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Dėkoju Tau, Viešpatie, kad leidai man gimti Lietuviu . . . Nors ir išvydau pasaulį
šioje Atlanto pusėje, bet pamilau Lietuvą nuo vaikystės dienų. Dėkoju už tą didį
paveldėjimą: už brangiuosius tėvelius, brolius, lietuvių parapiją, bičiulių daugybę ir už
Lietuvos Vyčiuose surastą taurią ir mylimą žmoną, kuri nė kiek nemažiau sielojasi tėvų
kraštu.
Išgirdęs minint Lietuvos vardą ar jį perskaitęs spaudoje, susižavėdavau sielos gelmėse
dar vaikas būdamas. O gerasis Dieve, kaip galiu Tau atsidėkoti už tai, kad turiu garbę
vadintis lietuviu?
Raskite bent vieną kitą tokį kraštą, kuris taip garbingai ir humaniškai šaunių
kunigaikščių vadovaujamas valdė didžiausius Europos plotus! Raskite kitą gražesnę,
garbingesnę ir senesnę kalbą už mūsiškę! Suraskite ištvermingesnę šalį, tiek daug
iškentėjusią ir dar tebekenčiančią dėl savo egzistencijos! Nerasite kitos šalies darbštesnės
už mūsąją. Tik per trumpą nepriklausomybės laiką ji parodė pasauliui kiek daug laisvėje
padarė pažangos mokslo, meno, kultūros ir ekonominės gerovės srityse. Nerasite nė kitos
tokios gražios šalies laukais, kalneliais, ežerais ir miškais. Kiek ten daug gražių
mergužėlių kaip lelijėlių, ir vyrų, kaip ąžuolų? Nėra pasaulyje kitos tokios tautos, kuri
galėtų didžiuotis samanotose bakūžėse ir širdyse sukurtų gražiausių dainų gausybe.
Ir šiandieną pasaulio spauda nuolat mini lietuvių laimėjimus sporto, meno, mokslo
srityse ir mūsų pastangas tėvų žemei išlaisvinti.
Kantrusis Visagalis Dieve, šiuo paprastu rašinėliu noriu viešai išreikšti savo meilę
brangiai Lietuvai, nes jaučiu, kad ji yra manyje taip, kaip Tavo Sūnus dangiškoje
duonoje, nors esu tik smėlio dulkelezvėjo atpūsta į šią svetingą žemę. Taip norėčiau ją vėl
pamatyt! ir priglausti nors saujelę jos žemės prie savo krūtinės, kaip relikviją. Juk ji
palaiminta praeities didvyrių, laisvės kovotojų krauju. Lietuva man viską davė, kaip
giedama Vyčių Himne, todėl aš visą gyvenimą jai skiriu.
O Tu, brangioji Lietuva, esi Mindaugo Karalija,, garsiųjų kunigaikščių Kęstučio ir
Vytauto didžioji žemė . . .! Tu esi Donelaitis, Baranauskas. Valančius, Basanavičius,
Vydūnas, Kudirka, Maironis, Čiurlionis ... Tu knygnešių, savanorių kūrėjų švyturys. Tu
Vasario 16-toji su Smetona, Grinium, Stulginskiu. Tu partizanų viltis, tremtinių
pagūoda. Tu naujo laisvės ryto aušra.
O man, Lietuva, tu esi saulelė motinėlėj. Nup pat Jaunystes .tu gsi mano laimės
spindulys. Tu visų mano darbų tikslas. Tu .
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Genezareto žvejai Simonas ir An
drius niekad nebūtų galėję įsivaizduoti
ir tikėtis, kad vienų gražių dienų koks
tai praeivis ims ir vienu žodžiu pakeis
visų jų gyvenimų. Perdaug konkretūs
žmonės buvo, prityrę gyvenimo vargų,
kad būtų galėję tokiai svajonei pasives
ti ir pirmam pasitaikančiam patikėti.
O kas gi atsitiko? . Praėjo Kristus ir
tarė:
"Eikite paskui mane". Ir anuodu, pa
likę tėvų su valtimi, samdinius ir žuvis,
pasileido paskui Viešpatj.
Kitų dienų pamatė muitininkų Levj
— ir sviedė pasiūlymų: "Ateik-su manim
Kristus ėjo statydamas savo karalys
tę. Gal jam reikėjo žvejų? O gal komer
cijos specialisto bei finansų ministério?
Turėjo jau prie pinigo palinkus) Ju
dų, — kuriam, matyt iš Evangelijos, kit
kas ir nerūpėjo. Betgi ir šj buvo pasišau
kęs — ir jam patikėjęs savo karalystės
paslaptis.
Tinkamiausias Kristui sekti, mūsų
manymu, būtų turėjęs — ir galėjęs —
būti anas padorus jaunikaitis, kuris nuo
pat vaikystės buvo užlaikęs visus įsaky
mus. Kristus, tiesa, juo susižavėjo, ir ma
loniai jį pakvietė; bet anas... nuėjo sau,
nusiminęs — ir liko prisirišęs prie savo
turtų.
Visas antgamtinis gyvenimas yra keis
tas, mums mažai suprantamas, paslaptį n
gas. Tuo labiau pašaukimas. Mes ir čia
dažnai... darytume kitaip.
"Kas būtų tikėjęs, kad tas padauža,
tas pramuštgalvis, kurs mums neduoda
vo ramybės, vienų dienų imtų ir stotų j
seminarijų." — dažnai kalba kaimynai;
ir mato, kad iš tikrųjų mokykloj yra net
geresnių berniukų, kurie, tačiau, seminarijon nestoja.,.
Pašaukimas, matyt, nėra kieno nors
nuopelnas. Tatai ir pats Kristus prime
na: "Ne jūs mane pasirinkote, o aš jus".
Pašaukimas — Kristaus dovana. Dova
na pačiam pašauktajam, dovana šeimai,
parapijai, bažnyčiai, bendruomenei, iš
kurios šaukiamas. Mat, kunigas "šaukia
mas iš žmonių tarpo ir pristatomas dėl
žmonių labo".
Kristus su mumis elgiasi tikrai nuo
stabiai: jis moka prisitaikyti prie mūsų
žmogiško silpnumo ir su netobulais jrankiais nuveikti nuostabių dalykų.
Per šventimus kunigas, tiesa, įgauna
nepaprastos galios; tačiau jo prigimtis
nepakeičiama — jis lieka ir toliau su priNukelta j 6-tų puslapį
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Liudininkų apklausa.
Dobravolskis Bronius, Vaęlovo, Svietino ministerijos skyr. vedėjas. Jis paliuiijo: Kartę IEŠMANTAS, neišleisdamas
s rankų, rodęs ar tai "Perspektyvose",
ir "Rūpintojėlyje" tekstą apie Tašken:o konferencijos nutarimą įvesti rusų k.
mokymą mokyklose nuo I klasės ir dar
beliuose. ( Iešmanto klausimus B. DO
BRAVOLSKIS atsakinėjo netvirtai,blašcydamasis.
Dalija MARTIŠIUTĖ.
G. IEŠMANTAS davęs jai skaityti
poezijos rinkinį, o iš prozos-"Rubiko
ną". Visą perskaityti neužteko sugebėimo — tai buvo sudėtingas filosofinis
Kūrinys. Dar mačiusi tris "Perspektyvų"
numerius, tačiau kas leidžia — nežinan
ti.
IEŠMANTAS jos klausęs, ar ji nega
lėtų, ką. nors atspausdinti.

