
MR. 20(2205) SEMANÁRIO 1991 SPALIS-OUTUBRO 12 D.-Cr.15O, —-   -—   

■■■■■■M——mm——_ . _ --. -- - * ■ ——

Rua Juventus,28 - Pgue da Moóca - 03124 SÃO PAULO, Tel473^33B

VYTAUTO LANDSBERGIO KALBA 
JUNGTINĖSE TAUTOSE

Pone Generalini Sekretoriau,
Pone pirmininke, 
ponios ir ponai.

Nepriklausomos pasaulio valstybės, 
kurios įkūrė ir išugdė Jungtines Tautas, 
šiandien priėmė Lietuvę į savo šeimą.

Taip Lietuva, savo amžiaus aštuntą 
šimtmetį bebaigianti Europos valstybė, 
kurią jos kaimynai net du kartus buvo 
išbraukę iš žemėlapio, vėl pasirodo kaip 
mitų paukštis Feniksas, dar kartą gimu
si iš savo pačios pelenų.

, Bet Lietuva atgimsta ne tik iš paskuti
niųjų Antrojo pasaulinio karo pelenų, 
Lietuva atgimė iš savo žmonių kančios 
ir kovos, iš jų darbo ir tikėjimo.

Kuo tikėjo musų šalis, kai brūtali 
prievarta ir ciniškas pragnatizmus liepė 
jau niekuo nebetikėti šiame pasaulyje?

Ji tikėjo pagrindiniais dalykais — tie
sa ir teisingumu. Tą jausmiminj, dvasinį 
žinojimą, aš apibūdinčiau taip: yra ne
teisybė ir skriauda, bet ji laikina, nes ne
gali taip būti, kad neteisybė įsiviešpatau
tų amžinai.

Lietuvos žmonių širdyse, nors jos re
gėjo, kaip yra išsigimstama ir nusikalsta
ma, kaip šimtams tūkstančių gali būti 
atimama gyvybė arba tėvynė — mūsų 

j žmonių širdyse neužgesinamas ruseno 
Į tikėjimas galutiniu teisingumu.

Tokį teisingumą ir nesunaikinamą 
transcendentinį gėrį, daugelis laiko Die
vo savybe, bet juk gali būti, kad ir pa
saulio ir būties esmė, kurią žmonės tik 
pavadino Dievu.

į O gyvename žemėje, kurioje beveik 
viskas gali būti pajuokiama. Lietuvos 
žmonės antai tikėjo, kad jų maža šalis 
vėl bus nepriklausoma valstybė, net pa
skelbė tai, o iš jų buvo juokiamask po
pierinė ta jūsų nepriklausomybė ir nie
ko neverta teisė, jeigu neturite didelio 
peilio arba brandublinės raketos ir ne
galite savo artimųjų atmušti.

Taip liūdnai atrodė pasaulis, kurio 
galingieji manė, kad suplėšius popierį 
su įrašyta teise dingsta ir pati teisė.

Gerai kad ne visi taip manė. Ir Lie
tuva nesuklydo ir nenusiminė. Jos ti
kėjimas neatimama teisė ir teisėtumu, 
jos atsisakymas baimės ir melo pasiro
dė stipresni negu peiliai su raketomis, 

į negu automatiniai ginklai ir judančios 
į geležinės dėžės.

" Į ' ' * ’iI. '

S. PAULO — BRAZILIJA. Lietuvos Respublikos Vice-prezidentas prof. 
BRONISLAVAS KUZMICKIS “Jornal da Tarde“ ir “Agencia do Estado“ 
nuotraukoje padarytoje per pasikalbėjimą su “Estado de S. Paulo“ dienraščio 
korespondentu Antonio Gabriel. Pasikalbėjimas išėjo dienraščio spalio 5 dienos 
laidoje. Daugiau žinių apie Lietuvos atstovų apsilankymą Brazilijoj bus 7 ■ 8 ■ 
pusi, ir sekančiuose ML-vos numeriuose.

si, žlunga didžiausioji blogybė Aneapy- iėl mes buvome laisvi dvasia ir 
ėjome s< mingai j krašto laisvę. Mes 
rinkdavomės ir dainuodavome, o išsis
kirstę kantriai dirbome. Mes atmetė
me smurtą ir nesileidome išprovokuo
jami, mes sukaupėme dar nežinotą po 
litinį patyrimą, kuriuo galime ir su ki
tais pasidalinti.

Jeigu žmogus nori gyventi dorai, tai 
kodėl pasauly negali būti doros politi
kos? Jeigu kalbame tiesą, tai kodėl ne
gali būti atviros politikos?

Antrojo tūkstantmečio pabaiga pagal 
krikščionių kalendorių — tai ir kruvi
niausi© ir melagingiausio šimtmečio pa
baiga. Ji turi ką nors reikšti. Jau traukia-

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka 

kantos kultas ir gražiai pasivadinus ne
tiesa, kurios pagrindinis įrodymas buvo 
smurtas. Iš dykumos jau ateina, baugu 
net patikėti, — meilės tiesa, kuri stebė
sis, kad seniau būdavo smurto. Aš neži
nau, ar ne iliuzija tas taikos slenkstis 
žmonijai, toji anga rankose, kurią ir Lie 
tuva padėjo prakirsti, atverti. Bet norisi 
tikėti, kad Apokalipsinės pranašystės ir 
šį kartą dar neišsipildys, o Kainui bus 
leista numirti.

Pasaulis jau pamatė Lietuvą, kuri su
grįžta iš tariamos nebūties, iš melagin
gai nudažyto žemėlapio, o aš matau, 
Kaip šviesėjantis pasaulis ateina pas Lie
tuvą. Ir mes išimame korj medaus, ir
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LIETUVA DALYVAUS 
OLIMPIADOJE '92 
Šiomis dienomis Berlyne posėdžiavu 

si Tarptautinio olimpinio komiteto vyk 
do moji komisija priėmė tris Pabaltijo 
kraštus j tarptautinį olimpinį sąjūdį. 
Apie tai rugsėjo 18 d. vakare Berlyne 
vykusioje spaudos konferencijoje prane^ 
šė Tarptautinio olimpinio komiteto vi ! 
cepirmininkas Kebą Mbaye. Komisijos 
sprendimas įsigalioją nuo jo priėmimo ;

■ momento, todėl Pabaltijo kraštų sportir 
ninkai su savo tautinėmis vėliavomis

. ' galės dalyvauti ateinančių metų žiemos 
olimpiadoje Albertvilyje ir vasaros olim? 
pinėse žaidynėse Barselonoje.

pasisodiname prie stalo bičiulį, kurio 
bi|B nepuola gelti, nes jis geras žmogus.

Didelė šeima vienoje šalyje, ir šeimų 
šeima, sudaranti žmonių pasaulį, — to
kios ateities kūrime mes pasiryžę daly
vauti. Mes norime praplėsti nebranduo
lines ir didelio pasitikėjimo zonas, todėl 
reikalaujame išvesti iš mūsų teritorijos
visą joje neteisėtai esančią svetimą kariuo- organizacijos būstinę šalia visų pasaulio 
menę, mes neturime jokio priešiškumo ir 
nejaučiame keršto nė vienam kaimynui; 
mes norime sukurti demokratonę vals
tybę, kurioje visiems pakaks vietos ir 
bus apsaugota laisvė.

