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VASARIO 16-TOJI PRAEITY IR DABARTY
(Vasario 16-tąją minint)

Iš pogrindžio "Lietuvos ateitis" (perio
dinis jaunimo leidinys), Nr. 6, Lietuva, 
1983

Vasario 16-ji, Nepriklausomos Lietu
vos susikūrimo diena, kiekvienam lietu
viui reikšminga. Tik, deja, ne vienodu 
požiūriu: vieniems ši diena primena,kad 
Lietuva - tai jų Tėvynė, vardan kurios 
verta kovoti, kurios šventą vardą yra 
pareiga išsaugoti tyrą, laisvą, neiškreip
tą melo. Kitiems gi, ši diena primena, 
kad jie išdavė savo Tėvynę, kad sutepė 
patys save, savo brolių krauju, kančia 
ir išdavyste.

Vasario 16-oji puikiai žinoma ir tau
tos pavergėjui. Jau šventės išvakarėse vi
sur knibždėte knibžda samdytų šunų,\ 
kurie klauso, ką žmonės šneka, kokios 
jų nuotaikos: stebi, gal pamatys kur ple
vėsuojant lietuvišką trispalvę ar prikli
juotą atsišaukimą.

Ir ko gi jie bijo? Nejaugi to vieno ki
to lapelio su užrašu: "šalin okupantus", 
"Lietuva bus laisva.", ar vienur kitur iš
keltos trispalvės medžiagos skiautės, 
simbolizuojančios Nepriklausomą Lietu
vą? Ne. Jie bijo laisvos lietuviškos dva
sios, kuri nenužudoma. neištremiama, 
nesugaudoma, nenugalimai plevena mū
sų širdyse. Prieš laisvės ilgesį, prieš Tė
vynės meilę jie neturi ginklo. Net mes, 
kurie gimėme ir augome visiškos okupa
cijos naktyje, jaučiame, kad kažkada 
Lietuva laisvai kvėpavo, kad buvo ir die
na, — ne vien juoda naktis. Nuo pat kū
dikystės dienų mums bruktas melas, 
kad esame laisvi, laisvos šalies žmonės; 
kad mūsų tėvynė ne Lietuva, o TSRS',
— kad vardan laisvės paguldę galvas mū
sų brbliai buvo "Liaudies priešai", "ban
ditai", — nerado atgarsio širdyse.

1940-ti metai. Juodi debesys iš Rytų 
slenka Lietuvos pusėn. Jie slenka prieš 
visų lietuvių valią.

— Rytų siaubas atėjo į mūsų žemę,
— nuskamba per visus kaimus, miestus 
ir miestelius.

Atėjo šis slibinas pamažu, savo kelią 
žymėdamas gaisrais ir griuvėsiais. Žmo
nių viltis skandindamas giliam giliam 
nusiminime. Atslinko, savo purvinomis 
kojomis traiškydamas visa, kas gražu, 
gera, visa, kas lietuviui buvo šventa. Jis 
grobė sodybas, kaimus, miestus. Iš žmo
gaus atėmė viską! nuosavybę, laisvę, o 
daugeliu atvejų net gyvybę. Tada lietu
vis pagalvojo: "O gal bėgti? Gal pakeis 
tėvynę kiti kraštai? " Kai kas pabėgo. 
Tačiau dauguma suprato: "Tas ne lietu

Jau 1920 metais Karo Muziejaus Aikštėje Vasario 16 d. Susirinkdavome prie Nežinomojo Karei
vio Kapo.

vis, kurs kaip kūdikis bailiai, išduos ką 
bočiai gynė nuo amžių milžinų keliais". 
Suprato, reikia ginti tėvynę. Jie ėmė j 
rankas šautuvus ir ėjo, ėjo, ėjo... Ėjo j 
miškus. Galvojo ginklu išsikovoti laisvę. 
Paliko raudančias mylimąsias seseris, 
motinas...

Per sunki buvo kova. Nepajėgė bro
liai lietuviai jėga mums išsaugoti laisvę. 
Kaip lapai rudenį jie vienas po kito kri
to nuo žiaurios okupantų kovos kulkos. 
Kiek ašarų... kiek bežadžio sielvarto 
tada matė mūsų Tėvynė...
7“ą naktį dangus negesino žvaigždučių, 
Aušra nusigandusi švito.
Ir kraujas iš daugelio vyrų širdžių 
Nudažė pilkąjį arimą.
Rytuose išbrėš ko sidabro aušra, 
Ir buvo nutilusios salvės.
į kapines žengė lygiuojant gretas 
Sušaudytos rankos ir galvos.
Ir sugulė vyras prie vyro šalia
Ir vietos visiems neužteko
Ir buvo velėna žalia kruvina, - 
Pakojis išraustojo kapo.
Kai skausmas sustingdė krutiną visų, 
Ir šautuvų tūtos blizgėjo, 
Tada takeliu j didvyrių kapus 
Pavargus senutė atėjo.

Ir tarė jinai partizanui jaunam: 
"Palaukit, jūs turit dar laiko, 
Aš noriu pažvelgt į akis šiam vienam, 
Kurs buvo tikriausiai man vaikas". 
Švelnia ir gysiota, bet tvirta ranka

Ji vartė kiekvieną lavoną
Ir josios prijuostė pasvirus marga 
Krauju nusidažė raudonai.
Ir niekas neištarė žodžio tada, 
Tik saulė į vakarus krypo, 
Senutės sausa ir gyslota ranka 
Prie kruvino veido prilipo...

Nors tėvai ir broliai neišsaugojo mums 
laisvės, bet paliko kilnų pavyzdi, kaip 
reikia mylėti Tėvynę, kaip reikia aukot, 
tis vardan kilnių idėjų. Savo krauju jie 
mums įrašė amžiną priesaiką, amžiną 
testamentą, — "Geriau YRA MlRTI, 
KAIP SAVO TĖVYNĘ IŠDUOTI.

Tad nesistebėkime, kad atomu gink
luotas mūsų priešas išsigąsta šeštos kla
sės mokinuko sąsiuvinyje nupieštos Tri
spalvės, ar paprastu pieštuku išvedžioto 
užrašo: "Atiduokite Lietuvą lietuviams." 
— Jie bejėgiai prieš meilės ir ištikimybės 
Tėvynei dvasią. Bejėgis jų melas prieš 
tiesą. Bejėgiai ginklai ir kalėjimai prieš 
laisvės ilgesį. ...
Lietuviškas dar teka kraujas 
Širdy motulės Lietuvos, 
Ją atgimimas šaukia naujas 
/ dieną darbo ir kovos.
Aušra tekėjo ir užgąso, 
Bet tėviškės dangus — dar ne. 
Dar tau naktuže miegą neša, 
Dar bėga kraujas Nemune.
Dar rymo kryžkelėse kryžiai, 
Dar koplytėlės pakeliuos...
Tad eikš, šalie, kur pasiryžai, 
Ieškot ir rast naujos dalies.
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Kartu su musų Ganytojais ir visais kunigais 
mes, Lietuvos tikintieji, kuo nuoširdžiausiai 
sveikiname Jus, šv. Tėve, jau ketvirtį amžiaus 
garbingai, drąsiai, ištikimai ir vaisingai besidar
buojantį šventųjų apaštalų Petro ir Pauliaus 
vardu suteikta Vyskupo galia.

Šiandien mes nė vienas iš Nemuno šalies 
negalime suklupti prie Jūsų garbingojo Sosto 
reikšdami giliausią pagarbą ir padėką už Jūsų, 
rūpestį ir dėmesį, rodomą mažai musų tautai.

Dėkodami ir prašydami Jums tolimesnės 
palaimos, siunčiame dangiškajam Tėvui Jo Sū
naus Jėzaus Kristaus nekruvinąją Auką, prie 
jos jungdami Sibiro kankinių ir dabartinių mu
sų tautiečių kančias už Bažnyčią ir Tėvynę, 
už religijos ir sąžinės laisves. Tebūna tai kaip 
padėkos, pagarbos ir ištikimybės Šventajam 
Sostui ženklas.

Lietuvos tikintieji
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nius kultus arba vesti ateistinę propagandą, 
P. ANILIONIS iš kailio nėrėsi, įrodinėdamas, 
kad vien už tai, jog dvasininkijai ir tikintiesiems
leidžiama praktikuoti religinius kultus, jie pri
valo tylėti, kai ideologiniai darbuotojai veda 
ateistinę propagandą, nes priešingu atveju, įga
liotinio žodžiais tariant, jau butų pažeista 
ateistų sąžinės laisvė. Kažkas yra pasakęs: 
“Vilkui avelę leista papjauti, o pjaunamai ave
lei neleista nė bliauti“. Šitokį principą įgyven
dina ir “demokratiškiausioji” pasaulyje tarybi
nė Konstitucija, užgarantavusi ateistinei pro
pagandai laisvę, davusi teisę ateistams griauti 
religiją visomis moderniausiomis priemonėmis, 
kai tuo tarpu tikintiesiems, kurie sudaro Lietu
vos gyventojų daugumą, palikta teisė tyliai 
kentėti.

P. ANILIONIS priekaištavo susirinkusiems 
dekanams dėi, jo manymu, pareiškime panau
doto netinkamo tono, galinčio užgauti tokius 
didelius KP CK veikėjus, kaip P. GRIŠKEVI
ČIŲ, ŠEPETJ, ir jį patį — RRT įgaliotinį. Jo 
kalboje buvo nuolat kartojama: “Neprovokuo
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jos gali užsitraukti didelių nemalonumų. Savo 
kalboje pacitavęs kunigų pareiškimo sakinį: 

“Mes įpareigoti skelbti Evaržgaliją pamokslais 
ir katekizacijžT. ANILIONIS teO&iai puolė 
tas bažnyčias, kuriose buvo pagerbti iš kalini
mo vietų grįžę politiniai kaliniai ir jiems buvo 
leista tarti žodį susirinkusiems tikintiesiems. 
Taip pat įgaliotinis priminė baudžiamojo ko
dekso straipsnį, kur nurodyta, jog vaikus kate- 
kizuoti leidžiama tiktai tėvams. Patarė tėvams 
įsigyti 1980 m. išleistą katekizmą ir iš jo ruoš
ti vaikus. “Pas mus ne Afrika ar Lotynų Ame
rika, kur žmonės tamsūs, pas mus skaityti mo
ka visi“, - kalbėjo įgaliotinis, - kunigas gali 
tiktai patikrinti vaiko žinias ir nemokantį pa
varyti“. Priminė, kad Lietuvoje kasmet apie 
50.000 vaikų prileidžiama pirmos išpažinties 
ir Komunijos.. Tik nepasakė, kur šiandien tėvai 
galėtų įsigyti katekizmo knygelių, išleistų prieš 
trejus metus ir išdalintų per vieną kitę savaitę.