Prokuroras stengėsi išsiaiškinti, kas
jai buvo įsimintina "Rubikone" ir kaip
supratusi, kad tai antitarybinė literatū
ra?
D. MARTIŠIUTĖ supratusi, kad ten
yra mintys, kurias negalima viešai reikš
ti.
MARCINKEVIČIENĖ. Ji pažįstanti
IEŠMANTĄ, kuris jos prašęs atspaus
dinti kažkokį rankraštį. Pamačiusi jtart ną tekstą, spausdinti atsisakė.
IEŠMANTAS Rimantas, Gintauto.
( EŠMANTO sūnus). Teisėjo parody
tus laiškus pripažino savais. Straipsnį
"Ką primena kareivio laiškai? " yra
skaitęs. Paralelių tarp jo laiškų ir straipsr. o yra.*
ŽVIRGŽDYS, Petras, Petro, Slavikų
bažnyčios zakristijonas. Pažįstąs P. PE
ČELIŪNĄ nuo 1968 ar 1969 m. kartu
c irbo ir kaiminystėje gyveno. Tarp jų
vykdavo pokalbiai politinėmis ir socia
linėmis temomis. Visose kalbose PEČE
LIŪNAS antitarybiškai nusiteikęs į kon
trargumentus reaguodavo sava pasto

Gruodžio 17 d.
Pagarsinami daiktiniai bylos įrody
mai. Daugiausia tai "dokumentai", pa
imti kratos metu, charakteristikos, įsa
kymai dėl atleidimo iš darbo, ekspertų
liudijimai, nelegalios literatūros charak
teristikos, recenzijos, R. KALANTOS
pomirtinės psichikos ekspertizės nuora
šas.

Prokuroro kalba.
Teisiamiesiems — V. SKUODŽIUI,
G. IEŠMANTUI ir P. PEČELIŪNUI pa
teikti kaltinimai yra labai sunkūs. Jie
kaltinami tuo, kad vedė antitarybinę
propagandą ir agitaciją; gamino, plati
no ir saugojo platinimo tikslu nelegalią
antitarybinio pobūdžio literatūrą. Jų
veikla kvalifikuojama Baudžiamojo ko
dekso 68 str. 1 d.
via nuomone. G. IEŠMANTO jis nema
Toliau prokuroras sumini faktus, per
tęs ir apie jų santykius nieko nežinąs.
skaitytus kaltinamojoje išvadoje. Visi
Atsakinėdamas j teisiamųjų klausimus,
trys kaltinamieji apjungiami per IEŠ
ŽVIRGŽDYS visai susipaniojo.
MANTO kūrybą. "Jie užmezgė tarpusa
STOSKELIŪNIENĖ Milda, Vaclovo.
vio ryšius ir ėmė aktyviai bendradarbiau
Ji pažįstanti Saulių-PEČELIŪNĄ, pra
ti. Prokuroro teigimu, kaltinimą remia
bėgomis mačiusi.pas vyrą. Kartą nugir
tik daiktiniai įrodymai. Po suėmimo,
dusi pokalbį apie religijos laisvę. Sau
"Perspektyvos" ir "Alma Mater" nebeliaus žodžiais, nesą religijos laisvės, o ji
išvydo gyvenimo šviesos. "Perspektyvo
tvirtinusi, kad taip nėra.
se" šmeižikiškai tvirtinama, kad Lietu
RABAČIAUSKAITÉ Aurelija, Napava okupuota Rusijos, kad rusinama,
leono. Ji pažįstanti IEŠMANTĄ ir PE
liaupsinami nusikaltėliai PETKUS, GA
ČELIŪNĄ. Kovo 17 ar 19 d. radusi stal
JAUSKAS ir visa eilė teistų nacionalis
čiuje "Perspektyvas", parsinešusi namo,
tų. Leidinyje "Alma Mater" teigiama,
bet neturėjusi kada perskaityti. Kiek
kad jaunimas neturi taurių tikslų ir gali
pavarčiusi suprato, kad tai kritiškos min
mybių įgyvendinti savo siekius.
tys, tačiau antitarybinių išpuolių nepa
Prokuroras pasiūlė V. SKUODŽIUI
stebėjusi.
6 m. griežto režimo lagerio ir 5 m. trem
STOSKELIŪNAS Juozas, Jono (iš
ties, P. PEČELIŪNUI — 3 m. griežto re
Punsko, LLR). Pažįstąs PEČELIŪNĄ.
žimo lagerio ir 5 m. tremties, G. IEŠ
Apie nelegalius leidinius PEČELIŪNAS
MANTUI 4 m. griežto režimo lagerio ir
buvo užsiminęs, bet jų nerodė ir nesakė,
5 m. tremties.
kas juos leidžia.
Povilo PEČELIŪNO gynimosi kalba.
KLAUSONAS Ferdinandas, Stasio.
P. PEČELIŪNAS, panagrinėjęs.liudi
Kino studijos Dokumentikos skyr. re
ninkų: ŽVIRGŽDŽIO, STOSKELIŪ
daktorius. Pažįsta Saulių ir žino, kad jis
NO, STOSKELIUNIENÉS parodymus,
PEČELIŪNAS, tik dabar. Susipažino
atskleidė jų prieštaravimus, įrodė, kad
1977 m. Nidoje poilsio namuose. Susiti
jais remtis nėra pagrindo. Kategoriškai
ko 4—5 kartus. Gavo reikiamos literatū
atmetė kaltinimą, kad 6 egz. buvo lai
ros.
komi platinimo tikslu, kad viršeliai yra
VENCLOVAITÉ Dalia, Vinco, inži
jo. Priminė, kad parengtinio tardymo
nierė. Pažįstanti PEČELIŪNĄ. Gyven
metu jis labai išvargo ir fiziškai ir mo
dama pas D. KERŠI UTĘ matė mašinėlę,
raliai, tačiau tardytojams nieko nepa
kuria spausdindavo KERŠIUTÉ. Apie
vyko įrodyti. Surinkta medžiaga nepa
nelegalius leidinius nieko negirdėjusi. ,
teisina 68 str. taikymo. Visa, kas paša-,
Pokalbiai sukdavosi apie produktų trū
'kyta kaltinamojoje išvadoje ir prokuro
kumą ir jaunimo moralę.
ro kalboje, tėra tik prielaidos. Absoliu
ALIŠAUSKAS Vladas, Prano, Prof,
čiai neįrodyta, kad jis yra rankraštinių
techninės mokyklos meistras. Jis pažįs
tekstų autorius. Baigdamas kalbą, PE
tąs PEČELIŪNĄ. Apie nelegalius leidi
ČELIŪNAS tvirtino esąs nekaltas ir rei
nius išgirdęs iš tardytojo ir dabar iš tei
kalaująs išteisinimo.
sėjo. PEČELIŪNAS jam padėjęs mo
Doc. V. SKUODŽIO gynimosi kal
kantis.
ba.
KERŠI ŪTE Danutė, Vaclovo. Pažįs
Docentas kalbėjo 6 valandas. Teisė-'
tanti savo sužadėtinį Povilą PEČELIŪ
jas kelis kartus reikalavo kalbą trum
NĄ. Mašinėlę gavusi 1975-76 m.
pinti. Doc. SKUODIS tvirtino, kad
— Ką žinote apie nelegalius leidinius?
"jis nenusikaltęs valstybei. Čia esąs
— Aš turėjau 6 egz. "Alma Mater".
konfliktas tarp partijos, save keliančios
Radau pakištus po kilimėliu ties durivirš valstybės,ir manęs". Dėl Šios prie-
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>asties jis ir prašęs pakeisti teismo su
dėtį, nes visi partiečiai. Pagrįstai nelai
kydamas savęs TSRS piliečiu, spalio 1
d. parašęs pageidavimą, kad jį gintų iš
JAV advokatas. Prašymas liko be atsa
kymo.
Teisiamasis pabrėžė; kad jam nebu
vo leista pasikonsultuoti su advokatu,
kad po kaltinamosios išvados įteikimo
buvo atimta pagrindinė pagalbinė me
džiaga, skirta gynybai, o gruodžio 11
d. atimta pradėta ruošti ginamoji kal
ba. Nesu tikras, kalbėjo SKUODIS;kad
kaltinančioji pusė nepasinaudojo ja
ruošdama savo kalbą, ką supratau iš
klausęs valstybinio kaltintojo kalbą.
Toliau kaltinamasis plačiai komenta
vo kaltinimo išvados prielaidas, remda
masis faktais, įstatymais ir dokumen
tais. Tarp kita ko pažymėjo, kad lais
vės, ekonominių ir politinių klausimų
kėlimas negali būt; traktuojamas kaip
nusikaltimas — TSRS Koostitucija duo
da kiekvienam piliečiui teisę teikti pa
siūlymus ir kritikuoti. Doc. SKUODIS
gausiais faktais įrodė, kad prokuroro
kaltinimai nepagrįsti, tik subjektyvūs,
tik prielaidos. Kalti yra tie, kurie už
gniaužia kritiką, siekiančią kelti valsty
bės prestižą, stiprinti jos ekonominį pa
grindą. Baigdamas V. SKUODIS pasiū
lė jį išteisinti, o bylą perduoti Konstitu
ciniam teismui.
G. IEŠMANTO gynimosi kalba.
Teisiamasis savo ginamojoje kalboje
taip pat atmetė visus kaltinimus, kaip
nepagrįstus, neįrodytus, ypač pabrėž
damas, kad už įsitikinimus neteisiama.
Prokuroras replikos atsisakė.
Teisiamųjų paskutinieji žodžiai.
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klausomybes. Lietuvių imigra
cija yra viena iš jauniausių,
skaitant nuo to laiko (19-201
Šimt. sąvartos), kada prasidėjo
masinis kėlimasis į Ameriką.
Bet lietuviai yra pripažįstami,
kaip viena stipriausių ir geriau
siai organizuotis gebančių tau
tinių grupių, dar prieše pirmąjį
karą turėjusių savo parapijų,
savo mokyklų, savo laikraščių
ir knyginės spaudos. Tuo mes
galėtume tik pasididžiuoti.

