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Labai įspūdingą politinę akciją sųren-.s
gé Venezueloje Pasaulio Lietuvių BeniilhU.uOL
druomenés valdybos visuomeninių rei
kalų vicepirmininkas dr. Vytautas
O
Dambrava Ribbentropo-Molotovo san
dėriams pasmerkti ir jų padariniams
likviduoti. Vis<^s kraštų bendruomenės
buvo iš anksto aprūpintos informacine
medžiaga, memorandumų, straipsnių,
plakatų, atviriapių pavyzdžiais, televi
zijos ištraukom, knygom, leidiniais,
LIC informacine medžiaga ir kt. Atro
do, jog šį kartą į P LB įeinančios kraštų
valdybos sujudėjo. Bonoje susiorganiza
vo baltiečiu demonstracija, taip pat
San Paulo ir Buenos Aires, kur išvakarė
se per naktį jaunimas klijavo pagal PLB
Iš dešinės: buvęs Venezuelos respublikos prezidentas ir Krikščioniu demo
pasiųstus pavyzdžius plakatus. Labai
kratu internacionalo generalinis sekretorius dr. LUIS HERRERA CAM
daug gelbėjo dr. Vytauto Dambravos
PINS su dr. VYTAUTU DAMBRAVA rodo plakatą, kur| Baltiečiu unija
laiku paruoštas ir pasiųstas lietuvių k.
buvo išklijavusi valstybės sostinėje Caracas; viduryje - spaudos atstovas
leidinys "Ribbentropo-Moiotovo pakto
lie. ARMAN DO LUIS MORENO
užkuIistai", ispanų kalba — "Historia
Dienraščiai "Ei Mundo", "Ultimas Noti
de un Pacto infame" (Piktojo pakto is
Daugybė straipsnių
cias" ir "La Religion" paskelbė buvo Ve
torija). Reikia stebėtis, kad P. Ameriko
Venezuelos spaudoje p-Ato sukakties
nezuelos prezidento dr. L. Herrera Cam
je paštui blogai veikiant, pasiųstoji me
proga pasirodė labai daug straipsnių,
pins Baltiečiu unijai padarytų pareiškimi
džiaga juos laiku pasiekė.
Prieš save ant stalo turiu per 60 puslapių ištraukas su fotografijomis.
Ką konkrečiai atliko kraštų Bendruo straipsnių ištraukų. Medžiagos išspausdi
Sekančią dieną pasirodė Baltiečiu uni
menės — sužinosime vėliau. Tačiau pa
nimas visuose kraštuose yra neperkanda jos delegacijos duotas kongreso atstovų
vyzdžiu gali tarnauti suorganizuotoji ak mas riešutas, tačiau Venezuela yra išim
rūmų nuolatinės užsienio politikos ko
cijos programa Venezueloje. Prieš einant tis.
misijos pirmininkės Haydee Castilho de
į smulkesnį aprašymą, galima drąsiai tvir
Kas buvo atspaudinta? Pirmiausia,
Lopez pareiškimas. Rugpiūčio 25 d. kai
tinti, jog tai buvo geriausiai pavykusi po
jau rugpiūčio 15d., plačiausiai skaito
riųjų krypties "El Nacional" dienraštis
litinė akcijos programa Venezuelos pa
mas populiarus krašto dienraštis "Ulti
išspausdino Eliana Loza Schiano skiltį
vergtųjų tautų darbuotėje.
mas Noticias" pradėjo perspausdinti vie "Baltijos valstybės — centrinė dėmesio
nuolikos straipsnių serijoje dr. Vytauto vieta". Jame pateikti dr. Dambravos
Plakatai ir televizija
Dambravos 80 puslapių knygelę — apie
pareiškimai. Nurodo jis, kad tarp Lietu
Kas buvo atlikta? Jau dvi savaitės
vos ir Sovietų Sąjungos bendradarbiavi
prieš pakto sukaktį mieste prasidėjo ro piktuosius nacių sovietų sandėrius. Ją
mas nebuvo įmanomas dėl keturių pa
dytis išklijuoti plakatai. Klijavimas buvo santraukos forma perspausdino vidaus
atliktas ne iš karto, bet keturiais atvejais. politikos savaitinis žurnalas "Zeta", pa grindinių priežasčių: religijos persekio
Sukakties dieną buvo dalinti tūkstančiai skirdamas aštuonis lapus tekstui ir ilius jimo, laisvo, privataus ūkininkavimo
tracijoms. Žurnalas „Viernes" išspausdi panaikinimo, kalbos ir istorijos. Pami
atviriapių.
no TV komentatoriaus Walter Martinez nėjo, kad dar pri š 35 metus Jungtinės
1989 m. rugpjūčio 20 d. du televizi
straipsnį, panaudodamas knygelės me
Tautos statė Lietuvoje pravestą žemės
jos kanalai perdavė trumpą čia pat stu
džiagą. Dienraštis "El Mundo" parašė
ūkio reformą pavyzdžiu kitoms pasau
dijoje pagamintą dokumentinę apybrai
labai palankią recenziją.
lio valstybėms.
žą, kurią perdavė visam kraštui kunigas
Gėdingosios sukakties dieną svarbiau
Rugpiūčio 26 d. "Ei Mundo" iš
kapucinas Manuel Diaz Alvarez — rašy
sias krašto dienraštis "El Universal" pa spausdino Haydee Castillo pareiškimus
tojas, žurnalistas ir TV programų koor
apie prievartinę sovietizaciją, o "La Re
dinatorius. Televizijos kanalai apskaičia skelbė platų vedamąjį apie sandėrį ir
slaptuosius
protokolus.
Angių
kaib^
lei

ligion" — dr. Dambravos analizę apie
vo, kad tų programų klausėsi penki mili
džiamas
"The
Daily
Journal"
taip
pat
paskelbtąją ekonominę uU tonom i ją
jonai venezueliečių. Savaitės dienomis
įdėjo
vedamąjį
(abu
parašyti
dr.
Dambra

Baltijos valstybėse. "La Region" sek
baltiečiu pateiktoji medžiaga buvo vie
vos/. "Ei Universal" išspausdino Felikso madienio laidoje irgi įdėjo Haydee Cas
nokiu ar kitokiu būdu perduodama ir
Zubro straipsnį apie sovietų piktybes.
tillo pareiškimą apie prievartinę sovietikituose kanaluose.
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Čekius, Perlaidas ir administracinius laišius rašyti FR ANCESCO GAVĖNAS ar PETRAS RUKŠYS var

jšrf brkun. Alfonso Svarinsko išsamu
srai psni - apie Molotovo-Ribbentro30 sandėrį, jo pasekmes Lietuvoje ir
Baltijos valstybėse.