Kunigų pareiškime sakoma, kad kunigas 
įpareigotas ne tik savo aptarnaujamos parapi
jos ribose teikti sakramentus, bet, esant reika
lui, ligoniams ir mirštantiems patarnauti kiek
vienoje vietoje. Šiuo klausimu ANILIONIS pa
reiškė, kad prie jokios valdžios kunigas nebuvo 
skiriamas visai valstybei, bet tik apribotai teri
torijai. Patarnauti mirštančiam galima bet kud 
tvirtino ANILIONIS, tačiau pabrėžė, kad nie-, 
kas neleis važinėti po svetimas parapijas su anti
tarybiniais pamokslais, mitinguoti ir skelbti 
anarchiją (...)

Jau kelis dešimtmečius Lietuvos Katalikų 
Bažnyčia skaudžiai kenčia dėl bedieviškos val
džios kišimosi į Kauno Kunigų seminariją, to
dėl visiems suprantamas kunigų pareiškime pra
šymas ir reikalavimas panaikinti civilinės vyriau
sybės nustatytas kliutis-limitą, leisti patiems 
vyskupams priimti kandidatus į Kunigų semina
riją ir paskirti jai dėstytojus. ANILIONIS pripa
žino faktą, kad Lietuvoje kunigų trūksta, ir

VIS DIDĖJA LIETUVOD BAŽNYČIOS 
PERSEKIOJIMAS* VIS LABIAU AUGA NE
RIMAS TAUTOJ

1983 m. gegužės 17 d. į Kauno Kuriją iš
klausyti Rellįghių reikalų tarybos įgaliotinio 
Petro ANILIONIO pamokymų buvo sukvies
ti Kauno arkivyskupijos ir Vilkaviškio vysku
pijos dekanai ir vicedekanai. įgaliotinio kalba 
sukosi apie praietų metų liepos-spalio mėne
siais tarybinei valdžiai atsiųstus Lietuvos ku
nigų pareiškimus. Pareiškimų svarstyti į Lie-' 
tuvą vasario mėnesį buvo atvykęs atsakingas 
darbuotojas iš Maskvos Religijų tarybos. Čia 
jis susitiko ir kalbėjosi su Lietuvos vyskupais, 
lankėsi Kunigų semi narį joje, o pasikalbėti su 
dekanais įgaliojo P. ANILIONJ. Kadangi pa
reiškimų, siųstų iš įvairių Lietuvos vyskupijų, 
reikalavimai analogiški, P. ANILIONIS darė 
išvadą ir tvirtino, kad juos inspiravo vienas 
centras. Susirinkimo pradžioje įgaliotinis paci
tavo tarybinės Konstitucijos 50-tą straipsnį, 
kuriame rašoma, kad LTSR piliečiams garan
tuojama sąžinės laisvė išpažinti bet kurią reli
giją arba neišpažinti jokios, praktikuoti religi-

Dr. ALEKSAS KALINAUSKAS Dr. PAULO KALINAUSKAS
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kite. Nekonfliktuokite padėties. Prievarta nie
ko nelaimėsite“.

P. ANILIONIS piktinosi dėl “LKB Kroniko
je“ (Nr. 54) išreikštos minties, jog “Lietuvai 
reikia vyskupų, kurie sugebėtų eiti su tikinčia 
tauta į kalėjimus, lagerius, net mirti, o ae to
kių, kurie stabdytų iš apačios prasidėjusį dvasi
nį atgimimą“. 1982 rugsėjo 2 d. Vilniaus arki
vyskupijos kunigų tarybos kreipimąsi į Vysku
pus ANILIONIS pavadino suįžulėjusios neapy
kantos prasiveržimu, mat kreipimesi teigiama, 
kad “nuolaidžiavimas ateistinei valdžiai yra di
delė skriauda Bažnyčiai“.

Toliau P. ANILIONIS nagrinėjo kunigų pa
reiškimuose esantį sakinį: “Neturime teisės 
vyskupijų ir parapijų valdymo atiduoti civili
nės valdžios sudarytiems komitetams“. Čia jge- 
liotinis pareiškė, kad socialistinėj®:santvarkoje 
bažnyčios, jų turtas, meno ir kultūros verty
bės yra suvalstybintos, tad jų savininkė yra
valstybė. Ji nustato sąlygas, kaip tikintieji tuo 

s valstybės turtu gali naudotis kulto reikalams.
Išvardijo 14 Kauno arkivyskupijos ir 2 Vilka
viškio vyskupijos parapijas, kurios ir delsia pa
sirašyti sutartis su valstybe ir pagrasino, kad 
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šiuo metu 139 parapijas neturi savo klebonų, 
bet čia pat demagogiškai tvirtino, kad limitas 
yra būtinas, nes į visas aukštąsias ir spec, viduri
nes mokyklas įstojimas esąs limituotas, todėl 
netinka vienai Kunigų seminarijai padaryti išim
tį, priminė LTSR Ministrų Tarybos pirmininko 
pavaduotojo pareiškimą, kad limitas nebus didi
namas, kol respublikoje veiks pogrindinė Kuni
gų seminarija (tarsi kam neaišku, kad, panaiku 
nūs limitą, savaime išnyktų kunigų ruošimas po
grindyje).

ANILIONIS savo kalboje kaitino klebonus, 
kurie duoda rekomendacijas stori į Kunigų semi
nariją jaunuoliams, jau spėjusiems pasižymėti 
antitarybine veikla (tokiais jaunuoliais įgalioti
nis laiko visus, kurie išdrįsta viešai praktikuoti 
savo tikėjimą, aktyviai dalyvauja bažnytiniame 
gyvenime ir su kuriais saugumas neįstengia rasti 
bendros kalbos).

Vėtra 'Baltijos (pajūryje
Sausio 1-2 d.d. siautusi vėtra apgadino 

Klaipėdos uostą ir pridarė daug nuosto
lių. Prieplaukoje sustojo kran-ai, nedirbo 
dokininkai.

DR. JOMS ilCiPOWüOS .
CIRURGIÃO DENTISTA
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LIETOVIŲ IŠOLMĖS FttCWE
Žiniomis iš Romos* perduotomis, te

lefonu, kazimierinės iškilmės š.m. kovo 
4 dieną, yra skiriamos lietuviams. Ta 
proga norima pabrėžti lietuvių tautos 
ir jos tikinčiųjų būklę dabartinėje prie 
spaudoje. Mišias tą dieną Šv. Petro bazi
likoje laikys pats šv. Tėvas Jonas- Pau
lius II 10 v. ryto. Jam asistuos lietuviai 
vyskupai bei kunigai. Lietuvių komite
to ryšininku su liturginių apeigų tvarky
tojais paskirtas šv. Kazimiero kolegijos 
prorektorius kųn. Alg. Bartkus.

Kadangi šios iškilmės Romoje, kurio
se bus minima šv. Kazimiero 500 metų 
sukaktis, yra viešos, galės dalyvauti ir 
kitų tautų tikintieji, bet tai nemažins 
lietuviško jų pobūdžio Romos sluoks
niuose manoma, kad atskiros šv. Kazi
miero iškilmės turėtų būti Krokuvoje, 
kurtas šventasis yra gimęs. Lietuva,bū: 
dama priespaudoje, negali to padaryti, 
tad Roma turi būti ta vieta, kur lietu- ; 
viai gali pagerbti savo tautos šventąjį, j

Taip pat sužinota, kad šv. Kazimiero 
sukakties proga bus išleista kazimieri- t 
nių pašto ženklų serija. "L'Osservatorė 
Romano" tai paskelbė 1983 m. 51 nr.; 
(savaitinėje angliškoje laidoje). Jame išT 
spausdintas Vatikano pašto pranešimas 
— 1984 metų programa, kurioje numa
tyta visa eilė būsimų pašto ženklų, skir

tų įvairiom sukaktim. Jų tarpe pažymė
ta, kad bus išleista ir pašto ženklų seri
ja, skirta paminėti šv. Kazimiero 500 
metų mirties sukakčiai. Pranešime sako
ma, kad išleidimo data, kompozicija ir 
kiti duomenys bus paskelbti vėliau. Par
davimo sąlygos bus skelbiamos kartas 
nuo karto "L'Osservatore Romano" 
laikraštyje ir ats kiru ošė pranešimuose 
spaudai.

Kaip jau anksčiau buvo rašyta "T.Ž’r. 
šv. Kazimiero pašto ženklo projektą 
paruošė dail. Romas Viesulas. Tikimasi, 
kad jis priimto be pakeitimų. Oficialia
me pranešime pašto ženklų projektų 
autoriai neminimi.

Filatelistų žiniomis, su šv. Kazimiero 
pašto ženklais bus ir atitinkami vokai.

i Inf,

LONDONO "TIMES" VEDAMASIS 
APSE LIETUVĄ

Įtakingasis Londono dienraštis The 4 
Times gruodžio 6 d. atspausdino veda
mąjį, pavadintą "Lietuvių Bažnyčia ir 
Tauta" (Church and Nation in Lithua
nia). Jame tarp kitko rašoma: "Kai EI 
Salvadore politiniai ekstremistai bruta
liai nužudė kelis kunigus, šį veiksmą pa
smerkė visas pasaulis. Daug mažiau kal
bama apie Romos Katalikų Bažnyčios 
likimą Lietuvoje, vienoje iš trijų nedide
lių Pabaltijo šalių, kurios 1918 m. išsi

kovojusios nepriklausomybę iš Rusijos, 
buvo 1940 m. jėga įjungtos j SSRS-ą, 
Stalinui pasirašius savo nelemtąjį paktą 
su Hitleriu".

