep, tep, ūgi-mūgi, poskum..."

Halina Mošinskienė
MES - NEPRIKLAUSOMOJE
LIETUVOJE SUBRENDĘ —

Mes gyvename dabar jau praeitimi,
o dabartį pasitinkame atsargiai kaip
kiekvieną išgyventą dieną aplinkoje ir
patirtyje visų ilgų ir spalvingų, nuotikiais pilnaties išgyvenimų metų skubė
jime, nusigręžę į praeitį ją mename.
Vasario 16-toji.

Štai noriu čia pabrėžti - tik Lietu
voje lietuvis išmoks lietuvių kalbos.
Brazilijos aplinka absoliučiai viskuo
svetima, bet pastangos'kainus nugriau
na .
Šių metų įvykusiame Lietuvos Ne
priklausomybės 71-me minėjime viso
je programoje pasireiškė lietuviai.

Jau pačių Sv. Mišių pamoksle V. Ze
linos Sv. Juozapo šventovėje, parapi
jos klebonas prabilo į susirinkusius
Lietuvą pažinau, kai jau buvau 7
lietuviškai ir visu savo gaivalingu tem
metų mergytė 1918 m. lapkričio mėn.
peramentu, nesigailėdamas nei suvargu
11 dieną. IŠ Krokovos išvykus,patekus
sios bobutės nuolatinės parapijietės,
tėviškėn senelių palikimo Grrežionėliuosna viskas rodėsi taip nejauku, kad nei jos marčios ir anūkų, nei "didžpo
laikiausi motinas skverno ir visų ir vis nio", atvykusio iš S. Paulo "bairos
Jardins", nei viešnių iš Lietuvos, Savo
ko boidžiausi. Viskas buvo taip sveti
pamoksle prabilo pirmą kartę į Brazi
ma - nejauku. Nei lietuviškai susikal
bėti nemokėjau. Kalbėjau lenkiškai gy lijos lietuvių sąžinę: "Lietuva pati ke
liasi iš priespaudos pančių. Kuo esate
vendama Krokuvoje, bet labai išgyve
nau tai, kad negalėjau nai su savo pus jai padėję? Kuo remiate šiandieną ki
broliu Stasiuku jaunesniu 4 metais, su lusį "Sąjūdį" susimąstykite. Lietuva
laukia Jūsų visų paramos, ne siunto
sikalbėti. Tetos ir dėdėv kalbėjo su
mis, ne pinigais, bet dvasia-morale at
mumis lenkiškai. Bet, mano dideliam
rama visos išblaškytos, bet gyvos tau
džiaugsmui, radau lietuviškas knygas
tos prieauglio". (0 to "prieauglio"
paliktoje senelio Stanislovo Didžiulio
nebuvo nei bažnyčios lonkoms užpil
bibliotekoje, jas vartydama tėtės ir
dyti./
mamos kantrybės dėka, išmokau jas
skaityti ir suprasti. 0 su pusbroliu buLaimingai tropikalinis lietus nesu-

Faustas Kirša

AŠ PALIKAU TĖVU,STATYTĄ NAMA
Aš palikau tėvų statytą namą
Su aukštu baltu kryžium pakelėj.
Ten giminė jau šimtmečiais gyveno...
Kai kraujas dings, ten amžiai kaupsis vėl.
Nebus manęs ir daugelio iš musų,
Bet ten lankysis giminių dvasia,
Ir palikuonis, Saulėn kreipdams ūsą,
Gal prisimins, kas vartė žemę čia.
Dabar matau aš viską kaip prieš mirtį:
Skardžius, upes, pelkynus ir miškus,
Dirvas, dirvonus ir prieš saulę svirtį,
Ir blezdingų pašiūrėje vaikus.
Dr. VYTAUTAS SKUODIS padeda vainiką prie Lietuvos Laisvės paminklo Lietuvos Respubli
kos aikštėje, V. Zelinoj, per s’ių metų Vasarai 16-sios šventės minėjimą |ųuotr p Rukfj0

Pavasari iiga i žydėjo ievos...
Visi vaizdai dabar tokie šventi,
Gal šventesni negu šventoriuj Dievas,
Nes viskas kita, net vargai kiti.