Rugpiflči© 29 d. biriųjų kryptie!
"El Nacional" ir "El Mundo" ifepausdh
no krikščionių partijos COPEI r©£Ollu=
siją, kuri remią laisvė? r^kslivlmi Bdt i jos valstybėse,

Venezueloje yra dr. V. Dambravos na
mai. Jam priklauso nuopelnai garsinant
Venezuelos spaudoje Lietuvai ir kitom
goltij £ respublikom okupanto ruso pa
daryti skriaudą kuri randa atgarsį viso
je R, Amerikoje, Tai milžiniško darbo
rezultatas, neskaičiuojant iš savo kišenės
pridedamų pinigų.

JAV SENATO REZOLIUCIJA
Rugpjūčio 3Q d. pasirodė svarbiausia PRITARIA BALTIJOS KRAŠTAMS
me krašto dienrašty buy, prezidento dr,
UPI spaudos agentūra pranešė, jog
Herrera Campins pareiškimai BoĮtieįių
JAV Senatas rugsėjo 14 d. priėmė revo
unijai.
!
liuciją, kuria sovietinė vyriausybė yra
Reikią paminėti, kąd dr. Vytautas
raginama leisti Pabaltijo kraštams atkur
Dambravą gavo krikščionių demokratų ti nepriklausomybę. Rezoliucijas pro
partijos vadų pąręii kimus ir jblbėtus
jektą Senatui pateikė respublikonai Ro
sveikinimus Lietuvai bei leisvojo pâ^u bert Kersten ir Robert Dole bei damoUo lietuvių krikščionių demokratų pąp krat< Donald Rlegie, kuris neseniai
ti jos kongresui Čikagoje, ie to, visų Vals pirmą kartą lankėsi Latvijoje. Rezoliu
tybių prezidentams buvo Pasaulio Lle-- cijoje pabrėžiama ii . tuvių, latvių ir es
tuvių Bendruomenė? valdybos peilųsti
tu tautų teisė i laisvę apsisprendimą ir
ar įteikti memorandumai §U dokųmen- nepriklausomą gyvenimą. Sovietų Są
tacija. Tuo pačiu metu Vęnezueloje
junga yra kviečiama tą teisę Pabalti j.,
įteikti memorandum^ vyriausybė? ir
tautom užtikrinti Be to, Amerikos Se
kongreso institucijom?..
nato rezoliucijoje valstybės sekretorius
Sėkmingo? pastanga
Bater yra raginamas Pabaltijo kraštų
kLusima Ateiti pasitarimuose su Sovie
Teko girdėti iš užsienio amba?adut
tų Sąjungos užsienio reitelU ministru Sekad kampanija buvo nepapratai efek
tyvi. Keli iš Li^tųv^. apsjhnke lietuviai vandnadze rugsėjo mėnesi Wyoming
stebėjosi, kad nieką? apie Lietuvė nožk valstijoj,
UPI
JAV-sę, todėl juos nepaprastai nu
stebino, kad Wneiu^W tel i uikiausti
AUTONOMIJA
rudaodžiai puikiai žinojo epie Bahijo?
PABALTIJUI
valstybes. Tai, aišku, kieto,,
šešerius
Aukščiausias sonetas beveik vientemetus diena iš dieno? dr- Vytauto Berni,
I
ir Lie-

VYTAUTO DIDŽIOJO
UNIVERSITETO KREIPIMASIS
ŠI A gavo Vytauto Didžiojo Universi
teto Atkūrimo tarybos kreipimąsi j lie
tuvius menininkus, mokslininkus, kul
tūros ir švietimo darbuotojus. Jame sa
koma:
“ (...) Vytauto Didžiojo Universite
tas (VDU) - tai savarankiška mokymo
ir mokslo įstaiga, Lietuvos ir viso pa
saulio lietuvių švietimo, kultūros židi
nys. VDU — nepriklausoma mokslo ra
movė, besilaikanti akademinės laisvės
("Academic Freedom") principo, sie
kianti pasirašyti Europos universitetų
rektorių sutartį "Magna charta", ir tuo
pačiu ieškanti galimybių keistis studen
tais su užsienio universitetais.
(...) Svarbiausi Universiteto tikslai
yra parengti tautinės, humanistinės
kultūros požiūriu išprususius absolven
tus, dirbti mokslo darbus, kurie reika
lingi žmonijai ir ypač Nepriklausomai
Lietuvai, kad ji vėl įsijungtų į tarptauti
nę akademinę veiklą, Lietuvos ir pasau
lio lietuvių tarpe ugdyti tautinę ir dva
sinę kultūrą, šviesti visuomenę.

Šiais mokslo metais pradeda darbą
trys fakultetai: humanitarinis, ekono
minis ir tiksliųjų mokslų. Kitais metais
(1990) pradės veikti biologijos-ekologiįos fakultetas. Numatoma atkurti filo
sofė jos-teologi jos fakultetą, sakoma
kreipimęsi. Toliau jame kviečiami jauni
specialistai, dėstytojai tiek iš Lietuvos,
tiek iš užsienio. Informaciją ir kitus
duomenis prašoma siųsti adresu: 23000,
Kaunas,Laisvės alėja 53, Vytauto Didžip
jo Universitetas.

"Laukiame Jūsų Vytauto Didžiojo
Universitete, pradedančiame antrąjį gy
venimo laikotarpį". — baigia kreipimą
si į lietuvių inteligentiją Vytauto Didžio
jo Universiteto Atkūrimo taryba.

1

VIENAS IŠ DVIEJU

Niekuomet gyvenime nereikia rūpin
tis nes visada išeina vienas is’ dviejų: arba
išeina gerai, arba biogai, jeigu išeina ge
rai tai nėra ko rūpintis, o jeigu blogai
tai vienas iš dviejų arba susirgsi arba ne.
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dėkojimu ir patvirtinimu. Tas parodo,
kad žinoma buvo atkreiptas tam tikras
dėmesis į laiškų turinį, ką iš tikrųjų mes
ir siekėme.

BRAZILIJOS LIETUVIŲ
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Turint omenyje dabartinius įvykius
Lietuvoje, daiinai galimus dėt M. Gorbachev'o "perestroikos atsiradimo, Bra
zilijos Lietuvių Bendruomenė, atstovau
janti vietinę lietuvių koioniją, per savo
Tarybą skelbia viešumai sekantį manifes
tą:

le President,

Monsieur

Q

J'ai bien reęu votre courrier du
14 aoūt par lequel vous rappeliez

les circonstances de

1 ' intėgration de Lithuanie et des autres republiques

au sein de l'Union Soviétique

baltes,

.

Comme vous le savez,
la France n'a

jamais reconnu

l'URSS,

tes par

et,

sans doute,

l'occupation des pays bal

en fonetion de cette position de

s'est toujours abstenue

principe,

d'y ouvrir dės consu-

lats ou d'y effectuer des visites officielles qui eussent pu donner l’impression d'une reconnaissance

to de ce

qu'elle n'a eu cesse

de condamner comme

une violation du Droit International
J e transmets,
matique,

qui

portance qu’il mérite

lui

é tant

par courrier diplo

accordera

des Affaires

certainement 11im-

.

