
Devintosios pasaulio krepšinio pir
menybės Kolumbijoje neseniai baigėsi.

TRYS AUKSO MEDALIAI 1 LIETUVĄ
Meisterio titulą, ir jau trečią kartą, iš
kovojo Sov. Sąjungos rinktinė, baigmi
nėse rungtynėse nugalėjusi Amerikos 
rinktinę 95-94. Jau pasekmė rodo,kad 
rungtynės buvo labai įtemptos ir per
mainingos. Paskutinėse sekundėse ame
rikiečiai dar turėjo kamuolį ir bandė 
mesti, tačiau metimas, deja, buvo ne
sėkmingas. Nesėkmingas buvo ir visas 
jų pasirodymas (amerikiečiai pralaimė
jo dar ir prieš Ispaniją), nes jų rinkti
nė buvo sudaryta iš antraeilių studen
tų.

O Sov. Sąjungos, o taip pat ir kitų 
Europos kraštų rinktinės buvo pačios 
geriausios ir gerai paruoštos. Šios pir
menybės mums ypač įdomios, nes jo
se dalyvavo net 4 lietuviai: trys iš Lie
tuvos - už Sąjungos rinktinę, vienas 
- už Kanados rinktinę. Dar įdomiau, 
kad visi keturi pasirodė nepaprastai 
puikiai.

Leonas Rautinšas atstovavo Kanadą, 
priklauso Toronto L.S.K. "Aušrai", 
žaidžia už Syracuse universitetą. Vado
vavo Kanados rinktinės žaidimui, pats 
surinko daugiausiai taškų — 124 — ir

Trys Kauno ,,Žalgirio“ krepšininkai, padėję Sovietų Sąjungai laimėti V-tąsias pasaulio krepšinio pirmenybes 
ir j Kauną parvežę tris aukso medalius. Iš kairės: Valdas Chomičius, Arvydas Sabonis, Sergiejus Jovaiša.

Nuotr. R. Gaškoskelių Europos laikraščių buvo išrink
tas net į geriausią pasaulio penketuką. 
Kanada baigė šeštoje vietoje, nors tikė
josi geriau pasirodyti, ypač, kai kvali
fikaciniame rate nugalėjo Čekoslovaki
ją. Deja, dviejų taškų pralaimėjimas 
prieš Ameriką ir dar nelaimingesnis 
pralaimėjimas prieš Australiją palaužė 
jos moralę.

Sergiejus Jovaiša iš Kauno Žalgirio, 
nuo 1977 metų jau Sov. Sąjungos rink
tinės pagrindinis gynėjas, savo kišeniu- 
je jau turjs Europos meisterio titulą, 
Maskvos olimpiados bronzos medalį ir 
Sidabro medalį iš paskutinių pasaulio 
pirmenybių Maniloje. Sužaidė užtikrin
tai ir pasitikėdamas, ypač gerai gynė.

Arvydas Sabonis taip pat iš Kauno 
Žalgirio, vos 17 metų, pats jauniausias 
iš visų tų pirmenybių dalyvių. Du me
trai ir 13 cm ūgio, «r dar žada augti. 
Gal fiziškai dar nepakankamai stiprus, 
bet kamuolį jau puikiai valdo ir labai 
taikliai mėto. Prieš Kolumbiją sumetė 
28 taškus, buvo gerai įvertintas spau
dos ir rinktinės trenerio ir turi daug 
žadančią ateitį.

Valdemaras Chimičius, irgi iš Kauno 
Žalgirio, nustebino visus. Dar prieš ke
letą metų su sąjungos rinktine lankęsis 
Amerikoje, buvo iš tos rinktinės paša
lintas dėl formos nepastovumo. Sj kar-, 
tą sužaidė pasigėrėtinai ir išsklaidė vi-

sas abejones. Prie nepaprasto šuolio pri
sijungęs, jo greitis ir veržlumas tempė 
visus antpuolius, o puikūs metimai iš
tolo "kalė" taškus. Dėl kojos susižeidi- 
mo paskutinėse rungtynėse žaisti nega
lėjo, bet iki tol per 8 rungtynes savo 
komandos buvo surinkęs daugiausiai 
taškų — 122. Tik per paskutines rung
tynes jį pralenkė Myškin ir latvis Val
ter. Daugumos laikraščių ir žurnalistų 
buvo išrinktas j geriausią pasaulio pen
ketuką.

Taip pat lietuviai parvežė j Kauną 
tris aukso medalius, ir nenuostabu,kad 
keletos tūkstančių kauniečių buvo gė
lėmis ir entuziazmu sutikti.

Šias pirmenybes stebėjo buvęs "Li- 
tuanicos" krepšininkas ir teisėjas Rimas 
Gaška iš Midland, Michigan. Jo nuo
trauką čia dedame, o įdomūs aprašy
mai buvo "Draugo' sporto skyriuose. 
Taip pat reikia pažymėti, kad tų pir
menybių organizatoriai, sužinoję, kad 
Sov. Sąjungos komandoje yra trys lie- | 
tuviai, pakvietė Gilandą Mieželytę būti I 
jų oficialia vertėja. Ji nepagailėjo pa
stangų, kad jiems Kolumbija liktų ypač'
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Ts Aušros Nr. 29
RUSINIMO KELIAI

(Tęsinys iš praeito nr.)
Kartojasi variantas Muravjovo- Koriko, ku

riam net buvo statomi paminklai už diegimą 
“Šiaurės Vakarų krašte’* antrosios - rusų kal
bos.

O kaip gali būti ateityje? Nesuklysiu pasa
kęs, kad pirmosios - mūsų senosios lietuvių 
kalbos laukia dar senesnės - lotynų kalbos li
kimas pokario metų Lietuvos gimnazijose: iš 
pradžių ji buvo dėstoma kaip pilnateisis moks
las, vėliau jos valandos buvo vis mažinamos, 
kol ji visai išnyko iš mokyklų programų.

Štai keli sakiniai iš T. Motyliovos straips
nio “Kontaktų poezija’ , išversto iš Maskvoje 
leidžiamo žurnalo “Literatumoje obozrenije“ 
(“Literatūros apžvalga’) ir išspausdinto 1981 
m. rugpjūčio 8 d. “Literatūroje ir mene“: 
“Dar pirmaisiais Tarybų valdžios dešimtme
čiais sąjunginėse ir autonominėse respubliko
se ėmė formuotis inteligentai, įpratę ne tiktai 
kalbėti ir rašyti, bet ir galvoti rusiškai taip 
pat laisvai kaip ir savąja gimtąja kalba. “Kal
nų sūnus ir dvasia, ir mintimis, ir visa savo 

ku, nieko bloga, jei vienos tautos vaikai ar 
jaunimas geriau pažins kitos tautos bendra
amžius. Sų laiku ši draugystė vis stiprinama 
ir skatinama, o toliau, jau subrendus, žiūrėk, 
ir sumainomi žiedai su kitataučiais. Taip ši 
nekalta priemonė tampa labai pavojinga.

Lietuviai, atvykę į Rusijos ar kitų respu
blikų miestus ar miestelius, dažnai stebisi ra
dę skelbimus, kad telkiami darbininkai į Ig
nalinos atominės elektrinės ar Mažeikų naf
tos perdirbimo įmonės statybas. Tuo tarpu 
Lietuvoje raginama vykti i “komjaunuoliš
kas“, “spartuoliškas“ statybas toli į rytus 
nuo Lietuvos. Kas čia - nęapsižiūrėjiąmas, 
kainuojantis valstybei nemažus pinigus? Juk 
ar ne paprasčiau būtų, kad lietuviai vyktų į 
Ignaliną ar Mažeikius, o rusai ieškotų darbo 
savo krašte? Deja, tai iš anksto apgalvota ir 
gerai apskaičiuota priemonė tautų maišymui 
skatinti. Kuo daugiau to maišymo, tuo dau
giau mišrių šeimų.

Tam pasitarnauja ir karinės prievolės atli
kimas toli už Lietuvos. Dažni atvejai, kai jau
nuolis iš tarnybos grįžta ne vienas, o su rusai
te. Sūnus parodo savo tėvams marčią, bet 
kalbos tarp jų nebūna, nes marti nemoka nė 
žodžio lietuviškai, o tėvai - rusiškai.

Santuoka su kitataučiais labai retai atneša
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kalba taip pat rusiškai. Jie iš inercijos leidžia
mi j rusišką mokyklą. Ir štai rezultatas: gruzi
nas ir lietuvė išaugino rusiukus...