The Times vedamasis aprašo kun. Si
gito Tamkeviciaus ir kun. Alfonso Sva
rinsko suėmimą ir nuteisimą. Pasak jo, 
"sovietinės valdžios nuomone, Bažnyčia 
vadovauja masinei opozicijai, kuri deri
na religiją ir nacionalizmą, atmesdama 
Maskvos įbruktą ateistinę valdžią". Pa
minėjęs masines lietuvių peticijas, reika
laujančias suimtųjų paleidimo, The Ti
mes rašo, kad jos "paverčia mitu sovieti
nę propagandą, jog Pabaltijo šalys paten
kintos savo priklausomybe Sovietų Są
jungai". Vedamasis primena, kad ir Bri
tanija atsisako de jure pripažinti sovieti
nę valdžią Pabaltyje. (ELTA)

NIJOLĖS SADŪNAITĖS įPRISMINIMAI
Va'kaius pasiekė Nijolės Sadūnaitės pri 

siminirnai: „Kaip patekau į KGB objek
tyvą?" Prisimicniimai artimiausioje ateity
je bus ‘išleisti lietuvių ir anglų kalbomis. 
Lietuviškai juos išleis „Ateities“ leidyk
la, Chicago je, o angliškai Lietuvių kata
likų religinė šalpa, New Yorke.

„Europos Lietuvis“ jau dabar juos 
spausdina.

Auka prisidėk prie lietuviškos 
spaudos išlaikymo!

DR. ELIZIEJAUS DRAUGELIO

town T 1
Ir nenuostabu, nes anais laikais ūki

ninkai laikydavo, daug ir dideldpšunų. 
Retai juos ir rišdavo. Man jie atrodė 
tikros pabaisos. Todėl ir vengdavau kla
joti keliais. Kapinėse buvo saugiau.

Tėvui persikėlus į Barzdauskų pra
džios mokyklą rusų valdžia paskyrė 10 
rublių mėnesinės algos. Tėvas džiaugėsi. 
Tuo laiku jam atrodė, kad tai dideli pi
nigai. Jis net ryžosi vesti. Tėvas buvo 
savotiškas žmogus. Savotiškas buvo ir 
jo pasipiršimas. Nepamenu gerai kas, 
gal dėdės, gal tetos ilgai dar pasakojo 
apie tą įvykį, žinoma vis pagražindamos. 
Kadangi tėvas neprotestuodavo, tai ma
tyti buvo nemaža tiesos.

Besilankydamas savo tėviškėje, jis už
sukdavo ir į kaimyninius kaimus Ven
cius, Žiurius — Gudelius vėliau pradėjo, 
užklysti ir j Bebrininkų kaimą. Bebrinin- 
kuose prie Šešupės gyveno stambokas 
ūkininkas Gilius. Jo pirmosios žmonos 
vaikai jau buvo suaugę. (7ir antrosios 
žmonos jų buvo visas būrys. Tai suaugu
sieji pradėjo dairytis Amerikos link. 
Kaip tik tuo metu čia ir pasipainiojo 
jaunas simpatingas "profesorius" Petras 
Draugelis. Taigi ir jis tarė kartą vienai 
išGiliūčių:"

— Rožele ar tekėtum už manęs, jei

aš pasipirščiau?
Roželė lyg sumišo, nuraudo, kaip ro

žė, ir nuleidus akutes tyliai tarė: — tekė
čiau.

Bet Petras tęsė toliau, — Tačiau, Ro
žele, žinok, aš nesu turtingas. Aš nega
lėsiu samdyti tarnaitės, ir tau reiks dirb
ti... Daug dirbti... Viską dirbti...

- Tai nieko... Aš dirbsiu... Viską 
dirbsiu.

— Taip, tai gerai, bet tu turėsi man
neprieštarauti, manęs klausyti.

-- Klausysiu... — Lyg vėjelis šiureno 
švelnus atsakymas.

Kaip buvo kalbėta taip ir įvyko.
Sako, kad aš gimiau balandžio 11 die

ną 1888 metais. Taip ir metrikuose įra
šyta. Mane "kur tai pagavo ar surado" * 
už kapų gyvenanti moterėlė — Bindokie- 
nė. Aš dar ilgai tikėdavau panašiom keis
tom istorijom apie gandrus, kurie tik 
tuo ir užsiėmė, kad mažus kūdikėlius 
nežinia iš kur gabendavo, ir nusižiūrėję 
kurią nors šeimą, jai palikdavo. Tikėda
vau, kad apsukri moterėlė, kaip Bindo- 
kienė, kurią vėliau vadindavo "kabliuku" 
ar "vašiuku",cgalėjo kokiam nors raiste 
užkabinti mažą sutvėrimėlį ir kam nors 
įteikti, kad augintų. Ir kaip netikėsi, 
kad Bindokienė, bent į tuziną kartų 
tuos mažus sutvėrimėlius sužvejojo ir 
mano mamai įteikė. Iš.mano dvylika 
brolių, ligi šiol liko tik 6. Penki mirė pa
čioj kūdikystėj. Tik vyriausias Vladas,

(anų met vadindavo jį Bladas) baigęs 
penkias Marijampolės gimnazijos klases 
ir Seinų kunigų Seminariją, įšventintas 
kunigu mirė sulaukęs 60 metų.

Aš pradėjau gyvenime orientuotis su
laukęs 3 metų. Nuo tų metų pradėjau 
atsiminti kas vyko apie mane ir manyje.

Gražus ankstyvo pavasario rytas. Nors 
mylimas dangaus skliautas nupliekstas 
saulės, bet dar vėsoka. Vyšnios jau žydi. 
Žiedų lapeliai, kaip snaigės, krenta ant 
žemės. Pries mūsų namą, ties varteliais, 
auga aukšta ir stora vyšnia, po kuria sė
dėdamas aš gėsiuosiu nuostabiu pasau
liu. Staiga, kur buvęs, kur nebuvęs, pri
bėga prie manęs šuniukas... Aš ne savo 
balsu suklikau: mama. Mama. Atskubė
jus mama mane apramino, nusinešė į 
kambarį, o baisusis žvėris taip ir liko ki- 
emukyje. Juokingas buvo šuniukas, virš 
akučių dar buvo du tamsesnių plaukų 
lopukai; dėlto jį praminė keturakių. Iš 
kur jis priklydo, niekas nežinojo. Tačiau 
savo gyvenimą baigė tragiškai. Mat vai
kai savo maisto krepšiukus paliko prie
menaitėje. Ir jis krepšiukus isardwir kai. 
ką surijo. Galų gale tėvas įsakė Dabrilų' 
Jonui, III skyriaus mokiniui, nuvesti ke- 
turakj j Stočkaus durpyną ir ten paskan
dinti. Nors man nebuvo aišku, ką reiš
kia tas grieštas įsakymas, taip pat nebuvo 
aišku, ką galės veikti po vandenų! tas šu
nelis, ir nors aš jo dar prisibijojau, bet 
man jo buvo gaila ir aš verkiau.

(Bus daugiau)
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NIEKAD NEUŽMIRŠKIME, KAD ESAME 
LIETUVIAI

Mokykloje, ar kai susipažįstame su naujais 
draugais, dažnai vieni kitų paklausiame: "Ko
kios kilmės esi? " Vieni atsako, kad seneliai 
buvo italai, vokiečiai, lietuviai, ar kurios nors 
kitos tautos, ar kelių tautų mišinys. Tačiau jei 
kalba nenutrūksta, jei turime ką nors daugiau 
papasakoti apie savo kilmės tautą, jaučiam, 
kad yra sunku, kad jos nepaŽjstam, neturim 
žinių, mažai ką žinom apie jos kultūrą. O ta 
kultūra turi savo įdomią istoriją. Ypač sunku 
tiems, kurie nerado būdo kaip išmokti savo 
kalbą. Nemokėdami kalbos, neturi progos pra
turtinti kultūrines žinias skaidydami.

Brazilijoje turime nedaug lietuvių kilmės 
jaunuolių, piokanČių lietuviškai. Dauguma ne
mokančių sako, kad jam nereikia, kad tos kal
bos jis nenaudos, kad į Lietuvą važiuoti nesi
rengia, kad ji jam nepadės gauti geresnį darbą 
ir tt. Tuos, kurie taip galvoja, nelengva paska
tinti kalbos išmokimui. O vistiek reiktų steng
tis, kad dalyvautų lietuviškuose parengimuose, 
kad turėtų progos bent kiek susipažinti su lie
tuviška kultūra. Pastebėta, kad jaunimas mie
liau dalyvauja šokiuose, negu kitose programo
se, religinėse ar tautinėse. Šokti yra lengviau, 
negu išmokti kalbą. Tačiau jeigu susidomės, 
jei norės, ir kalbą galės išmokti. Nes nieko nė
ra negalima, tam kurs nori.

Aš kai būnu namuose, mėgstu, kad senelė 
man papasakotų apie Lietuvą, apie jos žmones, 
jų gyvenimo būdą, gamtą ir visa kita. Mylėti 
galime tik tai, ką pažįstame.

"Homem so ė eterno quando sua cultura 
permanece" — "Žmogus tik tada amžinas, kai 
išlieka jo kultūra".

Ona Paulė Tatarūnaitė

ATEITININKU STOVYKLA

jvyko vasario 27-29 dienos savaitgalyje. Kalbė
jom apie katalikiškumą ir tautiškumą.

Katalikiškumas.— kalbėjom apie mūsų san
tykį su Dievu.

Aiškinomės Viešpaties Maldos (Tėve Mūsų) 
žodžių prasmę. Pašnekesiai buvo geri ir mes 
daug ką išsiaiškinom, supratom.

Tautiškumas — kalbėjom, kaip mums atro
do mūsų kolonijos dabartis. Ką turėtume da
ryti, ką galėtume pagerinti. Kiekvienas pareiš
kė savo nuomonę (opinião).

Pasiūlymai buvo toki:
Skatinti vaikus dalyvauti kolonijoje, subur

ti daugiau jaunimo, dalyvauti naujam lietuvių 
kalbos kurse PUC. Šiuo paskutiniu klausimu 
buvo daug entuziazmo. Kad nemokantieji ga
lės išmokti kalbos, o mokantieji galės pasito
bulinti.

Mokantieji turėtų daugiau skaityti ne tik 
laikraštį, bet ir knygas, ypač Kroniką.

