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“Aušros” šauksmas
Pogrindžio spauda iš sovietų pavergtos Lietuvos
pasiekia mus slaptais, nežinomais keliais. Ji užsienyje
randa plačią auditoriją per laisvąją lietuvių spaudą,
kuri, kad ir neviską, tuojau paskelbia savo skaitytojams.
Be to, pogrindžio spaudos straipsniai, informacijos per
įvairias racjijo stotis pasiekia Lietuvą, kur pogrindžio
spaudos egzemplioriai eina iš rankų'į rankas, tačiau ma
sinta tiražo negali turėti. Ūžte ka tad Lietuvoje išleisti
vieną egzempliorių pogrindinio laikraščio ir pasiųsti
jį užsienih. Iš čia jis radijo bangomis grįžta į gimtąją ša
lį ir pasiekia daugelį gyventojų. Tuo būdu apie tikrąją
padėtį Lietuvoje sužino ir užsienis, ir Lietuva, nepaisant^
griežtos sovietinės cenzūros, saugumiečių armijos ir vi
so okupacinės valdžios aparato. Caro laikais lengva buvo
izoliuoti tautą — užteko žandarų ir karinių dalinių. Šian
dieną to neužtenka. Radijo bangos prasiveržia ir pro
didžiausias sovietų užtvaras, Mokančias Lietuvą izoliaci
joje, kuri prilygsta kalėjimu^ _ >rs sovietai labai slepia
sau nemalonius faktus apie suimtuosius, apie tardymus,
kalinius, persekiojimus, šventovių padegimus, kunigų
nužudymus. Afganistane žuvusius ir pan., tačiau pogrin
džio spauda viską išvelka viešumon.
AUGIAUSIA faktų apie esamą būklę Lietuvoje
paskleidžia “LKB Kronika”. Nuo jos stengiasi ne
atsilikti ir kiti leidiniai, kurie pateikia daugiau
idėjinių straipsnių bei samprotavimų, bet nestokoja ir
faktų. Štai pastaruoju metu laisvąjį pasaulį pasiekė po
grindžio “Aušros” 31(71) numeris. Jame gausu istorinės
medžiagos, kuri taip reikalinga pavergtos Lietuvos jau
nimui, neturinčiam lengvo priėjimo prie Lietuvos pra
eities. Vadovėlinė sovietų istorija, liečianti Lietuvą,
yra tokia menka ir taip iškraipyta, kad tos Lietuvos ne
daug belikę. Dėlto šioje'“Aušroje” yra įdėtas net JAV-se
gyvenančio istoriko V. Trumpos straipsnis “Nuo nepri
klausomybės netekimo iki jos atgavimo”. Kituose “Auš
ros” numeriuose buvo išspausdintas istoriko J. Jakšto
straipsnis. Tai rodo, kf pogrindžio spaudai šiuo metu
labiausiai reikia Bet lai dievlttiintelė reikmė. Pogrin
džio spaudai rūpi išvilkę .viešumon soviętų “žygdarbi?” ”
Pvz. straipsnyje apte^Matront^Anš^a'^i^k^lfa sovietų
elgesį su didžiuoju tautos poetu, su jo vadovauta kunigų
seminarija, kurios rūmai tebėra konfiskuoti sovietinei
kariuomenei ir panašiems tikslams, o ištremtoji semi
narija, vienentelė Lietuvoje, labai suvaržyta, turi sutilp
ti Kauno Švč. Trejybės parapijos patalpose. Maironio tai
nedžiugina, lygiai kaip jo nedžiugina ir antkapio įrašo
sužalojimas.
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Lietuviškoji išeivijos spauda su dr. J. Basanavičiaus “Aušra”, kuriai
1983 metais sueina 100 metų nuo pirmojo numerio išleidimo. V. Pra
naičio nuotrauka atspausdinta torontiškės “Paramos” 1983 metų kalen
doriuje.

keliu, matyti iš toje pačioje “Aušroje” paskelbto straips
nio apie nekaltai kalinamą ir kankinamą Antaną Ter
lecką. Jame “Aušros” bendradarbiai šaukte šaukia SOS
“Gelbėkime Antaną Terlecką!” “Jei pasaulis neišgirs šio
kalinio skundo, jei nepasipils reikalavimai išlaisvinti
šį laisvės kovotoją, jis gali žūti. Tada Tave, Vilniaus,
Niujorko, Vašingtono, Berlyno, Bostono, Dublino, Ro
mos, Paryžiaus; Londono ir visų pasaulio kraštų lietu
vi, grauš sąžinė: mes visi kalti būsime dėl šio ir kitų lie
tuvių, tebekalinčių .'.. Balio Gajausko, Viktoro.Petkaus.
Juliaus Sasnausko ir kitų gyvybių. Kova už jų gyvybę ir
laisvę — kova už Lietuvos gyvybę ir laisvę!”
PASIPRIEŠINIMO REIŠKINIAI LIETUVOJ