Mišrių šeimų pasekmės labiausiai bus jun
tamos ateityje. Juk tokių šeimų vaikai, netgi 
laiką save lietuviais, su savo tauta bus ne pil
nai susiję. Ir sunkių mūsų Tėvynei išbandymų 
metu, kada kiekvienam reikės apsispręsti, už 
ką aukotis, su kuo jiems eiti, jie eis ne už ne
priklausomą Lietuvą, o už tarybinę Lietuva, 
nes tik toji patenkina mišrios šeimos dvilypę 
prigimtį. Iš mišrių šeimų daugiausiai kils išda
vikų ir Tėvynės duobkasių. Štai tarybinis 
žvalgas Richardas Zorgė. Ne vien komunisti
nė pasaulėžiūra pastūmėjo šį vokietį šnipinė
ti Tarybų Sąjungos naudai, bet ir tai, kad jo 
motina buvo rusė.

O kokia padėtis šiandien?
Palyginus su kitomis tarybinėmis tauto

mis, lietuviai visada buvo gana atsparūs tauty
bių maišymui. Tiesa, tam daug įtakos turėjo 
religija. XIX šimtmetyje ir XX pradžioje ne
mažai lietuvių buvo sudarę mišrias šeimas su 
lenkais, nes lenkai katalikai, bet beveik negir
dėta, kad lietuvis būtų tuokęsis su ruse. To
dėl iki okupacijos lietuvio rusiška pavarde be
veik niekada nesusitikdavai.

Keturiasdešimt įnirtingos antireliginės pro
pagandos metų padarė savo: nors lietuviai ir 
laikomi religingiausia Tarybų Sąjungos tauta, 
bet religijos įtaka, palyginus su praeitimi, la
bai sumažėjo, tuo pačiu sumažėjo ir religijos, 
kaip kliūties trukdančios sudaryti mišrias šei
mas su kitatikiais, vaidmuo (dar dažniau - 
su visiškais ateistais). Štai jums dar vienas pa
aiškinimas, kodėl dabar taip mirtingai kovo 
jama su tikėjimu.

Iš kitu respublikų mišrių šeimų skaičiumi 
gausios Ukraina, Moldavija ir Latvija. Mus 
ypač jaudina brolių latvių ateitis. Nejau ir 
juos ištiks prūsu likimas?

NORI SUFABRIKUOTI BYLĄSA 
OÕNAITÉS BROLIUI

esybe esu rusas, ir be rusų kalbos, be rusiškos 
aplinkos, nėra man gyvenime nieko artimo — 
rašė Efendis Kapijevas“.

Štai jums gairės, į kurias turi orientuotis 
mūsų inteligentai, mūsų rašytojai, pagaliau 
mūsų tautiečiai.... Aš manau, kad komenta
rai nereikalingi.

Bet ne vien tik tokiu keliu siekiama įlieti 
Tarybų Sąjungos tautas į “matūšką Rusiją“. 
Svarbiausias vaidmuo čia skiriamas tautybių 
maišymui per mišrias šeimas ir tam sudaro 
mos pačios palankiausios sąlygos.

Mišrių šeimų atsiradimo mūsų krašte prie
žasčių yra įvairių. Dalis rusų ar kitų tautybių 
atstovų, gyvenančių Lietuvoje, tuokiasi su 
lietuviais arba lietuvėmis. Tai pats paprasčiau
sias ir nekalčiausias atvejis. Kad tas procesas 
intensyvėtų, dabar mokslo įstaigose - nuo 
vaikų darželių iki aukštųjų mokyklų - visur 
organizuojami internacionaliniai vakarai, su
sitikimai su kitų tautybių bendraamžiais.Ais

Dr. ALEKSAS KALINAUSKAS Dr. PAULO KALINAUSKAS
------------------------------------------------— ADVOGADOS ----------- ——--------------------------

, Invontárk), Despejo, Desquit», Divorcio, 
Processo Crime, Processo Trabalhista, Etc.
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ti kr a laimę ir harmoniją. Jų kiti įpročiai, pa
pročiai, tradicijos. Tai, kas lietuviui atrodo 
sava ir brangu, anam atrodys svetima, nerei
kalinga, net juokinga.

Lietuvoje kas ketvirta santuoka išyra. Ski
riasi ir lietuviškos šeimos. Bet mišrios šeimos 
išyra kur kas dažniau.

Nėra jokios abejonės, kad iš daugumos 
mišrių šeimų laimi tik rusai. Dažniausiai su 
mūsų tautiečiais tuokiasi rusai atvykėliai. Jie 
lietuvių kalbos nemoka, todėl šeimoje kalba
ma tik rusiškai. O tokių šeimų palikuonys 
dažniausiai save laiko tik rusais, nors kai ku
rie iš jų su lietuviška pavarde. Kai santuokinis 
rusas priverčia šeimą persikelti į Rusiją, tada 
šeimoje neiko lietuviško nebelieka.

Net susituokus dviem nerusam, dažniau
siai laimi rusai. Pavyzdžiui, lietuvė išteka už 
gruzino. Žmona nemoka gruzino kalbos, o 
vyras — lietuvių. O šnekėti reikia. Tad visos 
tokios poros šnekasi rusiškai. Vaikai su tėvais

Spalio 13 dienų saugumiečiai darė 
kratų Nijolės Sadünaités brolio Jono 
bute. Saugumiečiai buvo labai prieka
bus, paėmė daug knygų, religinių pa
veiksliukų, ypač kabinosi prie vieno 
vaikų žaislo, kuris buvo nudažytas - 
žalia, geltona ir raudona spalvomis. 
Nors spalvos nebuvo vėliavos eile, bet 
saugumiečiai kaltino Sadunų lietuviš
kos vėliavos laikymu. Manoma, kad 
saugumiečiai nori sufabrikuoti bylų 
keršydami Nijolei Sadunaitei. Jos pa
čios, bent pakolkas, liesti nedrįsta, gal 
dėlto, kad ji pasidarė labai žinoma 
laisvam pasaulyje. Iš Sibiro sugrįžusi 
Sadunaitė, niekur negalėjo gauti darbo. 
Dabar yra įsidarbinusi prie bažnyčios.

© Lietuvių šeimos kalba yra lie-
. tuvių kalba

mossas»?

DR. JONAS NICimCIUKAS
CIRURGIÃO DENTISTA

’ CROSP. 6049

R.Cap.Pacheco Chaves 1206 fone'273-6696

R. Itapeva, 49 - Cj. 35 fone: 288-4770
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NAUJA KARTA IR PARAPIJŲ METAI
Prel. Jono Balkūno mintys Lietuvių 
Bendruomenės 30 metų sukaktyje

Kas ketvirtis šimtmečio į pasaulį įsi
jungia vis nauja karta — naujos jėgos ir 
naujos viltys. Ji ateina j aplinką ir kul
tūrinę bei dvasinę būseną, kurią būna 
sukūrusi ankstyvesni o ji karta. Tačiau 
jaunieji žmonės ne visa priima ir ne visa 
paraidžiui pakartoja. Jaunoji karta daž
nai tiki, kad su ja prasideda pasaulis, o 
senieji mano, kad su jų mirtimi tasai jai 
pasibaigs. Nė viena karta visumos neap
rėpia ir ja negyvena, bet kiekviena turi 
savo problemas savus sąjūdžius, savo 
vargus bei rūpesčius, kurie kitoms kar
toms dažnai nesuprantami ar net klai
dingai priimami.

Štai, kad ir mūsų problema — prieš 
30 metu ji buvo lietuviško gyvenimo 
Amerikoje krikimo pradžia. Nutautėji
mas arba amerikonizacija vyko gąsdi
nančiu tempu. Todėl Lietuvių Chartos 
paskelbti dėsniai — lietuvybės išlaiky
mas ir tautos kova už laisvę ir nepriklau
somą gyvenimą — buvo naujos kartos 
su džiaugsmu priimta. To nematė seno
ji karta. Senos tradicinės bazės — ypač 
mūsų organizacijos ir parapijos — buvo 
pastovios ir turėjo nusistovėjusias gaires, 
kurios senosios kartos akimis pilnai pa
tenkino visus to laiko reikalavimus.

Laikinasis Organizacinis komitetas 
(Lokas), organizuojant Jungtinių Ame
rikos Valstybių Lietuvių Bendruomenę, 
svarstė parapijų įjungimą j naująją lietu
vybės gelbėjimo bangą. Bet buvo atsi
mušta į partines uolas. Aš siūlau — kiek
vieną parapiją pripažinti de facto ben
druomenės apylinke. Lokas paabejojo 
klausimo praktiškumu ir vieno balso 
persvara reikalą atidėjo (ad kalendas . 
graecas). Dabar po trisdešimt metų, vis 
daugiau ryškėjant tada padarytai žalai, 
buvo paskelbti Parapijų metai.