Nepaisant vadinamo „Melt
ing Pot”, anot Glazer ir Moyni
han realistiško to laikotarpio
vertinimo „Beyond the Mel
ting Pot” veikale, ânglosaksiniai ir bespalviai amerikie
čiai
nepajėgė
sunaikinti
etninių grupių, kad jos užmirš
tų savo kilmę ir savo kultūrinį
paveldėjimą. Dalis čia gimu
siųjų nubyrėjo nuo savo kamie
no įsiliedami į pilką masę. Bet
visuomet liko ir stiprių vie
netų, susidariusių iš kelintos
kartos tautinių būrių. Jie no
rėjo žinoti ir sužinodavo savo
kilmę, savo kultūros paveldėji
mą iš tėvų ar senolių ir mėgin
davo atgaivinti tautinę — etni
nę dvasią bent nedideliuose
sambūriuose. Tai dar su pasi
sekimu, nes tvirčiau atsistojo
ekonomiškai, visuomeniškai,
sudarę stipresnius kaimynys
tės ryšius ir pradėjo net iš savo
mažų tvirtovių eiti į politinį
Amerikos
gyvenimą. Ą.
Sorrentino sako, kad italai dau
gelį grupių, klubų ir draugijų te
pajėgė sujungti Chicagoj e tik
1952 m. O čia jau buvo apie 80
ryškių etninių grupių. Tuo tar
pu lietuviai, lenkai, net kroatai
ar vengrai net pirmojo karo me
tu turėjo tautiškai .sąmoningų;
vadovybių, sugebančių padėti;,
savo kraštams atstatyti nepri
AN T IS O VLET I N Ė S
LAISVĖ IR ATSARGUMAS

Į klausimą, ,, ar etninės gru
pės turėtų organizuotis”, te
galimas tik teigiamas atsa
kymas. Jokia tautybė nėra
skolinga Amerikai už tai, kad ji
suteikė prieglaudą imigran
tams, nes visas šis kraštas yra
susikūręs iš imigrantų. Visos
tautinės grupės yra atidavu
sios ir atiduoda savo kultūrinę,
moralinę ir medžiaginę duoklę
su kaupu. Jos šį kraštą teisin
gai gali vadinti savo tėviške, o
šis kraštas visas tautybes turi
laikyti Amerikos kultūrinio,
ekonominio, pramoninio vys
tymosi ir laisvės pagrindu.
Stipriau Susiorganizavusios
etninės grupės, neatsižadėjusios savo tautinio identiteto, te
gali tik padėti Amerikai tikėti
savo ateitimi, nes tokios tau
tinės grupės išlaiko asmeny
bes ir pajėgumą kurti naują gy
venimą.
ŠYPSENOS LIETUVOJ
AUTOBUSAS Tl K PONAMS

Lietuvis konfidencialiai užklausia žydelį:
Povilas PEČELIŪNAS papasakojo a- Ką darytumei, jeigu staiga rusai
pie savo darbą, pagarbą knygoms; pami ' atidarytų mūsų sienas?
nėjo sunkią savo sveikatos būklę, taip
— Lipčiau j medį.
pat, kad jis esąs praktikuojantis katali
— 1 medį? Kodėl?
kas, niekada gyvenime nepardavęs sąži
- Kad manęs nesumindžiotų...
’
nės, nors buvo tokių galimybių ir jau
nystėje, ir dabar. Kas bebūtų, jis jaučia
si esąs teisus ir kantriai iškęs savo liki
mą.

