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PASAULINIAI JAUNIMO METAI
IR MUSŲ KOLONIJA

Iš Kazimierinių švenčių Mokoje: São Paulo burmistras, dr. IVbrio Covas, su palydovais, 
lietuvių barake-seklycioj gėrisi lietuvišku krupniku, kurį pagamino ir svečiams siūlo Vera 
Tatarūnienė. Nuotr. A. Kublicko

Išaušo Naujieji 1985 m. Visi žmo
nės senesnio ar jaunesnio amžiaus 
nepaliks nepagalvoję: o ką mums at
neš šie Naujieji IVtetai?

Pirmoje eilėje didelis rūpestis tė
vams, nes jie yra atsakomingi už 
ateitj savo vaikų. Gyvename amžiuje, 
kuris mums atrodo keistas ir pavojin 
gas ypač jaunajai kartai. Čia ir pra
sideda tas begalinis rūpestis tėvų, 
kad jų vaikai nenueitų su ta dabar
tinės nemoralės karštligės banga. Pir
miausia reikia kreipti dėmesj j mora
lini auklėjimą, ir toliau j bendrą ir 
kultūrinį. Daug tėvų nėra patys per
sisunkę tomis ypatybėmis, todėl rei
kalinga jieškoti būdų, kaip padėti sa
vo vaikams įsigyti taip reikalingą pa
dorų išsiauklėjimą. Šitą auklėjimą 
vaikai tankiausiai suranda mokykloje, 
tarpe savo mokytojų ir savo padorių 
draugu» Gyvename periodą, kuomet 
kiekvienam žmogui yra^reikalingas
bendras išsilavinimas ir įvairiausios 
profesijos. Tą pasiekti kiekvienam 
yra galima, tik reikia stiprios valios 
ir pasišventimo. Bet bendras išsilavi
nimas dar nėra viskas. Kas gal svar
biausia kiekvieno žmogaus gyvenime, 
tai geras išauklėjimas ir kultūringu
mas. Išsiauklėjimą jaunimas pasiekia 
draugaudamas su gerai išauklėtu jau
nimu, kuris, daugumoje, tą gavo iš ‘ 
savo tėvų, o pastarieji įvairiais būdais 
to pasiekė iš savo ankstyvesnės Tė
vynės, kurios kultūra brando tūkstan
čiais metų, nes musų tauta yra sena 
ir kultūringa, persisunkusi puikiausiais 
papročiais, padavimais, dainomis, žai
dimais, tautiniais šokiais ir kit.

Daugumoje, kultūringi žmonės var
toja bent kelias svetimas kalbas, tuo 
galėdami nuodugniau susipažinti su 
tos šalies kultūros ypatybėmis. Mes 
lietuviai esame sena tauta ir galime 
didžiuotis savo bent penkių tūkstan
čių metų mūsų tautos gyvavimu. Mū
sų lietuviška kalba yra tikras šedev
ras pasaulio kalbų mišinyje. Visa tai 
ar nėra didžiausias mūsų pasididžiavi- 
vimas? Bet būti lietuvių kilmės žmo
gumi ir vadinti save kultūringu žmo
gumi ir nemokėti tos seniausios iš 
visų dabar vartojamų kalbų, yra neį
manoma surasti pasiteisinimą. Kaltė 
nėra vien vaikų, bet tėvų ir esamųjų 
mūsų kolonijoje organizacijų ir para
pijų, kurie nesuteikia galimybės tos 
kalbos išmokti.

Dabar pažvelkime j mūsų koloni
jos dabartinę švietimo ir lietuvybės 
išlaikymo padėtį. > 

Švietimo darbą kolonijoje per ilgus 
gyvavimo metus mėgino daugelis or
ganizacijų ir parapijų, bet laikui bė
gant ir aplinkybėms susidėjus, viskas 
taip sumažėjo, kad, kaip brazilai sa
ko, privalėjome steigti Universitetą, 
nes "Mobral" nebedavė jokių rezulta
tų. Tai yra klaidinga nuomonė. Ir vi
si pasiteisinimai, kad trūksta vaikų ir 
mokytojų, yra tik savo sąžinės nura
minimas.

Prisiminkime mūsų kolonijoje tik 
porą čia gyvenusių ir dirbusių jauni
mo auklėtojų: tai kun. A. Saulaitis 
ir kun. H. Šulcas. Tuojaus visi man 
kartu atsakys: tai buvo kiti laikai. 
Taip, buvo kiti laikai, bet jei jie bū
tų ir šiandieną, tos pradžios mokslo 
mokyklėlės bujoti bujotų, nebūtų 
trūkumo nei vaikų nei mokytojų,nes 
jie dirbo patys išsijuosę ir mokėjo 
surasti vaikų ir vyresnio amžiaus jau
nimo, taip pat ir savo padėjėjus mo
kytojus. O dabar mums trūksta tam 
darbui pasišventusių asmenų, tokių 
kaip buvo tie du tikri švietimo apaš
talai. Jie neturėjo jokių organizacijų, 
nei specialių lėšų tiems tikslams, bet 
turėjo gabumus organizuoti, mokėjo 
jaunimą auklėti ir jiems pasišvęsti. 
Tad visi juos mylėjo — ir jaunimas 
ir senimas.

Vos prieš kelias dienas mes dide
liame skaičiuje buvome susirinkę mi
nėti taip mums visiems brangią musų 
Tėvynės laisvės paskelbimo datą.

Puikiai ir tvarkingai organizuotas, 
gal su jnažais trūkumais, praėjo šis 
paminėjimas. Ten mes girdėjome 
daug naujų minčių, kurios daugeliui 
giliai įsmigo j širdį, nes kalbėtojai 
viešai kreipėsi j mus su didžiausiu 
prašymu ir šauksmu. Pirmoje eilėje, 
jaunas ir puikus lietuvis, Brazilijos 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos pirminin
kas Flavijus Bacevičius, kvietė mus 
visus, be išimties, stoti j darbą,ypač 
šiais jaunimo metais, ir padėti jauni
mui švietimo ir lietuvybės išlaikymo 
darbe. Antras kalbėtojas, Brazilijos 
Lietuvių Sąjungos Vice-pirmininkas 
p. J. Valavičius, savo išsamioje pra
kalboje kvietė mus visus prie ben
dro darbo, be susiskirstymų padėti 
išlaikyti lietuvybę, nes pavergta Tė
vynė laukia iš mūsų nenuleisti ran
kų, bet dirbti ypač paruošiant jau
nąją kartą, nes jaunimas yra mūsų 
Tėvynės ateitis. Reikia tikėti, kad 
neužilgo mes vėl susilauksime laisvės 
ir visi galėsime aplankyti, laisvai 
ir be mažiausių suvaržymų, savo Tė
vynę. Taip kalbėjo vienas žymiausių 
Brazilijos žurnalistų, mūsų kolonijos 
draugas Dr. Paulo Zingg. '"Rusijos 
žlugimo dienos yra suskaitytos; ji 
sprogs iš vidaus, nes pavergtųjų tau-
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Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos Nr. 64
ŽINIOS IŠ VYSKUPIJŲ

PANEVĖŽYS. 1984 m. birželio 1 d.
Religijų kultų įstaigos jgaliotinis Petras 
ANILIONIS j Panevėžio vyskupijos Kuriją 
sukvietė visus minėtos vys kūpi jos dekanus. 
Suvažiavę dekanai rado Kurijoje vyskupijos 
valdytojo prelato Kazimiero DULKSNIO 
iškabintą pranešimą apie sudarytą vyskupu 
jos Kunigų tarybą ir Konsultorių kolegiją. 
Atvykęs RRT jgaliotinis P. ANILIONIS la
bai pasipiktino tokiu pranešimu. Jis pareiš
kė: tai, ką kunigai išrinko (6 kunigus),
aš nesikišu, bet jokiu būdu nesutiksiu, 
kad be mano pritarimo būtų paskirti ski
riamieji 6 Kunigų tarybos nariai." P. ANI
LIONIS kategoriškai pareiškė, kad be jo 
aprobatos negaliojanti ir konsultorių kole
gija. Iškabintame Konsultorių kolegijos na
rių sąraše ypatingą P. ANILIONIO pasipik
tinimą sukėlė kanauninko Broniaus ANTA
NAIČIO, kun. Petro BALTUŠKOS ir kun. 
Jono BALČIŪNO pavardės. įgaliotinis ne
paisant, kad sudaryta Konsultorių kolegija 
jau buvo viešai prelato K. DULKSNIO pra
nešimu paskelbta, įsakė minėtus jam nepa
tinkančius tris narius pakeisti kitais. P. 
ANILIONIO gąsdinamas prelatas K. DULKS
NYS nusileido. Tačiau 1984 m. rugpjūčio 
6 d. prelatas K. DULKSNYS parašė raštą