Parapijų veikla nėra tiktai religinė — 
ji yra ir moralinė, tautinė, pedagoginė, 

CONISA IMÓVEIS
-------------------- Instalada no Prédio “Grão Duque Vytautas"• Vila Bela
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visuomeninė ir kultūrinė. Tai dvasinės 
mūsų veiklos bazės, kurios išeivijos gy
venime, jei tinkamai tvarkomos, turi 
gal net daugiau reikšmės, negu turėjo 
Nepriklausomoj Lietuvoj. Be jų butų 
nyki dvasinė tuštuma, kuri verstų jieš- 
koti pakaitos pas kitataučius.

Parapijų metai
Visuomenė Parapijų metus sutiko be 

didesnio dėmesio. O vis dėlto paskelbi
mas yra labai svarbus tiek bendruome
nei, tiek ir pačioms parapijoms. Be ap
dairaus žvilgsnio dvasinės mūsų bazės 
— parapijos — gali tapti tuščiomis tvir
tovėmis. Dėlto visuomenei turi rūpėti, 
kad parapijos, kaip religinės bendruo
menės, išliktų tvirtomis atramomis. Iš 
kitos pusės, ir parapija yra atsakinga už 
savo pasyvumą, už nesirūpinimą savo
sios bazės lietuviškumu. Ji turėtų neuž
miršti, kad išnykus lietuviškumui, iš-i • 
nyksta ir pačios parapijos egzistencijos 
pagrindas. Dėl to tautinės parapijos už
davinys — išlikti ne tik krikščioniška, 
bet ir lietuviška. Kai kur išnyko parapi
jos, nes lietuvių kalba jose tapo tik kam
pininkė.

Parapijų metų paskelbimas pabrėžia 
bendruomenės veiklos tris dimensijas: 
lietuvybės išlaikymo, Lietuvos išlaisvi
nimo ir žmogaus teisių gynimo bei dva
sinės veiklos. Vertinkime dvasinės veik
los svarbą.

Prel. J. Balkonas

Tik pažiūrėkime j savo nutildytą tau
tą. Pavergtoje tėvynėje okupantas eina 
dviem kryptimis kovoje prieš lietuvių 
tautą. Pirmiausia jis mėgina sunaikinti 
tikėjimą, kad komunizme išauginta jau
noji karta neturėtų dvasinės atsparos ir 
būtų klusnesnė valdžiai. Antra, jis mėgi
na atskirai naikinti tautinius savitumus, 
atskirti tautines apraiškas nuo praeities, 
įpiršti susigyvenimą su ateistine ideolo
gija ir tautiniu susiliejimu su didžiaru
siais - su rusų tauta, kuri turi būti lai
koma globėja ir tikrojo gyvenimo palai
kytoja. Šis dviejų dvasinių vertybių nai
kinimas eina visu aštrumu ir intensyvu
mu, kad kuo greičiau pavergta lietuvių 
tauta įsilietų j tautų mišinį ir susinive
liuotų kultūriniu ir tautinio paveldėji
mo požiūriu.

Tauta tyli ir laukia
Tauta nutildyta, bet nenutildyti jos 

atstovai — mes. Nagrinėdamas okupuo
tos Lietuvos rezistencijos klausimą, 
prof. V. Vardys (Aidai, 1978 m., 7 ir 8 
nr.) tiksliai jungia katalikų rezistenciją 
su tautos likimu. Caro laikais kova prieš 
lietuvių tautą buvo vedama kartu su ko
va prieš jos tikėjimą. Šiuo metu komu
nistinis okupantas mėgina tas sritis pa
dalinti, kad lengviau galėtų valdyti.Bet 
pavergtieji tai supranta ir savo atsparą 
jungia, kartu gindami tikėjimą ir tauti
nius savitumus. O gindami tautiškumą, 
gina tikėjimą ir laisvę. Labai teisingai 
išvadas daro prof. V. Vardys, tardamas, 
kad "tos rezistencijos kova už teisę vie
šai ir be asmeninio pavojaus išpažinti 
tikėjimą, jos pastangos išlaikyti valdan
čiajai partijai bei valstybei nevergaujan
čią Bažnyčios instituciją turi epochinės 
reikšmės Lietuvos tautinės tapatybės 
išlaikymui. Tautos likimas priklausys 
nuo to, kiek tauta istorinio keitimosi 
vyksme sugebės išlaikyti savo autentiš
kumą ir nepriklausomą charakterį' . 
(Aidai 8 nr.).

ESS®

Nos oferecemos as melhores Casas e Terrenos nesta redondeza
Nossos advogados lhes orientarão, com prazer, em todos os negócios Imobiliários e

AGUARDAMOS SUA VISITA! Juntos tomaremos aquele Cafézinho/

Rua Santo Amásio, 327 - Vila Bela - (Esq. c/ Rua das Giestas, alt. ns 1.090) - Creci 22.140 
Fones: 274-9002 - 274-8187 - e 274-2192
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Pavergra lietuvių tauta žino, Kad jos p 
balsas viduje yra tik silpnas ginklas. Nu- 
tildyta tauta, jei neturėtų gyvybėmis 
rizikuojančių didvyrių, pasiaukojusių 
moterų, šventų kankinių, būtų pasmerk^3j^|^ 
ta sunykimui, susiliejimui su rusiška, <
komunistuojančia dvasia ir prarastų sa- 
vitumus, kurie šimtmečiais buvo mūsų 
tėvų ir senolių ginami ar atkovoti.

Pagaliau pavergta tauta žino, kad ji 
laisvajame pasaulyje turi savo atstovus, 
savo kančių liudininkus, ir laukia, kad 
jie šauktų pasauliui, visiems pavergtie- 
siems ir.kolonijomis paverstomis tauto
mis, maldaudami ne paguodos žodžių, : 
bet pagalbos jų kančiose ir jų laisvės J 
troškimų perdavimo tarptautinei opini-| 
jai. Mes esame nutildytos tautos atspa- | 
ra ir viltis. |

Parapijos kovos dalis
Parapijų metų prasmė yra sąmoninti 

visuomenę, kad parapijos yra tautos 
kovų integrali dalis. Parapijų metai yra 
dviejų linkmių gatvė. Jei atmeti religinį 
momentą, tautiškumas susilpninamas, 
oakertamos jo šaknys ir jis padaromas 
neatsparus šių laikų ideologinių bei tau
tinių kautynių arenoje. Atmesti religi
nį pradę iš tautinio gyvenimo reiškia iš
mušti tautai stipriausią ramstį jos nelai
mėse. Tautiškumas išeivijoje bus nelygi
namai atsparesnis, jeigu jis bus sujung
tas su nuoširdžia religine praktika. Ne
viltis ir nusiminimas daug mažiau palie
čia tikintį negu netikintį lietuvį, nors 
juodu būtų vienodo patriotinio laips
nio. Tvirtas pasitikėjimas Dievo pagalba, 
malda ir įsitikinimas, kad vykdoma Die
vo valia, yra stipresni ginklai negu karš
čiausi šūkiai, kurie sprendžiamuoju mo
mentu dingsta iš sąmonės.

Išeivijoje turime nemaža gerų lietu
vių patriotu, tačiau jie yra abejingi ar 
net nusistatę prieš religiją bei jos reikš
mę lietuvybės išlaikymui. Šie žmonės 
laiko būtina dalyvauti tautinių švenčiu 
minėjimuose, gerbia tautinę vėliavą ir 
tautos himną. Bet jie įsitikinę, kad reli
ginis kultas, kuriame ugdoma ir palaiko
ma tėvynės meilės ugnis, sujungianti ją 
malda j Tautu Valdovą, yra nereikalin
gas priedas. Bet dabar po 30 metų ben
druomenės gyvavimo mes matome, kad 
toks galvojimas ir mums ir tautai yra 
žalingas. Tą mato ir vis didėjanti lietu
viško jaunimo dalis. Atsistojame šiemet 
veidu j parapijas ir kartu su jais tiesia
me joms savo brolišką ranką, ryždamie- 
si parapijas globoti, stiprinti ir jungti j 
galingą tautinę šeimą.

Nežinia, kiek sunkumų dar reikės 
pergyventi, kiek vėjų ir audrų iškentėti. 
Vienybėje stiprybė. Dievo laiminami, 
žengsime su naująja karta į naujus laimė
jimus.

________ —. .----------- _..................... ........................................................
Kapiniu vartai. Bačiūnų kaimas, Šiaulių apylinkėj. B. Buračo 1928 nuotrauka

Halina Mošinskienė
VELIUMU NUOTAIKŲ SUSIMĄSTYME

Negaliu likti abejinga kai kuriems 
faktams įskaudinusiems mano humaniš
kus ir patriotinius jausmus. Todėl no
riu jais pasidalinti su lietuviais skaity
tojais.

išvakarėse, aplankėme abudu su vy
ru, pirmiausia (nes man arčiausia) a.a. 
Tėvo Jono Bružiko S.J. kriptą. Ten 
pat palaidotas ir jėzuitas Vladas Mika
lauskas. Netoliese, kitoje koplyčioje 
palaidoti ir prel. Kazimiero Miliausko 
palaikai. Jėzuitų koplyčią radau, kaip 
visada, užrakintą. Sargo jokio neradau. 
Pastačiau gėles prie uždarų durų, už
žiebiau žvakelę, pasimeldėme abudu.

