
te'

METAI
nr: 43 (1982)£ SEMANÁRIO -1986 - LAPKRITIS - NOVEMBRO 2?D.<z.2,50 Rua Juatindiba,28 - Parque da Moóca - 03124 SÃO PAULO, Tel.273-0338 8

1986 SĄMONINGO TIKĖJIMO

LAPKRIČIO 23-ji
Su begaliniu džiaugsmu prisimenu 

1988 m. laimingas Tėvynės dienas,ypač 
Lapkričio 23, kuomet išėjo pirmas įsa
kymas organizuoti I-jį pėstininkų pulką. 
Tai buvo musų visų ypatingas jausmas, 
kadangi nuo tos dienos jau turėjome re- 
guliariųlietuviškos kariuomenės dalinį, 
kuris pasiliks mūsų Tėvynės ir kariuo
menės istorijoje, kaip laisvės Simbolis, 
nes nėra laisvės ir nepriklausomos Vals
tybės, kuri neturėtų savo reguliarios 
kariuomenės. Visi savanorių būriai bu
vo inkorporuoti j reguliarios kariuome
nės dalis, kur buvo tęsiamas organizuo
tas Tėvynės gynimo darbas.

Reikėjo apginti Tėvynę nuo skaitlin
gų priešų, kurie grasino vėlei pavergti 
mūsų jaunutės Tėvynės laisvę.

Visi kariai gerai žinojo kokie sunku
mai jų laukia, nes Lietuva buvo priešų 
apsupta iš visų pusių kaip plėšriųjų žvė
rių. O ką mes turėjome nuo tu visų prie
šų apsiginti? Maisto neturėjome, nes vo
kiečių ilgametė karinė okupacija nualino 
ir galutinai nuteriojo visą kraštą. Ginklų 
taip pat neturėjome. Vienintelis ir svar
biausias ginklas buvo tik begalinė Tėvy
nės meilė su pasiryžimu geriau mirti, bet 
niekam daugiau nebevergauti. Visi gerai 
pažinojome vergiją kurioje vergavome 
Rusijos imperijos carams, daugiau kaip 
šimtą metų. Suprasdami laisvės svarbu
mą, gynėme ją visomis jėgomis, daugu
ma aukodami net savo gyvybę.

Laisvoje Tėvynėje kiekvienais metais 
Lapkričio 23čią vykdavo ypatingos apei
gos prie Nežinomojo Kario Kapo, Karo 
Muziejaus sodelyje, kur nežinomojo ka
reivio kaulai buvo atgabenti iš Tėvynės 
laukų — tai kario, kritusio kovoje begi
nant Tėvynę nuo bolševikų ar kitų už
puolikų.

Dabar Tėvynėje to Nežinomojo Kario 
Kapas yra okupantu išniekintas ir sunai
kintas, taip pat Karo Muziejus ir kitos 
mūsų Tėvynės relikvijos. Tame skaičiuje 
ir Ląšsvės Varpas, kuris skambindavo, 
didžiųjų švenčių proga, ypač Lapkričio 
23-čia,ją. Varpo aidai pasiekdavo kiekvie
no lietuvio širdį:

O, SKAMBINK PER AMŽIUS
VAIKAM LIETUVOS:
TAS LAISVĖS NEVERTAS, KAS 
NEGINA JOS.
Varpas, kuris skambindavo Karo Mu

ziejaus bokšte, buvo padovanotas Siau
rės Amerikos lietuvių išeivių.

JBrazilijos lietuviai turėtų imti pavyzdį 
iš S. Amerikos lietuvių ir perleisti LIE
TUVOS FONDUI Brazilijos Lietuvių Są
jungos valdomą turtą, kuris susideda iš 
trijų pastatų ir kurie iki šiolei netarnau
ja savo paskytimui kolonijoje. Tie pasta
tai buvo pastatyti bendromis jėgomis ir 
lėšomis visų lietuvių, švietimo ir kultūri
niams kolonijos reikalams. Sąjunga turė
tų nedelsti, nes šis reikalas yra netik Są- 
jungps, bet visos kolonijos garbės klausi
mas. Nėra naudos tęsti tbliau to turto 
valdymą, be tikslo ir be prasmės.