Dr. Kronido Lubarskio redaguojamas biuletenis “USSR
News Brief“ apie vėliausius įvykius Sovietu Sąjungoj praneša,
kad 1982 m. gegužės mėn. Vilniuje buvo suareštuoti keli par-,
eigunai: vieno Vilniaus instituto direktorius, Lietuvos TSR
Žemės Ūkio Ministerijos antrasis sekretorius ir keli kiti LTSR
ekonominės administracijos atsakingi vadovai. Nepatvirtinto
mis žiniomis, jie buvo apkaltinti bandymu išprovokuoti visuo
menę pro radiją ir televiziją. Jie, neva, bandė paruošti progra
INĖTOS “Aušros” numeryje paskelbta istorinė
mą apie Lietuvos atsiskyrimą nuo Sovietu Sąjungos. Jie buvo
medžiaga apie sovietinės kariuomenės siautėji
apkaltinti tautos išdavimu.
mą Merkinės apylinkėje. Nors tai liečia tik vieną
apylinkę, bet ji daugeliu atveju tinka ir kitom Lietuvos Tame pačiame biuletenyje, datuotame 1982 lapkričio 30,
pranešama, kad 1982 gegužės <9 per Vilniaus Lenino aikštėj
apylinkėm. Kitaip sakant, proporcine prasme, Merkinė
atvaizduoja visą Lietuvą. Rašoma apie 1944 m. įvykius.
įvykstantį paradą, vienas iš daugelio balionų sprogo ir iš jo išO
Straipsnyje, pasirašytame “Grupės dzūkų”, detaliai at
krito lapeliai, propaguojantys tautos apsisprendimo teisę Lie
pasakoti faktai apie lietuvių naikinimą. Vien minėtoje
tuvai. Ant ju buvo užrašytas šūkis “Rusai, šalin iš Lietuvos“.
apylinkėje buvo nužudyti 37 vyrai, kurių vardai ir pavar
Pagal biuletenio informacijas, Jonas Sadunas buvo prievar
dės žinomi. Dar daugiau buvo tokių, leurių pavardės ne
ta uždarytas psichiatrinėj ligoninėj š.m. lapkričio 18. Nepa
bežinomos. Surašytos ir vietinių kankintojų-žudikų pa
tvirtintomis žiniomis,šaltinis iš Lietuvos pranešė, kad Sadu
vardės (talkinusių sovietams): du rusai, vienas lietuvis,
nas po dvieju savaičių buvo paleistas. Mat, rašo iš Lietuvos,
totorius ir žydas. Tai šiurpūs faktai, įvykę ypač 1944 m.
buvo norima tik jj išgąsdinti. Jonas Sadunas nuo 1980 liepos
gruodžio 24, t.y. Kūčių dieną. Tos masinės žudynės turė
9, kai jo sesuo Nijole grjžo j Lietuvą (atlikus bausmę už Kro
tų būti žinomos visam pasauliui ir liudyti sovietų “mo
nikos dauginimą), negauna laišku bei siuntiniu iš užsienio. LIC
ralę”. Kad toji sovietų “moralė” ir dabar eina tuo pačiu
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Stanislawa Ketrzynskiego, I t., 1965, p. 60
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jamos istorijos planas, kur Žečpospolitos is-*
PRAEITIES LR DABARTIES PRIEŠY torija yra vien Lenkijos istorija, — Lietuvos
BĖS POVEIKIS AUŠRININKŲ ISTO
didžioji kunigaikštystė čia neminima, Ketvir
RIOGRAFIJAI
tame plano skyriuje, kur pažymėtas laikas
nuo Kazimiero Didžiojo mirties (1370) iki
Dr. Juozas JAKŠTAS
Žygimanto Augusto, L y. unijų laikas, kai
^/(Tęsinys iš praeito nr.)
Lietuva visokiais būdais jungėsi su Lenkija,
Abiem valstybėms ir visuomenėms suartė
kalbama vien apie bajoriškų teisių didėjimą,
jus, kilo garsusis lenkų daugsyk kartotas po
kai aukštuomenė įgijo neribotos įtakos vals
sakis: gente Lituanus, natione Polonus. Ši
tybėje. Žinoma, prospekto autoriai jau nema
taip jie prisipažino, kiti net didžiavosi lietu
tė skirtumo tarp lenkiškų ir lietuviškų bajo
viška kilme, bet vis dėlto pabrėždavo skirtu
rų, jų supratimu, vieningoje Lenkijos valsty
mą nuo lietuvių tautos ir laikė save lenkais.
bėje.
Lietuviai, prasti žmoneliai, daugiausia bau
Kalbant apie minėtą lenkų mokslo draugi
džiauninkai, jiems rodėsi tarsi kokia praeitis
ją, reikia prisiminti vieną lietuvišką bajorą
laikų liekana. Tarp dabartinės lietuvybės ir
P.K. Bagužį (jis lenkiškai rašėsi Bohušas).
garbingos Lietuvos praeities nenorėta matyti
Mums gerai žinomas 1806 m. minėtai draugi
jokios istorinės sąsajos. Šitokią sulenkėjusių
jai įteiktas jo prabešimas apie lietuvių tautos
lietuvių sampratą randame ir Adomo Micke
ir kalbos kilmę. Pažymėtinas tame praneši
vičiaus “Konrado Valenrodo’’ prakalboje:
me pageidavimas įsteigti Vilniaus universite
“Jau keli amžiai dengia minėtus įvykius (tub
te Prancūzijos keltų akademijos pavyzdžiu
būt lietuvių kovas su kryžiuočiais): nuėjo
tam tikrą draugiją, kuri rūpintųsi užrašinėti
nuo politinio gyvenimo scenos ir Lietuva...
lietuviškus žodžius, priežodžius, pasakojimus
Lietuva jau visiškai praeityje” (A. Mickevi
ir rinktų isenienas (J. Puzinas. Vorgeschichtačius. Konradas Valenrodas. Putino vertimas,
forshung und National bewusstsein in Litauišspausdintas Amerikoje, 1953, p. 86.). Tąį
en. Kaunas, 1935, p. 13.). Jau toks siūlomos
būdinga XIX a. pirmosios pusės sulenkėjusių
lietuvių draugijos sulyginimas su keltų, at
bajorų pažiūra. Tokiems priklausė ir A. MÍC’
seit, kadaise gyvenusios ir dabar Prancūzijoje
kevičius. Dabartinė Lietuva jiems atrodė ne
išnykusios tautos, akademija rodo ir tą bajo
ta kaimietiška, baudžiavinė, o lenkiška, bąjo
rą laikius lietuvių tautą jau nykstančią. Tai
riška. Šj teiginį patvirtino pats A. Mickevi
nebuvo vien tik Bagužio pažiūra. Dėl Vilniaus
čius, kalbėjęs syki apie lietuvius ir lenkusi
imperatorišku universiteto įtakos į lietuvių
“Lietuvis ir mozūras yra broliai, o brolįąį ąr
praeitį imta Žiūrėti šiek tiek kitaip. Roman
kivirčijosi dėl to, kad vienas turi Vytąyto, o
tiškoji šios aukštosios mokyklos dvasia atsi
antrasis - Vladislovo vardą? Jų pavardė ben liepė pažiūroms i lietuvių tautą ir į jos praei
dra: lenkas” (M.K. Dzienkowskl Jozeph Pil
tį. Romantikams būdingas susidomėjimas
sudski, European Federalis, 1918-1922,
liaudimi, jos pįrmykščia buitimi, kūryba, is
1969, p.27).
torija krejpė juos į lietuvišką visuomenę. Ta
Kai sulenkėjusiems Lietuvos bajorams lie
romantiškoji dvasia pažadino net ir lenkus
tuviai pasidarė vien praeities liekana, Vąpųn
autorius ieškoti kūrybai temų Lietuvos pra
vos lenkai ir pačią Lietuvos istoriją sulenki
eityje. Šitaip atsirado istorine tema literatū
no. Jiems lenkų tautos istorija aprėpė ne tik
ros veikalai A, Mickevičiaus, J. Ign. Kraševs
Lenkijos karalystę, bet ir visą Lietuvos dL
kio, Kondratavįęiaus-Syrokomlės, Slovackio
džiąją kunigaikštystę. Šitai liudija Vąršųvųg
ir kitų autorių. Tos pačios dvasios poveikyje
karališkosios mokslo draugijos 1809 m. atsi
iškilo ir tikrieji “Aušros” laikotarpio istorio
šaukimas parašyti lenkų tautos istoriją (Atsi
grafijos pirmatakai, Vilniuje studijavę ar
šaukimas išspausdintas: M.H. Serejsįęį Histo
šiaip universiteto dvasios paveikti žemaičiai
rycy o historii od Adama Naruszewicza dp
bajorai

"Aušros" šimtmeti/pasitįnkant
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Mūsų istorijos ir literatūros veikaluose
yra įprasta kalbėti apie tą XIX a. pradžio
žemaičių romantizmą. Jis daugiausia mini n*
vien literatūros mokslo požiūriu. Istoriograh
jai reikšmingas tik jų romantizme įleidęs šak
nis liaudiškumas. Vien liaudiškumu jie prily
go ir minėtiems Vilniaus lenkų romantikams.
Tik jie skyrėsi tūo, kad jų liaudiškumas bu
vo savas, tautiškas, kilo iš ypatingos jų kil
mės. Jie priklausė žemaičių bajorų luomui,,
anais baudžiaviniais laikais ne visiškai nuto
lusiam nuo liaudies, nuo jų kalbos. Didžiu
ma jų neturėjo stambių valdų, todėl ekono
miškai per daug neatsiribojo nuo liaudies.
Anų laikų žemaičių bajorus deramai apibūdi
no žinomas literatūros istorikas M. Biržiška:
“Žemaičių bajorai savo žmonėms buvo daug
artimesni nei kitose provincijose, demokratiškesni” (M. Biržiška. Iš mūsų kultūros ir li
teratūros istorijos. I t, Kaunas, 1931, p. 151).
Vilniaus universitetas paliko savo ženklą ir
kai kuriems žemaičių bajorams. Čia studijuo
dami, jie išsiskyrė iš lenkiškos studentų ap
linkos ir, kaip spėjama, turėjo įkūrę savo
draugiją, kur šnekėdavo žemaitiškai. Mano
ma, kad įžymiausias tos draugijos narys bu
vęs Simonas Stanevičius, paskyręs jai žino
mą dainą “Žemaičių šlovė”. Toje “aukštoje
dainoje”, anot autoriaus, džiaugdamasi, kad
“Lietuvos senos giminės pražuvime sveikos
liko”. Užtat tam studentų būreliui Stanevi
čius siūlęs “sutaisytų ką amžiai pagadino”.
O tai reiškia, kad turi atgyti “garbė tėvų ir
liežuvis”.
Jau šioje Stanevičiaus giesmėje pirmąkart
išryškėja itin aušrininkų istorikų brangina
mos idėjos: gaivinti lietuviuose pagarbą pra
eičiai. Iš Stanevičiaus giesmės matome, kad
toji romantiška dvasia vedė į tautiškumą.
Jos veikiamas, pirmuoju tautiniu istoriku tapoSSimonas Daukantas, kuris laikytinas auš
rininkų istorikų pirmtaku. Pirmą savo istori
ją “Darbai senųjų lietuvių ir žemaičiij“ jis
rašė dar būdamas studentu, - tiesiogiai vei
kiamas universiteto. Nors tas darbelis men
kas ir neoriginalus, - ankstesniųjų autorių
kompiliacija, tačiau jame akivaizdi romantiš
ka laiko dvasia: meilė liaudžiai, jos tariama
senaisiais laikais laisvė ir neapykanta dabar
tinei baudžiavai, kai toji liaudis buvo paverg
ta. Tik jam dar buvo svetima mintis - gai
vinti lietuvių tautinę sąmonę, susiprasti,kad
jie - garbingos tautos palikuonys, ne men
kesni už kitas tautas. Tokių minčių puoselė
tojais tapo istorikai aušrininkai
(bus daugiau)
VATIKANO (LAIŠKAS

