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1986 SĄMONINGO TIKĖJIMO^METAI
JAV mokslininkai llR

APIE LIETUVOS TEISĘ I LAISVĘ R

Vienas mokslo židinys JAV-se yra 
Kongreso biblioteka. Čia yra bęne di- 
džiausiąs pasaulyje įvairių laikų knygų, 
dokumentų, žemėlapių, laikraščių rinki- E Í 
nys. Čia yra sutelkta daug mokslo žmo- 
niųr kurių uždavinys ne vien vadovauti j 
šios didžiosios bibliotekos tvarkymui, 
bet ir duoti įvairioms JAV vyriausybės 
įstaigoms patikrintus, faktais paremtus, 
moksliškai sudarytus atsakymus j išky- 
lančius klausimus.

Su šiuo mokslo židiniu yra surištas '
mums svarbus įvykis: Illinois kongresme-O 
nas Robert H. Mitchel (resp.) Kongreso 
bibliotekos specialistams pateikė klausi- 
mg: Kodėl JAV niekada nepripažino bru-^^^^tį 
talaus Sovietų Sąjungos dominavimo Lie-f|^^^^fx 
tuvoje, Latvijoje ir Estijoje". Taip jis -
pats apibūdino savo klausimą, apie jj 
pranešdamas Atstovų rūmų posėdyje, 
Kongreso bibliotekos tyrimų skyrius 
jam atsiuntė atsakymą.

Vytauto Didžiojo muziejaus rūmai ir sodelis, kur prie Nežinomojo kareivio pa
minklo vykdavo Vasario 16 minėjimai. Paminklas raudonųjų okupantų buvo nu
griautas ir sodelyje pristatyta komunistinių bonzų paminklai, o pastatas 
pavadintas istoriniu muziejumi. j. čikoto nuotrauka

"Sovietai Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
užėmimą įvykdė per keletą periodų tarp 
1938 m. rugsėjo mėnesio ir 1949 m. lie
pos mėnesio. Tuo metu (pirmame antro 
pasaulinio karo tarpsnyje) Sovietų Sąjun
ga skelbėsi esanti neutrali, bet tam tik
ruose svarbiuose dalykuose bendradar
biavo su nacių Vokietija. Slapti Vokieti
jos ir sovietų sąjungos nepuolimo pakto, 
pasirašyto 1939 m. rugpiūčio 22 d., pa
ragrafai numatė,kad Sovietai jungsis su 
Vokietija, užkariaujant ir pasidalinant 
Lenkiją ir taip pat Pabaltijo respublikas. 
Kitas slaptas Sovietų-Vokiečių susitari
mas pripažino tris Pabaltijo respublikas 
įeinančias f Sovietų įtakos sferą". Tuo 
pačiu metu Sovietų Sąjunga užpuolė neu
tralią Suomiją ir užgrobė suomių Kareli
jos pusiasalį.

Tai buvo istorinis kontekstas, kuriame 
įvyko sovietinė Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos okupacija. Tuo metu Vakarų demo
kratijose buvo stipri priešsovietinė viešo
ji nuomonė. Eiuvo žinių, kad Didžioji Bri
tanija svarstė Sovietų Sąjungos atakavi- 
mą ryšium su Sovietų vykdomų Suomi
jos užpuolimu. JAV viešoji nuomonė bu
vo labai kritiškai nusistačiusi dėl tų So
vietų teritorinių užgrobimų, įvykdytų 
susitarus su Vokietija. 1939 m. gruodžio 
2 d. prezidentas Rooseveltas paskelbė 
"moralinį embargą" JAV išvežamoms 
prekėms j Sov. Sąjungą.

1940 m liefaos 23 d., praslinkus kele-
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tui dienų po Sovietų įvykdyto Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos užgrobimo, valstybės 
sekretoriaus pareigas einantis Sumner 
Wells paskelbė formalų pareiškimą — gi
lų apgailestavimą (deploring) dėl Sovietų 
įvykdyto užgrobimo. Kitais metais prezi-' 
dentas Rooseveltas ir ministeris pirminin
kas Churchill is suformulavo Atlanto char- 
tos principus, kurie aiškiai atmetė tokius 
veiksmus, kaip Sovietų įvykdytas Pabalti
jo respublikų užgrobimas".

Ar Helsinkio susitarimai pripažįsta te
ritorines Sovietų Sąjungos ribas? Jeigu 
taip, tai kaip tai suderinama su JAV lini
ja nepripažinti Pabaltijos valstybių inkor
poravimo? Ar Helsinkio susitarimai ko
kiu nors būdu priešingi nepripažinimui 
Sovietų Sąjungos Pabaltijos valstybių sa- 
vinimosi?

Jungtinių Amerikos Valstybių priklau
symas Helsinkio galutinio akto susitari
mui (1975 m. rugpjūčio 1 d.) formaliai 
nedaro negaliojančiu ir nėra priešingas 
JAV politikai nepripažinti Pabaltijo vals
tybių sovietinės aneksacijos. Visų pirma, 
Helsinkio baigiamasis aktas nėra tarptau
tinė sutartis, bet susitarimas, kuris neturi 
priverstinių nuostatų. Nors šis susitari
mas dažnai apibūdinamas kaip teikiąs 
teisinį pripažinimą 1945 m. įvykusių sie
nų pasikeitimų, tačiau jis kalba ne apie 
"pripažinimą" ar "Įteisinimą" sienų, o 
bk apie jų "nepažeidžiamumą", tai yra

1 ....
to susitarimo signatarai atsižada jėga vyk
domų sienų pakeitimų.

Jungtinės Amerikos Valstybės laikosi 
diplomatinio pripažinimo Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos respublikų, kurios kiekvie
na turi savo pasiuntinybes Washingtone, 
kurių štabas ar pareigūnai yra paskirti 
tų nepriklausomų valstybių vyriausybių. 
JAV Valstybės departamentas turi tar
nautoją, kurio žinioje yra Pabaltijo vals
tybių reikalai ir kuris palaiko ryšius su 
tų valstybių atstovybėmis. Tas tarnauto
jas Valstybės departamente yra narys Eu
ropos skyriaus, o ne Sovietų skyriaus

Tai mums reikšmingas Kongreso bib
liotekos specialistu paruoštas dokumen-. 
tas. Mes esame dėkingi kongresmenui 
Michel už jo parūpinimą. Džiugu, kad 
jam pritarimą parodė ir Washington© 
Atstovų rūmai, savo posėdyje pritardami, 
kad šis sprendimas būtų išspausdintas 
"Congresional Record", kas ir buvo pa
daryta 1985 m. liepos 9 d.

Kalbant apie komunistų pagrobtą 
Lietuvą, prisimenant ir daugelį kitų jų 
pagrobtų kraštų, reikia prisiminti ir jų 
grobiamus žmones, net vaikus, "Reader' 
s Digest" rugpjūčio numery yra vieno iš 
to žurnalo redaktorių — John Barron 
straipsnis, smulkiai aprašąs, kaip komu
nistai Afganistane pagrobė apie 1000 
vaikų. Barron, nuvykęs j Afganistaną,

( Nukelta į 2 psL)
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LIETUVOS VYSKUPU IR VYSKUPI
JŲ VALDYTOJU ANTRASIS ŽODIS 
TIKINTIESIEMS, RENGIANTIS 
LIETUVOS KRIKŠTO JUBILIEJUI

(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Brangūs Lietuvos Katalikai?

3. Šiais Sąmoningo tikėjimo metais 
visose bažnyčiose bus dažniau sakomi 
kateketiniai pamokslai. Dėmesin
gai jų klausykitės, grjžę namo su artimai
siais juos aptarkite.

Didysis Lietuvos Švietėjas ir blaivin
tojas vyskupas Motiejus Valančius 1860 
m. aplinkraščiu rekomendavo kunigams 
visada, ypač per gavėnią, bažnyčiose aiš
kinti katekizmą. Jo nuomone, katekiz
mo aiškinimas yra viso religinio švieti
mo pagrindas. Ganytojas pabrėžė, kad 
religinio tamsumo, krikščioniškosios 
moralės pažeidinėjimų priežastis dažnai 
yra nepakankamas katekizmo aiškini
mas. Deja, ir šiandiena dalis katalikų 
nesuvokia tikėjimo tiesų grožio, la.Vkosi 
labai abejotinos vertės moraliniųjpažiu: 
rų todėl, kad yra primiršę katekizmą.