LIETUVOS FONDAS S. AMERIKO
JE YRA VISO PASAULIO LIETUVIU 
FONDAS, PAVERGTOS TĖVYNĖS VA
DAVIMUI.

Visi lietuviai laisvame pasaulyje šią su
kaktį mini su didžiausia pagarba mūsų 
Tėvynės kariams, savanoriams ir pirmūn 
nams, nes jie yra įrašyti mūsų širdyje ir 
mūsų istorijoje kaipo Lietuvos Laisvės 
DIDVYRIAI.

GARBĖ IR PADĖKA VISIEMS KO
VOTOJAMS, IŠKOVOJUSIEMS TĖVY
NEI LAISVĘ IR NEPRIKLAUSOMYBĘ

Kapitonas Juozas Oiuvinskas
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LIETUVIU BENDRUOMENĖS DELE 
GACI JA JAV VALSTYBĖS DEPARTA 
MENTE

Iškilus visai eilei aktualiu politinių 
klausimų, PLB valdybos atstojai, kartu 
su JAV LB Krašto valdybos atstovais, 
š.m. liepos mėn. 18 d. lankėsi JAV 
Valstybės Departamente. Dalyvavo 
PLB vaidybos pirm. Vytautas Kaman- 
tas, pirm, pavaduotojas dr. Tomas Re- 
meikis, JAV LB Krašto vald. pirm. Al
gimantas Gečys ir JAV LB Kr. vald. 
ryšininkas Washingtone Algimantas Gu- 
reckas. Delegaciją priėmė Pabaltijo ir 
Vengrijos skyriaus vedėjas Terry Snell 
ir Valstybes Departamento teisės pata
rėjas James G. Hergen.

Pagrindinė pkalbių tema lietė JAV- 
ių Pabaltijo kraštų okupacijos nepripa
žinimo politiką ir jai kylančią grėsmę 
iš galimų vadinamų "karo nusikaltėlių" 
deportacijų j Sovietų Sąjungą. LB atsto
vai teigė, kad pabaltiečiai negali būti 
deportuojami į Sovietų Sąjungą, nes tai 
nesiderina su nepripažinimo politikos 
esme. Nors Kongreso įstatymas tuo rei
kalu labai suvaržo vyriausybės rankas, 
buvo teigta, kad įstatyme deportacijų 
atveju yra išeitis, kuri derinasi su nepri
pažinimo politika. Valstybės Departa
mento atstovai sutiko suošia argumen
tacija ir pažadėjo tuoj pat susisiekti su 
OSI įstaiga. Sutarta, kad šiuo reikalu 
LB taip pat palaikys ryšį su Teisingu
mo Departamentu. Buvo iškelta nauja 
galimybė, kuri gali duoti šiokių tokių 
vilčių apkaltintiesiems pabaltiečiams iš
vengti deportacijų j Sovietų Sąjungą. 
PLB šį klausimą toliau vysto.

Pokalbyje buvo paliesti ir kiti klausi
mai. Valstybės Departamentas pasiža
dėjo išsiaiškinti priežastis kodėl yra da
romos kliūtys iš JAV vyriausybės pusės 
Lietuvos žmonėms, ypač kultūrinei in-
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teligentijai, viešėti Amerikoje. Buvo pa
stebėta, kad technologinės srities specia
listams nedaromos jokios kliūtys vykti
Amerikon, kai tuo tarpu kuiturininkams 
yra taikomi kitokį standartai. Valstybės 
Departamento atstovai užtikrino, kad 
šis reikaias yra nuodugniai peržiūrimas.