( Ura. HELBA HERIfiP)
MÉDICA - GYDYTOJA
SENHORAS

'

CRIANÇAS

Rua Quartim Barbosa, 6 - B. do Limo
Fone: 265-7590
De 2a a 6a. das 8 às 12 hs. e das 14 às 18 hs.

<

KALBAMA LIETUVIŠKA!

CHOPP -PIZZA-QUEIJOS - FRIOS
J

Preservas

para festas

-

musica ao vivo

Rúa SOLON 1062 — Bom Retiro — Tel, 223-2333

JESS£££££=*
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LIETUVA

padėjimo prie Laisvės paminklo, nei
himną giedančios lietuvių palyginant
kuklaus sambūrio.

Minėjimas buvo užbaigtas Lietuvos
Himnu, kuris dabar yra Lietuvoje teisė
tai giedamas.

Seselių Pranciškiečių Kolegijos Mi
guel Arcanjo patalpų salėje įvyko mi
nėjimo programa. Susirinkusią negau
sią publiką sveikino Br. L. Bendruome
nės piemininkas Aleksandras Valavi- '
čius. Po to sekė Brazilijos Lietuvių Jau
nimo Sąjungos Marcelo Chapola pirmi
ninko žodis - portugališkai, nes mūsų
jaunimas "myli Lietuvą", bet savo kal
bos neįstengia išmokti. Juk galima ir
be kalbos įsimylėti bet kokią gražuolę,
ypač turtingą ir jį palaikančią finansi
niai. - Ir atvrikščiai.

Pianistai buvo Feliksas Girdauskas
ir Caetano Taschetto.
Choro dirigentas Viktoras Tatarunas.
Programos pranešėjai: Kiarisė Bace
vičiūtė ir Adilson Puodžiūnas.

Mumyse Brazilijos Lietuviuose trūks
ta "seksualinio patraukimo" Lietuvai. *
Jono Tatarūno B.L. Bendruomenės kal
ba portugališkai buvo oficiali be prie
kaištų, deja publikos buvo nepilna salė,
o jaunimas kažkur užkulisuose.

Minėjimo rengėjai: Brazilijos Lietuvių
Bendruomenė.
Viskas buvo labai gražu, jauku, tvar:
kinga, tik gaila, kad juo toliau, juo ma
žiau atvyksta lietuvių į taip svarbius
minėjimus. Senoji karta jau retėja, jau
noji nesidomi.

"O kas įduos Tau rugio duoną?
Kas prisegs rugiagėlę prie širdies?
Kai tavo jaunystė — skaisti aguona
Numes lapelius svetur — pašaliuos".
Aktorė EUGENIJA JANKUTĖ iš Lietuvos

deklamuoja E. Miežlaičio poeziją "As* Baltė"
per Vasario 16-sios minėjimą V. Zelinoj
Nuotr. P. Ruksio

ypatingai svarbų naują "Skautų būrelio
chorą" - ponios Eugenijos Bacevičienės
vedamą. Pirmosios 2 - 3 dainos merginų
dainuojamos musų liaudies motyvais be
jokių instrumentų palydos — tai yra
tikrasis liet, liaudies dainų menas. Musų
prosenelių dainas m^no prisiminimų
prieklėtyje susėdus, jos taip graudžiai
dalia daluže dainą dalino. - Sveikinu
tą jauną ansamblį ir linkiu tęsti toliau
tą patį lietuvių nuo senovės dainų ke
lią, tik paįvairinant, kad nepabostų
modernia meliodija.

