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Skaudi patirtis

PAMOKA VISIEMS,

Chicagos lenkai neseniai išleido bu
vusio Lenkijos ministério pirmininko 
Stanislaw Mikolayczyko atsimįgjj^.us, 
pavadintus "Polska ZgvaTcWS^Is- 

^Ç,rievartautoji Lenkija). Mikolajcžikas 
vL yra. buvęs lenku emigracinės viriausy- 
' bés’ ministério pirmininko paraduoto- 
< jas, yéliau - ministeris pirmininkas, 

laikinosios nacionalinės vyriausybės 
ministério pirmininko pavaduotojas ir 
ėjęs daug kitu valstybininko pareigu.

JIS? turėjo progų kalbėtis su Stali
nu, Churchilliu Rooseveltu ir šiuose 
jo atsiminimuose duoda nemažai fak- 

, tu ir suminėtųjų valstybės vadovu 
posakiu, kurie labai išryškina komu
nizmo kruvinu kelią. Jis liudija, kad 
1939 m. komunistai j Sovietu Sąjun
gą ištrėmė 1.500.000 lenku. Okupuo
toje Lenkijoje neva pagal sutartį su 
lenkais komunistai mobilizavo daugy
bę lenku, bet, užuot juos nusiuntę 
j lenku armiją, nukreipė j jų vadina
mus darbo batalijonus vergiškiems 
okupantu darbams. 1940 metu rugsė
jo 17 d. raudonosios armijos orga
nas "Raudonoji žvaigždė" paskelbė, 
kad Sovietu Sąjunga buvo paėmusi 
j nelaisvę 181.000 lanku kariu, kuriu 
tarpe 100.000 aktyvios armijos ir re
zervo karininku, kurie buvo suvaryti 
j tris didžiulius lagerius: Kozielske, 
Starobielske, Ostačkavoje. Jiems buvo 
pranešta, kad tie lageriai uždaromi 
ir belaisviai galės grįžti j namus, o 
iš tikrųjų ju tūkstančiai buvo komu
nistų išžudyti Katyne. Kada lenku 
vyriausybės užsienyje atstovai ėmė 
teirautis apie karininku išlaisvinimą, 
tuolaikinis NKVD vadovas Lavrenti 
Beria prasitarė, kad tie žmonės, deja, 
jau nebepasiekiami. Su jais padaryta 
didelė klaida. Tą Beria pasakė lenku 
atstovui Berlingui, girdint NKVD va
do pavaduotojui Merkulevui. Ir Miko- 
lajczykas paliudija, kad sprendimas 
tuos lenku karininkus likviduoti buvo 
pasirašytas paties Stalino. Vienu me
tu Churchillis prasitarė Mikaljczykui: 
"Rusai ypatingi žmonės. Taip dažnai 
juose prasiveržia laukinė, primityvi 
prigimtis... Kai Stalinas buvo mano 
svečias, jis elgėsi brutaliai ir jam tiek 
truko takto, kad turėjau duoti pasta
bą..."

Prisimindamas Varšuvos tragediją, 
Mikolajczykas rašo: "Stalinas laukė, 
kol vokiečiai išžudys ar sužeis beveik 
ketvirtį milijono musu žmonių, o po

Šv. Mykolo ir Sv. Onos bažnyčios iš Užupio, Vilniuje

krašto armijos kapituliacijos išdegins 
ar dinamitu išsprogdins Varšuvą". Ir 
Sovietu armija, pasiekusi Varšuvos 
priemiesčius, ramiai laukė, kol naciai 
įvykdys tą kraugerišką darbą. Stalinas 
Mikalajczykui ramiai paaiškino, kad, 
užėmus Ukrainą, jis įsakė išžudyti 
20.000 ukrainiečių už tariamą kolo- 
boravimą su naciais, o dar 200.000 
įjungti j raudonąją armiją.

Kai Sovietu daliniai užėmė Lenkiją', liūs 
raudonosios armijos vadovybė susirišo 
su Lenkijos pogrindžiu, pasiūlė lenkų 
pogrindžio vadams vykti j Maksvą ir 
ten pravesti politinius pasitarimus ry* 
šium su vykdymu Jaltoje priimtų nu-
tarimų. Raudonosios armijos vadovau
jantis generolas garbės žodžiu patvir
tino, kad tie lenku pogrindžio vadai 
pasiliks visiškai laisvi ir vėliau galės 
vykti į Londoną pasitarimams su len
ku vyriausybe užsienyje, o paskiau 
galės grįžti į namus. 1945 m. kovo 
27 d. Lenkijos vicepremjeras Jankows
kis, lenku tarybos pirmininkas Kazi
mierz Pužak ir gen. Leopold Okulic- 
ki, kuris užėmė lenkų krašto vado 
Bos Komarowskio vietą, susitiko su 
Sovietų pulkininku Ivanovu Varšuvos 
priemiestyje. Iš to susitikimo jau ne
begrįžo. Kitą dieną 13 lenkų vadų 
drauge su keturiais vyriausiais pogrin
džio partijų atstovais, nuvyko j mi
nėtą susitikimo vietą. Kovo 31 d. 
buvo areštuotas liaudininku sąjūdžio 
pirmininkas Vincentas Witos ir, ne
paisant jo sveikatos, išvežtas už 250 
myliu i kalėjimą, po ko jis nebeat
gavo jėgų. Tu pat metų balandžio

6 d. Londone buvo paskelbta, kad 
Sovietai sulaužė savo duotas neliečia
mumo garantijas, šešiolika lenkų va
du buvo areštuoti ir vėliau dingo 
be žinios. Visu tokių faktu akivaiz
doj Churchillis prasitarė Mikolajczy- 
kui: "Esu labiau negu Jūs pesimis
tas. Pesimistiškai žiūriu j Lenkijos 
ir visos Europos ateitj".

Mikolajczykas liudija ir apie dide- 
Lenkijos nuostolius. Ju armija

Lenkijoje nustojo 45°/o savo karių. 
Iš viso 1939 m Lenkija neteko 
40.000 kariu iš įjungtu j sąjunginin
ku dalinius. Sužeistų buvo 20.000, 
visišku invalidu 6.000. Lenku pogrin
dis neteko 800.000 žmonių, o civi
lių išžudyta apie 6 milijonus, jų tar
pe daugiau kaip 3 mil. žydų. Stali
nas Mkolajczykui pažadėjo išvesti iš 
Lenkijos visus savo karius, paliekant 
tik mažą skaičių, reikalingą apsaugai 
kelių susisiekti su Sovietų įgulomis 
Vokietijoje. Žinoma, ir šį pažadą 
Sovietai sulaužė.

Toliau Mikolajszykas pateikia dau
gybę sovietinio teroro faktų užimta- 
je Lenkijoje: areštus, žudymus, sody
bų deginimus, Lodzėje darbininkų 
streiką beplanuojantį audėją Tadeus- 
zą Borocwiecą, pasmerkė 10 metų 
kalėti.