LB delegacija išreiškė susirūpinimą 
dėl prie Rygos įvykstančios "privačių 
asmenų" konferencijos, kurioje dalyvau
ti žada aukšti JAV paeeigūnai, nes tai ir
gi pažeistų nepripažinimu politiką. Deja, 
šis klausimas yra išspręstas: JAV delega
cija ten dalyvaus, įskaitant aukštus parei
gūnus. Latviai buvo Valstybės Departa
mento dėl šios konferencijos iš anksto 
atsiklausti ir sutiko neprotestuoti jei 
tam tikros sąlygos bus išpildytos. Lietu
vių Bendruomenės delegacijų šį fait 
accompli negalėjo pakeisti, todėl 
išreiškė susirūpinimą, kad JAV vyriausy
bės atstovų pažadai latviams būtų pilnai 
išpildyti.

Reikia pastebėti, kad tokie JAV vy
riausybės veiksmai kelia rimtą susirūpi
nimą ką reiškia Amerikos nepripažini
mo politika. Pribrendo laikas tuo klausi
mu pasiaiškinti ne vien tik su Valstybės 
Departamentu, bet ir su estų bei latvių 
politinėmis vadovybėmis. Deja, nežiū
rint turimų Pabaltiečių Santalkos rėmų 
(iš kurių PLB yra išjungta), šis klausimas 
nebuvo kolektyviai spręstas.

Tolimesniame pokalbyje buvo iškel
tas Čikagoje gimusio Vytauto Skuodžio 
reikalas, įteikiant atitinkamus dokumen
tus ir pakartotinai prašant Valstybės De
partamento siekti įkalinto Vytauto 
Skuodžio išleidimo į laisvę iš Sovietų 
kalėjimo ir leidimo jam su šeima atvykti 
į JAV. Taip pat vėl primintos Viktoro 
Petkaus ir kitų lietuviukai inių sunkios 
bausmės ir jiems reikalinga pagalba sie
kiant jų laisvės. Prašyta jų klausimą kel
ti Vienos konferencijoje lapkričio mėnesį

Dar buvo kalbėta apie Ignalinos bran
duolinės energijos jėgainės okup. Lietu
voje pavojų lietuvių tautai ir prašyta 
JAV siekti tarptautinėje plotmėje sau
gumo standartų užtvirtinimo.

Lietuvių Bendruomenės atstovai taip 
pat dalyvavo tą pačią dieną Valstybės 
Departamente ambasadoriaus Zimmer
man sukviestame pasitarime Vienos kon 
ferencijos reikalu.

SANTYKIAI SU KITOMIS TAUTYBĖ 
MIS

Konferencijos dalyviai pasisakė, kad 
reikia kalbėtis su visomis tautybėmis, su 
kuriomis turime bendrų interesų. PLB 
Visuomeninių Reikalų komisija pasiūlė 
PLB valdybai priimti pareiškimą dėl Lie
tuvos — Lenkijos santykių sienų atžvil 
giu ir dėl išeivijoje spausdinamų žemėla
pių sienų žymėjimo. Tie pareiškimai bus 
paskelbti vėliau.

VILNIAUS ARKIVYSKUPIJOS 
KLAUSIMAS

PLB Visuomeninių Reikalų komisija 
mano, kad Vilniaus arkivyskupijos klau
simo kėlimas pilnai derinasi su 600 me
tų Krikščionybės Lietuvoje minėjimo 
tikslais. Sis klausimas yra keliamas jau 
daugelį metų. Sutarta reikalą toliau pa
laikyti aktualiu.

JAV RESISTANCE INTERNATIONAL 
VEDĖJAS LIETUVIU INFORMACI
JOS CENTRE

Albert Jolis, Resistance Internatio
nal Amerikos skyriaus vedėjas, besiruoš
damas Vienos konferencijai, lankėsi Lie
tuvių Informacijos Centre rinkdamas 
literatūros ir archyvinės medžiagos jo 
vedamos organizacijos informacijos sta
lui.