"Nemunas" savo šokių grupe jau
pasiekęs" didelio išsilaisvinimo. Puikus
tas musų jaunimas scenoje. Silvijos
Bendoraitis-Machadu vadovaujamas.
Juo toliau vis tobuliau. ■

Dr. VYTAUTAS SKUODIS pagrindinis Vasa
rio 16-sios šventės minėjimo prelegentas V.
Zelinoj, S. Paulo
.. . n D . ..
ir
Nuotr. P. Ruksio

Sujaudino publiką ir viešnia iš Lie
tuvos Eugenija Jankutė — docentė
Liet. Valst. Konservatorijos ir aktorė
deklamavusi poeto E. Miežlaičio "Aš
Baltė". Publika gal nesuspėjo įsijausti,
gal ir nuvargusi jau buvo, bet garbė
Lietuvai — kuri brandina talentus ir
juos vertina.

Specialiai kviesto svečio iš Lietuvos
neseniai atvykusio Helsinkio grupės na
rio, kalinto ir ištremto iš Lietuvos kal
ba sujaudino ne vieną iki ašarų. Kai
Bet ir mes neatsilikę. Ir musų cho
pranešė, kad Lietuvoje nuo šių metų
ras maestro Viktoro Tatarūno dar dai
Vasario 16-ji, bus švenčiama, kaip tauti nuoja ir Monika ir Julija dar savo skar
nė šventė ir nedarbo diena.
džiais sopranais taip mena tą mano
C
Meninėje programoje noriu atžymėti
praeitį Lietuvoje.
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kMODAS
Fone: 221-6377
São Paulo Capital

Rua Solon, 773
CEP 01127
33

Bom Retiro

Petras Babickas
PABUSKI, LIETUVA

Mes tylime... Prie durų, prie langų
auginame kantrumo sausą dagi;
nepaisome, kad visa, kas brangu,
kaimynai išvogė ir nūn dar vagia.
Vakaruose mums pavogė pajūri,
didžiulius plotus gintarinio miško...
o tu, lietuvi, vis ramiai dar žiuri,
nors vagių seilės tau ant veido tiška.
Pietuos kaimynas išplėšė šventovę, —
tėvynės širdį smilko klastos dūmuos,
o mes tesiu tom priešui žodžių kovą,
kai reikia žygių, darbo ir ryžtumo.
Mums pavogė dainas, mums pavogė
linksmumą,
Rūpintojėlius, rymančius prie kelio;
nuplėšę stogą nuo Tėvynės rūmo,
jie baigia plėšti musų garbę, galią...

Pabuski, Lietuva. Ko tyli, ko dar lauki?
Gal, kad įsmeigtų peilį Tau į kūną.
Nuplėšk vagims jų kultūringą kaukę —
Jei jų nebaudžia Dievas, tenutrenkia
Perkūnas.
E3

S3BC»

GERIAUSIAS BŪDAS UŽSIMOKĖTI
MUSU, LIETUVOS PRENUMERATĄ,
tai ištrsyti čekį Francisco Gavėnas arba
Petras Rukšys vardu ir pasiųsti paprastu
paštu.
SŪBHEETO

LIGONIU DĖMESIUI
Šv. 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: y.
L tek 273-0338.

MŪSŲ
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Po laidotuvių bažnyčioje buvo gieda- mas rožančius.

UŽSIMOKĖJO UŽ "ML"

Izabela SELIOKIENÉ
NCz. 10,00
PRELATO PIJAUS RAGAŽINSKO
Angele PUMPUTIENĖ
NCė. 8,00
PELENU LAIDOTUVĖS LIETUVOJE
Veronika PAKALNIŠKIS
8,00
Bruna BALTADUONIS NCz$.8,00
lLaiškas iš Lietuvos)
Anna GALECKAS
NCX8,00
Palaidojom Prelatą sausio 16 (pir
Aleksas KALINAUSKAS
20,00
madienį). Pamaldos prasidėjo 12 valan
Aleksandras MIKALAUSKAS 20,00
dą.
Endrikas GUZIKAUSKAS
10,00
Karstas į bažnyčią buvo atneštas
AŠ
BALTĖ
Algimantas SALDYS
10,00
sekmadienio vakare. Ant karsto buvo
Olga PEREIRA DE CASTRO 8,00
Ištrauka
iš
Eduardo
Mieželaičio
eilė