Tokia yra Lietuvos atsakomybė sau 
ir tautų bendrijai, kurią sveikiname iš
tiestomis rankomis.

Niujorkas, 1991.09.17

PADÉKOSDIÊNA
Rugsėjo 8 d., kaip praneša Reuterio 

agentūrą, lietuviai savo šventovėse šven
tė Padėkos dieną. Daugiausia žmonių 
susirinko Marijos šventovėje Šiluvoje. 
Tai buvo didžiausia šventė Lietuvoje po 
nepriklausomybės pripažinimo. I ją at
vyko ir prezidentas Vytautas Landsber
gis. Jis didžiulei miniai kalbėjo: "Ačiū 
Dievui, kuris saugojo Lietuvą, kai ji 
kentėjo ir buvo nelaiminga. Ačiū tiems, 
kurie gynė Lietuvos nepriklausomybę".

Popiežiaus Jono Pauliaus II sveikini
mą perskaitė Lietuvos kardinolas Vin
centas Sladkevičius. Danijos užsienio rei
kalų ministeris H. Elleman-Jensen sakė: 
"Lietuva ir Danija yra mažos valstybės. 
Dirbkime kartu, kad būtų geresnis pa
saulis, humaniškesnis pasaulis, laisvas pa
saulis". >

Rugsėjo 8-ji Lietuvoj bus švenčiama 
kaip Padėkos diena.

—<iM.m ■lfl ,i.i .................................... ^. ........................ . ............

EH8B8MES BENTISTAS
& ; JOHAS HiaPORCIUKAS 

JAQUETAS DE PORCELANA

DR. PAULO R. NICIPORCIUKAS 
.R. Cap. Pacheco Chaves 1206,1° and,

V. Prudente - Fone *273-6696

LIETUVOS TRISPALVĖ JT 
ORGANIZACIJOJE
Po 50. metų pertraukos Estija, Latvi

ja ir Lietuva vėl yra pilnateisės nepri
klausomų pasaulio valstybių bendruo
menės narės. Trys Pabaltijo valstybės 
rugsėjo 17 d. buvo vienbalsiai priimtos 
j Jungtinių Tautų Organizaciją. Priešais

suverenių valstybių vėliavų buvo iškil
mingai iškeltos Pabaltijo respublikų 
trispalvės. JTO generalinės asamblėjos 
dalyviai karštais plojimais ir stovėdami 
pasitiko j salę įžengusius Estijos, Latvi
jos ir Lietuvos parlamentų pirmininkus.

Pabaltijo valstybių vėliavų pakėlimo 
ceremonijoje priešais JT organizacijos 
būstinę be Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
vadovų dalyvavo didelė minia pabaltie- 
čių, tarp jų daug lietuvių; sceną filmavo ~ 
amerikiečių ir kitų kraštų televizijų re
porteriai.
KLAIPĖDOS UNIVERSITETAS

. Pirmieji mokslo metai prasidėjo Klai
pėdos universitete. Iškilmių metu atideng* 
tas K. Donelaičio paminklas, pašventin
ta universiteto vėliava, dramos teatre 
įvyko universiteto rektoriaus dr. Dona
to Švitros inauguracija. Mokslo metus 
naujame universitete pradeda 450 stu
dentų.

NAUJOS PAŠTO TAISYKLĖS
Lietuvos Respublikos paštas praneša, 

kad nuo rugsėjo 15 d. Lietuvoje nebega
lioja TSRS pašto ženklai. Nuo tos die
nos bus naudojami tik lietuviški pašto 
ženklai. Pasiųsti laišką Lietuvos teritorij 
joje kainuos 30 kapeikų, o už jos ribų 
- 80 kapeikų.

Ligšioliniai pašto kodai (indeksai) 
sutrumpinami: prieš miesto pavadinimu 
bus rašomi tik paskutiniai keturi skaičiai.
^'1 ll.mil II III

FABRICA DE GUARDA-CHUVAS 1
Guarga-chuvas de todos os tipos para 

homens, senhoras e crianças
Mini-sombrinhas tipo Italiano e Alemão

; Vicente Vitor Banys Ltda. *
Rua Coelho Barrados, 104- V, Prudente

Fone: 274-0677, Res: 2744886

PASIRAŠĖ SUTARTIS

Prancūzijos žinių agentūra France j 
Presse pasirašė bendradarbiavimo sutar
tis su Lietuvos ir Latvijos spaudos agen
tūromis. Savo kasdieninį žinių bijuletenj 
France Presse siųs per satelitą Lietuvos 
telegramų agentūrai ELTA, Lietuvos 
laikraščiams "Lietuvos Aidas" ir "Res
publika", Latvijos spaudos agentūrai 
LETA ir Rygos dienraščiui "Atmoda" 
Panaši sutartis šiomis dienomis bus pa
sirašyta ir su Estijos spaudos organais.

VAT. R. į

GRįŽTA | TĖVYNĘ ;

TSRS prezidentas M. Gorbačiovas i 
paskelbė įsaką, kuriuo visų ginklų rūšiai 
kariai, kilę iš Baltijos valstybių, palei
džiami iš Tarnybos ir gali grįžti namo, j'

Lietuvos vyriausybė grįžtantiems ka 
rininkams ir praporščikams, pareišku* < 
siems norą tarnauti Lietuvai, užtikrina 
socialines garantijas.

TIKĖJIMO KANKINYS
"L'Osservatore Romano", Vatikano' 

dienraštis, rugsėjo 13 d. laidoje išspaus
dino ilgą prel. L. T u labos straipsnį apie 
neseniai mirusį Vilniaus arkivyskupą 
Julijoną Steponavičių. Velionis drąsus, 
ryžtingas ir atkaklus tikėjimo ir K. 
Bendrijos gynėjęs atsisakęs vykdyti ko
munistinės valdžios įgaliotinio religijų 
reikalams nurodymus dėl kunigų skyri
mo bei perkėlimo. Priešinosi viskam, 
kuo buvo norima pažeisti K. Bendrijos 
teises. Dėl to buvęs ištremtas j Žagarę, 
kur praleidęs 27 metus. 1988 m. jam 
buvo jau leista grįžti į Vilnių. Paskirtas 
Vilniaus arkivyskupu, likusią savo gyve
nimo dalį praleido ateizmo sugriauto 
dvasinio ir medžiaginio K. Bendrijos gy 
venimo atstatymui. "Netekusi arkivys 
kupo Julijono Steponavičiaus Lietuvos 
K. Bendrija prarado taurų sielų ganyto
ją, tikėjimo kankinį", — rašo prel. L.Tu- 
laba.

J
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VAKARIEČIAI NEPAJUDINO
NÉ PIRŠTO..."

Lietuvos.aukščiausiosios tarybos pirmi
ninko VYTAUTO LANDSBERGIO po
kalbis su žymiuoju Prancūzijos dienraš
čiu "Le Figaro", kuriame pareiškė, kad 
Lietuvos kovoje už nepriklausomybę 
vakariečiai neteikė nė mažiausios pagal
bos.