_ Ponai, prašau eiti j priekį, - paragina šoferis keleivius autobuse Vilniuje.
_ Tarybų Lietuvoje ponų nėra, pastebi vienas keleivių.
— o autobusuose nėra draugų, — atkerta šoferis, — nes draugai... visi važinėja automobiliais.
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Ryžtingieji pasiekia daugiau ko už kitus - visur, ypač čia “di
delių galimybių” Brazilijoje.
Visi jrodinėjimai, kad svetimšaliui Brazilijoje durys į ateit; ir
iškilimą yra uždaros ar tik šiek tiek praviros - tai netiesa.
Čia, kas moka pritapti, sutampa ir viską išgauna. Reikia tik
drąsos ir ryžto.
Pavyzdys gali būti ir šio mūsų tautiečio, MELDUČIO LAUPINAICIO, knygos “Um reino clandestino na Amazonia” Brazilijos
Švietimo Ministerijoje įvertinimas ir užregistravimas.
Kitas atvejis — tai to pačio mūsų judraus tautiečio prasiverži
mas į įžymiųjų, labdaringųjų Brazilijos asmenybių eiles.
Meldutis Laupinaitis tapo “Kristaus Kryžiaus Kavalierių Ordi
no” komendatorius, o be to buvo dar pakviestas į pačios Organi
zacijos Valdybą.
Trečias, čia matomas, žmogaus įvertinimo dokumentas, tai
Parque São Lucas Policijos Viršininko kvietimas pasitarimams
tos pačios miesto dalies saugumo reikalais.
Be to, žinotina, kad šis mūsų tautietis nuo 30 metų reiškiasi
plačioje Brazilijos spaudoje straipsniais ir įvairiais leidiniais, o dar,
ir per radijo bangas garsina Lietuvos vardą.
Džiaugiamės pasiektais pasižymėjimais ir linkime p. M. Laupinaičiui ir kitiems mūsų veildesniesiems, ypač mūsų išmokslintam
jaunimui, įsijungti vis labiau į vietinę brazilišką visuomenę, visuo
met pasireiškiant patriotais lietuviais.
O šiaip, patartina visiems reikštis ir žodžiu ir raštu ir bendruo
meniniu dalyvavimu — kur ir kaip ir kada išeina, ir tokiu būdu įsi
gyti brangių pažinčių.
Neužmirština, kad Brazilija yra ypatinga “žeitų - žeitinių”
šalis.
Tas viskas, savo laiku, gali daugiau ar mažiau pasitarnauti Die
vo Garbei ir Lietuvos labui.
KPU
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IŠ "BRAZILIŠKOS ŠVEICARIJOS"
Sv. Kazimiero p-jo s klebonas ir ML-vos vyr. redaktorius, kun.
Pr. Gavėnas, liepos pabaigoj atsidūrė ligoninėj, kur buvo pagul
dytas su staigiu plaučių uždegimu - pneumonia Išgulėjo ligoni
nėj dvi savaites. Penkias dienas ir naktis, be perstojimo, jam py
lė tiesiai į venų skystus vaistus - “soro”, glukosijo, vitaminų, penicilinos ir nors litrą kraujo, kaip jis sako, “sangue indio ”. Ir
dar dieną ir naktį, visokių kitokių vaistų - tablečių. Išėjo iŠ ligo
ninės su įsakymu nors vieną mėnesį pailsėti ir atsigauti
Dabar kun. Gavėnas Campos do Jordão, Iš ten jis rašo:
Campos do Jordão — 1640 m. aukštumoj. Tai vadinama bra
ziliška Šveicarija. Nors nepalyginsi su tikrąja Šveicarija - su am
žinai snieguotom kalnų viršūnėm, švariais, kaip krikŠtolas, eže
rais, pušimis kvepiančiais ir plaučius tikrai gaivinančiais miške-,
liais, tačiau gražu ir čia. Grynas, švarus kalnų oras, gaivinanti sau
lutė, palangėj Šniokščiantis upokšnis, pavasarį sutikti besiruošian
ti gamta: pakelėj žydinti pienė, visur naujas atžalas leidžiančios
hortencijos, šen bei ten žydintys dobiliukai, ant tako besigiminiuojanČios skruzdės... O vakare, vos saulei besileidžiant, dvejose
kūdrose kai varlės pradės koncerto repeticijas, tai negali atsigėrė
ti (nežinom, ar pas Sinatrą gražiau.). Ir atrodo tikrai nagingo di
rigento vedamos. Keli balsai užves, antai, vienam pirmosios kūd
ros kampe; Šiems betylant, pasigirsta keli balsai vidury; po jų kitam kūdros kampe. Tuomet įeina antra trupė — kūdra, tokia
pat tvarka ir ritmu. O fone, vos girdimas — sottovoce — atrodo
jaunučių chorelis: kvarkia nuolatos, be perstojo ir be nuovargio.
Tai koncertas, kokio São Paule už jokius pinigus negirdėsi. Ir. at
rodo, dar tik repeticijos.
AŠ, aišku, nelaukiu repeticijų galo - ir iškeliauju į sapnų kara
lystę.
Yra, kaip minėjau, dvi kūdros, kurias čia ežerais vadina. Jose
galima pažvejoti, ir laiveliu paplaukioti. Betgi tam jau reikia dau
giau jėgų.
AŠ dar pasitenkinu tik pasivaikščioti. Betgi pastebiu, kad dar
nesijaučiu pilnai “aš”. Man atrodo, kad mano kūnas — ne vienin
gas elementas, o keli gabalai, kaip nors surišti, kad nepasimestu,
Nukelta į 5-tą puslapį
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LAIŠKAS IR ŽINIOS IS RIO

TĖVŲ DIENA
R io de Janeiro, 1981.8.8 d.
Mielas Kunige Petrai,

Buvo gražiai paminėta Tėvų Diena,
sekmadienį, 9. VII lz Sąjungoje.
rėvelį, šiandien ši diena, paskirta,
Minėjimą atidarė pirmininkas p. A.
Suteikti tau medy žodelį.
Senai Jūsų nemačiau ir nežinau,kaip
Kad mano širdis tau taptų atvira,
Jums sekasi. Kartais randu "M. L " žinu Bumblis; ponia Dutkienė pasveikino vi
sus tėvus.
Svetimoje šalyje palengvinti vargelį.
tę pasirašytą KP U (gerai, kad ne GPU)
Labai skaniais valgiais vaišinosi pilna
ir iš jos darau išvadą, kad tebesate gy
Ir jau užgęso troškimai,
salė žmonių.
vas ir sveikas.
kaip žvakės šviesa.
Muzikantas Antanas Golskis su savo
Tur būt jau grįžote iš Brazilijos (sos
Tėveli, tik tavo prisiminimai —
dviem mokiniais — Eduardu Umaru ir
tinės), iš Esperantininkų Kongreso ir
Atsiskyrė nuo kūno siela.
Flavijų Bacevičium palinksmino daly
vėl dirbate Sv. Kazimiero parapijoje.
vius birbynių koncertu. Birbynė yra
Kai Jus paskelbėte, kad kun. Gavėnas
Jau per vėlu tavęs raudoti,
vienas.iš seniausių lietuviškų muzikalisusirgo, visi susirūpinome, bet tikiuos,
Atsiskyrei ant visados.
nių instrumentų.
kad jau sveiksta ir grįžo ir vėl gali dirb
Jau pervėtu tave apverkti,
Po to, dainininkai — K. Ambrozeviti Dievo ir Tėvynės labui.
nėra jokiems žodžiams vietos.
Čia naujienų mažai: vakar su p. Uršu čius ir p. Laurinaitis sudainavo kelias
Šiandien be tavęs, aš vienas,
le buvau pas inž. Audenį. Vargšas para daineles parodydami, kad buvo ir tebė
ra dar labai geri dainininkai.
žiūriu į berybę, į plaukiantį debesėlį.
lyžuotas nuo juosmens iki kojų, jų ne
Ponas Augustaitis paskaitė savo su
valdo. Protas 100°/o sveikas, bet atro
Kaip medžio kamienas,
praradęs kiekvieną lapelį.
do labai išvargęs. Kažkodėl jisai neatida kurtą eilėraštį apie tėvelį — "Prisiminus
rė apie 7 laiškų, kuriuos gavo iš giminių tėvelį". Jis sujaudino daugelių širdis.
Šio vardo užmiršti negaliu,
Vaišės tęsėsi iki vėlaus vakaro. Žmo
ir draugų iš USA. Jam tuos laiškus per
nors tu, manęs negirdi, nejauti.
nės šoko, šnekučiavosi ir linksmai pra
skaičiau ir pastebėjau, kad jisai pilnai
Ką mokinai, Širdyje turiu,
leido Tėvų Dieną^sekmadienį.
suprato kieno jie buvo rašyti.
mano išvaizda į tave panaši.
Mano šeimoje taip pat įvyko liūdnas
Eug. Bac.
faktas:
mano
vyriausioji
sesuo,
kuri
gy