Je vous prie de croire,

le President,

de fac

.

votre manifeste au Ministėre

Etrangères à Paris,

Monsieur

à l'assurance de toute ma cons i deration

Arnauld BAUDJ-ti de LA VA-LETTE

Monsieur G.

BACELIS

^rėsident du Directoire de
t ommunautė

Rue

BRAZILIJOS LIETUVIŲ BENDRUO
MENĖS MANIFESTAS
Vertimas is Portugalų kaibos

No

me

i ii' «m—»

la

I - Sekame su didžiausiu interesu ir ne
apribotu parėmimu lietuvių tautos
kovą už pilną jos nepriklausomy
bės atstatymą.

II — Lietuvių tauta nėra jokia disidentiška mažuma ar foik.oriška etni
nė grupė Sovietų Sąjungoje, kaip
dažnai yra propaguojama. Labai
atvirkščiai, tai yra tauta karine jė
ga okupuota, kuriai buvo privers
ta okupacija, stalininis teroras ir
genocidas, praktikuoti dešimtme
čiais, nes buvo maža, taiki ir bejė
gi valstybė.
III - Smerkiame Vokiečių-Sovietų ne
puoli rrro: Sutartį, idealizuotą Hitle
rio ir Stalino ir pasirašytą jų ministerių Ribbentrop-Moiotov 1939
m., per kurią šie diktatoriai pruHavo padalinimais ir aneksijomis sve
timų ir nepriklausomų teritorijų, <
ko išdavoje Pabaltijo kraštai Lietu
va, Latvija ir Estija buvo Sovietų
Sąjungos okupuota. Ta gėdinga Su
tartis buvo pasirašyta, Pabaltijo
Kraštų nelaimei, rugpjūčio 23 d.

L ithuano-Brési 11enne

Juatindiba,

28 -

Parque da Mooca

IV — Apeliuojame energingai į laisvo
pasauiio vaidžLs ir autoritetus ir
gimo prie Sovietų Sąjungos i r kad E
Laiškas gautas iš Prancūzijos generalini
ypatingai j Brazilijos, kad būtų pa
ruomenės raštas bus persiųstas P ran
•»o konsulato S. Paule atsakant j BLB-nė
smerkti Vokiečių-Sovietų 1939
ijon Užsienio Reikalų Minister)j on
lės pasiųstą manifestą, kur reikalaujama
metų Paktas ir jo pasėkoje nelega
Ribbentropo—Molotovo pakto panaiki
li Lietuvos okupacija ir kad būtų
nimo ir Lietuvos nepriklausomybės pri
į laiškus rašytus mūsų respublikos
atstatytas jos suverenitetas ir pilna
pažinimo.
prezidentui José Sarney dėl rugpjūčio
nepriklausomybė su sovietų kariuo
23 d. paminėjimo, pradedami g., u H atsa
menės išvedimu iš jos teritorijos.
Konsulatas atsako, kad Prancūzija
kymai iš valstybės prezidentūros su paĮ šią apeliaciją įtraukiame, savaime
niekad nėra pripažinusi Lietuv ,s prijunaišku, ir p„čią Sovietų Sąjungą, ku
ri būdama Pakto protagoniste, turi
pilnas galimybes pakeisti dabartinę
situaciją, pasmerkdama minėtą Su
tartį ir išlaisvindama Pabaltijo kraštus.
i03 124 )
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SKelbiame šį manifestą, kad paties
ti sąžinę žmonių kurie gina ir ku
riems yra brangi laisvė ir tautų ap
sisprendimo teisė, kad jie prisidė
tų su savo svarbia parama, kiekvie
noje progoje, prie lietuvių siekiu
dėl laisvės ir nepriklausomybės at
statymo, uzurpuotų galingo kaimy
no.

'> -■ Pareiškiame dar aiškiai, kad nepa
sisakome už bet kokią politinę
fakciją ir kad musų atsiš ūkimas
yra grynai dėl Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo, kurios tauta
laisvai, demokratiškai ir be jokios
užsieninės interferencijos determi1
nuos kokia politinė santvarka jai
yra tinkama. Prašome tad, jungda
miesi prie musų brolių Lietuvoj —
LAISVĖS IR NEPRIKLAUSOMY
BĖS LIETUVAI.

São Paulo, 21/7/89
asirašė

Dr. A Šiaulys
Tarybos Pirmininkas

Inž. G. Bačeiis
Valdybos Pirmininkas

Lankosi São Paulo iš Lietuvos inž.
)aiia Bingelienė, svečiuodamasi pas
imines Laucevičių ir Silickų šeimose.
>aíía Bingelienė yra audio-radijo inžierijos specialistė ir dirba Kauno Poii2chnikos Institute.

SPAUDA APIE
LIETUVĄ

kRGENTINOS

Ryšium su Molotovo-Ribbentropo
□tarties pasirašymo 50 m. sukaktimi
- Baltijos valstybių okupacija, Argentilos didžioji spauda daug rašė ir apie Lieuvą. Dar taip plačiai iki šiol nebuvo rayta.

Lietuvai išlaisvinti komitetas Argenmoje — LIKAR paruošė pareiškimą
merkiantį Hitlerio-Staiino susiturimą,
jalinusį n cių Vokietiją pradėti II D.
arą. Šio karo pasekmėje beveik pusė
Europos valstybių prarado laisvu ir ne>riklausomybę. Lietuva atsidūrė sovieinėje imperijoje. Tačiau krašte visą >aicą vyko pasipriešinimas okupantui. Da)ėr Lietuvoje vyksta tautinis atgimimas,
/isos tautinės jėgos reikalauja nepriklauomybės.

NEUŽMIRŠK

BRAZILIJOS

I

KAPITALAS YRA NENAUDOJAMAS - TIK UŽDARBIS,
LIETUVIŠKIEMS REIKALAMS
AUKOK IR TAPK FONDO NARIU
AUKAS SIŲSTI VARDINIAIS ČEKIAIS - “COMUNIDADE LITUANO
BRASILEIRA" VARDU.
RUA JUVENTUS, 28 - SÃO PAULO 03.124 - "BLF"

Argentinos lietuviai kreipiasi į vyriau
sybę ir prašo moralinės ir politinės para
mos. Prašo paraginti Jungtinių Tautų
organizaciją, kad ji paskelbtų, jog Hitle
rio ir Stalino susitarimas neturi teisinės
galios. Lietuvių neatšaukiamas noras,
kad Lietuva vėl butų laisvu ir neprikišusoma valstybė. Pareiškimą pasirašė
LIKAR pirmininkas Aleksandras Mičiudas ir sekretorius Hektoras Katinas.

Šį pareiškimą išspausdino šie Argenti
nos dienraščiai: "Clarin", "La PrensJ',
"La Nacion" ir "Cronica".