padėtos ponios Vinkšnaitienės gėlės ir
Ana SASNAUSKAS
8,00
raščio
"Mano
Lietuva"
dar trys gyvų gėlių vainikai. Žmonių
Marija MILIUS
8,00
buvo pilna bažnyčia. Vienoje karsto
Juozas LUKOŠEVIČIUS
10,00
Aš baite: saugau ant Baltijos kranto
pusėje kabojo Popiežiaus vėliava, kito
Alfonsas LISAUSKAS
i0,00
Trobą su nuosavu židiniu,
je Lietuvos Trispalvė. Nuo lubų iki že
Juozas P. LISAUSKAS
15,00
Kuriame žibinu protėvių šventą
mės ilgi juodi kaspinai.
Juozas P. LISAUSKAS
10,00
Ugnį - lyg gintarą lydinu...
Ona LISAUSKAITĖ LESSA 10,00
Laidotuvės buvo iškilmingos. Mišias
Leidžiasi saulė: raudoniu lango
Juozas VENGRYS
8,00
aukojo 12 kunigų ir vyskupas. Is’ viso
Kvadratą lyg vatą sukruvina...
Eduardo UMARAS
20,00
laidotuvėse dalyvavo 32 kunigai. Žmo
Paimu kūdikį saugiai ant rankų,
Ceiia MITRULIENÉ
12,00
nių buvo pilna bažnyčia.
Tarytum jį ginčiau nuo šūvių. Na,
Alfonsas PUPELIS
3,00
Pirmą pamokslą (50 minučių) sakė
Ne per seniausiai karo pašvaistės
Jonas TATAR LINAS tėvas
10,00
buvęs Pajavonio klebonas. Pamokslas
Ritosi pamario kopomis...
Irmã Luzia ASTRAMSKIS
5,00
buvo Icbai poetiškas. "Kaip paukščiai
Čia su šaknim tartum ąžuolas aistis
Jonas GRIGAS
20,00
sugrįžta į savo namus, taip ir Tu, PraJonas MAKUSEVlClUS
10,00
Buvo išrautas... Ir kopiam mes:
lote, sugrįžai po daugelio darbo metų
Stasys MAKUŠKA
5,00
Lydime saulę — tą didelį laivą,
Brazilijoje, į Lietuvą jau paskutinį kar
Eduardo PAŽĖRA Jr.
10,00
Plaukiantį jūra į tolumą,
tą... Lietuviška vėliava Tave sveikina ir
Vilius KIZELIS
5,00
Lydime baltą kaip žaibą ir laibą,
glaudžia", sakė ašarodamas pamoksli
Emilia PETKEVlCüJS
8,00
Kaip Žilviną paukštį nenuoramą...
ninkas. Verkė ir kiti.
Sofia DAVOLIS
5,00
Bangos,
tos
didelės
plekšnės,
tie
uotai
Antrą pamokslą (35 minučių) sakė
Vicente P. TŪBELIS
8,00
Sugūra.
Pakvimpa
čia
unguriu.
prelato studijų draugus. Jis paminėjo
Kazys KAIRYS
10,00
Aš
saulės
puodą
vestuvinei
puotai
studijų laikus, išvykimą į Braziliją, dar
prof. Vytautas SKUODIS
20,00
Kaičių
ir
ugnelę
čia
užkuriu...
Adelia STANKEVIČIUS
bus tenai. Prisiminė kun. Arminą ir ki10,00
tus kurso draugus.
KARDOS
Kvepia žuvim. Kvepia baltiška duona.
Rodolfo MEKŠRAiTIS
40,00
Išpažinčių klausė šeši kunigai. Komu
Skalsiai ji baltą maitina.
9,00
Jonas MASYS
niją dalino išilgai bažnyčios ir šoninėse
Ir lyg medinė lietuvių madona
8,00
Jonas SILICKAS Sr.
koplyčiose.
Ar Eglė skarotoji — motina,
Kaitrią ugnelę uždegus,-kaip žvaigždę
Po Mišių karstas su visa procesija bu
• Kas bėga nuo lietuviškos spau
Aukštai pasirodžiusią,-židinio sodžiuos
vo apneštas aplink bažnyčią ir palaido
dos, bėga nuo savo tautos
Puodą
jau
kaičia...
tas kunigų kape su visom religinėm apei
Kaip kūdikis žaidžia
gom. Galiausiai buvo sugiedotas "Vieš
Vakaras pamario sodžiuose...
paties Angelas", "Marija, Marija" ir Lie
Paieškomas ANTANAS NEMANIS,
tuvos Himnas. Viena moteris paskaitė
sūnus Jono, gimęs 1911 m. Raguvėlėje,
Aš baltė: ant balto Baltijos kranto
laiškų ištraukas, kaip Prelatas ilgėjosi Tė
Raguvos vJs. Panevėžio apsk. Brazili
Kopose rymau, mąstau ir lyginu
vynės.
jon atvyko 1930 m. ir gyveno S. Paule
Vakaro žvaigždę ir protėvių šventą
iki 1941 m, Žmona Kazimiera, sūnus
Klebonas padėkojo kun. Antanui, pe Ugnį — su nuosavu židiniu...
Romas ir duktė Anastazija.
lenus atvežusiajai Daliai ir visiems laido
Vasario 16 dienos minėjime perskaitė
tuvių dalyviams.
Ieško seseuo Marija Nemanytė-BalčT
Lietuvos Valstybinės Konservatorijos
konienė. Architektų g-vė 3-32 Vilnius.
Liko smėlio kapas, apdengtas gyvom
docentė, aktorė Eugenija Jankutė.
Tel.: 44-67-92. Galima žinias duoti kun.
gėlėm, ir medinis kryžius su įrašu:
J. Šeškevičiui tel.,63-5975.
SJo Paulo, 1989 m.
PRELATAS PIJUS RAGAŽINSKAS.
RŪKAI - SAVE ŽUDAI
P. S. Kai Prelato palaikai atskrido į Vil
niaus oro uostą, juos pasitiko kun. An
tanas (Mackeliūnas/, Pajevonio klebonas ir dar vienas jaunas kunigas.
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PAIEŠKOJIMAS

