
A.a. generolas STASYS RAŠTIKIS, buvęs nepriklausomos Lietuvos ka
riuomenės vadas, miręs Los Angeles mieste, JAV-se, š.m. gegužės 3 d.

LIETUVOS KRIKŠTO JUBILIEJUI 
ARTĖJANT

Lietuvos Vyskupų ir Vyskupijų valdy
tojų raštas kunigams ir tikintiesiems.

Jau beveik 2 tūkstančius metų krikš
čionybė reiškiasi žmonijoje kaip Dievo 
Karalystė žemėje, vykdanti pasaulio Iš
ganytojo Kristaus jai patikėtą misiją. 
Per ją ir joje realizuojasi šie Kristaus 
žodžiai. "Aš atėjau, kad žmonės turėtų 
gyvenimą ir apsčiai jo turėtų" (Jn 10, 
10).

Tiesa, j jos nešamą palaimą ne visos 
pasaulio šalys įsijungė iš karto — vie
nos anksčiau, kitos vėliau, o kai kurios 
dar jai ruošiasi ir bręsta.

Prieš 600 metų Dievo Apvaizda šią 
malonę suteikė mūsų tėvų ir protėvių 
žemei Lietuvai. Šventuoju krikštu 1387 
m. ji įsijungė į didžiąją krikščionybės 
šeimą tapo jos palaimos paveldėtoja ir 
dalininke.

Mes, Lietuvos Vyskupai ir Vyskupijų 
valdytojai, džiugiai išgyvendami krifcš-' 
čionybės palaimą, nuoširdžiai kviečiame 
mieluosius brolius Kunigus ir visus bran
gius Tikinčiuosius pažymėti Lietuvos 
krikšto jubiliejų dvasinio atsinaujinimo 
trimečiu:

1985- ieji metai tebus mums GERO
SIOS NAUJIENOS metai. Klausydamie
si pamokslų, gilindamiesi į mūsų kultū
ros istoriją, šiais metais susipažinsime 
bei įvertinsime, ką mūsų tautai krikščio
nybė yra davusi ir tebeduoda.

1986- ieji tebus SĄMONINGO TIKĖ
JIMO metai Jais stengsimės pagilinti 
savąsias tikėjimo žinias, mokysimės 
Kristaus Evangelijos šviesoje žvelgti į 
save ir pasaulį, ir savo gyvenimo užda
vinius.i ®

1987- uosius — patį jubiliejų — švęsi
me kaip GYVOS KRIKŠČIONIŠKOS 
DVASIOS metus, suprasdami, kad mū
sų krikščionybė nėra sausa teorija, o 
sau ir kitiems palaimingas šviesus gyve
nimas.

Krikščionybės kelias j Lietuvą nebu
vo lengvas. Mūsų protėviai gyveno toli 
nuo didžiųjų senovės kelių, todėl ilgą 
laiką mažai buvo žinomi. Pirmieji misio
nieriai, bandę pasiekti baltų tautas, bu
vo čekų ir vokiečių vyskupai bei vie
nuoliai. 997 m. Prahos vysk. šv. Vaitie
kus (Adalbertas) su dviem kunigais at
vyko į Prūsų žemę ir bandė skleisti 
krikščionybę, bet buvo nesuprastas ir 
nužudytas. Toks pat likimas po 11 me
tų (1008) ištiko šv. vyskupą Brunoną 
(Bonifacą), mėginusį apaštalauti jotvin-

MIRĖ
GEN. STASYS RAŠTIKIS

Gegužės 2 d. Los Angeles ligoninėje mirė 
generolas Stasys Raštikis. Palaidotas ge
gužės 6 d. Liko jo žmona Marija Smeto- 
naitė-Raštikienė. Velionio tėvai, broliai, 
seserys, trys dukrelės ištremti į Sibirą 
1940 metų birželio 14 d.

Stasys Raštikis, gim. 1.896 m. rugsėjo 
13 d. Kuršėnuose, Šiaulių apsk., baigęs 
mokslus, tarnavo caro kariuomenėje, da
lyvavo nepriklausomybės kovose, tarna
vo Lietuvos kariuomenėje 5-jo pėstinin
ku pulko vado padėjėju, gilino karo moks- p 
gių žemėje.

Pora šimtų metų vėliau mūsų protė
viai vėl susidūrė su krikščionimis vaka
ruose, rytuose ir pietuose daugiausia 
ginklu. Karingųjų prūsų ir lietuvių daž
nai puldinėjami mozūrai apėe 1200 m. 
pasikvietė savo sienų saugoti kryžiuo
čių ordino riterius. Rygoje ir apie ją 
įsikūrę vokiečių kolonistai įsisteigė ka-, 
lavijuočių ordiną. Ilgainiui šie ordinai 
iš gynybinių tapo agresyvūs ir pridarė 
didžiulių skriaudų prūsų ir katvių gen
tims, Lietuvai ir Lenkijai. Is’ jų rankų 
lietuviai nesutiko kryžiaus priimti.

lą Vokietijoje, buvo lektorius Aukštuo
siuose karininkų kursuose ir Karo moky
kloje. Vadovavo 5-jam pėstininkų pulkui, 
vėliau buvo II pėstininkų divizijos štabo 
viršininku, kariuomenės štabo viršininku 
ir nuo 1935 iki 1940 metų Lietuvos kariuo
menės vadu. V. Mirono vyriausybėje ėjo 
Krašto apsaugos ministro pareigas. 1940 
m. birželio 15 d. buvo paskirtas Lietuvos 
min. pirmininku, bet Maskvai pasiprieši
nus neteko eiti tų pareigų.
Po 1941 m. sukilimo buvo paskirtas Kraš

to apsaugos ministru. Likvidavę Lietuvos 
laikinąją vyriausybę, vokiečiai siūlė gen 
Raštikiui generalinio tarėjo pareigas, pas
kui lietuvių legiono vado postą. Jis tų pa
siūlymų nepriėmė.

1944 metais pasitraukė į Vakarus, o 
1949 m. atvyko į JAV-jas. Čia dėstė sve
timas kalbas, dirbo JAV kariuomenės kal
bų mokykloje, skaitė paskaitas, pirminin
kavo Altos ir Balio skyriams.

Spaudoje bendradarbiavo nuo 1921 me
tų, išleido 5 karo vadovėlius, parašė dvie
jų tomų „Kovose dėl Lietuvos“ ir dv; atsi
minimų knygas.

Gen. Stasys Raštikis apdovanotas Vy
čio Kryžiaus ordinu su kardais ir kitais 
Lietuvos, Latvijos, Estijos, Suomijos, 
Prancūzijos, Lenkijos, Anglijos, Švedijos 
ordinais ir medaliais.
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Rytuose ir pietryčiuose krikščioniš
kos baltarusių ir ukrainiečių žemės 
lengvai pasiduodavo lietuviams valdo
vams, nes šie tik buvo pajėgūs apsau
goti nuo žiauraus mongolų, totorių 
jungo. Tačiau rytietiškoji krikščionybė 
neparodė žymesnio misijinio veikimo, 
nesukrikščioninc Lietuvos.

Didysis Lietuvos vienytojas Mindau
gas, toli numatantis politikas, gerai su
prato, kad nebūti krikščionimis Euro
poje yra skaudus bei nuostolingas atsi
likimas, todėl 1251 m. (ar 1250 m. 
gale), pasikvietęs iš Rygos misionierių, 
pasikrikštijo drauge su savo šeima ir 
būriu didikų. Kartu išsirūpino, kad bū
tų įsteigta Lietuvos vyskupija, tiesiog 
priklausoma nuo Apaštalų Sosto - Ro
mos. Popiežius Inocentas IV, įvertinda
mas Mindaugo ryžtą sukrikščioninti 
Lietuvą, 1253 m. atsiuntė jam Kara
liaus vainiką. Juo iš tiesų buvo apvai
nikuotas ne tik pats valdovas, bet ir 
Lietuvos valstybingumas. Deja, po 10 tyrumui ir motinystei, pasitikėjimą Ap
metu (1263) Mindaugas žuvo kaip po- 
litihių intrigų auka. Prie valstybės vai
ro vėl stojo pagonybės šalininkai, ir 
krikščionybės plitimas buvp nuslopin
tas.