JAV skyrius Resistance Internatio
nal sutiko kelti Vytauto Skuodžio,kaip 
Amerikos piliečio, bylą Vienos konfe
rencijos metu. Jie taipqjat pažadėjo 
naudotis Lietuvių Informacijos Centru 
paruoštais duomenimis apie Lietuvos 
Helsinkio grupės narius. Iš plataus Lie
tuvių Informacijos Centro nuotraukų 
archyvu, p. Jolis atrinko disidentizmo 
vaizdų, kuriuos taip pat įtrauks j jų sta
tomą parodėlę.

MŪSŲ LIETUVOS PRENUMERATĄ 
GALIMA UŽSIMOKĖTI TAIP PAT V. 
ZELINOS PARAPIJOS KLEBONIJOJ.

CIRURGIÕES DENTISTAS
Dr. Jonas Niciporciukas
Dr. Paulo R. Niciporciukas

Rua Cap. Pacheco Chaves, 1206 ■ io and
V. Prudente - Fone: 273-6696
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ANTANAS DUTKUS

Lietuviai Emigracijos Brazil
Paminėti — 

ILHA DAS FLORES 
Gėlių Sala

Esant lengvoms išvažiavimo sąlygoms, 
lietuviai masiniai plaukė Brazilijon iki 
1930 m. į pakilusią emigracijos bangą 
Lietuvos valdžia nereagavo, leido tai 
bangai išsilieti po visą kraštą. Nebuvo 
daroma mažiausia važiuojančio atranka, 
jokie paaiškinimai nebuvo duodami 
apie naujus l$raštus. Važiuojančio nie
kas neklausė kodėl jisai važiuoja, kur 
važiuoja ir ką jisai veiks nuvažiavęs te
mokėdamas tik savo gimtosios žemės 
vagas versti? Na, ir važiavo — ir luoši 
ir raiši. Kas negalėjo sudaryti, pggai rei
kalavimus, pilno savo šeimos narių sąs
tato, "skolinosi" pas gimines, draugus 
ar pažįstamus. Niekas, o niekas emig
ruojančio nesiteiravo kokį jisai amatą 
moka, ką nuvykęs į svetimažemę yra 
pasiruošęs dirbti ir, bendrai, ar dar su
geba kokj nors naudingą darbą atlikti? 
Net su fiziniais trukumais galėjaideng- 
vai išvažiuoti, nes sveikatos liudijimus 
parūpindavo emigracijos bendrovių 
agentai. Lietuvis buvo tiesiog stumia
mas iš savo krašto. Tai buvo savo šalies 
piliečių išpardavimas.

Nuo 1926 iki 1930 metų, iš Lietu
vos persikėlė Brazilijon apytikriai,apie 
50 tūkstančių lietuvių. Du trečdaliai jų 
buvo išgabenti į fazendas, kur, pagal 
pasirašytas išvykstant iš Lietuvos sutar- 
tir, emigrantas privalėjo išdirbti du me
tus, o po šito "stažo", turėjo teisę ir 
galėjo palikti fazendą, laisvai pasirinkti 
gyvenvietę ir, pagal savo sugebėjimą 
verstis kuo tik norėjo. Tačiau atsirasda
vo ir tokių, kurie dėl įvairių sumetimų, 
net apgaulingų veiksmų, neišvykdavo 
drauge su kitais, pasilikdavo mieste,ne
atlikę savo "stažo ’ fazendose. Bet jų 
niekas nejieškodavo. Iš bendro skai
čiaus emigrantų, nesutištų su sutarti
mis, buvo jų trečdalis. Tai daugumoje 
viengungiai, savo lėšomis atvykę.
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ANDRIUS VISTELIS-VIŠTELIAUSKAS 
(Žiūr. "Mūsų Lietuva" Nr. 36 (1975)
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Jau laikas raškyti kavą

