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GENOCIDO PAVOJAI w
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Musų tauta pergyvena kritiškiausią 
ir pavojingiausią laikotarpi visoje savo | 
istorijoje. Dėl karu, dėl naciu ir bolše- j 
vikų vykdytu žudynių, dėl šiurpiu de
portacijų, o ir iš viso tokiose sąlygose 
dėl netekto natūralaus prieauglio mü- | 
sų tauta yra netekusi gal apie milijo
ną gyventojų - apie visos tautos ket
virtadalį, turint minty ir išeivių skaičių.

Lietuvai buvo pavojingi laikai brau
nantis kryžiuočiams, įsiveržus švedams, 
XVII šimtmety užplūdus rusams, bet 
vis tai buvo daliniai, ilgiau ar mažiau 
laikini įsibrovimai. Net ir caro okupa
cija nebuvo taip žiauri. Bolševikai m u- j 
sų tautą naikina tiesiog genocidiškai, 
ne vien žudydami žmones, bet ir siek-1 
darni užgniaužti patriotinę tautos dva
sią. Tas svetimų genocidas mums buvo' 
ir tebėra labai žiaurus ir pavojingas.

Tačiau negalime užmerkti akių ir 
prieš kitą — savanoriško genocido pa- I
vojų. Jis susidaro iš mažėjančių gimi- Kražių skerdynės, kurių metu kazokai 1893 m. (prieš 80 m.) nužudė 9 žmones, peršovė 10, 
mų ir laipsniško mažėjimo lietuviškojo sužeidė 44 ir areštavo 150 už tai, kad gynė savo bažnyčią. Paveikslas nežinomo dailininko, iš- 
kraujo žmonių. Su dideliu pasigėrėji- leistas JAV-se. '
mu sekame, kaip labai musų išeivijos 
patriotai užsidegę lietuvybės ugdymu 
ir kiek daug daro per spaudą, mokykį 
las, religines institucijas. Tai labai i 
mums brangus reiškinys. Negalime už
merkti akių ir likti abejingais prieš ki
tą pavojų — tautos prieauglio mažėji
mą.

Nepaprastą įspūdį mums darė žo
džiai Vytauto Vaičiūno, pasakyti 1981 
m. birželio 26 d. jo paskutiniame žo
dyje okupantų teisme: ... Mačiau aš 
tautą" skausmo ir kančios prislėgtą, ma
čiau aš ją suklupusią negimusių kūdi
kių kraujuje, mačiau aš didelę minią, 
turbūt daugiau kaip milijoną vyrų ir 
moterų, jaunuolių, vaikų ir kūdikių, 
darbininkų, tarnautojų, inžinierių dak
tarų ir mokslininkų. Visi jie rinkosi 
anapus gyvenimo slenksčio, tiesė j mus 
rankas. AŠ juos mačiau, verkiau kaip 
kūdikis iš gailesčio ne kartą, bet ne
šaukiau: atidarykite duris. Beširdžiai, 
ką jus darote? Negi nematot, kad 
mums trūksta darbo rankų, trūksta 
jaunatviško ryžto, trūksta kūdikiško 
džiaugsmo." Durų niekas neatidarė, o 
aš tylėjau: "Esu kaltas — bauskite ma- 
ne .

Kad nepasi likt ūme kalti, negalime 
tylėti, nors ir kaip tos temos sunkios. 
Didžioji mūsų išeivijos dalis gyvena 
JAV—se. Čia dabar plinta negimusių 

gyvybių užgniaužimas. Mes pasitikime 
lietuvėmis motinomis. Jos švelnios ir 
šeimą mylinčios. Nenorės atimti gyvas
ties, kuri bręsta jose. Bet visgi turime 
prisiminti, kad mums taip labai reika
lingos ir būtinos tos gyvybės, kurios 
nėra pakviečiamos į mūsų šeimas. La
bai lengva suprasti, kad jeigu šeimoje . 
bus tik vienas ar du vaikai, mūsų tau
ta pamažu pasuks savanoriško genoci
do kryptimi — ims mažėti ir nykti. 
Juk reikia atsiminti, kad apskritai ne 
visi sudaro šeimas, kiti ir sudarę, net*\ 
ir labai norėdami, negali susilaukti šei- . 
mos. Taigi — šeimoje esant vienam ar 
dviem kūdikiams, tokioje tautoje jau 
daugiau karstų, negu lopšių.

Kiek mes būtume netekę brangių 
žmonių, jei mūsų tėvai būtų tik vieno, 
dviejų kūdikių sistemos šalininkai. Mes 
su didžia pagarba minime Dariaus-Gi
rėno įvykdytą Atlanto pergalę, o ar 
žinome, kad Stasys Girėnas buvo šešio
liktas vaikas šeimoje. Jeigu jo tėvai 
būtų auginę tik du, mes nebūtume tu
rėję Dariaus-Girėno skrydžio. Arkivys
kupas Bulaitis mums daro garbę'kop
damas Vatikano diplomatijos poaukš- 
čiais, o jis yra septintas va i kas’šeimoje. 
Prisiminkime ir taip svarų a.a. Sibiro 
kankinio prof. Prano Dovydaičio žodį, 
kai jis pasakė: "Jei Tumų šeima nebū
tų sulaukusi savo dešimtojo vaiko, tai

be Vai t ganto Lietuva šiandien būtų 
daug bpdnesnė. Kiti devyni Tumų 
vaikai 1|įstengė būti paprastais eiliniais 
žmogel i is". \

Prisiminę prof. Dovydaitį, neužmirš
kime jo; įspėjimo, paskelbto dar 1927 
m. "Ktí mos" nr.2-3: "Gimimų kontro
lei jsigėl nt, tuomet sudie mūsų "did
vyrių žt\ie." Nebuvo tave per keletą 
metų išrakinę tavo fyairūs neprietelis. 
kaimynai,\ kurių tau Mekados nestigo, 
bet šį kary būsi tu pati save išnaiki- » 
nusi, šiuo Vidu nusižuoVdama, ir neil
giausiai truiVant... Štai rur tikrasis, 
didysis pavois, štai kur teikia kuo 
skubiausiai tóAyti trūnyjai tieji mūsų 
tautos ir valstybės pamatai.-Sakyčiau: 
»įe sterilizacija, o fertilizacijt• Reikėtų 
pirmoj eilėj par ūpint mūsų Vgenikams, 
i į visiems tauto? bei valstybės \nylėto- 
jčms, kurie jai vpja gyvent, o te mirt".

Garbingasis bu\\s mūsų prezic Vitas 
dr. .Kazys Grinius \ a kartotinai pavėž- 
dav:, kad, jeigu m.\ nustojome d\es 
Vilrjaus krašto, tai Įia daug reikšnV 
turėjb, kad slavai vidysni negu lietu\ii. 
Jis rasodavo kunigarv priminti, kady 
šeimos suprastų reikat išlaikyti tautosy 
gyvastingumą ir reikiapą prieauglį. Jis \ 
ir savo Vnygoje "Atsiiį inimai ir mintys", 
išleistoje dar Tiubingep, pabrėžė: "Ma
žiau besi nuginanti tail a turi be karo
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pamžu nykti ir užleisti savo teritoriją . 
labiau besidauginančiai gretimai tautai. 
Jau Senajame Įstatyme (Biblijoje) kelis 
kartus yra duotas žydų tautai biologi
nis patarimas, maždaug taip išreikštas 
— dauginkitės, pripildykite, užvaldykite 
visą žemę, kad jūsų butų tiek daug, 
kaip pajūrio smėlio arba dangaus žvaigž
džių. To gamtos įstatymo lietuviai pas
kutiniu šimtmečiu ėmė nesilaikyti, ir 
vislumu juos, pralenkia gudai ir lenkai. 
Čia glūdi visas mūsų tautos likimas, ir 
jeigu lietuviai nenorės turėti vaikų, tai 
mūsų tautos žuvimo metai galima ap
skaičiuoti ir numatyti. Jei vidutinė šei
ma neaugins nors 4 vaikų, tai gresia 
pavojus išmirti. Tai turėtų būti aišku 
visiems susipratusiems lietuviams. Ne
sunku suprasti, kas reikia daryti, kad 
lietuvių tauta neprapultų".