Kunigaikščiai - Vytenis, Gediminas 
ir vėlesnieji — aiškiai matė, jog istoriš
kai būtina Lietuvai tapti krikščioniška, 
ir nesvyruodami taikė į Mindaugo pė
das — rinkosi katalikybę, tik ieškojo 
tinkamo kelio. Toks kelias netikėtai
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São Paulo - Brasil
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"Tikiu Dievą Tėvą" ir "Tėve mūsų".
1387 m. Lietuvos sostinėje pradėtas 

Krikštas ir įkurta vyskupija oficialiai 
reiškė visų lietuvių atsisakymą nuo pa
gonybės. Todėl 1387-tieji teisingai lai
komi apskritai Lietuvos Krikšto metais. 
Pats krikštijimas atskirose srityse nusitę
sė ilgiau. 1413 - 1417 m. jis buvo ap
vainikuotas Žemaičių daugumos Krikštu, 
kuriuo sutartinai rūpinosi Jogaila ir Vy
tautas, keletu metų anksčiau sujungto
mis jėgomis sutriuškinę kryžiuočių galy
bę. Porą šimtų metų nepalaužiamai prie
šinęsi ginklu nešami krikščionybei, seme-ginančioms kartoms pažadėtą Krikšto 
ji lietuviai ją priėmė savųjų valdovų ra
ginami.

Senoji lietuvių religija nebuvo vien 
gamtos jėgų garbinimas — joje randama 
pėdsakų tikėjimo Aukščiausiuoju Praam
žiumi — Dievu, ir jos doroviniai reikala
vimai buvo kilnūs. Krikščionybė dar su
taurino gražiuosius senosios lietuvių reli- mus su Kristumi, padaro jo mirties nut 
gijos elementus — ištikimybę, pagarbą ’

vaizda. Ji sušvelnino rūsčius papročius, 
nauja šviesa nušvietė pomirtinio gyveni
mo vaizdą. Šventosios ugnies deginimo ‘ 
vietose ima aukoti žmonijos išganymo 
auką — šv. Mišias. Palengva susiformavo 
krikščioniški papročiai, ir lietuvis išmo
ko pajusti Dievą jau nebe dundančiame 
griaustinyje ar šlamančiame ąžuolyne, o 
visame gyvenime.

Krikštas įjungė mūsų tautą į krikš
čioniškųjų Europos tautų šeimą, atida-

zimierą, palaimintąjį vienuolį Mykolą 
Giedraitį, garbingąjį Dievo tarną Jurgį 
Matulaitį; didžiuosius švietėjus vyskupą 
Merkelį Giedraitį ir Motiejų Valančių; 
žymiuosius poetus — vyskupą Antaną 
Baranauską ir prelatą Maironį, daug ki
tų kilnių dvasininkų ir pasauliečių. Kris 
taus šviesa ir jo meilė ir mūsų dieno
mis įkvėpia kunigus ir tikinčiuosisic pa
siaukojamai darbuotis, siekti visokierio- 
po kilnumo, aukotis ir atleisti...

Krikščionybės nuopelnus mūsų liau
džiai galėtume ilgai skaičiuoti, bet ne
pasakytume nė dešimtosios jų dalies, 
jei vardytume vien laikinuosius, žemiš
kuosius požymius. Pagrindinė bei tiesio 
ginė krikščionybės paskirtis yra antgam 
tinis žmonių pasišventimas, jų vedimas 
į amžinąjį išganymą. Su Krikšto ir kitų 
sakramentų malonėmis, su visomis krik' 
čioniškojo mokslo ir gyvenimo vertybė 
mis mūsų tėvams ir mums daug leng
vesnis kelias į amžinąją laimę.

Broliai ir seserys, brangūs tikintieji, 
mieli kunigai.

Kasdien dėkokime Viešpačiui Dievui 
už mūsų tėvams ir mums suteiktą ir 

palaimą. įvertinkime, ką sako apie Krik 
tą Dievo įkvėpimu parašytas Šventasis 
Raštas:

Krikštas padaro mus Dievo vaikais, 
dvasinio Kristaus kūno - Bažnyčios n? 
riais, dangaus paveldėtojais (plg. Rom. 
8,16; 1 Kor 12,12). Krikštas sujungia 

pelnų ir prisikėlimo vilties dalininkais 
(pig. Rom 6, 3-4). Per Krikštą esame 
tapę "išrinktoji giminė, karališkoji kuni 
gystė,šventoji tauta, Kristaus įsigytoji 
liaudis, pašaukta išgarsinti šlovingus dar 
bus to, kuris iš tamsybių pašaukpemus 
j nuostabią šviesą" (1 Pt 2,9).

Dėkingai vertindami didžiąją Dievo 
dovaną - Krikštą, su noru vykdykime 
ir jo įpareigojimus — atsižadėti piktų 
vilionių ir nekiinių darbų, būti "naujais 
žmonėmis, sukurtais pagai Dievo teiscn< 
me ir tiesos šventume" (Ef 4,24).

se, Bažnyčia Lietuvoje skleidė švietimą 
— prie bažnyčių bei vienuolynų atsira
do mokyklų, o vėliau ir akademija ~

atsirado, kai Lietuvos didysis kunigaikš- ™ mums duris į jų mokslo, meno ir 
tis Jogaila pasikrikštijęs tapo Lenkijos kultūros lobynus. Kaip ir kitose tauco 
karaliumi. Taigi Jogaila 1387 m. pra
džioje su būriu dvasininkų bei didikų 
atvyko į Lietuvą ir Vilniuje bei kitose 
svarbesnėse vietovėse drauge su Vytautu Universitetas. Kraštas pasipuošė gražio- 
organizavo krikštijimą, statydino bažny- m's bažnyčiomis, ir liaudies menas ga- 
čias. Trūkstant lietuviškai kalbančių ku- vo naujo gaivaus įkvėpimo. Krikščiony- 
nigų, sakoma, patys aiškino žmonėms • bė subrandino daug gražiausių mūsų

Kaunas, 1985 m.sausio 16 d.

LIETUVIŠKOS SPAUDOS RĖMĖJAI

tikėjimo tiesas, išvertė i lietuviu kalbą tautos asmenybių: šventąjį karalaitį Ka~
' F.ÀBRICA DE GUARDA-CHUVAS \

Guarda Chuvas de todos os tipos. para homens, senhoras e c nane as.

Mini-sombrinhas, tipo Italiano e Alemão.

Vicente Vítor Banys Ltcįa.
t Rua Coelho BarradasJÍM • V. Prudente • Fone: 274-0677 Res.: 2744886 J

YRA SAVOS TAUTOS GYNĖJAI
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ANTRASIS NIURENBERGO TEISMAS 
SOVIETAMS TEISTI

Toronto dienraštis The Globe and 
Mail vasario 18 d. išspausdino straipsnį 
apie profesoriaus ROMO VAŠTOKO 
kalbą, pasakytą Lietuvos Nepriklauso2 
mybės šventės minėjimo metu. Kalbėto
jas ragino lietuvius ir kitus Rytų Euro
pos kilmės kanadiečius pradėti akciją 
už naują Niurenbergo teismo sesiją, ku
ri svarstytų sovietų karo nusikaltimus 
ir patrauktų atsakomybėp nusikaltėlius. 
"Aš kreipiuosi į jus šiandien", pareiškė 
Vaštokas, "užbaigti Niurenberge tik pu
siau užbaigtą darbą, nes sovietų karo 
nusikaltėliai niekad nebuvo teisiami. Pa
vadinkim tą teismą Antruoju Niurenber- 
gu. Tepamato pagaliau pasaulis jų nusi
kaltimus ir teišgirsta jų vardus". (Versta 
iš anglų kalbos.)

Vaštokas pasiūlė, kad kiekvienoje 
laisvojo pasaulio sostinėje būtų sudary
ta komisija, kuri apklausinėtų liudinin
kus ir rinktų dokumentus. Jis perspėjo, 
kad nebeliko daug laiko, nes "didžiojo 
teroro" liudininkai jau paseno ir jų 
skaičius kasdien mažėja. Komisija turė
tų užbaigti savo darbą ir paskelbti savo 
duomenis ir išvadas Jungtinėse Tautose 
ne vėliau kaip 1986 m. "Tada mes pa
prašysime Vakarų demokratijų vėl su
šaukti Niurenbergo teismą Antram 
Veiksmui", pridūrė Vaštokas.
AMERIKOS ŽURNALISTAS 
PRISIMENA "RINKIMINI FARSĄ" 

LIETUVOJE

Apie 1940 m. "rinkimų" farsą Lietu
voje savo straipsnyje apie Nikaragvą už
simena Rytų Europoa žinovas Abraham 
Brumberg, ilgą laiką redagavęs JAV-ių 
Valstybės Departamento žurnalą The 
Problems of Communism. Amerikos so
cialistų trimėnesinio žurnalo Dissent š. 
m. pavasario numeryje jis rašo: "1940 
m. birželio mėnesį, dar berniukas, aš 
stebėjau demokratijos pasireiškimą, kai 
Lietuvos piliečiai — j kuriuos atkreipti 
šautuvai — buvo įsakyta pareikšti, kad 
jie sutinka su jų šalies įjungimu į Sovie
tų Socialistinių Respublikų Sąjungą".