Pasitaiko katalikų jaunuolių, kuriems 
tėvui vaikystėje nesudarė sąlygų pasireng
ti Pirmai’, išpažinčiai ir 
komuną pašome it raginame tokius 
'jaunuolius šiais Sąmoningo tikėjimo me
tais pasirengti Pirmajai išpažinčiai bei ko
munijai ir įsijungti j praktikuojančių ti
kinčiųjų gretas. Nekrikštytus, bet kelią 
j tikėjimą suradusius, kviečiame priimti 
pirmąjį, svarbiausiąjį Krikšto sa
kramentą. Kreipktfės j jums prieinamus 
kunigus, — jie mielai jums padės.

Kurie ruošiatės santuokai, per ilgesnį 
laiką uoliai kartokite katekizmą, kad 
sąmoningai priimtumėte Santuo
kos sakramentą ir pasirengtumėte ka
talikiškai gyventi šeimoje. Sulaukę kūdi
kio, nevėluokite jam parūpinti Dėevo 
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malonės — neafįdėliokite Krikšto.
Tikintiesiems tėvams primename, ką 

yra nutarę popiežiaus vadovaujami II 
Vatikano Susirinkime vyskupai: "Šeima 
yra pirmoji visuomeninių dorybių, būti
nų kiekvienai visuomenei, mokykla. 
Ypač svarbu, kad krikščioniškoje šeimo
je, klestinčioje Santuokos sakramento 
malone ir pareigomis, vaikai nuo anksty
vu amžiaus būtų išmokyti pažinti ir gar
binti Dievą, mylėti artimągoagal Krikšto 
gautąjį tikėjimą" (Krikščioniškojo auklė
jimo deklaracija, 3).

4. Rengdamiesi Lietuvos Krikšto jubi
liejui, esame pasiryžę 1986 metų gavėnią 
skirti atgailai už nuodėmes tikėjimui.

Tikėjimas yra žvaigždė, nušviečianti 
kelią j Dievą. Tikėjimas atveria mums 
dvasinį, amžinąjį pasaulį, kurio dalinin
kai mes esame. Tikėjimas yra pirmoji iš 
trijų dieviškų dorybių. "Be tikėjimo ne
įmanoma pa-Rkėtr Dievui. Kas artinasi 
prie Diievo, tam būtina tikėti, kad jis 
yra ir kad ieškantiems jo atlygina", — 
skaitoma šv. Rašte (Žyd. 11,6).

Per Krikštą įsipareigojame tikėti ir 
mylėti Dievą, švenčiausioje Trejybėje 
vieną; tikėti, ko moko Katalikų Bažny-‘ 
čia, vengti visokių blogio vilionių, šį pa
žadą kiekvienais metais atnaujiname Di
dįjį šeštadienį, Velyknakčio Mišiose. Pri
imdami Sutvirtinimą, gauname malonę 
tikėjimą išpažinti, saugoti, pla
tinti ir ginti, taip pat vengti nuodėmių 
prieš tikėjimą, o kartu ir atgailoti už šias 
nuodėmes.

Religinių pareigų apleidimas, tikėji
mas burtais, klaidatikystė, tikėjimo atsi
žadėjimas, kova su tikėjimu — tai nu o- 
dėmės prieš tikėjimo dorybę. Šios 
nuodėmės.atitraukia mus nuo galutinio 
gyvenimo tikslo — mums skirto amžino
jo gyvenimo, atitraukia nuo amžinosios 
laimės šaltinio — Dievo, skurdina mūsų
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dvasinį gyvenimą, drauge apkartina ir 
žemiškojo gyvenimo, dienas. Jėzus Kris
tus įspėja: "Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: 
kiekvienas, kad daro nuodėmę, yra nuo
dėmės vergas" (Jn 8,34).

Todėl būtina atgailoti bei atsiteisti 
Dievui už dvasinį atšalimą, už jo garbės 
paniekinimą, už tuos, kurie patys pasu
ko dvasinės tamsos keliu ir kitus stengia
si juo vesti. Minėta intencija per gavėnią 
aukosime Kryžiaus kelią, Graudžius 
verksmus, pasninką bei visas gavėnios 
maldas. Tinkamai permaldavę Dievą, ga
lėsime tikėtis, jog atsigaivins tikėjimas 
mūsų pačių ir mūsų brangiųjų sielose. 
Juk tikėjimas — ne teorinis tiesų pripa-^ 
žinimas, bvisu žmogaus — proto, valios 
ir širdies atsiliepimas.

šv. apaštalas Paulius Tesalonikss 
krikščionims rašė: "Mes jaučiame parei
gą visuomet dėkoti, broliai, už jus Die
vui, ir tai teisinga, nes jūsų tikėjimas 
klestėte klesti" (1,3).

Broliai, seserys, brangūs tikintieji. 
Domėkitės Kristaus atnešta ir paskelbta 
dieviškosios šminties šviesa. Dievo ap
reikštos tiesos ilgesį junkime su atgaila, 
tada ir mūsų sielos patirs tikėjimo palai
mą. Amen.

(pasirašė) Lietuvos vyskupai ir 
vyskupijų valdytojai

Kaunas, 1985 m. lapkričio 11 d.
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smulkiai tą aprašė. Pasirodo, komunistai 
tame okupuotame krašte surinko vaikus, 
kurių tėvai žuvę, kitus dar tik kūdikius, 
kai kuriuos pagrobė tiesiai iš gatvės, ki
tus atėmė nuo tėvų ir, išgabenę į Uzbekis
taną, apgyvendino didžiąją jų dalį aptver
toje stovykloje prie Taškento. Ten per 
tris mėnesius vykdė jų indoktrinavimą, 
įrodinėdami, kad rusai ir afganistaniečiai 
tai tas pats, įtaigojo, kad jie grįžę j savo 
kraštą bus turtingi ir bus valdžioje. Mo
kė juos karate ir jujistu, buvo pri slinkti 
prie sargybiniu ir vartoti ginki ą.

Atrinkę 650 pažangesnių, nugabeno j 
Samarkandą ir ten apmokė, kaip vykdy
ti teroristinius veiksmus — padėti bom
bas, sprogmenis, kaip nudurti peiliu,kaip 
mėtyti granatas pro langus. Taip per 3 
mėnesius apmokę, pasiuntė atgal i Afga
nistaną vykdyti teroristinių ve.iksmų 
prieš patriotus laisvės kovotojus. Vienas 
jų, vardu Nairn, būvu patriotų atpažintas, 
painias nelaisvėn ir tą viską papasakojo 
korespondentui Barron. Tai tokias kruvi
nas priemones vartoja komunistai, ruoš
dami naujus janičarus savo užkariavi
mams. Juoz. Pr.

"DRAUGAS"
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AMERIKA SVEIKINA LIETUVĄ

JAV valstybės sekretorius George P. 
Schultz Vasario 16 proga atsiuntė Lietu
vos atstovui dr. Stasiui Bačkiui šį sveiki
nimą, rašyta 1986 m. vasario 6 d.: 
"JAV vyriausybės ir gyventojų vardu tu
riu garbę perduoti Jums sveikinimus bei 
nuoširdžius linkėjimus Lietuvos valsty
binės šventės proga. Lietuvos nepriklau
somybė, sutriuškinta ginklų jėga prieš 
46-rius metus, tebėra gyva kaip idealas, 
puoselėjamas lietuvių tautos drąsa, ryžtu 
ir moraline jėga'. Tos nepriklausomybės 
metinės tebėra pasididžiavimo bei iškil
mių akstinas. Nuoširdžiai jūsų —

George P. Shultz" 
i

SVETIMOS SPAUDOS PABIROS

Nijolė lenkiškai
Toronto lenkų laikraštis "Express 

Polski" sausio 27 d. laidoje rašo, kad 
Lenkijos pogrindyje greitu laiku bus iš
leista Nijolės Sadūnaitės knyga "KGB 
akiratyje". Šią vertingą knygą 1985 m. 
lietuvių kalba išleido Čikagos "Ateities" 
leidykla.