"DVASIOS MILŽINAI"
Perskaičius Vyturio "Prie Vaišių sta
lo", patalpinto šiame savaitraštyje rug
sėjo 21 d. nežinau ar reikėtų atleidžia
mai nusišypsoti ar pasipiktinti dėl tokių
tikrų "dvasios milžinų" aprašymo. Sa
kau nežinau, nes sunku suprasti straips
nio toną - jeigu pašiepiantis, tai galimair nusišypsoti, jeigu ne • - t J nereikėtų
Vyturiui g.išti laiko ir laikraščio popierio dėl tokių lietuvių nykštukų.

Sunku suprasti kaip gali žmonės būti
taip savimi patenkinti, neduodami nie
A. Mičiudas turėjo pasikalbėjimą su
kam aukų ir dar didžiuodamiesi tuo. Ne
žymiais kr što žurnalistais Carlos Vare
jaugi kas nors bus turtingesnis ar "biedla ir Esteban Mirol. Jis buvo transliuoja nesnis" paaukodamas porą procentų sa
mus per rūdiją. Šie žurnalistai parašė
vo mėnesinio uždarbio kiekvieną mėnesi
net vedamuosius apie Lietuvą.
lietuviškiems reikalams ar bažnyčiai? Ne
gali būti, kad pas tokius patenkintus lieA. Mičiudas per vieną generolą krei
tuvius nėra jokių dvasinių, religinių, tau
pėsi i. į Argentinos prezidentą specialiu
tinių ar kitokių nematerialinių pareikaraštu, prašydamas pagalbos Lietuvai.
Iavimų? Manau, kad turėtume klausti
Iš PLB vaidybos vicepirm. dr. V. Damsavęs ar kartais nepermažai aukojame
bravos buvo gauta vertingos informaci
tam tikriems tikslams, o ne girtis, kad
jos, kuria pilnai pasinaudota. Taip pat
tik pinigus krauname.
tarp Argentinos žurnalistų ir įtakingų
Nejaugi tėviškės Lietuvos tragedija
asmenų paskleista dr. V. Dambravos
nejaudina, ar jos žmonių ūkimas visai
knygos "Nežmoniško pakto istorija"
nerūpi? Žmonės su "kvitais persekioja'
ir "Kriminalinis psichiatrijos naudoji
yra pagerbtini, nes dirba nesavanaudiš
mas Sovietų Sąjungoje". Už šias knygas
kai kuriam nors tikslui. Kunigas kuris
vieša padėka autoriui.
b žnyči i renka pinigus irgi turi pavalgy
Argentinos lietuvių jaunimo sąjungos
ti, apsirengti ir kartais susirgti. Kad baž
pirm. Ariana Rastauskaitė su jaunimo
nyčia gaii patekti kitiems, mes visi ap
grupe aplankė V. Vokietijos ir Sov. Są
gailestaujame ir pergyvename, bet tik
jungos ambasadas, reiškiant protestą
riausiai tai nebuvo nei dabartinio nei
dėi Molotovo-Ribbentropo susit^rim.
-nkstyvesnių klebonų sąmoningas noras.
pasekmių. Jaunimo grupė taip pat ap
Tas atsitiko ir kitose parapijose pav. Alankė kongreso rūmus ir buvo priimti
merikoje Pagal aprašymą, neatrodo,
deputatų bei senatorių. Šie buvo supa
kad tie t ip gerai stovintys tautiečiai bū
žindinti su Lietuvos byla.
tų taip d..ug prisidėję prie bažnyčios
R ikia jaunimą itin pagirti už sąmo
pastatymo, o visgi baanyčią lankė ir pri
ningumą bei ryžtą.
valėjo jai padėti ir bent išlaikyti. Sąžinė
Al ar m is
turėtų būti nepalyginamai ramesnė jeigu
davei su geru noru, kad ir nebuvo pinig. i taip gerai pavartoti, o ne neduodant
ir dar skystai atsiprašant. Tikrai nema
nau, kad bet kokie iš mūsų kunigų būtų
pinigus blogiems reikaiams pavartoję.
O kad galėjo gal geriau pavartoti, Ui kas
iš mūsų jau negalėjo,ką nors geriau pa-

C H GP P - PIZZA-QUEIJOS - FRIOS
RESERVAS PARA FESTAS - MUSICA AO VIVO
Rua SOL ON 1062 — Bom Retiro — Tel. 223* 2333

Iš tikrųjų net nenorisi.įsivaizduoti,
kad tarp lietuvių būtų tokių ."dvasios
milžinų", taip "norinčių gyventi" (o
kam? Í ir taip savimi patenkintų' Sielos
bedugnių yra visokių rūšių, kad ir tokių.
G. Bačeiis
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2. Iš Brazilijos jaunimo, kurie iki
šiol lankė 16 Vasario Gimnaziją, tik
REDAKCIJOS PASTABA. Praeitos sa
dvi mergaitės buvo S. Paulyje, ir jos
vaites ML-voš numeryje, Jonas Siliekas,
baigdamas straipsnį "Kritika, tiesa ir fak abidvi dalyvavo manifestacijoj.
Skaitant, kad mes pirmą kartę darom
tai", siuto ML-vai, kad "butu vengiama
skelbti straipsnius su neteisinga kritika,
tokią manifestaciją, sakyčiau, kad ben
kuri skaldo musu jėgas ir sklinda po pla drai, viskas gerai išėjo. Ir jei g J utinis re
tu pasaulį".
zultatas nebuvo tas, kurio jūs laukėte,
Ponas SHickas, pagarbos vertas žmo
negalite apkaltinti BLJS pirmininkę ir
gus ir atsakingas kolonijos veikėjas, tu
jaunimą.

ri pilną tiesą. Iš kitos pusės ML-vos re
dakcija laikosi spaudus laisvės principo
ir nesijaučia, kad turi galios statytis' tei
sėju virs rašančiųjų, ypač kai straipsniai
yra pasirašomi, tu cm pasiimant atsako
mybę ir tuo pučiu galint susilaukti kriti
kos ir nuomonių skirtumo.. Kas seka
laisvojo pasaulio lietuviu spaudą, dažnai
randa j je ginču nuomonių skirtumu,
tai parodo musu visuomenės subrendimą.
Mes čia gal dar jaučiame diktatūrinės
cenzūros pasekmes ir bijome atvirai pasi
sakyti. Mes matome nevykusius dalykus,
o tuo tarpu rašome, kad viskas yra gerai.
Kas žino, kad jeigu daugiau rašytume
apie musu tarpe esamas negeroves, tai
gal ir tos "vidaus kovos", dėt užsienio
lietuviu pasipiktinimo, sumažėtu.