Mikolajczykas skelbia, kad komu
nizmas iš tikrųjų yra raudonasis fa
šizmas. Prisidengia laisvės šūkiais, o 
naudoja prievartą ir terorą. Skelbia 
visų lygybę o nepripažįsta pagrindi
nių žmogaus teisių... Naudodamas
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ginkluotus valdžios žmones, atima 
piliečių teises ir užmuša iniciatyvu 
padoriam uždarbiui. Tiesiai tariant 
paverčia žmogų belaisviu. Sistema 
turi būti nugalėta visų laisvųjų žmo
nių, ir tai veikiant sistemingai, ap-* 
dairiai ir veiksmingai, nes komuniz
mo pergalė reikštų chaosą, pasauly
je, skurdą žmonijai ir broliško krau
jo jūras, kurios plauks be pertrau
kos, ir tai ne kovos lauke, o kon
centracijos stovyklose ir bausmių 
vietose... Istorijoje nebuvo stipresnių 
organizuotų pastangų demoralizuoti 
žmones ir ištisas tautas, kaip yra 
komunistų valdomuose kraštuose. Ten 
reikia meluoti, kad galėtum gyventi, 
reikia neapkęsti užuot mylėti, reikia 
išdavinėti kitus ir išsižadėti savų įsi
tikinimų. Pasaulis apgaudinėjamas,ko
munistams naudojant laisvės šūkius... 
Demokratijos turi suprasti, kad da
bar vyksta sunkiausia istorijoje kova, 
kad sovietinis agresorius užgrobė dau
giau kaip šimtą milijonų žmonių Eu
ropoje. Demokratijos turi gintis... Ne
gali būti pasidalinimo, kur eina rei
kalas apie laisvę".

Į tą reikia žiūrėti rimtai. Hoove- 
rio instituto mokslininkas K Mah- 
nert savo knygoj "The Russians and 
their Favorite Books" pabrėžia: So
vietų Sąjungos linija yra vienas iš 
pagrindinių veiksnių, kurie apspręs 
žmonijos ateitį,.. Nuo musų pastangų 
apvaldyti Maskvos mešką daug pareis, 
ar žmonijos ateitis bus kruvinai rau
dona.

Juozas Pr.

Lietuviškos spaudos rėmėjai
YRA SAVOS TAUTOS GYNĖJAI
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KANADOS VYSKUPAS APIE 
LIETUVĄ

Kanados lietuvių katalikų centras Tikin
čiosios Lietuvos dienos proga kreipėsi į Ka
nados vyskupus, kviesdamas juos jungtis j 
maldos dieną už Lietuvą kovo 3. Sherbro- 
oko arkivyskupas Jean-Marie Fortier atsiun
tė laišką prancūzų kalba, paminėdamas, kad 
to laiško tekstas buvo paskelbtas jo arki
vyskupijos žiniaraštyje 1985.11.27 ir buvo 
pavadintas ° Lietuvos K. Bendrija". Čia pa
teikiame jo vertimą. Red.

Jo Šventenybė popiežius Jonas- 
Paulius II savo prakalboje Kanados 
vyskupams 1984 m. rugsėjo 20 d. 
kreipėsi j juos šiais žodžiais: "Mes 
esame jautrūs neteisybėm, netinka
mam žemiškų gėrybių paskirstymui, 
bet ar esame pakankamai jautrūs ža
lai, daromai žmogaus dvasiai, jo sąži
nei, religiniams jo įsitikinimams? Pa
grindinė tikėjimo išpažinimo laisvė 
yra pažeidžiama kiekvieną dieną pla
čiose pasaulio srityse. Tasai pažeidi
mas yra labai didelis, žeminantis vi
są žmoniją. Jisai paliečia mus, tikin
čiuosius, labai skaudžiai. Lurde per
nai aš norėjau šaukte šaukti apie 

. mūsų persekiojamų brolių vargą, nes 
šiuo klausimu vyrauja tarytum tylos 
sąmokslas, kurį reikia pralaužti. Kvie
čiu jus, mano broliai ganytojai, tai 
daryti kartu su manimi. Prašau tai 
priminti savo tikintiesiems, paraginti 
juos melstis užituos savo brolius. Jų 
drąsa tikėjimo srityje slėpiningu bū
du padeda visai tikinčiųjų Bendrijai 
Tai pažadina lengvame gyvenime aj; 
snūdusius krikščionis, turinčius visas • 
laisves ir kartais per daug užsiėmu
sius problemomis, mažai tesusijomis 
su esminiais dalykais".

Džiaugiuosi, kad jau per praėju
sius metus pralenkiau tą Sv. Tėvo 
kvietimą. Padrąsintas jo raginimo, 

jimą net kelių tikinčiųjų bendrijų. 
Trečiasis kovo sekmadienis, t.y. ko
vo 17-toji diena, skiriama maldai už 
herojišką Lietuvos Bendriją.

Kanados lietuvių katalikų centras 
informuoja apie tos Bendrijos būklę 
Priespauda, užuot palengvėjus, didėja. 
Kunigai buvo nubausti dešimties me
tų Sibiro tremtimi. Vilniaus katedra 
paversta meno muziejumi, Sv. Kazi
miero šventovė — ateizmo muzieju
mi. Šalia oficialios kunigų seminari
jos, veikia slaptoji.

Būtų gera priminti tikintiesiems 
pareigą dėkoti Viešpačiui už laisvę, 
kurią mes tur’fme, ir melstis už bro
lius bei seseris, kurie išpažįsta savo 
tikėjimą, nepaisydami nei varžtų, nei 
kalėjimo, nei tremties grėsmės.

Nėra reikalo perkrauti to ketvirto
jo Gavėnios sekmadienio apeigas. Už
tenka atkreipti tikinčiųjų dėmesį kiek 
vienų Mišių pradžioje. Kadangi mal
da mums yra geriausia priemonė pa
dėti Lietuvos tikinčiųjų Bendrijai, 
siūlau įjungti tikinčiųjų rraldosna spe
cialią intenciją, baigiama atitinkama 
malda. Siūlau šiuos pavyzdžius:

1. Intencija
Už Lietuvos tikinčiuosius, kurie 

ryžtasi išpažinti savo tikėjimą, nepai
sydami išjuokimo, persekiojimo ir 
diskriminacijos. Meldžiam Tave, Vieš* 
pat i e.

2. Malda.
Dieve, tautų; Tėve, pažvelki meilin

gai j Lietuvos tikinčiųjų Bendriją, 
kenčiančią jau daug metų. Teiki jai 
ištvermę būti. Tau ištikima, nepaisant 
visų pastangų palenkti ją j ateizmą. 
Siųski jai savo pagalbą, kad lietuvių 
tauta rastų tikrąją taiką vien Tavyje. 
To prašome per Kristų, mūsų Vieš
patį. Amen.

V. LAPIENIS ŠVEICARŲ SPAUDOJ
Šveicarijoje leidžiamo tarptautinio in

formacijų biuletenio „Glaube in der zwei- 
ten Welt“ (Tikėjimas antrajame pasauly
je) tik ką išėjęs 4-tas šių metų numeris 
daug vietos skiria informacijai apie padė
tį Lietuvoje. Ištisi keturi puslapiai skiria
mi Vladui Lapieniui', kuris nepaisant jo 
senyvo 78-nerių metų amžiaus, šių metų 
sausio mėnesį vėl buvo suimtas.

’ victim x/tomvtóiw
Savininkas

LtetuvHki ir europietilki valdai
MALONUS PATARNAVIMAS

Rua Espirito Santo, 118 • Tąl 441*6848
SÃO CAETANODO SUUv .... ^
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LIETUVIAI 
VENEZUELOJE 

Tėvynėn
Venesuelos Lietuvių Bendruomenės 

žiniaraštis pasirodo, Krašto Valdybai 
apsisprendus ieškoti būdo palaikyti 
nuolatinį ryšį su nariais kad ir kukliu, 
bet dažniau išeinančiu leidiniu. Pagrin
dinis jo tikslas: duoti žinias apie svar
biausius Bendruomenės gyvenimo įvy
kius, informuoti iš anksto apie veiklos 
planus.