Pirm i e j i žingsniai 
naujojoje žemėje

Pirmas imigranto kontaktas su nau
jąja tėvyne — jos žmonėmis, žeme,gam
ta ir vietos papročiais, — buvo IIha das 
Flores (Gėlių Sala). Tai stebėtinai gra
ži, Guanabaros įlankoj, gamtos apdo
vanota atogrąžų sala, arti Rio de Janei
ro miesto, kuris taip pat vadinamas 
"nuostabiuoju". O Guanabara, vietos 
indionų tarme, vadinasi "Juros krūtis". 
Vykstantieji su darbo sutartimis įvai
rių pasaulio kraštų emigrantai būdavo 
islaįpindami ir saloje apgyvendinami 
kelioms dienoms, kol Imiįracijos de
partamento valdininkai sutvarkydavo 
jų paskirstymą į fazendas — milioninei 
kavos plantacijas. jg
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Reikia gerai išvėtyti.

PARDUODAM E
AUTOMOBILIAMS

LIPINĖLIUS - Adesivos 
SKYDELIUS su grandinėlėmis 
Chaveiros com emblema Vytis,

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJ

Atrenkam pirmajai rūšiai.

Pereitame šimtmety prasidėjus ir vis 
didėjančiam imigrantų plūdimui į Bra
ziliją, Ilha das Flores saloje buvo pasta
tyti Imigracijos Rūmai — imigrantų pri
ėmimo ir patikrinimo punktas. Čia su
talpinama būdavo apie du tūkstančiai 
naujų ateivių. Pravažiuojantiems laiki
niems gyventojams valdžia įtaisė reika
lingiausius žmogaus gyvenimui patogu?' 
mus, būtiniausius sveikatos apžiūrai 
įrengimus ir religiniams aptarnavimams 
įtaisus. Liuoslaikiui praleisti ir studijų 
bei žaidimų aikštės ir salės taip pat su
darė bendros paskirties Imigracijos Rū
mų kompleksą. Išbuvę nustatytą laiką 
ir po atliktų visų formalumų, emigran
tai išskirstomi j fazendas, kur, pagal pa
sirašytas sutartis, (nors tų sukakčių nie
kuomet jie neskaitė), kur privalėjo iš
dirbti du metus, ir tik po to gauna lais
vę ir teisę aptikti dvarą.

Jau nuo išvykimo dienos iš llha das 
Flores, prasideda tikrieji Emigranto var
gai.

Kas vyko savo lėšomis, — važiavo lais
vai kur išmanė. Ne visi emigrantai būda
vo sulaikomi Saloje. Daugelis jųjų važia
vo į rajoninius imigracijos punktus, — 
São Paulo ar kitus estadus, kur taip pat 
būdavo apgyvendinami ir po visų biuro
kratiškų atliktų patikrinimų, traukiniais 
išveŽiojami nauji krašto gyventojai j ka- 
vynus, prižiūrėti ir nuimti ekspertui "ža 
liojo aukso" derlių.

Bus daugiau
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Aurelija Balašaitienė
AČIŪ TAU, NEPAŽĮSTAMOJI DALIA

1986 m. rugpjūčio mėnesio populia
riojo "Catholic Digest" pirmajame pus
lapyje stambiomis raidėmis minimas Lie 
tu vos vardas. Verčiu viršelį atgal ir ma
tau turinio sąraše pirmą straipsnį, pava
dintą "Hill of Crosses". Autorius. Dalia. 
Skaitau trumpą, bet giliai nuotaikingą 
straipsnį su dviem spalvotom iliustracn 
jom, taip ryškiai pagaunančiom kryžių 
"mišką", jokioje kitoje pasaulio šalyje 
neužtinkamą retenybę.