JAUNIMAS PASISAKO
Skaitydama "Į kur eina musų kotonija" -- "ML" 37 nr. straipsnį, jaučiau,
kad tikrai musų maža veikla bJgiasi, ir
labai greitai. Kodėl? Nes dar kartę ka^
nors bendo užlieti vandenį ant mažoą
bet dar gyvos ugnelės.

1. Apie rugpjūčio 23 d. manifest ciją, ir Jaunimo Sąjungos pirmininkę,
noriu duoti mano nuomonę: jis parūpi
no manifestacijos plakatus, k J bėjo su
jaunimu, ir iš anksto žinojom, kad dau
gumas negalės dalyvauti, nes tas įvyko
šiokiadienį, trečię va^ndę, kada visi
dirbo.
Kas yra labJ svarbu tai kad susirin
ko lietuviai, ir padarė tę manifestaci• • ję, ir jeigu mūsų BLJS pirmininkas ne
galėjo dalyvauti, jis prisidėjo prie darbo.
Aš dar noriu pareikšti, kad skaitosi
Jaunimo Sęjungo — visas lietuviškas jau
nimas, ir jeigu turėjom 10 jaunuolių
susirinkusių, tai ir buvo Jaunimo Sąjun
gos reprezentacija.

OS JOVENS REAGEM
Estou escrevendo esta carta em res:
posta às acusações feitos aos jovens.
Antes de mais nada, quero pedir des
culpas aos presentes à reunião do dia
30 p.p., pela minha exaltação, mas tudo
o que disse na ocasião é a mais pura ver
dade.

Gostaria de saber quem foi esta pes
3. Dar apie jaunimą. Mes čia neturi
soa, que hoje ocupa a presidência da
me dv.ug veikių jaunuolių, bet k.ip jūs
Bendruomenė, que tanto faia que os jo
vens não participam dos atividades da
rašote, atrodo, kad čia susirinko tiktai
coionia, que os jovens só se interessam
savanaudiški asmenys. Reikėtų*atsar
giau vartoti žodžius.
em viagens, se nos mais de seis anos que
participo da coionia, a primeira vez que
Aš dirbu su tautinių šokių grupe jau
vi o nome dele foi num artig^ publicado
dešimt metų. Pribūname visada, kada
reikalinga dJyv..uti šventėse, svetimtau no "ML", onde ele pedia para que sua
čių pasirodymuose, ir ypatingai kada rei filha "viajasse" para a AustráiL como
representante do Brasií no Congresso
kalinga garsinti Lietuvos vardą.
da Juventude, poucos meses antes de
4. Tiesa, mes gavome finansinę para
sua realização sendo que a mesma mal
mą važiuoti j Kanadą, dalyvauti Šokių
conhecia a Vila Zelina; e depois, quan
Šventėse. Tas mums buvo labai svarbu,
do este assumiu a presidência desta enti
nes be šios paramos, jokiu būdu nebūtu dade, diga-se de passagem, um dos candi
me gaiėįę ten vykti. Jeifu mūsų darbas
datos menos votados.
būtų bevertis, niekas nepadėtų mums
Ainda, como pode ele dizer que os jo
padengti išlaidas. Pasirodo, kad yra žmo
vens não participaram da manifestação
nių, kurie turi aukštus lietuviškus idea
dos 50 anos do pacto, se estes mesmos
lus ir vertina lietuvių jaunimo darbus.
jovens lá estavam segurando bandeiras
5. Dar prie kultūrinės srities, kokia
e faixas, enqu-nto elee um ex-Candidayra jūsų nuomonė apie Imigrantų Paro
to à vereanç-, foram entregar um mani
dą? Ar ten mes nepiatinam Lietuvos
festo à autoridade do consulado e des
vardą?
viaram o assunta para conversar sobre a
compra de empreses por parentes.
Šiais metais mūsų tema buvo apie
Lietuvos kovą už I isvę, kur jaunimas
Quero dizer que a juventude não está
daug prisidėjo prie Muziejaus ir Archyvo trabalh ,.ndo pare, que seus nomes apare
komiteto darbo.
çam impressos em jornais, mas sim para;

ajudar nos eventos promovidos, e acho
muitochąto a atiâu^e tiecertąs^pšsoas
que pedem esta ajuda, e quando as coi
Šitas pasikalbėjimas turėtų vykti susi
sas saem de acordo, dificilmente pubiirinkime, kur turėtų būti pakviestos vi
Cum um agradecimento, e dizem serem
sos čia S. Paulyje esančios lietuvių orga
estas obr=.«s deles; mas quando as coisas
nizacijos ir kur, tarp rimtų žmonių, bū
n~o saem como esperado, « cuipa de tu
tų galima.išnagrinėti kolonijos problemas
do é só dos jovens.
ir surasti joms sprendimus, vietoj dėti
Não é que sej*.. contra criticas, mas ou
per laikraštį savo neapykantą.
vir criticas destrutivas, desestimula a par
Silvia Bendoraitis Machado
<
ticipação de qualquer jovem, e não esta
mos comprando briga com a Bvndruome
geriausias būdas užsimokėti
né, mas sim com alguns de seus dirigem
MŪSŲ LIETUVOS PRENUMERATĄ,
tes.
tai istrsyti čekį Francisco Gavėnas arba
Existe gente MUITO SOA participan
Petras Ruksys vardu ir pasiųsti paprastu
do desta instituição.

Žinot, kad, sutinku su jumis, kad
atėjo laikas atvirai pašilei béti.

aasura.

Esperando que coisas desta natureza
não ocorram mais, agradeço à aqueles
que confiam nos nossos jovens.

Marcelo Chapoia
presidente da BLJS

AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTOA
RUA JOÃO PESSOA, 261
SANTOS TEL: 35-3721
■
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JUOZAS IR MARIJA ČIUVINSKAI
Jis? - gražus juodbrūvis karininkas.
Jinai -- smulkutė, grakšti teatro artistė,
balerina. Nuo kareivio Lietuvos Nepri
klausomybės karų, iki Brazilijoje įsteig
to Konsulato sekretoriaus. Likimas su
veda grakščią Mariją su Juozu ir jiedu
suriša savo gyvenimų meilės ir pasitikė
jimo ateitimi.

Juozas ir Marija visada ir visur drau
ge. Gyvenimo skalda keičiasi — čia rodo
si viskas nušvinta laimės žiburiais, čia
vėl į bedugnę verčiasi, bet ne Juozui.
Jis gyvena Brazi1 i joje ir pažįsta ją, jau
būdamas konsulate pirmuoju sekretoriu
mi. Marija teatre, baleto srityje savo
čiulbėjimu visus pavergia. Juozas konsu
lato tarnybpje susipažįsta su daugeliu
tautiečių’imigracijos protokolų dėka.
Marija — teatro artistė, ieško tarpe lietu
vių gabių baietui šokėjų. Taip pinasi tos
santuokos gyvenimas iki Antrojo pas.
karo, kai lietuviams buvo suvaržytos tei
sės uždarius draugijas ir mokyklas.