Kai kuriuos skaitytojus turbūt nuste
bins pasirinktas vardas „Tėvynėn!“, 
bet ne visus. Austrijoje, Salzburgo sri
tyje, o ypačiai Glasenbacho tremties 
stovykloje gyvenę dar ir šiandien atsi
mins, jog šiuo vardu UNRA — IRO 
stovykloje 1946 metais pasirodė gra
žus kreidiniame popieriuje leistas ne
periodinis literatūros, meno ir 'kultū
ros žurnalas. Vyriausiuoju redaktoriu
mi buvo pakviestas didysis lietuvių tau 
tos rašytojas prof. Vincas Krėvė-Mic
kevičius, kai atsakinguoju redaktoriu
mi ir leidėju buvo dr. Vytautas A. 
Dambrava, tuometinis lietuvių ir estų 
tautinių grupių vadovas. Redakcinę ko
legiją sudarė Salzburgo srityje gyvenę 
jaunieji rašytojai.

Ir tačiau „Tėvynėn!“ žurnalas „gi
mė“ 1944-tų karo metų Kūčių vakarą, 
kada Halleino mieste, netoli Salzbur
go, pasirodė pirmas dešimty egzem
pliorių mašinėle rašytas leidinys. Eg
lutės žvakučių mirgėjime visų Kūčių 
stalo dalyvių veiduose ir širdyse buvo 
įrašytas tik vienas žodis, vienintelis 
troškimas — Tėvynėn! Rimties minu
tėje paskelbtas šūkis liko kelrodžiu iki 
šių dienų visiems po platųjį pasaulį iš
blaškytiems tautiečiams, kurių dalis su
rado svetingą prieglobstį laisvės krašte 
Venesueloje.'

Dabar, po keturiasdešimt metų, Ve
nesuelos Lietuvių Bendruomenės Kraš 
to Valdyba naujai prabyla 4 jus šiuo 
tremties lietuvių istorijon jau įrašytu 
vardu.

Pirmasis žiniaraščio numeris, išėjęs 
Vasario 16 proga, nurodė linkmę, ku
ria turi būti kreipiami svarbiausi lie
tuvių tautos kamieno sūnų ir dukterų 
lūkesčiai ir pastangos, darbas ir kova

TĖVYNĖN!

AUKA PRISIDĖK PRIE LIETUVIŠKOS 
SPAUDOS IŠLAIKYMO

CURSO AUDIOVISUAL
DO IDIOMA LITUANO 

POR CORRESPONDÊNCIA
Facilidade de aprendizado - Acompanha fitas cassettes

Para maiores informações

MUSŲ LIETUVA
---------------- -----------------------------------...—wrrrr

PASAULYJE
JAUNIMAS LIETUVIŠKOJE

VEIKLOJE

skyriuj pateikia Kanados 
konkursinius rašinius, ke- 
ir lietuvybės klausimus, 
ir ML skaitytojams —

"Tėviškės Žiburiai" (1985 m nr. 8) 
Jaunimo Žiburių 
lietuvių jaunimo 
liančius jaunimo 
Juos perduodam 
jaunimui ir suaugusiems. (Red.)

Šiuo metu kyla labai rimta proble
ma — mažėja skaičius lietuviško jau
nimo rrusų veikloje. Trūksta jauni
nto, kuris domisi lietuviškais reikalais, 
aktyviai juose dalyvauja ir rūpinasi 
dabartine Lietuvos padėtimi. Kokios 
yra šio neigiamo reiškinio priežastys?

Pirmiausia reikia suprasti, kad jau
nimo ir jų tėvų ryšiai su Kanada ir 
Lietuva yra labai skirtingi. Beveik vi
sų jaunuolių tėvai ir seneliai atvyko 
į šj kraštą nemokėdami kalbos. Jie 
buvo pabėgėliai, nenoromis palikę sa
vo tėvynę. Daugelis jų nejsijungė j 
Kanados visuomenę, nes nemokėjo 
nei angliškai, nei prancūziškai, netu
rėjo draugų. Jie savo sugebėjimais ak
tyviai įsijungė j lietuvių veiklą. Čia, 
savų žmonių tarpe, jie galėjo save 
pilnai išreikšti. Šių laikų jaunimas 
nesijaučia svetimas Kanadoje. Jis leng
vai pritampa prie Kanados visuome
nės, kurioje gali pilnai reikštis. To
dėl jam nėra būtina lietuviška veikla.

Kadangi jaunimo dauguma neturi 
asmeninio ryšio su Lietuva, lietuviš
ka dvasia turi būti čia išugdyta. Lie
tuviškas pagrindas turi būti sufor
muotas šeimoje. Jeigu vaikai šeimoje 
neišmoks lietuvių kalbos ir nebus tė
vų skatinami dalyvauti veikloje, tai 
jie pasitrauks iš lietuviškos visuome
nės ir išnyks svetimtaučių jūroje. Tė
vų pareiga savo pavyzdžiu ir pastan
gomis ugdyti lietuviškumą savo vai
kuose.

Lietuvių kalba yra ypatingai svar
bi. Ji mus riša ir yra musų stip
riausias ryšys su Lietuva. Nors teo
riškai galima veikti ir svetima kalba, 
tačiau praktiškai lietuvybės išlaiky
mas išeivijoje labai priklausys nuo 
savo lietuvių kalbos išlaikymo. Su 
lietuviškos šeimos pastangomis mo
kyklos, tautinių šokių grupės, ateiti- 
ninkai, skautai ir kitos organizacijos

INDRĖ ČUPLINSKAITĖ, 1985 
metų “Vilniaus” paviljono Toronte 

karalaitė, išrinkta iš penkių 
kandidačių 

gali tęsti jaunimo įjungimą lietuvių 
veiklon.

Jaunimą reikia uždegti, sudominti, 
ir jis veiks, kai bus įtikintas reikalo 
svarbumu. Kiekvienas jaunuolis lietu
vis ir lietuvaitė, sekdami tėvų pavyz
džiu, lietuvybę turi patys savyje iš
ugdyti, susipažindami su dabartine 
Lietuva ir jos problemomis. Jauni
mas negali pakankamai pažinti Lie
tuvą tik iš tėvų atsiminimų. Jis tu
ri pats rasti savo tėvų kraštą Lietu
vą. Ji yra gyva, ne tik pasakų šalis, 
kurioje vaidilutės kūrena amžiną ug
nį. Ji yra pavergtas kraštas, kur 
vyksta persekiojimai bei teroras. Tai 
kraštas, reikalingas moralinės bei po
litinės paramos Vakaruose. Jei ne 
lietuviai, tai kas rūpinsis Lietuva ir 
jos reikalais? Šios Dievo duotos do
vanos negalime pamiršti jau vien dėl 
to, kad mums patogiau gyventi va
kariečių laisvės kraštuose. Kviečiu 
lietuvišką jaunimą įsijungti nedelsiant 
j lietuvių organizacijų veiklą, nes 
trys milijonai lietuvių laukia musų 
pagalbos.