PABALTIEČIU TAIKOS IR LAISVĖS 
RYŽTO ŽYGIS SKANDINAVIJOJE 
APIMA DU ĮVYKIUS;

I. Pabaltiečiu Pasaulinės Santalkos

CįJRSO Si AUDIOVISUAL.
DO IDIOMA LITÚANO 

POR CORRESPONDÊNCIA
FactUdade de aprendizado -4 Acompanha fitas cassettes

Para maiorta infornuifíef

Rua JUatindiba, 28 Fone:;273-0338 q3 124 São paulo^p.
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MUSŲ LIETUVA

(Pasaulio Estų Tarybos, Pasaulio Lais
vų Latvių Federacijos ir Vyriausiojo 
Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto) ruošia
mą SOVIETŲ SĄJUNGOS TEISMĄ 
už nusikaltimus prieš taiką, Pabaltijo 
valstybes ir žmogaus teises, kuris įvyks 
liepos 25-26 d.d. SAS Hotel Scandina
via, Kopenhagoje. Teismui vadovaus 
penki pasaulinio mąsto tarptautinės 
ir žmogaus teisių specialistai iš Angli
jos, Austrijos, Prancūzijos, V. Vokieti
jos ir Švedijos. Jie apklausinės kiekvie
nos tautos liudininkus, tarptautinių or
ganizacijų atstovus ir įvertins Pabaltie- 
čių Pasaulinės Santalkos pristatytą do
kumentaciją. Daugiau negu dvidešimt 
žinių agentūrų ir laikraščių pasižadėjo 
atsiųsti savo korespondentus šio teismo 
eigai sekti. Apie du šimtai tarptautinių 
korespondentų, kurie dirba Kpenhago- 
je, seka įvykių ruošą.

II. Pabaltiečiu komiteto Stokholme 
ruošiamą IŠVYKĄ BALTIJOS JŪRA 
ir KULTŪRINI SĄSKRYDI STOKHOL
ME. Šiai išvykai pritaria ir ją lėšomis 
remia Pabaltiečiu Pasaulinę Santalką su-' 
darančios pabaltiečiu centrinės atstovy
bės. Įvykis prasidės Kopenhagoje liepos
25 d. drauge su Sovietų Sąjungos Teis
mu. Tos pačios dienos vakarą dalyviai 
traukiniu keliaus j Stokholmą. Liepos
26 d. ryte jie laive įsijungs į aktyvią 
kultūrinę, politinę ir meninę programą. 
Laivas išplauks liepos 26 vakare pro 
Gotlando salą į pietryčius, siekdamas , 
56-ą lygiagretę (Lietuvos pakraščius),
o iš ten šiaurėn j Helsinkį, kuriame 
sustos liepos 28 d. Iš Helsinkio bus 
grįžtama į Stokholmą, kuris bus pasiek
tas liepos 29 d. apie pietus. Liepos 30- 
31 d.d. išvykos dalyviai praleis gyva
me kultūriniame sąskrydyje Stokholme. 
Dalyviai bus aprūpinti kelione trauki
niu iš Kopenhagos, maistu ir nakvyne 
laive, nakvyne Stokholme, ir dalyvaus • 
visuose įvykiuose Kopenhagoje, laive,
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Helsinkyje ir Stockolme.
Dalyvių skaičius abiejuose įvykiuose 

yra ribotas, nes jie vyksta pačiame tu
ristinio sezono įkarštyje. Norintieji juo
se dalyvauti turėtų kuo greičiausiai re
gistruotis ELTOS adresu. Apytikrė ke
lionės kaina iš Šiaurės Amerikos yra 
$800. Pabaltiečiu Taikos ir Laisvės 
išvykos (liepos 25-31 d.d.) kaina yra 
$300, $350, $400. (pagal klasę). Ke
lione į Skandinaviją ir atgal pasirūpi
nama asmeniškai; galimi ir grupiniai 
papiginimai per kelionių agentūrą.

Pabaltiečiu Taikos ir Laisvės Ryžto 
žygio dalyviai turės progą susipažinti 
su pagrindiniais atbėgėliais iš Sovietų 
Sąjungos ir juos išgirsti. Jie veiks drau
ge su pasaulinio mąsto kultūrininkais 
ir politikais, santykiaus su svarbiau
siais estų, latvių ir lietuvių išeivių dar
buotojais bei jaunimo atstovais. Žygis 
bus įspūdingas, turiningas, svarbus ir 
gilių asmeniškų išgyvenimų pilnas poli
tiškas įvykis.

PAVERGTŲJŲ EUROPOS TAUTŲ • 
SEIMO DELEGACIJA LANKĖSI 
VALSTYBĖS DEPARTAMENTE

Pavergtųjų Europos Tautų seimo de
legacija, vadovaujama Lenkijos atstovo 
Stefan Korbonski, šių metų gegužės 
27 d. lankėsi Valstybės Departamente. 
Delegaciją priėmė Valstybės Sekreto
riaus padėjėjas Europos Reikalams Ro
bert Palmer. Nuoširdžioje dvasioje išsi- 

% saiškinta visa eilė pavergtąsias Europos 
tautas liečiančių klausimų. Delegacija 
prašė Valstybės Departamentą kiekvie
na proga, ypač Reagano-Gorbačevo ko, 
ferencijoje, jei ji įvyktų, reikalauti,kad 
visuose Rytų Europos kraštuose būtų 
įvykdyti Jaltos susitarimai — teisti lais
vi rinkimai — ir įgyvendinti Helsinkio 
Baigminio akto nuostatai — nepažeidi- 
nėjamos ir užtikrintos žmogaus teisės. 
Be to, kiekvienas delegacijos narių nu
švietė savo krašto pastarojo meto pa
blogėjusią būklę: sugriežtintą pavergti, 
pasunkėjusį persekiojimą.

Delegacijoje Lietuvai atstovavo prof. 
Dr. Bronius Nemickas, Lietuvos Lais
vės Komiteto pirmininkas. Jis apie de
legacijos vizitą painformavo Lietuvos 
atstovą Vašingtone.

ANAPUS MARIŲ
Venancijus Alisas

Paminėti Prel. Aleksandro Armino 
10 metų mirties sukaktuves Ateities 
Literatūros Fondas (Chicago) išleido 
jo poezijos rinktinę. Toje pačioje kny
goje, trumpa jžimaus dvasiškio ir poeto 
biografija. Knygą galima gauti abejose 
lietuvių parapijose ir pas Joną Tataruną 
Av. Zelina/ ,1.135 tek 63-7344

Knygos kaina 7 dol. (Cr$.35.000).
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DR. ELIZIEJAUS DRAUGELIO 
ATSIMINIMAI

JAUNYSTĖ
Marijampolės vyrų gimnazijoje (1900 
-1903įm. Starapofê — Senapilé — 
Marijampolė.

Aš ėmiausi žygių. Nutykojęs mo
mentu kada tėvai būdami geroje 
nuotaikoje linksmai tarpu savęs 
šnekučiavo, mat jie buvo patenkin
ti, kad vyresnysis sūnus Vladas jau 
Šiais metais baigs Seinų dvasiškę se
mi nariję, aš nedrąsiai priėjau, pabu
čiavau tėvui j ranka ir tariau:

—.Tėveli, leisk ir mane j seminariją... 
Aš noriu.būti kunigu...

Tėvas net atsilošė nustebęs: - Na, 
kas dabar tau atėjo j galvą?

Mama jau anksčiau mano buvo pain
formuota apie norą tapti kunigėliu, ir 
mano svajonei pritarė: kokia garbė ir lai
mė turėti savo sūnus kunigėlius...

Bet tėvas griežtai pasakė: — ne, už
teks ir vieno. Be to iš kur ir lėšų aš gau
siu?