Lenkai Lietuvoje
Kitas Toronto lenkų laikraštis "Glos 

Polski" sausio 28 d. laidoje išspausdino 
straipsni apie lenkų padėtį Sovietų Sąjun
goje. Daugiausia vietos skiriama Lietu
vai. Salia žinomų faktų laikraštis rašo, 
kad 15 km nuo Vilniaus yra "Vilniaus 
sovchozas-technikumas", kur dėstoma 
lenkų kalba. Sis, sovchozas-technikumas 
augina ne tik galvijus, javus ir daržoves, 
bet ir gerus komunistus. Už tuos nuopel
nus ši institucija gavo raudoną vėliavą, 
kurią jai paskyrė komsomolas ir komu
nistų partijos centro komitetas. "Glos 
Polski" cituoja Krokuvoje leidžiamą po
grindžio laikraštį, kuriame rašoma, kad 
Lietuvoje esą 350-400 tūkstančių lenkų, 
Vilniaus mieste — 40°/o, Vilniaus, Aš
menos ir Švenčionių apskrityje — du 
trečdaliai. Dadgglenkų esą Kaune ir kai
muose tarp Kauno ir Vilniaus, šiuos kai
mus aprašęs A. Mickevičius ir H. Senke
vičius.

AUKA PRISIDĖK PRIE LIETUVIŠKOS 
SPAUDOS IŠLAIKYMO

MUSŲ LIETUVA 3

Čia lankų pogrindis suklydo. Visų 
prrma Ašmenos apskritis šiuo metu so
vietiniai Lietuvai nepriklauso. Antrai 
H. Senkevičiaus "Trilogijoje" aprašyto
ji lenkiškumo sala nėra tarp Kauno ir 
Vilniaus, bet j šiaurę nuo Kauno. Po 
1946 m. repatriacijos lenkų ten beveik 
neliko. Lenkų kalbą Vilniaus mieste re
tai galima išgirsti. Gatvėse vyrauja rusų 
kalba, o teatruose, koncertuose, sporto 
rungtynėse bei parodose — lietuvių. Pa
gal sovietų statistiką, kuriai nėra reikalo 
būti šiuo klausimu šališka, lenkų Lietu
voje yra žymiai mažiau.

"Žalgiris" Italijoje
Milano dienraštis "Corriere Della Se

ra" beveik pusę puslapių vasario 1 d.lai
dos paskyrė Kauno krepšinio komandai 
"Žalgiris" ir jos žaidėjui Arvydui Sabo
niui. Šis dienraštis Sabonį laiko geriau
siu šio meto krepšininku Europoje,nors 
"Žalgiris" rungtynes prieš italų "Simac" 
pralaimėjo 66:95/Žalgiris" taip pat pra
laimėjo antrąsias rungtynes prieš Tel-A- 
vivo "Macabi" 86:88.

Dėl šių Sov. Sąjungos čempiono pra
laimėjimų susijaudino, paprastai nedaug 
vietos sportui skiriantis Maskvos dien
raštis "Izvestia". Vasario 2 d. laidoje 
sporto specialistas S. Belov rašo: "Kar
toju, nieko baisaus neįvyko, tačiau iš 
pralaimėjimų reikia mokytis. Aišku, jei
gu "Žalgiris" tikrai trokšta žaisti baig- z • //meje .

Nepaisant šių pralaimėjimų, "Žalgiris" 
vis dar tebepirmauja. Tačiau žaidė vie
nomis rungtynėmis daugiau, negu antro
je vietoje esanti jugoslavų komanda "Gi
boną". Trečioje vietoje yra Tel-Avivo 
"Makabi". "Žalgiriui" dar liko -pžaisti 
trejos rungtynės, kurių paskutinės kovo 
13 d. prieš Madrido "Real".

Lietuvoje "Žalgirio" kovos yra gyvai 
sekamos. Rungtynių metu Lietuvos 
miestų gatvės būna apytuštės — žmonėš 
buriasi prie televizijos arba radijo apara
tų. Čia dar nepamirštama, kad lietuviai 
krepšininkai, savo krašto uniformose, 
kadaise yra laimėję Europos čempiona
tą. J.B.

VLIKO RYŠININKAS EUROPOS 
PARLAMENTE

VLIKO ryšininkas Europos Parlamen
te, inž. Adolfas Venskus lapkričio 14-15 
d. lankėsi Strasburge, kur jis tarėsi su ei
le Parlamento narių, įskaitant Dr. E.

........... ........................ ................. III

PARDUODAM E
AUTOMOBILIAMS

LIPINĖLIUS - Adesivos 
SKYDELIUS su grandinėlėmis 
Chaveiros com emblema Vytis.

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJ

Klepsch, Otto von Habsburg ir M. Ponia- 
towski (Prancūzijos liberalų Partijos ly
deriu). Venskus buvo painformuotas, 
kad Pabaltijo kraštų problemos ir toliau 
bus keliamos šioje svarbioje institucijoje. 
Pastaruoju metu, Europos Parlamento 
sesijose, be minėtųjų asmenų, pavergtų 
tautų klausimais pasisakė Europos Partet 
mento Liberalų ir Demokratų grupės na
rys V. Bettiza (PLI Italija), J. Mallet 
(SDU, Prancūzija), bei F.L. von Stauffen 
berg (CSU, V. Vokietija).

Lapkričio 14 d. K. D. grupės pirminin
ko Dr. E. Klepsch'o pasiūlymu, buvo pri
imtas biudžetas V. Vokietijoje veikian
čioms lietuvių, latvių, estų ir vengrų gim
nazijoms paremti (250,000 ECU sumojėj 
šį klausimą energingai parėmė K.D. gru
pės nariai Dr. H. Aigner ir I. Friedrich 
(CSU, V. Vokietija). Pasiūlymas priim
tas 280 balsų. (1985 mokslo metų pra
džioje Vasario 16 gimnazijoje, Huetten- 
felde buvo 94 mokiniai, latvių gimnazi
joje - 60, ir vengrų 270). (ELTA)

NAUJA INFORMACIJA APIE 
LIETUVIUS POLITKALINIUS

Apie poetą Gintautą Iešmantą savait-, 
raštyje Commonweal (N.Y., 1985.X.4) 
praneša "Amnesty International" veikė
ja Mary Pentcheff, kurios grupė (42,JAV 
stengiasi jam padėti. Nepaisydamas nuo
latinių bausmių, jis teberašo. Po dešim
ties dienų bado streiko, jis buvo prievar
ta pamaitintas ir pasiųstas j sunkų darbą 
nepaprastame šaltyje. Praėjusių metų 
liepos mėnesį KGB vėl tardė Iešmantą ir 
jo šeimą. "Amnesty International" nariai 
būgštauja, kad jam gręsia baudžiamosios 
stovyklos psichiatrinė ligoninė. Ragina
ma jam rašyti šiuo adresu:

SSSR
RSFSR Moskva 
uvht5110/0 VS-389/36 
IEŠMANTAS, Gintautas 
Union of Soviet Socialist Repu
blics

Biuletenis USSR News Brief (1985. 
IX. 15,30; X.15) informuoja apie kitus 
politinius kalinius. Baliui Gajauskui, ku , 
ris dabar yra ypatingo režimo stovykloje 
VS-389/36-1, atimta teisė pasimatyti su 
savo artimaisiais. Šių metų gegužės mene 
sį Viktorui Petkui pirmą sykį po dviejų 
metų leista pasimatyti su savo žmona. » 
Liepos mėnesiui baigiantis, dabar nutrė- 
mime esantis Antanas Terleckas gavo 
mėnesį atostogų. Jam buvo teista iš 
Magelano rajono apsilankyti Vilniuje 
ir dalyvauti savo brolio laidotuvėse. Mė
nesiui pasibaigus, jį paliko Vilniuje, nes 
jam reikėjo eiti j ligoninę. Dabar jis jau 
išėjo iš ligoninės, bet, dėl nežinomų 
priežasčių, tebėra Vilniuje. (ELTA) 