Indrė Cuplinskaitė

MUSU UŽDUOTIS - KALBĖTI
BEI RAŠYTI

Dauguma žmonių Kanadoje nėra 
pakankamai informuoti apie Lietuvą. 
Kai jie mane paklausia “Kas ir kur 
yra Lietuva?", aš atsakau, kad Lie
tuva yra mano tėvų gimtinė, labai 
gražus kraštas prie Baltijos juros. 
Tai kraštas, kuris yra dabar okupuo
tas Sovietų Sąjungos, mėginančios 
visokiais būdais sunaikinti lietuvių 
tautą laisvajame pasaulyje musų išei-

SKAITYK IR PLATINK

Rua Juatindiba, 28 Fone: 273-0338 03124 São Paulo, SP. “MUSU LIETUVĄ “
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viu pareiga informuoti visus apie 
Lietuvos padėtį.

Šiais laikais mes turime labai daug 
įvairiu komunikacijos priemonių, ku
rios ne visos mums prieinamos. Pa
grindinė informacija lietuviams yra 
teikiama per lietuvišką spaudą, infor
macinius leidinius, radijo programas 
ir susirinkimus. Tai informacija mums 
patiems. Žymiai svarbesnė informaci
ja kitataučiu spaudoje apie Lietuvos 
problemas, ypač angliškuose laikraš
čiuose, leidiniuose apie lietuvių tau
tos naikinimą. Šią informaciją turė
tų organizuoti jaunoji 
užaugusi ir išsilavinusi 
mokslo institucijose.

išeivijos karta, 
S. Amerikos

DAINA ŠLENYTĖ

Toronto tautybių savaitė - Kara
vanas yra naudingas tarptautinis ren
ginys. Per "Vilniaus" paviljoną gali
me informuoti svetimtaučius apie 
Lietuvą, supažindinti su mūsų tau
tos kultūra, papročiais, dainomis, šo
kiais ir net lietuviško maisto patie
kalais. Tačiau šių priemonių neuž
tenka. Reikia kanadiečius informuo- 
ti. straipsniais spaudos leidiniuose, 
ruošti dokumentinius televizijos fil
mus, rašyti laiškus ir prašyti paskelb
ti kanadiečių bei amerikiečių spau
doje.

Mūsų garsieji aktoriai, dainininkai 
ir sportininkai turi daug progų gar
sinti lietuvių vardą. Pavyzdžiui, Jūra-

IEŠKOME ORGANISTO
Lietuvių Sąjunga-Alianęa no

ri surasti jaunuolj-ę muziką,ku
ris mokinasi arba jau moka gro
ti elektroniniu organu. Šis as
muo turėtų galimybę daryti 
muzikinę programą per Sąjun
gos parengimus.

Prašome kreiptis j Valdybą.
Telefonai: 273-3224 Algi

mantas Saldys.
274-5116 Kazimieras Ambro- 
zevičius.

tė Nausėdaitė, geriau žinoma kaip 
filmu žvaigždė Ann Jillian, ir sporti
ninkas Vytas Gerulaitis nepraleidžia 
progų garsinti Lietuvos vardą. To
kiais būdais daugiau kitataučių suži
no apie Lietuvos praeitį ir dabartį.

Taip pat labai svarbu, kad Kana
dos valdžia žinotų apie įvykius Lie
tuvoje. Mes turime pasirinkimą: nu
tilti ir prarasti savo lietuvišką asme
nybę arba veikliai informuoti svetim
taučius. Kadangi mes esame jaunoji 
lietuviu karta Kanadoje, tai mūsų 
pareiga supažindinti kitus su Lietuva, 
kad musų tėvų gimtasis kraštas ne
būtų užmirštas ir sunaikintas sveti
mųjų.

Daina Šlenytė

BALSAS VIDURY NAKTIES
Kažkur už kalno girdžiu- nepa

liaujamai staugia vilkas. Atrodo, kad 
Geležinis vilkas. Nežinau, ką tai reiš
kia. Žiūriu pro langą ir matau pilną 
mėnulį. Šešėliai, lyg iliuzijos, žaidžia 
prieš mane, ir mano mintys skuba 
atgal, atgal j senuosius garbingus 
Lietuvos laikus...

Garsas koridoriuje mano mintis iš
blaško, lyg lapus po audros. Mane 
apsupa liūdna realybė ir tyla, kur pri
verčia mane galvoti apie dabartinę 
liūdną Lietuvos padėtį.

"Palauk, vaikeli, — prisimenu man 
dažnai sakytus žodžius, — kai užaug
si ir kai turėsi mokėti mokesčius, 
matysi kaip visas tavo idealizmas 
puls..."

Girdžiu ir labai skirtingą balsą: 
"Gerai, vaikeli, darai, kad myli tėve
liu šalį. Čia tavo pareiga".

"Pareiga? Kokia čia pareiga? Tu 
čia dabar gyveni. Vis tiek nieko Lie
tuvoje nepakeisime. Koks skirtumas?'

"Koks skirtumas..." 
košmaras man ataidi... 
koks dabar skirtumas? 
tai maža tauta, ir kas 
ševikus? Tai lašelis vandens prieš ne
gęstančią ugnį. Girdžiu ir tokį balsą...

Vasaros metu padarė man nemažą 
įspūdį vyresnysis mano brolis. IVtes 
pradėjome diskutuoti apie Lietuvą. 
Turiu prisipažinti, kad nustebau išgir
dusi jo nuomonę: "Koks skirtumas, 
ar žmogus yra lietuvis, ar prileiski- 
me, vokietis? Ar ir jis ne žmogus 
su jausmais? Ar mes geresni, ar blo
gesni už kitus? Nacionalizmas - tai 
blogas žmogaus išgalvojimas, kuris bu-

pa- 
pra-

Tie žodžiai lyg 
Bet iš tikrųjų, 
Lietuviai — 

jie prieš bol-

ADVOCACIA
Direito CIVIL - Dir. CRIMINAL 

Direito TRABALISTA
Av. Novo Horizonte, 213 

įspūdį paliko 
Kaune. Buvo 

Vaikščiodama

vo viena iš didesniųjų Pirmojo ir An 
trojo pasaulinio karo priežasčių. Na
cionalizmas netiesioginiai parodo rru 
sų egoizmą: norą iškilti aukščiau, ne 
gu kiti".

Egoizmas? Aš niekuomet anksčiau 
nelyginau tautos meilės su savimeile, 
bet atrodė man gana logiška.

Pernai po nemažų komplikacijų 
pagaliau gavau vizą ir aplankiau Lie
tuvą. Tą mano pasakų Lietuvą...

Šis pergyvenimas mane pabudino 
iš gilios, gražios, patogios svajonės. 
Man buvo keista, kai pamačiau Vil
niaus gatvėse plevėsuojančias raudo
nas vėliavas. Plakatų irgi netrūko: 
"Mūsų tikslas - komunizmas" ir 
daug panašių atsišaukimų buvo paka
binta prie įstaigų sienų. Tai čia ma
no tėviškėlė? Labai nusivyliau, bet 
ar aš iš tikrųjų ko kito tikėjausi?

Būčiau gal su tokiu siaubingu Lie
tuvos vaizdu ir išvažiavusi po dešim
ties dienų, jeigu nebūčiau susitikusi 
su keliais lietuviais.

Iš jų man nemažą 
viena sena moteriškė 
diena prieš Velykas, 
gatve, užėjau į bažnyčią.

Jinai iškart atpažino, kad aš esu 
iš Vakarų, nesivaržydama prisiartino 
prie manęs ir tarė: "Netikėk bolševi
kams... Jie Jums skelbia, kad Lietu^ 
voj žmonės netikintys ir nelietuviai, 
ateikite rytoj pas mus j Mišias ir pa
ti pamatysite". Aš apsidairiau aplink 
bažnyčioje ir pamačiau, kaip vyrai 
nešiojo iš bažnyčios suolus, o mote
rys šlavė grindis. Kampe, kaip ant 
atviruko, klūpojo dvi jaunos mergai
tės pasipuošusios tautiniais drabužiais, 
prie Kristaus karsto. "Matai vaikeli, 
— ji tęsė toliau, - mes išnešame 
suolus, kad ryt būtų daugiau vietos 
žmonėms bažnyčioje". Ji kukliai nu
sišypsojo, ir tada pastebėjau, kad 
jai trūksta nemažai dantų.