Nei Vatikanas, nei Kremlius niekada
neskelbė, apie Popiežiaus laišką rašytą
dabar mirusiam Brežnevui, pasiųstą 1980
metų pabaigoje, kurio turinys (buvo maž
daug toks:
„Jeigu Sovietų kariuomenė užpuls ma
no gimtąjį kraštą, aš atsisakysiu Popie
žiaus sosto ir grįšiu į 'Lenkiją, kad galė
čiau stoti petis į peilį su. mano tautiečiais
prieš invaziją“.
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MUSŲ LIETUVA

Reikia padėti šeimai kurti ir ugdyti
krikščionišką židinį.
Mums, lietuviams, dar reikia pridur
ti: kurti ir lietuvišką židinį. Nes šeima,
kaip ir visuomenės ir bažnyčios celula,
taip yra ir lietuvybės ateitis. Jei šeima
sąmoningai, lietuviška, galima tikėtis
joje ir lietuvybės išsilaikymo; yra lietu
vybės karstas, jei joje nieko lietuviško
nėra.
Natūralus lietuvybei pavojus — miš
ri šeima.

AUKŠTYN
ŠIRDIŠi!
Kun. Pr. Gavėnas

MINTYS
SEKMADIENIO
SUSIKAUPIMUI

Buvau užsibrėžęs per "Sekmadienio
susikaupimus" perbėgti vienerius litur
ginius metus, kurie vis prasideda su Ad
ventu. Metai prabėgo. Užsiliko neap
mąstytas vienas kitas sekmadienis ar
šventė. Šiuos "pasivijęs", jausiuosi atli
kęs savo įsipareigojimą — ir užleisiu vie
tą kam kitam. P. G.
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H8. Šeima ir Marija

G. ŽILINSKAITĖ

KILIMAS (gobelenas)

11. Š e i m a ir a p S i si k a

Krikščionys turi didelę atsakomybę
ir šeimos atžvilgiu.
Čia, kad ir "nepakis kojos" šeimos
Taip, ir Kristus "buvo pakviestas į
pastovumui, tačiau dažnai tėvai, gimi
vestuves". Ir ne vienas — "su savo moki nės, organizacijos, visuomenė, bažny
niais". Ten dargi "buvo ir Jėzaus Moti čia apleidžia tai, ką pozityvaus turėtų
na".
jai duoti.
Kaip tik tenai, Kanos vestuvėse, Kris
"Tu gal ir nesi kaltas už visa, kas blo
tus "pradėjo savo stebuklus... ir parodė go atsitinka, tačiau, gilumoj, ir tu esi
savo šlovę" (Jo 2,1-12)..
už tai atsakingas", mąsto šių laikų minTaigi, ir vestuvių puotoj Jėzus tęsia
tytojas, Neimarde Barros. Ir dar:
savo apsireiškimą — parodo kas jis esąs.
"Kas pasyviai priima kitų ištvirkimą,
Bet Kažin kodėl jis "pradėjo savo
tai daro, kad kiti taip priimtų ir jo".
stebuklus" kaip tik per vestuves?
Šeima iš visų pusių supama jvairiaušių moraliniu pavojų.
I. Kristus ar šeima
Modernaus gyvenimo organizacija
Per vestuves kuriama nauja šeima.
(arba dezorganizacija) dažnai iššaukia
Jaunavedžiai susilaukia sveikinimų
izoliaciją, vienatvę, šaltus santykius;
ir linkėjimų.
materialistinėm, edonistinėm idėjom
Ko jie laukia? Ko jiems linkima?
apteršta atmosfera nuodija dorinį atspa
Kad "viskas gerai sektųsi", kad būtų rumą;
laimingi"...
laisvos meilės proklamacija, sekso
Bet kokios konkrečios pagalbos jie
išaugštinimas, nevaldomas egoizmas,
susilaukia šiuo tikslu? Gal tik žodžių.
žudo tikrąją meilę, pagrįstą auka, pasi
Kristus tikrai pagelbsti Kanos jauna šventimu;
vedžiams — ir kiekvienam naujam židi
atmetimas Dievo, atsitolinimas nuo .
niui
krikščioniškos dorybės dėsnių, gyveni
: padeda medžiaginiai kritiškoj valan mas be sakramentų... palieka dvasią be
doj, kai... "trūksta vyno";
malonės, taigi be Dievo ir be šeimai rei
: savo draugišku pribuvimu, priduo
kalingos dvasinės pagalbos.
damas žmoniškos šilimos, palaikyda
Dar prisideda pornografijos, prosti-.
mas reikale, padeda psichologiniai;
tucija, abortai, skyrybos kaip kasdie
: padeda doriniai, savo aukšta sąvo
niai gyvenimo reiškiniai.
ka
Tai dabartinės šeimos ligos bacilai.
— apie vyro ir moters kilnumą,
Tokioj padėty, aišku, šeima viena nega
— apie šventumą moterystės ryšio,
— apie ištvermę ir vientisumą santuo li ilgai išsilaikyti nesuirus.
Reikia prieš tai imunizuotis. Reikia
koj;
: padeda dvasiniai, iškeldamas mote iššaukti aiškų krikščionišką nusistaty
mą. Ir kurti tvirtesnį bendrą frontą.
rystę j sakcamentus, per kuriuos Die
"Kur du stos, visados daugiau padarys".
vas įeina tiesiai j šeimos širdį.

Çfâsauiyje vt&nač iš tūpsiančio žmoni ų Pal&a
li@twiš£ai...
ta
iš jų?

"Vestuvėse dalyvavo Jėzaus Motina".
Pašaukta būti Atpirkėjo bendradar
be, Marija ateina pagalbon su Moters ir
Motinos širdimi Kanos jaunavedžiams.
Ir visoms šeimoms.
0 ką mes darom, kad šeimos kurtųsi
ir gyventų laimingos?
Asmeniai: gal ir prisidedam kokia
"dovana", ir net kokiu žodeliu, linkėji
mu... 0 dvasiniai?
Ar ir mes, kaip Marija, suvedam jau
navedžius j santykius su Jėzumi?
Ar galim ir mes, kaip Marija, jiems
patarti (ypač savo gyvenimu): "Darykit,
ką Jis lieps"?
Prasminga, kad jaunavedžiai, ruošda
mi namus, neužmirštų pasirūpinti ir ko
kį Marijos paveikslą. Tai būtų paskui
nuolatinis priminimas — jiems patiems,
vaikams ir svečiams —, kad ir jų "vestu
vėse dalyvavo ir Jėzaus Motina". Ir kad
Ji motiniškai pastebi, kai... ima ko trūk
ti. Ir gali pagelbėti.