Šeimos moralė, šeimos pareiga tau
tos gajumui yra gyvybinės svarbos. Te
ko patyrinėti demografinę problemą 
Latvijoje. Ten du trečdaliai jų tautos, 
paveikti laisvesnės protestantiškos mo
ralės, buvo pamažu išmirštantieji. Tik 
katalikiškoji Latgali ja, sudaranti gal 
tik apie trečdalį Latvijos, ne tik papil
dė aną trūkumą, bet ir lėmė, kad vi
sumoje latvių tauta dar buvo, nors 
pamažu, auganti. Šeima yra mūsų gy
vybės šaltinis. Mišrioj ^šeimoj, kur vie
nas tėvų nelietuvis, gali vaikai žūti mū
sų tautai, bet ir vien lietuvių šeimoj, 
kuri vengs vaikų, tikrai bus žuvę tie, 
kurių nebus. Šaulių steigėjas V. Putvys 
paskelbė svarbų priminimą: "Jei nesu
gebama šeimos suderinti su Dievo ke
liu, jei užsidaroma joje egoistiškai, jei 
ieškoma joje tik sužadinimo ir smagu
mų, jei vengiama vaikų, tai ūmai atei
na nusivylim s, troškulys, nepasitenki
nimas ir sieloje kažin kas plyšta".
Ypač plyšta tautos ateitis.

Juozas Pr.

Guarda Chuvas dą todos os tipos, para homens, senhoras e cnanças. 
Mini-sombrinhas. tipo Italiano e Alemão.
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NUPIRKO 1500 KALINIŲ

Rytų Vokietijos kalėjimai yra per
pildyti politiniais belaisviais, rašo 
prancūzų žinių agentūra France Pres- 
se. Apskaičiuojama, kad politinių be
laisvių skaičius Rytų Vokietijoje da
bar siekia daugiau negu dešimt tūks
tančių. Daugumas jų atlieka bausmes 
už bandymą pabėgti į Vakarus arba 
už įstatymų draudžiamą ryšių palai
kymą su svetimšaliais. Šiuo preteks
tu nubausti asmenys dažniausiai ban
dė nuvykti j Vakarų Vokietijos dip
lomatinę atstovybę Rytų Berlyne. 
Pakanka vien tokio bandymo, kad 
būtum suimtas ir nuteistas.

Prancūzų agentūra pažymi, kad 
nuo šių metų pradžios Vakarų Vo
kietijos valdžia "išpirko" iš Rytų 
Vokietijos apir tūkstanti penkis šim
tus politinių belaisvių, kurie tuo bū
du galėjo emigruoti j Vakarus. Agen
tūra atkreipia dėmesį, kad nemažą 
procentą politinių belaisvių Rytų Vo
kietijoje sudaro moterys. Pavyzdžiui, 
Hoheneck moterų kalėjime, kuriame 
paprastai yra kalinama apie 250 mo
terų, šiuo metu yra kalinama dau
giau negu penki šimtai moterų, nu
teistų politiniais sumetimais.

NEGALIMA PASITIKĖTI SOVIETŲ 
SUTARTIMIS

(vairios spaudos agentūros cituoda- 
mos Amerikos Balso vedamąjį straips
nį, išreiškia gilų susirūpinimą žmo
gaus teisių gynėjų likimu Sov. Są
jungoje ir jos valdomuose kraštuose., 
Atskirai pirmoje vietoje yra minimas 
lietuvis žmogaus teisių gynėjas, prieš 
trejus metus nužudytas Adutiškio 
klebonas lietuviškos Helsinkio grupės 
narys, kun. Bronius Laurinavičius.

Sovietai yra pasirašę ne vieną 
tarptautinį žmogaus teisių do kūmen-
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tą — Jungtinių Tautų Žmogaus Tei
sių Chartą, Tarptautinę civilinių ir 
politinių teisių sandorą, pagaliau Hei 
sinkio nutarimus. Pasirašydami yra 
įsipareigoję jų laikytis — pažymi 
agentūros. Tačiau, pusė tų asmenų, 
kurie buvo sukūrę specialias grupes 
remti Helsinkio susitarimų vykdymu 
Sov. Sąjungoje ir jos valdomuose 
kraštuose, šiandien yra areštuoti ir 
įkalinti. Kiti uždaryti psichiatrinėse 
ligoninėse. Dar kitiem yra atimta pi 
I iety be. Kai kurie yra mirę nuo kar 
kinimų arba dėl nepakenčiamų kali
nimo sąlygų.

Kun. Laurinavičius buvo nužudy
tas Vilniuje, pastumiant jį po maši
na. Keletą dienų prieš šį tragišką 
įvykį kunigas buvo puolamas soviet* 
nėję spaudoje. Nemažiau žiauriai so 
vietinis saugumas susidorojo su Uk
rainos Helsinkio grupės nariu Olekse 
Tikhy. Jis buvo areštuotas ir nuteis 
tas 10 metų kalėti. Kai kalinys su
sirgo džiova, jam buvo paneigta nu 
dicininė pagalba. Vietoj ligoninės jis 
buvo uždarytas izoliatoriuje, kur ne 
trukus mirė. Taip už žmogaus teisii 
gynimą ne vienas jau yra užmokėję 
savo gyvybės auka. Reikia susirūpin 
ti kitų žmogaus teisių gynėjų likimi 
- baigia straipsnį komentatorius.

LRTV

OKUPACIJOS ŠVENTĖ

Liepos mėn. 14 d. okupuotoje Lieti 
voje rengiama didžiulė dainų šventė — 
paminėjimas 45 metų Lietuvos "išlaisv 
nimo". Ta proga eilė kelionių biurų oi 
ganizuoja ekskursiją j pavergtą Lietuvą 
Iki šiol spaudoje pasirodė tik kelių pa
vienių lietuvių pasisakymai prieš dalyv 
vimą šioj šventėj. Nesimatė nei spaude 
nei veiksnių pasisakymų šiuo degančiu 
klausimu.

Mūsų nuomone dalyvavimas šioj 
šventėj yra išdavikiškas aktas. Juk iš 
tikrųjų tai pagerbiamas budelis, kuris 
atėmė Lietuvai nepriklausomybę, išžu
dė 300.000 lietuvių ir tebemindžioja s 
vo sudriskusiais rusiškais čebatais visa 
kas lietuviui yra šventa ir brangu.

Kviečiame visus išeivijos lietuvius si. 
silaikyti nuo dalyvavimo šio žmogžu
džio pagerbime. Laikykimės jau prieš 
kiek metų Vyriausiojo Lietuvos Išlaisv 
nimo Komiteto paskelbtų direktyvų. 
Lankykim savo gimines ir draugus daz 
nai. Remkime juos moraliai ir materij; 
liai, bet atsisakykime bet kokio bendr 
darbiavimo su okupantu ar jam tarnai 
jautiems brolžudžiams. Jei norim lais
vos ir nepriklausomos Lietuvos, turim 
būti tvirti, sąmoningi, principiški ir ne 
svyruojantys. Jei norim pagalbos ir pa 
garbos iš kitų, turim būti to verti.

(LKDS Biuletenis, nr. 53).
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LIETUVIAI
VOKIETIJOJE
1 9 8 5 - IEJI

Vokietijos Lietuvių Bendruomenė . 
leidžia savo biuletenį VOKIETIJOS LB 
INFORMACIJOS, kurių šių metų nr. 
1/2 vedamojo mintimis norime pasida
linti ir su ML skaitytojais (Red.).