Manyje lyg vilties žvakutė užside
gė. Taigi žmonės iš tikrųjų priešina
si sovietinei valdžiai, o aš drįstu tą 
mažą saujelę didvyriu apleisti... Ne 
tik juos bet ir savo protėvius, kurie 
amžių amžius kovojo,žuvo už Lietu
vos dabartį ir ateitį. Ar aš galiu ją 
šitokioje būklėje palikti? Žūstančią, 
skurstančią?

Gal mums Vakaruose viskas per 
gerai. Čia turime laisvę, ir maisto ne
trūksta...

Kai buvau jaunesnė, lankiau lietu
višką šeštadieninę mokyklą ir tauti-

ĮMOVUS
jį COMPRAS - VENDAS -

FONE: 449-4379 ADMINISTRAÇÃO DE BENS • • a
Conj., 2 - Vila Sacadura Cabral - S. André
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nius šokius. Teko ir man lankyti lie-<| 
tuvišką gimnaziją V. Vokietijoje, bet O 
kas iš to? Ką aš konkretaus nuvei- Mj 
kiau? Ar aš iš viso ką galėčiau pa- S3 
daryti?

Gal, mokėdama savo tėvu kalbą, 
padedu išlaikyti savo tautą, bet ar 
to užtenka? Pati dažnai jaučiuosi, 
kad asimiliuojasi j vakarietišką gyve- Ç-. 
nimą, ir mano lietuvybė pradeda už- į> 
gesti. O kas bus už keliu generacijų? 
Ta kalba, tos dainos, tie papročiai?.^

Aš manau, kad šiandien mes išei- įF? 
vijoje kuriame "savo Lietuvą" ir bi
jome pasižiūrėti j dabartinę, kenčian
čią Lietuvą. Gal aš klystu, bet aš 
manyčiau, kad mes turėtume daugiau^ 
tiesioginius asmeninius ryšius palaiky
ti su lietuviais Lietuvoje. Ne, aš ne- 
su komunistė. Lietuvaitė buvau ir 
būsiu, tik man nusibodo bėgti nuo SE 
problemos.

Vilko staugimas pradeda gesti.Grei-w 
tai burkimės, kad nesustotu.

Audra
V. Vokietija Dalis torontiškio “Volungės” choro, dažnai koncertuojančio įvairiose iškilmėse

PIRMOJI MANO MOKYKLA

Šeimoje augome dvi sesutės: aš — 
vyresnė ir Daina - jaunesnė. Mūsų 
vaikystė prabėgo kaimo vietovėje,gra
žiame gamtos kampelyje, supant lė
les, statant smėlio pilis. Didžiausią 
jtaką vaikams turi tėvu pavyzdys, ju 
elgesys ir ju tarpusavio santykiai šei
moje. Tėvai visą laiką mus augino, 
mokydami neskriausti mažesnio, už
stoti skriaudžiamą. Būtina pažymėti, 
kad namai, šeima yra ne tik gėrio, 
bet ir pirmojo lietuviško žodžio mo
kykla.

ZITA GURKLYTĖ, išrinkta 
“Vilniaus” karalaitės palydove

Pradėjus susitikti su draugais, mu
su kalboje atsirasdavo daugiau angliš
ku žodžiu. "Tik lietuviškai kalbėkite, 
tik lietuviškai". Tikriausiai visam gy
venimui išliks šie šventi mamos ir 
tėvelio žodžiai. Musu namuose skam
bėdavo lietuviška muzika ir daiaa, 

kai mes dar buvome tik šešeriu me
tu. Tėvelis ir mama mokydavo mus 
deklamuoti lietuviškus eilėraščius ir 
lietuviškai dainuoti. Vėliau didesniais 
žingsniais pradėjome kopti j mokslą. 
Atsirado nauji mokytojai, nauji reika
lavimai, bet pirmieji geriausi mokyto
jai buvo musu tėvai, kuriu atmini
mas liks neužmirštamas. Ir dabar 
mums - sesutėms užtraukus dainą, 
koncerte, pastebime tėvelio ir mamos 
akyse suspindėjusias džiaugsmo ašaras.

Atsakant j klausimą "ką reiškia 
ugdyti lietuvišką šeimą ir kaip reikia 
tai įvykdyti", tenka pareikšti, kad 
kiekvienas iš mūsų turi būti lietuvis 
pilna to žodžio prasme, išlikti juo 
visą gyvenimą, garbingai ginti šį var
dą. Vaikai, augdami šeimoje, pastebi 
visas blogas ir geras tėvu savybes, 
blogus ir gerus pavyzdžius, kurie šei
moje neigiamai ar teigiamai veikia 
vaiku auklėjimą. Labai svarbu tėvu 
tautybės tradicijų puoselėjimas. Aš, 
gimusi ir augusi Kanadoje, galėjau 
visai nekalbėti lietuviškai. Tik tėvu 
dėka lietuviškas žodis yra mano gim
tasis žodis, ir aš save galiu vadinti

Lietuviškumo ugdymą šeimoje la
bai sustiprina bendravimas su lietu
viais, dalyvavimas ansambliuose, lan
kymas šeštadieninės mokyklos, kon
certu, susirinkimu. Jeigu ateityje bū
siu mama ir turėsiu laimę auginti 
vaikus, jau dabar pasižadu, kad ma
no vaikai bus lietuviai, nes tėveliu 
žodžiai "mergaitės, kalbėkite lietuviš
kai" niekados nebus pamiršti. Ir to
dėl galiu sakyti, kad tėveliu noras 
išauginti gerus vaikus visada pasitei
sins, jei tai bus atliekama su tyra 
meile ir visapusišku pasiaukojimu vai
ku auklėjimui.

Zita Gurkytė
(bus daugiau)

Dra. HELBA HEftlNB
MÉDICA GYDYTOJA

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

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

KALBAMA LIETUVIŠKAI J
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Ilgu keliu 
GRĮŽTA KANTAS I LIETUVĄ

Žinomame savo eilėraštyje "Lie
tuva" musu poetas Stasys Santva
ras pasiskundžia, kad

Daugumas dainių graudžiai gieda: 
Tu maža, mažytė, gal mažiausia. 
O man tai svetima, skaudu ir 

gėda, 
Nes mano sieloi tu didžiulė, 

didelė, didžiausia 
ir, šitaip nusiskundęs, sekančiuos 
posmuos imasi puikiais retoriniais 
argumentais parodyti, kad ji nega
lėjusi būti tokia jau 'mažytė" 
Štai:

Mažytė būdama besparnė siela. 
Ar dvasios lobiu tu prikrautum 

į kaimynu klėtis? -
Ar tu, kaip motina, įveiktum 

praradimo gėla?
Tai tavo genijaus sparnai, 
Aušrom žėrėję amžinai, 
Nuo mariu Ugi mariu kilo 

pergalėm dirvas apsėti.

Kokius dvasios lobius Lietuva 
yra prikrovusi j kaimynu klėtis? 
Kokiomis pergalėmis ji yra apsėju- 
si dirvas nuo mariu ligi mariu? 
Kokius to savo genijaus praradi
mus jinai, kaip nelūžtanti moti
nos širdis, yra iškentėjusi? Ak, 
daugel daugel...