Nieko nepadėjo nė mamos pritarimas:
— Leisk, tėve, vis kaip nors sutaupin- 

sime, išsiversime...
Bet tėvas liko kietas: jis visuomet bu

vo kietas ir savo sprendimų nekeitė.
Ir taip aš nusiminęs, Šniukščiodamas 

išdūlinau lauk.
Set praėjo metai — kiti ir apie kuni

gų seminariją aš nustojau ir svajoti. Vis 
įdomesnės ir patrauklesnės darėsi kai 
kurios mergaitės, dažniausia mano sesu
tės Magdutės klasės draugės. Nemažas 
mergaičių būrys studijavo Breverniukės 
mergaičių gimnazijoje, kuri buvo kaip 
tik prieš musų gimnazijos vartus. Laike 
pertraukų mes lakstydavom tik savo 
kieme, gi mergaitės vėl savo. Susitikti 
buvo neįmanoma. Tačiau jaunystė nu
gali visas R kliūtis". Ir čia radom išeitį. 
Pasibaigus pamokoms, eidavom namo 
ir nejučiomis žvilgtelėdavom j jų langus. 
Kaip tyčia langai būdavo užsigrūdę įvai
rių galvučių, įvairių šukuosenų lipšnių 
in ne taip lipšnių veidelių... Langai bu- 

«a.W-»—i~TW~tTri^ninMirw>iM ■ ■ ... -   . -   ____________  

vo nedarinėjami. Ir mergaičių gimnazi
jos vadovybė matyt nemažai nusimanė 
gimnazistų strategijose. Tačiau už lan
gų buvo girdėti šūkavimai, kartais pašie
piančios pastabos.

Mes išlaikydami savo orumą ir nu
duodami savo abuojumą, prisimesda- 
vom visai nežiūri, net nessinteresuoję 
"mergiščiomis". O kartais ir sviesdavom 
paniekos žodelį: "žvėrinčius"... Taip 
bežaizdami, kartais ir "įsimylėdavom". 
Štai kartą atsitiko ir su manim kažin 
kas panašaus. Nežinau, buvau šeštokas, 
o gal jau ir septintokas, bet Domininką 
Cesaičiutę sesutės moks to draugę aš 
mėgdavau palydėti namo. Ji kartais už
eidavo j mūsų Degučių namelį su Mag-. 
dute "kalti" pamokų. Baigiantis moks
lo metams Domininką jau ruošėsi išva
žiuoti į tėviškę, rodos į Balbieriškį, kur 
jos tėvas buvo vargoninku. Mano paly
dėjimas bei susitikimas turėjo neužilgo 
baigtis. Kažin ko buvo liūdna. Lyg ilgu. 
Bene paskutinį kartą kažin kaip užsu
kom j karališką sodą — atsisveikinti:

Kalbėjomės apie šį, apie tą, be tik ne 
apie meilę. Ir išviso apie meilę nė nereik 
kalbėti: apie tai kalba akys, veido išraiš 
ka, lengvas delno paspaudimas.

Domininkutė nebuvo graži: blondinė, 
pailgo veido, o ir lūputės suspaustos ver
tikalios,.. Keista, ai tokių nebuvau ma
tęs... Tiesa, ji turėjo "madonos" išvaiz
dą. Tai ir viskas. Kodėl aš "įsižiūrėjau" 
— ir pats nesupratau. Gal daugiausia dėl 
to, kad pradėjus "flirtą" nebuvo patogu 
nei iš šio nei iš to jį nutraukti? "Rim
tiems" vyrams tai nedera.

Sėdėjom ant suoliuko. Šnekučiavom. 
Ji žaidė mažom žirkliukėm. Staiga man 
atėjo galvon keista mintis.

— Duok, sakau, man žirkliukes: aš no
rių nusikirpti tavo kasi ūkių pluoštą 
plaukų...

— O kam tau to reikia? — ir savo aku
tėmis Šiltai mane užpylė...

— Atminčiai... Noriu atminti ir géré-
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tis ligi kitų metų.
Bet tuo ir baigėsi mano flirtas ir "mei 

i ė": kitais metais, kitos ir dainos buvo.
Tačiau "pavojingiausios" buvo mums 

ne lietuvaitės: jos perdaug buvo kuklios, 
per rimtos ir nemėgo dirbtino flirto.Kas 
kita lenkaitės. Jos taip mokėjo žaisti, 
vaidinti, kad nesuprasi jų jausmų: atro
dydavo kad jau įsimylėję j Tave ligi ausų. 
Bet vėliau paaiškėdavo, kad tai būta tik 
vaidinimo. Ir tik. Ir nenuostabu: lenkai
tės slavų tautos, slavų būdo, — impulsy
vios, aktyvios, veržlesnės ir savotiškos iš 
vaizdos. Smulkesnės, plonesnės, juodbru
vės; o lietuvaitės stambesnių bruožų,daž 
niau blondinės,, lėtesnės kalboje ir jude
siais. Jeigu pirmas galima būtų pavadin
ti gražiom lėliukėmis, su kuriom malo
nu tik pažaisti; bet tik trumpą laiką, tai 
antros buvo nuoširdesnės, doresnės, pa
stovesnės, ir su jomis galėjai surišti savo 
gyvenimą "visam amžiui", kaip su tikro
mis draugėmis.

SENOSIOS LIETUVOS VAISTINĖS
Rašytiniuose šaltiniuose užtinkama, 

kad jau 13 amžiuje Lietuvos valdo
vai ir aukštieji dvasininkai savo rū
muose turėjo asmeniškas vaistines. 
Karaliaus Jogailos dvaro dokumentuo
se minimas vaistininkas Andrėjus.Jam 
būdavo išduodama cukraus, muskato 
riešutų , cinamono, "rojaus grūdų" ir 
anyzaus, kad šis pagamintų jo dide
nybei "dėl sveikatos" saldainių. Sa
vo gerbiamą vaistininką Nikalojų tu
rėjo Vilniaus kapitula, Vilniaus vys
kupas ir bajorai. Šie vaistininkai ap
rūpindavo tik savuosius valdovus ir 
jų dvarus. Paprasti žmonės gydėsi, 
kaip kas išmanė, vadovaudamiesi pa
prastų žmonių medicinos patirtimi. 
Rinko įvairias žoleles, užkalbinėjo li
gas ir pan.

16-17 amžiuje pradėta steigti pir
mosios viešos vaistinės. Jas, pagal 
valstybės valdovo privilegijas, steigė 
vienuoliai — jėzuitai ir dominikonai. 
Seniausios iki šiandien išlikusios vais
tinės yra: "Gulbės" vaistinė Vilniuje, 
"Žalioji" Klaipėdoje ir "Teatro" Kau
ne, Laisvės alėjoje. -------  -------------------------------- —-- ------- ---

AZULEJOS IMBITUBA
JOÃO RIMŠA

Azulejos de todos os tipos e cores, para Indústrias, Hospitais e Residências.

ABPffCSSNmMW SM SÃO PAULO

PALADINO
Clelia, 1668 — Lapa — Pone: 261- ©822 — SP

a. tcuaLick,;;
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Halina Mošinskienė

ATSIMINIMŲ VARPAMS AIDINT

"Kaip sapnas, kaip sapnas prabėgo 
anksti,

Kaip gelsvas žydėjimas pienės, 
Nusviro, lyg paupio nendrė lanksti, 
l metų tekėjimą dienos" —

Šiais poeto Venancijaus Ališo žo
džiais sugrįžtu 10 metų atgalios.

Pirma pažintis buvo savotiškai neti
kėta. Atvykus j S. Paulį 1953 m., po 
kiek laiko teko susipažinti su Jonu Ka- 
seliūnu, anuo metu aistringai lietuviško 
žodžio šaukliu lietuvių tarpe S. Pauly.

... Sunkiu portfeliu nešinas, prie var
telių "paplojo", mano namo sargai — 
"Neli, Sargis ir Dendy" pasistiepę lojo, 
kai visus sutramdžiusi įsileidau nelauk
tą svetį j namus (rua Ibitirama 1495 Nr. 
naują pažįstamą Joną Kaseliūną. Jis at
nešė glėbį lietuviškos spaudos ir knygų, 
kurių svarbiausia buvo "Cascata Crista
lina" - lietuvių poeto Venancijaus Ali
šo. Susidomėjau. Besikalbant, sutarėme, 
kad ją paskaičius, duosiu jam "užrekor- 
duoti" į juostelę savo įspūdžius. Taip 
ir padarėme. Perdavė Jonas mano žo
džius V. Ališui — jau tada Mauá klebo
nui, ir ten pat nusivežęs savo "recorde- 
rj" įrašė jo žodžius skirtus man ir mano 
dukrai, kuriuos čia pat pacituosiu. " 
"... Iš tikrųjų kas galvojo prieš kelerius 
metus, kad mes, Lietuvos lygumų vai
kai, susitiksime po Pietų Kryžiaus dan
gumi, šitoj plačioj Brazilijoj. Bet lietu
viška širdis, visur lieka lietuviška — tiek 
Lietuvoje, tiek Brazilijoje. Labai buvau 
nustebęs, taip pat, kai išgirdau jūsų 
dukrelės Janutėv, 9 metuku mergytės, 
taip gražiai padeklamuotą eilėraštį man.