RRT įgaliotiniui P. ANILIONIUI, kuriame 
nurodė, jog Kunigų tarybos ir Konsultorių 
kolegijos pakeitimus padarė neįsigilinęs j 
kanonus ir jgaliotiniui primygtinai reikalau
jant, ir rašte (kaip teisėtai išrinktą) nuro
dė nepakeistą Kunigų tarybą ir Konsulto
rių kolegiją. Rugpjūčio 14 d. prelatas K. 
DULKSNYS buvo iškviestas j Vilnių pas 
P. ANILIONI, šis reikalavo, kad prelatas

DULKSNYS atsiimtų rugpiucio 6 d.raš- 
mat, įgaliotinis nenori pripažinti pirmų- 

Kunigų tarybos ir Konsultorių kolegijos

ANTANAITIS, kan.
ADOMONIS, Jo- 
BALTUŠKA, kan. 
KUZMICKAS.

PASAULINIAI JAUNIMO METAI 
tų ir Rusijos gyventojų kantrybei 
ateina galas, o tvirtovės lengviausiai 
imamos is vidaus. Taip atsitiks su 
komunistine Rusija, arba taip, kaip 
atsitiko paskutiniu laiku su Kinija". 
Tad būkime pasiruošę ir dirbkime 
švietimo ir lietuvybės darbų visi kar
tu kaip vienas. Tai bus didžiausia 
dovana ir džiaugsmas musų paverg
tai Tėvynei, kad ji nėra viena ir 
kad mes visi esame musų m/limos 
Tėvynės Lietuvos vaikai.

Kapit. J. Čiuvinskas
TOJE??*

tą, 
ÍU 
skyrimų.

1984 m. rugsėjo 11 d. vyskupijos Kuri
joje buvo susirinkusi Panevėžio vyskupijos 
Kunigų taryba. Prelatas K. DULKSNYS 
supažindino susirinkusius su rugpjūčio 6 d. 
raštu, kuriame nurodyta, jog Kunigų tary
bą sudaro kunigai — Petras ADOLONIS, 
Kan. Bronius ANTANAITIS, Petras BAL
TUŠKA, Petras KUZMICKAS, Juozas JA
NULIS, Antanas BALAIŠIS' Kari^ Jonas 
JUODELIS, dek. Jonas PRANEVIČIUS' 
dek. Klemensas GUTAUSKAS, Jonas BAL
ČIŪNAS, Petras BUDRIŪNAS; Konsultorių 
kolegiją — kan. Bronius 
Petras ŽIU KELIS, Petras 
nas BALČIŪNAS, Petras 
Jonas JUODELIS, Petras

Birželio 1 d. P. ANILIONIS dekanams 
kalbėjo susinervinęs, ypač jį piktino tai, 
kad dekanai ir net vyskupijos valdytojas ; 
prelatas K DULKSNYS pasirašė po Pane
vėžio vyskupijos kunigų raštu tarybinei 
vyriausybei, protestuojant prieš kunigus — 
Alfonso SVARINSKO ir Sigito TAMKEVI- 
ČIAUS — suėmimą. Gąsdino, kad ateityje 
kiekvienas panašų raštą pasirašęs kunigas 
turės atskiru raštu paliūdyti savo parašą 
saugumo įstaigoj. P. ANILIONIS įrodinėjo 
sukviestiems dekanams, kad kunigai — A. 
SVARINSKAS ir S. TAMKEVIČIUS - nu- 
teisti teisingai. įgaliotinio įsitikinimu, nu
teistieji kunigai be reikalo piktinosi ir kė
lė įvairias šių dienų negeroves, nes, jo žo
džiais, ir seniau buvę negeriau. P. ANILIO
NIS savo kalboje rėmėsi senais prieškari
niais žurnalais — skaitė iš jų įvairias žinu-
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tęs apie vagystes ir žmogžudystes.
Kaip antitarybines kun. A SVARINS

KO agitacijos pavyzdi jgaliotinis nurodė 
pamokslą, kurj kun. A SVARINSKAS bai 
gęs kvietimu: “Einame, broliai ir seserys, 
kurti naują Lietuvą..." "Naują, tai, aišku, 
ne tarybinę", — su sarkazmu pridūrė P. 
ANILIONIS.

ŠAKIAI. 1984 m birželio 26 d.j Šakių 
rajono vykdomąjį komitetą buvo sukviesti 
rajono kunigai. Po kelių propagandinių 
valdžios atstovų pranešimų pirmininko pa
vaduotoja KASPAREVIČI ENÉ perskaitė 
RRT jgaliotinio P. ANILIONIO atsiųsto 
rašto ištrauką, kurioje smerkiamas parašų 
rinkimas po protestais dėl kunigų — A 
SVARINSKO ir S. TAMKEVIČIAUS - ka- 
linimo. Susirinkimo metu kunigas 
ČIULAITIS atmetė kaltinimą, jog 
kunigai yrą, nusikaltėliai. Kunigas 
ČIULAITIS tvirtino, kad kun. S.
VIČIUS yra jo kurso draugas, todėl pui
kiai jį pažįsta kaip labai pavyzdingą, rim
tą, pagal Kristaus dvasią dirbantį kunigą. 
Valdžios atstovai j platesnes diskusijas ne
sileido — motyvuodami, kad jau pietų me
tas, kunigus paleido.

Pirmininko pavaduotoja KASPAREVIČI E- 
NÉ, pasilikusi kun. dek. Juozą ŽEMAITI, 
barė jj už tai, kad jaunimo choras gieda ' 
šermenyse (jaunimas giedojo vienose gero 
kataliko laidotuvėse), kad katekizuoja vai
kus, lanko parapijiečius, prie altoriaus 
daug vaikų ir jaunimo.

R. VAI; 
suimtieji 
R. VAI- 
TAMKE-

VEIKLOS KALENDORIUS

BALANDIS: 12-21: Imigrantų paroda
GEGUŽIS: 13: Lietuvių naldos ir aukos 
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LIETUVIAI PASAULYJE
IŠKILMINGAI PAMINĖTAS DR. K. 
BOBELIO APDOVANIJIMAS ŠV. 
GREGORIJAUS ORDINU

Pereitais metais Šv. Tėvas Paulius 
Jonas II-sis VLIKO pirmininką dr. 
Kazį Bobelį apdovanojo aukščiausio 
laipsnio Šv. Gregorijaus ordinu. Tai 
yra labai aukštas atžymėsimas, sutei
kiamas tik retomis progomis. Šią 
žinią dr. K. Bobelis gavo pereitų 
metų pabaigoje, Čikagoje dalyvauda
mas metiniame VLIKO Seime.

Patį ordiną su apdovanojimo ak
tu iš Romos atvežė prel. VI. Tu laba 
ir perdavė jj St. Petersburg©, Fla. 
vyskupui Thomas Larkin, kurio vys
kupijos ribose yra įsikūręs dr. K. 
Bobelis ir jo šeima.

St. Petersburg© lietuviai 1985 m. 
sausio 13 d. surengė ypatingą šven
tę Šio ordino įteikimo proga. Šiam 
reikalui buvo suorganizuotas komite
tas, kurio pirmininku buvo išrinktas 
vietinio ALTOs skyriaus pirm. A. 
Šukys, o visus organizacinius reika
lus tvarkyti pavedė K.P. Vilniui.