Iš okupuotos Lietuvos gau" ta žinia, kad mokytojas Petras
Paulaitis, 35-rius metus kalė
jęs Sibiro lageriuose, atlikęs
bausmę pagaliau grįžo Lietu
von ir kol kas apsigyveno Kre
tingoje (Vytauto g. 90, 235 700,
Kretinga). Buvo pavojus, kad
gali jo neleisti Lietuvon, ta
čiau kliūtys laimingai buvo nu
galėtos.
•
Kun. Ričardas Černiauskas,
vikaravęs Šv. Mikalojaus šven
tovėje Vilniuje ir pagarsėjęs
aktualiais bei drąsiais pa
mokslais, sovietinės valdžios
įsakymu turėjo būti perkeltas
į mažą provincijos parapiją,
bet atsisakė paklusti. Paga
liau dvasinės vyresnybės bu
vo perkeltas į Šv. Petro ir
Povilo parapiją Vilniuje be
teisės sakyti pamokslus. Kun.
R. Černiauskas yra persekio
jamas ne tik už drąsius pa
mokslus, bet ir už rekolekci
jas jaunimui.
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(tęsinys iš praeito nr.)

jon. Jau kam, kam, o tik ne R. Amalviškiui, tikrai būtų neleistina klajoti ūka
Kada gimė lietuviška
nose, klaidinti ir tuos, kurie tikrai norė
spauda Brazilijoje
tų apie mus kę sužinoti. Juk T. Žiburių
autorius apie Brazilijos lietuvių gyveni
Kiekvienos tautos spauda atlieka di
delį tautinį darbą, jei tiksliai išdėsto ap mą, ypač spaudą, rašo: '’Jau beveik kerašomus davinius, teisingai paduoda lai turidešimtmečiai stebiu šitą gausią skai
čiumi ir silpną kultūros darbais Pietų
ko eigos įvykius. Tik iš tokios spaudos,
Amerikos lietuvių koloniją, kuriai jau
studijuojantis jaunimas, arba kam rupi
prieš keliolika metų galėjome ruošti lie
istoriniai faktai, kad jais papildžius sa
tuvybės sunykimo nekrologą".
vo studijas, gali semtis tikrų žinių savo
Po šitokio kategoriško ir iš anksto
būsimiems mokslo darbams ir tiksliai
suformuluoto sprendimo, savo stebėji
perduoti įgytas žinias, kas jųjų siekia.
O vis dėlto neteko skaityti bent kokia mams paremti, R. Amalviškis dėsto sa
me aprašyme bei pranešime tiksliai per vo keturiasdešimtį metų stebėjimus.
Skaitykime: "Pirmieji lietuviški spaudi
duotų žinių apie lietuvių imigrantų pir
niai čia pasirodė prieš penkiasdešimt
muosius žingsnius, pirmuosius mėgini
metų. Pirmasis portugalų kalbos vadovė
mus įsteigti lietuvišką spaudą šiame
krašte, nors apie tai prirašę yra, musų ir lis buvo išleistas S. Paulo mieste 1927
m. — J. Stankaičio "Lituano no Brasil"..
užsienio lietuviškoje spaudoje, keletą
dešimčių metų "stebėję" bei "studijavę" "1928 m. pradėtas leisti "Lietuvis Bra
lietuvių kultūrinį ir visuomeninį gyveni zilijoj, kuris po kelių metų sutrumpino
mą šioje šalyje. Taigi, siūlyti praplėsti
pavadinimą j "Lietuvis". Išsilaikė iki
"Penkiasdešimtmetį", neatitaisius jame
II-jo pasaulinio karo pradžios... Kiti vos
sudėtų davinių, nepašalinus visų ten su
pasirodydavo ir greit pranykdavo. Bene
krautų netikslumų, būtų bergždžias dar ilgiausiai išsilaikė Antano.Dutkaus reda
guotas "Brazilijos Lietuvių Aidas"... ir
bas be jokios naudos, ir tolesnis klaidi
nimas skaitytojų. Kas siūlė toki darbą
"Šviesa", kurią ilgiausiai redagavo poe
tas prel. Aleksandras Arminas". "Pen
papildyti, matyti, nėra skaitęs minėto
kiasdešimtmečio" leidinyje, mūsų ger
leidiniotprie kurio dirbo iš viso vienuoli
biamas Brazilijos lietuvių gyvenimo ži
ka žmonių, įvairių profesijų, jau gerai
novas, Rimas Amalviškis, užmiršęs ką
subrendusių, vyrų ir moterų.
buvo rašęs T.Ž., mums pasakoja visiš
Vieton informuoti skaitytoją, duoti
tikslias žinias apie Brazilijos lietuvių kū kai ką kitą. Skaitykime: "Pirmas Brazi
rimąsi ir jų pastangas išsilaikyti šioje ša lijos lietuvių laikraštis pasirodė 1929
lyje, skaitytojas daugelyje atvejų, klai
metais sausio 13 dieną. Pradžioje jis va
dinamas neteisingomis informacijomis,
dinosi "Lietuvis Brazilijoj/, kuris po kenetiksliais daviniais. Visose gyvenimo
lerių metų sutrumpino vardą ir vadino
srityse, penkiasdešimties metų sukurtas si tik "Lietuvis". Štai tau, boba, ir de
lietuvių kolonijos vaizdas sukarikatūrin
vintinės! Skaitykime R. Amalviškio
tas.
"studijas", vistiek nieko tikslaus nesuži
Prieš pradedant nagrinėti lietuvių
nojome kada, pagaliau, gimė lietuviškas
spaudos atsiradimą ir jos plėtotę šioje
žodis Brazilijoje, o matome tik didelę
šalyje, negalima tylomis praeiti ir nepa jovalienę, kurioje negalima surasti tie
minėti, kas tuo reikalu buvo rašyta
sos.
"Pirmas lietuviškas leidinys, portuga
Amerikos lietuvių spaudoje, o taip pat
lų kalbos vadovėlis, "Lituano no Bra
ir pas mus, Brazilijoje, išleistame "Pen
sil", buvo išleistas S. Paulo mieste 1927
kiasdešimtyje", kad įspėjus skaitytoją,
m. J. Stankaičio, — tvirtina ir, kaip ge
ypač kuris domisi istoriniais įvykiais,
rą pinigą, mums įduoda R. Amalviškis.
ir nori pagilinti savo mokslines žinias
Atrodytų, kad portugalų kalbos vado
tolimesnioms studijoms, jog tos žinios
vėlis, būtų lietuviškas leidinys. Kiek
yra klaidingos ir bergždžias darbas bū
mums žinoma, tokio vadovėlio čian nie
tų jomis naudotis.
kas neleido. Tiesa, Bronius Jodelis su
Kanados lietuvių savaitrašty, "Tėviš
Vagnerium bandė išleisti lietuvių portu
kės Žiburiuose", Rimas Amalviškis ra
galų kalbos žodyną.
šė apie Brazilijos lietuvių spaudą ir
plunksnos darbuotojus. Paskelbtos in
(Seka: Spaustuvė "Birutė")
formacijos kanadiškame savaitrašty, vi
siškai nesutampa su to paties autoriaus LIETUVIŠKOS SPAUDOS RĖMĖJAI I
ir tuo pačiu klausimu skelbiamomis ži
YRA SAVOS TAUTOS G Y N É J A I j
niomis "Penkiasdešimtmety", minint
penkiasdešimt metų emigracijos Brazi Ii-
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ATSTOVŲ PRIRUOŠIMO SUSIRINK?
MŲ KALENDORIUS

BLJS kviečia visus atstovus bei lietu
višką jaunimą, kuris domisi V-uoju
PLJK-su, kad dalyvautų priruošimo su
sirinkimuose, kurie įvyks sekančiomis
datomis:
— Sausio mėn: 29 d.— Bus rodomos
skaidrės l-ojo PALJ suvažiavimo.
— Vasario mėn: — 19 d, 26 d.
— Kovo mėn: — 5 d., 19 d.
— Balandžio mėn: — 9 d., 30 d.
— Gegužės mėn: - 7 d., 28 d.
— Birželio mėn: — 11 d.
Susirinkimų vieta: Ramovė (V. Želi
noje)
Susirinkimų valanda: 15:00 vai.
Šių susirinkimų tikslas yra priruošti
Brazilijos Atstovus, j V-ajj PLJK-są taip
kad jie būtų pajėgūs gerai atstovauti
Brazilijos Lietuvių kolonijos Jaunimo
pageidavimus.
Šiuo atžvilgiu, yra būtinas dalyvavi
mas visų atstovų bei pavaduotojų (Su
plentes).
Prašome visų atstovų, kad perskaity
tų "Atstovų Vadovėlį", nes bus išreika
laujama per visus susirinkimus jo teks
tų žinojimas.
BLJ Sąjungos Valdyba
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Cr.2.500,
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Da Revista NEMUNAS
Autor: Stasys Kasauskas