Vieni didesnėje, kiti siauresnėje drau
gėje, o treti vieniši palydėjome 1984, 
Vieniems jie buvo geri, daugumui eili
niai, o tretiems nepašykštėjo ligų ir ki
tokių nelaimių. Kai kurie, nepajėgę iš 
jų išsikapstyti, ir amžinybėn iškeliavo. 
Tai liudija spaudoje skelbiami gausūs 
nekrologai. Netekome daugelio musų 
tautai nusipelniusių žmonių. Jų gretos 
sparčiai retėja ir dar retės.

Jaunimui praėjusieji metai buvo au
gimo, brendimo ir kilimo, t.y. pažangos 
metai. Seniesiems jie padidino amžiaus 
sąlygojamų negalavimų naštą. Toks yra 
gyvenimas su didesnėmis ar mažesnė
mis išimtimis.

Peržengdami Naujųjų Metų slenkstį, 
linkėjome vieni kitiems laimės. Prisimi
nėme tėvynėje esančius ir po platųjį 
pasaulį išsisklaidžiusius brolius ir sese
ris. Nors labai trokštame, bet maža vil
ties, kad šie metai mus daugiau suartin
tų. Sovietinis okupantas sunkina jo val
domame krašte ir laisvajame pasaulyje 
gyvenančių lietuvių santykiavimą. Už
draudė iš užsienio apmokėtų dovanų 
siuntimą, o jam nepatikimiems asme
nims neleidžia iš viso jokių siuntinių . 
gauti. Leidimai lankytis Lietuvoje išduo 
darni tik po griežtų tikrinimų ir tai ne 
visiems.

Mūsų bendravimas Vakarų pasaulyje 
taip pat negyvėja. Daugelio asmenų, ku
riuos riša giminystės ar jaunų dienų 
draugystės ryšiai, amžius jau tiek toli 
pažengęs, jog nebeleidžia ryžtis j toli
mas keliones. Giminių ir draugų ratelis 
vis siaurėja. Svetur gimęs ir užaugęs jau
nimas neturėjo progos ir nepajėgė pla
tesnių ir tampresnių draugiškumo ryšių 
sumegzti. Daug atsitikimų, kad mėnesį 
po pasaulį keliavęs lietuvis niekur nesu
sitiko su savo tautiečiais. O jų yra vi
sur...

Kaip kiekvieneri, taip ir 1985 — jvai-

PASAULYJE 
rių jubiliejų metai. Viena svarbiausių 
sukakčių ne tik mums, bet taip pat vo
kiečiams, visai Europai ir Amerikai yra 
prieš 40 metų pasibaigęs II pas. karas.. 
Vokiečių spauda pilna įvairių siūlymų, 
kaip tą sukaktį minėti. Mes pro ją irgi 
neturėtume tylomis praeiti. Jei karas 
Vokietijai truko mažiau negu 6 metus, 
Sovietų Sąjungai — tik 4, JAV-bių že
mės iš viso nepalietė, tai Lietuvoje karo 
veiksmai vyko per 10 metų. Ir dabarti
nės okupacijos negalima pavadinti tai
kos padėtimi.

Skaudžiausiai praėjusis karas palietė
mus — to karo pabėgėlius bei tremtinius 
Jis padarė mus tokiais žmonėmis, kad 
daugelis nebežinome nei kas beesame — 
lietuviai, vokiečiai, amerikiečiai ar kokPe 
Europos ar pasaulio piliečiai. Vadino 
mus įvairiais vardais: išvietintais asmeni
mis — DP, žmonėmis be tėvynės — 
heimatlose Ausl^nder, o mes patys va
dinome save tremtiniais. Tuoj po karo 
turėjome Vokietijos lietuvių tremtinių 
sąjungą, vėliau išvirtusią j lietuvių ben
druomenę, ir kitas tremtinių organiza
cijas.

Nors daugumas esame neblogai įsikū
rę, tačiau tremtinių nuotaikos neaplei
džia mus ir 40-iai metų po karo pabai
gos praėjus. Vis žvalgomos j tėvynę, ti
kėdamiesi, kad jai kada nors nušvis lais
vės saulutė. Tą viltį išreiškiame ne tik 
žodžiais, bet ir darbais — kuriame mili
joninius fondus, telkiame meno, moks
lo bei archyvinę medžiagą, užrašome 
palikimus nepriklausomai Lietuvai. Vis 
dar jaučiamės nesą namie.

Kai II pas. karo laimėtojai ir nugalė
tieji svarsto, kaip geriausia galėtų pami
nėti 40 metų sukaktį nuo jo pabaigos, 
mes turėtume pasinaudoti proga paaiš
kinti viešurnai, kokius neįkainuojamus 
nuostolius mūsų kraštui atnešė II pas. 
karas ir ką mums bei Lietuvai reiškė in 
reiškia oficiali jo pabaiga 1945 gegužės 
8.

KUN. DR. J. PRUNSKIO AUKA
Pasaulio lietuvių Katalikų bendrija 

skiria premijas įvairių kraštų pasižymė- 
• jusiems lietuviams visuomenininkams. 
’ Premijos mecenatas kun. dr. Juozas 
Prunskis paaukojo 6.Ò00 dol., kad inves- 

! tavus ilgam laikui priaugtų palūkanų toli- 
į mesnėms premijoms.
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Kun. Antanas Sabaliauskas, salezie
tis, buvęs misijonierium Indijoj ir vė
liau dirbęs lietuvių sielovadoj Venezue- 
loj, o dabar gyvenantis saleziečių Dom 
Bosco Technical High School Bostone, 
neseniai peržengė 80-tuosius amžiaus 
metus.

Iš pat jaunystės mėgo spaudos dar
bą. Jaunas salezietis, 1927 m. Torine, 
Italijoj, Saleziečių Darbų Centre, ėmė 
redaguoti oficialų saleziečių informacin 
nj organą SALEZIEČIU ŽINIAS, ku
rios plačiai pasklido Lietuvoj ir lietu
viškoj išeivijoj. Venezueloj leido TĖVU 
KELIĄ, o persikėlęs j JAV, pradėjo 
ŠILUVOS BALSĄ. Parašė ir kelias 
knygas, kaip "1000 paslapčių šalyje", 
"Nuo Imšrės iki Orinoko" bei sulietu
vino E. Pillos "Siela už sielą" romaną 
ir Guareschio "Don Kamiliaus mažasis 
pasaulis" du tomus. Dabar jau prisirin
ko medžiagos ir ruošia spaudai veikalą 
apie lietuvius saleziečius bei jų darbus. 
Knygai jvadinj žodj parašė vysk. V. 
Brizgys.

| 90-tuosius drąsiai bekopiančiam 
~ sveikatos, sėkmės ir gausios Aukščiau

sioj o palaimos.______ ,
AUKA PRISIDĖK PRIE LIETUVIŠKOS.

SPAUDOS IŠLAIKYMO

RESTOBMS

VIKTORAS LUKAVIČIUS
Savininkas

L®tuviški ir europietiški valgiai
MALONUS PATARNAVIMAS

Rua Espirito Santo, 118 • TeL 441.6846 
SÃO CAETANO DO SUL
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JAUNIMAS LIETUVIŠKOJE 
VEIKLOJE

'“Tėviškės Žiburiai'“ {1985 m nr. 8) 
Jaunimo Žiburių skyriuj pateikia Kanados 
lietuvių jaunimo konkursinius rašinius, ke
liančius jaunimo ir lietuvybės klausimus. 
Juos perduodam ir ML skaitytojams — 
jaunimui ir suaugusiems. (Red.)

(tęsinys iš praeito nr.)

LIETUVYBĖS LIKIMAS - 
JAUNIMO RANKOSE

Lietuvių jaunimas turi labai daug 
problemų, kurios trukdo lietuvybei 
klestėti. Išeivijos jaunuoliai raginami' 
mylėti kraštą, kurio dauguma iš jų 
nėra matę. Lietuva jaunuolių sąmonė
je yra neaiški būtybėj pažįstama tik 
iš nuotraukų, dainų, knygų ir litua
nistinių mokyklų. Ryšiai su Lietuva 
suvaržyti. Tik maža dalis jaunimo su 
turistais aplankė tėvų šalį ir su ja 
susipažino okupantų kontroliuojamo
se ekskursijose. Jie negalėjo laisvai 
aplankyti visos Lietuvos. Aplamai,jau
najai kartai yra sunku užmegzti ry
šius su Lietuva. Tokia padėtis atsis
pindi jaunimo dalyvavime lietuviškoje 
veikloje. Vyresnioji karta palaiko tie
sioginius rysiusi.su tėvyne, susirašinė
dami laiškais su giminėmis.