... Janute, minėk visados: seniausia, 
gražiausia, turtingiausia pasaulyje kalba 
yra tavo mamytės, tavo tėvelio — lietu
vių kalba. Mes, kurie pasaulį imam dau
giau širdimi, negu galva, mes manome, 
kad šitaip suprastas pasaulis gražesnis 
yra. Mes norime paimti pasaulį it kūdi
kį mažą, paimti jį platų ant rankų ir 
nešti gyveniman didį ir gražų, kur mei-. 
lės šaltiniai nesenka" (1954.VII.1).

Man tie žodžiai liko padrąsinimui iki 
gyvenimo pabaigos. Ir mano vaikai — 
ačiū Dievui, bent su tėvais dar kalba, 
rašo, skaito lietuviškai, taip, lyg būtume 
Lietuvoj, privačiose šeimos bendravimo 
aplinkybėse.

Praėjo 15-ka ar daugiau metų kai 
poetas Venancijus Ališas 1954 m. rugsė
jo mėn. 27 d. man asmeniškai įdavė su 
dedikacija savo naują "kūdikį" j rankas, 
ten Mauá kuklioje klebonijoje, bet tai

Lietuviškos spaudos rėmėjai
YRA SAVOS TAUTOS GYNĖJAI 

jaučiau, kaip poetinės sielos bendravime 
pačią brangiausią dovaną, bendros nos
talgijos Kristalines skaidrių upokšnių 
kalnų kriokliuose -• "Cascata Cristalina"

Tais laikais ją iliustravo Vlada Stanči- 
kaitė Abraitienė, gyvenanti menininkė 
mūsų tarpe S. Paulyje, artume liet, para
pijos. Nežinau, kiek toji knyga turėjo 
pasisekimo, gal viens kitas įsigijo "iš 
mandagumo", bet dabar patarčiau pasis
kaityti, ypač "pensininkams".

Nuo to laiko nuriedėjo 20 metų. Pa
tikėsite?

Ir nulingavo amžinybėn 10, metų 
nuo Venancijaus Ališo poeto - prelato 
Aleksandro Venancijaus Armino mirties, 
palaidoto nežymiam S. Paulo miesto 
provincijos Mauá mieste. Rodėsi liko 
užmiršime, kaip daugelis, kurie po sa
vęs tepalieka ištautėjusius vardus.

Bet liko draugai. Dar ir visų širdys 
gyvenimo plūdėse nuskendusios. Ir 
štai turime naują nuostabiai gražiai pa
sirodžiusią knygą: "Anapus Marių" — 
Venancijus Ališas, Poezijos rinktinė. 
Šios knygos mecenatas, užmokėjęs vk 
sas jos spausdinimo išlaidas, yra poeto 
Venancijaus Ališo - Al. Armino jaunys
tės draugas, gimnazijos metų bendrakla
sis, čikagietis Petras Kasulaitis.

Ją redagavo ir biografines žinias su
rinkęs perdavė, K. Bradūnas ir Antanas 
Vaičiulaitis — abudu jaunų dienų drau
gai Aleksandro Armino. Nemažai duota 
medžiagos ir bendraklasio prel. Pijaus 
Ragažinsko, vėliau ir bendradarbio Bra
zilijoje.

"Anapus Marių" — labai dailiai išleis
ta poezijos Venancijaus Ališo knyga. 
Deja, joje nėra, sakyčiau, pačių stipriau
sių jo paties asmeniniai išgyventų nuo
taikų, kaip "Nauja Diena"/Už mažo 
lango", "Lietuvai ir Lietuviams".— Dar 
ir kitų mums pažįstamų — neteks ki
tiems. — Parašyta "Rinktinė", taigi re
daktoriai pagal savo skonį rinko. O 
man rodos,, kad Venancijų Ališą mes ’ 
visi pažinojome, kaip labai atvirą, nuo
širdų lietuvį Brazilijoje. Tų žinių — jo 
išgyventų tarp lietuvių S. Paulyje — 
tik nuotrupos. Kad jas papasakoti, jau 
anksčiau esu užsiprašiusi visų, kurie jo 
darbus prisimena — a.a. Juozas Karpa
vičius pasakodavo daug, bet jo nebėra.

Nejaugi neliko nieko, nei vieno iš tų 
laikų?

Žinau, kad atvyko lietuviams sielova
doje padėti, deja, viskas suglausta tik į 
2 puslapius. Čia pati didžioji mūsų
"spraga" — prisiminimų pasakose. — Ji 

J r liks toje knygoje.

J ADVOCACIA E IMÓVEIS
EDSON DEO M KINAS

Direito CIVIL - Dir. CRIMINAL Į]] COMPRAS - VENDAS-

Direito TRABALISTA FONE; 449-4379 ' ADMINISTRAÇÃO DE BENS
Ay, Novo Horizonte, 213 - Conj., 2 • Vila Sacadura Cabral - S. André

niekas iš jo organiKodėl neatsiliepia 
zuotų "Vyčių" choro ir kt. katalikų? — 
Kodėl Jus leidžiate kaip savo namų 
sriautus j "kanalizaciją", kai juose nu
bėga ir patys brangiausieji ir šviesiausie

...
4?

ji prisiminimai?
Šiandieną, knyga jau atspausdinta. 

Kas ją skaitys — apsiašaros, tik teliks 
tyloje atminimas šviesus. — O tie, kurių 
prašiau, ypač jo artimiausių draugų pa* 
staruoju laiku,tegul žiūri savo gūžtose 
TV "novelių" ir miega "meškos miegu".

S.m. birželio 6 d. Mauá bus švenčia
mas ir iškilmingai atžymėtas prel. Alek
sandro V. Armino mirties 10-metis. <

0 mes savo tarpe - kaip jį atžymėsi-^ 
me?

Venancijus Ališas
"Anapus Marių" 
Poezijos rinktinė 
Copyright 1984 Ateities Literatūros 
Fondas.
Literatūros Serija Nr. 29.

Venancijus Ališas

PASKUTINIS TREMTINIO 
TROŠKIMAS

Poeto Venancijaus Ališo atminimui

Poeto Msgr. Aleksandro Armino — 
Venancijaus Ališo eilėraštis, sukurtas 
Joanopoly 1943.10.12. Jį pasiuntė iš 
Šveicarijos Poeto brolis, kun. Albinas 
Arminas Msgr. Al. Armino mirties 10- 
mečio minėjimo proga. Eilėraštis, kar
tu su kun. Albino sveikinimais tautie
čiams, buvo perskaitytas per Msgr. Al. 
Armino paminėjimo Mišias, kurias Ma
uá Nekaltai Pradėtosios bažnyčioje bir
želio 9 d. laikė vyskupas Dom Jonge 
M. de Oliveira, koncelebruojant kan. 
Belissario it kun. Pr. Gavėnui.
Juoda gelmė juodoj gelmėj nuskendo 
Naktis — kaip marių vandenys, gili. 
Kas mano broliams Nemuno saly 
Nunes i širdis laisvės šviesų gandą?

G r u m ingi debesys vis drumsčia sielą, 
O mėnuo irias stingstančiu krauju... 
Kalnai lyg salos supasi už jų, 
Bet man jau niekas, niekas nebemiela:

Nei palmės grakštus lapas, anei žiedas 
Gėlės, pražydusios tarp akmenų... 
O tremtinio širdie — vėlė be vietos.