Iškilmės buvo pradėtos iškilmingo
mis pamaldomis Most Holy Name 
of Jesus bažnyčioje. Prieš pradedant 
šv. Mišias bažnyčion įžygiavo kelio
lika visų St. Petersburg© lietuviškų 
organizacijų atstovai su vėliavomis, 
su tautiniais rūbais pasipuošusiomis 
ir uniformuotomis palydovėmis. Pa
maldose dalyvavo vyskupas Thomas 
Larkin. Šv. Mišias atnašavo prelatas! 
V. Tulaba. Be jo ir prel. J. Balko
no, ties altoriumi išsirikiavo dar 14 
lietuvių kunigų, j šias iškilmes atvy
kusių iš įvairių Amerikos vietovių. 
Taip pat dalyvavo ir šios parapijos 
klebonas, kun. F. Goodman.

Vietos lietuvių klebonas kun. K. 1 
Zakaras trimis kalbomis (lotynų an
glų ir lietuvių) perskaitė Popiežiaus 
Jono Pauliaus II-jo aktą kuriuo dr. 
K. Bobelis pakeliamas j Šv. Grego
rijaus aukščiausio laipsnio kavalierius 
ir jam suteikiama teisė naudotis vi-; 
somis šio ordino privilegijomis. Vys
kupas Larkin iškvietė dr. Bobelį 
prie altoriaus, įteikė jam ordiną ir 
apjuosė jį šio ordino spalvingu kas
pinu. Iškilmingų pamaldų metu gie-i Kriaučeliūnas, PLB atstovas inž. St. 
dojo St. Petersburgo lietuvių mišrus Jokubauskas ir St. Petersburgo Lie- 
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bažnytinis choras vadovaujamas muz. 
P. Armono. Solo giesmes giedojo 
sol. Armonienė.

Pasibaigus pamaldoms, VLIKO pir
mininko pagerbimas 'ir šaunios vaišės 
įvyko St. Petersburg© Lietuvių Klu
bo svetainėje. Svetainė, kaip ir baž
nyčia, buvo sausakimšai užpildyta ir 
daugelis pavėlavusiųjų nebepateko.

Pagerbimo iškilmes pradėjo komite
to. pirm. S. Šukys. Iškilmėse dalyva
vo ir St. Petersburgo burmistre Cor- 
rine Freedman. Ji širdingu žodžiu 
pasveikino dr. K. Bobelį, pasidžiaugė, 
kad jis yra šio miesto garbingas gy
ventojas ir įteikė jam miesto raktus. 
Be jos prie garbės stalo sėdėjo ir 
klebonas kun. Goodman, o salėje 
garbės svečių vietas užėmė keliasde
šimt amerikiečių daktarų - dr. K. 
Bobelio bendradarbių, vietos politikos 
veikėjai, bei latvių, estų ir ukrainie
čių atstovai. Visose iškilmėse daly
vavo iš toliau atvykę ir VLIKO 
Valdybos nariai: Dr. J. Stukas, dr.• 
E. Armanienė, agr. J. Daugėla ir 
VLIKO/ELTOS įstaigos vedėja M. 
Samatienė. Taip pat buvo atvykę 
iš Daytonos, Miami bei Palm Beach 
lietuvių telkinių atstovai.

Sveikinimo kalbas pasakė prel. 
V. Tulaba, ALTOs pirm. T. Blins- 
trubas, kun. F. Goodman, prel. J. 
Balkonas, Taut. S-gos pirm. dr. L.

tuvių Klubo pirm. A. Gudonis. Vi
si kalbėtojai ypatingai pabrėžė, kad
Šv. Tėvas šį aukštą ordiną VLIKO 
pirmininkui suteikė daugiausia už 
jo nuopelnus tautinėje veikloje ir 
už tautinį, visuomeninį pasišventimą. 
Ir tai dar sykį įrodo, kad tėvynės 
meilė bei pasiaukojimas nemiršta
miems tautos idealams ne tik asme
nybės iškelia iš gyvenamosios aplink 
kos kasdieninio lygio, bet patraukia 
ir išorės dėmesį. Ir tuo pačiu dr. 
K. Bobelis yra sektinas pavyzdys 
mūsų priaugančiai lietuvių kartai.

Kun. A. Štašys perskaitė apie 
30 sveikinimų raštu. Sveikinimams 
pasibaigus, VLIKO Tarybos pirm, 
mž. J. Jurkūnas išsamiai nusakė 
dr. K. Bobelio gyvenimo kelią ir 
jo nuopelnus mūsų tautai bei di
džiulį asmenišką įnašą j mūsų tau
tos laisvinimo pastangų aruodą. | 
visus sveikinimus atsakė dr. Bobelią.

Iškilmingam posėdžiui vadovavo 
prof. dr. Jokūbas Stukas.

(ELTA)

TARPT. AMNESTIJA GLOBOJA L 
DAMBRAUSKĄ

Tarptautinė Amnestijos organjzaci- 
ja, kurios centras yra Londone, ap
siėmė globoti lietuvį sąžinėszbelaisvi 
Liudą Dambrauską ir rūpintis jo iš
laisvinimu. Liudas Dambrauskas už 
savo įsitikinimus praėjusių metų spa
lio mėnesio pradžioje buvo sovietinio 
teismo nuteistas trejus su pusę metų 
kalėti ir dviem metam tremties.

Amnestijos organizacija pristato lie
tuvį belaisvį ir atkreipia dėmesį, kad 
jis yra vienas iš daugelio tūkstančių; 
lietuvių, kurie nuo Antrojo pasauli- < 
nio karo pabaigos dėl savo patrioti
nės ar religinės veiklos, ar šiaip įsiti
kinimų buvo sovietinės valdžios suim 
ti ir nuteisti sunkiomis kalėjimo 
bausmėmis. Amnestijos organizacija 
reiškia susirūpinimą Liudo Dambraus
ko sveikatos būkle.

Organizacija skatina savo narius 
įvairiuose pasaulio kraštuose siųsti te 
legramas ir laiškus Sovietų Sąjungos 
ir Lietuvos vyriausiem prokuroram, , 
kad kaltinimai prieš Dambrauską bū
tų atšaukti, teismo nuosprendis pa
naikintas, nes Dambrauskas tepasinau 
dojo jam priklausančia teise laisvai 
išreikšti savo įsitikinimus. Dambraus
kas yra vedęs ir turi keturis vaikus. 
Teismo metu sakydamas gynimosi 
kalbą jis apalpo. Yra reiškiama bai
mė, kad sunkios kalinimo sąlygos ga
linčios pakirsti jo nestiprią sveikatą.

LRTV

SKAITYK IR PLATINK

"MŪSŲ LIETUVĄ"
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LIETUVIAI VENECUELOJE
Rašo musų korespondentė dr. Sandra 

Saldyté-Mazeikiené

Šių metų sausio 26-29 d. Venecue- 
loje lankėsi popiežius Jonas Paulius 
II. Vos tik buvo patvirtintas jo at
vykimas, lietuviai skubiai tarėsi, kaip 
butų galima geriau įprasminti šią pro
gą. Ir buvo vienbalsiai nutarta prašy
ti popiežiaus, kad paskirtų Lietuvai 
kardinote.

Popiežius atskrido j Venecuelą sau
sio 26 dieną. | aeroportą jo priimti 
atvyko krašto prezidentas dr. Jaime 
Lusinchi, ministerial, karinės ir civili
nės valdžios atstovai, Venecuelos kar
dinolas Le Brun ir vyskupai. Dar bu
vo sudarytos mažos grupės iš kuni
gų, vienuolių, seminaristų ir pradžios 
mokyklos vaikų. Buvo gautas atitin
kamas leidimas iš valdžios ir paverg
tų tautų kolonijų atstovams: lenkams, 
kroatams, vengrams, ukrainiečiams ir 
lietuviams. Lietuviai pasiuntė šv. Tė
vo priėmimui jaunimo delegaciją su 
tautiniais drabužiais, sudarytą iš tri
jų porų.