Ne kartą užpykęs barei, mušei,
vena Vokietijoje, buvo operuota ir rado
kitaip nemokėjai manęs mokinti.
STOVYKLA "VILTIS** LITUANIKO
VĖŽĮ, žarnų vėžį. Užsiuvo ją ir ji laukia
Gal pats širdyje verkei,
JE — Liepos 11 — 19
mirties.
Galite
suprasti,
kaip
tai
mane
savąjį kraują bloškinti.
veikia. Toji liga nuskynė jau daug mano
Dvi dienas praleido stovykloj kun.
Ir tokia mokykla tavo laikų,
draugų, betgi musų šeimoje tai pirmas
Pranas Gavėnas. Pirmą dieną vakare tu
bausti vaikelį kančioms,
atsitikimas...
rėjome Joninių laužą kurį pravedė Gus
Pasaulis pilnas apvilinių klaidų,
Ponas Jonas Žaidys buvo operuotas,
tavo Czop iš. Argentinos i r kun, Gavėkad nepakliučiau pinklėms skaudžioms.
turėjo apendicitą. Operacija buvo pada nas. Daug kas gal pirma kartą išgirdo
ryta laiku ir jisai jau grįžo namo ir vėl
apie paparčio žiedo pasaką.
Dabar po tavo mirties,
dirba. Ponia Uršulė Gaulienė susilaukė
Prie laužo žaidžiant, mergaitės turė
Suprantu kodėl taip mokinai.
ketvirto pro-anuko. Jos sūnaus Kazimie jo pataikinti užmesti gėlių ir lapų vaini
Prieš mane svetimas rankos neišties,
ro duktė Nancy pagimdė liepos 29 die ką ant berniukų rankų, o po to — ieš
j— tai tavo mokyklos brangiausi turtai.
ną sūnelį, kuris gavo Rafael (lietuviškas koti paparčio žiedo.
Tėveli, kaip tu buvai geras ir mielas,
butų Rapolas) vardą.
Sekanti diena buvo susimąstymo die
rodei man gyvenimo kelią.
São Paulo-Guaružos fronte nieko nau na kurią pravedė kun. Gavėnas su te
i..ai būna nesunkus amžinas miegas,
jo. Žmona Halina skundžiasi, kad ponia
ma: "Kas esu aš". Kiekvienas galėjo suo Aggsčiaus ias te skiria laimingiausią vietelę.
Antonina b u v. Saurusaitienė jai neskam •žinoti koks yra jo paties charakteris,
bino, nepasirodė, bet man atrodo, kad
Vien kapas ir kryžius palinkęs, rodo tave;
kaip būtų galima pagerinti kreipimą j
jinai
gyvena
Sao
Paulo
priemiesty,
ar
/ame tėvelio kūno palaikai.
pozityvą linkmę ir kaip reikėtų išveng
tik
ne
Tucuruvi,
tai
nėra
taip
jau
lengva
Tėveli, rodą is i visuomet sapne,
ti neigiamumus. Tokie pasikalbėjimai
apsilankyti
Largo
Paissandú
.
Kartu su tavim gyvenu dažnai...
būtų labai naudingi ir tėvams, nes kiek
Skaitau dalinai, kad tai mano nuopel;
vienas pažindamas savo būdą galėtų su
rias, kad ji pasiryžo dar kartą ištekėti.
IŠ "BRAZILIŠKOS ŠVEICARIJOS"
prasti geriau vienas kitą, savo amžiuje,
Sakiau,
tą
žmogų
juk
pažįsti,
busi
namų
Manau taip pat, kad jau sen bei ten
ir daug pagerėtų santykiai tarp vaikų ir
šeimininkė, neturėsi kovoti dėl duonos
žydinčios žibuoklės, eukaliptai, pušys
tėvų.
kąsnio.
ir, bendrai, miškas, turėtų kvepėti,ta
Antra tema buvo apie berniukų ir
Prašau
perduoti
geriausius
linkėjimus
čiau aš jokio kvepėjimo neužuodžiu.
mergaičių draugavimą, apie šeimos su
kun.
Francesco
ir
kun.
Rukšiui.
Mano
Kaip nejaučiu ir natūralaus skonio.
kūrimą. Kas yra tikra meilė, jausmas,
seserėnas
buvo
Vasario
16
d.
gimnazi

B et ką bevalgytum — ar rūgštų, ar sal
emocija ir koks didžiausias Dievo pla
joje
ir
iš
ten
gavau
p.
Igno
Dubausko
dų —, gtrodo lyg kad kramtytum
nas žmogui.
marčios atvirutę.
gniūžtė šieno: burnoj tik kartu, ir jo
Didelė padėka psichologui kun. Ga
kio skonio nejauti. (Tiesa, šeino nie
vėnui už puikų paaiškinimą, apie visus
Jūsų
sunkumus, kuriuos turi pergyventi jau
kuomet nevalgiau, bet įsivaizduoju,
JEP.
nuoliai kai turi peržengti slenkstį nuo
kad tokia sensacija būtų). Tai kokj
PS. Pastoviam musų korespondentui, p. .
vaikystės j subrendusį jaunuolį.
efektą padarė visi tie buteliai "soro"
adv. J.E. Petraičiui, reiškiame solidaru
(penkias kiauras dienas ir naktis) ir
Eug. Bac.
mo jausmus jo vyresniosios sesers sun
visokios tabletės, kurias, irgi dieną ir
kioje ligoje, kartu - dėkojame jam už
naktj, reikėjo imti ir užgerti pienu ar
taiklias ir aktualias žinias, žinutes iš
arbata. Dabar reikia grįžti j normalias
Rio.
vėžes. 0 tam reikia laiko. —
“ML” redakcija

6

6

MUSŲ

mirė Šimtametis darbininko

KEISTA, BET TAIP YRA
gimčiai būdingais trūkumais bei ydomis.
Jis galės prieš jas sėkmingai kovoti, jei
jausis, kaip apaštalai, kasdien Kristaus
šaukiamas.
Negalime mes kunigą pasirinkti pagal
mūsų skonj ar mūsų reikalavimus (kuni
gą tik Kristus šaukia). Mes tik galime
savyje ir kituose paruošti pašaukimui
tinkamą aplinką bei sąlygas ir, kaip pats
Kristus ragina, prašyti Pjūtięs Viešpatį,
kad siųstų daugiau darbininkų j savo
Pjūtį.
....... ........ .