Daug jaunimo nori įsisavinti lietu
vybę savo širdyse, bet tam tikslui 
reikalinga ne tik šeimos, bet ir or
ganizuotos visuomenės parama. Pvz. 
Toronte yra daug lietuviškos kilmės 
jaunimo, tačiau veikloje dalyvauja 
tik trečdalis viso jaunimo. Tai kur 
yra ir ką veikia kita dalis musų jau
nimo?

Viena neišvengiama problema yra 
gyvenamojo krašto jtaka. Nuo pat 
mažens jaunimas yra apsuptas lietu
vybei nepalankios aplinkos. Visi žino
me, kad lietuviškoje veikloje yra la
bai svarbi lietuvių kalba. Televizijoje 
ir per radiją girdime tik anglų kal
bą. Knygos, žurnalai ir laikraščiai 
yra anglų kalba. Mokyklose kasdien 
kalbame tik angliškai. Jaunimo susi
tikimuose vartojama anglų kalba, nes 
vra lengviau išsireikšti. Šiuo atveju " 1 . ■ - - i . .. 

kalti ir tėvai, kurie mažai laiko pa
aukojo, auklėdami vaikus lietuviukai. 
Jie, vartodami anglų kalbą namuose, 
neigiamai paveikė tautini vaikų au
klėjimą. Pripratę kalbėti angliškai, 
pajunta, kad yra sunku liežuvį ap- ‘ 
versti, kai reikia su seneliais lietuviš
kai kalbėti.

Nemokant lietuvių kalbos nei žo
džiu nei raštu, jaunuoliams ir jau
nuolėms sunku įsijungti į lietuvių 
jaunimo organizacijų veiklą. Jie ne
gali parašyti nei straipsnelių "Tėviš
kės Žiburiams", nei prisidėti prie 
chorų ir ansamblių veiklos. Jie ne
dalyvauja lietuviškose pamaldose,bet 
mielai eina j anglų šventoves, kur 
lengviau suprantam^ pamokslai. To
kioje aplinkoje jaunimas pamažu pa
sitraukia iš lietuviškos bendruome
nės.

Besimokantis jaunimas dažnai turi 
pasirinkti anglų ar lietuvių organiza
ciją. Galbūt jis norėtų šokti tauti
nius šokius ir žaisti krepšinį mokyk
los komandoje, bet tai neįmanoma 
atlikti dėl laiko stokos. Jaunimas sa
vo studijų laiku yra ypatingai ap
krautas visokiais darbais ir jo laisvas 
laikas yra labai ribotas. Universitetuo 
se lietuvių jaunimas visus savo suge
bėjimus skiria studijoms ir dėl šios 
priežasties visiškai pasitraukia iš lie
tuviškos veiklos. Jie siekia savo kar
jerų., jiems svarbiau pasiruošti profe
sijai, iš kurios pragyvens ir sukurs 
savo prabangų gyvenimą.

Savaime suprantama, kad lietuvių 
jaunimas neturi užmerkti akių ir 
daugiau susirūpinti lietuvybės išlaikys 
mu išeivijoje. Jau atėjo laikas mūsų 
jaunimui sąmoningai pagalvoti ir per
siorganizuoti. Lietuviško jaunimo li
kimas yra lietuvybės likimas. Lietu
vių jaunimas yra lyg medžio kamie
nas, o jo šakos bei lapai — jo vei
kla. Šakos ir lapai negali klestėti be 
kamieno. Jei kamienas nestiprus,tai 
ir visas medis žus.

Violeta Slivinskaitė

LIETUVA - 
MANO ŠIRDIES KRAŠTAS

vienas žmogus turi didžiuotis savo 
tautybe ir stengtis išlaikyti tos tau
tos kultūrą, kalbą ir tradicijas. Bū
dama lietuvaitė, aš galiu geriau su
prasti svetimtaučius ir gerbti jų tau
tybę, nors kartais jie labai skiriasi 
nuo manęs. ■

Aš jaučiuosi ypatingai laiminga 
būdama lietuvaitė, nes Lietuva, nors 
ir mažas kraštas, turi labai turtingą 
kalbą ir istoriją. Musų tauta yra pa
vergta Sovietų Sąjungos. Todėl mes 
lietuviai, ypač jaunimas turime išlai
kyti lietuvybę, stengtis tą lietuvybę 
perduoti savo vaikams ir neprarasti 
vilties, kad vieną dieną rrusų myli
moji Lietuva vėl bus nepriklausoma 
ir laisva.

Man labai patinka klausytis pasa
kojimų apie Lietuvą iš savo tėvelių 
ir močiutės. Klausydama tų pasako
jimų, žiūrėdama j paveikslus ir skai
tydama apie Lietuvą, aš jaučiu didelį 
norą aplankyti ją, ten susitikti su gi
minėmis, pamatyti tas vietas, apie ku
rias aš dažnai esu girdėjus, susipažin
ti su tuo ^taštu, kurį laikau savo šir
dyje kaip savo tėvynę.

Nuo pat rrežens aš klausydavau To
ronte savo senelio vedamos lietuviš
kos radijo programos, kurią šiuo me
tu tvarko mano mama. Kiekvienos 
programos pradžioje aš girdžiu tą pa
čią dainą ir savo jausmus bei mintis 
geriausiai galiu išeeikšti apie lietuvybę 
šiais žodžiais:

Lietuviais esame mes gimę,
Lietuviais norime ir būt,
Tą garbę gavome užgimę, 
Jai ir neturim leist pražūt.

Jolanda Laurinavičiūtė

KUN. V. PIKTURNA
Kun. Vytautas Pikturna, ilgai dirbęs 

Angelų karalienės parapijoj Brooklyne, 
N.Y., jai užsidarius, išėjo į pensijų ir per
sikėlė į Singer Island, Fla. Vasario mėn. 
jam suėjo 70 metų. Pernai minėjo 45 me
tų kunigystės sukakti. Kaune jis yra bu
vęs IV gimnazijos kapelionu. Vokietijoje 
kalėjęs Dachau koncentracijos lageryje.

IEŠKOME ORGANISTO
Lietuvių Sąjunga-Aliança no

ri surasti jaunuolj-ę muziką,ku
ris mokinasi arba jau moka gro
ti elektroniniu organu. Sis 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.

Lietuvybė man asmeniškai yra la
bai reikšminga ir naudinga. Nors aš 
esu gimusi Kanadoje, ne Lietuvoje, 
tačiau jaučiuosi pirmoj eilėj lietuvai
tė, o antroj — kanadietė. Kanada 
yra dairgia kultu ris kraštas, sudarytas 
iš įvairių tautybių, h/bnau, kad kįęk-

ADVOCACIAÀ

ARAS LAPINSKAS
Aras Lapinskas Morgan Park., JAV. 

akademijos konkurse laimėjo pirmųjų vie
tą. Šis laimėjimas Arui teikia 20 tūkstan
čių dolerių pilną stipendijų ketverių metų 

__studijoms Morgan Park akademijos aukš
tesniojoje mokykloje.

EDSON DE0MK1NAS
IMÓVEIS

Direito CIVIL - Dir. CRIMINAL 

Diręito TRABALISTA

Av. Novo Horizonte, 213

COMPRAS - VENDAS -

FONE: 449-4379 ADMINISTRAÇÃO DE BENS
Conj., 2 - Vila Sacadura Cabral • S. André

tp»na»i asai

rysiusi.su
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POVILAS GAUČYS 
APIE BRAZILIJĄ

Šių metų vasario 9 Los Angeles mies
te, Andrašiunų rezidencijoj, įvyko "Dai
liųjų Meno klubo" susirinkimas, kuriam 
pirmininkavo poetas Bernardas Brazdžio
nis. Vyko kalbos apie Lietuvą, Argenti
ną, Braziliją, Urugvajų ir, bendrai, apie 
kultūriną veiklą. Mums itin idomus Po
vilo Gaučio pasakojimai-įspudžiai. Per
duodam iš TĖVIŠKĖS ŽIBURIU, 1985. 
III. 19 (Red.).