A CARTA
Eu nunca vi este homem.
Ele sempre foi para mim uma figura nebu
losa envolta em brumas de um longínquo e
desconhecido país. Eis agora que tento visua
lizá-lo e me parece que devia ser de estatura
baixa (pois uma vida difícil não faz crescer
muito), um velho de cabelos brancos com um
chapéu surrado de abas largas. Ombros caídos,
caídos por carregar um par de grandes e pesa
das mãos calosas de ossos salientes. Ele devia
andar devagar, ligeiramente mancando, e ao
cumprimentar alguém curvar-se até o chão.
Nunca ninguém o viu na Lituânia.
Quem sabe alguém o tenha visto no Brasil,
apesar de nenhum lituano ter se referido a
ele. Ao encontrar um patrício ele não sabería
reconhecer os traços de sua gente. Pudera,
nunca havia visto Nemunas, nem Xexupe,
nem o Mar Báltico, nem a verde primavera
com os prados em flor, nem verão, quando
ao anoitecer sobre os salgueiros e vimeiros e
o ondular dos riachos desce uma névoa cerra
da. Será que ele teria ouvido alguém, além de
seus pais, a falar lituano. Mas ele falava, quem
sabe falando sozinho ou porque tivesse apren
dido a pensar nesta língua.
Ele viveu uma vida normal, como todos os
outros de sua geração, de mesma condição e
talento, mas ao entrar na velhice algo pertur
bou sua razão e seu velho coração: começou
a escrever cartas para a Lituânia, a pessoas
que não conhecia. Escrevia num lituano dos
livros de oração do século XIX, sem saber,
quem iria as ler, sem esperar por resposta,
pois tinha a impressão que não devia incomo
dar ninguém, desejava apenas que alguém na
Lituânia soubesse da existência dele. Pois um
homem não pode chegar ao mundo, viver sua
vida e sair, sem dizer nada a ninguém, quem
é ele e de onde surgiu. Era um homem simples
e pequeno.
Faz muitos «anos que guardo uma carta dė
le, e ela me pertúrba. Ao relê-la um estranho
sentimento me envolve e faz pensar nas ori
gens, no homem, num pedação de pão, no
vasto mundo, e mãos calosas e outras coisas
mais, que vão surgindo das brumas.
Não sei o que fazer com a carta e o que di
zer sobre ela. Só sei que é preciso que todos
a leiam.
Brasil
Rio Grande do Sul
Bernardo Grimm
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Ao redor de 1872, meu pai foi para a Ingla
terra, pois não queria servir nos exércitos do
Tzar da Rússia. Mais tarde foi seguido pela
minha mãe, não eram casados ainda. Casaram
e viveram na Inglaterra por 11 anos, tiveram
3 filhos, dos quais um faleceu. Por volta de
1883, vieram para o Brasil. Depois de muitos
anos faleceram meus pais, meus irmãos e ir
mãs, fiquei só, com a cabeça repleta de mil
pensamentos.
Tenho 76 anos, meu coração ainda pulsa
e tenho um sangue inquieto, penso na Lituâ
nia, penso no Brasil e no mundo inteiro. Sofri muito na vida, mas a vida é boa. Cinco ve
zes tive osso quebrado, muitas vezes estive
perto da morte e me preparei para ser enter
rado. Estive em mãós de bandidos, tive mui
tas doenças. Mas o coração está firme e meu
sangue é bom. Quando jovem, fui muito for
te, podia trabalhar dia e noite e não cansava.
Pus no mundo 11 filhos, dos quais 6 morre
ram pequenos. Quero contar também as difi
culdades por que passaram meus pais. Quan
do chegaram ao Brasil, não sabiam nada so
bre as coisas daqui e meio-perdidos no meio
de gente estranha. Quem queria os enganava
ou lograva, mas não perderam a esperança.
Foram parar nos pampas, onde perderam o
resto que tinham. Nesta época, tiveram gême
os, a minha irmãzinha e eu. Nosso casebre
era muito pobre, não tinha soalho, quando
chovia, a chuva atravessava o teto e a água
corria pelas paredes e chão. Quase não tínha
mos o que comer. Meu irmão Edmundo caça
va pombos para nos alimentar, mais tarde
não sei como arranjaram uma cabra — que
provia leite para nosso sustento. A miséria e
a fome fois nos afastando cada vez mais para
o mato, entre feras selvagens, viajamos 75
km entre montanhas e vaies, atravessando
rios e mata virgem. Aí, meu pai resolveu se
estabelecer novamente, começou a construir
sua casa. Junto começaram a vida alí quatro
alemães, que chegaram conosco. Os primei
ros anos foram os mais difíceis de nossa vida,
e o desânimo tomou conta de nós.
Uma vez meu pai foi procurar alimento
para nós, estava muito cansado, fraco e com
fome. Na jornada, adoeceu o cavalo, então
ele o abandonou e continuou a viagem a pé.
Voltou descalço, trazendo uns 30 kg de comi
da nas costas. Uma noite pediu asilo, mas não
Iho deram, e não encontrou mais ninguém.
Na outra noite que pousou na mata, houve
uma terrível tempestade, raios caíam por to
da parte, árvores desabavam, o pai esperou o
dia clarear, pensando em encontrar o cavalo
que havia deixado, para ajudá-lo a carregar o

Meus caros e estimados patrícios.

JOVENS LITUANOS NA MISSA DO
GALO NÓ VATICANO

O que lhes posso dizer, o que devo escre
ver e que resposta podeis me dar?
Escreverei com as palavras, que aprendí de
meus pais.
Meu pai nasceu em Paievonis, próximo a
Vilkavichkis. Ele me contou muitas coisas so
bre Kaunas e Kalvaria e sobre o Rio Nemunas.

Na última Missa do Galo, celebrada no Vaticano pelo Papa João Paulo II, 2 jovens lituanos ofertaram a “Figura do Menino Jesus* a
qual, após a Missa foi conduzida ao Presépio
na Praça São Pedro.
Os lituanos e a Lituânia foram menciona
dos várias vezes pelo locutor brasileiro.

fardo. Mas o cavalo já tinha morrido... Vive
mos, lá no mato, 20 anos. Não tínhamos roopa, para poder ir ao encontro de gente. Naque
les anos difíceis, os pais perderam todos seus
pertences, só ficou um antigo livro de orações,
pelo qual meu pai me ensinou a ler lituano.
Meus pais sabiam ler, mas não sabiam escre
ver. O que sabiam me ensinaram. Mais tarde
veio nos encontrar um missionário alemão,
que nos falava de Deus. Aos poucos a vida co
meçou a melhorar, porque todos nós traba
lhavamos muito. Já nos tomamos parecidos
com gente.
Tudo, tudo tem sua razão de ser.
Meu pai usava uma longa barba, com a
qual, já velho, veio a falecer. Ele era um gran
de profeta. Há 70 anos, ele predisse tudo o
que viria a acontecer e está acontecendo no ’
mundo. Dizia, Deus não existe, os homens o
inventaram, dizia que o homem iria inventar
máquinas que se sustentariam no ar e no ar
poder-se-ia inclusive passar a noite.
Eu falo e escrevo em alemão e português
melhor do que em lituano (escrevo livros so
bre as aventuras de minha vida, em português).
Às vezes, recebo jornais da Lituânia. Eles me
contam muitas novidades. Bonitas fotogra
fias mostram homens fortes e bem vestidos.
Parece-me ver meus parentes.
Vou parar por aqui a minha carta paraaa
Lituânia. Meus votos de felicidade a todos os
lituanos, eu os estimo a todos de coração.
Bernardo Grimm-Grasulis