..

'

........ MII H

Iš "Petras Per kūmas" knygos
YRA ŽMONIU...
Yra žmonių, kuriems nerūpi Dievas —
ir yra nelaimingi.
Daug kas įieško Dievo, bet nėra
kas juos pas jį nuvestų.
Daug miršta su liūdesiu širdy,
kad permažai girdėjo apie Dievą,
o juk Dievas yra visų Tėvas
ir geidžia visus išganyti.

Šiam tikslui Viešpats įieško
drąsių ir dosnių jaunuolių
norinčių būti jo pasiuntiniais.
Jis jų jieško krikščioniškose tautose ir
misijose;
jų jieško ir musų tautoj,
net ir mūsų tarpe, tremtyje.

Bet kiek jaunimo
atsiliepia į Viešpaties balsą?
Kiek auklėtojų
ugdo dieviškąjį pašaukimą?
Kiek tėvų
nori duoti Kristui apaštalų?
Ogi kunigas ar nereikalingesnis
už inžinierių
už advokatą
už gydytoją
už vaĮdžios pareigūną?...

SKAITYTOJAS
Du Bois, Pa., kovo 29 mirė Juozas
V. Markalonis, sulaukęs 103 metų.
Jis buvo gimęs 1878 kovo 6 Gaulė
nų kaime, Suvalkų gubernijoje. (Kur
toks kaimas yra, dabar tiksliai negali
me pasakyti). 1899 atvyko j Ameriką,
pirma sustojo Pittsburgh, Pa., o 1900
apsigyveno DuBois, Pa. Dirbo anglių
kasyklose.
| DuBois buvo atvykęs Darbininko
laikraščio įkūrėjas kun. F. Kemėžis ir
ten įkūrė Lietuvių Darbininkų Sąjun
gos kuopą. Toji sąjunga ir išleido Dar
bininką 1915 metais ir jį ilgai globojo.
Nuo pat pradžios Juozas Markalonis ir
skaitė Darbininką, skaitė daugiau kaip
65 metus.
Visą savo gyvenimą buvo aktyvus,
rėmė lietuviškus reikalus ir net Kultū
ros Židiniui paaukojo 1000 dol.
Jis paliko sūnų WilIiamą ir šešias duk
ras. Pas vieną dukrą gyveno ir mirė. Pa
liko 23 anūkus, 69 proanūkius ir 4 proproanūkius.
Vienas jo anūkas yra Juozas Marka
lonis, kunigas, pranciškonas, kuris jau
12 metų dirba misijose Brazilijoje.
Sūnus Williamas parašė Darbininkui
laišką, pranešdamas apie tėvo mirtį.
Laiške jis rašo: "Aš čia gimęs ir augęs,
bet iš to Darbininko išmokau lietuviškai gerai kalbėti, skaityti ir biškj rašyti".
Jis, sūnus ir dabar skaito Darbininką.
Redakcija gali mielajam Williamui pasa
kyti, kad rašo jis labai gerai — galima
suprasti mintį, sakiniai visai neblogi, o
rašybos klaidelių nevienam pasitaiko.
Jis dar atsiuntė kelias nuotraukas,
kurios nukelia žiūrovą j tolimą praeitį.
Darbininkas
1981 gegužės 1,

UŽSIMOKĖJO PRENUMERATĄ
UŽ "ML"
Nijolė ŽALKAUSKAS
Cr.1.000,00
Alberto PLENCKAUSKAS 1.000,00
Bronė ŠEŠELGIS
1.000,00
Norbertas STASIULIONIS 1.000,00
Petras GESEVIČIUS
750,00
Marė ŽUKAS
1.000,00
1.000,00
Jonas TYLA
Jonas JAKUTAVIČIUS
1.000,00
Jonas BAGDŽIUS
1.000,00

Bronislovas RUZINS KAS
už 1980 ir 1981
Juozas RATKEVIČIUS
Jonas-Emilija VOSYLIUS
Jozefą (Juzapina) >

2.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00

SPAUDOS VAJUS
Spaudos darbus parėmė:

Jonas-Emilija VOSYLIUS
Juozas RATKEVIČIUS
Jonas BAGDŽIUS
Bronislovas RUŽINSKAS

Cr. 500,00
500,00
1.000,00
3.000,00

Alberte ■ MaAalcmis,

vOwolis

per

ŽINIOS iŠ RONDONUOS

1981. Rugp. 8 d.
Mielas Kunigėli Urbai ti.

Jau virš trijų mėnesių nuo Jūsų apsi
lankymo. Iki šiol ypatingų pasikeitimų
čia neįvyko. Namuose turime 6 svečius
vokiečius. Vienas iš jų inžinierius, ant
ras meka n ikas. Jie pasilieka dirbti kai
po savanoriai. Kiti 2 vyrai ir 2 panelės
yra turistai. Jie praleidžia atostogas pas
mus. Dabar jie visi yra išvažiavę ke
lioms dienoms laivu-Hgonine.
Rugsėjo mėn. atvažiuoja Vokietijos
televizija ir turės darbo filmuoti namus,
abi ligonines ir paupių vaizdus.
Vokietukas Jurgen, kurj pažinote
jau senai grįžo į savo kraštą, Mūsų vys
kupas Dom Geraldo Verdier šio mėn.
15 išvažiuoja vienam mėnesiui į EuroČia turėjome karštų dienų, bet ačiū
Dievui buvo ir vėsių, o šiandien irgi
"friagem" apsilankė ir mus atgaivino.
Sveikata išsilaiko, darbo netrūksta.
Ratas sukas i, reikia taip pat suktis kar
tu su juo.
Sveikinimai ir linkėjimai draugams
ir pažįstamiems.

Sės. M, Ksavera

Jiems nuoširdi padėka (Adm.).