"Le Figaro" bendradarbis Renaud 
Girard, nuvykęs Vilniun, susitiko su V. 
Landsbergiu ir pateikė jam visą eilę bū
dingų klausimų. Pokalbis buvo išspaus 
dintas 1991. IX.2 laidoje drauge su V. 
L. nuotrauka, kurioje matyti V. L. iškė
lęs ranką, rodančią pergalės ženklą V 
(victoria ~ pergalė).

Korespondentas pirmiausia domėjosi, 
kaip V.L. 35-rius metus profesoriavęs, 
staiga perėjo politikom V. L. "Iš Jūsų 
klausimo atrodo, Kad be manęs nieko 
nebūtų buvę. Ne. Tai, kas turėjo įvykti, 
būtų įvykę ir be manęs. Tiktai įvykiai 
galbūt būtų kiek kitaip klostėsi".

- Bet kas paskatino eiti ta linkme? 
Juk neturėjote jokios politinės patir-

— Nors manoma kitaip, aš dalyvavau 
ištisus dešimtmečius dabarties įvykių pa
ruošime. Per tuos uždarumo metus mū-i 
sų visuomenė brendo, ir aš nebuvau joje 
pasyvus. Muzikos, meno istorijos paskai
tose, savo raštuose kėliau vertybes, ku
rias turėjome ginti. O tos vertybės buvo 
priešingos toms, kurias skleidė Sov. Są 
junga. Mano akademiniai kolegos ir aš 
pats gynėme savo muziką ne dėl muzi
kos, savo meną dėl meno. Mes norėjome 
įrodyti, kad Lietuva egzistuoja kaip sa
vita istorinė ir kultūrinė būtis. Musų ko
va pagrinde buvo politinė.

— Tai buvo savotiška kultūrinė rezis-

— Taip. Kai sovietai numalšino slaptą 
karinę mūsų rezistencjją miškuose (nuo 
1945 iki Stalino mirties), mano kartos 
žmonės tęsė kovą savitu būdu. Jie betgi 
niekad neužmiršo ano tragiško mūsų is
torijos laikotarpio ir laukė tinkamos pro
gos. Chruščiovinis atolydis nešė didelę 
viltį, kuri greitai dingo. Kruvinas vengrų 
revoliucijos numalšinimas 1956 m. mus 
įtikino, kad kova už nepriklausomybę 
bus ilga ir kad reikia ruoštis kantriai.

— Tą dieną, kai buvote išrinktas prezi
dentu, t.y. 1990 m. kovo 11-tąją, paskel- 

bet nepriklausomybę. Ar tai nebuvo tru
puti, per drąsu?

- Tai buvo nuspręsta iš anksto. Spren
dimas buvo subrandintas mūsų Sąjūdyje, 
kurio pirmininku buvau išrinktas 1988 
m. Rinkiminė mūsų programa j parlamen
tą numatė nepriklausomybės paskelbi
mą nedelsiant. Svarstėme, ar taktiniais 
sumetimais geriau eiti kompromisų bei 
manevravimo keliu, ar daryti šuolį. Pada
ryti sprendimą mums padėjo Gorbačio
vas.

-- Kaip tat suprasti?

— Jo ano meto vieši pareiškimai mu
myse nekėlė jokios iliuzijos. Reikėjo 
veikti greitai. Jis, lankydamasis pas mus
1990 m., pabrėžė reikalą išleisti sovieti
nį įstatymą, kurio rėmuose respublikos 
galėtų bręsti. Tie rėmai praktiškai betgi 
blokuotų bet kokią nepriklausomybe. 
Po dviejų mėnesių jisai sušaukė trečią 
Aukščiausiąją tarybą, kad gautų plates
nius įgaliojimus. Mums buvo svarbu pa
skelbti nepriklausomybe prieš to įstaty
mo priėmimą. Mes buvome jau nepri
klausomi kovo mėnesį, o anas nevaly
vas įstatymas buvo priimtas balandyje.

- Esate šachmatininkas. Visa tai ką 
pasiekėte per tuos dvejus metus, buvo 
planuota iš anksto, ar improvizuota?

— Mes žinojome, kokių priemonių im
tis nieko nepaisant. Pirmieji mūsų smū
giai buvo pramatyti, bet negalėjome pra
matyti kito žadėjo ėjimų. Psichologiš
kai mes buvome pasiruošę viskam, net ir 
kariniam antpuoliui.

— Kai sovietų karinį daliniai puolė
1991 m. sausio 12-13, ar nemanėte, kad 
viskas baigta, kad būsite suimtas kaip ir 
AIIei ide sa v o rūmu ose ?

— Taip, mes taip manėm, ir tai ne vie
ną kartą. Tačiau nebijojom, mes buvome 
pasiryžę. Tiesa, ta naktis buvo labai tra
giška. Mano gaunamos žinios sakė, kad 
lietuviai žūsta prie televizijos bokšto, o 
aš neturėjau jokių priemonių sustabdyti 
tas žudynes. Bandžiau pasiekti Gorba
čiovą Kremliuje, bet jo sekretorius pa
reiškė, kad negalima jo žadinti vidurna*- 
tyje ^“vilties pagautas kreipiausi į Bal 
tuosius rūmus Vašingtone. /Atsiliepė au
tomatas. Tuo momentu tikrai jaučiaus, 
apleistas ir Rytų ir Vakarų.

— Kokia buvo tada Jūsų nuotaika?

— Maniau, kad planas mus sunaikint: 
pradėtas vykdyti. Reikėjo tiktai ryžtin
gai laikytis savo vietoje, pasiruošus mir
ti. Bet taip pat buvome tikri, kad šis ant

puolis ateityje sustiprins musų teisinį p< 
grindą. Net ir trumpi susirėmimai Rau
donosios armijos su suverenios Lietuvei 
pajėgomis stiprintų musų nepriklausom 
bę. Tą nakt; išėjau iš savo patalpų ir 
drauge su ginkluotais musų vyrais, kuni
go akivaizdoje, davėme priesaiką. Tau bi 
vo musų kariuomenės gimimo aktas, vii 
tybingumo ženklas, kariuomenės, skir : 
valstybei ginti.

— Ar negalėjote kreiptis telefonu / k 
tus Vakaru tais tybių šefus?

— Neturėjome nei laiko, ne* telefon 
numerių. Kas penkios minutės plaukė 
dramatiškos žinios, ir mes ruošėmės gn r 
iuotai kovai Aplin* parlamentą buvo su 
sirinkusi labai didelė minia, o viduje - 
parlamento nariai posėdžiavo. Aš krei
piausi į žmones per televiziją, sakiau, K 
mes galbūt vėl būsime okupuoti, tačiau 
moraliniu požiūriu istorijos akivaizdoje 
jau esane laimėje.

(Bus daugiau)

Kun. ALFONSAS SVARINSKAS

-- Mons. Alfonsas SvarinsKas, buvęs 
ilgametis sąžinės kalinys, dabartinis Kau 
no arkivyskupijos kancleris, Šilalės raju 
ne laimėjo rinkimus j Lietuvos aukščiau 
siąją tarybą.