■u m. u i— nu» n tn«> im

9 Kas bėga nuo lietuviškos spau- 
dos, bėga nuo savo tautos



mOsųlietuva
................................................- '■

NR. 11 (1950) 1986.111.20

MOTERŲ KAMPELIS
Veda: Janina Valavičienė

Esame pačioje Gavėnioje. Kaip žino
te, senais lietuviškais papročiais Gavė
nios metu nebuvo valgoma mėsos. Žmo
nės griežtai laikėsi pasninko — nevalgy
davo mėsos ištisas 40 dienų, beto veng
davo ir visokių pasilinksminimų, šokių 
ir 1.1. Užtai turtingas., maistu pertekęs 
velykinis stalas savaime pateisina. Perei
ta savaitę gavau, laišką iŠ p. A.L. (prašė 
pavardės,neminėti), kuri tarp kitko ra
šo: “atsimenu, kad dar vaikystės laikais 
musų namuose ant Velykinio maistu ap
krauto stalo buvo padėtas taip pat ir do 
delis mazurkas. Norėčiau pkklausti ar 
žinote mazūrko kilmę ir jei turite, gauti 
jo receptą“... Kadangi esame tikrai jau 
šv. Velykų išvakarėse, tai mielai atsaky
siu p. A.L. Mazurkas yra prašmatnus ve
lykinis pyragas, kuris buvo kepamas 
daugiausia senovėje, dvaruose. Tai len
kiškos kilmrés tradicinis velykinis pyra
gas, dažnai buvo kepamas ir musų mo
čiučių ir senelių. Sudėtis mazurko yra 
gana gausi ir skonis labai geras. Štai jo 
vienas iš daugelio receptų:

Karališkas Mazurkas
370 gr. sviesto 
370 gr. miltų 
120 gr. cukraus 
120 Migdolų 
Vienos citrinos trinta žievelė 
4 virti tryniai 
1 žalias trynis 
truputį druskos.
Patepimui: Uogienės ar marmelados.

Gerai ištrinti sviestą, pridėti virtus 
trynius, trinti toliau, pridėti žalią kiauši
nio trynj, cukraus, citrinos žievelės (tar
kuotos) smulkiai sukapotus migdolus, 
viską labai gerai išmaišyti ir padėti šalto
je vietoje (j šaldytuvą) maždaug valan
dai laiko. Du trečdalius šitos tešlos iško
čioti 1-2 cm. storumo sluoksniu, padėti 
atit sviestiniu popierium išklotos skar
dos. Iš likusios tešlos padaryti pieštuko 
storumo “de-šrytes“ ir išdėlioti juos ant 
apatinės tešlos, darant nedidelius kvadra
tėlius. Patepti viską su kiaušinio tryniu ir 
kepti karštoje orkaitėje apie 20 m i n. Su- 

_ piaustyti pyragą kvadratėliais ir pridėti 
j juos bent kokios uogienės. Štai it gavo
si mazurkas. Pamėginkite padaryti ši$B 
pyragaitj. Radau šitą receptą labai senoje 
lietuviškoje valgių knygoje “Kuchnia 

f DR. PAULO ŠLEPETYS f
CIRURGIA PLÁSTICA 

ESTÉTICA E REPARADORA 
LIPOASR RAÇÃO

Rua Augusta, 2,709 — Conj. 32 
Fone: 881-8077 - Hor. 12-18 h.

KALBAMA LIETUVIŠKAI

Litewska" lenkų kalboje, kuri buvo spaus
dinta daugiau negu prieš 100 metų. Mie
la p. A.L. ar patenkinau Jūsų notą — 
Salia kumpių, kalakuto, margučių ir ki
tokių velykinių skanėstų, padėkite ir ši
tą pyragaitj — mazurką, bus kažkas nauL 
jo, ypatingo ir... skanaus.

Lin&smų Švenčių visiems.

ROZALIJA MUSTEIKIENĖ BUTRI- 
MAVIČI0TĖ

Kovo 11 dieną, antradienio 5 valan
dą, nutrūko Rozalijos Musteikienės Bu- 
trimavičiūtės beveik 80-ties metų gyve
nimo siūlas. Ji ilgai sirguliavo, visuomet 
su meile slaugoma dukters Veronikos, 
o pastaruoju laiku sunkiai sirgo ir mirė 
"de insuficiência Cardiaca-respiratória".

Rozalija kilimu seinietė, Brazilijon 
atvyko, 1931 metais. Pradžioje gyveno 
Mookoje, o vėliau — pastoviai apsigyve
no V. Zelinoje, Rua Inhagapi, 375.

Buvo uoli Maldos Apaštalavimo narė, 
atsidavusi žmona ir motina, labdaringa 
bet kam, bet kada.

Ji buvo ypatingai pamaldi ypač Roži
nio maldai, gyvenime ir ligoje. Rožinis 
buvo jos rankose, kaip neišskiriamas gy
venimo draugas.

Liūdesy paliko sūnų Klemensą — eko
nomistą, dukrą Veroniką — modistę, 
anūkus — Arnaldą, Rapolą, Augustą ir 
proanūkius.

Buvo palaidota V. Alpina kapinėse, 
viename skiepe su vyru Kazimieru, miru
siu prieš 9 metus. Taip mirtis dar kartą 
juos sujungė — ir žemėje, ir, kaip tiki
mės, ir laimingoje Amžinybėje.

“Corpore presente“ šv. Mišias atlaikė 
kun. Petras Urbaitis, šeimos namuose, 
pagal Velionės pačios paskutinę valią.

I trumpą laiką (nes buvo palaidota 
tą pačią mirties dieną) susirinką apie 
80 gerųjų kaimynų — giminių ir bičiu

fTuV.OCACIA E IMÓVEIS 
EDSON DEOMKINAS

.Direito CIVIL - Dir. CRIMINAL ||| COMPRAS - VENDAS -

TRABALISTA FONE: 449-4379 ADMINISTRAÇÃO DE BENS 
Horizonte, 213 - Conj., 2 • Vila Sacadura Cabral • S. André

lių. Mišių laiku — p. Mo. V. Tatarūnui 
vadovaujant — buvo sugiedotos kelios 
tradicinės giesmės, o ir “Viešpaties An
gelas“, visuomet jausmingas ir mielas 
betkuriam tikram lietuviui, nes prime- 
na gražias tradicijas Lietuvoje.

7-tos dienos Mišios buv kovo 17-tą, 
7-tą valandą, V. Zelinos, Šv. Juozapo 
bažnyčioje.

Kitos gedulingos pamaldos bus Petro 
Perkumo Namuose ateinančio pirmojo 
mėnesio penktadienį, balandžio 4-tą 
dieną, 20 valandą; o 30-tos'dienos Mi
šios bus balandžio 13-tą, 8 valandą, Šv. 
Kazimiero parapijoje.

Šeima nuoširdžiai dėkoja gausiems 
laidotuvių dalyviams ir tikisi susilaukti 
Rozaliją atmenančių per 3 skelbiamas 
pamaldas, bei ateityje.

PETRONĖLĖ PALIVONIENÉ
Buvo gimusi 1901 - Liepos 9 d. Alytaus 
apskr. Jieznu km. Atvažiavo su šeima j 
Braziliją 1927 metais. Gyveno Bom Re
tiro iki 1934 metų, iš ten persikėlė j Vi
la Belą, kur išgyveno ligi paskutinės va
landos.

Uoliai dalyvavo V. Zelinos parapijos 
mišiose, pareggimuose, buvo šv. Juoza
po Bendr. ir Maldos Apaštalavimo , Mot. 
Draugijos narė, linksmo būdo, mėgdavo 
dainuoti ir giedoti.

Prieš 12 metų daktarai pripažino dia
betą, ir ligos pasekmės po truputį ją var
gino. Rečiau įstengdavo išeiti ir į bažny
čią nueiti, susilpnėjo visaa kūnas, bet 
dvasiniai stipriai laikėsi, ketvirtadienį 
13 d. po pietų atsigulė pailsėti ir užmigo 
amžinai.

Buvo pašarvota V. Alpinos kapinių 
šermeninėje ir tose kapinėse 14 dieną 
palaidota.

Nuliūdime liko duktė Helena, anū
kas Francisco, anūkė Vanda su šeima ir 
kitos giminės.

7-tos dienos Mišios atlaikytos V. Zfeli- 
nos bažnyčioje, 18 dieną — i9:30 vai.