Tavy troškimą vieną gaivinu: 
Prie išgriatų Tėvynėje altorių 
Priglaudus veidą aš numirti noriu.
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ĮVADO VIETOJE

Bevartant žurnalo "GINTARO" nr. 
2, 1957 m. gruodžio mėn. ir n r. 3 iš 
1958 m. sausio mėnesio — užtikau bu
vusio Lietuvos Respublikos Konsulo 
Dr. Petro Mačiulio straipsni "SÃO 
PAULO LIETUVIUI SPAUDOS PIR
MIEJI ŽINGSNIAI", kuriame autorius 
objektyviai ir išsamiai nušviečia pirmuo
sius musų spaudos žingsnius dar prieš
kariniais laikais. Noriu šiuos straipsnius 
čia pakartoti.

Aleksandras BumbUs

SÃO PAULO LIETUVIŲ SPAUDOS 
PIRMIEJI ŽINGSNIAI

Dr. Petras Mačiulis

Spausdintas žodis lietuvių kalba, ex- 
tra-telegramos pavidale, pasirodė 1927 
m. birželio pabaigoje, nes datos joje 
nėra.

Telegrama praneša visuomenei tas 
tekniškas kliūtis, dėl kurių pirmas sa
vaitraščio, "Brazilijos Lietuvis", nume
ris nepasirodęs.

Skaitytojų žiniai redaktorius J.Stan- 
kaitis ir leidėjas K. Uckus, pasisako, 
jog jų laikraštis būsiąs savaitinis, pa
žangios minties, ginsiąs visus Brazilijoj 
gyvenančių lietuvių darbo žmonių rei
kalus, kovosiąs su neteisybe ir Lietuvą 
žudančiu fašizmu.

Pirmas šio savaitraščio, keturių pus
lapių numeris, pasirodė 1927 m. lie
pos 2d.

"Pirmajam Žody" laikraščio redakci
ja dar aštriau užakcentuoja kovos min
tis. Kitame puslapy jau rašo Kosto 
Norkaus vardu grąsinantj laišką, ir rei
kalauja iš jo grąžinti iš žmonių paim
tus pinigus. Toliau, rašydami apie or
ganizacijos reikalą, tvirtina, kad 1927 
m. balandžio mėn. susikūręs "Susivie
nijimas Lietuvių Brazilijoj".

Ketvirtame numery įdėtas "Aušros" 
sąjungos atsišaukimas j viso pasaulio 
lietuvius, kurių prašoma palaikyti lei
džiamą laikraštį, prašoma paramos na
mams nusisamdyti, mokyklai steigti ir 
aukoti sąjungai knygas.

Kadangi šis savaitraštis paduoda se
niausias žinias, iš kultūriško lietuvių 
darbo, todėl mes čia pacituojame jdo-

A0V00ÀCSÂ
• ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS 

AFFONSO ALlONiS 
OAB S/P 43890 

Advogado - Contador
Av. Prestes Maia,241 - 7° and. cj.709 
CEP 01031 - Centro - São Paulo 

Telefones: 228-7088 escrit.
X. 918-2196 resid.

mesnes jo vietas.
Taip, pav. 5-me numery jau kelia

mas klausimas dėl kūrimosi žemės ū- 
kluose, tariant — kolonizacijos klausi
mas.

7 nr. pasirodo tik rugsėjo 17 d. Pa
sirodo, redaktorius J. Stankaitis rugsė
jo 8 d. buvo kelių išsišokėlių išduotas 
policijai kaip komunistas, nors iš turi
mų davinių jis juo niekad nėra buvęs.

Jau čia prasideda lietuvių tarpe arši 
kova dėl skirtingų politiškų įsitikinimų.

Čia randame pirmą lietuvių mokyk
los steigimo .reikalu kvietimą registruo
ti vaikus nuo rugsėjo 18-22, o greta 
šito reikalo steigiama pajinė lietuvių 
žemdirbių bendrovė vardu "Agrikultū
ra"; abiem klausimam svarstyti visuo
menė kviečiama susirinkti Av. Celso 
Garcia 177 nr.

Toliau "Aušros" sąjungos Meno sek
cijos atsišaukimas j jaunimą susiburti 
j vaidintojų - mėgėjų ratelį.

Žodžių, žmonių galvota ir norėta 
kultūros darbą ukdyti visais būdais, 
kiek, žinoma, gyvenimo sąlygos leido.

Nors visi devyni "Brazilijos Lietuvis" 
numeriai išeina J. Stankaičio parašu, 
tačiau jaučiama ir pašalinė, būtent: 
"Aušros" įtaka, ši gi sąjunga 8-me nu
mery savo valdybos lūpomis atsisako 
varžtų ir virsta kultūriška ir ekonomiš
ka lietuvių sąjunga, kuri nuo 1927 m. 
spalio mėn. ir savaitraščio leidimą per
ima.

Vistiek kuria pakraipa buvo leidžia
mas savaitraštis; jis varė pirmąją spaus
dinto žodžio vagą.

(Bus daugiau)

LIETUVIU IMIGRANTŲ 
PAMINKLO VAJUS

Lietuvių Imigrantų paminklo staty
bai aukojo 
Petras Šimonis Cr.70.000 ir iš JAV- 
bių atvykęs svečias Antanas Mikalajū- . 
nas Cr.140.000. Mieliems aukotojams 
širdingai dėkojame.

Paminklo komisija
ML redakcija atsiprašo už paskuti

niame aukotojų sąraše padarytą klaidą. 
Buvo parašyta, kad dr. Algirdas Bau
žys aukojo milijoną Kruzeirų, o turėjo 
būti Cr. 100.000.

SVEČIAI IŠ KALIFORNIJOS

Kelias dienas Sanpaule lankėsi Vla
das Šimoliūnas iš Los Angeles ir Anta
nas Mikalajūnas iš Santa Monica. P. Ši
moliūnas yra Kalifornijos Lietuvių Ra
dijo draugijos pirmininkas, o p. Mika
lajūnas fotografas profesionalas ir vers
lininkas. Svečiai dalyvavo Maldos Die
noje už Lietuvą pamaldose katedroje.

NAUJA LIETUVAITĖ
Mauricijus ir Ivany Popic Bendoraičiai 
susilaukė dukrytės, kuriai davė tikrai 
lietuvišką vardą - Daina. Lai Dainutė 
dainuoja laimingiems tėveliams, sene
liams ir visai lietuvių kolonijai.

Isidorius Saulytis
Gimęs Mažeikiuose 1901.1 V.9, mi

ręs São Paule 1985.VI. 11 dieną, DZI
DORIUS SAULYTIS atvyko Brazilijon 
1929 metų gale. Tai jau buvo prasidė
jusi baisi bedarbė ir pasaulinės krizės 
metai. Tad ėmėsi darbo prie Cubatão, 
tiesiant kelius, statant Light apšvieti
mo stulpus ir vedant laidus. Po kele- 
rių metų atvyko São Paulan, kur išdir
bo visą gyvenimą specialių odos išdir
binių skyriuj, iš kur išėjo pensijon.

Buvo vedęs Petronėlę Zubrytę, kuri 
mirė prieš 4 metus.

Buvo pats darbininkas ir gynė darbi
ninkų teises. Visad padėjo lietuvių ko
lonijai, asmenišku darbu ir finansine 
parama. Buvo vienas iš V. Kudirkos 
vardo mokyklos Mokoje steigėjų.

Geras šeimos tėvas, ištikimas katali
kas (net ir jau nebegalėdamas išeiti iš 
namų, prašydavosi komunijos kiekvie
ną pirmąjį mėnesio penktadienį). Nors 
ir metų slegiamas, buvo visuomet žva
lus ir paslaugus.

Paliko liūdesy sūnų dantų gydytoją 
dr. Vytautą ir marčią Marią Heleną 
su vaikaičiais Viktoru ir Fatima.

Pašarvotas šv. Kazimieio parapijos 
salėj, buvo kun. P. Urbaičio palydėtas 
j Getsemani kapines.

7-tos dienos Mišios (prisimenant ir 
prieš 4 metus mirusią žmoną Petronė
lę Zubrytę-Saulytienę), buvo atlaikytos 
šv. Kazimiero koplyčioj birželio 17 
dieną, 19,30 vai.

Lai gerasis Viešpats priima mieląjį 
Dzidorių j savo Amžiną Buveinę.

Ora. HELGA HERING
MÉDICA - GYDYTOJA

HOMENS SENHORAS CRIANÇAS
Rua Quart im Barbosa, 6 — B. do Limão

Fone: 265-759U
De 2a a 6a. das 8 às 12 hs. e das 14 às 18 hs.