Tarp kitko, dar kartą noriu primin
ti, kad prel. Kazimiero Miliausko pa
vardė yra visiškai kriptoje iškreipta - 
užraše yra iškaltas vardas Mns. Casimi- 
ro Wiliauchas. Nejaugi niekas negali 
tuo pasirūpinti, kad ištaisytų tą klai
dingą įrašą? — Jau ne pirmą kartą už
simenu spaudoje tuo reikalu be rezul
tatų.

Vicente Vitor Banys Lida.

Res.; 2744886
232=

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

Minnsombnnhas. tipo italiano e Alemão.

Juk kapų įrašuose lietuvių praeitis 
byloja. Nejaugi, dar visų jį prisimenan 
čių bičiulis ir brolis Kristuje, nėra vei 
tas atžymėti tikrąją pavardę? - Juk 
buvo lietuvis — labai nukentėjęs savo 
pašaukime, kai Lietuva buvo 1941 m 
okupuota.

Vėlinių dieną, anksti rytą, išsiruo
šiau su vyru j Morumbi kapines. Ten 
ilsisi palaikai mūsų žento motinos, te
tos, senelių. Ten važiuoju kas met nuo 
1977 m. pagerbti savo anūkų močiu 
tės ir prosenelių atmintį. Ir Motinos 
Dienos proga juos turėdama artume 
aplankau po velėna. Susigiminiavome 
dėka dukters ir jų sūnaus Volkerio 
Dettmer. Gerbėme vieni kitus ir drau 
ge džiaugėmės anūkais. Tai - vieninte 
Ii "giminės" artimi mūsų šeimai. Trum 
pai teko džiaugtis ta giminyste. Pirmo 
ji pasimirė žento motina Vanda, po 
dviejų metų jos sesuo, dar porai metų 
praslinkus ir kita sesuo, kurios palai 
kus sudegino krematoriuje, nei senu 
tei motinai nežinant, ir pelenus pa- ' 
skleidė okeano gelmėse. Vėliausiai pa-

Rua Coelho BarradasJCM ■ V. Prudente Fone: 2 74-06 7
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Dirigido pelo G.A.L. Coord Hercules* Celešauskas

ACONTECEU-
A T I Z A D O
Parabéns. Aos pais Tadeu e Silvia Macha

do e aos padrinhos Aríete e Jonas Silickas 
pelo batizado de Eduardo.

LITUANOS EM U B A T U B A
No fim de semana prolongado, um gran

de grupo de jovens, estiveram na cidade de 
Ubatuba, no Camping da “Praia Vermelha”. 
Dentre os vários acontecimentos, como o 
passeio dos "naufragatas". os cantos lítuanos 
chamaram atenção do público vizinho, que 
muito se admirou perante tanta vitalidade e 
degria da nossa juventude.

Pois é. mesmo num passeio descontraído, 
i juventude de descendência lituana aprovei
ta ^eus conhecimentos artísticos e mostra 
>eu valor, para os jovens que não tem esta 
jportunidade.

ESPORTE
'TIME MASOMNO LITUANO

Foi realizado o primeiro treino da rapa
ziada. da colônia, no último dia 07, (domin
go). na quadra do Colégio “Civitatis’Ç no 
horário das 8:00 às 10:00 horas. Participa
ram 13 futuros campeões:

Claudio Butkus
Alberto (Hilário) Lipas
Flávio Bacevičius
Vanderlei Buzian
Augusto Zaluba
Arnaldo Zizas
Bėra Dilys

DAINAVA -E.U.A. Momento no ensaio do curso para professores de danças folclóricas.

INFORMATIVO
DA

JUVENTUDE

Ricardo Indriūnas 
Sergio Popic 
Zé Roberto Cezario

Que estão contando com a sua presença, no 
próximo treino, que será no dia 14 de no
vembro, no mesmo horário e local (entrada 
da quadra, pela Rua Américo Vespúcio).

Gostaríamos que este grupo continue sem 
pre em ação, treinando bastante e cada vez 
mais forte, só falta a sua presença.

FORMAÇÃO DO TIME FMMNO
LITUANO

Algumas meninas estiveram apreciando o 
jogo dos rapazes, e surgiu a idéia de se for
mar um time feminino.

TAL A IDÉIA ESTÁ LANÇADA .
As jovens podem se reunir no mesmo ho

rário e utilizar a outra quadra disponível, e 
ainda aproveitar os conselhos técnicos da 
Profa. Rosangela, de Ed. Física do Colégio.

Vamos em frente.

EQOTE DE OOJSMO
Os jovens lituanos estão formando um 

grupo de “Ciclismo”, o qual já possui 17 
membros, que inclusive já estão providenci
ando até o uniforme, que são camisetas com 
as cores da Bandeira Lituana e escrito LITU
ÂNIA. Este grupo está a todo vapor, preten
dem treinar em feriados, fazer longos pas
seios ciclisticos e participar dos eventos rea
lizados em São Paulo, com intenções tanto 
esportivas, como para divulgar o nome da 
Lituânia.

A equipe ciclistica está sendo liderada pe- 
lo Claudio Butkus.

NR.44I1784) 1982.XI.11

VEM AI.
PRESTIGIEM

FESTA EM "PROL" DO JORNAL 
LITUANO "SPAUDOS BALIUS"

Olha aí moçada. Vamos participar 
deste almoço, afinal, a continuidade 
futura do jornal, depende da juventu
de. Vamos participar com nossa pre
sença.

Será no dia 21 de Novembro às 
12,30 horas.

AULAS DE LITUANO
Aos interessados em participar do curso 

de aulas de lituano, estas estão sendo minis
tradas na Ramovė, atrás da Igreja da Vila 
Zelina, todos os sábados, às 14:00 horas, 
pela profa. Eugenia Bacevičius. Atualmente 
possui uma base de 12 alunos, quem quizer 
aumentar este grupo, é só aparecer.

CHORASCADA DOS
ESCOTEIROS

É uma confraternização dos pais dos es
coteiros do Grupo Palanga

Será realizada no dia 14 de Novembro, 
na Estância Lituanika, em Atibaia

Informações com Da Eugênia,
Tel. 63-9343.

ESCOTEIROS, SEMPRE EM AÇÃO

Os jovens SKAUTAI estiveram na missa 
das 9:00 horas, na V. Zelina, liderados pelo 
J. Lipas.

IMPRESSÕES e REFLEXÕES. . .

Na semana de 22 a 29 de agosto que esti 
ve em DAINAVA, nos E.U.A., para fazer o 
curso de Vadovas vivi experiências que to
dos deveríam sentir, conhecendo a importân
cia de ser um lituano.

Os lituanos que lá conheci tanto no Cana
dá, quanto dos E.U.A., transmitem a impor
tância de seus sentimentos, trazendo no co
ração a dança, que é uma das expressões ar
tísticas de um povo.

Não senti fronteiras entre grupos e sim 
um relacionamento de todos para um traba
lho. Também nas horas de descanso todos 
se reuniam para o esporte ou a conversa, e 
à noite na fogueira mais uma vez um entro- 
zamento era visto nas canções folclóricas.

Das técnicas adquiridas de professores ex
perientes nos foi apresentado posturas para 
o desenvolvimento de cada dança, dando- 
lhes o seu valor, sendo sempre importante.

Para um relacionamento entre pessoas 
que estão dispostas a transmitir e receber 
idéias e perspectivas novas, não existe fron
teiras para aquilo que chamamos de velho 
que é a tradição, e essa tradição tão sensí
vel de um povo, marcado de tristezas, mas 
também de manifestações simples que é 
ver desabrochar uma flor na primavera.

Irena Martinaitytė
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- A Gazeta da Vila Prudente, em sua 
edição de 22/10/82, menciona aniversário 
de Terezinha L. Stankūnas.

Nas Palavras Cruzadas, premiada com 
um livro encontra-se Mirian Sitrikasi

E no artigo sobre história de Vila Ema, 
é citado o mérito do Padre Vito Kavolis, 
que permaneceu 12 anos como vigário da 
igreja daquele bairro.

- O corai “Volungė”, agradece a todos 
que colaboraram, para que a “Festa da Pri
mavera”, realizada no dia 24 p.p. na ‘ Litua
nika” fosse um sucesso; especialmente o em
penho da Sra. Vera e Sr. Jonas Tatarūnas.