Junto à carta, havia páginas do livro de
orações, editado no século XIX. Foi por elas
que Bernardas Grimm-Grasulis (Gražulis? )
aprendeu a ler e escrever lituano.
Pensei comigo, como deve ser forte a atra
ção desta terra, cujo pó foi para terras estra
nhas, grudado à sola dos pais. Digam, como
se pode viver nascido em terra estranha, e con
tinuar a pensar na terra que nunca se viu? Co
mo existir, tendo-a sempre presente na imagi
nação e nos sonhos? E como medir esta força misteriosa, este sentimento que se volta
para um outro lugar, do qual tu, ser, foste tra
zido, com o pó desta terra?
Comecei a imaginar, que de geração em ge
ração se transmite o apelo e o amor da terramãe. Bom como, a vontade de ouvir falar, de
ler e escrever sobre ela e o desejo, se não de
voltar, pelo menos de vê-la, ver como são seus
rios e prados e o sol que atravessa o céu-pátrio.
Mas, me disseram que a terra é toda igual,
que os homens habitaram novos continentes
e ilhas, criaram seus filhos e se tomaram do
nos de outras terras. Fundaram outras comu
nidades, onde não há lugar para o sentimento
que os ligue a seus antepassados, que os ligue
à terra, que se tomou desconhecida.
... Depois de algum tempo, chegou uma
carta do Brasil em português. Prezado Senhor,
dizia, comunico que meu pai Bernardas Grimm
faleceu aos 77 anos. Por favor, não escreva
mais cartas, pois aqui ninguém mais fala litua
no. Assinado: Nestor Emanuel Grimm.

Como tudo muda depressa.
Como tudo se perde tão rápido.
Até as mais belas esperanças, com que
tentamos nos alegrar...
Tradução de Rymanté Steponaitytė
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MŪSŲ ŽINIOS
PLAČIAU PASIDAIRIUS
"Lietuviškų Parapijų Metų" prasmin
gesnei užbaigai, buvo ryžtasi ir pavyko
aplankyti — lietuvius gyvenančius São
Paulo Valstijos šiaurėje — Barretos, Ri
beirão Preto, São Simão ir Rio Preto.
"Dalykai užrūdyję" kai kas pasakys.
Tačiau tarp visko, pasitaiko visko ir be
niekur nieko nenurašytini j nuostolius,
provincijos kaip ir kai kurie sanpaulies• •
ciai.
Barretos, prieš Kalėdas tarp kitko,
buvo iškilmingi šventimai ir primicijos
saleziečio Luiz Aparecido Tegarftí tu
rinčio du dėdes lietuvius — Aleksę ir Ka
zį — gyvenančius Penha, SP.
Buvo tikrai džiugu,man vien tik iš
salezietiškos brolybės kviestam ir daly
vauti šventimuose ir pirmose Mišiose
to jaunučio artimo lietuviams, atsižvel
giant j du lietuvius jo dėdes.
Su naujuoju levitu ir jo ( dėdėmis
kas norės — galės susipažinti šio mėn.
30 dieną sekmadienį, Mookoje per 8tos ir 9-tos valandų Mišias.
Barretos garsiose skerdyklose kadai
se dirbo nemažai lietuvių. Dabar ten be
liko vos vos kelios tautiškesnės šeimos
ar pavieni susenę tautiečiai. Be to, Bar
retos seniau pažįstama kaip "Cidade
de crimes" dabar pasidarė kultūringes
nė rr kas svarbu — tapo brangių dvasi
nių pašaukimų palaiminta vietovė.
Čia kas metai vyksta j kunigus šventi
mai. 1981-mais metais buvo net trys
šventimai ir primicijos.
Ribeirão Preto gyvena ir dirba viena
lietuvaitė advokatė, ištekėjusi už vieti
nio policijos pulkininko. Ji ir jis liko
labai patenkinti netikėtu jų aplankymu
ir norėtų nelikti užmiršti ateityje. Kita
pora šeimų taip pat ten gyvena. Be to
mūsų jaunutė Rosana Jurčiukonytė
ten lanko universitetą.
São Simão yra vos 15.000 gyvento
jų valsčius ir miestelis. Valsčiaus prefek
tas yra ir vietos klebonas — Kunigas
Plinio Tondo. Jis, tarp kitko, įstengia
dar ir São Paulo Katalikų Universitete
profesoriauti. Miestelis ir jo priemies
tis Bento Quirino yra kas tai tvarkingiausio ir švariausio, bet kur užtinka
mo.
įspūdinga buvo rasti lietuvaitę nuo
pat jaunystės gyvenančiu vietinėje, Šv.
Šeimos Seselių gražiai vedamoje "Casa
da Misericórdia". Gerai prižiūrimose
São Simão kapinėse yra palaidoti keli
geležinkeliečiai lietuviai. Jų tarpe ypač
atmintinas yra p. Eugenijos Bacevičie
nės prosenelis.
Rio Preto — São José de Rio Preto
turi dar bent tris vertas lankymo lietu
viškas šeimas. Deja dėl laiko stokos bu
vo nespėta stabtelėti artimame São Jo-

sé Bonifácio miestelyje - kur taip pat
yra nenutautėjusių lietuvių.
Vykstant į Barretos ir grįžtant iš Rio
Preto Sanpaulan — teko važiuoti nakti
niu autobusu, taip kad ką daugiau lai
ko sutaupius'Sanpaulo didmiešcio lie
tuvių lankymui, jau Kalėdų artumoje.
Su Dievo pagalba ir dosnių talkinin
kų talka, buvo aplankyta apie pustre
čio šimto šeimų, ir arti ir tolėliau gyve
nančių.
Kas paprastai būna keblu — tai su
rasti mažau žinomų vietovių tautiečių
adresų^,Dėl to, kas mane j jų pažįsta
mas apylinkes nuvėžino ir kaimyninėms
šeimoms pristatė, tas daug pagelbėjo.
Sugrįžti į miesto Centrą ir artimą Parque
da Moóca buvo nesunku ir žinomus au
tobusus panaudojant.
Dabar prieškalėdinis ypatingas šei
mų lankymo laikotarpis praėjo, tačiau
lieka pareiga neužmiršti nespėtųjų ap
lankyti, kada jie patys norės ar kaip ku
nigui išeis.
Atrodo itin svarbu neprasilenkti su
su "ML" skaitytojais ir kitais kurie, ret
karčiais, atsilanko j parapijų bažnyčias
ar tautinius parengimus.
Dievę^duok visiems mūsų parapijie
čiams — tautiečiams, tikrai palaimintus
1983-čius metus.

Kun.Petras Urbaitis

Šalpos ratelis
"Aliança Lituana Brasileira" 1983
m. sausio 14 d. rašo "Šalpos Ratelio
Komitetui", kad "Lietuvių Sąjungos Aliança Valdyba atkreipė savo dėmesį
į "Mūsų Lietuvoje" paskelbtą Šalpos
Ratelio apyskaitą, kurioje, tarp eilės au
kotojų, stinga Lietuvių Sąjungos-Alian
ça vardo, kuri praeitais metais yra da
vusi tam reikalui atitinkamą piniginę
auką. Primindami Tamstoms reikalą, ti
kimės, kad nebūsime ignoruojami atei
tyje ir kad minėtoje paskelbtoje apy
skaitoje bus pažymėta ir mūsų organi
zacijos vardas".