KALÉDOJIMO BENDRADARBIAI
- LIETUVOJE IR IŠEIVIJOJE - ,

Lietuvoje kunigas kalėdodavo su vi
su pulku palydovų, o taip pat ir su var
gonininku šeimų laiminimo iškilmingesniam pravedimui.
Išeivijoje, visaip būna.
Čia Sanpaulyje.j "ML" pakartotus
atsišaukimus,atsiliepė keliolika šeimų,
tarp kurių dvi ; mišrios šeimos.

Atrodys keista, kad tos "mišrios
šeimos" pasirodė dosniausios — jos pa
sisiūlė kunigą pasiimti iš Sv. Kazimiero
parapijos klebonijos, ir, j trumpą laiką
ten jį grąžinti.

Žinomajai kas yra brangus visiems,
o sumažėjuslėms kunigams, norintiems
kuo daugiau apkalėdoti — laikas yra
tikslo pasiekimo paslaptis.

JUOZAS IR MARMA ČIUVINSKAI

Susitarimams prašoma telefonuoti
ną — tik deja, ji sunegalavo ir po poros
metų jos netekome.Likusią senelę moti (011) 273-0338.
nų ir sūnų globojo Juozas ir Marija Čiu
Iš Lietuvos nebebuvo pagelbos nei
RIO LIETUVIŲ DĖMESIUI
Juozui nei Marijai. Bet, ką tai reiškia jau vinskai.
Su broliškais sveikinimais iš São
nam žmogui pilnam energijos ir jau susi
Kap. Juozas Čiuvinskas aktyviai daly
pažinusiam su gyvenamuoju kraštu ir ap vavo visuomeniniame lietuvių kolonijos Paulo, pranešama, kad šių 1989 metų?
galimaiJspalio 29 dieną (sekmadienį),
linka. Marijai dingteli įsteigti privačią-ba- gyvenime. Ilgametis rengėjas Lietuvių
Dievui duodant, bus bendros pamal
leto mokyklą. Ir šiandien jinai gali di
pavilijono tradicinėse IMIGRANTŲ
dos už Lietuvą ir jos Atgimimo Sąjūdį.
džiuotis, kad jos geriausios mokinės pate PARODOSE vykstančiose kas met S.
Prašoma iš anksto įspėti Rijuje ir
ko į pasaulinio baleto primadonas. Visa
Paulyje. ''Mūsų Lietuvos" nepailstantis
apylinkėse gyvenančius tautiečius, ku
tai ką pasakoju, yra reminiscencijos mu
rėmėjas ir bendradarbis, ilgametis L.
rie neskaito "Mūsų Lietuvos".
sų pirmosios pažinties S. Paulyje.
Sąjungos pirmininkas, lietuvių parapi
Arčiau teko susipažinti daug vėliau,
steigiant Br. Lietuvių Bendruomenę
1956 m. o ypatingai, kai Alfonso Petrai
čio iniciatyva 1971 m. buvo organizuo
tas "Literatūros Būrelis". Čiuvinskai bu
vo pirmieji to būrelio nariai ir Savo pa
žintimis pritraukė daugiau narių, kurie
domėjosi tais pobūviais ir paįvairindavo
savo kūryba tų pobūvių programas. Čia
K ..p. Juozas Čiuvinskas parodė, kad jis
pats nėra atitrukęs nuo savo gimtojo
krašto ir turėjo labai įdomių paskaitą
apie lietuvių liaudies dainas. Ponia taipo
gi savo prisiminimais iš gimtinės namų
papasakodavo įdomių įvykių. Jie prikal
bino ir kuklią Bruną Kemekiytę Merani
dalyvauti būrelio pobūviuose, kur ji
skaitė savo atsiminimus vaikystės dienų
ir poezijos bandymus. Susirinkimai vyk
davo kiekvieno mėn. paskutinį šeštadie
nį privačių narių rezidencijose, tai ir pas
Čiuvinskus teko keletą kartų, ir pas BruII

■WHII i M.........
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Sv. Kazimiero
jos rėmėjas ir savo laiku "Kariuomenės"
Asmeninė Parapija
Šventės"’ iniciatorius. Jo nuopelnus lie
tuvių imigracijos plotmėje nebekartosi
UŽSIMOKĖJO UŽ ML
me, nes ypatingai juos iškėlė 1979 m.
Kazimieras AMBRAZEVIČIUS 50,00
A. A. Stasys Vancevičius "Mūsų Lietu
Aniele DUTKUS
NCz.25,00
vos" Nr. 34. 1979.VI11.30. O ir patys
Stasys BUTRIMAVIČIUS NCz.25,00
lietuviai, ypač senesnės kartos, gali daug Pio Osvaldo BUTRIMAVIČIUS 25,00
daugiau ir iškilmingiau jį pagerbti.
Jonas Jodelis
NCz.25,00
Šiandieną, sveikiname Juozą Čiuvins- Stanley MATUTIS
NCz140,00
João BUITVIDAS
NCz.40,00
ką jo 91 sukaktyje ir ponią Mariją vis
NCz.50,00
dar nepraradusią savo grakštumo sulau- Algirdas BUITVIDAS
kus 83 m. mūsų tarpe.
Gyvenimas -- amžina scena visiems,
k J gyvi — mokėkime išsilaikyti tuo
kuo esame sulaukus tos saulėtos santuo
kos amžiaus ir nusilenkti su padėka jų
geriems darbams, neprisimindami klaidų.

Ilgiausių metų Juozui ir Marijai.
i

Su gilia pagarba

Halina Mošinskienė ir šeima
Himi

h ĮlįĮlĮ

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

ATENÇÃO

As pessoas interessadas em convidar
os seus parentes da Lituânia para o Bra
sil, desejando fazer carta de chamada,
para maiores informações podem faiar
com a secretária do Jornal "Mūsų Lie
tuva", fone: 273.0338.
Rua Juventus, 28 - Pque, da Moóca. •
2a, 3a e sexta feira das 13 ás 17 horas.

MARAJÓ
AUTO PEÇAS LTDA.
YMC O N F E C ÇÃO

Rua Solon, 773
CEP 01127

M ASOU LI N A

Fone: 221-6377
São Paulo Capital

Peças e Latarias para todas
as marcas de veículos

Bom Retiro

Rua Marina, 330 - B. Campestre
Sto. André - 09070 - Tel. 454-3100
'rWimiiiiiiii mi m um i
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SŲ ŽINIOS

PARANOS ARKIVYSKUPAS IEŠKO
LIETUVIŲ

MŪSŲ

LIETUVA

'
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AfA
ONAI GUDLIAUSKIENE1 OŽINSKIENEI
į* mirus
reiškiame gilią užuojautą mūsų dideliam prieteliui
vyrui PRANUI OŽINSKUI ir čia Brazilijoj kartu
liūdime.