EXCURSÕES

V ILNIUS 89

pela L U F T H A N S A e CETEMAR
"VILNIUS "89 com 2 saidas: 04 de junho e 27 de agosto
ROT E I RO

Finlandia, Estônia, Letônia, LITUÂNIA e LENIN-

GRADO — MOSCOU. Depois mais duas opções:
ROMA ou MUNIQUE.
INFORMAÇÕES: CETEMAR - tel. 258-5955 com
Dr. U. Vignola ou 241-2831 com Áíeksandras Boguslauskas

LAIKRAŠČIUI PADĖSI,
JEI PRENUMERATĄ
í LAIKU SUSIMOKĖSi.
í gių metų MUSU LIETUVOS prenumerata:
8 Nauji K r u z a t a i
ft
Apresentação do fiime da Excur
»
são "VILNIUS" 88, será; no dia
2 de abril as 15 hs., no Salão da
S
ALIANÇA LITUANA BRASI —
í
LEIRA(SĄJUNGA;, na rua Li
S
tuânia, 67.
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MUSŲ ŽINIOS
SVEČIAS IŠ JAV-bių

Šiomis dienomis darbo reikalais,
lankėsi S. Paule inž. PETRAS R. RA
MANAUSKAS. Sekmadienį aplankė
savo tolimų giminaiti kun. Feliksą Jokubauską V. Zelinoj ir pietavo klebo
nijoj.
Inž. P. Ramanauskas yra NALCO
Cheminės kompanijos vyresnis inžinie
rius tarptautiniams projektams. Anks
čiau gyveno Venecueloj, o dabar Čika
gojMŪSŲ HENRIKAS LISABONOJ
Lisabonoj vyksta Portugalų Litera
tūros ir Lingvistikos kongresas, oficia
liai pravestas Portugalijos valdžios, no
rintis peržveigti portugalų kaibos-iiteratūros išsiskleidimą Brazilijoj ir Portuga
lijos įtakon patekusiuose kraštuose.
Brazilija kongrese oficialiai dalyvauja
per Kultūros Ministerijos parinktus rašytojus-atstovus.