Stovykla buvo gera. Maudėmės, kepinomės 
saulėje, studijavom, meldėmės, dainavom, su- 
tvarkėm "PAŪKSMĘ" ir tt

Stasys Žūtautas 

Lietuviškos spaudos rėmėjai 
YRA SAVOS TAUTOS GYNĖJAI

BALSAS IŠ ČIKAGOS

(Iš Dainos Kojelytės laiško)

Nepaprastai džiaugiuosi pamačiusi ateitinin
kų skyrių "Mūsų Lietuvoje". Jūsų jaunimas 
parodo nepaprastą ryžtą bei ištikimybę ateiti- 
ninkiškai idėjai. Teko prieš kelias dienas per
versti viso pusmečio "M.L." numerius -- tikrai 
sudaro puikų įspūdį tas skyrius.

S. Paulyje savo dėmesį į "Ateitininkų Žo
dį" atkreipė mokytoja A. Joteikaitė. Dėkoja
me už paskatinimą. S. Paulyje toki įvykiai, 
kad rašytų kas j laikraštį, kad jam patiko, yra 
reti. O "A.Ž" toks atsiliepimas jau ne pirmas. 
Seniau pasisakė p. Petraitis.

Laiške iš Čikagos rašoma:

Linas dar vis tvirtai laikosi Baltuosiuose 
Rūmuose. Jam siūlo įvairias pozicijas ir Penta
gone ir prezidento perrinkimo komisijoje. Ne
žinau ką jis pasirinks.

Praėjusių metų pabaigoje naujuoju Ateiti
ninkų Federacijos Vadu išrinktas Dr. Kazys 
Pempkus. Brazilijos ateitininkai sveikina naują 
Federacijos Vadą ir linki sėkmingo darbo ir 
daug Viešpaties palaimos vado pareigose.

MUZIKA IR AŠ

Kai pradėjau lankyti mokyklą, sugrįžus iš 
mokyklos, paruošus pamokas, dar liko daug 
laiko. Norėdami tą laiką kuo nors užpildyti, 
mano tėvai įrašė mane j piano pamokas. Iš kar
to aš ėjau tik siunčiamas — varomas. Bet su 
laiku muzika pradėjo man patikti. Kai mano 
mokytoja, Irena Adomavičiūtė Kuniškienė, iš
važiavo iš Brazilijos, aš perėmiau jos vietą — 
vargonauti bažnyčioje. Aš mėgstu groti vargo
nais. Iš karto, kai reikėjo groti prieš daugelį 
žmonių Mišiose ar vestuvėse, jaučiausi nepato
giai. Dabar jau esu pripratęs, jau trys metai, 
kai groju bažnyčioje. Praėjusiais metais baigiau 
4-tą piano kursą.

Audris Tatarūnas

LIETUVIU KALBA

Kad būtų išlaikyti lietuviški papročiai, tra
dicijos, kad klestėtų lietuviška kultūra ir pati 
lietuvybė, svarbiausias dalykas yra lietuviška 
kalba. Jeigu kalba dingsta, visi kiti tautiniai pa
sireiškimai (manifestacijos) mažiau reiškia.

Bet lietuvių kalba nėra lengvas dalykas. 
Mums visada trūksta laiko, gal ir noro, priside
da visokį nepatogumai, nuotoliai ir 1.1.

Tačiau dabar, visi, kurie nori lietuviškai mo
kytis, turi labai gerą progą (oportunidade). 
PUC Universitete bus labai geras ir organizuo
tas kursas.

ATEIKITE.

Nida R. Reenenciūtė

APIE BŪRELIUS IR JU DALYVIUS

Visuomet džiaugiuosi matydamas mūsų jau
nąjį jaunimą, ypač kai jis pasirodo tautiniuose 
rūbuose. Norėčiau, kad ir kitos lietuviškos tra- 
dicijos„ypac lietuviška kalba, būtų tam jauni
mui perduotos.

Kalbai turėtų būti skirta daug meilės. Iš pa
tyrimo aš žinau, kad gerai išmokti lietuvių kal
ba yra nelengva.

Pastebėjau, kad pasirodo naujų veidų mūsų 
kolonijoje, jie dalyvauja įvairiuose būreliuose 
ir turi daug energijos.

Reikia daug pastangų - paskatinimo (incen
tivo) ne tik iš vadovų pusės. Vadovai, tikiu, vi
suomet stengiasi. Reikia, kad ir tėvai suprastų, 
kad kalba yra svarbiausia tradicija. Kitas tradi
cijas galime pakeisti, kalbos ne.

Yra daug lietuvių, kurie šitą tėvų ir protė
vių paveldėjimą (herança) stengiasi išsaugoti. 
Ir mes čia Brazilijoje negalime leisti, kad lietu
vybė pasidarytų bekalbė. Tai mūsų moralinė 
pareiga.

Man atrodo, kad daugelis mūsų grupių ski
ria mažai laiko ir daro mažai pastangų lietuvių 
kalbai išmokti. Stovyklose tam reikalui turėtų 
būti skirta pati didžioji programos dalis.

Nuoširdžiai lankiau lietuviškas klases, kol 
jos buvo.

Daugelis mano draugų nekalba lietuviškai. 
Ar jiems atrodo, kad atėjo laikas kalbą išmesti 
lauk?

Kad taip neatsitiktų, nuoširdžiai stenkimės, 
ne tik kad mes, bet ir vaikai kalbėtų lietuviš
kai. O jeigu ne, tai mes vieną dieną negalėsim 
daugiau susikalbėti lietuviškai, negalėsim dai
nuoti ir kovoti už tai, kas mus taip stipriai su
jungė, tai yra Lietuvos laisvė ir garbė.

Douglas R. Saldys

LIETUVOS KATALIKU BAŽNYČIOS 
KRONIKA

Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika yra 
svarbiausias ir gausiausias okupuotos Lietuvos 
pogrindžio leidinys. Joje yra registruota dide
lis skaičius faktų liečiančių bažnyčios ir tikin
čiųjų persekiojimus. Kronika aprašo, kaip So
vietinė valdžia nuo pat vaikystės bando žmo
gų įtikinti, jog Dievo nėra ir religija yra blogas 
dalykas, kaip valdžia proteguoja bedievius.Val
džia absurdiškiausiais metodais nori priversti 
vaikus, kad jie išsižadėtų religijos. Kronika ap
rašo, kad nežiūrint visų persekiojimų, vaikai 
lanko bažnyčią, dalyvauja mišiose, joms patar
nauja, gieda chore, ir kad valdžios pastangos 
padaryti vaikus bedieviais neduoda rezultatų.

Kronikoje randame žinias apie Lietuvos ti
kinčiųjų,ypač kunigų ir seselių, tardymus, suė
mimus ir nuteisimus. Mus stebina, kaip tardo
mieji ir teisiamieji drąsiai laikosi, nė mirtis jų 
negąsdina. Jie yra teisiami už savo tautinę ir 
religinę veiklą. Daugybė Kronikos surinktų 
faktų liudija Lietuvos katalikų padėtį. Tai yra 
ašarų, kraujo ir vargo keliai. Todėl kiekvieno 
lietuvio pareiga skaityti kroniką, ir iš brolių 
pavyzdžio semtis sau stiprybės.

Robertas Jonas Saldys

IEŠKOMA
moteris mažam vaikui prižiūrė
ti ir namų darbams. Geras atly
ginimas.

Skambinti Brunai telef;
265-4473.



Kun. Kanauninkas ALFOMS AS JURKEVIČIUS su Vroclavo (Breslavo) lietuviais, Lenkijoje.

ICra - KANAUNINKAS ALFONSAS ' 
JURKEVIČIUS
kilimu punskietis, nugalėdamas įvairias 
kliūtis,tapo kunigu Vroclavo Vyskupi
joje, Lenkijoje ir nuo eilės metų suma
niai klebonauja Wielowies ir kitoje 
dvejose bažnytkaimiuose, 70 klm at
stumu į šiaurę nuo Vraclovo (Breslavo).

Jis itin sėkmingai reiškiasi jaunimo 
katekizacijoje. Be to, jis kartę j mėnesį, 
aptarnauja Vroclavo tautiečius lietuviš
komis pamaldomis, lanko ligonius, sene
lius ir kitus reikalingesnius dvasinės ar 
medžiaginės pagalbos tautiečius. •

Prieš porą metų, Vroclavo Vyskupas 
Gulbinavičius (lietuviškos kilmės)pakė- 
lė kun. Alfonsą j kanauninkus, įvertinda
mas jo šakotą veiklą ir su vietiniais ir su 
lietuviais.

Kanauninkas Alfonsas Jurkevičius 
yra nuoširdus lietuvis patriotas. Jis ret
karčiais aplanko kitus lietuvius kunigus, 
kaip štai — kun. Ignacą Dziermeiką, 
kun. Alfredą Rukšfeą, kun. Bronislavą 
Kučui j/ taip pat patriotiniai nusiteiku
sius.

Jis net ragina kunigą Kuculj vykti 
talkon lietuviškajai sielovadai, kurto 
labiau reikėtų, Pietų Amerikoje. Pats 
kan. Jurkevičius taip pat norėtų aplan
kyti Pietų Amerikos lietuvius, svarbes-' 
nėse jų kolonijose, galimai jau šiais Ka- 
zimieriniais metais. Per jį aplankiusį 
kun. Petrą Urbaitj, kan. Alfonsas sveiki
na Pietų Amerikos lietuvius, kad ir iš 
tolo ir dar nepažįstamus.

KPU.

METINIS LIETUVIU SĄJUNGOS 
SUSIRINKIMAS

Kiekvienais metais sausio mėnesį ren-' 
kasi Lietuvių Sąjungos-Alianęa nariai į 
visuotinį susirinkimą. Tos dienos visi na
riai laukia su įdomumu, kad, suėjus drau
gėn, apžvelgti ir aptarti ne vien tik Są
jungos reikalus, kurie, visi žino, yra tvar
komi ir prižiūrimi patikimų žmonių 
rinktoji Valdyba ir darbus kontroliuo
janti Revizijos komisija, bet, taip pat, ir 
kitais kolonijos gyvenimo klausimais iš
sikalbėti, už Sąjungos ribų kilančius ak
tualius klausimus spręsti. O jų per me
tus susidaro daug, ypač į šalpos proble
mų klausimus atsakyti.