Pasakoja Gaučys
Ne vienas sakęs, kad Gaučys yra tik

ras konsulas. Tikrai: Lietuvos konsulas 
Latvijoje, Argentinoje, Brazilijoje. Ir is 
kur jis tiek kalbu išmoko, kai kiti ute
niškiai vos moka dvi, arba tik vieną 
kalbą? Pirmininkaujantis sumini klasiki
nius raštus, literatūrines knygas, iš ku
riu mums ir visiems Nepriklausomoj 
Lietuvoj teko mokytis. Tas knygas j lie
tuviu kalbą išvertė Povilas Gaučys. Anks
čiau vertė tik prozą, o paskutiniu laiku 
ir poeziją, už kurią 1984 m. brazilai ap
dovanojo. Didelė Brazilija P. Gaučio as
menyje pagerbė kur kas mažesnę Lietu
vą. Kviečia Gaučj prabilti.

Povilas Gaučys: “Mieli losangeliečiai. 
Dėkingas kolegai Bernardui už pagyri
mus, liečiančius mano darbus. Dirbau 
visokiose srityse, kiek galėjau. Pradžio
je verčiau daug beletristikos. Kartą 
“Darbininke“ pamačiau eilėraštį, išvers
tą iŠ svetimos kalbos, su pridėta mano, 
kaip vertėjo, pavarde, nors to eilėraščio 
nebuvau vertęs“.

Brazilija seniau ir dabar
Sakė niekad nesitikėjęs susilaukti to

kio pripažinimo. 1984 m. atsilankęs 
São Paulo, Brazilijoje, kur gyveno prieš 
40 metu. Negalėjo pažinti São Paulo. 
Kai išvyko turėjo 900.000 gyventoju, 
o dabar vienuolika milijonu. Anksčiau 
buvo vienas dangoraižis, dabar miesto 
centras pilnas jų. Tada Brazilija turėjo 
30 milijonu gyventoju, dabar jau šimtą 
milijonu, šio šimtmečio pabaigoje turės 
apie du šimtu milijonu gyventoju. São 
Paulo mieste masės žmonių, sunku pra
eiti gatvėmis, daugybė automobiliu.

Brazilai, kaip buvę taip ir palikę nuo
širdus žmonės, visai skirtingi nuo argen
tiniečių. Susipažinus, brazilai pakviečia 
pas save j namus, vaišina, argentiniečiai 
— pakviečia j kavinę ar restoraną, bet 
ne pas save j namus.

Aplinkui gražūs ateiviu europiečiu 
namai, raudonais stogais, mūriniai, nu
dažyti, švarus. Greta ~ maža lūšnelė, 
prie jos guli brazilas, banano šaka vaiko 
muses. “Kodėl aplinkui tokie gražūs 
namai, o tavo tik lūšnelė? “ “Ar nesu
prantate, kad jiems reikia dirbti? " — 
atsakė brazilas.

Daug brazilu turi vardą Manuel. Mies
te, po medžiais, sėdi brazilas, snaudžia. 
Pribėgęs kitas asmuo jj traukia už ran
kos, šaukdamas: “Manuel, Manuel, de-, 
ga tavo namas ir žmona. Bėk gesinti“.

Pašoka, nuskuba j uostą, įsėda j laivą, 
plaukiantį j minėtą gaisro vietą žmonos 
gelbėti. Gerokai paplaukus, pradėjo gal
voti ir pats su savimi kalbėti: “Palaukit, 
jei namas dega, tai kol nuvažiuosiu ir 
nubėgsiu, jau bus sudegęs. Jei tenai yra 
žmona, tai ji jau bus išbėgusi. Prisime
nu, tenai neturiu jokio namo, ir iš viso 
neturiu jokio namo. Pagaliauaš esu ne
vedęs ir mano vardas ne Manuel, o Jua
rez...“

P. Amerikoje nepriimta kritikuoti. 
Nepriklausomos Lietuvos laikais iš Ar
gentinos j Kauną laikinai atvažiavo ku
nigas J., kuris per Kauno radiją kalbėjo 
apie Argentiną, ją gerokai pakritikavo. 
Tuojau Argentinos konsulas pakėlė 
triukšmą, o norinčiam į Argentiną su
grįžti kun. J. nedavė vizos; girdi, Argen
tinai nereikia priešu. Kunigui teko va
žiuoti j Prancūziją, kur gavo leidimą 
įvažiuoti Argentinon.

Lietuviai Brazilijoje
Iš Lietuvos j Braziliją buvo nuvykę 

apie 35.000 lietuviu. Dalis grįžo atgal j 
Lietuvą. Anksčiau Brazilijoje buvo ke
letas lietuvišku mokyklų, keli šimtai be
simokančiu lietuviuku, pora dešimčių 
mokytoju. Dabar nėra nei vienos mo
kyklos, nei vieno mokinuko, einančio 
j lietuviškas pamokas. Per daug metu 
anais laikais Brazilijos lietuviai nieko 
neišvertė, neišspausdino portugališkai, 
nieko neišvertė iš Portugalu į lietuviu 
kalbą.

Dabar Brazilijoje yra apie 100.000 
lietuviškos kilmės žmonių, daugelis ju 
nekalba, nerašo lietuviškai, bet save lai
ko lietuviškos kilmės, net talkina lietu
viškai veiklai. Dabar yra daug įvairiose 
profesijose gerai išsimokslinusių lietuvių. 
Brazilai labai palankūs ir draugiški lietu
viams, nemėgsta anglų ar amerikiečių, 
nei jų literatūrų. Jiems patinka prancū
zų kultūra, ju knygos. II D. karo metu 
Brazilijoje buvo daug vokiečių. Jie ragin
davo vykti j Vokietiją kariškam pasi- 
mankštinimui, net ruošė perversmą Bra
zilijoje. Tada Brazilija uždarė visas vo
kiečiu ir užsieniečių mokyklas, radijo 
programas, spaudą. Kadangi po karo 
Lietuva neatsistatė, nebuvo didelės para
mos, tai Brazilijos lietuviai kultūriškai 
sumenko. Dabar nuvyksta vienas kitas
mokytojas ar kokie dainininkai, bet • 
tai per maža atgaivinti tenykščių lietu
vių kultūrinei, visuomeninei veiklai. Lei
džiamas lietuvių k. mažas laikraštis 
“Mūsų Lietuva“, su priedu portugališkai.

Būtų sensacija, jei lietuviai nuvežtu 
ir São Paulo mieste surengtų savųjų dai

lininku parodą.
Kun. Arminas — Venancij&s Ališas 

neatrodė, kad bus poetas. Tai paaiškėjo 
daug vėliau. Apie 40 km nuo Sao Pau
lo jis pastatė naują šventovę, mokyklą • 
ir kitus pastatus. Palaidotas šventovės 
viduje. Jo vardu pavadinta aikštė ir gim
nazija. Brazilai jį žino kaip Don Alek
sandro.

Poetas — rašytojas Petras Babickas 
gyvena 40 km nuo Rio de Janeiro, ne
gru rajone. Jo namą suriję termitai, net 
popierius, rankraščius, knygas. Iš Čika
gos Lietuvos dukterys Babickui kas 
mėnuo siunčia po $100. Iš to gyvena. 
Per porą dešimčių metu nieko nepara
šė, bent neteko skaityti. Gyvena atsis
kyręs nuo kitu lietuviu, nenori važiuoti 
j São Paulo.