Vienas pavyzdys: L kaimyno vo
kiečio klėtį ji yra sudėjusi gal 
patj didžiausia turtą» kokį žmo
gaus galėjo sukurti — Imanuelio 
Kanto filosofinius veikalus, sutei
kusius Vakaru pasaulio mastymui 
nauja gyli» kurio ribos dar ir da
bar nėra pasiektos.

I. Kanto lietuviška kilmė neabe
jotina, kaip neabejotinas ir jo fi
losofinės pergalės geniališkumas,at
nešęs betgi uienkartinę garbę tik 
vokiečiu tautai...

Tik dabar galime džiaugtis,kad 
tas neįkainuojamas lobis jau pra
deda sugrįžti ir į protėviu žemę. 
Va, prieš pora metu pirmę kartę 
lietuviu kalba pasirodė pogrindinis 
ir didžiausias Kanto darbas - 
"Grynojo proto kritika", pavyzdin
game vertime parengtas Vilniaus 
universiteto dėstytojo prof. Roma
no Plečkaičio ir išleistas "Minties" 
leidyklos.

Šio įvykio reikšmė musu inte
lektualinės kultūros gyvastingumui 
dar kaip reikiant neįvertinta. Be 
abejo, reikia laiko susiorientuoti, 
atsipeikėti, pagaliau laikant ranko
se tai, ko taip ilgai stokota. Se
niai jau Lietuva laukė savojo 
"Grynojo proto kritikos" vertimo 

- ir štai jo susilaukė. Koks il
gas vis dėlto kelias nuo Rygos, 
kur tas kūrmys pirmę kartę išvy
do pasaulj 1781 m., iki Vilniaus, 
j kurj jis atkako tik 201-ertus 
metus vėliau. Ir koks sunkos tas 
keltas: tik komunistu partijai reik
ta dėkoti, kad šioji mums bran
gi knyga išėjo vos 5,000 egzem
pliorių tiražu - taigi, pagal maž 
daug prieš dešimtmeti išeivijoje 
buvusius maštabui Kuriuos parti
nė spauda nesiliauja kiekviena pro
ga išjuokusi. Gal pritruko popie
riaus? Jei taip, tai iš Kanto ta 
popierių atėmė Leninas, prie ku 
no jau išleistu ir vis naujai lei
džiamu raštu tiražo galima pridė
ti dar bent du nulius.. Taip pat 
aišku, kad ir patj vertimę specia
listas R. Plečkaitis būtu galėjęs 
paruošti (gal net kur kas greičiau) 
be Tarybų valdžios "pagalbos".

Koks lietuvis buvo I. Kantas? 
Biologiniu požiūriu, bent iš tėvo 
pusės, beveik neginčytinas. Vokie
čiu geografas H. Mortensenas pir
masis aptiko dokumentus, rodan
čius, jog Kanto prodiedukas Ri
čardas gyvenęs Klaipėdos krašte, 
ten nuomavęs smuklę Rusnėje, o 
paskui įsigijęs nuosavę užeiga Ver- 
dainėje prie Šilutės (H. Morten
sen, "Immanuel Kants memellaen- 
dische Herkunft", 1951). Kad Ri
čardas dar nemokėjo vokiškai,bylo
ja faktas, jog 1665m sudaryda
mas testamentę turėjo samdyti vo- 
kėečiu kalbos vertėja. Jo sūnus 
Ansas, filosofo senelis, persikėlė j 
Klaipėdos miestę, kur vertėsi dai
niaus amatu ligi savo mirties 
1715 m. Anso sūnus Jonas Jur
gis (Johannes Georg), taip pat 
balnius, iš Klaipėdos persikėlė į 
Karaliaučių, kur 1724 m. gimė 
Imanuelis. Karaliaučiuje I. Kantas 
praleido visę savo gyvenimę, ten 
išeidamas mokslus ir vėliau be 
pertraukos dėstydamas universitete, 
pasitraukdamas pensijon tik pora> 
metu prieš mirtį (1804 m.).

Kantu šeimos lietuviškumę pa
tvirtina ir tai, kad jos pavardė — 
akivaizdžiai lietuviška. Ji siejasi 
ne su žodžiu kantas (briauna),o 
yra kilusi iš seno lietuviško ka
mieno kant, pasitaikančio gausybė
je mūsų tradiciniu vardu bei pa
vardžių (pvz., Kantautas, Kanti bu
tas, Kantigirdas, Kantrimas, Kan
tonas, Kantvainis, Kantvydas,KanT- 
vilas, Daukantas, Galkantas, Ged- 
kantas, Jokantas, Norkantas ir 1.1.) 
Be to, Šalia Priekulės yra kaimas 
vardu Ksntvainiai arba Kantvonai, 
išaugęs iš sodybos, kuri pagal 
16 a. pradžios dokumentus pri

klausiusi Kantvaimu šeimai 0 Ai', 
so Kanto registracijos Klaipėdoje 
dokumentuose kaip tik pažymėia 
kad jis kilęs nuo Priekulės Ta< 
gi daroma išvada, jog Kama* 
galėjo būti tos senosios Kantvai 
niu giminės šaka. Tuo atveju »r 
ju pavardė buvo buvusi anos pa 
vaedės trumpinys.

Tačiau I. Kanto ryšys su lie 
tuviais ir Lietuva anaiptol nesi 
baigė biologinio paveldėjimo faktu 
1983 m. "Pergalės" 4 nr filoso 
fijos Bronius Genzelis rašo, kad 
't Kanto tėvai artimai bendravo 
su F šilcu. Kai buvo svarstoma 
kę daryti su vaiku - mokyti 
kokio amato ar leisti j mokslę, 
F. Sutras įtikino tėvus, kad iš 
Imanuelio, jei jis gaus išsilavini 
mę, išaugs garsus vyras. Vėliau 
F Šulcas globojo jaunuolį (.Kan
tas su gilia pagarba prisimindavo 
jj visę gyvenimę". Kalba čia su
kasi apie Francę Albertę Šulcę 
(1692 1763), Karaliaučiaus umversi 
teto profesorių ir Fnedricho ko
legijos rektorių, kuris nuo 1731 
m. iki mirties vadovavo universi
tetiniam lietuviu kalbos seminarui. 
Apie Kanto srudentavimo laikus 
yra išlikę labai mažai duomenų. 
Tačiau žinoma, kad jis baigęs 
Friedricho kolegija 1740 m. įsto
jo j universitetę. Taigi visfai gali
mas dalykas, kad jis lankė ir tę 
savo globėjo vedama lituanistikos 
seminarę. Beje, šio seminaro stu
dentu 1736-40 m. buvo ir Kris
tijonas Donelaitis, tad galėjo Kan
tas ir jj pažinti. Nors tiesioginiu 
duomenų, rodančiu, kad Kantas 
mokėjo lietuviškai, nesurasta, ta
čiau niekam ne paslaptis, kad jis 
1800 m. parašė įvadę į lietuvio 
K. Milkaus parupštę Lietuviu-vo- 
kiečiu - vokiečių-lietuvių kalbos 
žodynę. šiame įvade filosofas, B. 
Genzelio žodžiais tariant, "išaukš
tino lietuviu kalbę, kvietė išsaugo
ti ję, palankiai atsiliepė apie lie
tuviu budę". Sunku prilesti, kad 
I. Kantas būtu rašęs pratarmę 
darbui, kurio objektyvę jis išgirtu 
jo nepažinęs ir nesupratęs. Galop, 
ir savo paties studentu tarpe jis 
turėjo lietuviu, pvz., Liudvika Rė
žę, kuris disertacijos tema kaip 
tik pasirinko savo mokytojo filo
sofijos nagrinėjimę.