Dėkodami už atkreiptą dėmesį j Šal
pos Ratelio paskelbtą apyskaitą, nori
me pabrėžti, kad minėtoji "apyskaita"
yra metinės apyvartos apžvalga, neskel
biant aukotojų, kurie, nors ir negausūs,
jau sudarytų gan ilgą sąrašą (47) ir ku

rių vardai, su įnašo suma, yra nuolat
skelbiami ML-voj (ten buvo 'pažymė
tas' ir L. Sąjungos- Aliança vardas su
aukos suma). Visa tai perrašyti čia, apy
skaitoje, atrodytų nereikalingas pasi
kartojimas.
Betgi Lietuvių Sąjungai-Alianęa pra
šant (ir kitų atsiprašę), mielai pakarto
jame Lietuvių Sąjungos-Alianęa įnašą
pagal įregistravimo datą):
liepos 15:
C r. 30.000,00
ru gsėj o 1:
C r. 10.000,00
lapkričio 2:
C r: 30.000,00
Dar kartą nuoširdžiai dėkojam.
Kun. Pr. Gavėnas

Širdingai dėkojame už Jūsų draugiš
ką apsilankymą pas mus taip nuošalius.
Dėkoju ir už prisiųstą "Kinija-Azijos
Milžinas", knygą, kurią jau pradėjau
skaityti. Visame pasaulyje, kur begyven
tų musų brangūs broliai lietuviai, jie tu
rėtų užrašyti pergyvenimus ir įspūdžius
bei darbus, ir turėtų aprašyti tuos mums
mažai pažįstamus kraštus. Man atrodo,
kad lietuvių istorijoje amžinai pasiliks
tokie raštai ir darbai, kurių joks pinigas
negali nupirkti.
Mes esame sveiki, ačiū Dievui. Aš
pasistengsiu,iš viso kailio, tuoj po Nau
jų Metų jus aplankyti.
A n tanas Maciuievičius
Campo Grande, MS.

IneuróticosanOnimos

Í

r Se você quer ajudar uma pessoa que está
com depressão (neorose) insônia, ansie
dade, solidão, insegurança e outros sin
tomas torturantes; ou se você for uma
dessas milhares de pessoas, procure unirse conosco na NA.

GRUPO SÃO CAETANO:
Av. Goiaz, 300
Reuniões: todas as 5as feiras às 20 hs.
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NAUJAS ŠEIMOS ŽIDINYS
Sausio 15 N.S. do Bom Conselho
bažnyčioj sumainė aukso žiedus Aloy
zas Antanas Aleknavičius ir Silvia Miorin.
Antanas buvo tautiniu šokių grupės
"Rūtelė" vadovas. Atsitolino nuo gru
pės dėl darbo ir gyvenimo prie Paranos sienos.
"Rūtelė" sveikina naują šeimos židi
nį, linkėdama daug džiaugsmo ir laimės.

Deltos sparnų specialistas
Francisco Pratusevičius
Pirmieji Brazilijos lietuviai, atvykę,
beveik, prieš šešiasdešimtį metų, baigia
pasitraukti iš gyvųjų tarpo. Jau trečioji
karta užima pasitraukusių vietą, bet
jau kitokiose aplinkybėse. Trečios kar
tos lietuviai reiškiasi, šioje šalyje, įvai
riose darbo srityse; ir moksle, ir spau
doje, ir medicinoje, ir magistratūroje,
ir militariniame lauke, ir sporte, ir viso
je eilėje įvairių šakų profesijų. Gaila tik,
kad apie juos mažai težinome. Retai
kada, tai vienas, tai kitas, bliksteli su
savo grynai lietuviška pavarde spaudo
je. Tai šian tai ten, pasirodo mūsų tau
tiečių veržimąsis į naujus darbo laukus,
sudomindami platesnius sluoksnius.Tokių pavyzdžių, turime daugybę, tik gai
la, kad apie juos niekas neišsitaria, nie
kas jų darbo bei profesinio užsiėmimo
neiškelia lietuviškos visuomenės horizontan ir nesupažindina mūs su jųjų gy
venama sritimi.
Viename žymesniųjų šio krašto žur
nalų "Veja", skaitau "Vida moderna",
kur, tarp visos eilės aprašymų, randu
pavadinta "Avião de acrobacia", kuria
me sakoma, jog "deltos sparnų sportas
pas mus yra labai praplitęs ir išsivystęs,
kuriuo šiandieną užsiima ne tik paaug
liai, bet ir suaugę, rimtų profesijų žmo
nės. "Toliau sakoma: "Francisco Pratu
sevičius Filho, 23 metų amžiaus jaunuo-

lis, Šao Paulo Aero Klubo instrukto
rius, jau yra pagaminęs savo draugams
apie 150 tokių "deltos" sparnų.
O kad gi, pagaliau, yra tas "Deltos"
sparnų specialistas? Kaip paminėta
žurnale, jisai, trečios kartos lietuvis,
São Paulo Aero klubo instruktorius,iš
laikęs Transbrasil lakūno egzaminus ir
gavęs leidimą skrajoti komerciniais lėk
tuvais. O jo instruktorius šiuose egza
minuose buvo, ne kas kitas, o Bruno
Linkevičius... Be to, Francisco Pratuse
vičius, sūnus, yra mūsų pažįstamo, Bro
niaus Šukevičiaus anūkas, Lietuvių Są
jungos valdybos suplentas.

ADVOCACIA

Cr$. 1.500,00 įnašą.
Solidarumo mokestį įnešė dar sekan
čiai tautiečiai:

( Dra. HELGA HERING '
MÉDICA - GYDYTOJA

COMERCIAL: Falência, Cobrança, etc.

HOMENS

TRIBUTÁRIA Imposto de Renda, ICM, IPI
Horário das 9:00 às 11:00 e das 14 .*00 às 18:00
Rua Campos Novos. 590 • V. Zeüna - Horário das 1900 às 21.00

LIETUVIŠKAI

SENHORAS

CRIANÇAS

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

Rua Baião de Iguape. 212 - 4o and. s/45 • Liberdade Fone: 279-5937

KLABAMA
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35- Pranas Šukys
36- Stepas Narušis
37- Dr. Vitas Kiaušas
38- Juani Alexandra Dienilikaitis 2.500,
39- Juan Dielinikaitis, Cr.2.500,00
40- Mečys Paleckis
41- Petras Žarkauskas
42- Kazimieras Bacevičius
43- Česlovas Jakiūnas
44- Marija Jakiūnas
45- Juozas A. Tatarūnas
46- Kun. Juozas Šeškevičius
Brs.
47- Feliksas Girdauskas
48- Norbertas Stasiulionis
SV. KALĖDŲ DOVANA
49- Liudas Bendoraitis
Senis šaltis (Papai Noel) 1982 met.
50- Joana Satkūnas
gruodžio men. 20 dieną, pasistengė kuo
51- Vladas Jurgutis
anksčiau, dar prieš Šv. Kalėdas, apdova
52- Algirdas Baužys
noti Augustaičių šeimyną, suteikdamas
53- Jonas Baltaduonis
žentui CARLOS BARRAUKO ir IVO54- Antanas Golskis Cr$.5.000,00
NEI AUGUSTAITIS BARRAUKO, gra
55- Algirdas Stasiukinas
žią dukrelę. Jai ir vardas jau išrinktas;
KAROLINE AUGUSTAITIS BARRAU 56- Jonas Tatarūnas, Tėvas
57- Algelina Dirsė Tatarūnas
KO. Antanas ir Elena Augustaičiai, kad
58- Emilia Lawcewitz
nugyventi senyn, dar pajaunėjo links
59- Jonas Laurinavičius
mybėje, sulaukę gražios anūkėlės.
Čekius siųskite:
Comunidade Lituano-Brasileira
PARODA
R. Juatindiba, 28
Suruošta ANTANO AUGUSTAIČ1O, 03124 São Paulo
Ačiū
labai praturtėjusi, Nepriklausomos Lie
BLB-nės Valdyba
tuvos pašto ženklų paroda, bus atidary
ta š.met. Vasario mėn. 1a. dieną, 7 va
AUKOS LITUANIKOS KOPLYČIAI
landą (19 vai.) vakaro, BIBLIOTECA
Ivonė Remenčienė— Cr.5.000,00,
MUNICIPAL DE SÃO PAULO, "MÁ
P. Jurgutis — Cr.5.000,00, Petronėlė
RIO DE ANDRADE", gatvėje CONSO
Vosylienė — Cr. 15.000,00.
LAÇÃO, Nr. 94.
O (Kryžiui), A Baužienė — Cr.
Visas organizacijas ir prijaučiančius
10.000,00 (kėdėms), Emilija Grigaliū
lietuvybę, maloniai kviečiame atsilan
nienė — Cr.5.000,00.
kyti.
*
Koplyčios išorė greit pasipuoš dviem
SOLIDARUMO MOKESTIS
juodo akmens kryžiais.
Dėkojam nuoširdžiai už aukas ir lau
Lietuvių Chartoj, 11-am punkte, yra
kiame naujų aukotojų, kad būtų galima
nustatyta:
visi įrengimo darbai.
— Tautinis solidarumas yra aukščiau
sioji tautinė dorybė.
LIETUVIU TAUTINIO MUZIEJAUS
— Lietuvis ugdo tautinį solidarumą.
IR ARCHYVO REIKALU
— Visi lietuviai yra lygūs tos pačios
tautos vaikai, tarp savęs broliai.
pirmasis atsiliepė rašytojas Petras Babic
— Tautinio susipratimo ir lietuvių
kas pasiūlydamas savo išsaugotus ekspo
vienybės ženklan kiekvienas lietuvis
natus, už ką steigėjų komisija reiškia
moko nuolatinį solidarumo įnašą.
širdingą padėką. Liekt TIK išspręsti
Jei jūs dar neatlikote praeitais me
klausimą patalpų...
tais šios lietuviškos pareigos, pareiškite
Su pagarba L.M. A. Steigimo Valdyb.
savo solidarumą lietuviškai veiklai mū
Sekretorė
sų kolonijoje, sumokėdami metinę
Halina Mošinskienė