Brazilai myli europiečius, lietuvius, 
nes ateiviai sukūrė Braziliją. Dabar Bra
zilijoje daug moderniu įmonių. Anks
čiau brazilai į darbą ateidavo antradie
nį ar trečiadienį, nes reikėdavo pragerti 
penktadienį gautus pinigus. Fabrikai 
taip negali gyvuoti, o europiečiai dirb
davo nustatytomis dienomis.

\
Argentinai^ Urugvajus

j Argentiną iš Lietuvos irgi nuvyko 
apie 35.000 lietuviu, be* jų tarpe buvo 
daugiau išsilavinusių, tarp kuriu maišėsi 
įvairių apgaviku, nusikaltus^ Lietuvoje. 
Vienas toks lietuvis, gabus j Mogąją pu? 
sę, pasiskelbė argentiniečių spaudoje, 
kad Argentinos provincijoje jies\o dar
bo kaip anglu kalbos mokytojas. Jį pa
kvietė ir ilgokai mokytojavo turti\ioje 
argentiniečių šeimoje, gyvenančioje\im* 
tus kilometru nuo miesto. Po kiek Lv ' 
ko tie jaunieji argentiniečiai nuvyko į 
miestą ir bandė susikalbėti angliškai, V- 
bet anglai negalėjo jų suprasti. Paaiškė- ' 
jo, tas lietuvis N. juos išmokė ne anglų, 
bet lietuvių kalbos. Aišku, jis ten dau
giau negalėjo kojos įkelti.

Urugvajuje buvo apie 10.000 lietuvių. 
Kiek tuose kraštuose yra išlikusių,dabar, 
būtų atskira tema — prieš tai reikėtų 
daug patyrinėti.

B. Brazdžionis dėkojo P. Gaučiui už 
įdomu pokalbį, kuris buvo kur kas ilges
nis nei čionai surašėme. Nuo savęs tarė, 
kad kaip tik dabar pakartotinai skaito 
Petro Babicko knygutę apie Braziliją. 
Nepaprastai talentingai parašyta, kaip 
ir kitos Babicko kelionių knygos, sakysi
me “Elada“. Buvo labai talentingas rašy
tojas. A. G.
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KO NORĖTUME

Manau, kad jau daugiau, kaip metai, 
<ai rašome j "Ateitininku Žodį", MU
SU LIETUVOJE. Susirenkam j susirin
kimą, diskutuojam kurią nors temą. Te
mos dažniausiai būna lietuviškos. Išdis
kutavus prieinam išvados. Dažniausiai 
rašom ta tema. Dalinamės išvadom, ti
kėdamiesi pasitarnauti lietuviškai ben
druomenei. Atsimenant, kad rašome ko
lonijai, norėtume, kad ir kolonija daly
vautu, ne tik skaitydama, bet pareikš
dama savo nuomonę. Galėtu siūlyti te
mas, kurios skaitantiems būtu įdomios, 
nagrinėti iškeltas mintis, kritikuoti, ar
ba dar geriau — dalyvauti musu susirin
kimuose ir diskusijose. Toks bendradar
biavimas butu naudingas ir rašantiems 
ir skaitantiems ir visai kolonijai. Gal atsi
rastu nauju idėjų, kurios ne tik "A.Ž." 
padarytu įdomesniu, bet musu veikimą 
pagyvintu.

Stasys Žutautas

KAIP SENIAI ŽMONĖS KALBA 
LIETUVIŠKAI?

Nuo neatmenamu laiku lietuviai gyve
no atskirti nuo kitu didžiuliu mišku. G y- 
veno apsupti gamtos. Kalbėjo lietuviškai 
ne tik kasdieniniais reikalais, bet ta kal
ba išreikšdavo ir giliausius savo jausmus, 
dainomis, pasakomis, padavimais ir t.t.

Žmonija per amžius daro pažangą. 
Bet žmogaus jausmai beveik nesikeičia. . 
Visų laiku žmonės myli, nekenčia, pyks
tasi, draugauja ir t.t.

Vieną kartą girdėjau sakant (ir tai 
buvo sakoma lietuviškai), kad lietuviu 
kalba yra pasenusi ir negalima visa ja 
pasakyti. Taip sakyti galėjo tik tas, ku
ris kalbos nemoka. Jei išmoksi lietuviš
kai, tu pamatysi, kaip gerai gali išsakyti 
savo jausmus, aet geriau, kaip savo gim
tąja kalba. Jei netiki, pabandyk, galėsi 
jausti gyvenimą, kaip jautė musų protė
viai.

Markus Lipas

KODĖL JAUNIMAS ŠALINASI NUO 
BAŽNYČIOS?

Nemaža dalis jaunimo Bažnyčia visai 
nesirūpina.

Noriu čia atskirti bažnyčią, kaip idea
lą, ir realizuotą Bažnyčią, kaip instituci
ją. Čia kalbu apie Bažnyčią, kaip institu
ciją. Nuolatos girdžiu, kad nedaug jau
nimo lanko bažnyčią.

Man atrodo, kad tai yra nerūpestin
gumas iš jaunimo pusės. Tas nerūpestin
gumas (acomodação) kyla iš daugelio 
faktu. Daugelis dalyku per daug metu 
nesikeičia. Kaip pav. Mūsų krašte baž-

OKUPUOTOJE LIETUVOJE 
NUTEISTIEJI KUNIGAI

Kun. Sigitas Tamkevicius

nyčios santykis su žmonėmis. Mano 
supratimu Bažnyčia turi turėti politinį 
nusistatymą. Bažnyčia turi dalyvauti 
valdyme, kad valdyme būtu daugiau 
teisingumo. Juk Bažnyčia sakosi, kad 
jai teisingumas rūpi.

Reikia daugiau darbu, mažiau žodžiu, 
kad jaunimas, kuris formuoja savo gal
vojimą ir socialinę sąžinę, įsijungtu gal
vojimu ir dvasia ir rastu kelią j Bažny
čios galvojimą ir jos politiką. Ir tai 
duos geresnius rezultatus.

Duoglas Saldys

Praeitu metu lapkričio mėnesio "Atei
tis" perspausdino "Ateitininku Žodį". 
Ten tilpo Audrio ir Onutės Tatarūnu, 
Douglo ir Roberto Saldžiu, Markaus 
Zaukos, Stasio Žūtauto ir Markaus Li

po rašiniai.
Mes džiaugiamės, kad ir kitu kraštu 

jaunuoliai turės progos paskaityti musu 
pasisakymus.

Siu metu liepos mėnesį žada atvažiuc 
ti j São Paulį jau mums gerai pažįstami 
mas Arvydas Žygas.

"ATEITIES" skelbto Kazimierinio 
500 metu jubiliejaus jaunimo konkurso 
laimėtojai: Už poeziją - I. premija Mil
dai Palubinskaitei (16 metu), antroji — 
Viliui Lukui Dunzilai (21 metu); Už 
prozą I. premija Vėjui ir Gyčiui Liulevi 
čiams (17 ir 16 metu), H premija — 
Grasildai Reinytei; Už straipsnius I pre
mija Pauliui Bindokui (15 metu); Živi
lei Tomkutei (17 metu), HI premija Vi 
lijai Bublytei ir Snieguolei Zalatoeėi 
(16 ir 21 metu), IV premiją — Vaivai 
Vaišnytei.

Vertinimo komisija buvo sudaryta 
iš kun. V. Bagdonavičiaus, dr. Romos 
Kuprienės ir Alinos Skrupskelienės.

Ateitininku Jubiliejinis 75 metu kon 
gresas bus Čikagoje 1985 metais per 
Darbo Dienos savaitgalį rugpiūčio 30 
iki rugsėjo 2d.

Mokytoja Angela Joteikaitė žada 
grįžti iš Amerikos Birželio mėnesį.

'W..-

Milda Palubinskaitė

Vieną, baltą, jauną leliją 
dovanoji man, o Viešpatie, 
tarp ašarų ir kraujo užtvinusių tautos 

laukų, 
kur tūkstančių gėlių vaikai 
išlaiko vystančius žiedus.