MŪSŲ

LIETU VA

KOVO MĖNESIO GIMTADIENIAI

Ali. O.

Sveikiname savo narius, kurie šven
čia gimtadienį šį mėnesį ir linkime
daug sėkmės.

01/03
02/03
04/03
07/03
11/03
13/03
15/03
16/03
17/03
18/03
20/03
21/03
21/03
22/03
24/03
24/03

-

Pasiėmiau atostogų galui senųjų ir pra
džiai naujųjų metų. Pirmas impulsas prade
dant šių metų rašinėlius buvo pažvelgti, kas
Casimiro Paukštys
padaryta praėjusių metų laiku. Susidėjau
Dorival Martins Pinheiro Junior 1988 metų “Musų Lietuvą“ ir pradėjau žiū
Halina Moštnskis
rinėti, kaip būtų galima trumpai suglausti
mūsų veiklą i taip sakant, trumpą apžvalgą.
Francisca Garško
Bet žodis “trumpas“ tuoj pasidarė “neįma
Graziela Maria Šiaulys
nomas“, nes dar neatėjęs iki pusės metų, jcu
Hercules Celesuekci
turėjau vien pastabų gerą puslapį. Pasirodo,
José Tadeu Roquete Machado
kad metų bėgyje lietuviai gana daug pasidar
Kristina G. Valavičius Czariiski
bavo mūsų kras’te, jau neskaitant pagrindi
Ana Butkevičius
nius pasikeitimus Lietuvoje.

Aldona M. Valavičius
Elena Greičius Augustaitis
Fernando Tijūnėlis
Alfonso Augusto Pinto Jr.
Paulo Mekšėnas
Vladas Žukas
Albina Mickevičius

Kas man krito j akį, tai mūsų savaitrašty
je vietinis bendradarbiavimas. Žmonės ėmė
gana daug rašyti į spaudą ir beveik kiekvie
name numeryje radau bendradarbių pėdsa
kus. Atsimenu, kad buvo laikai, kad tikrai
neturėjome vietinių rasinių ir reikėjo vartoti
iš kitų laikraščių medžiagą.