Kuritiboj, arkivyskupo Dom Pedro
Eądalto iniciatyva, pernai buvo praves
ta ne tik '"Lietuvos diena", o, sakyčiau,
< LIETUVOS SAVAITĖ. Kaip pats ar
kivyskupas pranešė kun. Gavėnui: "Ir
Ir dar tąsia: "Silvija gimusi São Pèu
šiemet parašiau straipsnį MALDOS DIE
le, tačiau šeima yra lietuviai tpats arki
NOS UŽ LIETUVĄ tema, kurį atsis
vyskupas pabraukia/. Yra labai religinpausdino keturi Kuritibos laikraščiai,
gi. Nežinau, ar turi santykių su jumis.
ir prašau maldų už Lietuvą per Kuriti
Skambinsiu savo seseriai, Silvijos uoš
bos katalikų radijas. Tokiu būdu Kuri
vei, pranešdamas Tamašauskams (ca
tibos arkivyskupija įvykdė savo solida
sal Tamašauskas'/ apie šią šv. Kazimie
rumą* Lietuvai".
ro parapiją. Jie turi dar kitą sūnų, inži
Tatai buvo birželio mėnesi.Ir kvietė
nierių, São Paule". Ir užsk.eidžia laiš
kun. Gavėną j Kuritibos Globėjos šven
ką: "Dėkodamas Dievui.už mūsų susi
tą, rugsėjo aštuntą dieną. "Tridienį pra
tikimą Kuritiboj, tikiuosi turėt džiaugs
ves Maringos arkivyskupas, Dom Jaime
mą Tamstą sulaukti Maringoj". (KPG>
Luiz Coelho, o Tamsta per Mišias galė
si kalbėti apie Lietuvą. Taip pat bus
PALIKO MYLIMUOSIUS
progos tarti žodį kunigams bei seselėms,
duoti interviu laikraščiams, radijui, TV.
Suėjus 3 metams nuo a. a. ALE K- <
Tad ir prašysiu pasilikti keiias dienas
SANDRO VINKSNAIČIO mirties, su
ilgiau".
gilia pagarba širdyje prisimename šj lie
tuvių tautas vyrą. Jo atmintis liks
Tad ir nuvykom: kun. Pr. Gavėnas ,
mums visuomet šviesi ir brangi ne vien
inž. Gražvydas Bačeiis ir dr. Adilson
kaip vieno iš svarbių Brazilijos lietuvių
Puodžiūnas. Dalyvavom met pravedėm.)
darbuotojų, bet ir kaip didelio skais
pamaldose katedroj, lankėmės universi
čios atminties draugo.
tete, susitikom su spauda, Tarp kita ko,
•arkivyskupui Dom Fedaito buvo viešai
Buvo geras ir teisingus žmogus ir rū
įteikta "Premio LIETUVA", ir taip
pestingas šeimos gaiva. Gyvendamas
praėjo LIETUVOS SAVAITĖ.
išeivijoje dirbdavo ir visuomeninį darbą.
Iš prigimties buvo didelis savos tautos
Gyvai susidomėjo Lietuva šventėj
mylėtoj.s ir gerbėjas. Viską ką jis prigy
dalyvavęs Maringos (Maringá, PA./ ar
veno, tai buvo jo darbštumo ir ryžto
kivyskupas, Dom Jaime Luiz Coelho.
dvasiai. Buvo didžiai sociaius. Nežinojo
|lr po kiek saiko pranešė: "Teiraujuosi,
poilsio ribos, jei k .m reikėjo padėdavo.
ar yra lietuvių Maringos arkivyskupijoj.
Jis mėgo asmeniškas draugystes ir joje
Vėliau parašysiu".
paiaikyte malonią nuotaiką. Dėl šių fr
' Tačiau tuoj pat priduria: "Su džiaugs
kitų jo būdo savybių, jį daugelis pažino
mu noriu informuoti, kad turiu pus
jo ir jį mėgo.
brolį, Pčulo Henrique Coelho Prado,
Buvo religingas ir pagrindinis jo gyve
dabur gyvenanti Ribeirão Preto, SP;
nimo bruožas glūdėjo jo giliame tikėji
jis yra vedąs Silviją Tamašaus-kaitą,
me. Prie Dievo jis artėjo ne tik skatina
dukterį Antano ir Antoninos 7amamas savo prigimto renginio nusiteikimo
šc.uskų, kurių adresas:
bet ir tarnavo Jam skaitymais šv. Mišių
Antanas Tamašauskas
eigoje, bei paremdamas bažnyčią aukoR»»a Guaíná. 334 — Vila Leopo^dina

Solistas Kazimieras Ambrozevičius
ir šeima

mą ir nebijojo viešai ir drąsiai pareikšti
S..VO nuomonę ir ją apginti. Dėl savo
kukiumo jis niekad nesiverždavo j visuomeninius postus bet neatsisakydavo at
likti jam pavestus darbus.
Tapąs pensininku su žmona apsigyve
no gražioje "Lituanikos" sodyboje.
Poniai Magdalenai taip pat atėjo Likas
pailsėti d:.ug darbo Tėvynės labui įdė
jus. Daug Liko paaukota lietuviškiems
reikalams, užtai yra tikrai verta gražaus
lietuviško ačiū ir poilsio dr uge su
"Aliu", kaip jin J jį vadindavo. Pamėgo
jos ramią aplinką. Sieloje kilo džiaugs
imas: "MiškJ, kaivos, upeliūkštis, kū
droje yra žuvų, šioks toks ir keliukas
privažiuoti — smagu čia vistiek." Sody
ba pasipuošė gražiais lietuvių pastatais
vasarnamiais Tikėjosi d. r pagyventi,
bet negailestingoji liga sukaustė jj ir
1986 m. spalio 16 d. turėjo pJikti savo
mylimuosius šeimos narius, gimines
draugus ir pažįstamus. Iškeliavo jis pas
Aukščiausią.
"Užaugai tėvynės gražiuose laukuose,
klauseisi ten lakštingalėlių čiulbėjimo,
ten praleidai jaunystę, o dabar ilsiesi gra
žioje "Lituanikos" aplinkoje girdėdamas
tropiško vakaro gamtos muziką taip, kaip
su pasišventimu siuntei radijo bangomis
į pasauli lietuvišką poeziją ir neapsako
mai gražias lietuviškas mellodijas".
Ilsėkis ramybėje, mieias dnuge, iki
pasigirs baisas: "Kelkitės"

Iš sutemų, pro pelkes ir girias,
Ateina žmonės, upėm iriasi I i va t ir
valtys...
Tegu, tegu taukus - tuno/imo marias Pažadins giesmės ir šauksmai: Mes
norim keltis.