Popiežiaus programa buvo gana 
intensyvi: jis aplankė 4 Venecuelos 
miestus, laikė 5-kiose vietose šv. Mi
šias ir turėjo visą eilę susirinkimų 
ir pokalbių.

Karakas mieste susirinko apie pus
antro milijono žmonių j pamaldas, 
bet ir kitose vietose žmonių buvo 
nemažiau. Kiekviename mieste pa- 
mokslò metu jis palietė labai skirtin
gas temas. Tarp jų paminėtinos se
kančios: šeimos reikalai: popiežius 
pasisakė prieš skyrybas, nes jos ken
kia vaikų auklėjimui. Ragino ugdyti 
meilę tarp tėvų ir vaikų ir iškėlė 
tėvo ir motinos atsakomybės svarbą. 
Kalbėdamas apie auklėjimą jis aiški
no, kad nėra pilno auklėjimo, jeigu 
uždaromos durys Evangelijai. Šių die
nų tikėjimui reikia daugiau pašauki
mų. Jis laimino misijonierių darbą. 
Kalbėdamas apie darbo reikalus jis 
pabrėžė, kad darbas yra svarbesnis 
už kapitalą ir paneigė technologinę 
ideologiją, kuri apvaldo ir pristato 
žmogų išimtinai produkcijos tarnybai.

Tarp atskirų susitikimų paminėti
na susitikimas su lenkais, pokalbis 
su vienuolėmis, seminaristais ir kuni
gais, susirinkimas su jaunimu, pa
maldos su politikais, industrijalais, 
rangovais, darbininkų vadovais ir su' 
spaudos žmonėmis.

Lietuviai dalyvavo dvejose šių su
sirinkimų: su lenkais ir su jaunimo 
atstovais. Pirmas kontaktas jau įvy
ko pačiame aeroporte, o antras — 
įvyko moderniškame Teresa Carreno 

teatre aštuntą valandą ryto. Siame 
susitikime dalyvavo ir lenkų, koloni
ja. Šalia jų dar buvo ukrainiečių, 
vengrų, latvių, kroatų, slovėnų ir 
slovakų. Popiežius turėjo progos pa
sveikinti kiekvieną kraštą atskirai sa
vo kalboje, o atstovai jam įteikė 
savo krašto juostas su vėliavos spal
vomis. Tam buvo paskirti 2 jaunuo-. 
liai. Popiežius teikė kiekvienam pa
laiminimą. Lietuviai čia pasielgė kiek 
skirtingai: vietoj prašyti popiežiaus 
palaiminimo, paprašė Lietuvai paskir
ti kardinolą, kaip jau buvo iš anks
to susitarta. Šiame susitikime lietu
viai buvo gavę 65 vietas. Po to, po
piežius kalbėdamas lenkams, pareiškė: 
'"Visiems savo tautiečiams Venecuelo- 
je — eikite dorybės keliu, kovokite 
už tiesą ir laisvę savo krašte. Neuž- 
mkŠkite savo tėvynės ir gerbkite ši 
kraštą Amerikos žemyne, kuris jus 
priėmė".

Jaunimas dar turėjo kitą progą su
sitikti su popiežium Universiteto ,m i es
te. Čia atvyko apie 40.000 jaunuo
lių. Tarp jų buvo ir 35 lietuviai, ga
vę net pačią geriausią vietą. Popie
žius kvietė jaunimą neužmerkti akių 
tikrovei, nebėgti nuo sunkumų, ta
čiau jieškoti ir praktikuoti teisybę. 
Sis vakaras buvo labai reikšmingas.

Atsisveikinti su popiežium aeropor
te lietuviams dar geriau pasisekė: ir 
vieta buvo labai gera, ir buvome ge
riau pasiruošę, turėjome jau daugiau 
patirties. Tai progai nusinešėme ir 
dideles Lietuvos vėliavas. Popiežius 
jas pamatęs, priėjo arčiau ir pasakė 
lietuviškai: "Lietuviai". Mes visi — 
"Taip". Jis mus pasveikino ir prašė 
perduoti sveikinimus ir visiems lietu
viams. Mums buvo ypač smagu, kad 
jis nūs atpažino. Vėliau per televizi
jos žinias reporteriai ginčyjosi, kieno 
tos vėliavos su raudona-žalia-geltona 
spalva. Gal tai Vengrijos, pagaliau su
žinoję paskelbė visiems žiūrovams — 
tai Lietuvos vėliavos.

Popiežius išskrido toliau j Ekvato
rių, Peru ir Trinidad-Tobago, o mes 
jautėmės atlikę savo užduotį. Dabar 
laukiame atgarsių iš Vatikano.

| automobiliams |
SKYDELIUS su grandinėle raktams LIPINĖLIUS - adesivos £ 

v Chaveiro com emblema Vytis e bandeira 
į) ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJ

Halina Mošinskienė

ŠIS BE! TAS PRAEITĮ MININT

Tai yra panašu į senelę, kuri p 
nūdusi atsivėrė savo kraičių "kup
rą" ir bevartydama, kiekvieną srr 
meną apžiūrinėdama, dulkių ir pr 
lesių nuosėdas švelniai nubtaukdam. 
susimąstydavo: — Kiekvienas išsaugo 
tas daiktelis, aptriušusios medžiaga' 
gabalėlis, pageltusi fotografija drau 
gių bendrijoje, nuvytęs, sutrupėjęs 
gėlės likutis... — Lakuotų batelių 
pora — jos mergautinių dienų pir 
moji puošmena... Trispalviai kaspine 
likę nuo tautinių drabužių iš "Pir 
mosios dainų šventės Lietuvoj...

Drebanti ranka pakelia skutelius 
skarytės, šilko skarytės, kurią užri 
šo mama ? sakydama "sudiev" iške
liaujančiai svetur. Senelė nubrauki 
ašarą sustingusią išvagotame gyve 
mo takelyje, atsidūsta, užsisvajoja.. 
— Praeitį sapnuoja.

Praeitis liko toli, nebepa kartojam^ 
nebesugrąžinama...

Tos mintys manding sukilo be
tvarkant savo gyvenimo" archyvus" 
Metai skuba, metai lenkia prie že
mės, metai nusineša pajėgumą ir 
blėsta juose didingi užsimojimai,kaip 
ir toji viltis priglusti ir užmigti 
prie savo žemės su savaisiais.

Mes išeisime tyliai, pavieniai visi 
Lietuvos sūnūs ir dukterys, svetur 
vienišam poilsiui.

Nepriklausomos Lietuvos išeivija 
jau baigia savo gyvenimą daugumo
je, Š. Amerikoje, Brazilijoje, Austra
lijoje. Senelių" kuparėlį" užtrenks 
ir atiduos šiukšlininkams, vaikai ir 
vaikaičiai. Sumals visus "prisiminimų 
turtus" su kasdieninių poreikių 
šiukšlėmis.

O mes dar norime praeitį garbin 
gą minėti? Kodėl? Kam? - Pasa
kose apie praeiti, kai dabartis su 
ja nebepanaši.

Šių dienų kiekvienas žmogus gy
vena dabartimi.

Tad, ir mes priartėkime prie sa
vo krašto, ne vien tuo kas buvo, 
bet kas yra dabar, šiandieną.

Lietuva velka jau vėl sunkų jun
gą, Rusijos kom. okupacijos nuo 
1945 m. karo pabaigos.
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Lietuvis teturi teisę savo tėviškę 
‘"aplankyti kaip turistas vos 5 die
nas". Kodėl? — Ir tai tik Vilnių, 
Kauną, gal Trakus ar Druskininkus, 
bet ne savo gimtąją sodybą. Kodėl?
- "'Didžiojo Brolio" baimė, kad 
jis prigludęs prie tėvų kapo apsi
verks? — kad nuskynęs kmyno žie
delį pakelėj parsivež kaip relikviją. 
Ar tai yra Žmogaus Teisių Helsin
kio sutarty? Lietuvoje už tai yra 
žudomi ir persekiojami žmonės,kali
nami Sibire, psichiatrinėse ligoninėse 
varginami. Jų šeimos, galite įsivaiz
duoti kaip gyvena ir kuo gyvena?
— Čia mes turime prabilt: —

Ne, tuščiomis švaistydamiesi "pra
eities didybe", bet dabarties skriau
da. Todėl kuo daugiau ir rimtų 
straipsnių Brazilijos spaudoje, kuo 
daugiau faktų.