Dievas tesuteikia jai amžiną ramybę.
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LIETUVIŲ PRIĖMIMAS ACHÉ 
INDUSTRIJOJE

Šių metų kovo mėnesio 3 dieną 
ACHÉ Laboratórios Farmacêuticos S.A. 
surengė savo patalpose lietuvių koloni
jos São Paulyje atstovams iškilmingą 
priėmimą, kurio proga šios įmonės direk
torius ir akcininkas Sr. Victor Siaulys 
panaudojo lietuvių katalikų vyskupo 
Ekscelencijos Pauliaus A. Baltakio, D.D., 
O.F.M., ypatingam pagerbimui jo lanky
mosi metu pas Brazilijos lietuvių kolo
nijas. Šiuo įvykiu São Paulo lietuvių kor 
lonija turi daug kuo pasididžiuoti, ne- 
vien tik pakvietimo intencija, pager-' 
biant kolonijos garbingą svečią, bet taip 
pat apsilankymu didelėje industrijoje/ 
kuri atvykusiems svečiams sukėlė daug 
įspūdžių, kaipo lietuvių vaikų darbo ir 
nepaprasto pasisekimo vaisius pasiektas 
vienoje iš svarbiųjų Brazilijos pramonės 
sričių.

Vienas iš ACHÊ vaistų industrijos 
steigėjų 1966 metais buvo lietuvis Jonas 
Siaulys su savo dviem sūnumis, iš kurių 
pirmasis Viktoras pasitiko svečius kaipo 
šio priėmimo šeimininkas, o antrasis, 
Antanas, yra medicinos daktaras, dai>*« 
giau pažįstamas lietuvių kolonijos tarpe.

ACHÊ vaistų industrija per 22 metų 
savo veiklos laikotarpį išaugo j didelio 
maštabo įmonę, kuri šiandieną užima 
vieną iš pirmųjų vietų tarpe kitų 400 
šios srities industrijų. Kaip žinia, Brazi
lijos vaistų gamyboje didžiausią ir svar
biausią vietą užima užsienio kapitalo 
firmos, kai tuo tarpu ACH ė bendrovės 
kapitalas yra išimtinai nacionalinis, 
šiuo metu ACHÉ industrija yra įsikūru
si šalia Dutros kelio j Rio de Janeiro 
70.000 rrr sklype, kur 1973-76 metų 
laikotarpyje pasistatė dideles, moderniš
kas ir stilingas patalpas, kurių arkitek- 
toniškas projektas buvo laimėjęs São 
Paulo Internacionalinės Arkitektūros 
Parodoje 1973 metais pirmą vietą.Šian
dieną industrijos patalpos užima apie 
30.000 rrr statybos ploto, pramatant 
padidinti jo praplėtimą iki 50.000 m, 
kur jau šiuo metu yra vykdomi statybos 
darbai. Šiais metais ACHÊ industrijoje 
dirba 700 tarnautojų ir darbininkų, ku
rių socialiniam aprūpinimui įmonės di
rekcija turi įrengusi visus moderniško 
fabriko patogumus, jų tarpe ir pagal 
paskutinį žodį įtaisytą valgyklą, kurios • 
patalpose taip pat ir šio priėmimo sve
čiams buvo surengti pietūs.

Kaip tik čia, pirmą valandą dienos 
metu ir prasidėjo priėmimo programa. 
Svečius pasitiko ir juos vaišino patsai 
priėmimo šeimininkas, Viktoras Siaulys. 
Po to, vyko išsami ir per keletą valandų 
užsitęsusi įvairių fabriko ir įmonės sky
rių vizitacija, kurios metu lankytojai 
buvo supažindinti su pačiais moderniš- 
kiausiais vaistų gamybos procesais ir

MŪSŲ LIETUVA

mašinomis. Taipgi buvo aprodyti bran
gūs laboratorijų įrengimai, supažindin
ti juose dirbanti aukšto profesinio lygio 
tarnautojai, mokslinio tyrimo skyriai, 
sandėlių ir administracijos patalpos. 
Daug daugiau vietos ir laiko reikėtų pa1 
skirti, negu kad šio straipsnio ribos gali 
leisti, kad būtų galima skaitytojams per
duoti visas tas žinias, kurias lankytojai ' 
patyrė, paskubomis žygiuodami iš skyC 
riaus j skyrių per šio milžiniško fabriko 
patalpas ir įrengimus.

Pasibaigus ACHÊ fabriko apžiūrėji
mui, lankytojai buvo surinkti j direkto
riaus kabinetą, vėliau j foto laboratoriją, 
kur nusitraukė kartu su p. Viktoru Šiau
lių. Pabaigai visi dalyviai buvo pakviesti 
susurinkti j ACHÉ įmonės auditoriją, 
kur priėmimo šeimininkas tarė savo žo
dį, atsisveikindamas su savo svečiais. P. 
Viktoras šiaulys pratarė susirinkusiems 
labai reikšmingus žodžius,kurie turėtų 
būti pavyzdys ir paskatinimas daugeliui 
jnūsų kolonijos gyventojų, kurie, laikui 
bėgant ir kuriantis geresnėmis gyvenimo 
sąlygomis, atšalsta savo tautiniame susi
pratime ir pasitraukia iš kolonijos gyve- • 
nimo. . 7

*

Savo kalbos turinyje tarpe kitų sveiki
nimų, p. Viktoras Siaulys pareiškė, jog 
jis labai aukštai vertina čia esančių lietu
vybės darbą, ir kad jis pats, nors ir visą 
valandą pavėlavęs, taip pat įsijungia j 
šios veiklos gretas. Prisimindamas savo 
jau mirusį a.a. tėvą, jis pareiškė, jog ve
lionis kartu su juo būtų laimingas, jeigu 
būtų galėjęs pasidalinti drauge čia besi
randančių ACHÊ industrijos svečių min
timis ir jausmais. Šie p. Viktoro jausmin
gi žodžiai buvo palydėti labai širdingais 
esančių svečių rankų paplojimais. Iš sve
čių pusės, priėmimo šeimininkui padė
kojo, tardami savo žodžius B LB Pirmi
ninkas p. J. Tatarūnas ir Lietuvių Sąjun
gos Brazilijoje Pirmininkas p. Aleksan
dras BumblisL.

Šiame ACHÊ industrijos priėmime 
dalyvavo šie lietuvių kolonijos São Pau
lyje asmenys: kun. Pranas Gavėnas, pre
latas Pijus Ragažinskas, Jonas ir Vera 
Tatarūnai, A. Bumblis, A. Petraitis, Al-' 
girdas ir Halina Mošinskiai, Kazys ir Al
bina Ambrozevičiai, Henrikas ir Janina 
Valavičiai, Carlos Galeckas ir Coman
dante col. Alberto Siaudžionis.

Henrikas Valavičius
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PASTABOS DĖL APSILEIDIMO

Vienas iš geriausių atsitikimų mūsų 
lietuviškoje kolonijoje, tai Jo Ekscelen
cijos Vyskupo P. Baltakio apsilankymas. 
Vyskupas P. Baltakis su savo specialia 
misija atvyko labai lauktu laiku. Tai Lie
tuvos Nepriklausomybės paskelbimo 
data — Vasario 16-ji. Jo apsilankymo 
metu buvo suruoštos mūsų kolonijoje 
įvairūs pagerbimai bažnytinėse ir šiaip 
viešuose paminėjimuose.

Pirmas įvykis buvo São Paulo lietuvių 
katalikų Bažnyčios 50 metų sukaktis 
nuo jos pirmojo pašventinimo. Toliau 
ėjo visa eilė įvairių parengimų, kuriuose 
visur dalyvavo mūsų aukštasis svečias 
Vyskupas Baltakis.

Visų tų iškilmių metu vis tik pasiro
dė lietuvių apsileidimas atnešęs neigia
mą reiškinį. To apsileidimo priežastis 
yra ta, kad nebuvo pasiekti geresni re
zultatai mūsų kolonijoje.

Pirmomis organizuotų iškilmių dieno
mis neigiamai atsiliepė pavyzdžiui, kad 
ir toks įvykis. Nepasi rodymas mūsų ko
lonijoje kadaise taip gražiai ir gyvai vei
kusių Lapos ir Vila Anastazio lietuvių 
tarpe, kada jie taip gražiai veikė visą eilę 
metų, dirbdami buvusio Dr. J. Basanavi
čiaus Vardo mokyklos būrelyje.