Vieno slapyvardžiu pasirašančio bendra
darbiavimas pasirodė kiekviename mūsų sa
vaitraščio numeryje, kai kuriame net daugiau
Brazilijos atstovų buvo numatyta 60.
negu kartą. Tai — Vyturys. Kitų radau su
Berenkant, liko 30, kurių apie 15 jau
trumpintas pavardes dviem ar trim raidėm,
randasi Portugalijoj, ar bent Europoj.
taip pat gana dažnai. Ypatingai pasižymėjo
IŠKELIAVO l AMŽINYBĘ
Taigi, tiesiai iš Brazilijos parinkti 12,
raš. Halina Mošinskienė savo įdomiomis bio
"Dar kita tautietė rengiasi keliauti
grafijomis apie jau į Amžinybę iškeliavusius
kurių du iš Rio, vienas iš Pernambuco,
į Amžinybę", į kleboniją skambino
tautiečius. Tai labai reikšmingas įnašas,kaip
kiti iš São Paulo.
penktadienio popietę Vytautas Narbu
paskutinis pagerbimas tų, kurie jau amžinai
Į šią oficialią Brazilijos rašytojų de
tas, pranešdamas savo senutės Motinė
iškeliavo, bet savo darbo pėdsakus paliko
legaciją Kultūros ministério įtrauktas
lės, Onos Narbutienės, kritišką padėtį
musų tarpe. Dr. Antanas Gaulia rašė tiek lie
(ir pirmadieni, vasario 27) išskrido ir
tuviškai, kaip ir portugališkai daugiau istori
Santose. O šeštadienio rytą ^vasario
HENRIQUE LOSlNSKAS ALVES.
jos temomis. Skaičiau rašinių kun. P. Gavė
25/ pranešė, kad Mamytė jau mirė.
no, kun. P. Rukšio, A. Augustaičio, Ang. Leš
Tai garbė jam; o taip pat ir lietuvių ko
Pirmadienio nųktį kitas trumpas pra činskienės, Jono Tatarūno, M. Vinkšnaitienės,
lonijai.
nešimas: "Šeštadienio naktį mirė kun.
inž. G. Bačelio, Jono Silicko, Janinos ValaviHenrique Lošinskas Alves priklauso
A. Saulaičio dėdė ERNESTAS PETRAI čienės ir gal antrą tiek čia nepaminėtų pavar
ir net vadovauja įvairiom kultūrinėm
TIS, Guarujė".
džių, kurios ar liko nepastebėtos (o taip pat
organizacijom: yra APCA (Associação
neturiu visų mūsų savaitraščio numerių/ taip
A. A. DAIL. ANT. KAIRYS
Paulista de Críticos de Artes'/ pirminin
sakant, čia neįrašytos dėl archyvo netobulu
Gauta žinia iš USA, kad rugsėjo
mo. Iš tiesų, čia nėra finansinė apyskaita, o
kas, UBE (Brazilijos Rašytojų Sąjungos)
vien asmeninis įspūdis žvelgiant į praėjusius
valdybos direktorius, dabar aktyviai kan mėn. 1988 m. New Yorke mirė daili
metus.
didatuojantis į Brazilijos Rašytojų Aka ninkas ANTANAS KAIRYS, kuris

demijos pirmininkus. Nors ir nekalba lietuviškai, tačiau neslepia s^vo lietuviškų
šaknų; priešingai, patvarus ištvermingas
savaitinio MŪSLj LIETUVOS priedo ko
respondentas-chronistas, kiekvienam nu
mery iškelia vieną ar kitą lietuvybės
bruožą.
- Tad mūsų Henrikui Lošinskui Aives
pagarba ir geriausi linkėjimai, (pg/

Sąjungos - Aliança
Vaidyba

eilę m Tų su s’Jma gyveno Sanpaulyje ir dalyvavo su savo kūriniais čia
vykusiose lietuvių dailininkų parodose.
Mirė sulaukęs 85 metų amžiaus. Jo
pomirtiniai palaikai buvo palaidoti
New Yorko Cypress Hills kapinėse.
Sanpauiio lietuviai menininkai siun
čia Velionies našlei ir dukrai Gražinai
nuoširdžią užuojautą.

j*:

"Mūsų Lietuva em português" turėjo savo
pagrindiniu bendradarbiu rašytoje,. H. Aives
Lošinską ir šalia jo visa eilė jaunesniosi >s kar
tos bendradarbių. Pažymėtina paskutiniu lai
ku rašyt. Ana Suauki įsitraukimas į darbą.
Ir šis priedas jau išeina gana pastoviai.

Atrodo, kad geriau nežiūrėti, kas buvo pa
daryta. Galime pasikelti į puikybę, jau vien j
spaudą pažvelgę.