Aproveitamos para desejar ao casal, boa 
e proveitosa viagem pela Argentina.

- O Coral “Volungė”, cumprimenta e 
deseja felicidades a ex coralista Suely Vas- 
gauskaité, que dia 7/10/82, contraiu matri
mônio com o Sr. Luiz Mambrini Jr.

Extensivos cumprimentos também à ex- 
coralista Eliane Korsakov, que casou com 
Abílio de Carvalho.

Felicidades aos novos casais.
Cumprimentos do ‘ Volungė” à Edina Ka

revičius, pela passagem do aniversário, no 
qual tomou-se noiva.

Saudades da ex coralista Sandra Saldyté 
Mažeikienė, que vive na Venezuela e nada • 
nos escreve. Aguardamos no “Mes” noticias 
da vida do casal e do país vizinho.

— O bar do Vito tomou-se uma referên
cia, e é conhecido até no exterior.

Na carta vinda de Uruguai escrevem: “re- 
cuerdo la simpatica barra de amigos del Bar 
de Vito”.

- O cine Vitória de S. Caetano do Sul,é 
bastante frequentado pelos lituanos locais e 
de Vila Bela, Alpina e Zelina.

Na semana passada, lá exibiu-se o filme 
“Caruagem de Fogo’, premiado com “Oscar 
s”.

Foi muito emocionante quando o artista 
principal, no papel de Abraham, declarou 
ser filho de judeu lituano.

— Teve prosseguimento o Ano das Paró
quias (Parapijų Metai), que na igreja S. José 
de V. Zelina, na missa das 16 horas, contou 
com a presença de fiéis vindos de mais lon
ge, que também participaram da conferencią 
encerrada com chá e petiscos.

- Regressou da viagem o vigário pe. Juo
zas Šeškevičius, que esteve na Lituânia por 
alguns dias visitando sua mãe enferma.

- Está ficando mais bonita a igreja de V. 
Zelina devido a ampla reforma a qual super- 
viziona o Renato Mendo.

— Antonio Baltušis, mais conhecido co
mo “Balta”, está curtindo o sol e as ondas 
de Ubatuba.

“Balta” ultimamente tem se destacado 
como pintor de camisetas com motivos li
tuanos.

— Cestabolistas lituanos, excurionarão 
à A varė nos dias 6 e 7; onde medirão for
ças com equipe local.

Patrocina esse encontro o Monsenhor

Pio Kagažinskas, que j««ta*Hente com Pe. 
Vito Kavolis são bastante conhecidos em 
A va ré.

- Em 23/11/1982, na Paróquia São Vi
cente de Paulo, Moinho Velho, Ipiranga, 
houve o Sacramento da Crisma.

Muitos lituanos via-se na igreja, durante 
a cerimônia presidida por bispo Dom Celso 
Queiroz,

Entre os crismandos encontrava-se a jo
vem Regina Šinkūnas, e seu irmão Mário 
Jorge Šinkūnas.

- Encnntra-se entre nós o ativo jovem 
Flávio Bacevičius, recém vindo da Colombia, 
onde se encontrava a serviço.

Mas, para o próximo dia 20, está de ma
las prontas para outra viagem maior que 
abrangerá a ilha de Chipre, e depois Iraque.

Num intervalo do serviço, visitará a irmã 
Beatriz que reside com sua pequena família 
em Huttenfeld - Alemanha Ocidental

Grande êxito na viagem e serviço a ser 
executado lhe desejam os jovens lituanos de 
São Paulo, e lembranças para Beatriz e seus 
familiares.

- Cartas vindas de Cerro, bairro de Mon
tevideo, escrevem que seguirem, no dia 28
de Agosto, para ginásio lituano “16 Vasario”, 
da Alemanha Federal, os jovens pertencen
tes a “Rintukai”: Diana Fornara e Jorge Du- 
bilevičius, para cumprirem bolsa de estudos.

Estudarão aproximadamente 10 meses, e 
de lá seguirão para E.U.A. e Canadá, onde 
se juntarão ao conjunto de danças folclórki. 
cas “Rintukai’, que participará do congresso 
dos jovens lituanos.

- Promete participar no “Mes’ , o estu
dante de direito José Luiz Kalinauskas, es
crevendo notícias da faculdade e da colonia.

Aguardamos ansiosamente a colaboração.

HUMOR
LÓGICA ÀS AVESSAS

Um escocês entra no bar e pede uma pinga
Quando o garçon lhe traz a pinga ele diz:
— Perdão troque-a por cerveja.
O garçon retira a pinga e na volta lhe traz 

a cerveja.
Tomando a cerveja, o escocês levanta-se e 

procura retirar-se.
-Desculpe-me Sr. diz o garçon, esqueces

te de pagar a cerveja.
- Eu não esquecí, pois recebí a cerveja em 

troca da pinga.
- A troca houve, mas o Sr. no caso não 

pagou pela pinga.
— Claro que não paguei, pois eu não a to

mei, resmungou o escocês e se retirou.

CURSO t||| AUDIOVISUAL
DO IDIOMA LITUANO 

POR CORRESPONDÊNCIA
Facilidade de aprendizado — Acompanha fitas cassettes

Para maiores informações
Faixa Postal 4421 Paa Juatindiba, 28
O!()()() Sao Paulo. Sp Fone 273-0338 03124 Sao Paulo, SP
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ONDE O RIO XEXUPE

“Kur bėga Šešupė, kur Nemunas teka” 
são versos do poeta Maironis, que tornaram- 
se canto popular em toda a Lituânia. Tradu
ção de Rymanté Steponaitytė (Rio).

ONDE O RIO XEXUPE
Onde o Rio Xexupe e o Nemunas corre
É lá nossa terra, Lituânia bela
É lá que aram campos e falam lituano
E ouvem os prados a canção da Birute

Correm, correm nossos rios para o mar profundo 
E nossos cantos se espalham até o fim do mundo.

Onde as chagas vermelhas e verdes arrudas. 
Adornam as tranças de nossas irmãs 
Onde o cuco pintado seu canto entoa 
Vai lá, forasteiro, nosso lar acharás.

Onde chagas e arrudas e canção do cuco 
Nossas casas, nossos lares e a Mãe querida

Nos dias clarinhos da bela primavera 
Ou quando se ceifam as flores do campo 
E quando no frio descansam os prados 
A nós nossa pátria è sempre tão bela

Na colheita, primavera, quando aram campos 
Sempre linda, sempre cara, nossa Mãe Lituânia

Quando o sol se espraia ou céu encoberto 
Es Tu nossa terra, de nossos avôs 
Aqui o seu solo de suores regado 
Aqui a memória de seus ancestrais.

Nos bons tempos ou desgraça, sempre tão querida 
De lembranças tão repleta na alma ferida

Vytautas, Grande aqui já reinava 
E Cruzados em luta atroz derrotava 
Aqui liberdade foi bem defendida
Aqui nossa terra já foi e será

Onde Vytautas, o Grande defendeu o Vilnius 
Sempre foi e será a Lituânia nossa

A benção Altíssimo para a terra amada 
As nossas aldeias, jazigos de heróis 
De Pai o amor e a graça nos deste
Nós somos p ’ra sempre seus filhos diletos

Não nos abandone nunca, nem a pátria amada 
Tão amável e poderoso, pela eternidade
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.imire senele motina Anna Meczkows- 
ki miela, gera senelė sulaukusi 94 
m. amžiaus. Senelis daug anksčiau pa
simirė. Bet jie visi, išskyrus Vandą 
Dettmer, ilsisi bendrame kape. Atvy
kę, radome Vandos kapą jau aplanky
tą - didelis., bukietas geltonu — ilgesį 
reiškiančiu chrizantemų, įmerktas. 
Antkapio įrašo lentelė apvalyta. Tai
pogi ir seneliu kapas atlankytas ir pa- j 
našios chrizantemos siūbuoja vėjo gū
siu glostomos. - Kažkieno ilgesys juos* 
visus atlankė...

Ten pat kapinėse susiradau ir nese
niai mus visus palikusios A. A. Alek
sandros Bačelienės kapą. Vos jį sura
dau, nes dar iki šiol tėra cemento len
toje kapo 559 nr. Nėra nei vardo, nei 
gėlės... - Apsiverkiau...

Susiradau Editės Draugelienės ka
pą ir greta Dr. ELIZIEJAUS DRAU
GELIO. Editės bent įdėta plokštė su 
vardu ir pavarde, bet nelankomas ir 
užžėlęs. Kur liko artimiausi draugai? 
— Dukterys? — Gyva jinai daugeliui 
pasitarnavo, žinau. Tik nuopelnu nie
kas neiškėlė, tik dabar jinai — svetima.