Į pirmąsias iškilmes Vasario 16-'sios 
dienos paminėjimą j Vila Zelina atvyko 
tik vienas lietuvis P. Pipiras ir buvo nu
stebintas, kad daugiau nei vieno lietuvio 
nesurado iš Lapos ir Vila Anastazijos ra
jono. Ir to viso pasėkos buvo ne kas ki
tas, kaip neleistinas apsileidimas.

Kunigas Petras Rukšys man taip pat 
pasiskundė, kad jis išsiuntinėjo apie 100 
pakvietimų mūsų kolonijos inteligentams, 
kad jie dalyvautų organzuotose iškilmė
se. Ir išjų, dėl to paties aelemto apsilei
dimo, nei vienas nepasirodė.

Tokie nelemti apsileidimai labai ken
kia lietuviškam darbui ir jų reikia kiek 
galima daugiau vengti.

Tokios patrijotinės šeimos kaip Žar- 
kauskų, Vilučių bei Putvinskių šeimos 
jokiu būdu negali teisintis apsileidimu, 
kurie kenkia geram lietuviškam vardui,

Stasys Vancevičius
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LIETUVIAI IMIGRANTŲ PARODOJ ’

Kovo 14 su visom iškilmėm buvo ati
daryta X-toji Kultūrinė Imigrantų Paro
da Bienal Parodų rūmuose. Tikimasi, 
kad apie pačią Imigrantų kultūrinę pa
rodę, joje lietuvių stendą ir lietuvių an
samblių programą teks pasiskaityti vė
liau. Čia tik.keli įspūdžiai patį atidary
mo vakarę.

Po atidarymo formalumų ir įvairių 
kalbų, atsivėrė durys parodoj dalyvau
jančių tautų prisistatymui. Pirmiau išė
jo iššauktos tautų grupės, paskui viena 
pora (ar dvi) iš kiekvienos tautos. O tų 
tautų. São Paulo — gal vienas iš nedau
gelio miestų, kur gyvena ir gražiai sugy
vena įvairių tautų ir rasių žmonės. Tad 
ir pasipylė: Alemanha (Vokietija), Ara
bija, Bolivija, Čilė, Estija... kiekviena sa
vo tautiniais rūbais ir sveikindama gau
sią publiką savo manierom. Kiekvienai 
porai visi plojo, bet ypač tie tautiečiai, 
kuriems ta pora atstovavo. Lietuvių (jau
nimo) atrodė daugiausia, nes jie plojo 
ir garsiai šaukė LITUÂNIA.

Kas šiemet buvo ypatingo, ir tikrai 
jaudinančio, tai išimtinas lietuvių “ketu
rių kartų pagerbimas“.

Pasibaigus tautų prisistatymui, šven
tės rengėjo, pulkininko Barcellos praneš
ti ir pristatyti, ant scenos išsirikiavo 
ŠIMONIAI: proanūkai, anūkai; vaikai, 
seneiiai-tėvai Ona ir PetraS'ŠIMONIAI. 
Už jų foną sudarė “Nemuho“ šokėjai, 
vadovaujami Šimonių anūkės, Silvanijos 
Bendoraitytės-Machado. Tuoj orkestras 
užvedė Lietuvos Himną, kurį visi lietu
viai giedojo. Nors šis paskutinis numeris 
pasirodė kiek improvizuotas ir Himnas 
užvestas greitesniu, negu mums įprasta, 
tempu, bet visa tai buvo labai įspūdinga. 
Lietuva prissstatė visų tautų akivaizdoj 
visiškai išimtinoj formoj ir spzvisu savo 
tautiškumu — su savo žmsTiėm, tauti
niais rūbais, su LietuykfTautos Himnu. 
Tad padėka irp^tpa šios manifestaci- 
Lzrorganizatoridms, ypač gi p. Aldonai 

Zvalavičienėi, lietuvių stendo rengimo
7 vadovei.

/ NAUJAS ADVOKATAS

Kovo 6 dieną Palacio das Conven
ções do Anehmbi rūmuose 576 teisės 
studentai (Faculdade de Direito de 
Guarulhos) gavo teisės fakulteto baigi
mo liudijimą. Aktas buvo iškilmingiau
sia tradicinė teisėjų-profesorių ir teisi-

SKAKfiS

Los Angeles, Kalifornijoj, lietuvių tau
tinių šokių vienetas SPINDULYS, įkur
tas ir vadovaujamas Onos Razutienės,

DU KLAUSIMAI LAIKRAŠČIO SKAITYTOJUI
1. AR ATNAUJINOTE ML PRENUMERATĄ ?
2. AR NETURITE GIMINIU - DRAUGŲ, KURIEMS 

GALĖTUMĖTE UŽSAKYTI M.L. ?
• «

Kultūrines Imigrantų Parodos dalyvė ponia MARIJA REMENČIENĖ 
prie savo rankdarbių praeitu metu parodoje. Nuotr. P. Rukšio

1986 m. vasario 8 d. vakare šv. Kazimie
ro parapijos salėje salėje pravedė gražų 
pasirodymę-koncertę. Buvo pilna salė 
atsilankiusių, susėdusių prie švariai už
tiestų stalų. Po koncerto — vaišės su lie
tuviško stiliaus blynais, kugeliais, rūkš- 
čia grietine ir kitkuo.

ninku manifestacija "toguuti" teisėjai 
ir juodais ilgaskverniais (tartum kunigų 
sutana) habitais nauji advokatai ir advo
katės... Po kelių kai betoj u (kurių kalbos 
nebuvo galima suprasti, ar net absoliu
čiai nesigirdėjo ir, bendrai, niekas nesi
klausė), vyko visų laukiamas aktas. Kiek
vienas baigusysis iššaukiamas vardu ir 
pavarde; raudona “pelerina“ apsisiautęs 
Fakulteto Rektorius kiekvienam užde
da (ir tuoj vėl nuima) keturkampę raudo
ną magistrato kepuraitę, o skirtingi pro
fesoriai įteikia diplomą. Milžiniška salė 
sausakimšai pilna žmonių — namiškiai, 
giminės, draugai. Kaip kas išmano, taip 
išreiškia savo sveikinimus naujam advo
katui: ploja, šaukia, švilpia...

Pabrėžtina tik naujųjų advokatų prie
saika: “...Virš visko, pasižadu ginti lais
vę, be kurios jokia teisė negali išlikti, ir 
dar mažiau teisingumas; o be laisvės nie
kad nebus taikos“.

Tarp naujų advokatų buvo ir vienas 
lietuvis — Ivo Gavėnas, kun. Pr. Gavėno 
brolvaikis.

Naujajam juristui sveikinimų ir geriau
si linkėjimai.

RAŠO IŠ LOS ANGELES
LOS ANGELES “SPINDULYS“ 

SKRIS | PIETŲ, AVI E RIKĄ

Dalis šio “Spindulio“ tautinio viene
to, visi apsirėdę puikiais lietuvių tauti
niais rūbais, visi jauni — pasiruošę iš
skristi j Pietų Ameriką, koncertuoti tenai 
gyvenantiems lietuviams. Vienam asme
niui kelionė kainuos apie tūkstantis do
lerių, ne visi tiek atliekamų pinigurturi, 
todėl “Spindulys“ šiuo ir kitais koncer
tais renka pinigus, juos deda į būsimos 
kelionės sąskaitą. Manoma, į Pietų Ame
riką skris apie 40 jaunų “Spindulio“ na
rių.

Tokia kelionė bus pradėta 1986 m. 
birželio mėn. 30 d. ir baigsis liepos mėn. 
19 d. Toks tvarkaraštis:

Los Angeles — São Paulo, Brasil nuo 
birželio 30 d, iki liepos 6 d.

São Paulo — Montevideo, Uruguay 
nuo liepos 6 iki liepos 9 d.

Montevideo — Buenos Aires, Argenti
na nuo liepos 9 d. iki liepos 13 d.

Buenos Aires — Rio de Janeiro, Brasil 
nuo liepos 13 d. iki liepos 18 d.

Rio de Janeiro — Los Angeles, Califor- 
nia liepos 18 d. A|girdas Gustaitis

A. SLIESORAITIS - G. BACELIS

AUTO POSTO
N. & DAS GRAÇAS LTDA.