Vasario 16-tosios minėjime suda
ryti programą su TV kanalais, pasi; 
kvietus rimtus žurnalistus, politikoje 
nusimanančius ir įgudusius asmenis.

Gana tų visų šokių, besikartojan
čių kalbų, reikia eiti tvirtu žings
niu ateitin, aiškiai pasisakant > kad 
sovietinis imperializmas yra grėsmė 
visų jo paglemžtų tautų Rusijos Im
perijos didysis tikslas — ar dabar
ties komunistinėje, ar vėliau vieno 
"Caro" — iki dantų ginkluotoje ga
lybėje.

Lietuvių tauta ir jos palikuonys 
dar tai žino — nedaug belikę — 
bet žurnalistams informacijų nesto
kos. Deja, tik tiek mes galime pa
dėti — atvėrę savo prisiminimų 
"skrynią" išeivijoj*3

"VYSKUPO INFORMACIJA"

Vysk. Paulius A. Baltakis, OFM. 
vyskupas lietuviams katalikams išeivi
joje, pradėjo leisti savo informacinį 
biuletenį, užvardintą VYSKUPO IN
FORMACIJA. Tarp kita ko, pradėda
mas vyskupas rašo:

Biuleteniuose bandysime pateikti 
kondensuotų žinių iš lietuviškos pas
toracijos bei kiekviename numeryje 
įdėti trumpą straipsnį kuria nors 
mums aktualia tema.

(PARDUODA MAS
dicionário

PO RTUGUÉS-LlTUÂlâO
Kreiptis į Šv. Kazimiero parapiją, 
R.Juatindiba, 28, tel. 273—0338

Taip pat lauksime Jūsų pasiūlymų, 
j ką vyskupas ir jo žinioje veikian
čios komisijos bei būreliai turėtų at
kreipti daugiau dėmesio ir kokios in
formacijos pageidautumėt.

Naujo Vyskupo 
teisės

Prieš viešą paskyrimo paskelbimą, 
popiežiaus nuncijos pranešė pasaulio 
vyskupams, kad lietuvių katalikų sie-
lovadai paskirtas naujas vyskupas. paskelbtas šventuoju. Neseniai iš Ro- 
Virš 100 JAV, Kanados, Vokietijos mos gautas pranešimas, kad šis pra- 
bei Australijos vyskupų pasveikino ir šymas su popiežiaus prierašu perduo- 
pakvietė aplankyti jų diecezijoje esan- tas Šventųjų Kongregacijai.
cias lietuviškas parapijas ir misijas. _ Atsisveikinant šv. Tėvas 'įteikė

JAV vyskupų suvažiavime 1984.XI. vysk. Baltakiui dovaną.
12-15 dd., Wasingtone, naujas vysku-
pas buvo pristatytas kaip pilnateisis Vat|Kano
konferencijos narys. įstaigų lankymas

Vatikano kongregacijų vadovybė 
vyskupo teises išaiškino taip: «

— visa lietuviškos išeivijos pastora
cija yra naujo vyskupo žinioje;

— kasmet turi būti duodami infor
maciniai pranešimai;

— Šv. Kazimiero kolegija ir vieti
nėse diecezijose neinkardinuoti kuni
gai yra tiesioginėje vyskupo jurisdik
cijoje;

— lietuviškų parapijų reikalai tvar
komi per diexeziju ordinarus.

Vyskupas lieka Pranciškonų Ordi
no nariu, bet nuo paskyrimo dienos 
yra išimtas iš Ordino vadovybės val
džios. Priklauso tiesioginiai šv. Tėvui 
ir tarnauja visiems lietuviams katali
kams.

Sielovada Vokie
tijoje

Vyskupas Antanas Deksnys ir to
liau pasilieka gyventi Centre, kurį iš
laiko vokiečių episkopatas ir talkins, 
vyskupui Baltakiui sielovadoje.

Pirmasis vizitas 
pas Š v. Tėvą

Šv. Tėvas priėmė vysk. P, Baltakį 
1984 m., gruodžio 15 d., 12:30 p.p.

Audiencija užtruko pusvalandį.
Jos metu:
— Vysk. Baltakis padėkojo šv. Tė

vui už parodytą prielankumą lietu
viams šv.Kazimiero 500 rretų jubilie
jaus proga.

ADV OCACI i

Direito CIVIL - Dir. CRIMINAL 

Direito TRABALISTA
Av. Novo Horizonte, 213

- Padėkojo už paskyrimą lietu
viams draugiško Lomžos vyskupo 
Paetz, kuris gražiai sutvarkė lietuvis-’ 
kų pamaldų reikalą Suvalkuose.

— Priminė artėjančią 1987 m. Lie-' 
tu vos krikščionybės 600 metų sukak
tį. Popiežius sutiko, kad pagrindinės' 
sukakties iškilmės vyktų Romoje.

— [teikė popiežiui prašymą, kad 
jubiliejaus proga Garbingasis Dievo 
Tarnas, ark Jurgis Matulaitis būtų

Gruodžio 11-21 dd., vysk. Baltakis 
aplankė įvairias Vatikano įstaigas ir 
užmezgė ryšius su kitų tautų vysku
pais.

— Buvo priimtas kardinolo Agosti
no Casarolli, Vatikano valstybės se
kretoriaus ir arkiv. Achille Silvestrini, 
Bažnyčios Viešųjų Reikalų Tarybos 
sekretoriaus.

— Su Studijų kongregacijos prefek
tu, kard. William Baum, tarėsi dėl v 
naujo šv. Kazimiero kolegijos rekto
riaus paskyrimo, prel. L. Tulabai pa
sitraukus. Tai pozicijai jau numaty 
tas prorektorius kun. Algimantas Bart
kus.

— Tarėsi su arkiv. P. Marcinkum 
ir jam įteikė prašymą, kad būtų iš
leistas Vatikano pašto ženklas Lietu
vos krikštui paminėti.

— Gruodžio 19 d. aplankė kardi
nolo Samorė kapą ir už jo vėlę kar- 
meličių koplyčioje atnašavo šv. Mi
šias drauge su vysk. A. Deksniu,prel. 
V. Mincevičium ir kun. A. Bartkum. 
Prel. Mincevičius davė vysk. Balta
kiui gintarinį kryžių, kurį lietuviai 
buvo dovanoję kard. Samorė 1966 m.

Vizito metu daug vysk. Baltakiui 
padėjo arkiv. P. Marcinkus, Vatikano 
valstybės administratorius ir prel. 
Audrys Bačkis, Viešųjų Reikalų Tary
bos sekretorius.

Bendras įspūdis: Vatikane Lietuvos 
reikalai gerai žinomi, pareigūnai in
formuoti ir rodė didelį palankumą 
Lietuvai ir lietuviams.