Sąjungos susirinkimus galima palygin
ti su senų laikų Lietuvoje vykstančiais 
bažnytiniais atlaidais, kurių parapijonys 
su nekantrumu laukdavo, o jiems atėjus, 
suvažiuodavo visi linksmi pakeltu ūpu, 
sulaukę progos ne tik pasimelsti ir kelis 
šimtus dienų atlaidų apturėti, bet su 
"kūmais0 ir "bitininkais" pasimatyti, 
na, atlikus reikalus ir "čerką" nugerti. 
Juk taip?Būdavo, ar ne? Sąjungoje pana
šiai vyksta: išklausomi Valdybos ir Revi
zijos komisijos pranešimai, patiekiama 
nariams visų metų darbų atskaita, išaiš-

Lietuvio Viktoro Lukavičiaus
RESTORANAS VITUS

Lietuviški ir europietiški valgiai 
MALONUS PATARNAVIMAS

Rua Espirito Santo, 118 Tel.441-6846 
SÃO CAETANO DO SUL 

kinami atliktų darbų svarba ir išdėstomi 
ateinantiems metams planai, užsimoji
mai naujiesiems darbams, išryškinamos 
naujos mintys. Pasikalbama, padiskutuo
jama ir viskas užrašoma knygoje, kad ki
tais metais susirinkus galima būtų patik
rinti, ar viskas taip valdybos atlikta,kaip 
buvo nutarta.

Būna dar ir tokių narių susirinkimų, 
kada yra renkami nauji valdovai. Tada, 
žinoma, ne vienam ir kraujo spaudimas 
padidėja. Mat, norintieji būti išrinktais, 
parodo savo psichinį jautrumą. Bet visa
da viskas baigiasi gerai. Šiais metais visuo
tinis narių susirinkimas įvyko sausio mėn. 
29 d. ir didelio įkarščio neturėjo, nes ne
buvo rinkimų, o tariamasi tik kasdieni
niais eiliniais Sąjungos reikalais. Pagal 
Valdybos ir Revizijos komisijos praneši
mus, sužinome, kad Sąjunga-Alianęa 198 
metais, atskaičius visas metines išlaidas^ 
gruodžio m. 31 d., turėjo 2.610.674 kru- 
zeirus švarių pinigų. Sąjungos pinigai lai
komi banke (Banco Real) taupomosios 
kasos sąskaitoj (Caderneta de Poupanįa). 
Nariai išklausę ekonominės srities Sąjun
gos davinius, nepagailėjo išreikšti savo 
pasitenkinimą Valdybai plojimais. Taip
gi, ne už viską nariai paglostė valdybą. 
Pabarė už neproporcingą pašalpų padali
nimą pereitais metais ir paragino valdy
bą daugiau narių verbuoti j Sąjungą, pri
mindama jai, jog pereitais metais apie 
dešimtį senų narių iškeliavo iš mūsų tar
po ir jų vietą reikia užpildyti naujais na
riais.

Susirinkimą pradėjo ir valdybos vardu 
susirinkusius sveikino, pirmininkas Alek
sandras Bumblis; pereitų metų protoko
lą skaitė ir susirinkimui sekretoriavo 
Anielė Dutkus. Iždininkė Albina Ambro- 
zevičius pranešė nariams apie iždo stovi 
— pajamas ir išlaidas 1983 m., o Pranciš
ka Garsko informavo apie bibliotekos 
veiklą. Sąjungos ekonominę, administra- 
tyvinę ir socialinę padėtį informavo Jo
nas Valavičius Revizijos Komisijos vardu.

Apsvarsčius kas reikalinga, išsiaiškinus 
būtiniausius dalykus, nariai, pagal įsigy
venusį paprotį, sąjungiečių-moterų buvo 
pavaišinti. Atlikę metinę prievolę, pasi
vaišinę ir geroje nuotaikoje išsiskirstė,pa
linkėdami vienas kitam "iki kitų metų".

KRS.

NE TIK PINIGAIS PAREMIA
Lietuvių Sąjunga-Alianęa suteikia pa

šalpas, žinoma, paijal savo išgalę, ir me
džiaginiai paremia lietuvius ir brazilus

PARDUODAME
AUTOMOBILIAMS

LIPINĖLIUS - Adesivos 
SKYDELIUS su grandinėlėmis 
Chaveiros com emblema Vytis.

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJ
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ne t i k pmjgais bet ir kitu būdu. Pavyz
džiui: pereitais metais Ansamblis Nemu
nas yra gavęs veltui iš Sąjungos net tris ’ 
kartus salę ruošti savo pobūvius. Labai 
gerai yra nusisekęs Naujų metų sutikimo 
paruošimas, kurį Sąjunga net savo atsa
komybe globojo. Verti yra pagyrimo ne- 
muniečiai, už sugebėjimą gražiai pasiruoš 
ti tokioms sueigoms. Ne mažesnis nuo
pelnas tenka ir Sąjungai už veltui užleis
tas nemuniečiams patalpas paįvairinti 
ūkanotą kolonijos gyvenimą.

KRS.

KAZimERÍlOS JÜB8LÉJÜ Ssukakties proga. Tomis dienomis numa- 
tyta lietuviams audiencija su šv. Tėvu,

SV. KAZMIE^O KOMITETO planuojami kiti Jspudmgi įvykiai.
VEIKLA LIETUVOJE

Vėliausias žinias pranešė kun. Algiman
tas Bartkus, neseniai paskirtas šv= Kazi
miero lietuvių kolegijos pro-rektoriumi 
Romoje.

"šios Mišios numatytos lietuviams. 
Popiežius asistoje per Mišias, pavyzdžiui, 
dalyvaus tik lietuviai kunigai ir vyskupai. 
Pamokslas, kurį pasakys pats Šventasis 
Tėvas, bus pritaikytas lietuviams".

Kun. Bartkus pasakė, kad "Popiežius 
nori šia proga viešumon iškelti Lietuvos 
padėtį".

Lietuviai iš visos Amerikos, iš Kana
dos, Europos ir kitų kraštų žada vykti j 
Romą Sv. Kazimiero 500 metų mirties

kuo čia jema ta "Lietuva'.
Antra pastaba: pašto ženklo vaizdelio 

aiškinime pridėdama, kad "fone matosi 
Vilniaus katedra ir karališkoji pilis". Ir 
visose penkiose kalbose Vilnius rašoma 
"Wilna" (su W). Dar būtų pakenčiama 
anglų bei vokiečių kalbose, tačiau visai. 
nesuprantama italų, prancūzų bei ispa
nų kalbose, kurios (kaip kad ir lietuviai), 
savo abėcėlėj neturi "W". Dar būtų pa
teisinama,, jei originale (būtent lietuvių 
kalboj), jis būtų rašomas su "W". Tad 
dar reikia padirbėti, kad Vilnius būtų 
"Vilnius" ir kitose kalbose. Šventojo 
biografija SÃO CASIMIRO portugališ
kai eina šiuo keliu. (KPG)

LENKUOS PRIMAS SÃO PAULE
VATIKANAS IŠLEIDO
KOMEMÓ^ÀT¥VSBâ| PAŠTO ŽENKLĄ

Vatikano paštas išleido 950.000 paš
to ženklų seriją šv. Kazimiero Jubilėjui 
paminėti — seriją susidedančią iš dviejų 
pašto ženklų, 550 ir 1200 lirų vertės.

Pats Vatikano "Governatoratas" aiš
kiai nusako mūsų šventojo tautybę: 
"QUINTO CENTENÁRIO DELLA 
MORTE Di S. CASIMIRO DI LITUA- 
NIA".

Pašto ženklų pristatymas bei trumpa 
šv. Kazimiero biagrafija "Governatora- 
to" duodama italų, prancūzų, vokiečių, 
anglų ir ispanų kalbomis ("ML em por
tuguês" puslapy tatai perduodama ispa
nų kalba).

Dziaug^ffíés šiuo gražiu Vatikano žes- 
tu ir lietuvių pastangų vainikavimu. Ir 
visiems, prie šių pastangų prisidėjusiems, 
nuoširdžiai dėkojamęT

Čia ūk kelios pastabos, liečiančios ne 
patį pašto ženklą, o tik jį lydinčius daly
kus.

Pirmiausia — ir čia, kaip ir beveik visur 
kitur, kitatautis labaį/iengvai pasimeta 
lietuvių su lenkais susipynusjoj Istorijoj. 
Rašantysis kad ir šią ftelių eilučių apy
braižą, neturėjo, matyt, pilnos nuovofess 
ir istorinių duomenų, surištų su šventojo 
gyvenimu. "Kazimieras, — rašo, — šven
tasis (1458-1484), Lenkijos karaliaus Ka
zimiero IV sūnus, buvo skirtas būti Ven
grijos karaliumi. Iš prigimties linkęs į su
sikaupimą, atsidavė daugiau religiniam 
gyvenimui bei vargdienių šalpai, pasiek
damas tokį nuolankumo laipsnį, kad atsi
žadėjo jam vėliau pristatyto vengrų kara
liaus vainiko. Leono X 1521 metais kano
nizuotas, yra Lietuvos šventasis Globė
jas". Skaitančiajam taip Jr lieka neaišku,

Sv. Kazimiero 500 metų mirties su
kakčiai minėti veikianti komisija Vilniu
je, gautomis iš Lietuvos žiniomis, buvo 
susirinkusi posėdžiui 1983 gruodžio 6 
d.

Lietuvoje sukakties minėjimą pradės 
1984 kovo 4 d. visose bažnyčiose, o už
baigs rugpjūčio 26 d. Vilniuje prie šv. 
Kazimiero karsto Šv. Petro ir Povilo baž
nyčioje Antakalnyje. Be to, nuo kovo 
4 iki rugpjūčio 26 d. kiekviena parapija 
raginama šventąjį globėją iškilmingai pa
minėti, jei kurioje bažnyčioje tame lai
kotarpyje pasitaikytų parapijos atlaidai.