Pagal kapu numerį susiradau ir a.a. 
Dr. ELIZIEJAUS DRAUGELIO kapą, 
ant cemento lentos — 1224. Nei gėlės, 
nei pavardės, nei pavardės Ateitininku 
Patriarko antkapy. Greta ilsisi Editė m 
Šiurkšti žolė užžėlusi ant abieju kape
liu kaip kokiu benamiu klajokliu. Gal 
gi jie čia ir tebuvo tokie? — Bet ties 
Eliziejaus Draugelio kapo prisiminiau: 
"Sic transit gloria mundi..." Jam, Am
žinybėje, taip, bet mums lietuviams 
išeivijoje, turėtu likti obalsiu, blėstan
čios tautos šviesos žiburys savo idėjo
mis ir jaunystės ©balsiais šaukiąs į iš
tvermę j Laisvos Lietuvos rytoju- — Ir 
liūdna, kai amžinybėje užgęsta šviesa 
tautos žadintoju.

Ir graudu matyti i dar graudžiau 
jausti, kad lietuviu "kolonija" Brazili
joje nebemoka ir nebesusipranta, kaip 
pagerbti savo didžiuosius vadus, bent 
tą Vėliniu dieną prisimenant savo Lie
tuviu Bendruomenės Steigėją, o Kata
liku Bendruomenė savo Patriarką — 
Ateitininku Sąjūdį sukėlusį? — Kur 
tieji "Sendraugiai"? Kur visi tie "Atei
tininkai" S. Pauly? — Visame savo pa
sirodyme Vėliniu Dieną?

"Butaforija" nieko ir niekad nepa
sieksime. Mumyse jau senai išdulkėjo 
iŠ sąmonės Lietuva ir kiti lietuviški pa
pročiai. Nėra reikalo vaidinti ir savo 
vad. "jaunimą" auklėjant. Jis absoliu
čiai nesusigaudo, kas yra lietuviškas 
ne. "Butaforija" remiasi teatro spėk- ' 
takliai.

Iš visu pasakojimu ir laiškų sužino
me, kad dabartinėje Lietuvoje, kur vi
sos krikščioniškos apeigos yra varžo
mos, visi susirenka Vėliniu vakarą ka
pinėse, to niūraus ir lietingo gilaus ru
dens ūkanose, ir sužiba tūkstančiai 
žvakelių šviesu, giedamas Lietuvos . 
Himnas, visi nusilenkia savo artimųjų 
Amžinam Atilsiui. Kodėl mumyse to 
vengiama? Kodėl vieną kartą metuose 
negalime išsižadėti "ilgo, laisvo savait
galio", kad viešai pagerbti savo arti
muosius, geradarius, veikėjus ir tuo pa
čiu susikaupti ties savo trumpalaike 
kelione šioje žemėje? — Mirties Ange
lo akyvaizdoje, mes esame tokie pat 
menki, kaip užgimę. Musu visų gyveni
mas bus sveriamas ne draugu, mus pa
miršusių, bet Apvaizdos teisme. Bet, 
čia žemėje, kol dar kuičiamės savo 
"dulkėse", musu maldos, prisiminimai 
mirusiųjų nuopelnus ir klaidas, yra di
delė parama VĖLĖMS Amžinybėje.

Apie tai niekas nepagalvoja, kai 
toks saulėtas ir viliojantis savaitgalis. 
Deja, visi nukeliausime Amžinybėn be 
išimties turto ir pasitenkinimo savo 
kasdienybe. Ir, kai paliksime čia, žemė
je, savuosius, tokius abejingus musu 
mirčiai, bus labai liūdna ir vieniša ke
lionė iki Amžinosios Ramybės meniu

Be reikalo apleidžiate ir užmirštate 
tuos, kurie gyveno dėl jūsų ateities, ju

Antanas Augustaitis

VĖLINIU DIENAI

Bėga dienos, bėga metai 
prabėgsiu su jais ir aš kartu. 
Prašvilps vargai, -it vėsu Iai. 
nuvargintas kas kart jaučiu?

Lėkė musu mielos dienos, 
kaip danguje palši debesėliai. 
Vienos linksmos, kitos liūdnos, 
linksmos bėga — greitai, liūdnos - 

pamažėliai.
Plaukė musu brangios dienos, 
kaip upėje vanduo.
Vienos lengvos, kitos sunkios 
kartais po kojomis akmuo.

Šiandien viską turiu širdyje, 
stovėdamas ant švento lauko. 
Kad ir aš esu, tam pačiarp. kelyje, 
kaip jie, čia viskas užbaigta tapo. 

■ • *Y <**' •

Vien kryžiai ir kapai, 
čia nesigirdi jokio balso. 
Viskas liūdi ir apmirę, 
čia sudužę indai skausmo.

Kas kapas — pavardė ir kryžius, 
o po juo kūmo palaikai.
čia mirtis visus amžiams užmigdžius, 
^viskas virsta pelenai.

Čia nėra barnių, nei žaislų, 
viešpatauja, gili tyla.
Kaip kada paukštelis be gaidų, 
sučiulba, kad čia teisybė Tikra.

Ne vienas tūkstantis ilsis čia, 
ir nei vienas iš jų negrjž.
Kaž-ką širdis jaučia, 
kokia paslaptis — kas pasakys?

Kapinynas. Si vieta šventu 
čia ilsis kurie gyveno, kaip ir mes. 
Bet ir mums ateis diena, 
kaip žvakės šviesa — gyvybė užges.

Ši vieta musų lauke, 
šiandien, rytoj, ir gal tuo j aus. 
Niekas nežino kuriame kampe, 
o gal tu o jaus mirtis pagaus.

Bėga dienos, bėga metai, 
neskaitant anų jaunystę puoštų. 
Pasiliks tik mano linksmybės ir vargai, 
dėl atminties, pridengti menku kapu.

= K U =
ç DAINUOJAM LIETUVĄ g 
| NAUJA |

r Lietuvišku liaudies dainų juostelė — | 
| Kasetė jausmingai įdainuota Edmun- g 
| do Kuodžio ir Jono Girijoto liaudies1'g 
| instrumentams palydint. g
g Gaunama V. Zelinos ir Šv. Kazimiero | 
g parapijose. 1
g Graži dovana kiekvienai progai.

kovose ir atsparume pavyzdys kartu 
kartoms. Savo įnoriuose terasite tai, 
ko nepraradote, o gyvenimas tėra duo
tas tik vieną kartą.

. • Esame didingos istorijos tauta 
ne tik laimėjimais, bet ir pralaimė
jimais — ne tik Žalgiriu, bet ir Kra-* 
žiais- DR. J. GIRNIUS

DU KLAUSIMAI LAIKRAŠČIO SKAITYTOJUI
1. AR ATNAUJINOTE ML PRENUMERATĄ ?

AR NETURITE GIMINIU - DRAUGU, KURIEMS 
GALĖTUMĖTE UŽSAKYTI M.L. ?

k.
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PATYLOM PRAĖJĘS KUN. PROF 
KAZIMIERO BEKSTOS VEIKLOS 
25-METIS, AMAZONEJQJE...

ii1 .J i

'4

15 LAPKRIČIO
BALSUOKIM UŽ LIETUVIŲ BIČIULIUS

SENADOR - ADEMAR DE BARROS FILHO - PDS - NR. 10
DEPUTADO ESTADUAL - ARTUR ALVES PINTO PDS - NR. 1229

REKOMENDUOJA BRAZILIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ

■ j>i r.-y.-r-

Po primicijų tuoj grįžo į Amazonijos 
džiungles ir dirbo tarp įvairių indėnų 
genčių, įvairiose misijų stotyse — Jau- 
aretė (prie Kolumbijos pasienio), São 
Gabriel/Tapuruguara (Sta. Isabel), Pari 
- Cachoeira.

Išmoko kelias indėnų kalbas. Paruo
šė pirmąjį elementorių Aharaibo indė
nams. Išvertė Šv. Morkaus Evangeliją 
j Tucano kalbąrvėliau irfVenezuelos pa
sienio indėnų Yanonami kalbą.

Įvairūs jo kateketiški raštai, trejomis 
indėnų kalbomis buvo naudojami lan
kant indėnų kaimus, bet nepasiekė at
spausdinimo. Surinko apie 40.000 žo
džių ir taip sudarė’pirmąjj Yanonami 
indėnų kabos žodyną.

Brazilijos federatyvinėje sostinėje da
lyvavo indėnų kalbų tyrinėjimo kursuo
se, o po to, įvairiais atvejais ir būdais 
perdavė turimas žinias kitiems Amazo
nėj ds misininkams.