"Grynojo proto kritika" - ne 
pats pirmasis Kanto veikašas, iš
verstas j lietuviu kalbę. Tačiau iš 
visu vertimu tai pats svarbiausias 
ir ilgiausias (624 psl.). Jo išleidi
mu padarytas didžiulis žingsnis 
priekin. Tikėkime, kad jis nėra 
paskutinis.
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BRAZILIJOS LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS VEIKLA

NAUJA BRAZILIJOS LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS VALDYBA

Šio mėn. balandžio 2 dieną, šv. Ka
zimiero parapijos salėje, jvyko BLB- 
nés naujos išrinktos Tarybos posėdis. 
Pirmoje eilėje, pereitos kadencijos, val
dybos pirmininkas, p. Alfonsas D. Pe
traitis, padarė pranešimą kas įveikta 
per pastaruosius du metus. Svarbiau
sias šios kadencijos laimėjimas tai jstei 
girnas PUC Universitete lietuvių kalbos 
ir kultūros kurso.

Po to, buvo paskaitytas p. Onos 
Razutienės, LB Spindulio vadovės laiš
kas. "Spindulio" ansamblis, iš Los An
geles, jau yra aplankęs Europą ir Aus
traliją ir dabar nori susipažinti su 
Pietų Amerikos lietuviais. Tai 40-50 
asmenų šokių ir dainų grupė, kuri at- 
vyktų'šių metu gale. Pasitarus, Tarybos 
nariai pritarė šiam atvykimui ir nutarė 
atsakyti teigiamai.

Antroje posėdžio pusėje, sekė pasita
rimai tarp Tarybos narių ir buvo suda
ryta 1985/6 metų kadencijai sekantys 
B LB nes organai:

Tarybos Prezidiumas:
Pirmininkas - Juozas Vaikšnoras 
Vicepirmininkė - Halina Mošinskienė- 
Sekretorius - Alfonsas D. Petraitis

BLB-nės Valdyba:
Pirmininkas -- Jonas Tatarūnas 
Vicepirmininkas - Vytautas Bacevičius 
1 as Sekretorius - Kun. Pranas Gavė

nas 
2as. Sekretorius - Antanas Rudys 
Iždininkas • Endrikas Guzikauskas

Revizijos Komisija:
Juozas A. Tatarūnas 
Vincas V Banys 
Henrikas Valavičius

Buvo sudarytos dvi komisijos:
Švietimo Komisija:

Alfonsas D. Petraitis 
Halina Mošinskienė

Spaudos Komisija:
Kun. Pranas Gavėnas amžiuje.
Henrikas Valavičius

Komisijos turi teisę kooptuoti dar 
po vieną narį.

Rio de Janeiro atstovas:
Dr. Antanas Gaulia

Kun. Pranas Gavėnas 
Valdybos Sekretorius

GARSINA BRAZILIJĄ JAV-BÉSE
Buvęs Lietuvos konsulas Brazilijoj, 

. p. Paulius Gaučys, mielai prisimena 
Braziliją. "Grįžęs iš São Paulo, apie 
Braziliją ir jos lietuvius 5 kartus kalbė
jau per radiją, porą kartų įvairių minė
jimų proga, o Los Angeles lituanisti
nės mokyklos mokiniams, tenykščiam 
Dailiųjų Menų klube ir Lietuvių Ben
druomenės suruoštoje paskaitoje, taip 
pat kalbėjau apie Braziliją ir jos lietu-* 
vius. Taigi, mano kelionė į São Paulo 
prisidėjo prie Brazilijos išpopuliarinimo 
JAV-bių lietuvių tarpe".

Ir nenustoja domėjęsis Brazilijos lie
tuvių reikalais. "Sugrįžęs iš Kaliforni
jos (Los Angeles), radau MŪSŲ LIE
TUVOS tris numerius. Iš jų patyriau, 
kad laisvės paminklas dar nepastatytas 
ir kad jo pastatymui teberenkamos au
kos. Tad ir man belieka pasiųsti pa
minklo pastatymui auką - 25 dol. 
Taip pat iš ML patyriau, kad Brazili
jos filatelistų draugija yra išleidusi biu
letenį su šv. Kazimiero atvaizdu ir Lie
tuvos žemėlapiu. Siunčiu 2 dol. ir pra
šau tą biuletenį man atsiųsti..."

Ir priduria: "Iš Jūsų savaitraščio ma
tyti, kad sanpauliečiai po truputį kruta. 
Įdomu, ar įsisteigė šeštadieninė lituanis
tinė mokykla. O taip pat, ar tebeveikia 
lietuvių kalbos kursai prie São Paulo 
universiteto..." Ir apie tai galės sužino
ti iš ML puslapių.

Iš savo pusės norima p. Pauliui Gau- 
čiui pranešti, kad jo 7 gruodžio išsiųs
tieji du "Lianų Liepsnų" egzemplioriai 
São Paulą pasiekė tik kovo 27 dieną. 
Taigi, kai kurie dalykai labai lėtai kru
ta, nors esame kibernetikos (judesio)
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TĖVYNEI

Lietuva mano, Gimtasai krašte, 
Mano svajonių, sapnų salis...
Kaip as norėčiau tau laime nesti, 
Prikelt is, miego senas pilis.

Prikelt ls miego kaulus didvyrių. 
Kune is meilės dėl tavęs mirė.
Kurie dainomis šimtmečių ginų
Kelia i garbe ir laime praskynė...

\eliuski. Tėvyne, nors pnesas tavo
Tyko paglemžti tavo teises.
\ e paleisime ginklo is rankų sav' .
Prikels1rlirlr yru. nih^

VEIKLOS KALENDORIUS

Balandžio 12-21: Imigrantų paroda
Gegužės 5: Motinos Dienos minėjimas Sąjun

goje
Gegužės 13: Lietuvių maldos ir aukos už 

Lietuvą diena
Birželio 6: Msgr. AL Armino 10-metis
Birželio 16: Gedulo Diena (pamaldos kate

droj)
Birželio 23: Joninės Lituanikoj (BLB) 
Liepos : Šventkelionė į Aparecidą 
Liepos 21: Dariaus ir Girėno minėjimas 

Lituanikoj
Rugpjūčio 4: Tėvo Dienos minėjimas Sąjun

goj
Rugpjūčio 28: Šv. Kazimiero konkurso pre- 

miavimas
Rugsėjo 8: Šilinė - Tautos šventė (šv. Kazi

miero parapijoj)
Rugsėjo 22: Pavasario šventė Lituanikoj (BLB) 
Spalio : Spaudos diena
Lapkričio 10: BLSąjungos įsteigimo minėji

mas
Gruodžio 31: Naujųjų Metų sutikimas

I----------------- ------------------
i "IEŠKAU ŠEIMOS, dėl pri- 

žiūrėjimo lovoj sergančios žmo
nos; duodu nuomą už prižiūrė
jimą. Namas Senam Malūne su 
dviem kambariais, virtuvė ir 
"copa", didelis kiemas ir už
danga automobiliui. Tartis fonu: 
273-6461".
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MUSŲ ŽINIOS
IX KULTŪRINĖ IMIGRANTŲ 

PARODA
Kaip buvo praeitame ML numery

je skelbta, šiemet Imigrantu Kultūri
nė Paroda prasidės balandžio 12 d., 
penktadienį, 20 vai. Per patį atida
rymu bus įvairių tautinių grupių pa
sirodymas. Lietuviams atstovaus dve
jos mūsų jaunimo poros: Solange 
Banevičiūtė su Antanu Baltušiu ir 
Marcia Pa vi Ii onytė su José Vytautu 
de Oliveira Silicku. Programose daly
vaus Nemunas, Rūtelė ir Volungė.