- "Baltic Service" agentūros praneši 
mu, Baltijos valstybių premjerai susitm 
ka su Tarptautinio valiutos fondo, Šiau
rės šalių investicinio banko vadovais. Nu 
matytas Baltijos valstybių įjungimas » pa
saulio ekonomines problemas.

• Daugiausia tie peikia, kurie 
mažiausiai veikia

MES ESAME KOVOJANTI TAUTA
Vienas iš mūsų ginklų-spauda.Ji turi boti tvirta ir laisva. Skaitytojau, tavo taute 

pareiga ją remti ir platinti. Surask bent vieni naujų skaitytoją* HedeisKi
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Halina Didžiulytė Mošinskienė 

JAUNYSTĖS DIENU ŽIBURYS
* UŽGĘSO

"Mes atėjom suvargę, susalę
Prie griuvėsių didingų, senų.

• Ir skubėjo ir bėgo pro šalj
Atminimai jaunystės dienų" —

P. Babickas
Poeto, rašytojo, visuomenės veikėjo, 

Lietuvos didžiojo patrioto žodžiais no
riu pasidalinti savo kukliais atminimais, 
išryškinti PETRO BABICKO mumyse 
gyvenusio asmenybę surištą tampriais 
ryšiais su dabartyje Nepriklausomybę 
atgavusia Lietuva, nes jis jau 1918 m. 
būdamas paaugi is Jaunuol is dalyvavo 
termotininkų išvaikyme teroro, kuriuo 
anieji dar vargino nuteriotą musų šalį. 
Jis buvo jau subrendęs savo jaunystės 
augštu ūgiu ir aistra kovai už Lietuvos 
Nepriklausomybę. Savo drąsa ir ryžtu 
nugalėjus visas negeroves jis įstojo pa
galiau i Panevėžio Valstybinę Vyrų Gim
naziją tęsti nutrauktą mokslą ir 1921 
m. kai man irgi teko toje pačioje gimna
zijoje pradėti mokslą, buvo tikrai įdo
mu, ypatingai pertraukų metu, šniūri- 
nėti kaip pelytėms, tarp tų susaugusių 
vyrukų. Jie buvo daugumoje jau 7 - 8 
klasės moksleiviai, o merginos 7-ų kla
sių irgi jau buvo tikros panelės.

Mūsų pirmokių klasė buvo gausi — 
bene 30 mergyčių, kurių amžius buvo 
nuo 13 — 15 m. amžiaus, tai te^svome 
dvi 10-ties m. jaunutės. Bet drąsiausios 
ir viską stebinčios.

Mokslas tuo laiku buvo įdomus, bet 
dayg įdomesnės pertraukos, o ir paišy
bos bei dainų pamokos. Tuo metu direk
torius buvo istorijos prof. Jonas Yčas, 
kurio dvi dukros buvo ir mano klasėje.

Gimnazijos vadovybė ir Tėvų Komite
tas, kas met ruošdavo metų pabaigoje 
moksleivių darbų parodas paišybos, 
skulptūros, kurioms vadovaudavo žy
mus skulptorius Juozas Zikaras, kuris 
sukūrė Laisvės Statulą, taip Lietuvoje 
pagarsėjusią Nepriklausomybės simbo
liu (kurios reprodukciją turime S. Pau- 
lyje V. Zelinos priemiestyje).

Tose parodose teko pastebėti ir labai

^(JRURGIÂ DENTISTA

CIRANÇAS E ADULTOS 
PREVENÇÃO E TRATAMENTOS 

ODONTOLOGICO
Dra. Lisley Novaes Rinkevičius

HORARIO: 9-12, 13-17, 18-20 
Horário a marcar Fone: 914-7293 
R. Jundiapeba 473, S/3 — Vila Zelina

L CEP. 03143 SÃO PAULO - SP
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ryškų talentą PEtWbabiCKO, kurio džiulytė iš Panevėžio - kur Tavo togos'
akvarelės — Lietuvos peizažų buvo tik
rai įvertinamos, ypač tėvų komiteto na
rių.

Be to jis pasireiškė, kaip labai gabus 
scenos aktorius.

Mūsų muzikos mokytojas ir choro 
vedėjas Mykolas Karka organizavo vai
dintojų būrelį ir bene 1922 m. mokslo 
metų pabaigoje Panevėžio V. Gimnazi
jos scenoje buvo suvaidinta pjesė "'’Čigo
nė Aza" — pagal J. Kračevskio apysaką. 
Vyriausio aktoriaus Tumro rolė teko 
Petrui Babickui. Čia ir liko man nuo 
mažens neužmirštamas Tumro vardas, 
tuo pačiu ir pats aktorius, kuris vėliau 
buvo mano tėvų namuose labai malo
niai sutinkamas svečias,.Panevėžyje. 
Ypatingai sugrįžęs iš savo kelionių po * 
Mažąją Aziją, Graikiją, Šiaurės Afriką 
jis staiga atsirasdavo mūsų tarpe, aplan
kydavo savo buv. mokytoją Gabrielę 
Petkevičaitę - Astę, bibliotekos vedėją 
Elzę Jodirukaitę, kolegą Bernardą Bu
čą - busimąjį poetės Salomėjos Neries 
vyrą — na ir mus. Retai tekdavo jį ma
tyti, nes irgi studijuodama Kaune U-te- 
te, tebūdavau atostogų metu viešnia 
Panevėžyje. Bet, mamytė visada man 
atpasakodavo Petro atsilankymo įspū
džius — to ""didžiojo keliauninko", ku
ris viskuo domėjosi ir viską į save susė
męs dalinosi su draugais taip vaizdžiai, 
kad rodėsi ten buvojo me drauge.

Deja, stambūs gyvenimo įvykiai su
drebino visą pasaulį antruoju, žiauriuo
ju, tarptautiniu karu, sudraskė, išblaškė 
šeimas ir užsklendė duris į tėviškės na
mus.

1947 m. — Mano šeima atsidarė Bra
zilijoje duris į laisvę. — Tropikai, sveti
ma gamta, svetimi veidai, svetima kalba. 
"Ilha das Flores" mus aplanko iš Rio 
de Janeiro adv. J. Našliūnas. Sužinome, 
kad Rio yra Dr. Erikas Meieris Lietuvos 
Charge c/'Affaire atstovybėje. Ten, pasi
taikius progai, nuvykstame abudu su 
vyru ir sutinkame - netikiu akimis — 
Petrą Babicką. Tiesiu j jį rankas ir šaukiu 
""Tumrai". O jis šypsosi toks pats liek
nas augštas šviesiaplaukis, priglaudžia 
mane kaip virpantį paukštį ir sako "Di- 
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Ir taip užsimezgė draugystė su moro 
šeima, kol gyvenau N. Friburgo Ory 
tylioje aplinkoje. Atvažiuodavo, ąpten 
kydavo. Rio de Janeire susitikdavome 
pas A. ir Joną Dubauskus, kurių "špo 
kinyčioje" tada Petras gyveno. Tokie 
jaukūs būdavo tie susitikimai, tiek daug 
buvo kuo pasidžiaugti, bendrais atsimi
nimais pasidalinti. Lietuvą brangiąją vis 
nuglostant, jos vargus svarstant.