KALBAMA LIETUVIŠKAI
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\ o , Tai gal tam tikra hiperbolė, nes nuo nuolio dvasios nuotaikos turi MOKY-
Halina Mošinskiene 1950 m > 0 jr jau prje$ taj vejkė jr tvir- TOJO sąmonėje būti tolygios mokinio.-
LB ŠVIETIMO KOMISIJOS POSĖDIS tai st,Pr’a* reiškėsi S. Paulyje liet, mo- Laimingu sutapimu turime 5 dėstytoju 

kykla iki 1965 m. Ji savaime sutirpo. PUC universitete (Pontifícia Universida
įvyko š.m. birželio 14 d. 20 vai. L. 

B. Sąjungos-Alianęa patalpose, rua Li- 
tuania, 67. Dalyvavo Al. Bumblis, Alf. 
Petraitis, Liucija Banytė, Flavio Bacevi
čius, Ana Vera Tatarūnienė, Jonas Ta- 
tarūnas, kun. Pr. Gavėnas ir Halina 
Mošinskienė. Pastaroji buvo posėdžio 
koordinatorė.

Pagrindinis tikslas: atgaivinti lietuviš
ką mokyklą S. Paulo metropoly.

Pirmiausia — mokyklai reikia surasti 
MOKINIŲ. Tuo tikslu paruošti anketas 
ir jas išsiuntinėti "M.Lietuvos" prenu
meratoriams skaitantiems ir neskaitan
tiems, O gal, kaip tik tų "neskaitančių" 
tarpe rasis mokinių susidomėjusių lietu
vių kalba?

L.B. Pirmininkas p. Jonas Tatarūnas 
jau turėjo paruošęs tų anketų pavyzdį 
portugalų kalba ir jis buvo priimtas 
vienbalsiai. Jos bus išdalintos organiza
cijų vadovams, kurie savo narių tarpe 
(savo malonę) išdalina ir užpildytas 
gražins L.Bendruomenės Valdybos pir
mininkui,

Gavę per "M.Lietuvą" anketas, užpil
dytas prašome grąžinti paštu adresu: 
Snr. J. Tatarūnas, Rua Juatindiba, 28 
03124 - S. Paulo.

Jei rasis savanorių, kurie galėtų ap
lankyti pažįstamas lietuvių šeimas S. 
Paulyje priemiesčiuose, jiems irgi bus 
tos anketos įteiktos ir; didelė padėka 
už tai ką .'Išlaikęs vieną lietuvį išeivijoje, 
padėsi gal ne vienam tolimo Kazachsta
no dykumose..." (tai tarp kitko).

Anot L. Sąjungos pirmininko Al. 
Bumblio: "Mokyklos buvo. Jas karo 
metu uždarė. Dabar po 40 metų vėl 
viską pradėti iš naujo be galo sunku..."

Tada radosi p. Magd. Vinkšnaitienės ini- de Católica) S. Paulyje, su dideliu past 
ciatyva "Žilvitis", kuris vėliau į "Nemu- sekimu jau įžengusius į ketvirtą semes- 
ną" išbrendo. Dar vėliau "Rūtelė" ir trą. Tie asmenys atpuola. Turime nau- 
kt. Kristinos Valavičiūtės iniciatyva "už-ją kartą apie 10 asmenų, tik reikia 
gimė" žydinčio jaunimo choras "Volun- laukti jų sutikimo. Kiek jų sutiks — 
gė", kurio vadovavimą šiandieną perė
musi Liucija Banytė. Bet toji mergaitė 
ne vien su choru darbuojasi, suaugusiais 
— jų turi virš 30 dainininkų, bet ir turi 
grupelę 10 vaikų, kuriuos mbkina lietu
viškų šokių, dainų ir žaidimų.

Eug. Bacevičienės skautų grupėje da
bar darbuojasi Marcos Lipas, mokinąs 
lietuvių kalbą tuos paauglius. Tai yra 
neišblėsę ŽIDINIAI - tai yra vietinių 
išeivijos anūkų pastangos Brazilijoje, ku
rias reikia remti ir visais būdais išlaiky
ti. Ta proga buvo pasiūlyta jiems pagel- 
ba iš Švietimo Komisijos knygomis, ka
setėmis, ir kitomis priemonėmis padėti 
lietuvių kalbos vartojime.

Taigi pradžią turime, svarbu ją remti 
išlaikyti.
Anketos padės. Iš jų sužinosime tėvų

pageidavimus ir jau subrendusių nuomo
nę. Buvo svarstyta ir paskiruose "bakuo
se" gyv. lietuvių pageidavimai — paski
roms grupėms susitarus šeimose turėti 
mokytoją lietuvių kalbos. Tai jau pri-, 
klausys nuo asmeninio susitarimo tėvų 
su mokytoju. Visi "patogumai" yra su
rišti su kt. asmeniniais "nepatogumais", 
kuriuos VIENĄ KARTĄ reikia supras
ti ir (VERTINTI.

Svarstėme ir mokytojų paklausą, jei
gu pasisektų tokią svajonę įvykdyti. 
Nemažiau problematinis klausimas. 40 
metų išeivijoje užgulę pečius tų buvu
sių mokytojų. Ne kiekvienas kalbąs lie
tuviškai gali perduoti mokykloje savo 
žinias MOKINIUI. Nauji metodai, jau-

ir

XE

matysime ateity.
Kai turėsime MOKINIU SKAIČIŲ ir 

MOKYTOJU EKIPĄ, ieškosime lietuvi; 
kai mokyklai patalpų. Kol kas viskas 
dar "kybo'ore". Bet, aš tikiu j ateitį 
optimistiškai. Ypatingai tikiu į tuos,ku 
rie turėjo progos LIETUVĄ lankyti, ir 
j seneliu ANŪKUS, kuriuose prabundu 
žingeidumas savo tėvu praeities, net 
universitetuose turi svarbos, ypatingai 
filologijos ir lyginamų kalbų moksluos

Tikiu, kad dar galėsiu pasidžiaugti 
šiais L.Bendruomenės paskelbtais "Lie
tuviškos MOKYKLOS METAIS Brazili 
joje" ir man teks dalyvauti tos mokyk 
los pirmoje pamokoje.

Motinos lietuvės, tėvai lietuviai — 
mėlynakių, šviesiaplaukių atžalos.

Juk — "Lietuviais esame užgimę 
Lietuviais turime ir būt".

Tuo pačiu Švietimo Komisija prašo 
lietuvių visuomenę tuo klausimu plačh 
išsitarti viešai spaudoje ir savo laisvu 
noru prisidėti prie paskatinimo lietuvn 
pastangų išlikti tautai lietuviais išeivijo 
j e.

Tuo ir baigėme posėdį.
Sekantis Švietimo Komisijos posėdis 

įvyks rugpiūčio (agosto) m. 2 d. 20 v 
Šv. Kazimiero parapijos patalpose, rua 
Juatindiba 28, Moóca, S. Paulo.

UŽSIMOKĖJO UŽ "ML

Antanas DUTKUS Cr.30.000
Marcelė ADU LIS Cr.50.000
Endrikas GUZIKAUSKAS Cr.60.000
Liudvika A. MOŠINSKIS

FERNANDES Cr.50.000

DR. ANTONIO ŠAULYS e SRA. e a ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA 
ACADÊMICA "OSWALDO CRUZ" da Faculdade de Medicina - USP, 
convidam a coletividade lituana e seus amigos a participarem da

FESTA DAS NAÇÕES
em que pela primeira vez, os lituanos participarão com uma barraca 
típica.

Haverá apresentação de danças e canções folclóricas das quas par
ticiparão os conjuntos NEMUNAS, RŪTELĖ e VOLUNGĖ.

Data: 22 de junho de 1985, com início às 17 horas.
LOCAL: Rua Artur Azevedo, n° 1 — Pinheiros — Tel. 282-8779 

Praça de Esportes da As. Atl. Acadêmica "Oswaldo Cruz" 
Trav. da R. Capote Valente, junto à Av. Rebouças

Colaboram: Comunidade Lituano-Brasileira
Sąjunga-Alianęa

e-—

VEIKLOS KALENDORIUS

Birželio 23: Joninės Lituanikoj (BLB)
Birželio 29: Petrinės (Šv. Kazimiero p-joj)
Birželio 30: Mišios už a.a. prel. Al. Arminą

V. Zelinoj
Liepos 14: Šventkelionė j Aparecidg
Liepos 21: Dariaus ir Girėno minėjimas Litu 

nikoj
Rugpjūčio 4: Tėvo Dienos minėjimas Sąjung
Rugpjūčio 11: Kunigo Diena šv. Kazimiero 

p-joj
Rugpjūčio 28: Šv. Kazimiero konkurso prerr 

vimas
Rugsėjo 8: Šilinė — Tautos šventė (šv. Kazi

miero parapijoj)
Rugsėjo 22: Pavasario šventė Lituanikoj (BL 
Spalio: Spaudos diena
Lapkričio 10: BLSąjungos jsteigimo minėjim;
Gruodžio 31: Naujųjų Metų sutikimas
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ai ETUVI Al MINI TAUTOS 
GENOCIDO DIENĄ"

Šio "ML" numerio

SERMüKSNIENÉ
Mielai ML skaitytojai bei rėmėjai širdingai dėkojame 
ir linkime geros sveikatos bei Dievo palaimos.