IMOVEIS
f! i COMPRAS - VENDAS -

FONE: 449-4379 ADMINISTRAÇÃO DE BENS 

Conj., 2 - Vila Sacadura Cabral - S. André
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BRAZILŲ PROFESORIUS 
APIE LIETUVIŲ KULTŪRĄ

Kaip žinoma, Popiežiškame Katali
kų universitete (Pontifícia Universida
de Católica — PUC) antri metai kaip 
veikia Lietuvių Kalbos ir Kultūros 
kursas. Reikia, kad toks faktas būtų 
plačiau išgarsintas ne tik lietuvių, o 
ir kitataučių tarpe. Iš kitos pusės 
pastebima, kad lietuvių kalba gal dau
giau domisi nors kiek giliau išsilavi
nę kitataučiai, negu patys lietuviai ar 
lietuvių kilmės jaunimas. Nes, kas 
nors kiek mokėsi, žino, kokią didelę 
kultūrinę svarbą ir reikšmę turi lietu
vių kalba indoeuropiečių kalbų ir 
kultūros tyrinėjime. Tatai jau praėju
siam šimtmety iškėlė kitų tautų moks
lininkai, o dabar dar daugiau studi
juoja, puoselėja ir kelia aikštėn lietu
vių kalbą ir kultūrą. Tokiam, pavyz
džiui, Milano universitete (Italijoj), 
Raštijos ir Filosofijos Fakulteto Kal
botyros Institute, kur gal nėra nei 
vieno studento lietuvio, veikia LIE
TUVIŲ KALBOS SKYRIUS, kur Lie
tuvių kalbą ir kultūrą dėsto lietuvis 
Tąsius Ereminas, o lietuvių kalbos 
istoriją italas Guido Michel i n i, Vil
niaus universitete apgynęs doktoratą. 
lietuvių kalba (kur, paprastai, tokie 
dalykai vyksta tik rusiškai).

Taigi, jei čia,' Brazilijoj, nepažįsta
ma ar nevertinama pakankamai lietu
vių kalba bei kultūra, tai pačių mū
sų, lietuvių, kaltė — ir nusikaltimas. 
Ir būtina tatai atitaisyti.

Ateinantį šeštadienį, kovo 30 d., 
10 vai. tame Katalikų Universitete 
taikys paskaitą jaunas ir jau žymus 
São Paulo ir Campinas universitetų 
(Universidade de São Paulo USP ir 
UNICAMP) profesorius, dr. NICOLAU 
SEVCENKO. Tema gili ir įpareigojan
ti: "Lietuvių kultūra — tėvų paliki
mas ieškantis ateities (Cultura litua- 
na — um patrimônio em busca de 
um futuro)".

Ateis paskaitos pasiklausyti nema
ža akademikų ir šiaip iškilių kitatau
čių. Būtina, kad ir iš lietuvių tarpo 
dalyvautų ne tik j kursą įsirašiusieji 
studentai ir galimai daugiau jaunimo, 
□ ir nors kiek lietuvybe susirūpinu- ‘ 
šių ar besidominčių tautiečių. Juk 
toks įvykis bus atžymėtas ir brazilų 
spaudoje.

Taigi Šeštadienį, kovo 30 dieną, 
10 vai. PUC, Rua Monte Alegre,984 
(salė ar auditorija bus nurodyta ten 
pat).

VENANCIJAUS ALIŠO 
POEZIJOS RINKTINĖ

Poetas Vena nei jus Ališas (1908 - 
1975) buvo vienintelis toks mūsų 

poezijos raidoje, atnešęs lietuvių lyri- 
kon autentišką atogrąžų dvelksmą. Bu
vo tarytum lietuviškasis Gauguinas 
mūsų literatūroje. Dabar, artėjant de
šimtmečiui nuo poeto mirties Brazili
joje, Ateities literatūros fondas Chica- 
goje išleidžia jo poezijos rinktinę 
Anapus marių. Knygon yra sudėti ge
riausieji eilėraščiai iš poeto ankstes
niųjų knygų: São Bento varpų (1938), 
Pietų kryžiaus (1948) ir Cascatos cris
talinos (1953). Pridėtas ir visai nau
jas knygos skyrius "Tarp laurų ir 
akacijų". Jame sutelkta niekur anks
čiau nespausdinti, po autoriaus mir- * 
ties rankraščiuose rasti eilėraščiai. Kny
gos pabaigoje 40 puslapių užima po
eto gyvenimo ir kūrybos apžvalga, 
parašyta Antano Vaičiulaičio. Pusla
piai paįvairinti rankraščių faksimilėmis 
ir nuotraukomis.

Rinktinę redagavo Kazys Bradūnas. 
Poeto artimas draugas čikagietis Pe
tras Kasulaitis yra šios knygos leidė- 
jas-mecenatas. Spalvingas aplankas pieš
tas dail. Vytauto O. Virkau. Knyga 
spausdinta Draugo spaustuvėje.

Kovo 19 kun. Pranas Gavėnas Con
gonhas kapinėse palaidojo savo brolį, 
VINCĄ GAVĖNĄ, mirusį dieną prieš 
Hospital Panamericano ligoninėj.Prie 
karsto atlaikė Mišias ramioj, jaukioj 
kapinių šermeninėj.

Vincas Gavėnas buvo gimęs gražio
joj Suvalkijoj, Kalvarijos parapijoj, 
prieš 74 metus, gana vargingų maža
žemių ūkininkų šeimoj.

1926 metais visi Gavėnai — tėvai 
su penkiais vyriškiais — atsikraustė 
Brazilijon, Lietuvoj liekant tik dviem 
jau ištekėjusiom Gavėnaitėm. Buvo 
nugabenti j "fazendą" — kavos plan
tacijos ūkį — už Mokokos. Kartu bu
vo kelios lietuvių šeimos. Ir visi jau
tėsi tartum už civilizacijos ribų: nei 
susikalbėti negali, nei nežinai, kaip 
pragyventi. Trūko pagrindiniausiu gy
venimui dalykų: tinkamos gyvenvietės, 
cukraus, miltų, muilo, bulvių... O gy
vatės ir visokiausi tropikaliniai kirmi
nai! įgelia tau koks gyvūnėlis, o po 

kelių dienų panagėj išauga lyg kc » 
žirnis — ir verčia nagą lauk... Ah, 
nedėkinga ta šiltų kraštų gamtai Tai 
ne Lietuvos motina Žemė!

Tiesa, ji naši ir derlinga; ir jei 
mokėsi prie jos prieiti, ji tau visko 
duos, net ir be sunkaus darbo. Tai 
gal todėl tiek milionų žmonių, ku
rie nedirba, o papratę tik tiesti 
ranką.

Bet tai ne lietuvio, ne suvalkiečio 
būdui. Ir Gavėnai nesusigyveno su ‘ 
Brazilijos laukų gamta. Ilgai ginčijęs! 
ir derėjęsi su "fazendierium", aplei
do pirmąją "fazendą" ir persikėlė j 
kitą; bet ir ten ta pati padėtis. Tad 
ir jie patraukė j miestą, São Paulo 
link. Bet jau buvo prasidėjusi pasau
linė krizė.

São Paulas dar buvo mažiukas — 
sako, apie 700.000 gyventojų. Stoka 
darbo, duonos, butų, o daug Vargo. 
Betgi lietuvis nepražus. Ėmėsi ieškoti 
darbo, dairytis geresnės išeities. Ir 
pradėjo kurtis. Tik motina negalėjo 
prisitaikyti prie jai visai svetimos ap
linkos. Ir tiek paveikė, kad tėvai, su 
jaunesniuoju — Pranuku — po dviejų 
metų grįžo Lietuvon. Tropikų žemėj 
liko keturi vyresnieji broliai Gavėnai.

Vincas vertėsi įvairiais amatais, tarp 
kurių taksisto (su jau nuosavu auto- 
mobilium).

Vedęs Jadvygą Bandzevičiūtę, jau 
paaugėjus dukterims Ledai ir Odetei, 
Jardim Ademar rajone atidaręs baza- 
rą, ėmė verstis prekyba.

Vaikystėj verslus ir išradingas, sver 
timoj žemėj daugiau užsidarė savyje, 
mažai bendraudamas su kitais.

Negalavo vidurių liga — úlcera gas- 
trica. Gydėsi namie, vis bijodamas 
eiti j ligoninę. Tačiau šeštadienį, ko
vo 16, namiškiai buvo priversti jį 
patalpinti Hospital Panamericano. Ra
do plaučių uždegimą, kurį susilpnėju
si širdis (insuficiência cardiaca) ne
galėjo nugalėti — ir kovo 18 pasimi
rė.