(Stasys Satvaras/
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KRYŽIUS APARECÍDOJ

Šį “Mūsų Lietuvos“ numerį išleidžia prisimindami

G r e i tai p r į ėmę pas i ū I y m ą - p ra šy mą,
praėjusią savaitę lietuviško kryžiaus meis

a.a.ALEKSO

trečiųjų metų mirties sukaktį (X-16 d.)

trai Viadas Zizas ir Jonas Jodelis, su Pe
tru ir Aldona Bareišiais, nuvyko į Apa
recí dą dėl mūsų lietuviško kryžiaus.

Pats kryžius, kaip žinoma, yra šven
tovės viduj, vos įėjus per centrines duris,
taigi apdengtas, “po stogu“. Tačiau sau
lė, vėjas ir, audrai užėjus vo jų čia daž
nai pasitJko/, su vėju įpūsti net j šven
tovę lietaus lašai, kryžiaus medį kiek
nubiukino, apteršė, paliko dėmių. Tai
mūsų meistrai, šventovės administraci
jos gražiai priimti ir gavę reikiamą atra
mą, kryžių nudulkino, nuvalė, nupolira
vo iš naujo, atnaujino tvorelę — paliko
lietuvišką kampelį pasiruošusį metinei
Marijos šventei. “Dabar kryžius šviesus
ir spindintis, kaip pašventimo dieną“,
džiaugėsi.

Lietuviško kryžiaus atnaujintojams
bei prižiūrėtojams yra dėkingi ne tik
Aparecidos šventovės administracija-v-..dovybė, o ir visi lietuviai. vKPG)
IŠKELIAVUSIŲJŲ PRISIMINIMAS

Lapkričio (Novembro,- mėnuo daugiau
skiriamas įnirusiems prisiminti. Krikš
čioniškai juos daugiau prisimenama p. mJdom — Mišiom.
Lapkričio 2 diena yra skirta melstis
už VISUS MIRUSIUOSIUS. Tačiau mė
nesio bėgyje gera ir atskirus asmenis bei
grupes priminti. Kadaise turėjom atski
ras dienas: vieną, skirtu melstis už miru
sius mūsų DVASIŠKIUS — už BLB-nės

VALDYBOS IR TARYBOS narius bei
žymesnius kolonijos veikėjus.

VINKŠNAIČIO

Našlė ir vai kai su šeimomis

PARAMA ML-VAI
Užsimokėdami ML-vos metinę pre
numeratą, savo auka dar parėmė mūsų
savaitraštį:
— Jonas Jodelis............... NCz. 25,00
— kun. St. Matutis .. .
. NCz. 100,00
— Kazimieras Ambrazevičius
25,00
— Antanas Majus............ NCz. 150,00
— Aigirdas Sliesoraitis . . NCz. 100,00
Kai kum g Ji atrodyti, jog ML-vos
prenumeratos pakėlimas buvo per dide
lis, bet yra skaitytojų, kurie supranta
kokios yra spaudos išlaidos ir todėl
prie prenumeratos prideda dar aukas.
Jiems administracija širdingai dėkoja.
Raginame atsilikusius su prenumeratų
m ,kėjimu prieš metų pabaigą atsilygin
ti už laikraštį.

BRAZILIJOS LIETUVIŲ SĄJUNGA
REMIA MŪSŲ LIETUVĄ
Praeitos savaitės susirinkime BLS-go^
valdyba nutarė duoti vienkartinę naujų
kruzadų 500 paramą mūsų kolonijos
savaitraščiui. Širdingai dėkojame Sąjun
gos valdybai už jautrumą mūsų spaudos _
problemom ir už dosnią auką.

ros Ratelio nariai lankėsi JAÇANOS se
nelių namuose.
Šį kartą radome musų įnamius liūdna
me stovyje. Vincentina Sventienė nusi
laužė koją ir sunkiai begalės vaikščioti
Joana Stankūnienė (92 metų) silpna ir
praradusi atmintį, Juozas Šlikta ir Tere

sė Kudrevičienė laikosi kiek geriau.
Ligoniams ir seneliams yra visuomet
didelis džiaugsmas jei kas nors aplanko.
Artinantis Kalėdų šventėm neužmirški
me mūsų senelių ne ti k JAÇANOS, ITAOUEROS ir S. BERNARDO senelių na
muose b.A ir tų kurie gal namie jaučiasi
labiau apleisti.
PRANEŠIMAS IŠ LIETUVOS
Spalio mėnesio 15 dieną, 15 vai. Jau
nimo Namuose V. Zelinoj, padarys pra
nešimą apie paskutinius įvykius ir pasi
keitimus Lietuvoj, svečias iš Lietuvos
DR. ROMUALDAS PALIUŠIS, kuris
yra Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio
narys.

c>\jOJO

Administracija
PARAMA LABDAROS RATELIUI

Ar šiemet nebūtų galima iš anksto
numatyti MIŠIAS

Brazilijos Lietuvių Sąjunga kas mėne
sį skiria paramą Labdaros Rateliui 20
- už mūsų mirusius KUNIGUS \5.XI.89; naujų kruzadų vertės. Gražus Sąjungos
- už mirusius mūsų kolonijos veikėju^
darbas, kuris parodo, kad jei negalime
(19.XI.89,.senelių ir ligonių Lnkyti ir jiems tiesio
Pamaldos gdėtų būti šv. Kazimiero
giniai padėti, tai visuomet tai galime pa
daryti prisidėdami auka.
parapijoj, 4 vd. po pietų.
PR.
MIŠIOS UŽMIRUSIUS
LANKĖMĖS PAS SENELiUS
CASA VERDE bus pirmą lapkričio
JAÇANÃ
mėn. sekmadienį 16 vai. N. S. das Dores
Praeitą sekmadieni kun. Petras Rukbažnyčioje.
šys, Magdalena BuitvydLnė ir keli LabdaPARQUE DAS NAÇÕES bus antrą
lapkričio mėn. sekmadienį, 10,30 vai.
Seselių Pranciškiečių mokyklos koply
čioje Rua Espanha.

PARDUODAME

LIPINĖLIUS
ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJ

15 de Outubro
DOMINGO

TAUTINIU ŠOKIU'ŠVENTĖ
I988 HAMILTON

VIDEO LIETUVA

Parduodama vaizdajuostėj video cassette)
VII LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ šve
ntė 1988 m. Hamiltone, Kanadoj. Kreip
tis i šv. Kazimiero parapiją, Rua Juventų^
28 - Mooca. Tel. 273-0338

DĖMESIO!
IGREJA DE SANTA CECILIA

Largo e Estação do Metrô Santa Cecilia
St. CECILIA SERIES. Recital de .Canto e Órgão: RUBE\
DE O LIVEI RA e JOSE J. ZACHARIAS. No programa obra*
de: C. FRANCK; STRADELLA; BIZET; SAINT-SAÈNS.
MERCANTE. Destaque especial para a Música Lituana para
órgão de M. KCIl R LION IS. Coordenação: ARY AGUIAR
JR. Entrada Franca.
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