Rua Chavantes, 211 
Pari - Tel. 93-6294 
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PAGERBIMO PIETOS MOKOJE

Šių metų kovo 9 dieną B azilijos Lie
tuvių Bendruomenės valdyba surengė 
pagerbimo pietus Lietuvių Sąjungos Bra
zilijoj patalpose, Rua Lituânia, 67.

j šio pagerbimo pietus susirinko dide
lis būrys tautiečių, užimdami visas salės 
patalpas.

BLB-nės valdybos pirmininkas, p. Jo
nas Tatarūnas, atidarydamas pagerbimo 
aktą, sukvietė j prezidiumą S-gos p-ką 
p. Al. Bumblj, preH P. Ragažinską, Lie
tuvių Kalbos ir Kultūros PUC universite
te koordinatorę p.H. Mošinskienę ir dės
tytojus p. Janiną'Valavičienę, p. H. Va
lavičių, p. Alf. Petraitį ir p. Liuciją Jode- 
lytę Butrimavičienę.

"Su pasididžiavimu, — kalbėjo p.pir- 
mininkas, — šiandien įteiksime pažymė
jimus trims studentams baigusiems perei
tais metais PUC universitete lietuvių 
kalbos ir kultūros kursą. Turime paste
bėti, kad tai pirmutinis ir vienintelis uni
versitetas Pietų Amerikpj, kuriame dės
toma lietuvių kalbos ir kultūros kursas".

Kurso baigimo diplomą gavo Onutė 
Paula Tatarūnaitė, Betina Bacelytė ir dr. 
Clovis Almir Vital de Uzeda. Apie šį 
pastarąjį p.pirminmkas kalbėjo: "Nors 
jis nėra lietuvių kilmės, bet buvo geriau
sias studentas ir išėjo su aukščiausiais 
pažymiais. Tai tikrai svarbus pavyzdys, 
ypač gi tiems lietuviams, kurie nesidomi 
savo tėvų ir senelių kalba". Ir, ypatingo 
pagerbimo ženklan, buvo pakviesta p. 
J. Valavičienė jam prisegti lietuvišką vė
liavėlę. Dr. Clovis, susijaudinęs padėko
jo, tardamas kelis lietuvių kalbos žodžius

"Kitas tautietis, ir ne taip jaunas, ke- 
\turių gražių dukterų tėvas, kuris domi

si lietuvių kalba, tai d r. Antanas Šaulys^ 
ištvermingas kurso lankytojas. Jis, gy
dytojas, taigi turintis daug darbo, vistik 
randa laiko mokytis lietuviškai. Jis tik
rai vertas gilios mūsų pagarbos". Sąjun
gos pirmininkas p. ALBumblis buvo pa
kviestas jam prisegti lietuvišką vėliavėlę.

Buvo dar pagerbti: kurso koordinato
rė p.H. Mošinskienė ir dėstytojos p. J. 
Valavičienė ir p. Liucija J. Butrimavičie- 
nė — puokštėmis gėlių, o dėstytojai p. 
Alf. Petraitis ir p. H. Valavičius — lietu
višku kaklaraiščiu.

Tęsdamas pagerbtuvių 
ninkąs kalbėjo: "Pereitas

p. pirm i- 
is Lietu- ,

vos vardas skambėjo kartu su musų 
Globėjo Šv. Kazimiero 500 metų mine 
ties paminėjimu. Sunku išvardinti kiek 
tų paminėjimųpparuošė kun. Pranas 
Gavėnas. Ne tik tarp religinio elemento, 
g ir augštuose inteligentų sluoksniuose 
skambėjo São Casimrra, o Santo litua- 
no. Paveikslų konkursas, paminėjimas 
Instituto Historico e Geográfico sesijo
je, katedroj, Literatūros akademijoj ir 
kitose intelektualų sferose, šv. Kazimie
ras buvo paminėtas kaip lietuvis ir Lie
tuvos Globėjas. Be to, kun. Pr. Gavėnas 
parašė šv. Kazimiero biografiją, kuri 
taip pat plačiai pasklido ne tik tarp vys
kupų ir kunigų, bet ir tarp kitų intelek
tualų, Brazilijoj ir užsienyje.. Brazilijos 
Lietuvių Bendruomenė už visus šiuos 
nuopelnus, kaip vienam iš žymiausių 
lietuvių visuomenininkų 1985 metais, 
paskyrė garbės pažymėjimą". Ir pakvie-( 
tė p. Alf. Petraitį tą pažymėjimą įteikti.'

"Antras mūsų šios dienos apgerbtasis 
— Henrikas Lošinskas Alves. Gimęs Vila 
Beloje, lankęs Vytauto Didžiojo lietuvių 
mokyklą, tapo rašytoju (parašė virš 30 
veikalų įvairiom temom), įvairių rašyto
jų antologijų kūrėju. Kelis kart premijuo
tas, užėmęs atsakingas pareigas kaip As
sociação Paulista de Críticos de Artes 
pirmininkas, São Paulo Istorijos akade
mijos sekretorius, dabartinis Centro Cul
tural Francisco Matarazzo Sobrinho kul
tūrinis direktorius ir, nepaskutinis daly
kas, ML em português nuolatinis bend
radarbis.

Jo pastangomis keli lietuviai buvo pa- 
gerbtrWazilijos akademikų parengimuo,- 
se: paminėtinas ypač buvęs Lietuvos kon
sulas Povilas Gaučys, kuriam Teatro Mu-

- nicipal iškilmingoj sesijoj buvo įteiktas 
garbės diplomas už vertimą j lietuvių 
kalbą svarbiausių Brazilijos poetų jo iš
leistoje knygoje Lianų Liepsna. 7

Už nuopelnus ir pastangas garsinti 
Lietuvos vardą intelektualų tarpe, jam 
taip pat BLB-nė skiria Garbės pažymė
jimą". Diplomą įteikti buvo pakviestas

4

prel. Pijus ■Ragažinskas.
"Šiandien — tęsė savo kalbą p. pirmi

ninkas — Vila Zelinos Lietuvos aikštę 
puošia gražus Imigrantų Lietuvos Lais
vės paminklas. Jo pastatymo garbė ten
ka Archyvo ir Muziejaus komisijos pir
mininkei, p. Aldonai Valavičienei. Tai 
pusantrų metų ištiso darbo ir ryžto,var
go ir didelio pasiaukojimo vaisius. Sis 
paminklas amžinai liudys mūsų, išeivių, 
meilę savo tėvynei, mūsų viltį Lietuvos 
nepriklausomybės atgavimu ir ypač pri
mins šio krašto gyventojams, kad ten to
li, Europoje, prie Baltijos jūros, yra ša
lis, vadinama Lietuva, kuri, nors sveti
mų užimta, alsuoja gyvybe ir laisvės 
troškimu".

B LB—nė, įvertindama toki didelį lie
tuvybės darbą, paskyrė p. Aldonai Va
lavičienei Garbės pažymėjimą, ir jj įteik
ti pakvietė jos vyrą Joną Valavičių, jos 
didelį talkininką šėame darbe.

"Gerai būtų, — baigė iškilmingą aktą 
BLB-nės pirmininkas, — kad tokį pager
bimą suruoštume kiekvienais metais, 
nes tie mūsų tautiečiai, kurie savo dar
bu ir pasiryžimu skleidžia Lietuvos var
dą šiame krašte, yra verti visos mūsų 
kolonijos pagarbos". t

Gausių ovacijų palydėjęs, p. Jonas 
Tatarūnas dar viešai padėkojo BLSąjun- 
gos Valdybai už nemokamai užleistas 
patalpas šiam parengimui irtos pačios 
Sąjungos-Alianęos narėms, kurios atėjo 
Bendruomenei j talką pietus suruošti. 
"Dėkojam taip pat jaunimui ir visiems, 
kurėe prisidėjo prie šio parengimo. Vie
nybė yra stiprybė. Stenkimės palaikyti 
vienybę mūsų kolonijoj — ji bus nau
dinga mums ir mūsų Tėvynei".

Stasys Vancevičius
Už lletuvlikę knygų Ir 

lietuviai tiek daug kovojo Ir 
kentėjo. Dabar lletuvlika kny
ga stovi Ir dulka kioskų lenty
nose, laukdama, kol kas jų 
nupirks.