Komisija peržiūrėjo šv. Kazimiero at
minimui paruoštą medalio projektą, jj 
priėmė ir tikisi po poros mėnesių turėti 
jj nukalti. Taip pat ruošiama šv. Kazi
miero knygelė su paveikslėliu ir maldo
mis. Neužilgo turėtų atspausti ir 1984 
metų kunigų kalendorių-žinyną. Atski
ram šv. Kazimiero paveikslėliui su mal
dele bus panaudotas Varnių bažnyčioje 
esąs šv. Kazimiero paveikslas — kryžius 
ir lelija prieš aistrų demoną ar amūrą.

Lietuvos vyskupų ir vyskupijų valdy
tojų sudaryta liturginė komisija yra pa
ruošusi antrąją liturginio maldyno laidą. 
Knyga yra spausdinama, tikimasi gauti 
šv. Kazimiero iškilmėms ar dar prieš Ve
lykas.

ŠV* KAZIMIERO JOBSLĖJOS 
ROPOJĘ

Vatikano pareigūnai praneša, kad Po
piežius Jonas Paulius II nutaręs lietuviams 
atnašauti iškilmingas Šv. Mišias Romos 
šv. Petro bazilikoje 10 vai. ryto, sekma
dienį, kovo 4 d., minint šv. Kazimiero 
mirties 500 metyjsukakti

GA KM® A 
MÉDICA - GYDYTOJA | 

HOMENS SENHORAS CRIANÇAS (

Rua Quartim Barbosa, 6 - B, do Lims.o
I Fone: 265-7590
į De 2a a6a. das 8às 12 hs.,e <hs 14.às 18.hs.
I. I KALBAMA LIETUVIŠKAI J

Lenkijos primas, kardinolas Josef 
Glemp, lenkų emigracijos sielovados glo
bėjas, lankosi lenkų kolonijose Brazili
joj.

| São Paulą atvyks šio mėn. 22 dieną 
ir 19 vai. N. S. Auxiliadora (Bom Retiro) 
bažnyčioje laikys "Eucharistinį susitiki
mą" su savo tautiečiais. Instituto Dom 
Bosco patalpose bus sutikimas ir priėmi
mas. Sekančią dieną aplankys São Pau
lo kardinolą bei dar vieną kitą instituci
ją ir, tuoj po pietų, išskris j Porto Aleg
re,

Lenkų kolonijos Sao liaule kapelio
nas, kun. St. Lobaza, pakvietė ir šv. Ka
zimiero lietuvių parapijos kleboną kon- 
celebruoti su kardinolu.

Halina Mošinskienė
^*E»S GALINGAS m STEBUKLINGAS
— menas gaivina Širdis. Poetas Maironis 
rašė:
išliksiu aš gyvas paveiksle tame 
Net tuomet, kai kūnas užbertas žeme, 
Ilsėsis, klajones užbaigęs visas...
Išliksiu ne vienas: išliksi vardu, 
Kurį sumaningai pirštelių raštu 
Nemirštamas atvaizdui dėjai varsas. 
Nors musų pasauliai kita mintimi 
Nuausta, vardai sau neliks svetimi, 
Net žemės klajones užbaigus visas'.

(P. Zofijai Romerienei, mano pa
veikslą nupiešusiai 1926 m.)

Poeto nebėra, bet atvaizdas liko ir 
byloja j mus. Mūsų tautos lopšio — Lie
tuvos paminkluose randame praeitį nuo 
senųjų amžių didingų pilių griūvėsiuose 
ir po jais. Mes randame ją kasdieninio 
gyvenimo poreikiuose, kad ir savitoje, 
gana primityvioje valstiečių kaimų arch’i-

F.À8RICA DE GUARDA-CHUVAS 
y

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

Níini-sombnnhas. tipo Italiano e A-lemão.

Vicente Vítor Banys Ltda.

Rua Coelho BanadasU04 • V, Prudente • Fone: 274-0677 Ręs.: 2744886



už ANTONIĄ VIJŪNIENĘ 
ir JUOZĄ JASILIONI

bus atlaikytos sekmadienį vasario 19 d. 8 vai. ryto N. S. 
de Lourdes bažnyčios koplyčioje. Giminės ir apylinkės 
tautiečiai prašomi dalyvauti.
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lektūroje. Praeitį galime pažinti ir ištiso
mis epochomis nuskambėjusią per nuo
stabu baroko stilių seklestėjusj visame 
savo didingume 17—18 amžiaus vidu
ry Lietuvoje, apimantį visą miestų an
samblį — ypatingai Vilniaus.

Pažinkime praeitį paveiksluose. Pa
žinkime ju kūrėjus — genialius meninin
kus, kad ir nedaugelyje originalų, bent
reprodukcijose.

Lietuvos dailininku gausa didelė. Ji 
buvo, yra ir bus. Tam reikėtų stambaus 
leidinio. Ši paroda turi tikslą parodyti 
dabarties mūsų tapytojus Brazilijoje.

Menininkas yra universalus žmogus. 
Kaip visada — užsidaręs savyje jis kuria 
tai kas jo pastabumą pagauna. Kurda
mas jis kalba j plačių erdvių neaprėpia
mą Visatą su savo Kūrėju.

Vieni išreiškia savo talentus tapybo
je, kiti grafikoje, skulptūroje, architek
tūroje, moderniomis priemonėmis — fo
tografijoje.

Visą tą vietinį lobį surinkus — paro
da bus įdomi. Aišku, tam reikalingas 
Brazilijoje gyvenančių — meną mylinčiu 
pritarimas. Tad siuskite savo darbus, sa
vo talentą jvykstančion š.m. kovo mėn. 
pabaigoje Bienale Parodon,...

IEŠKOMAS FILATELISTAS
“Būdamas aistringas filatelistas“, F. 

Gužas, Australijoje, ieško Brazilijoje ar 
kitame Pietų Amerikos krašte tautiečio, 
kuris norėtu su juo pasikeisti pažto žen
klais. Čia jo adresas:

Mr. F. Gužas
21 Highbury Avė.
MOORABBIN /VIC-3189
Australia

MŪSŲ MIRUSIEJI
Datas e Locais das Competições

IX OLIMPIADA DOS IMIGRANTES

De 9 de abril a 13 de maio de 1984

ESfòRTES-’ DATAS - LOCAIS
Atletismo 12 e 13 Maio Conjunto Vaz Guimarães

Basquete 9 Abril a 13 Maio Club Homs

Esgrima 5 e 6 Maio E. C. Pinheiros

Futebol 9 Abril a 13 Maio CEE Aclimação
Futebol Saliu 9 Abril a 13 Maio Clube Armênio

Golfe 12 e 13 Maio Guarapiranga Golfe Club

1 Gináshce Otímp. 5 Maio • Paineiras do Morumbi

Handebol 9 Abril a 13 Maio CEE Ibirapuera

Judô 12 Maio Club Homs

Levant, de Peso 6 Maio S. E. Palmeiras

Natação 2 Junho DEFE Água Branca

Tênis 9 Abril a 13 Maio Plácido Tênis Center

Tênis dd Mesa 7 a 11 Maio Anhangüera Nikkei Clube

Tiro; Pistola Urre 5 Ma» Clube Píratinmga •

Tb» Tiro Rápido 6 Maio Clube Tietê

Esportista descendente de lituanos:

Tico: Car. de Ar 9 Maio Paineiras do Morumbi

Tiro: Pistola de Ar 12 Maio Paineiixs do Morumbi

TiruSted 12 Maio * Paulistano de Tiro

Tkot Car. Deitado J3 Maio Clube Tietê

Tiro: Fossa Olbnp. 13 Maio Paulistano de Tiro

Votfttí' 9 Abril 8 13 Maio Clube Homs

Xadrez 9 Abril a 14 Maio Clube de Xadrez

Se Você pratica qualquer das modalidades de esporte, 
acima, participe desse evento, que já se tornou tradicional 
na nossa Cidade. Mais informações e inscrição com o nos
so Diretor de Esportes, Sr. João Šermukšnis, ou pelo tele
fone: 63-7344.

Vasario 12 d. Matarazzo ligoninėje 
mirė vėžio liga JOANA URBONAVI
ČIUS BUZIAN, 55 metų. Gimusi São 
Paule, gyvai reiškėsi lietuviškam veiki
me. Ištekėjusi už bulgaro Jorge Buzian, 
gyveno V. Alpinoj. Prieš metus pasireifc 
kė vėžio liga, kurios nebuvo galima su
stabdyti. Mirė vietinio kunigo aprūpin
ta bažnytiniu patarnavimu. | paskutinio 
poilsio vietą (Quarta Parada kapinėse) 
palydėjo kun. Pr. Gavėnas.

7-tos dienos Mišios bus atlaikytos va
sario 18 dieną, šeštadienį, 19,30 vai., V. 
Zelinos bažnyčioj.

UŽSIMOKĖJO UŽ "ML"
Petras ŠIMONIS
Silvia BENDORAITIS

MACHADO
Angele PUMPUTIS
Carlos CEPUKAS
Robertas PETROKAS
Ona PAUKŠTYS

Cr.20.000,00

Cr. 10.000,00
Cr. 10.000,00
Cr. 10.000,00
Cr. 10.000,00
Cr. 10.000,00

Juliana ČERNIAUSKIENĖ. 10.000,00
Kazys LIEPA
Leonit MEDVEDER 
Adelė MISIŪNIENĖ 
Alfonsas VIČIŪNAS

Cr. 10.000,00
Cr. 10.000,00
Cr. 10.000,00
Cr. 5.000,00

Comunidade Lituano-Brasileira

VIII EXPOSIÇÃO CULTURAL DOS IMIGRANTES
NO PAVILHÃO DA BIENAL NO IBIRAPUERA 
ABERTURA: 30 de Março de 1984, às 20 hs.

IX OLIMPIADA DOS IMIGRANTES
DE 9 de Abril a 13 de Maio de 1984 

PARTICIPEM
......... ..