Šviesią, mirgančią žvaigždę 
užtaisai. O Išganytojau, 
tuščioj, tamsioj padangėj, 
kad atsispindėtų dugnuose, šimtas 

lietaus balose.

Vilties valandėle,
O, mano Tėve, atsakai 
širdies maldas
ir ateities neilstanČias aukas.

Šis eilėraštis “Ateities" Šv. Kazimiero 
konkurse laimėjo pirmąją premiją Poezijos 
žanre.

Ora. HELGA HERING
MÉDICA - GYDYTOJA

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

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

i KALBAMA LIETUVIŠKAI J
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MŪSŲ ŽINIOS
GEGUŽINĖS PAMALDOS IR 
NAKTINĖ ADORACIJA •

Gegužės 3 dieną numatyta pradėti 
Amžinosios Adoracijos pirmąją naktį 
Rua Tabajaras, 556, Parque da Moóca, 
įrengtoje koplyčioje.

21 vai. bus lietuviškos gegužinės pa
maldos; 22 vai. numatyta koncelebruo- 
tos Mišios, dalyvaujant 13 kaimininių 
parapijų rinktiniams atstovams ir Nakti
nės Adoracijos atidarymas.

Sv. Kazimiero parapijos artimesnieji 
parapieciai yra kviečiami asmeniai daly
vauti nors gegužinėse pamaldose ir ado
racijos atidaryme. Norintieji ir galintie- * 
ji dalyvauti yra prašomi iš anksto pra
nešti šv. Kazimiero parapijai (Telef.: 
273-0338).

PETRO PERKUMO SAVANORIU 
SUSIRINKIMAS - POBŪVIS

Šių metų gegužės (maio) 28 d. (sek
madienį) 16 vai. Centro Social Pedro 
Perkumas namuose, Rua Tabajaras 556, 
Parque da Moóca, įvyks Petro Perku- 
mo savanorių ir bičiulių (su suneštinėm 
vaišėm) susitikimas - pobūvis.

Susitikimo - pobūvio metu Vytautas 
Laugalis pristatys savo baigiamą rašyti 
knygutę “Tau, Lietuvos Jaunuoli“. Ruo
šiamas spaudai moralinio — lyrinio po
būdžio leidinys pasirodys netolimoje ‘ 
ateityje; jis skiriamas Brazilijos ir kitų 
kraštų lietuvių jaunimui šiais Tarptauti- 
Jaunimo Metais.

Petro Perkumo Savanoriai ir jų bičiu
liai nuoširdžiai kviečiami dalyvauti pa
rengime.

Iš anksto visiems dėkojame.
PPS

Organizacinis Komitetas

REUMATIZMAS IR BAROMETRAS
Reumatizmas ir barometras — du 

skirtingi dalykai, bet, kai kuriais atve
jais, ir artimi.

Ar ne juokinga? — barometrą perka
me krautuvėje ir naudojame oro nusta
tymui, o reumatizmą įsigyjame, gyven
dami netinkamo oro sąlygose. Antrasis 
atvejis, tai yra reumatizmas, kurio vi
sai neieškome, o nenorėdami jo, įsigyja-

VOLUNGĖ ir RŪTELE kviečia visus j

Balandžio 27 - abril 1985 20:00 vai Sv. Kazimero Parapios Salėje

MUSŲ LIETUVA

me, senatvėje jis taip įsigali mūsų orga
nizme, kad nebeįmanoma su juo gyventi 
kartu ir jis tampa panašus j barometrą, 
kurį norėtųsi sudaužyti.

Tikrasis barometras, tas pirktasis, reu
matizmo savininkui visai nereikalingas. 
Bet kaip atsisakyti to antro barometro 
— reumatizmo, kuris, kaip sakoma, ne
išgydomas, neišmetamas ir nesudaužo
mas? Kai kurie sergantieji reumatizmu 
dažnai išmeta visas santaupas, kad nuo' 
jo atsikratytų.

Bet iš tikrųjų, dabar galiu pasakyti, 
kad mūsų Brazilijoje, kur aš pats gy
džiausi, REUMATIZMAS YRA TIKRAI 
IŠGYDOMAS, tai yra, galima tą baro
metrą, laužantį ligonio kaulus, išmesti 
iš savo organizmo laike 10 - 15 dienų.

Tai ne stebuklas, o tikra realybė, ku
rią užtikrina modernioji mūsų laikų 
medicina.

Kom. Meldutis Laupinaitis

LIETUVOS KRIKŠTAS <
Lietuvos krikšto sukaktį mums rei

kia švęsti, nes kitaip švęs kiti be 
mūsų. Lenkai (dabartinėje Lenkijoje) 
ruošia leidinį, kurin įdės dalį iš Z. 
Ivinskio veikalo “Lietuvos istorija“, 
išverstą j lenkų kalbą. Bet ten bus 
ir J. Fijaleko studija apie tai, kaip 
lenkai krikštijo Lietuvą. Tas leidinys 
turėtų pasirodyti š.m. gale ar sekan
čių pradžioje. Žinoma, lenkai pabrėš 
Jogailos krikštą ir jubiliejų švęs 1986 
m. Mums reikia akcentuoti Lietuvos 
krikštą ir jubiliejų švęsti 1987 m.

Aš skirčiau tris dalykus: Mindaugo 
krikštą, Jogailos krikštą ir Lietuvos 
krikštą. Kokios būtų bebuvusios Min
daugo intencijos, bet faktiškai tai te
buvo jo krikštas (šeimos ir kai ku
rių dvariškių). Kad 1386 m. buvo 
tiktai Jogailos krikštas, nesunku su
prastinęs kad ir kaip kas n orėtų, ne
gali sakyti, jog tuomet Krokuvoje bu
vo krikštijama ar bent pradėta krikš
tyti Lietuva. Tai įvyko 1387 m.,kai 
Jogaila ir Vytautas Vilniuje ir provin
cijoje vadovavo bajorų ir visų gyven
tojų krikštui,

Kad tie, kurie krikštijo buvo dau
giausia iš Lenkijos ..atvykę kunigai, 
yra faktas, kurio negalime neigti. Bet
kad Jadvyga Jogailienė tame krikšti-i
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jime būtų dalyvavusi, yra jau istori 
jos iškraipymas. Prof. Ivinskis aiškia 
nurodo, jog ji tuo pačiu metu “iš
kilmingai įvažiavo j Lvovą“ (Liet.ist., 
psl. 288).

Lenkai greičiausiai mėgins kaip tik 
ją j padanges kelti. Juk ji jau gar
binama Lenkijoje kaip palaimintoji. 
Nuo 1979 m jos šventė liepos 17 
d. yra “memoria obligatoria“ (priva
loma! visose Lenkijos vyskupijose. 
Mažai kas iš lietuvių apie tai žino, 
nes to neskelbė nei “L'.Osservatore 
Romano“, nei “Actą Apostolicae Sė
dįs“. Gal lietuvių bijojo?...

Mums reikia švęsti 600 metų Lie
tuvos krikšto jubiliejų, nes nuo ta
da Lietuva galutinai atsikreipė j Va
karų kultūrą, kuri lig šiol mus ski
ria iki pat dvasios gelmių nuo tokių, 
kaip, sakykime rusų...

Kun. P. Rabikauskas, S.J.
Roma

Žentą Teniso na i té

BALTIJOS JŪRA
Pasveikinti nuo vikingų krantų 
lenkiuosi tau, klumpu, 
o, Baltija.
Tu taip sava ir mylima.

Matau ne juros vandenis, 
bet žiūrinčias akis 
veide gyvam, brangiam, 
nepamirštam...

Peizažą mėlyną tų akimirksnių 
įamžinsiu savo širdy, 
jurą, tik žvilgsniu apkabinus, 
paskandinsiu atminty...

O, Baltija, taip artima.
AŠ draugė, aš sesuo tava.
O tu vis mano — Baltija.