Bet ir vėl ištskyrėme, mums išvykos j 
S. Paulo šaltajj ir bejausmį. O jis pasi
rinko sau ""eremito" dalią.

Buvo daromos visos pastangos jį iš
vilioti iš "Caxias" į geresnes sąlygas, ta 
veltui buvo visos pastangos broliavai
kių j JAV-es, seseriū negrįžti Lietuvon. 
Kas supras poeto nostalgiją? Kas įver 
tins garbingą praeitį įamžintą primini
muose jo radio valandėlių Kaune? Jo 
poezijos dainų? Ar kas dar paieško jo 
knygelių rašytų vaikams? Ar dar išgir
sime jo nuostabų duetą: "Nesek sau ro
žės prie kasų? "

. Jo siela veržėsi j tik jam žinomą ir 
pažintą nuostabių turtų gamtos grožio 
ir žmogaus jautriausias sielos apraiškas, 
kurios daugelyje išnyksta,kaip dulkės 
šokančios saulės spindulio take ir taip 
jis sutirpo, kaip žvakė - svetimoje že
mėje, tarpe žmonių — šokančių amžiną 
dulkių šokį'".

Kelionė baigta jo žodžiais:
"Ir kančioj išdidžiai mes Vis 1 j u kem. 
Kadstebu klos kažin kbks ■■ ros.
Kilo saulė aukštyn auksapn^
Ir šypsojos iš savo klastos".
Telieka jo šviesus atminima- atgaivai 

Nepriklausomos Lietuvos.
P. S. Gimęs 1903 balandžio men. 29 

d. Panevėžy, ten pat ėjo pradžios ir vi
durinį mokslą, studijavo Kaunu univer
sitete. Visuomenės veikėjas ir rašytojas, 
Daug rašęs jaunimui. Paskelbęs kelias 
knygas prozosjr kelionių jspūdžių. 
Eilių rinkiniai: Geltona ir juoda 1932) 
Žmogaus remontas 1934) Te u nuo 
tėvynės (45 ir 1946 ’ ir ki.

Mirė 1991 m. rugpiucio men 27 d. 
Palaidotas Rio de Janeiro kapinėse.

SAP CASIMIRO
;O PRIMEIRO SANTO JOVEM LEIGO 
, DA ERA MODERNA 

1458-1484 
k

\ p R Si S E » T E i E OS AMIGOS COM 
ESTE LIVRO MARAVILHOSO
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DŽIAUGSMAS TERRAÇO ITALIA"1 .

ACADEMIA PAULISTANA DA 
HISTÓRIA (São Paulo valstijos Istori- \ 
jos Akademija) spalio 2 turėjo savo iš- â 
kilmingą posėdį ‘'Terraço Italia" patal
pose, augščiausto São Pauto dangoraižio 
42-tram aukšte. Ten buvo įteikta CLIO 
premija - diplomas keliems rašytojams- 
istorikams, pasireiškusiems šiemet su sa
vo veikalais. Jų buvo šeši, iš šių Brazili
jos pakraščių: Fortaleza, Piracicaba, 
Porto Alegre, Beto Horizonte, São Pau
lo, Curitiba. Jų veikalai komisijos, buvo 
pripažinti verti atitinkamo diplomo.Tai
gi ten buvo žpionių-intelektualų iš įvai
rių plačios Brazilijos kraštų. Gal vienin
telis svetimtautis (ir niekuo nenusipel
nęs) kun. Pranas Gavėnas, taip pat 
tos akademijos narys. Įdomu pastebėti, 
kad daugelis asmeniškai, kiek paskui vie-

asps;

Geny Zarkauskaité
Stase ir Juozas Vatočiai

Bg^'v Mūsų mielam ir ilgamečiu! anastaziecių lietu 
vių kolonijos Veikėjui

staigiai mirus

gilią užuojautą reiškiame mūsų mielai draugei 
žmonai Severai, sūnui Reinaldui su šeima, sūnus 
Robertui, švogeriui Albertui su šeima ir giminėms 
Lietuvos.

Maloniai kviečiame S. Pauto lietuvių visuomene pamatyti) 
mūsų rengiamą garsaus dramaturgo Anatolijaus Kairio

šai Akademijos pirmininkas, prof. Ma- 3 v. komediją DIAGNOZĘ
noel Rodrigues'Ferreira, per kun. Gavė
ną šiltai sveikino Nepriklausomybę at
gavusią Lietuvę ir šiuo įvykiu labai 
džiaugėsi. O jis stengėsi padėkoti akade
mikams, laureatams-istorikams bei ki-

lapkriėto mėn. 10 d. 16 vai. (punktualiai) S\. Kazimiero para
pijos salėje — rua Juventus, 28 - Parque da Moóca.

Pakvietimus prašome įsigyti iš anksto. Jų yra abiejose het. 
parapijose ir organizacijų valdybose.

tiems bičiuliams už anksčiau pritarimą 
lietuvių siekiams, o dabar už simpatiją 
Nepriklausomybę atgavusiai Lietuvai.

Gal dera prisiminti, kad toj pačioj 
ąųgštoj salėj (iš kurios matomas veik vi
sas São Paulo didmiestis), kun. Gavėno 
į akademikus priėmimo proga .(1988 
metais), Lietuvai dar esant, sakytum, be
viltiškoj padėty. ten suplevėsavo Lietu
vos Trispalvė ir, nors iš nedidelio skai
čiaus sukviestų tautiečių, išsiveržė jaus
mingas Tautos Himnas, O naujasis aka
demikas jautė, kad istorijos Akademi
joj kaip tik derėjo pabrėžti Hijnno žo
džius: "Iš praeities tavo sūnūs..." Ir kai 
jis, priklaupęs, pabučiavo Lietuvos Tris
palvę, visa salė, atsistojus, plojo.

PRISIMINTAS LIETUVIS 
ŽURNALISTAS

Dr. Pauto Zingg pagerbimo proga bu
vo priminti ir kiti žurnalistai, dirbę 40 
metų, kaip jis, žurnalizmo srity. Ir jiems 
(ar jų atminimui), kiekvienam buvo skir
tas garbės diplomas. Buvo malonu išgirs
ti ir mums gerai pažįstamo asmens var
dą: STASYS VANCEVIČIUS. Ir jam 
yra skirtas atžymėjimas — diplomas.

f TOMKUS &TUNCKUS
® MATERIAIS PARA CONSTRUCAO

SISTEMA AUTO SERVIÇO MAIS BARATO SEM
PERDER SEU TEMPO

Conte c/crediário mais flexível da região.
SÃO PAULO - ÃV.00 ORATORIO, 3.330 - PARQUE SÃO LUCÃS • FONE: 271-3222. ‘ 
SANTO ÃNOff^V ^O^ATÔKJO. 4.9Õ6 - JARDIM ANA MARIA - FONE: 716-3199/415-Ó800 
SĄ^nO A»RÊ - R. RIO GRANDE DO NORTE, 449 - STA. TEREZINHA - FONE: 446-2063

Lauksime visų.. jaunų, vidutinių ir senų.