Administracija

BIRŽELIO 23 DIENĄ 
CHURRASCOS LAUŽAS, ŽAIDIMAI 

.DALYVAUJA JAUNIMAS 
TRADICINĖ BLB-nės GEGUŽINĖ

Rezervuokite vietas autobuse ir pietums 
Tel. 216-7880 • Ant. Rudys 

63-7344 - J. Tatarunas
_ _________ _______________________________

verčia kitus taip pat šaukti, kad Die- fUOS... 
vo nėra, tuo pačiu kaip tik aiškiausiai 
pripažįsta, kad, nori ar nenori, su Die
vu reikia skaitytis; ir kad ir kažin kaip 
norėtum Jo atsikratyti, negali Jo paša
linti, Jo sunaikinti. Betgi sąžinei butų 
daug lengviau, jeigu Jo tikrai nebūtų, 
ar Jis pranyktu, žūtų... Todėl, negalė
damas, patį Dievą pasiekti ir su Juo 
"susidoroti", bedievis komunizmas visti 
savo sadiškumu ir šėtoniška neapykan- dor.

sino

Taip užvardino savo informaciją Bra
zilijoj plačiausiai pasklidęs dienraštis 
O ESTADO DE SÃO PAULO birželio 
16 savo sekmadieninėj laidoj. Ir san- 
traukiniai atskleidė politinę bei religinę 
padėtį Lietuvos, rusų užimtos kartu su 
Latvija ir Estija 1940 m. birželio 15 
dieną.

São Paulo lietuviai šias liūdnas datas
— 45 metus Lietuvos užėmimo ir tau
tos išsklaidymo dieną - paminėjo įspū 
dingom ’pamaldom São Paulo katedrpj.

Štai, laisvėj plevėsuojanti Lietuvos 
Trispalvė kartu su Brazilijos žvaigždėta 
vėliava, nešamos jau čia gimusio lietu
vių jaunimo rankomis, lėtai žygiuoja 
pro gotiškai didingos katedros duris.
Vėliavas seka jaunimas, daugumoj tauti
niais rūbais, ir pamaldom pasiruošę ce
lebrantai — kunigai Pranas Gavėnas, 
Petras Urbaitis ir pačios katedros atsto
vas, kun. Antonio Helio Augusto Fer
reira.

Tuo tarpu jungtinis — brazilų CAN- 
TATE DOMINO ir bendras LIETUVIU
— choras, išsirikiavęs ant pakopų prieš
didįjį altorių, garsiai skelbia Kristaus __________ _
pergalę: Christus vincit, Christus regnat.. ta niršta ant Dievą tikinčiųjų ir Jį išpa-Sem mais ouvir 
Ir šioj didingoj katedroj šiandien skam
bės tik lotyniškos ir lietuviškos gies
mės (kurias išmoko ir brazilai choris
tai), diriguojami italų kilmės Mo. Sal
vatore Stavale ir mūsų Mo. Viktoro 
Tatarūno. Iškilmių prasmę aptarė, gies
mes pristatė ir jų eigą pranešinėjo Jo
nas Šermukšnis. Taigi: Furio Frances- 
chini'o Kyrie, Sanctus, Agnus Dei; J. 
Dambrausko Malda už Tėvynę; Cheru- 
bini'o Veni Jesu; Juozo Gaubo Avė 
Maria; G.F. Haendel'io Cantate Domi
no ir, susikaupimui po komunijos, bra- 
zilės advokatės padeklamuotas "ilgesys"
— tremtinio baisas iš Sibiro.

10,30 valandos Mišioms katedra pil
na žmonių.

Pamaldoms vadovavo Šv. Kazimiero 
lietuvių parapijos klebonas, kun. PrzGa- 
vėnas. Per pamokslą, jungdamas Evan
gelijos mintį apie Kristaus kuriamą D; 
vo karalystę, pabrėžė ir Šėtono nori 
sukurti karalystę — rojų žemėje. ; 
karalystė be Dievo — bedievių, Žeistų 
karalystė. Ir štai, — kalbėjo c/moksli- 
nrnkas, — tos karalystės kU'Zu nenuo
seklumas, trūkumas logiko.# jugštai 

nėr, o 
(ovoja, laiky-

Tikinčiųjų maldą užbaigė jungtinio 
choro jaudinančiai perteikta J. Dam
brausko "Malda už Tėvynę".

Gale, brazile advokatė, dra. Irma 
Helena Cardoso Alves de Oliveira jaut
riai padeklamavo "Ilgesio giesmę":
Oh. Qiuanto ė triste
O meu destino
Choro de

Terra amada, 
Patria linda, 
Terno e doce lar. 
Quero voltar, 
Ver-te ainda, 
Quero viver e amar.

Breve fugindo
Vai-se a vida; 
Triste sofrer.
Longe da Pátria 
Tão querida.

žįstančių — ir stengiasi juos sunaikinti. A voz do
Tai kaip tik čia tas tarp Dievo ir Sėto- Da minha terra em flor, 
no paslaptingos kovos laukas. Šis lau
kas — kiekvieno žmogaus širdis, ir vi
sas pasaulis. Jis tačiau išviršine ir net 
politine forma daugiau ir visu kovos 
žiaurumu šiandien atsiskleidžia komu
nizmo pavergtuose kraštuose. Ypač gi 
musų Tėvynėj, kuri yra vienintelė pil
nai katalikiška šalis /isoj nelemtoj So
vietų Sąjungoj. Taigi ypač Lietuva — 
Dievo ir Šėtono ka/alysčių kovos lau
kas. Ir du frontai/'Dievo fronte — 
daug kankiniųzKiaug heroizmo, daug
didvyriškumo pavyzdžių, ką amžiais mi Não quero aqui morrer, 
nés ne ti/ Lietuva, o ir visas pasaulis. 
Kaip r/ii pirmųjų krikščionybės am
žių Laikiniai.
^/etgi ar ši pasaulinio masto kova 

/jsibaigs? — klausėsi pamokslininkas.
— Ar dar ilgai ji tęsis? Ar nėra kokių 
prošvaisčių? -- Politikai narplioja susi
dariusius mazgus — ir daro išvadas. 
Mes čia, kaip ir mūsų broliai ir sesės 
Tėvynėje, nenuleidžiam rankų — kovo
jam ir viliamės. Kas tvirčiau palaiko 
mūsų įsitikinimus, tai kad, istoriniai 
žvelgiant, nei viena vergijos imperija 
ilgai neišsilaikė; o antra, kad Dievas 
yra žmonių istorijos Viešpats. Marija, 
iš Fatimos žvelgdama j Kremlių (o 
Jos žvilgsnis ėjo per Lietuvą), pareiškė: 
Galop mano Nekalčiausioj! Širdis trium

Ruošiantis minėjimui, buvo išleistas 
specialus (12 psi.) ML priedas portuga
liškai: "45 anos de Calvário de uma Na 
ção" ir Laisvojo Pasaulio Lietuvių Ka
talikų Kongreso MANIFESTAS. Leidi
niai buvo padalinti 400 Brazilijos vys
kupų, prašant pravesti "Maldos dieną 
už Lietuvą", valdžios organams, spau
dai ir kitų kolonijų atstovams.

Pačiam minėjime-pamaldose dalyvavo 
ir iš Los Angeles atvykę svečiai — 
Vladas Šimoliūnas ir Antanas Mikalajū- 
nas.

4

ir garsiai skelbia, kad Die^ 
prieš Jį visokiom gali or 
darni Jį didžiausia, tv:gausiai apsišar

 

vavusia galybe. Taig’/iors skelbiasi ne
tikį Dievą ir net n ^ia Jo egzistavimą,

Mielas skaitytojau, 
ar jau užsimokėjai 
ML prenumeratą?
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