Dalia rašo apie savo ir savo dukros 
slaptą kelionę aplankyti gimines vieną 
lietingą, niūry Vilniaus rytą. Iš kiekvie 
nos eilutės dvelkia susirūpinimas ir seki 
mo baimė. Toliau paslaptinga kelionė 
automobiliais už Vilniaus miesto ribų. 
Pro šalį bėgo miškai, ežerėliai ir eglės. 
Staiga prieš akis iškilo ‘ kvapą užiman
tis vaizdas su tūkstančiais mažu ir dide
liu kryžių ant kalnelio, kuris žiemą kaip 
tik tiktu pasivažinėjimui su rogutėmis7. 
Bet rogutėmis nebūtu vietos, nes visas 
kalnas, kiekvienas colis yra padengtas 
kryžiais ir mažomis koplytėlėmis, pada
bintomis rožiniais, škaplieriais ir šven
tais paveikslais7.

Toliau Dalia pasakoja, kad tai nesa
ma kokio nors muziejaus. Tai gyvybe 
pulsuojanti vieta, kurioje rarldasi dieną 
ir naktj besimeldžiančios žmonių mi- • 
nios, jauni ir seni, su malda ir padėkos 
giesme Viešpačiui. Vaikštinėdama su sa
vo dukra kryžių kalno papėdėje, ji pa
sijuto susivienijusi su tais, kurie nugalė
jo persekiojimu baimę ir j tą šventą vie
tą suneša savo maldas bei savo kentėji
mų naštą.

Dalia rašo, kad pirmieji kryžiai toje 
vietoje atsirado 1831 m., o kalnas ypa
tingai išgarmėjęs po antrosios sovietinės 
okupacijos 1944 m. Ilgainiui kryžių 
skaičius didėjo, ypač 1955-1957 m. lai
kotarpyje, kai iš Sibiro pradėjo masiniai 
grįžti tremtiniai. 1961 metais komunis
tinio režimo įsakymu visi kryžiai buvę 
išrauti ir sunaikinti, bet tai nesustabdė 
žmonių ir iš po nakties vėl atsirado nau
ji kryžiai, kaip grybai po lietaus. Paga
liau 1975 m. kryžių kalnas yra paliktas 

ramybėje, nes komunistinė santvarka 
nepajėgė kovoti su tikinčiųjų dvasios jė
ga:

Lankytojos sustpjo ties nežinomo 
skulptoriaus Rūpintojėliu. Joms atrodė, 
kad mediniame veide spindėjo meilė ir 
akyse — ašaros.".. Aš pagalvojau, kad 
tai vieta šitame okupuotame krašte, ku
ri yra tikras nemirštančio tikėjimo ir vil
ties įrodymas, jog vieną dieną Lietuva 
bus vėl laisva77. Tais žodžiais Dalia baigia 
savo giliai įspūdingą straipsnį. Toliau 
daug sakantis redakcijos prierašas:77 Kad 
nebūtu pakenkta Lietuvoje gyvenan
tiem giminėm, autorė pasirašo tik vardu. 
Nuotraukos buvo padarytosios dukters"

Trumpa. Graudu. Aišku. Eilinis skai
tytojas, paskendęs kasdieninio gyveni
mo sensacingu žinių sraute, negali nesu
simąstyti ir išlikti nepaliestas bei nesu
jaudintas to trumpo pasakojimo. Gal ir 
ne vienas klaus, kur toji Lietuva? Ko- ( 
dėl aš taip mažai apie ją žinau? Kodėl 
pasaulis apie ją nekalba? Bet kažkur 
slypi jos jėga, stipresnė už persekiotoju 
smurtą, gilesnė už propagandistu įmant
rius traktatus... Ar dar kur nors yra 
toks kryžių kalnas, įrodantis eilinio 
žmogaus nepasidavimą smurtui, gyvą 
kovingumo jausmą ir pasitikėjimą Visa
galiu?

Ačiū tau, nepažįstamoji Dalia. Savo 
trumpu atpasakojimu tu padarei daugiau, 
negu šimtai rezoliucijų ir memorandu
mų. Tu prakalbėjai j eilinio amerikiečio 
širdį, iš kurios neretai eina signalas ir j 
protą: ką aš galiu padaryti, kad bevar
džiai to kryžiaus kalno statytojai nau
dotųsi tomis pačiomis laisvėmis, kaip ir, 
aš?