C Ora. HELGA HERING

J. BUTRIMAVICIUS
ADVOCACIA

CIVIL. ImmsitBrio, Despeįo, etc.
COMERCIAL: Falência,
TRIBUTÁRIA: Imoosto o® Randa. ICM, IPI
kua Bario de
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212 - 4o amcLs/45 - Liberdade Fone: 279-593 ?
Horióo das 9KM) às ll£0 e das 14:00 às 18:00

Rua Campos Nows, 590 - V. Zetiua - Hoeário das 19:00 às 2100

KALBAMA LIETUVIŠKAI

MEDICA
etc

HOMENS

- GYDYTOJA

SENHORAS

CRIANÇAS

KALBAMA LIETUVIŠKAI
Av. Euiina, 99 v. Stx Mana das 8 500 ės 12 h.
das 14 500 às 18 300
Fope: 265-7590
Rua Quartún Barbosa, 6 B. do Limão
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MŪSŲ ŽINIOS
KUM. D-RO. A. F. BENDORAiČBO
VEIKLOS2OTYJE
Šio mėnesio 12-tą dieną, Sv. Kazi
miero parapijoje susidarė provizorinis
20-čio paminėjimui ruošti komitetas.

Nariai: Silvia Bendoraitis Machado,
Tadeu Machado,
Ricardo Bendoraitis,
Ana Beatriz Bendoraitis,
Eugenia Bacevičius,
Kun. Petras Urbaitis.
Buvo nutarta panaudoti galimai visų
lietuviškų susibūrimų ir parengimų pro
gas kun. D-to Bendoraičio fotonuotrau
kų kilnojamosios parodos rotacijai.
Pirmoj i. tokia proga, atrodo, galės
būti Šilinės šventė, Mookoje, rugsėjo
13-tą dieną.

LIETUVA

Halina Mošinskienė

ESPERANTININKŲ KONGRESAS
BRAZILIJOS SOSTINĖJ
Nepaprastą įspūdį padarė iš 50 kraš
tų suvažiavę skirtingų kalbų, tradicijų,
kultūrų žmonės. Jie visi savaitės laiko
tarpyje galėjo broliškai sugyventi irta
pačia viena kalba susikalbėti.
Nuo pat ryto iki vidurnakčio vyko
įvairiausi posėdžiai, sportai, meninės
programos, dainavimai, bendri pietūs,
vakarienės, ekskursijos.
Taip pat labai didžiai pagarsino Lie
tuvą mūsų skautai nes jie patraukė vi
sų dėmesį. Gražūs lietuviški tautiniai
rūbai. Esperantininkai visi norėjo sužė
noti apie Lietuvą, apie lietuvišką kolo
niją San Paulyje ir visi minėjo Zamenhofo posakį apie Lietuvą: "Mano bran
gi, bet nelaiminga tėvynė", pasakyta
Londone 1907 metais.
Eug. Bac.

KUN. D-RO. AF. BENDORAIČIO
VEIKLOS 20-METYJE

SVARBI ISTORINĖ
FOTONUOTRAUKA
Kun. d-ras. A. F. Ben
doraitis su Rondonijos
teritorijos indėnuku ir to
laiko Brazilijos preziden
tu Castelo Branco.
Mūsų iškilusis Labda
ros Apaštalas, panašus j
d-rą Albertą Schweitzer),
turėjo pažinčių ir palaikė
tamprius ryšius ir su ki
tais augštais šio praeito
20-mečio valdžios parei
gūnais ir kultūros atsto
vais.

planuojama kilnojamoji paroda su
kun. Petro Urbaičio atvežtomis foto
nuotraukomis, iliustruojančiomis mū
sų labdaringojo tautiečio ir seselės Ma
rijos Ksaveros veiklą Rondonijoje.
Ieškomi savanoriai tą parodą organi
zuoti ir pravesti įvairiose mūsų turimo
se salėse ar dar plačiau.
Parodos ir parengimų pelnas bus sk

riamas, lietuviško kryžiaus įtaisymui
prie "Gerojo Ganytojo", ligoninės,Guajará-Mirim (RO). 20-mečiui įamžinti.
Pasidarbavusieji, ar bent dalis jų, ga
lės vykti kaip delegatai, į 20-mečio mi
nėjimą, pramatomai, 1982 metų liepos
pabaigoje.
Informacijoms kreiptis tel.:
273-0338.
' r m'i

ATLIEKAME
SPAUDOS

Į

DARBUS

GREIT - GERAI - PIGIAI
Rua Juatindiba, 28 — P.que da Moóca
03124 SÂO PAULO - Tel. 273-0338
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FÁBRICA

STYGOS NUTRUKO BALALAIKA NEBESKA^BĖSLL
Skaitau laikraštį Ėst. de S. Paulo "F<
lecimentos" skyriuje, randu Vaclovo
Černiausko vardą, užgęsusio Amžinybė
je, liko žmona, dukra ir sūnus, anūkai,
giminės... pažįstamieji draugai. Jei suži
nojau tik iš laikraščio pranešimo, tai
aišku, šiuo atveju esu nei giminė, nei
draugė šeimos, nei pažįstamoji. Tik, ats
tiktinai, Lietuvių Sąjungos - Aliança na
rė.
L. Sąjungoje visi mylėjo Vaclovą:
"Vaciuk, pagrok balalaiką... Vaciuk,po
kūtę, valsiuką... Vaciuk..." — Ir jaunat
viškas Vacys, grakštus, dailus savo smu
kiu ūgiu ir elegantiška išvaizda, džentel
menas elgesy, pasiėmęs balalaiką, savo
guviais pirštais išliedavo melodijų melo
dijas, įsismaginusiai publikai pritariant,
ypač, kai dar rasdavosi smuikas, gitara
ar būgnas...
' Pobūviai būdavo smagūs, tokie jau
kūs savo paprastume, nostalgijos pilna
nuotaika, ten už jūrų marių ir vandeny
nų likusios tėviškės.
Vienišos balalaikos virpėjime, Vacy
liejo j mus visas savo kuklias, neišdai
nuotas jaunystės dainas, savo prieraišu
mą nubėgusių tolyn gyvenimo dienų,
savo asmeninį džiaugsmą, kuriuo niek;
da nedrįso didžiuotis.
Širdies liga, jau anksčiau pakirto jė
gas. Bet ir nusilpęs, jis veržėsi j lietuvii
L. Sąjungos draugus, lyg ieškodamas
atgąivos, užkalbintas skųsdavosi: "Esu
sunkus ligonis..." O aš vis drąsindavau
"Ne ir ne. Atrodai gerai, tikėk neesi li
gonis..." Nes gi, jis vis buvo toks pats
tylus, kuklus, jaukus mūsų visų tarpe.
Deja, pačiame vyro tvirtumo amžių
je, Mirties Angelas nusinešė jj į Praam
žiaus menes, ir nebėra mūsų tarpe VA
LOVO ČERNIAUSKO...
Dulka kažkur užmiršta mylima bale
laika. Dulkės kasdieninio gyvenimo už
gož ir velionio vaizdą ir jo išgyventus
rūpestėlių rūpesčius. Jis užgęso.savo
trumpo išdainuoto gyvenimo valandas
šeimoje, visada pareigose, kaip vėjo m
pusta žvakutė.
• L. Sąjunga - Aliança neteko dar vie
no savo nario — nuoširdaus ir atsidavu
šio. Gretos retėja. Kas atgaivins Vaclo
vo mylimos "balalaikos" stygų virpėji
mą?
Kas? ...
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GUARDA-CHUVAS

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

Mim-sombnnhas. tipo* Italiano e Alemão

Vicente Vítor Banys Ltda.
BarradasJ04 • V. Prudente • Fone: 274-0677

Res.: 274488b
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LIETUVOS NACIONALINE
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

_____________

MŪSŲ ŽINIOS
CHORISTŲ DĖMESIUI
Šio mėn. 23 dieną, kas gali, yra laukiamas 11-tos valandos mišioms, V. ZeI inoje.
Po pamaldų bus ypatinga choro re
peticija.