Brolis kunigas, atlaikęs prie karsto 
Mišias, kartu su broliu Juozu ir ki
tais namiškiais jį palydėjo j amžino 
poilsio vietą Congonhas kapinėse.

Ilsėkis, Vincuk, šeimos pasirinkto}, 
brazilų žemėj!

O Aukščiausias Tau teatidaro ir 
Dangaus Karalystės vartus!

KPG
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IMIGRANTŲ PAMINKLO STATYBA 
DOMISI AMERIKOS LIETUVIAI

Kovo mėnesio pradžioje Muziejaus 
ir Arkyvo Komisijos Pirmininkė Al
dona Valavičienė gavo reikšmingą 
laišką iš John G. IVbkausko, Ameri
kos lietuvio gyvenančio Baltimore 
mieste. Kadangi, musų tautietis netu
rėjo tikslaus adreso ar Komisijos Pir
mininkės pavardės, laiškas buvo adre
suotas sekančiai: Dr. Kudirka, rua 
Lituania, 67 São Paulo, Brazil. To
dėl laiškas buvo gautas Lietuviu Są
jungoje. Kaip visiems žinoma, Lietu
viu Sąjungos būstinė Mookoje, turi 
Dr. Vinco Kudirkos vardą. Sąjungos 
Pirmininkas A. Bumblis atidarė ir 
perskaitė laišką per Sąjungos posėdį 
ir po to perdavė šj laišką Aldonai 
Valavjčiėar®, kuri Komisijos vardu 
jau davė atsakymą tautiečiui John G. 
Makauskui. Aldona Valavičienė padė
kojo už susidomėjimą ir pažadą pa
dėti finansiškai paminklo statybai,kar
tu buvo nusiusta paminklo dabartinė 
fotografija ir "Musu Lietuva" pasku
tinis numeris susipažinimui. Komisijos 
Pirmininkė Aldona Valavičienė pakvie
tė J.G. Makauską atvažiuoti j São 
Paulo paminklo atidarymo proga. Da
bar lauksime žinių iš musu tautiečio.

Džiugu, kad ir kitu kraštu lietuviai 
susidomėjo paminklo statyba ir pare
mia musu darbą moraliai ir finansi
niai.

Duodame musu tautiečio laišką iš
tisai, be sutrumpinimu:

"Sausio 9-1985
Gerb. Dr. V. Kudirka,
Mes pastebėjome spaudoje apie už

imti pastatyti Lietuviu Imigrantams 
paminklą.

Malonu matyti tokį užsiėmimą at
likti istorinį paminklą.

Aš gyvenau Argentinoje, Buenos 
Aires mieste apie-1936 metus ir lan
kiausi Urugvajuje ir apylinkėse. To
dėl esu senukas, išėjęs ant pensijos 
ir tūkstantorius. Aš daug aukoju čio
nai per visą Ameriką.

Bet jeigu nekiltu jokių kliūčių, tai 
galėčiau paaukoti ir jūsų statomam

ATITAISYMAS
Pereitoje "Musu Lietuvos" laidoje, 

padėkojus visiems prisidėjusiems prie 
Kaziuko Mugės, Mokoje, buvo už
miršta Juozas ir Eugenija Vaikšnorai. 
Jiems taip pat rengėjai dėkoja už jų 
prisidėjimą mugės darbuose.

Rengėjai

AUKA PRISIDĖK PRIE LIETUVIŠKOS 
SPAUDOS IŠLAIKYMO

MŪSŲ LIETUVA

paminklui, jūsų mieste São Paulo.
Aš tam tikslui parašiau laišką First 

National Bank of Boston. Amerikos 
bankas turi "branch" skyrių ten (su
prask S. Paulo). Amerikoje beveik vi
suose bankuose yra lietuviu dirban
čių ir toks ipara galėtu priimti mano 
auką ir atstovauti mane jūsų festiva
lio metu, ar kitaip First National 
Bank of Boston Prezidentas įteiktu 
auką ir taptų Lietuvos istorinėje vei
kloje.

Dar nejokios žinios ar atsakymo 
nesu gavęs.

Dar. nežinau ar šis laiškas pasieks 
jumis nes gal adresas nėra tikras.

Aš esu kilęs išSuvalkijos po len
kais, tarp Seinų ir Lazdijų miestų. 
Dusnisiuos mano tėvas turėjo vande
ninį malūną, bėgančio vandens iš Du
sios ežero.

Jūsų mieste yra leidžiamas lietuviš
kas laikraštis, būtų malonu susipažin
ti.

Sudiev, John Makauskas".

Truputį ilgiau užtruko, adresas ne
buvo visai tikslus, bet buvo gautas 
Lietuviu Sąjungoje ir todėl pasiekė 
be sunkumu savo tikslą. Per Brazili
jos lietuviu savaitraštį "Mūsų Lietu
va" dar kartą labai dėkojame J. Ma
kauskui už malonų ir paskatinantį 
laišką ir tikimės, kad galėsime Jus 
asmeniškai sutikti per paminklo ati
darymą Republica Lituana aikštėje, 
São Paulo mieste.

Aldona Valavičienė 
Muziejaus ir Arkyvo Komisjjos 

Pirmininkė

PAMINKLO VAJUS
Dar vienas:

Iš viso 53 asmenys.
Inž. Antanas Valavičius Cr$.500.000

Iš viso Cr.4.300.000

SVEČIAS IŠ AMERIKOS

Tarnybos reikalais vėl lankėsi São 
Paulo Inžinierius Antanas Valavičius. 
Kovo mėn. 9-17 dienomis Inž.k A. 
Valavičius turėjo pasimatymus su Te- 
lebras direktoriais Brasilijoje, su Te- 
lesp prezidentu São Paulo ir su ke
letą Brazilijos kompanijų turinčių pla
nus išplėsti rinką eletronikos srityje. .

Aldonos ir Jono Valavičių sūnus }

Inž. Antanas su žmona Beatrice 1980 
metais išvyko j Ameriką kur abu to
liau tęsė studijas garsiame University 
of Chicago. Po dviejų metų Inž. An
tanas gavo MBA laipsnį — Master of 
Business Administration. Po studijų 
buvo pakviestas dirbti j Motorola 
Ine., vieną iš didžiausių eletronikos 
kompanijų Amerikoje, kur dirba iki 
šiol. Antano žmona Beatrice pernai 
metais gavo iš University of Chicago 
biologijos daktarės laipsnį ir šiandien 
dirba Universitete biologijos moksli
nio tyrinėjimo darbe.

Inž. Antanas Valavičius vasario mė
nesio pabaigoje gavo naują ir svarbu 
paskyrimą atstovauti Motorola Ine. 
kompanijos išplėtimo darbams Pietų 
Amerikoje ir ypač Argentinoje ir Brą 
zilijoje. Tarnybos reikalais jo vizitai 
j Braziliją bus gana dažni.

Kovo mėnesio 19 dieną išvykda- t 
mas j Chicago Inž. Antanas paauko
jo Cr$.500.000 Lietuvių Imigracijos 
Paminklo statybai.

DEL "VEIKLOS KALENDORIAUS" 
9

Norėdami palengvinti mūsų koloni
jos "veiklos kalendoriaus" sudarymą, 
duodame sąrašą Brazilijos Lietuvių 
Sąjungos numatytų minėjimų šiems 
metams:
5/5/85 — Motinos Dienos minėjimas 
4/8/85 — Tėvu Dienos minėjimas 

10/11/85 - Brazilijos Lietuviu Sąjun
gos įsteigimo minėjimas 

31/12/85 - Nauju Metu sutikimas.
Dėkodami už dėmesį

Atydžiai
Alexandre Bumblis 

Pirmininkas
UŽUŽSIMOKĖJO

Antanas TININIS 
Antanas ZOLUBAS 
Algimantas SALDYS 
Vytautas ČEMARKA 
Petronėlė VOSYLIENÉ 
Juozas 
Anelė 
Anelė 
Albina
Antanas NAVICKAS 
Elena MONSTAVIČIUS 
Algimantas GRIGONIS

ŠEŠKEVIČIUS 
KALVINSKAITÉ 
BAUŽIENĖ
SAKAVIČIUS

"ML"
Cr. 30.000, 
Cr.30.000 
Cr.30.000 
Cr.30.000 
Cr.30.000 
Cr.30.000 
Cr.30.000

Cr. 100.000 
Cr.30.000 
Cr.30.000 
Cr.30.000 
Cr, 55.000

už a. a. JUOZĄ BAUŽĮ
8 mirties metiniu proga bus šio balan 
džio (abril) 10 dieną, 7 vai. ryto V. 
Zelinos bažnyčioje.