Com.Meldutis LAURI
NAITIS

José PETNYS
Cr. 10.000,00
Cr. 5.000,00------------------------------------r

Solicito a gentileza de publicar no 
seu jornal o seguinte:

"Aluno e bolsista do governo de can
to (só lírico e da câmara) pede esmola 
cultural das moças que gostam da músi
ca do mesmo estilo, estudam piano e pre
cisam de praticar sua técnica, tocando 
acompanhamento e assim ambos estudam 
por interesse comum em estudo. Por fa
vor escreve para "C. Postal 7655, CEP 
01051, Capital" ou tenta telefonar com 
muita paciência. Sou solteiro e moro so
zinho. Quando não estiver ou viajando, 
ninguém atende, tel. 279-5280.
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MŪSŲ ŽINIOS
PRENUMERATA ČEKIAIS

Vis daugiau ML skaitytoju apsimoka 
prenumeratą čekiais. Tačiau yra dar tau
tiečiu, kurie sako negalį apsimokėti pre
numeratos, kadangi kunigas pas juos 
nebeužeina. Užsimokėti čekiu yra leng
viausias būdas, čekius "cruzado" rašyti 
PETRAS RUKŠYSarba FRANCESCO 
GAVĖNAS vardu ir siusti šiuo adresu: 
Rua Juatindiba, 28, Pq. da Moóca, 
03124 SÃO PAULO, SP.

SALĖS REMONTAS
šv. Kazimiero parapijos salės remon

tai po truputį eina pirmyn. Praeitą sa
vaitę buvo įdėtos naujos šoninės durys. 
Prie remonto darbo išlaidu prisidėjo 
Brazilijos Lietuviu Bendruomenė Cr$. 
30.000,00 (trisdešimttūkstančių) auka. 
Širdingai dėkojame BLB-nės valdybai 
už šios paramos paskyrimą. Tikimės, 
kad ir kiti kolonijos lietuviai parems pa
rapijos pastangas pagerinti patalpas, ku
rios yra skirtos visu labui.

MUSŲ LIETUVA N R. 6 (1845) 1984.11.16

Šio "ML" numerio
GARBĖS L E I

JUOZAS ir MARIJA ČIUVINSKAI

Dosniems ML rėmėjams širdingiausia padėka 
Administracija

ĮXM ».|| Į.........tritr i1

16-tosios VASARIO MINĖJIMAS
1984 Vasario 19 dieną

15 vai.: Iškilmingos Mišios V. Zeiinos Šv. Juozapo bažnyčioje
16 vai.: Seselių Pranciškiečių salėje R. Campos Novos, 157 - Vila Zelina

Oficialioj dalyje
Pagrindinis kalbėtojas rašytojas

Henrique Lošinskas Alves
Meninę Programą

Išpildys Volungės choras ir Nemuno, Rūtelės ir Gintaro 
tautinių šokių grupės

PASKIRKIM 19 VASARIO PAGERBTI LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY
BĖS DIENAI
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NAUJAS AGRONOMAS

S. Paulo universiteto aukštoji žemės 
ūkio mokykla Piracikaboj išleido šių me
tų baigusiųjų laidą. Naujų agronomų 
tarpe yra ir ALBERTAS GERVETAUS- 
KAS, a.a. Anastazijos Serbentaifės ir 
Stasio Gervetausko sūnus. Diplomų įtei
kimas įvyko Piracikaboj sausio 9 d.Luiz 
de Queiroz fakultete. Tarp dalyvių bu
vo Alberto teta Ona Serbentaitė, kuri 
mums perdavė šias žinias. Dėkojame 
poniai Onai už korespondenciją ir svei
kiname Albertą linkėdami sėkmės moks
le ir gyvenime.

SV. KAZIMIERO ŠVENTĖ 
LIETU^ŠKOSE APYLINKĖSE

Reikia tikėtis, kad kaip São Paulo 
bei Rio, ir kitų lietuviškų apylinkių tau
tiečiai, organizuotai ar pavieniui, viltin
gai irtimtai įžengs j Kazimierinius me
tus ir suruoš savo apylinkėse musų Šven
tojo šventę bei minėjimą.

NAUJAS PILIETIS
Kom. Kazimiero ir kom. Elenos Gau

lių duktė Nancy Gaulia Souza susilaukė 
antrojo sūnelio, kuris gavo Leonardo 
vardą.

Gausios Visagalio palaimos naujagi
miui ir visai plačiai brolių Gaulių gimi
nei.
SOLIDARUMO MOKESTIS

Šiais 1984 metais BLB-nės solidaru
mo mokestis yra Cr$.5.000. Taip nu
sprendė BLB-nės Taryba.

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA - PUC
Rua Monte Alegre, 984 — Perdizes — SAO PAULO

STEIGIAMAS VYRŲ CHORAS
Kviečiami vyrai j choro repeticijas šv. 

Kazimiero minėjimo progoms.
Repeticijos vyksta šv. Kazimieto para 

pijos salėje pirmadieniais nuo 18 iki 20 
val- Choro vadovybė

BIBLIOTECA Ví PRUDENTE 
PAGERBIA LIETUVĄ

Em comemoração a Data Nacional da 
Lituânia, festejada no dia 16 de Feverei
ro, a Biblioteca de Vila Prudettíe (Av. 
Zelina, 177), presta uma homenagem a 
sua comunidade, com apresentação de 
uma "Exposição de livros em lituano e 
também com mostra de fotografias so
bre a comunidade lituana de Vila Zeli
na", no período de 13 a 18/2, de 2a a 
6a. das 9:00 às 17:00 hs. e aos sábados 
das 8:00 às 12:00 hs.

ŽINIOS IŠ RIO
Vasario 9 dienos laišku J. E. Petrai

tis iš Rio praneša: Kun. Mečislovas Va
liukevičius gavęs iš arkivyskupo kard. 
Dom Eugenio Sales pritarimą grįžti prie 
savo pareigų Rio lietuvių parapijoje ir jis 
laikysiąs pamaldas už Lietuvą vasario 
12 dieną. Po to laikinai vyksiąs Romon.

Tai džiugi žinia ne tik Rio, bet ir vi
sos Brazilijos lietuviams, už ką reikia 
dėkoti ir Rio kardinolui.

Tuo tarpu kviečiamas iš São Paulo 
kunigas Šv. Kazimiero šventei kovo 4 
dieną. Taigi ten vyks kun. P. Urbaitis, 
kuris j tris pirmąsias kovosdienas (1,2 
ir 3 kovo) stengsis lankyti ten esančius 
ligonius, senelius, lietuvių šeimas. \

CURSO DE LINGUA E CULTURA LITUANA
Lituano 1 — Básico
Lituano 2 — Adiantado

Início — 17 de março de 1984
AUlas aos sábados — Das 9 às 12 horas

Cada semestre: 45 horas-aula
Custo: na matrícula: Cr$. 10.000,00
Na metade do curso: Cr$. 10.000,00

Exige-se diploma de 2o gráu ou prova de o estar cursando.
VAGAS LIMITADAS ' 

Inscrições: Aguardar comunicação.
Reservas e outras informações:
Tel.: 63-3286 - SR. PETRAITIS - a partir das 19,30 hs.
Tel.: 63-7344 - SR. TATARŪNAS - a partir das 18,00 fisi
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Stasys Vancevičius
LIETUVIŲ SĄJUNGOS 

BRAZILIJOJE PIRMININKUI 
ALEKSANDRUI BUMBLIUI 
SEPTYNIOS DEŠIMTYS METŲ

Dabartinis Lietuvių Sąjungos Brazili
joje pirmininkas Aleksandras Bumblis 
šiais metais laimingai sulaukė 70 metų 
amžiaus. Nuo pat jaunystės, kada atvy
ko 1928 metais su visa šeima j Brazili
ją, teturėdamas vos 14 metu amžiaus, 
visą laiką dalyvavo lietuvių kolonijos vi
suomeniškoje veikloje. Ypatingai daug 
laiko dirbo Lietuvių S-gos Brazilijoje 
paprastu nariu, Revizijos Komisijoje, ir 
Ilgesnį laiką vadovauja šiai organizacijai, 
kaip jos pirmininkas. Lietuvių Sąjungai 
persiorganizavus j pavienių narių skai
čių, Aleksandras Bumblis įstojo į jos na
rius kaip paprastas narys, vėliau buvo 
išrinktas į Revizijos Komisiją, o 1951 
metais buvo tos Komisijos pirmininku. 
Vėliau, jau daugelis metų, kaip yra jos 
Valdybos pirmininku.

Aleksandras Bumblis, Vlado ir Emili
jos sūnus, yra gimęs 1914 metais balan
džio 20 dieną Žitomare, Ukrainoje. Pa
sibaigus pirmajam pasauliniam karui,su 
tėvais ir visa šeima grįžo j Lietuvą!ir ap
sigyveno Plungėje. Čia pradėjo lankyti 
pradžios mokyklą, o vėliau ir "Saulės" 
gimnaziją, kurios neteko baigti, nes pa
kilus emigracijos bangai, 1928 metais 
su visa šeima išvyko j Braziliją, São Pau
lo miestą. Jau tuo laiku gyveno nema
žas skaičius lietuvių. Aleksandras Bum
blis turėdamas vos 14 metų amžiaus, 
nuo pirmųjų dienų pradėjo dirbti ir mo
kytis spaustuvininko amato, anuo me
tu veikiančioje Konstanto Uckaus spaus
tuvėje, kur buvo spausdinami pirmieji 
lietuviški laikraščiai. Aleksandras tapo 
tų laikraščių platintoju ir lietuviško žo
džio propagandistu visame São Paulo 
mieste. Gerai išmokęs spaustuvininko 
amato, 1938 metais įsigijo nuosavą 
spaustuvę "Baltika", kuri ir iki šiai die
nai veikia. Nuosavoj spaustuvėj 1937 ir 
1938 metais išleido savo lėšomis du ka
lendorių lietuvių kolonijai.

Antrojo pasaulinio karo metu, Brazi
lijoje svetimšalių spauda buvo uždaryta, 
taigi — ir lietuvių. Tik po karo buvo vėl 
leista svetimšaliams turėti savoji spau
da. Nesusiradus iš lietuvių kas imtųsi 
lietuvišką laikraštį leisti ir jausdamas di
delį lietuviškos spaudos trūkumą Brazi- 

f Dra. HELGA HERING \ 
MÉDICA - GYDYTOJA / I

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.

L KALBAMA LIETUVIŠKAI J

MŪSŲ LIETUVA_______

lijoje, 1947 metais Aleksandras Bum
blis, pasikvietęs dar du lietuviškos spau
dos mylėtoju — Henriką Klimą ir Stasį 
Meliuną, suorganizavo irrišleido po ka
ro lietuvišką savaitraštį "Žinios", kurios 
ėjo iki 1958 metų pradžios. Pirmuoju 
šio savaitraščio redaktorium buvo buvęs 
São Paulo lietuviškų mokyklų inspekto
rius Simas Bakšys.