Persikėlęs j Manausą, padėjo organi
zuoti Amazonijos Vyskupų tarp-kongre- 
gacinę kunigų seminariją, kurioje virš

...y.

Kun. Kazys Jurgis Bėkšta gimė 
pėdoj, 1924 m. gegužės 22 dieną.

Studijavo Klaipėdoj, vėliau — Šiau
liuose ir Vilniuje.

Visur pasižymėjo kaip skautas ir jau
nimo bei gamtos mylėtojas.

Vilniuje baigė Vytauto Didžiojo
Gimnaziją ir dalyvavo. Vilniaus lietuvių
"Varpo" chore. '

Vokiečiu okupacijos mėtais pateko 
j "Lietuvių-Statybos Bataljoną" vir tar
navo kaip vertėjas prie Leningrado.. 
frOntO. J .. ;

*. y . ...UUUII l\M i UVM III IMI IJ Yr IXM I IMJV w • i v

Vokiečių galybei bezlupgant, pasi-.,. dešimt metų duoda paskaitas apie kul-
..turines Antropologijos pritaikymą Ama- 

gy vendamas organizavo jaunimą į sk.au- ?onjjos pastoralėje.
tus. Buvo; pakeltas j NeumūnsteriO/— 
Kiel'io Vietininko laipsni o-vėliau j 
paskautininkus.

Matydamas jaunimo sunkią pokari
nę padėtį ir nežinodamasjcuo jaunu- ; 
čiams geriįų pasitarnauti, kun. Justinų 
Steponaičio paskatintas,įstojo J kun igų 
Seminariją Eichstãtte. ... ”?;*•

Pabaigęs Filozofijos studijas persikė
lė j Ensdprfo Saleziečių, naujokyną, 
kur po metų davė apžadus.

Po to, vienerius metus.dirbo jauni- 
mo persiauklėjimo — įstaigoje, M ari e n- 
hausene. 'v / <• . ■■■■■ ■ '.

Ten pravažiavo vienas Brazilijos mi
sininkas vyskupas, ir sužinojęs, kad . 
klierikas Kazimieras buvo pasiprašęs į 
Indijos misijas, bet nebuvęs išleistas, 
pasiūlė vykti pas indėnus,, Brazilijon.

Tai j vy ko 19 5ė m etaiIš N i te ro i7 ;. 
per ištisą mėnesį užtrukusios kelionės 
laivu, 195T m. sausio mėn. pasiekė 
Manausą..-^' '■••••. .

Porą metų dirbo su jaunimu Rio 
Negro Prelatūros Centre — São Gabriel 
das Cachoeiras. Po toz teologija studi- ... gijos svarbiausias tekstas ir piešinių al- 
javo 4 metus Pio’ XI Institute, Sanpau-.. bumas, kaip.tik šiuo laiku, 1982 m.
le. ........., Spalio mėn.,turėjo pasirodyti Italijos

Primicijas laikė Šv. Juozapo bažny- spaudoje (Editora Emi).
čioje Vila Zelina,'Sanpaule. '■ ' Besirūpindamas bendrai visų Brazili-

Klai

Beprofesoniaudamas, dar parašė ele
mentorių Tucano kalbai, ir tas buvo 
vietinės valdžios priimtas.

Be to, parašė elementorių Oro-Wari 
(Pacaas Novos) indėnams, Guajarė-Mi- 
rim, RO.. Vyskupijai.

Abunã,. RO, misininkų subuvime 
gavo uždavinį parašyti kašarari indėnų 
kalbos elementorių.

Tarp kitko;' paruošė kelis filmus 
(super-8), kurių keturis įsigijo Amazo-

.. nijos Universitetas, o vieną — Guajará- 
Mírim Vyskupas.

Keletas Jo rašinių buvo perspaus
dinti žurnale "Revista de Antropolo
gia", San pąu I e.

-Manaus mieste dabar dirba ir su čia 
atvykstančiais indėnais.

Turi surinkęs daug medžiagos apie
' Tukario indėnų religiją

Skatina, kad patys pamokytesni in
dėnai rašytų savo mitologiją ir viena 
tokia indėnų knyga išspausdinta portu
gališkai,, Sanpaule. *" v į

jdomu, kad Desana indėnų mitolo-

Muzika yra labai gera auklėjimo priemonė 

jos indėnų problemomis ir gerbūviu, 
kun. Kazimieras įsteigė "Conselho de 
Missionários Indegenistas', sutrumpin
tai vadinamu "CIMI", bet iš jo pasi
traukė, kada šis organizmas prarado 
savo pradinę orientaciją.

Kun. Petro Urbaičio prašomas, para
šė kelis lapus įspūdžių iš savo misijo- 
nieriškų dienų Rio Negro indėnų tar
pe.

"Saleziečių Balsas", keliais atvejais 
patalpino kun. Kazimiero misionieriš
kus aprašymus.

Kun. Kazimieras mielai skaito "M. 
Lietuvą", kitą tautinę spaudą ir pasi
klauso iš bet kur gautų lietuviškų mu
zikinių juostelių.

Jau porą kartų susitiko su kun.d-ru 
A.F. Bendoraičiu. Kartą teko "Gerojo 
Ganytojo" ligoninės koplyčioje konce- 
lebruoti ne tik su kun. Bendoraičiu, 
bet ir su kun. Šulcu ir kun. Antanu 
Saulaičių.

Mišiose dalyvavo Seselė Marija Ksa
vera (Emilija Šakėnaitė) ir d-ras Vytas 
Kiaušas. Tai gal pirmas, bet gal nebus 
paskutinis mūsų KETURIŲ DIDŽIŲ
JŲ Amazonijos Misininkų — Civilizato- 
rių, bei jų bičiulių tautiečių — toks su
sitikimas.

Kun. prof. Kazimiero Bėkštos pasi- 
šventusios veiklos Amazonijos indė
nams ir Kultūrinės Antropologijos dės
tymo 25-metis - šį kartą, praėjo paty
lomis, tačiau jai Dievas duos — už ke
leto s metų bus 30-metis. Ta pačia pro
ga sueitų ir kun. d-ro. Bendoraičio ir 
Seselės Marijos Ksaveros, 25-metis, o 
taip pat ir d-ro Vyto Kiaušo 10-metis 
- veiklos — Amazonijos padangėje.

Kun. P.M. Urbaitis
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MŪSŲ ŽINIOS
KRIIKSTYNOS mokoj

Praeitą sekmadienį, lapkričio 7 d. 
šv. Kazimiero parapijos koplyčioje 
kun. P. Rukšys pakrikštyjo Silvijos 
Bendoraitytės ir Tadeu Machado an- 
tragimj Eduardo vardu. Krikšto tėvais 
buvo Arletė Dilytė su vyru Jonu Silic- 
ku. Po krikštynų Silvijos ir Tadeu na
muose buvo šeimyniškos vaišės, kurio
se dalyvavo giminės ir artimi draugai. 
Silvija ir Tadeu, nors ir augina šeimą, 
tačiau vis dar dalyvauja aktyviai Ne
muno ansamblyje ir lietuviškoje veiklo
je.
VĖLINĖS CO VERDE

Pirmojo mėnesio sekmadienio pa<.i 
maldose Casa Verde dalyvavo daug pa
rapijiečių ne tik iš vietinės apylinkės, 
bet ir iš toliau; V. Zelinos, Bom Reti
ro ir Mokos. Marija Stankūnienė ir Fi
lomena Černiauskienė buvo sudariu
sios prisimintinų mirusiųjų sąrašus, ku
riuos mišių metu perskaitė kun. P. 
Rukšys. Poniom Marijai ir Filomenai 
širdingas ačiū už įdėtą darbą.
PADĖKA OZ TALPIĄ -■-z

Baixo de Lapa lietuviai ir keletas 
ne lietuviškų šeimų, kasmet, nuošir
džiai laukia kalėdojančio - namus, šei
mas laiminančio — kunigo.

Alfonso ir Konstancijos Vidžiūnų 
namai būna aplankomi pirmoj vietoj, 
nes po to, namų šeimininkas,p. Alfon
sas palydi kunigą j kaimynines šeimas 
Tokiu būdu galima daug kur suspėti, , 
sutaupant nemažai laiko. Už tą - ir 
pats kunigas ir vietinės šeimos lieka 
dėkingi palydovui.

Pagarbos ir padėkos verta yra Juo
zo ir Antaninos Bendžių šeima, nes 
jų svetinguose namuose įprastai įvyks
ta kalėdojimo užbaigtu vės, kad ir vė
lyvame vakare.

Paminėtinas daug kieno pageidavi
mas lietuviškų pamaldų Lapa — Boni- 
Iha — V. Anastácio — Osasco lietu
viams.