IKI PASIMATYMO
Musų tautinė garbė reikalauja., kad 

mes dalyvautume visuose lietuvių kul- 
Suros pasireiškimuose, t.y. minėjimuo
se, atlaiduose, koncertuose, parodose, 
išvykose ir t,t. '

Kaip jau esate skaitę "Mūsų Lietuvo
je", lapkričio mėn. TO d. bus retas kul
tūrinis įvykis mūsų gyvenime: S. Paulo 
lietuviai ir jų ainiai turės progą pama
tyti lietuviško teatro spektakli -■ links
mą komediją (žiur. specialų skelbimą.). 
Jos pastatymui jau kelintas mėnesi s 
ruošiasi grupė idealistų, kurių dauguma 
yra jaunuoliai. Jie tuo pasiaukojimu no
ri įrodyti, kad jie brangina savo tėvų ir 
senelių kalbą ir nuoširdžiai dirbdami 
dar gali pasiekti gražių rezultatų lietuvy
bės dirvonuose Sanpauly.

Tokiu kultūriniu pasireiškimu turėtų
džiaugtis kiekvienas tautiniai gyvas lietu- 63-3928.
vis ir savo atsilankymu į spektaklį tą sa
vo nusiteikimą viešai įrodyti. Ypatingai 
dabar, kai Lietuva pagaliau tapo vėl Ne
priklausoma ir, sakyčiau, dairosi, kur 
dar tebeplazda lietuviškos širdys....

Dramos mėgėjų ratelis
Todėl lietuviškos komedijos pastau 

mas, tegul ir kuktos esamose sąlygose, 
turėtų būti pozityviai vertinamas ir gau
siu atsilankymu tiek vyresniųjų, tiek 
jaunesniųjų remiamas ir skatinamas. Yra 
pramatyta kad silpniau mokantiems ar 
primiršustoms lietuvių kalbą bus prieš 
vaidinimą veikalo paaiškinimas portuga
liškai.

Šioje komedijoje vaidina šie dramos 
meno mėgėjai: Arūnas Steponaitis, Ma
rytė Aleknavičiūtė, Adilsonas Puodžių 
nas, Mariscela Žūtautaitė, Vladas Zizas 
ir Stasys Žutautas. Komediją režisuoja 
Magdalene Vinkšnaitienė.

Šalia vaidinimo, bus galima išbandyti 
laimę LOTERIJOJE, kurios pelnas ei< 
Lietuvos reikalams. Nuoširdžiai prašome 
jeigu kas galėtų ką nors paaukoti dėl šios 
loterijos, malonėkite palikti daiktus Kle 
bonijose arba pranešti tel: 274-1671 ar

Po programos, svečių malonumui, 
veiks taip pat suneštinės vaišės, kurių 
metu jau esame įpratę pabendrauti su sa
vo artimaisiais, pasišnekučiuoti, pasida 
linti savo rūpesčiais ar pasigirti atsiek 
tais laimėjimais.

Pakvietimai į spektaklį yra numeruo
ti, ir 3 iš jų laimės lietuviškus suvenyrus. 
Pakvietimų Kaina: 2.000,00 kruzeirų, 
(kaip įėjimas į kiną).

Tat, po visų čia suminėtų informaci
jų, belieka jau pradėti ruoštis j mūsų' 
rengiamą linksmą ir retą popietę. Iki pa
simatymo lapkričio 10 d.
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LIETUVOS ATSTOVU VIZITAS
LIETUVOS VALDŽIOS ATSTOVAI 

BRAZILIJOJ
Pilnai Nepriklausoma tapusi Lietuva, 

dabar turi didelius įsipareigojimus už
megzti diplomatinius santykius su dau
gelio valstybių.

Is Lietuvos atvykę prof. Bronius Kuz
mickas, Lietuvos vice-prezidentas bei 
parlamento vice prezidentas, Emanuelis 
Zingeris, parlamento užsienio komisijos 
pirmininkas ir Kastytis Skusėnas. Pir
miausia lankėsi Argentinoj, kur valdžios 
žmonėm jau susitarta atidaryti Lietuvos 
atstovybę ir buvo paskirtas konsulu Ras- 
tauskas.

Svečiai atvyko į Sanpaulą spalio 2 die
ną. Oruoste buvo gražus būrys tautiečių 
jų pasitikti. Musų organizacijos buvo taip 
pat atstovaujamos: BLB-nės pirm. Jonas 
Valavičius, šv. Juozapo LKB nės pirm 
kun. Juozas Šeškevičius, BL Sąjungos 

: pirm. Algimantas Saldys, Pietų Am. L.
Kunigų Vienybės pirm. kun. Pranas Ga
vėnas, MŪSŲ LIETUVOS redaktorius

GUARULHOS — S. PAULO: Lietuvos Respublikos valdžios atstovai sutinkami S. Paulo ( 
tarptautiniame oruoste. Iš kairės: KASI Y"IS SKUSĖNAS, parlamento atstovas ir vice-prezi- 
dento patarėjas, prof. BRONISLOVAS KUZMICKAS Respublikos Vice-prezidentas, kun. Juo
zas Šeškevičius w. Juozapo Parapijos klebonas, EMANUELIS ZINGERIS, parlamento užsienio 
komisijos pirmininkas Nuotr. Petro Rukšio.

kun. Petras Rukšys, BLB-nės vice-pirm
Vera Tatarūnienė, o ypač skyrėsi Pijaus 
ir Lucijus Butrimavičių šeima su vėlia 
vom ir plakatais. Svečius atlydėjo Henri 
kas Valavičius, o toliau juos globot» pa 
siėmė BLB-nės pirmininkas Jonas Vala 
vičius.

LIETUVOS DELEGACIJA 
BRAZILIJOS SOSTINĖJE

Lietuvos delegacija iš S. Paulo išvyko
Braziliįon spalio 3 dienos rytą. Svečius 
lydėjo BLB-nės pirm. Jonas Valavičius, 
Aleksandras Boguslauskas, dr. Antanas 
Šiauiys ir SSo Paulo miesto tarybos na
rys Edson Falanga.

Sostinėje svečius pasitiko Užsienio 
Reikalų ministerijos pareigūnai Carlos 
Antonio da Rocha Paranhos ir Pedro 
Fernando Saraiva Etchebarne, Rytų Eu
ropos URM-jos viršininkas.

Po trumpo pasikalbėjimo oruosto 
VIP salėj, svečiai nuvyko į senato rū
mus. Čia buvo priimti senato pirminin
ko dr. MAURO BÊNEVIDES. Vice-pre
zidentas B. Kuzmickas pristatė vizito 
tikslą ir Lietuvos valdžios planus liečian-. 
čius Braziliją, ypač reikalą greitu laiku 
užmegzti glaudesnį bendradarbiavimą 
tarp abiejų kraštų. Senato pirmininkas 
Mauro Benevides išreiškė pasitenkinimą 
atgauta Lietuvos nepriklausomybe ir pa
linkėjo, kad nauji diplomatiniai, ekono- j 
mmiai ir kultūriniai ryšiai tarp Lietuvos 
ir Brazilijos abiem kraštam būtų naudin-i 

gi. Visuose pokalbiuose tarp Lietuvjs 
delegacijos ir Brazilijos valdžios atstovų 
vertėju i abi kalbas buvo Jonas Vakvi 
čius.