Visuomeninėje lietuviškų organizaci
jų veikloje Aleksandras Bumblis dėjosi 
kur tik galėjo ir rado reikalo. Nuo 1965 
metų, po neilgos pertraukos, sėkmingai 
vadovauja vienai iš seniausių lietuviškų 
organizacijų São Paulo mieste — Lietu
vių Sąjungai Brazilijoje, kurios yra Val
dybos pirmininku.

Aleksandras Bumblis 1942 metais ve
dė Marytę Šidlauskaitę, kuri 1938 me
tais buvo baigusi Vyskupo Motiejaus 
Valančiaus vardo lietuvišką mokyklą 
São Paulo Bom Retiro rajone. Sukūręs 
lietuvišką šeimą, Aleksandras Bumblis 
užaugino tris dukteris, kurios jau visos 
yra ištekėjusios. Aleksandras Bumblis 
ne tik jis pats, bet ir jo žmona Marytė 
Bumblienė gyvai dalyvauja lietuviškoje 
veikloje musų kolonijoje. Bumblių šei
ma yra pasižymėjusi visokeriopa para-' - 
ma lietuvių kolonijos įvairiems reika
lams, kaip lietuviška spauda, ir kituose 
visų musų išeivijos kultūrinės veiklos 
dalykuose.

Linkėkime mielam jubiliatui ir toliau 
dar daug metų darbuotis musų koloni
jos labui.

LIETUVIŠKOS SPAUDOS RĖMĖJAI

YRA SAVOS TAUTOS GYNĖJAI-

CURSO AUDIOVISUAL^)

DO IDIOMA LITUANO 
POR CORRESPONDÊNCIA

Facilidade de aprendizado - Acompanha fitas cassettes
Para maiores informações

Caixa Postal 4421 Rua Juatmdtba, 28
01000 São Paulo, SP, Fone: 273-0338 qj j24 São Paulo, SP.

ŠV. KAZIMIERO METAI -J

IEŠKO IŠ LIETUVOS
Rašo iš Lietuvos:
TSR Lietuva/Lithuania
233000 Kaunas
Majakovskio 17a, bt 11 
Budzilaitė E.
São Paule yra mano artimi giminai

čiai — pusbroliai ir pusseserės. Noriu 
kaip nors juos susirast, ir niekaip nega
liu, nes nežinau adreso. Vienas pusbro
lis, Juozas Meškauskas, gyvena savo tė
vo pastatytame name, kurio adresas 
buvo:'São Paulo, Linha Sorocabana, 
Correio Osasco. Ten rašau, tačiau mano 
laiškai grįžta, kaip nepilnu adresu siųs
ti.

Mano nuoširdus prašymas surast ma
no giminaičius — gal lengviausia Juozą 
Meškauską. Už ką iš anksto dėkoju".

(Ir prideda dar visos šeimos nuotrau
ką darytą 1927 m. prieš išvykstant j 
Braziliją).

Antanas Patamsis 
1926 Collier Ave. 
Fort Myero, Fla 33901 
USA

nori surasti j Braziliją išvykusį 1932 me
tais SAUKĄ MOSKALENKĄ, kilusį iš 
Zarasų miesto.

Prašoma informuoti ML redakciją.

Em meio 
'3 à obra de Deus, 

ergue-se 
a obra dos paulistas.

Admire-a e mostre-c 
z com orgulho 
do allo

7 do TERRAÇO ITÁL1/

GERIAUSIA DOVANA— 
LIETUVISKA KNYGA.



4, SV. KAZIMIERO METAI NR. 26 (1865) 1984.VII.5
UVA __ ____________________
.«ww'iyiiBu.. i . ..........................................   * 4 '

LITUANIKA
parašė: Snieguolė Zalatoré

• Čikagos lietuviai atostogauja vasaros 
metu Union Pieró vasarvietėje pris Miči
gano ežero, o São Paulo lietuviai ištisus 
metus vasaroja LITUANIKOS vasarvie
tėje, netoli nuo Atibajos miestelio.Nors 
peisažas abieju vietovių labai skirtingas 
ir įvairus, susirinkę poilsiautojai ieško 
ramybės ir tylos. Jie nori atsigauti nuo 
miesto darbu ir rūpesčiu.

Lituanikoje žmogų supa citrinos ir 
bananu medžiai, palmės ir kiti tropi
niai medžiai. Union Pier'o tautiečiai 
džiaugiasi tik klevais ir ąžuolais. Nors- 
Lituanikos vasarotojai negali pasigirti 
didžiuliu ežeru kaip čikagiečiai vasaro- 
jantys Union Pier'e, Lituanikoje yra 
baseinas. Deja, tą Joniniu savaitgalį 
(birželio 21—24 d.) kai lankiausi Litua
nikoje, jis buvo neatidarytas, nes nebu
vo išvalytas. Lituaniką birželio pabaigo
je Šildo Šilta braziliška žiemos saulutė, 
kaip čikagietiška vasaros saulė pačiame 
jkraštyje. Tačiau Brazilijoje ne taip 
kaip Čikagoje: Lituanikoje reikia vaka
re megztinio arba Švarko. Temperatura 
naktį smarkiai nukrenta.

Gamtoje yra lengva atsigauti nesvar
bu kokiame pasaulio kampelyje žmo
gus bebūtu. Lituanikoje žmogus apsup
tas žaliuojančiomis pievomis, kalvomis, 
kalneliais ir miškais. Šioji amžinoji va
sarvietė São Paulo lietuviams, yra tik 
valanda su puse kelio automobiliu nuo 
Vila Zelinos. Vasarotojai lengvai gali 
čia atskubėti savaitgaliui poilsiauti. Ne 
tik Lituanikoje mažai triukšmo, bet ir 
maž-ai mašinų. Čia beveik visados vieš
patauja gamtos tyla pertraukiama tik 
paukščiu arba vienos iš kunigo Šeškevi
čiaus karvių besiganančiu po pievas. 
Kartą bebaigiant valgyti pietus, viena 
karvytė atsimušė j kaimyninę tvorą ir 
atbumbėjo garsus "M-o-o-o-o".

Lituanikoje įprasta lankyti kaimy
nus. Neseniai atvykę Lituanikiečiai pa
sisveikina su kitais subirbdami automo
bilio sirena prie kaimynu namu vartų. 
Kiti vasarotojai lanko kaimynus pėsčio
mis. Apsilankymas prasideda trimis 
braziliškais bučkiais ir baigiasi kava, sal
dumynais arba arbata. Pasidalinama 
naujienomis, aptariama kuriu kaimynu 
dar trūksta ir kas atvažiavo j Lituaniką 
tą savaitgalį.

Vakare dažniausiai vyksta didesni 
pobūviai, kuriuose susirenka visi Litua 
nikos vasarotojai. Šį savaitgalį Švenčia
mos Joninės. Netoli nuo pikniko namu 
laužas jau užkurtas. Vaikai džiaugiasi 
kepdami saldžias bulves. Vėliau, šaudo
mos sprogstančios bombos, kurios dan
gų nudažo keliom skundėm įvairiomis 
spalvomis. Ugningos lazdelės leidžia 
žiežirbas ir šnypščia. Tą patį vakarą at- 
švenčiamas Jono Bratkausko 79 gimta
dienis. Jam sudainuojam Ilgiausiu Metu 
portugališkai ir lietuviškai. Paskui, susi
dariusi eilė tautiečiu asmeniškai jam su
ploja draugiškai per petį arba pataiko 
lūpomis į skruostą. Bratkauskas jiems 
atsilygina gabalu gimtadieninio pyrago. 
Taip, tarp dešreliu ir šašliku, karvyčių 
ir veršiuku ir nuostabaus žvaigždėto 
dangaus, Lituanikos "vasarotojai" bai
gia savo dieną.

ŠYPSENOS

SUNKUS LAUKIMAS
Viebas berniukas nejudėdamas sėdi 

po medžiu. Salia kiti vaikai triukšmin
gai žaidžėa. Praeinanti moteris susirūpi
nusi klausia:

— Tave nuskriaudė? Ar su tavim ne
nori žaisti?

— Ne, mes visi kartu žaidžiame tėvus 
ir vaikus. AŠ dar negimiau.

Šypsenos

NIKSONAS IR BREŽNEVAS
Sako Brežnevas Niksonui:
— Sapnavau sapną. Rodos, vaikštau 

po Vašingtoną, matau ant Baltųjų rū- 
nriŲTplevėsuoja raudona vėliava. Yra ir 
kūjis su pjautuvu. Taip pat ir užrašas: 
"Visu čaliu proletarai, vienykitės".

— Sapnavau ir aš, — atsako Niksonas.
— Vaikštau po Maskvą, matau raudo
ną vėliavą ant Kremliaus...

— O kaip gi kitaip gali būti? — jsiter 
pia Brežnevas.

— Yra ir kūjis su pjautuvu...
— Žinoma, žinoma, — neiškenčia ne

padėjęs Brežnevas. •
— Yra ir užrašas, tik negalėjau per

skaityti, nes buvo kiniečiu raidėmis.

MOKYKLOJE
Mokytoja — Juozukai, kur gimė Ado
mas ir J ieva?
Juozukas — Sovietu Sąjungoj, mokyto
ja.
Mokytoja— Sovietu Sąjungoj? . Kodėl? 
Juozukas - Kodėl gi ne. Jie neturėjo 
namu, vaikščiojo nuogi, turėjo tik vie
ną obuolį abiem ir džiaugėsi kad gyve
na rojuje.

BE LIETUVIŠKOS SPAUDOS

NEBUS SĄMONINGOS TAUTOS!
S3

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

Inventário, Despejo, Desquite, Divorcio, 
Processo Crime, Processo Trabalhista, Etc.

Rua 15 de Novembro, 244 • 4 anu. • conj. 9 • Fone: 37-8958

DR. JONAS NICtPORCIUKAS
CIRURGIÃO DENTISTA 

CROSP. 6049

Rua Cap. Pacheco Chaves, 1206
V. Prudente - Fone: 273-6696 ■
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