Giminės ir pažįstami yra nuošir
džiai kviečiami dalyvauti pamaldose.

Iš anksto dėkoja
Anelė Baužienė
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BRAZILIJOS LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS 

TARYBOS RINKIMAI

Šio mėn. 21 dieną, BLB-nės būsti
nėje, Šv. Kazimiero Parapijos salėje, 
susirinko pakviesta komisija suskai
čiuoti BLB-nės Tarybos balsavimo bal
sus. Komisiją sudarė p. Algimantas 
Saldys, kun. Petras Rukšys ir p.Vik- 
toras Ta ta runas.

Rinkimuose iš viso balsavo 215 
tautiečiai, žymiai mažiau negu perei
tuose rinkimuose, kada balsavo 384 
asmenys. Pašto darbininku streikas 
pavėlavo “Musų Lietuvos“ įteikimą 
ir kaip ten buvo išspausdinti balsavi
mo lapeliai, daug tautiečių negavę 
laikraščio, neturėjo progos atlikti sa
vo tautišką musų kolonijoje pareigą.

Skaičiavimo komisija, užbaigus sa-
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skaitytojai ir rėmėjai širdingaiMielai 
dėkojame ir linkime geriausios sėkmės.

Redakcija ir administracija

139
138

l Revizijos Komisiją:

vo pareigą, įteikė kandidatų suskai-
čiuotų balsu visumą:
1- Vytautas J. Bacevičius 152 balsai
2- Jonas Valavičius 149 > t

3- Kun. Pranas gavėnas 138 r t

4- Endrikas Guzikauskas 137 u

5- Robertas Bratkauskis 131 r r

6- Vytautas Tumas 130
7- Halina Mošinskienė 129 a

8- Jonas Silickas 129 f!

9- Juozas Vaikšnoras 121 11

10- Prel. Pijus Ragažinskas 119 u

11- Antanas Rudys 118 n

12- Jonas Šermukšnis 107 11

13- Petras V. Bareišis 102 //

14- Dr. Antanas Gaulia 98 11

15- Vladas Jurgutis 97 r t

16- Vytautas Urbonas 93 rt

17- Vytautas Vosylius 87 n

18- Carlos H. Galeckas 86 n

19- Sandra C. Mikalauskas 85 u

20- Jonas Sepetauskas 63 a

Juozas A. Tatarunas
Vincas V. Banys
Henrikas Valavičius
Kap. Juozas Čiuvinskas

Sulig BLB-nės įstatais, Taryba 
romą iš 20 asmenų, 15 išrinktų 
savimo forma ir 5 sudaromi iš pasku
tinių penkių kadencijos valdybos pir
mininkų.

Tas reiškia, kad BLB-nės Tarybą 
1985/6 metų kadencijai sudaro 5 bu
vusieji valdybos pirmininkai: Alfonsas 
D. Petraitis, Jonas Tatarunas, Algiman
tas Saldys, Algirdas Sliesoraitis ir Pe
tras Šimonis ir 15 asmenų gavusių 
daugiausia balsų (nuo 1° iki 15) vir
šuje paskelbtam sąstate. Kiti penki 
pasilieka kaip Tarybos

| Revizijos Komisiją 
gavę daugiausia balsų, 
lieka kandidatu.

Dabar, kaip nurodo BLB-nės įstatai,Per dvi savaites kasdien primindavo 
Tarybos nariai turi susirinkti ir suda- ^v- Kazimiero šventę. Vietinė spauda 
ryti tarp savęs BLB-nės valdybą 1985/Prane^ė pamaldų valandą rr mugės- 
6 metų kadencijai.

Sis susirinkimas šaukiamas balandžio 
2 dieną, 20 vai. Šv. Kazimiero Para
pijos salėje.

kandidatai.
įeina pirmeiji

Ketvirtas pasi-

j
i

Šv. Kazimiero šventes-kermosiaus pranešėjas 
ALFONSAS KUBLICKAS prie mikrofono 
padedamas kun. Petro Rukšio

Burmistras šventėje
Pirmąjį šeštadienį (kovo 2 d.) du 

tv kanalai filmavo (o paskui vakare 
perdavė Brazilijos publikai) šv. Kazi
miero koplyčią, jo paveikslą, pasikal
bėjimą su klebonu, su šventę ruošian
čiom šeimininkėm. Radijas “Capital“

kermošiaus eigą.
Pirmąjį sekmadienį (kovo 3) laikė 

pamaldas lauke, ant aikštėj iškeltos 1 
tribūnos, Brazilijos vyskupų konferen
cijos sekretorius Dorn Luciano.

BRAZILIJOS LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS 
POSĖDIS

Kviečiame visus BLB-nės nau
jai išrinktus Tarybos narius su
sirinkti balandžio 2 dieną, 
20:00 valandą, Šv. Kazimiero 
Parapijos salėje, R. Juatindiba, 
28; Mokoje.

Dienotvarkė:
a) Tarybos prezidiumo, Val

dybos bei Revizijos komisijos 
organų sudarymas 1985/6 metų 
kadencijai.

b) Einamieji reikalai.
Jonas Tatarunas

BLB-nės Tarybos pirmininkas

KAZIMIERINIŲ METŲ UŽBAIGA

Gubernatorius 
sveikina

Kazimieriniai Metai užsibaigė su 
du savaitgalius trukusia švente (kovo 
2-3 ir 9-10 dienomis).

Kovo 4 dienos data São Paulo 
valstijos gubernatorius, Franco Mon- 
toro, pasiuntė Kazimierinių Metų 
Rengimo komitetui telegramą. Džiau
giasi šv. Kazimiero švente, sveikina 
komitetą ir linki geriausios sėkmės 
šventės rengėjams ir visiems bendra
darbiams.

Antrą šeštadienį (kovo 9) šventėj 
apsilankė ir São Paulo burmistras — 
prefeito, dr. Mario Covas, lydimas 
ver. prof. Anercides Valente, “Jornal 
da V. Prudente“ žurnalo redaktoriaus, 
žurnalistu, politikų. Aplankė “didžią
ją“ šv. Kazimiero koplyčią, sveikinosi 
su visų barakų personalu, ypač gėrė
josi lietuvišku krupniku. -

Nevienas jam pristatė Mookos Par
ko reikalus, ypač trūkumą bažnyčios 
labai išaugusioj miesto zonoj. Burmis
tras viešai sveikindamas visus, reiškė 
įsitikinimą, kad teisėti gyventoju rei
kalavimai bus patenkinti.

‘ IMIGRANTŲ KULTŪRINĖ
' PARODA
Iškilmingas atidarymas —

Balandžio 12 d. - 20 vai. 
Tęsis iki balandžio 21 dienos. 

Vieta - Bienal Pavilione, 2-am
aukšte, Ibirapueroje.

Programa: Bus paskelbta atei
nančiam “ML“ numery.

Kazimierinis 
leidinys

Yra numatyta speciali “ML em 
português“ laida, kur bus pateikta 
visu Kazimierinių Mstų veiklos apžval
ga ir išvardinti visi prie švenčių pri- 
sidėjusieji veikėjai. Tikimasi leidinį 
plačiai paskleisti.
MŪSŲ LIETUVOS PRENUMERATĄ 
GALIMA UŽSIMOKĖTI TAIP PAT V. 
ZELINOS PARAPIJOS KLEBONIJOJ
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