SAVAITEI BĖGANT

f

Visi žinome, kad girtis yra negražu.
Niekas nemyli tu, kurie giriasi. Bet taip
pat tiesa, kad neminėti tiesos, arba ne
sakyti, nerašyti apie padarytus darbus
yra nereikalingas kuklumas. Apie mu
su kuklumu norėčiau pasakyti porą žo
džiu.
Kai pažiūri j musu laikraštį, kartais
susidaro įspūdis, kad yra mažai veiklos.
Kartais praeina viena — antra savaitė ir
nieko musu spaudoje nematyti. O vis
ti k žinome, kad tai čia buvo išvykusi
šokiu grupė, ten buvo veiklos posėdis,
kitur musu žmonės dalyvavo reikšmin
game susirinkime su vietine publika.
Visa tai, jeigu būtu parašyta, būtų
nevien malonu mums patiems pasiskai
tyti. Būtu paminėtas faktas, kuris atei
tyje gali likti visiškai užmirštas.
Jeigu jau kas kg pajėgė suruošti, pa
darė repeticijas, nuvyko, pasirodė, tai,
mažių mažiausia, tenka tai paminėti
mūsų spaudoje. Tai nėra kokia nereikš
minga propaganda, o tiktai eilinis dar
bo pripažinimas.
Dabar kyla klausimas, kodėl to mes
nepadarome? "
Labai dažnai tie, kurie užimti įvairiu
programų ruošimu, iš tiesų, neturi laiko.
Ypač jaunimas, jo gera dalis lietuviškai
nepajėgi, teisinasi, negali. Visa tai tik
dalis tiesos. Išaiškina bet nepateisina.
— Argi — norėčiau paklausti, - tame
šokiu vienete, tame chore ar toje drau
gijoje nėra nė vieno raštingo? Nereika
linga čia kokio žurnalisto ar rašytojo.
Užtenka, kad kas nors labai trumpai re
dakciją informuotu. Sakau trumpai: kas
įvyko, kur, kas dalyvavo, kokia buvo
programa. Kartais net užtektu atsiųsti
to minėjimo ar tos šventės programą.
Suprantu, kad parašyti šventės apra
šymo su visomis smulkmenomis dažnai
nesame tam pasiruošę. Parašyti tačiau
porą linijų — tai jau tikrai nesunkus
darbas. Garantuoju, užtai nereikės mo
kėti. Tai yra ... reikės dadėti voką ir
Cr. 12,00 pašto ženklą. Manau, kad tai
nedidelės išlaidos.
Redakcija negali visur siuntinėti pra
šymus, neturi net žmonių visų veikimų
aplankyti. Tačiau nepaminėti to, kas
daroma — tai tikrai negražu. O pas mus
veiklos tikrai daugiau, negu apie tai mi
nima mūsų spaudoje.
Alfonsas D. Petraitis

MUZIEJAUS IR ARCHYVO KOMIS!
JOS POSĖDIS

PASKUTI N t AUSI OS ŽINIOS
Planuojamas mūsų kun. klebono
Prano Gavėno, Campos do Jordão,dau
giau ar mažiau.organizuotas,aplanky
mas, galimai šio mėnesio 23-čią ar 30tą dieną.
Norintieji dalyvauti bendroje kelio
nėje, prašomi iš anksto pranešti Šv. Ka
zimiero parapijai.

RUGPIŪTIS - DVASINIU
PASAUKIMU MĖNUO
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8 de Setembro: aniversário de Nossa
Senhora e Mãe. O que você vai fazer
no aniversário da sua Mãe divina?
ZA\

sRX

Šio men. 25 dieną, 20 vai., Sąjungos
Aliança salėje, Rua Lituânia, 67, šaukia
mas Muziejaus ir Archyvo komisijos po
sėdįs.
Prašome visas lietuvių veikiančias or
ganizacijas prisidėti prie muziejaus ir
archyvo steigimo ir paskirti savo atsto
vą (us) prie steigimo komisijos.
Muziejus ir archyvas išsaugos lietu
vių kolonijos dokumentus, spaudą,kny
gas, meninius išdirbinius ir kitus kultū
rinius lietuviu kolonijos istorinės reikš
mės turtus.
Todėl jo įsteigimas yra toks svarbus
mūsų kolonijos lietuvybės išlaikymui.
Jonas Tatarūnas
BLB-nės P-kas.
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Šilinės Šventė

INICIATORIŲ SĄRAŠAS

Šiemet įvyks rugsėjo 13 dieną, su re
ligine ir tautine programa, kaip kad
kasmet, Šv. Kazimiero parapijoje.

1. Aldona Valavičius
2. Juozas Oiuvinskas
3. Anna Vera Tatarūnas
4. Jonas Valavičius
5. Alfonsas D. Petraitis
6. Jonas Tatarūnas
7. Kun. Juozas Šeškevičius
8. Jonas Jodelis
9. Angela Joteika
10. Kátaryna Bagdžius
11. Janina Valavičius
12. Kun. Pranas Gavėnas
13. Jonas Bagdžius
14. Bronius Šukevičius
15. Algimantas Saldys
16. Marytė Bumblis

Rugsėjo 8-toji, Švč. Marijos gimtadie
nis. Ką darysi dieviškosios Motinos gim
tadienio proga?

BENDRAVIMAS TARP IŠEIVIJOS
LIETUVIU
Siekiama išplėsti tarp atskirų kraštų
lietuvių išeivijoje pasikeitimų knygomis,
plokštelėmis, gaidomis, muzikos juoste
lėmis. Tokio pasikeitimo tinklo organi
zavimu yra susirūpinusi PLB Kultūri
nių reikalų komisija. Ši komisija dabar
rūpinasi išleidimu istoriko Vincento
Liulevičiaus knygos: "Išeivijos vaidmuo
nepriklausomos Lietuvos gyvenime".

MINUTOS DE SABEDORIA
Não critique.
Procure antes colaborar com todos, sem
fazer criticas.
A crítica fere, e ninguém gosta de ser feri
do.
E a criatura que gosta de criticar, aos pou
cos se vê isolada de todos.
Se vir alguma coisa errada, fale com amor
e carinho, procurando ajudar.
Mas sobretudo procure corrigir os outros,
através de seu próprio exemplo.

-x-x-x-

III TAÇA DAS NAÇÕES
Últimos resultados de futebol
Lituânia 3 X Chile 1
Itália 2 X Lituânia 1

RYMANTÈ STEPONAITIS
TRADUTORA
JURAMENTADA
LITUANO
Horário Comercial:
Teis.: 853-0026
881-7792

Das 19 as 21 horas:

R.Pedroso Alvarenga,
505. ■ ap.57 Tel:
852-0677. São Paulo