Mūsų šokėjai ir choristai pasirodys:
— Balandžio 13 d., šeštadienį, 19:40 

vai.
— Baladdžio 18 d., ketvirtadienį, 

20,40 vai.
— Balandžio 20 d., šeštadienį, 17,40 

vai.
— Balandžio 21 d., sekmadienį, per 
uždarymą, 18:40 vai.

Vieta; BIENAL kultūros pastate, 
2-am aukšte, Ibirapueroj.

LIETUVIŲ IMIGRANTŲ 
PAMINKLO VAJUS

Džiaugiamės galėdami pranešti, kad 
turime naujų įnašų Lietuvos Laisvės 
Paminklo statybai paremti.

Nauji aukotojai:
Kons.Povilas GAUČYS (JAV-bės)

Cr$.126.250
Henrikas ir Janina VALAVIČIUS

Cr$. 50.000
Anelė KALVINSKAITÉ Cr$. 20.000

Dabar viso yra 55 aukotojų ir ben
dra suma Cr$.4.496.250.

Širdingas ačiū naujiems aukotojams. 
Kviečiame kiek galint daugiau lietuvių 
prisidėti prie paminklo statybos.

UŽSIMOKĖJO UŽ "ML"
Valeria Plenčiūnaitė DEL DEBBIO

Vitalis BALVOČIUS 
Eduardas PAŽĖRA

Cr$. 40.000
Cr$. 50.000
Cr$. 35.000

Antonia ZARNAUSKASCr$.
Algirdas IDIKA Cr$.
Zofia DUTKUS Cr$.
Stasė DUTKUS Cr$.
Ona ŽVIRONAS Cr$.

68.000
40.000
35.000
30.000
30.000
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PATROCINIA ir ALBINAS UCKUS
Dideliai spaudos darbuotojų šeimai širdingai 

dėkojame ir linkime geriausios sėkmės.
Redakcija ir Administracija

MIŠIOS

Balandžio 14 d., 8 vai., šv. Kazimie
ro koplyčioj Mišios už a.a. JUOZĄ 
KARPAVIČIŲ jo mirties an
trųjų metiniu proga.

Jį pažinusieji ir bičiuliai kviečiami 
dalyvauti pamaldose, arba kitaip jj pri
siminti.

Iš anksto visiems dėkoja —
Stanys Žimantas ir draugai

&

Balandžio 20, šeštadienį, 19,30 vai. 
šv. Kazimiero koplyčioj kun. Pr. Gavė
nas laikys Mišias už savo brolį, a. a. 
VINCĄ GAVĖNĄ, prieš 
mėnesį palaidotą Congonhas kapinėse.

Abu broliai — Juozas su Pranu — 
ir namiškiai kviečia gimines bei bičiu
lius pasimelsti už Velionį. Ir iš anksto 
dėkoja.

Balandžio 21, sekmadienį, 8 vai. šv. 
Kazimiero koplyčioj Mišios už a. a. 
KUN. BENEDIKTĄ SU
GINTĄ, sukankant 13 metai nuo 
jojifnieties. Tai kūrėjas pirmosios lietu
vių bažnyčios Pietų Amerikoj — šv. 
Juozapo Vila Zelinoj — kuri ateinan
čiais metais minės savo gyvavimo 50- 
metį.

GEGUŽINĖS PAMALDOS IR 
NAKTINĖ ADORACIJA

Belém rajono vyskupui Dorn Lucia
no pritariant, Vila Prudentes bažnyti
nio sektoriaus (13 parapijų) pe. Mauro 
Domėsi koordinatoriui skelbiant, gegu
žės 3 dieną numatyta pradėti Amžino
sios Adoracijos pirmąją naktį Rua Ta- 
bajaras, 556, Parque da Moóca, įreng
toje koplyčioje.

Numatyta 21 vai. lietuviškos geguži
nės pamaldos; 22 vai. — koncelebruo- 
tos Mišios, dalyvaujant 13 kaimyninių 
parapijų rinktiniam atstovams ir nakti
nės adoracijos atidarymas.

Šv. Kazimiero parapijos artimesnieji 
parapiečiai yra kviečiami asmeniai da
lyvauti nors gegužinėse pamaldose ir 
adoracijos atidaryme, kiti, nors jungda
miesi dvasiniai.

Norintieji dalyvauti gegužės 3-čios 
dienos gegužinėse pamaldose, ir po to 
naktinėj adoracijoj, yra prašomi iš anks
to užsiregistruoti šv. Kazimiero parapi
joj (telef: 273-0338).

LIETUVOS KULTŪRA PUC 
UNIVERSITETE

Kovo 30, šeštadienį, São Paulo Po
piežiškame Katalikų Universitete — 
PUC — buvo oficialiai atidaryti antrie
ji Lietuvių Kalbos ir Kultūros Kurso 
metai. Atidarymo paskaitą laikyti bu
vo pakviestas São Paulo ir Campinas 
universitetų - USP ir UNICAMP — 
profesorius, dr. Nicolau Sevcenko. Jau 
nutis — 27 metų — ir visai be jokių 
profesoriškų manierų užkopęs j kated
rą, pilnai salei susirinkusių klausytojų 
tuoj iškėlė didelę abejonę: kas jis per- 
vienas? Ir ką jis čia mums galės pasa
kyti?

BLB-nės pirmininko p. Alt. D. Pe
traičio pasveikintas ir Henrique Lošins 
ko Alves pristatytas iš profesinio taške 
asmeniškai jis pats prisistatė: gimęs 
Brazilijoj, iš uikrainiečių šeimos. Tėvai 
pirmojo karo metu pabėgo iš Ukrainos 
nuvyko į Lietuvą, kur ir apsigyveno. 
Ir iš ten atvyko Brazilijon kaip Lietu
vos piliečiai. Todėl jam Lietuva nėra 
jau taip tolima šalis.

Klausytojams atsileido įtempti nervai 
nukrito slogutis.

Ir profesorius ėmė lakioti po Lietu
vos istoriją, lietuviu santykius su kai
mynais, gilindamasis j lietuvio būdą, jo 
prisirišimą prie savosios žemės, jo ne
pagydomą ilgesį laisvės ir amžiną kovą 
už ją; visa tai išreikšta lietuvių kalboj, 
dainose, liaudies mene, literatūroj. Ir 
taip lakiojo, geriau — vertė ir skleidė 
prieš akis istorinius įvykius, vietoves, 
vardus, meno bei literatūros sroves, am
žių ir asmenų bei srovių pasireiškimus, 
atrodo traukdamas iš to studentiško 
krepšiuko, su kuriuo sėdosi ant kate
dros.

Kaip pradžioj susirinkusieji jautėsi 
kiek nusivylę ir tartum apgauti, taip 
pabaigoj visa auditorija karštai plojo, 
sveikino ir dėkojo už tokią tikrai ne
paprastą lietuvių kultūros apžvalgą.

Prof. Nicolau Sevcenko paskaita bus 
atspausdinta atskira laida.
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