Be kalėdojimo ir lietuviškų mėnesi
nių (ar bent retkartinių) pamaldų nu
tautėjimo procesas gali tapti dar greit 
tesnis visos plačios apylinkės tautie
čiams, jauniems ir suaugusiems.

Šv. Kazimiero Asmeninė
Parapija

J. BUTRIMAVIČIU8
CIVIL Inventário, Despejo, etc. COMERCIAL: Falência, Cobrança, etc. 

TRIBUTÁRIA: Imposto de Renda, ICM, IPI
Rua Barão de Lguape. 212 - 4o and. s/45 • Liberdade Fone: 279-5937

Horário das 9:00 às 11:00 e das 14:00 às 18:00
Rua Campos Novos. 590 - V. Zelina - Horário das 19:00 às 21.00
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ELENA RICKEVlCiÜTÉ PIEPERIE 
NĖ
mirė spalio 23 d. plaučių uždegimu. 
Velionė buvo gimusi Raudondvary 
prie Kauno 1897 metų rugpjūčio 24 
d. 1935 m. ištekėjo už Julijaus Piepe- 
rio ir Brazilijon atvyko 1949 m. Gy-’ 
veno Sto. Andrė, Mokoj, I pi rangoj ir 
paskutiniu laiku Rudge Ramos — S. 
Bernardo do Campo.

Elena buvo labai pamaldi moteris 
ir mėgo skaityti. Gražiai sugyveno su 
vyru ir išaugino bei išleido j mokslus 
sūnų Julijų. Velionė daug metų sirgo 
meiliai vyro prižiūrima. Julijus, nors 
ir būdamas evangelikas, tačiau labai 
rūpinosi, kad Eleną lankytų lunigas 
su sakramentais. Dar per paskutini

SÃO PAULO: Centrinio pašto direktorius ir jo padėjėjai įteikia stambiausią šių metu premiją 
filatelistui Antanui Augustaiciui už Nepriklausomos Lietuvos pašto ženklų parodos surengimą.

Elenos gimtadienį kun. Rukšys laikė 
namuose padėkos mišias. Elenos svei
katai susilpnėjus, ir vyrui nebegalint 
jos tinkamai prižiūrėti, buvo paguldy
ta ligoninėn, iš kurios daugiau negrįžo. 
Buvo pašarvota Aclimação kapinių 
koplyčioje, kur egzekvijas atliko kun. 
P. Rukšys. Palaidota s. Paulo kapinė
se. 7-tos dienos mišios buvo atlaikys 
tos šv. Kazimiero parapijoj spalio 27

Elenos mirtį liūdi jos vyras Julijus, 
sūnus Julijus, marti Daiva ir anūkai 
Marcia bei Rikardas. Uoliam ML skai
tytojui ir geram bičiuliui bei jo šeimai 
šeiškiame gilią užuojautą.

ABC korės p.

JURGIS KAVALIŪNAS SūlCAICTU- 
VININKAS

Praeito sekmadienio mišiose C. Ver
de dalyvavo Jurgis Kavaliūnas su žmo
na Dominika ir vaikais Antanu bei Ele
na. Jurgis laimingai atšventė 50-tąjj 
gimtadienį. Kazaverdiečiai ir svečiai 
prisiminė Jurgį per mišias ir po to šir
dingai pasveikino. Kavaliūnu namuose 
buvo jauki šventė, kurioje dalyvavo 
taip pat Stepas ir Salome Narušiai — 
Jurgio krikšto tėvai. Jurgis Kavaliūnas 
dirba kaip taksistas su radio-taxi.

SKAITYK IR PLATINK
"MŪSŲ LIETUVĄ "

Ora. HELSA HERING
MÉDICA - GYDYTOJA

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

Fone: 265-7590
De 2a a 6a. das 8 às 12 hs. e das 14 às 18 hs.

KALBAMA LIETUVIŠKAI
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MŪSŲ ŽINIOS
SPAUDOS PIETOS

Spaudos pietų bilietai, nors kiek pa
vėluotai, jau atiduoti platintojams.

Bilietus galima gauti:
— Abejose parapijose
— Pas Šv. Juozapo vyrų brolijos na

rius
— C. Verde pas Mariją Stankūnienę
- Moinho Velho pas Magdalena Bui- 

tvydienę
— Parque das Nações pas Kazimierą 

Skarupskj
~ V. Anastacio pas Petrą Žarkauską
— SĄJUNGOJE — Aliança
Kas gyvena toliau, gali rezervuoti bi

lietus telefonu:
V. Zelinoj tel. 63-5975 ir Mokoj 
tel. 273-0338.
VISI DALYVAUKITE IR SAVO 

SPAUDĄ PAREMKITE .

B A Z A R A S
Lapkričio 20 ir 21 dienomis, šv, 

Juozapo parapijoj, V. Zelinoj buz ba- 
zaF.as. Šeštadienį pradžia bus 15 vai, 
o sekmadienį 8 valandą iki nakties. 
Rengia Lietuvių Katalikių Moterų 
Draugija.
užsimokėjo už ~ml"
Alfonsas PUPELIS 2.500,00
Anelė KALVINSKAITE 3.000,00
Adelė SIMANAVIÕIENÉ 2.500,00
Antanas GOLSKIS 2.300,00
Sonia MIŠKINIS • 2.300,00
Dr. Bronius SKADAS 4.500,00
Alfonsas VIDŽIŪNAS
Pranas ANDRIUŠKA
Vincas TŪBELIS
Izidorius NAVICKAS

2.300,00
2.300,00
2.300,00
5.000,00

DR. BRONIUS SKADAS■ * , ,

Mielam ML skaitytojui ir rėmėjui širdingai dėkojame 
ir linkime sėkmės.

Administracija

LIETUVIU SĄJUNGOS-ALIANÇA 
METINĖS

Lietuvių Sąjunga—Aliança atšven
tusi, pereitais metais Lapkričio mėn. 
, savo gyvenimo ir veiklos penkias
dešimtmetį, ryžtasi ir šiais metais 
savo Metines atšvęsti Lapkričio 
mėn. 27 dieną, šeštadienį20 vai. su 
savo nariais ir kviestaisiais svečiais. 
Šventės programa ir kitos parengi
mo smulkmenos bus pranešta vėliau, 
Prašome jau iš anksto ruoštis Lietu
vių Sąjungos—Aliança metiniam su
sitikimui. Valdyba

\ - ■* ■ ■ ■

DĖMESIO, SĄJUNGIEČIAI
Lietuvių Sąjungos-Alianęa Valdyba, 

švenčiant savo gyvenimo ir veiklos me
tines, nutarė prisiminti ir pagerbti mi
rusius Mišiomis Vila Zelinos Bažnyčio
je. Tad, visi nariai, mirusiųjų giminės 
bei bičiuliai, kviečiami dalyvauti Mišio
se, kurios įvyks Lapkričio mėn. 21 d, 
— sekmadienį — 11 vai.

Valdyba

DĖMESIO!
PARQUE DAS NAÇÕES
antram sekmadienį, lapkričio 14 d. lie
tuviškų pamaldų nebus. Seselių mokyk
la bus užimta dėl rinkimų.

LIETUVIŲ KATALIKŲ ŠV. ZUO 
2APO BENDRUOMENES NARIŲ 
ŽINDAI
VISUOTINAS BENDRUOMENĖS 
NARIŲ SUSIRINKIMAS '
šaukiamas šių metų lapkričio mėne
sio 28 dieną 17 vai. (tuoj po Lietu
viškų mišių) jaunimo namuose.

Programoje Valdybos pranešimai 
Naujos valdybos rinkimai.
Kandidatus į naują valdybą pra

šome pasiūlyti raštu iki lapkričio 
18 dienos.

L, K.Šv.J.B. Valdyba savo posėdy
je įvykusiam š/m. lapkričio 3 dieną, 
nutarė, kad bendruomenės nariai 
užsimokėję nario mokestį už 1979 
metus, bus laikomi bendruomenės 
nariais, jeigu užsimokės nario mo
kestį už 1982 metus. (Už 80 ir 81 
jie bus nuo mokesčio atleidžiami). 
Nariai nustoję mokėti nario mokes
tį prieš 1979 metus, jei norės būti 
bendruomenės nariais, turės paduo
ti prašymą įstoti iš naujo.
Angela Joteikaitė

sekretorius
K.J. Šeškevičius 

pirmininkas

Auka prisidėk prie lietuviškos 
spaudos išlaikymo!

M I Š I O S už gyvus ir mirusius spaudos darbuotojus

PIETŪS 12-30 vai. Jaunimo Namuose
LOTERIJA su originaliais tapytojų paveikslais

VILA ZELINOJ -JAUNIMO NAMUOSE, 

VISI DALYVAUKIME IR SAVO SPAUDĄ PAREMKIME
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