Po apsilankymo senate priėmimas 
buvo Brazilijos parlamente. Lietuvi 4 de 
iegaciją priėmė parlamento pirmininkas 
IBSEN PINHEIRO. Šiame susitikime ir 
pokalbiuose dalyvavo taip pat daug par
lamentąrų. Vice-prezidentas B. Kuzmic-
kas kvietė Brazilijos parlamentarus an 
kytis Lietuvoje. Parlamento pirm. Ibsen 
Pinheiro pažadėjo, sekančiais metais, 
pats dalyvauti parlamentarų delegacijai 
į Vilnių. 

.... ...

c-:

.'ijžų.

/o i „ SVE£ l^ruws
Kąsni

Lietuvių delegacijai buvo aprodyti se
nato parlamento rūmai bei jų įrengi
mai Tiek senate, kiek parlamente bu
vo pasikeista dovanomis šiam vizitui 
atžymėti.

Buvo, bendri pietus su Užsienio Rei
kalų ministerjjos pareigūnais. Po to de
legacijai buvo aprodyti Brazilijos sosti
nės žymieji pastatai ir paminklai naudo
jantis oficialiais valdžios limuzinais.

Prieš susitikimą su Užsienio Reikalų 
ministru, gauta žinia, kad Brazilijos vi- 
ce-prezidetitas I TAMAR FRANCO no
ri pasimatyti su svečiais iš Lietuvos. 
Audiencija truko 40 minučių. Itamar

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

GUARULHOS - S, PAULO: Ana Paula Tatarünaité ir Andrius Adarnavičius svečių garbei, 
laiko sveikinimo plakatą ir trispalvę. Nuotr. Petro Rukšio
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Franco pažadėjo remti Lietuvos užsie
nio politiką ir suteikti techninę pagalbą 
įvairiose srityse ir taip pagelbėti greites
nį Lietuvos valstybės išsivystymą.

Paskutinis Lietuvos delegacijos vizi
tas buvo pas Užsienio Reikalų ministrą 
dr. FRANCISCO REZE K. Užsienio rei
kalų ministras jau prieš metus, rugsėjo 
14 d. buvo priėmęs sanpauliečių delega
ciją, kuri jam įteikė 15.000 parašų su 
prašymu, kad Brazilija pripažintų Lietu
vos nepriklausomybę, o taip pat memo
randumą liečiantį Lietuvos pasiuntiny
bės uždarymo 1961 m. teisinę vertę. 
Ministras dr. Francisco Rezek širdingai 
priėmė Lietuvos delegaciją ir pažadėjo 
spalio 15 d. Lietuvon pasiųsti Vienoje 
esančią Brazilijos ambasadorę Theresa 
Quinteiía tartis dėl Brazilijos atstovybės 
atidarymo Lietuvoje.

Baigus oficialiai vizito daliai, buvo 
vieša spaudos konferencija, kurioje daly
vavo apie 30 Brazilijos ir užsienio spau
dos atstovų, kurių tarpe ir "PRAVDOS" 
korespondentas.

(Redakcijos pastaba iš Brazil ijos sostinės 
pako! kas dar negavome nuotraukų,!

SÃO PAULO SUTINKA LAISVĄ 
LIETUVĄ

Spalio 4 dienos vakarą São Paulo Par
lamente (Assernbieia Legislativa) vyko 
iškilminga sesija — Nepriklausomybę 
atkūrusios Lietuvos pagerbimas Lietu- 
vos vice-prezidento, prof. Broniaus Kuz
micko, ir Lietuvos parlamento užsienio 
reikalų komisijos pirmininko, p. Ema
nuelio Zingerio asmenyje. '"Faktas - 
kaip rašo O JORNAL DA GRANDE 
SÃO PAULO - atsižvelgiant j siekia
mus tikslus ir j vietą, kurioj buvo įvyk
dytas, sudaro visos São Paulo valstijos
civilinį pritarimą". Ir visa tatai išryš
kėjo per ten dalyvavusius asmenis ir 
jų pasisakymus

Sesiją atidarė São Paulo valstijos par- 
i lamento pirmininkas, p. Carlos Apoliná- 
j rio. Karinės policijos orkestrui sugrojus 
i Lietuvos ir Brazilijos himnus, parlamen-

Dep. Roseli Thomeu tarp vice-pirm. Bronislovo 
Kuzmicko ir parlamento sekretoriaus dr. Claudio
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Dep. Ruseli Thomeulk.) su Lietuvių Sąjungos 
valdybos pirm. Algimantu Saldžiu ir Geny Bum- 
biiene, socialinė direktorė 
sveikino Lietuvos Respublikos atstovus 
bei plačioj auditorijoj susirinkusius lie
tuvius, Latvijos ir Estijos atstovus bei 
kitus pabaltiečių bičiulius. Ir, pastebėjęs, 
kad šią iškilmingą sesiją organizavo de
pt* . Roseli Thomeu, jai perdavė, kar 
tu su «h- “ ?ška juosta, ir visos sesijos 
pravedi m?,

Deputatė Roseli Thomeu savo kalboj 
trumpai apžvelgė Lietuvos istoriją 'nuo 
Mindaugo laikų), priminė ypač paskuti
nio 50-mečio lietuvių persekiojimą, atei
vius j Braziliją. Deputatės žodžiais, daug 
ir autoritetingų brazilų stojo j kovą už 
lietuvių teises.

Paskui, pakviesti, kalbėjo deputatas 
Joel Freire, deputatas Tonico Ramos, 
vereador Nelson Falanga. O iš lietuvių 
pusės: dr. Viktoras Šiaulys (nors jau gi
męs Brazilijoj, bet karštas lietuvis), Bra
zilijos Lietuvių B-nės p-kas Jonas Vala 
vįčįųs, Lietuvių parlamentaras Em. Zm

MISIOS
HASĮ REMENČIŲ
10 metinių proga

1-mų mirties metinių proga
bus atlaikytos spalio 21 d. 20 vai. Šv. Kazimiero 
parapijos koplyčioje.

Gimines, bičiulius ir pr i jaučiančius prašome 
dalyvauti

Remenčių šeima

už A, A.

bus atlaikytos spalio 19 c. šeštadierų, 18 vai. Šv. 
Stepono parapijos bažnyčioje, V. Anąstazija.

Gimines, artimuosius ; bičiulius prašome da
lyvauti.