MUSŲ
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Šio "ML” numerio
GARBĖS LEIDĖJAI

ŠV. KAZIMIERAS - GAVĖNIOS
ŠVENTASIS

Sv. Kazimieras mirė 1484 m. kovo
4 dieną, ketvirtadienį po Pelenu dienos.
Tad ir vadinamas Gavėnios šventuoju.
Net negalima jam kelti kokios didelės
išviršinės s’ventės, ypač kaip tas dalykas
suprantamas čia, Brazilijoj. Ir dar — čia
žmonės dar nevisai atsigavę nuo "kama
vai
ir yra dar kitu s’venčiu.
Tad s’v. Kazimieras bus liturginiai pa
minėtas šeštadienį bei sekmadienį (ko;o 4 ir 5 d.), o iškilmingesnė jo šventė
lieka perkelta į laikotarpi po Velykų.
KERMOŠIUS

Devintasis Sv. Juozapo kermošius
įvyks kovo mėn. 11, 12 ir 18, 19 die
nomis.
Šitas kermošius su 10 baraku yra
rengiamas dėl parapijos išlaikymo, nes
išlaidos didelės o pajamos mažos, tai
vieną kartą į metus per šią progą tam
tikslui prisirenka pinigu.
Jau dvi savaitės kaip Vila Zelinos
moterys aukoja savo darbą ir laiką kas
popietę gamindamos iš anksto valgius.
Kviečiame visus dalyvauti ir prisidėti
prie lietuviško barako išlaidu, ar pini
gais ar nors keliais kilogramais produk
tu.

Reikalingi produktai:
2 maišai bulviq
20 bonku aliejaus
20 kilogramu lašiniu
20 tuzinu kiaušiniu
Cukraus ir leite condensado
Pinigu dėl 40,kg. dešrų
Pinigu dėl 4 maišu kopūstu
Dvi dėžes agurku
Du maišai cibuliu
30 kg. mėsos
5 kg. sviesto
Pinigų dėl 100 kg. miltu (jau turim bet
dar nesumokėta)
100 kg. "sardrnha"
Pinigu dėl produktų gaminti 100 litru
krupniko

Prašom įteikti pinigus ar produktus
Šv. Juozapo parapijoj Vila Zelinoj.
Jeigu neturite galimybės įteikti, prašom
paskambinti 63-5975 ir mes nuvyksime
paimti.
Iš anksto širdingai dėkojame už Jūsų
pagelbą.
Kermošiaus Rengėjai

PARDUODAM E
automobiliams

LIPINĖLIUS
VĖLI AV Ė L E S
ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJ

~ NR. 9 (2094) 1989.1 i 1.2

LIETUVA

ALGIRDAS ir KAZYS BAUŽIAI
prisimindami Mis'iomis savo mirusius Tėvelius
ANELE (2 m.) ir JUOZĄ (14 m.)
BAUŽIUS
Mišios kovo 2 d. 7 vai. ryto V. Zelinos bažnyčioje.
ML-vos rėmėjams gili padėka ir pagarba.
Redakcija ir administracija

0

0
ALIANÇA LITUANA BRASILEIRA DE BENEFICÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Cumprindo as determinações legais dos seus Novos Es*
tatutos, Artigos 15° e 18°, convocam os seus sócios para
Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 19 de
Março de 1989 às 16 horas, em sua séde social â Rua Li
tuânia, 67, São Paulo - Moóca, a fim de deliberarem a se
guinte Ordem do Dia:

a/
b)
c)
d)
e)

•
•
-

Abertura e leitura da Ata anterior;
Reiatório da Diretoria;
Apresentação do balancete anual;
Reiatório da Comissão Revisora e seus pareceres;
Eleições da Diretoria, Conselho Deliberativo e
Conselho Fiscal.

Não havendo número legal para a reunião em primeira
convocação, ficam os srs. associados convocados desde já
para se reunirem em segunda convocação às 18:30 horas,
no mesmo dia e locai e será considerada válida a reunião
com qualquer número de sócios presentes.
Nota: - De conformidade com os Novos Estatutos da
Aliança, Art. 30°, as chapas para a Diretoria serão
registradas na Secretaria da Aliança, até 10 (dez)
dias antes da Assembléia Gerai Ordinária.
São Pk.uIo, 22 de Fevereiro de 1989

Algimantas Saldys
Secretário

Alexandre Bumblis
Presidente

IŠĖJO NAUJAS

ŽODYNAS
DICIONÁRIO
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