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 j 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
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MŪSŲ ŽINIOS
IX KULTŪRINĖ IMIGRANTŲ 

PARODA

Tradicinė Imigrantu Kultūrinė Paro
da buvo atidaryta pereitu penktadienį 
balandžio mėn. 12 dieną 20 valandą, 
dalyvaujant São Paulo miesto burmis
trui Dr. Mario Covas su ponia.

Lietuvos skyrius jau treti metai bu
vo paruoštas Muziejaus ir Arkyvo Ko
misijos. Kiekvienais metais Komisija 
stengiasi paįvairinti parodos vaizdą. Šį
met išstatyta Lietuvos žemėlapiu kolek
cija, medžio dirbiniai, lietuviški kilimai, 
tautiškos juostos, sostinės Vilniaus vaiz
dai ir Lietuvių Imigrantų Paminklo di
delio dydžio modelis, kuris stovi gražiai 
apšviestas Lietuvos trispalvės puošiamas 
ir saugomas.

o
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Šio "ML" numerio 
GARBĖS LEIDĖJAS

(200.000 kruzeiru) 
Aukotojams-réméjams gili padėka ir geriausi linkėjimai 

ML redakcija ir administracija

**

oESM

nį atsakomingumą, nežiūrint amžiaus ar Balandžio 21, sekmadienį, 8 vai. šv. 
kitu asmenišku problemų. Labai ačiū Kazimiero koplyčioj Mišios už a. a. 
poniai Remenčienei už ištvermę ir nepa- KUN. BENEDIKTA S U G I IS 
ilstamą entuzijazmą. y Ą, sukankant 13 metų nuo jo mirtie:

Musu jaunimas ir jaunimo vadovai Tai kūrėjas pirmosios lietuvių bažnyčio 
duoda gražu pavyzdį ir parodo pareigi n- Pietų Amerikoj — Šv. Juozapo Vila Ze- 
gumą visuomeniniame darbe, dalyvauda- linoj — kuri ateinančiais metais minės 
mi parodos paruošime, papuošime ir savo gyvavimo 50-metp 
tautinių šokiu pasirodymuose. Jau tre-

Dėkojame visiems, kurie paskolino 
savo paveikslus, dirbinius, gintarą ir ki
tus eksponatus.

Labai šiltai norime paminėti ir padė
koti studentei Marei jai Pavi lionytei, ku
ri padarė tikslų, proporcingą ir gražu 
musų Imigrantų Paminklo modelį. Mar
ei jai labai didelis ačiū už šį gražų dar
bą, pagelbą ir'lietuvišką susipratimą.

Marcia Pavilionyté ir Sòlange Banevi
čiūtė, palydimos José Vytauto de Oli
veira Silicko ir Antano Baltušio, daly
vauja taip pat tautiniu grupių gražuoliu 
konkurse. Jie jau pasirodė per parodos 
atidarymą, parodydami gausiai publikai 
lietuvaičiu grakštumą bei musu tautinių 
rūbų turtingumą ir grožį.

Dėkojame Brazilijos Lietuvių Sąjun
gos valdybai, kuri jau antri metai paten
kina Komisijos prašymą, paskirdama 
Cr$.300.000 finansinę pagelbą parodos 
išlaidoms padengti.

Parodos paruošimo ir sutvarkymo di
delis entuzijastas Algimantas Saldys jau 
daugelį metų pašvenčia kelias dienas ir 
naktis musų skyriaus montažui, dažy
mui ir papuošimui. Labai ačiū Algiman
tui. Kreipiamės j kitus tautiečius, pasi
siūlyti ir ateiti mums į pagelbą ateinan
čiais metais, nes sumontavimas turi bū
ti atliktas per trumpą laiką ir būtu leng
viau, jeigu galėtumėm skaitytis su dau
giau talkininku kaip mūsų Algimantas 
Saldys.

Mūsų miela ponia Marija Remenčienė 
ir šiais metais dalyvauja parodoje su sa
vo turtinga juostu ir rankdarbiu kolekci
ja. Ponia Remenčienė yra šių parodu ini
ciatorė ir per daugelį metų asmeniškai 
dalyvauja kiekvieną dieną parodos metu, 
apsivilkusi tautiškais rūbais duodama 
paaiškinimus apie Lietuvių tautodailę 
ir meną. Tai yra įsidėmėtinas pavyzdys 
mums visiems; visi turime jausti šį tauti- 

ti metai Komisija gauna jaunimo para
mą, kuri mus paskatina ir labai daug 
reiškia gerų rezultatų atsiekime.

Dėkojame šokių ir dainų grupėm Ne
munui, Rūtelei ir Volungei. Ačiū jauni
mui ir ju vadovėm, kurios koordinuoja 
paruošimo darbus ir pasirodymus paro
dos metu. Turime paminėti Silviją Ben- 
doraitis Machado, Janete Zizas ir Lucia 
Banys.

Mūsų šokėjai ir dainininkai dar pasi
rodys:
Balandžio 18 d.,ketvirtadienį 20;40 vai. 
Balandžio 20 d.,šeštadienį 17;40 vai. 
Balandžio 21 d.,sekmadienį 18:40 vai.

Lietuvių skyriaus bufete, kuriam va
dovauja p. Vera Tatarūnienė, rasite lie
tuvišku skanumynu ir paragausite krup
niko. Mūsų bazare galite įsigyti lietuviš
kų motyvu porcelano, medžio dirbinių, 
juostu ir kitu įdomių atsiminimu. Baza- 
rui vadovauja p. Silene Silickas.

Dar kartą kviečiame visus tautiečius 
ir mūsų draugus brazilus atyykti j paro
dą, pasidžiaugti lietuviškais meno tur
tais ir paploti mūsų jaunimui, kuris pri
sideda prie Lietuvos vardo garsinimo 
Brazilijoje. Laukiame ir dėkojame už 
dalyvavimą.

Aldona Valavičienė 
Pirmininkė

Muziejaus ir Arkyvo Komisija

MIŠIOS

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

Abu broliai — Juozas su Pranu — rr 
namiškiai kviečia gimines bei bičiulius 
pasimelsti už Velionį. Ir iš anksto dėko
ja.

LIETUVIŲ IMIGRANTŲ 
PAMINKLO VAJUS

Lietuviu Laisvės paminklo aukotoju 
šeima padidėjo dar vienu nariu.

Paminklo statybą parėmė daktaras 
BRONIUS SKADAS 50.000 kruzeiru 
auka.

Dr. Bronius Skadas yra visu anastazi 
čių miėgiamas ir vertinamas gydytojas 
visiems paslaugus, ypač mažiau pasitu
rintiems.

Širdingai dėkojame Dr. Broniui Ska- 
dui už paramą paminklo statybai ir lin 
kime geros sėkmės kilniame gydytojavi 
mo darbe.

Dabar aukotoju yra 56 ir bendras 
įnašas pasiekė Cr.4.546.250.

JAUNIMO ŠOKIAI
Volungė ir Rūtelė užsakė šv. Kazimi- 

ro parapijos salę LINKSMAVAKARIUI 
kuris įvyks balandžio 27 dieną. Atrodo 
kad bus gražus pasilinksminimas, j kurį 
yra kviečiami jauni ir seni.

LITUANIKA
Gegužės 1 dieną (darbo feriado) Li

tuanikoje veiks Svečiu Namo svetainė. 
Norintieji pietauti, prašomi paskambin
ti telefonu: 63-5975.

ANAPUS MARIŲ
Venancijus Ališas

Paminėti Prel. Aleksandro Armino 
10 metų mirties sukaktuves Ateities 
Literatūros Fondas (Chicago) išleido 
jo poezijos rinktinę. Toje pačioje kny
goje, trumpa jžimaus dvasiškio ir poete 
biografija. Knygą galima gauti abejose 
lietuvių parapijose ir pas Joną Tatarun^ 
Av. Zelina, .1.135 tel. 63-6344.

Knygos kaina 7 dol. (Cr$.35.000).
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