j. BUTRIMAVICIUS
CIVIL: Inventário, Despejo, etc.
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GARB ÉS LEIDĖJA I

ŠV. KAZIMIERO ŠVENTĖ
Ateinančiais (1984) metais šv. Kazi
miero šventė turės būti didžiausia lietu
viu tautos šventė, minint 500 metu, šv.
Kazimiero jubiliejų. Bet ir ištisi metai
bus JUBILIEJINIAI ŠV. KAZIMIERO
METAI.
Betgi jubiliejui, ir jubileijinei šventei,
reikia tinkamo pasiruošimo.
Šių metu šv. Kazimiero šventė jo
vardo parapijoj bus kovo 6, sekmadienj. | šią šventę kviečiami visi dar gyvi
São Paulo (ir apylinkių) lietuviai!
Šventės proga turi susidaryti ir vieti
nis KAZIMIERINIO JUBILIEJAUS
KOMITETAS, kuris padėtu visai Brazi
lijos lietuviu kolonijai šiam neeiliniam
jubiliejui pasiruošti ir tinkamai jj atšvęs
ti.

Šiedviem lietuviškos spaudos Rėmėjams nuoširdi
padėka ir geriausi linkėjimai.
ML Administracija

Aliança lituana Brasileira de Beneficência
e Assistência Social
Cumprindo os Art. 29 e 33 dos seus Estatutos,
convoca os seus sócios para a Assembléia Geral
Ordinária no dia 23 de Janeiro de 1983, às 17 ho
ras, na séde própria à Rua Lituania, 67, bairro da
Moóca, nesta Capital, a fim de deliberarem a se
guinte Ordem do Dia: a) — Abertura e leitura da
Ata anterior, — b) Relatórios da Diretoria e da Co
missão Revisora e seus pareceres e o balanço, c)—
Eleição dos membros da Diretoria e Comissão Re
visora para exercício de 1983/1984, e outros as
suntos de interesse da Aliança.
Não havendo numero legal para a reunião em
primeira convocação, ficam os Senhores Associa
dos convocados desde já para se reunirem em se
gunda convocação às 17,30 horas, no mesmo dia
e local.

CHORISTŲ SEKMADIENIS
Visi buvusiu ir esamu choru choris
tai, su šeimomis, kviečiami j

Cha ristų sekmadienį
Vila Zelinoje, sausio mėn. 30 d., su Šia
programa:
16 vai. sšv. mišios mirusiu ir gyvų
shoristųuintencija. Po mišių, Jaunimo
Namuose, susirinkimas su menine pro
grama ir vaišėmis. Susirinkime bus ta
riamasi apie tolimesnį chorų veikimę.
Choru sulikvidavimas būtų didelis smū
gis lietuvių kultūriniam veikimui, To
dėl j pamaldas ir susirinkimę kviečiami
plačiu apylinkių lietuviai svarbiems rei
kalams svarstyti.
Paskutiniai mėnesio sekmadieniai te
būna visu lietuvių susitikimo bei arti
mesnio susibendravimo sekmadieniai.

DÉWIESIOI .
STipENDiJA STUDENTAMS
Studen|ai^kurie pageidautu gauti sti
pendija, 1983 metams, vienkartinę ar
mėnesinę, prašomi kreiptis j Brazilijos
Lietuviu Bendruomenę (Comunidade
Lituano-Brasileira), Caixa Postai, 4421
CEP 01000 - S. Paulo, nurodydami,
kad ši stipendija jiems yra reikalinga ir
kad priklauso lietuviškai jaunimo orga
nizacijai ar yra pasireiškę lietuviškam
veikime.
Stipendijų skirstymę nutars komisija,
kuri tam tikslui yra sudaryta ir kuri nu
statys davimo sąlygas, sulig galimybių
ir pageidavimo.
Pagrindinį įnašę Stipendijų Fondui
pasiuntė Vokietijos Lietuviu Šalpos
Draugija "Labdara", kurios pirminin
kas yra p. Jonas Glemža.

Jonas Tatarūnas
BLB-nės Valdybos Pir-kas

Presidente
Alexandre Bumblis

COMUNICADO DA DIRETORIA DA
AÜIANÇA LITUANA BRASILEIRA

LITUANIKA

A Diretoria cia Aliança Lituana Bra
sileira de Beneficência e Assistência So
cial, comunica que, na sua reunião do
dia 12 de Janeiro de 1983, decidiu,
por maioria de votos, adotar o sistema
coletivo (pela Chapa), as eleições dos
membros da Diretoria, Comissão Revi
sora e seus Suplentes para o biênio de
1983/84. Os concorrentes para admi
nistração da Aliança devem apresentar,
as "chapas" dos seus candidatos, im
prescindível, até o dia 21 de Janeiro
de 1983, na séde da Aliança à Rua Li
tuânia, 67, São Paulo.

Marijaus Stankevičiaus vasarnamis
jau baigtas. Vosylių jau visai baigiamas.
Vartininko namu sienos jau iškilusios
maždaug iki pusės. Pasinaudojant vasa
ros lietumis buvo atsodinta pakelėse su
nykusiu vietose žolės.
Karnavalo savaitgalyje veiks svečiu
namo svetainė. Svečiu namuose dar yra
vienas laisvas apartamentas, norintieji
juo pasinaudoti prašomi susiskambinti
telef. 63-57-75.
Visu trijų tvenkinėliu riebios žuvys
laukia žvejo tojų. Šiltas oras garantuoja
svečius maudymosi baseinui.
23 dienę pradeda stovyklą skautai.

São Paulo, 12 de Janeiro de 1983
A Diretoria

KVIETIMAS
Kviečiu visus Vyru Brolijos narius ir
jai prijaučiančius šių metu vasario 6 die
ną po 11 vai. šventu Mišių j Jaunimo
Namus. Yra šaukiamas visuotinis meti
nis narių susirinkimas. Prašau kuo skaitlingiau dalyvauti.
Sv. Juozapo Brolijos pirmininkas
>Antanas Rudys

ATEITININKAI
Savo susirinkimą turėjo sausio 16
dieną klebonijoje. Buvo diskutuojama
tema bažnyčios ir religijos santykis ir
skirtumas.
Sausio 29-30 tos dienos savaitgalyje
ateitininkai turės išvyką j Lituaniką.
Ateitininkai dėkoja p. Magdalenai
Vinkšnaitienei už jaukų kalėdinį susirinkimą-pobūvj ir p. Butrimavičienei už
pasidalintas mintis.