Putvinskių šeima

geris ir. užbaigdamas šią iškilią sesiją bei 
sutraukdamas krūvon daug įspūdžių ir 
kalbų, Lietuvos viceprezidentas prof. 
Bronius Kuzmickas, Dėkojo už tok) šil
tą Lietuvos atstovų priėmimą čia ir pa
čioj sostinėj, pabrėžė pastangas konkre
čiai užmegzk diplomatinius ryšius, bet 
ir nebijojo pastebėti, kad Lietuva yra dai 
labai reikalinga kitų tautų ne tik morali
nės, o ir medžiaginės paramos.

Iškilminga sesija São Paulo Valstijos 
parlamente, užtrukusi apie tris valandas, 
pasižymėjo r įvairiais gražiais pašaliniais 
veiksmais.

Parlamen :o vestibiuly susitikimas su, 
žurnalistais: /registravimas / ' parlamen
to svečių" k lygą Lietuvos vicępręziden 
to lankymosi su jo žodžiu São Paulo 
parlamentui GųaruĮho prefekto (viršai
čio) pažadas, kad pirmoji nauja Guaru 
Iho miesto aikštė bus pavadintą Lietu 
vos vardu, jaudinantis momentas, kai 
sehjos vadovai (taigi pačiam São Paulo 
parlamentu* buvo įteikta Lietuvos Tri
spalvė.. AK

ProgramąKaįvąirino Lietuvių Katali
kų šv. Juozapo^Bendrųomenės choras 
keliom dainomAH^ąs visus nustebino 
ir maloniai nutefeė, tai'jaunų brazilų 
choras "Belém",vcuris pirmiausia vienas 
pagiedojo "O Kristau, pasaulio Valdo
ve ' ir "Amo' em Qualquer lingua'', o 
paskui kartu su lięiųvjų choru "Jauni
mo giesmę" V

Augštų Lietuvos wečių oficialus priė
mimas São Paulo vaiVijos parlamente 
- tikrai istoiinis jvykb Lietuvos ir Bra 
zilijos lietuvių gyveninį ’PG)

i ■ ■' \ .
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ARKIVYSKUPAS MATULIONIS 
PORTUGALIŠKAI

(Žinia perduota j Lietuvą)
Išėjo San Paule, Brazilijoj, arkivysku

po Teofiliaus Matulionio gyvenimas por
tugališkai: BISPO, PRISIONEIRO E 
MARTI R (Vyskupas, kalinys ir kanki
nys). 144 puslapiai, su 29 nuotraukom. 
Autorius: Pranas Gaida. Keturių spalvų 
viršelis: žemai, violetinėj spalvoj, Kry
žių Kalnas, su virš jo knygos užvardini- 
mu; aukščiau, ryškėjant geltonai (auksi
nei) spalvai, arkivyskupo portretas su už
rašu: Do m Teofilo Matulionis. 4-tam vir
šelio puslapy, besitęsiant tom pačiom 
spalvom, apačioj — vysk. Matulionis ka
linio rūbuose, o tekstas primena, kai po
piežius Pijus XI, priėmęs privačioj au
diencijoj iš Rusijos grįžusį kalinį ir suklu
pusį prašyti Šv. Tėvo palaiminimo, po
piežius jj pakėlė ir pats atsiklaupė, tarda-

Sj "Mūsų Lietuvos" numerį išleidžia prisimindami
a.a. ALEKSO VINKŠNAIČIO

penkerių metų mirties sukaktį (X-16 d.) 
Velionies našlė 

ir vaikai su šeimomis

Nuoširdžiai sveikiname
vardinių (spalio 4) ir gimtadienio (spalio 11 d.) 

proga
linkėdami Jam geros sveikatos, ištvermės sun- 
kiuose apaštalavimo ir lietuvybės naudai dar bu o - vĮ 
se. Dievas visada telydi Jūsų žingsnius.

Mūsų Lietuva, kunggąi ir 
parapiečiai

SPALIO(OUTUBRO) 13 D. 14,30 VAL. ISTORINIAM S. PAULO

parapiečiai

mas: "Tu - kankinys; tu turi pirmas ma
ne palaiminti".

Biografijų sudaro šeši skyriai: Vaikys
tė, Kunigo kelias, Vyskupo džiaugsmai 
ir kančia (sovietų tremty), Kaišiadorio 
vyskupas. Vėl sovietų kalėjimuose, Trem
tinys pačioj savo tėvynėj. — (vade paste
bėta, kad 1990 m. Romoje buvo užvesta 
jo beatifikacijos ir kanonizacijos byla.

P Á T ! O DO COLÉGIO

L » U Â N ! A

Reino soberano 251 - 1795
Proclamação da independência 16 F a v 1918 
Restauração da I ndependência 1" MAR 1990 
Admissão á ONU

Išspausdinta 5.000 egzempliorių. Lai 
dų finansavo Msgr. Pr. Gaida Numatyta 
leidinį paskleisti visoj Brazilijoj. Žurna
las "Catolicismo", kuris duoda pirmų 
skelbimų, rašo, kad tai "Lançamento na
cional" — būtent tautinio pobūdžio 
sklaida.

Pirmasis egzempliorius numatyta 
įteikti Popiežiui, besilankančiam Brazi 
iijoj Eucharistinio Kongreso proga 
(6-13 apalio); paskui — per Brazilijos 
Vyskupų Konferencijų — 384 egz. Bra
zilijos vyskupams, kaip kuklutę išraiškų 
dėkingumo už jų per 10 metų oficialiai 
pravestų (birželio 14) "Maldos Dienų už 
Lietuvę". — O kur ir kaip pasiekti tas .

LETÔNIA

Proclamação da Independência 18 NOV 1918 
Restauração da Independência 21 AGO 1991 
Admissão à ONU 17 SET 1991

V SET 1991

ESTONIA
Proclamação da independência 24 FEV 
Restauração da independência 20 AGO 
Admissão à ONU 17 SET 1999

1918
1991

beveik 7.000 Brazilijos parapijų ir tuos 
10.000 vienuolynų, kur itin 38.789 se
selės meldėsi už Lietuvų ir, jei pažintų, 
tikrai melstųsi ne tik už arkiv. Teofi
liaus beatifikacijų, o ir j jį patį kreiptųsi?

SP. 01.X.91
Pranas Gavėnas 

ÍPÃTOÜODÃMXS

ATGAUTOS NEPRIKLAUSOMYBĖS VIEŠAS MINĖJIMAS.
Padėkos pamaldos gretimoj P. José de Anchieta bažnyčioj, lietuvių pasiaukoji

mas Švč. Dievo Motinai Marijai, civilinis laisvų Lietuvos, Latvijos ir Estijos tautų 
prisistatymas kitoms laisvoms tautoms, dalyvaujant etninėm grupėm su savo vė
liavom ir tautiniais rūbais. Numatytas ir vienos kitos valstybės konsulas ar diplo
matinis atstovas.

DICIONÁRIO

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

- 60 METU SUKAKTUVIŲ -
PADĖKOS MIŠIOS

Bus laikomos mišios Sv. Juozapo parapijos bažnyčioje, Vila Zelinoje, 
spalio 27 d. 11:00 vai. ryto.

Maloniai kviečiame savo narius, draugus bei artimuosius gausiai dalyvauti.

Per Mišias prisiminsime mirusius sųjungiečius,

Sųjunga - Aliança
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