KULTŪRINIS KAZIMIERINIS FONDAS—

j 1. Kazimierinių Metų Ruošos komitetas........... ..
t 2. N.N. Poeto Venancijaus Ališo atminčiai.............
t 3. Šv. Kazimiero p-ja T.Jono Bružiko, SJ, atminčiai 

: 4. Kun. Dr. J. Prumskis MUSU LIETUVAI .
■; 5. ladv.Grigienė (USA) Marytės Bumblienės

: 6. S. Paulo "Palangos" skautai

A. SLIESORAITIS - G. BACELIS

AUTO POST©
ITAPEMA LTDA.

Ėst. Velha Ric-SP. Km.84 
Jaeareí - tèí. 51-4963

. . Cr. 1.000.000

.. Cr. 5.000.000

.. Cr. 1.000.000
. . . Cr. 2.240.000
ii . .Cr. 557.000
.. Cr. 200.000
. Cr. 2.000.000

. . Cr. 1.000.000
, . Cr. 50.000
. Cr. 500.000

Cr. 50.000

7. Aig.Baužys a^a. Jfibzo Baužio atminčiai
8. Antanas Gaulia MŪSŲ LIETUVAI
9. Vaclovas Kontautas......................

■ 10.G. Bačelio ir A. Sliesoraičio vardu
— -41' .

11 N. N. a.a. Juozo Karpavičiaus atminimui
PAGERBKIME SAVO MIRUSIUOSIUS
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MUSŲ ŽINIOS
DARBAS JAU PRADĖTAS

Ši© "ML" numerio
GARBĖS LEIDĖJAS

B. Liet. B-nės Vaidybos pastangos at
gaivinti Sanpaulyje Lietuvišką Mokyklą 
buvo sėkmingos. Susidomėjimas lietuvių 
kalba yra gyvas. Užsiregistravo 53 moki
niai, kurie buvo suskirstyti j 5 grupes. 
Visos grupės jau pradėjo darbą.

Pamokos vyksta Vila Zelinoje Jauni
mo Namuose šia tvarka:

Petras Šimonis
Mielam ML-vos skaitytojui bei platintojui 
širdingas ačiū už parama ir bendradarbiavimą.

ML redakcija ir administracija

T e
I grupė — šeštadieniais 10 vai. su mokt.

Otąvio Rutkausku Machado.
ii gripe — šeštadieniais 10 vai. su mokt.

Lucia Banyte (mažųjų grupė)
III — šeštadieniais 10:45 vai. su mokt.

Nilą Guzikauskaitė Cilišauskiene.
i V — šeštadieniais — 15 vai. su mokt.

Silvija Bendoraityte Mahcado.
V — ketvirtadieniais vakare 19 vai. su 

prel. P. Ragažinsku ir mokt. Magd.
Vinkšnaitiene (kalba ir lietuvių kultūra).

Jeigu dar kas norėtų lankyti lietuvių 
kalbos pamokas, gali kreiptis tel.63.73.' 
44 ir gaus tuo reikalu visas informacijas.

J. Tatarūnas
B. L.B-nės Valdybos p-kas

CNBB APIE LIETUVIU VYSKUPĄ

Brazilijos Vyskupų Konferencijos 
(CNBB) biuletenis NOTICIAS, leidžia
mas Brazilijoj, vasario 27 d. laidoj Brazi
lijos vyskupus informuoja ir apie lietu
vius belankantį vysk. P. Baltakį: "Bispo 
para Lituanos visita Brasil". Jį pristato 
kaip neseniai Popiežiaus išrinktą ir pa
skirtą "asmeninės lietuvių išeivių diece
zijos vyskupu ir pamini jo ganytoji nes 
vizitacijos programą "per šias 19 dienų".

RUOŠIANTIS JUBILIEJUI

Kovo 7, penktadienį, ?/. Zelinoj, Ra
movėj, įvyko pirmasis Lietuvos Krikšto 
6 šimtų metų Jubiliejaus centrinio ko
miteto posėdis, jau aptartas Lituanikoj,

rą, jos dabartinę padétjjjúos kviesti , 
nors kartkartėmis d^/vauti lietuviškose 
šventėse.

su besilankančiu vyskupu. Posėdy daly
vavo beveik visų organizacijų pirminin
kai ar jų atstovai. Kun. Pr. Gavėnas, ap
šauktas vykdomojo komiteto pirminin
ku, pristatė gan išsamų veiklos planą. 
Kad kiekvienas turėtų galimybės ramiai 
su pristatytu pianu susipažinti, jį aps
varstyti, pakritikuoti, patobulinti, ir 
prie jo įgyvendinimo sąmoningai ir akty
viai prisidėti, buvo nutarta jį paskleisti 
tarp tautiečiu kartu su ML. Balandžio 
4 šaukiamas platesnis posėdis, j kurį or
ganizacijų pirmininkai įsipareigojo pa
kviesti dar kitus du ar tris asmenis (ar 
daugiau), kurie galėtų stoti j vykdymo 
darbą, šio susirinkimo peržiūrėtas, pa
tobulintas ir priimtas planas bus viešai 
paskelbtas ir turės pradėt galioti.

VERBUOTI LIETUVIŲ KILMĖS 
JAUNUOLIUS

Nemažai lietuvių kilmės jaunimo yra 
baigę augštuosius mokslus ir daugelis jų 
užima šioje šalyje augštas ir atsakingas 
vietas. Jiems visiems labai naudinga pa
žinti savo "šaknis", o jie gali daug pasi
tarnauti mūsų Tėvynės išlaisvinimo at
žvilgiu. i

Tad reikia tokius asmenis "surasti" ir 
sų jais užmegzti santykius: jiems siunti
nėti "ML em português", informacijų 
apie Lietuvą - jos istoriją, kalbą, kultu-

BLB-nė galėtų pasirūpinti tokių asme
nų - adresyną.

Tad siųskite tokių asmenų adresus 
BLB-nės vardu: Rua Juatindiba, 28 — 
03124 SAO PAULO, SP.

NAUJAS AVIACIJOS KAPITONAS

Ričiardas Merani, mūsų kolonijoj ge
rai pažįstamos Brunos Kemeklytės Me
rani sūnus, Manaus, Amazonijos sosti
nės, aviacijos bazėje praktikuojantis 
kaip civilinės aviacijos lakūnas, buvo pa
keltas aviacijos komendantu. Dabar jis 
gali savistoviai vaidyti ir didžiausius ke
leivinius bei prekinius orlaivius.

Ričiardas, motinai mirus neaiškiose 
aplinkybėse, o tėvui esant psichiniam li
goniui, liko senelės Onutės Kemeklienės 
globoj. Su laiku ir pati senelė tapo reika
linga globos (ir Čiuvinskai ja rūpinosi 
iki jos mirties). Vaikinas, likęs vienas, 
nesukklupo gyvenimo kryžkeliuose, o 
prasimušė j gyvenimą, parodydamas tik
rą lietuvišką atsparumą, kaip buvo jo 
motina Bruna. Išėjo aviacijos mokyklą, 
lavinosi skraidyboj — ir tapo komendan
tu.

Lieka sveikinti šį lietuvių kilmės jau
nuolį, dar jauną, o pasiekusį aukšto 
laipsnio vietą.

liŽSI MOKĖJO UŽ "ML"

Anelė BAUŽIENE Cz$.200,00
Magdalena JURGELEVI

ČIENĖ
LuizŠLIKTA
Juozas ŠLIKTA
Julius MEKŠĖNAS
Jonas MASYS

Cz$. 150,00
Cz$.150,00
Cz$. 150,00 
Cz$. 150,00 
Cz$.200,00

Salomea PAULIUKONIE-
NÉ Cz$. 150,00

Vytautas NARBUTIS Cz$.150,00 
Jonas JAKATANVISKI Cz$.150,00 
Antanas DUTKUS Cz$.150 00 
Ona LISAUSKAITĖ

LESSA Cr. 180.000
Juozas LISAUSKAS Cr. 200.000
Monika DAMKAUSKAS Cr. 150.000

MŪSŲ LIETUVOS PRENUMERATĄ 
GALIMA UŽSIMOKĖTI TAIP PAT V. 

. ZELINOS PARAPIJOS KLEBONIJOJ
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