Ačiū tau, kad prakalbėjai balsu tu, 
kurie neša ir medinį, ir moralinį kryžių, 
ir kurio naštos mes palengvinti vis dar 
nepajėgiame. Bet paprasti ir kasdieniški 
žodžiai, pirmas gilus įspūdis, be kompli
kuotų komentarų, yra kaip tas j dan
gaus mėlynę pakilęs paukštis: aukštyn j 
šviesą ir laisvę, j kurią teisę turi kiekvie
nas Dievo padaras. Ačiū.

"Tėviškės Žiburiai77

tlETUVISKOS SPAUDOS RĖMĖJAI-

VOKIEČIU D8ENRAST3S APIE 
PABALTIEČIŲ POLITINE VEIKLĄ

Apie pabaltiečių veiklą Europos Sau
gumo ir Bendradarbiavimo Konferenci
joje (ESBK) liepos 29 d laidoje rašo įta
kingas Vakarų Berlyno dienraštis Der 
Tagesspiegel:77Nė viena ESBK konferen
cija ar žinovų susirinkimas nepraeina be 
Vakaruose gyvenančių Pabaltijo išeivių, 
kurie primena apie jų senojoje tėvynėje 
gyvenančiu tautiečiu nelaisvę. Tai buvo 
įspūdingai parodyta pernai Ottawoje 
įvykusiame žmogaus teisių žinovų susi
rinkime ir šį pavasarį Berne, kčir 35 
ESBK dalyvaujančios valstybėm nagrinė
jo žmonių ryšiu padėtį visoje Europoje77

"Baltiečiai gali būti visiškai patenkinti 
dauguma Vakarų Europos Valstybių, 
JAV-jomis ir Kanada. Dauguma šių vals
tybių niekad nepripažino prieš 46 me
tus įvykusios ir tarptautinę teisę pažei- 
dusios (Pabaltijo valstybių) okupacijos; 
Romoje, Londone ir Vašingtone net vei
kia 'Pabaltijo atstovybės7, kurių atsto
vus tenykštės vyriausybės pripažįsta kaip 
teisėtai atstovaujančius Sovietą Sąjun
gos okupuotas valstybes77.

Anot vokiečių dienraščio, pabaltiečių 
išeivių veikla turi du tikslus: "Jie nori 
išvengti, kad Vakarai įprastų prie padėO 
ties, kuri tęsiasi be pasikeitimų jau 46 
metus77. Taip pat, "jie nori be atvangos 
informuoti pasaulio viešąją nuomonę, 
jog pabaltiečiai, kaip ir anksčiau, reika
lauja, kad sovietai gerbtų tautų laisvo 
apsisprendimo teises77. (ELTA)

LIETUVOS PASIUNTINYBĖS
JAV-bėse PRANEŠIMAS
Vienos kofiferencijos proga, Lietu

vos, Latvijos ir Estijos atstovai Vašing
tone įteikė Valstybės Departamentui 
bendrą raštą, kuriame jie primena esan 
čią padėtį okupuotose Baltijos valsty
bėse, iškelia nuolat tebesikartojančius, 
grubius, žmogaus teisių pažeidimus ir 
prašo, kad JAV delegacija konferenci
joje darytų viską kas šiuo metu yra ga-
įima, kad Helsinkio Baigiamasis Aktas, 
kurį tarp kitų valstybių, pasirašė taip 
pat ir Sovietų Sąjunga, būtų pilnai ees- 
pektuojamas.

VIKTORAS \Z LUKAVIČHJS
Savininkas

Lietuviški ir europietiŠki valgiai
MALONUS PATARNAVIMAS

Rua Espirito Santo, 118 • T si 441.6846
_ SÃO CAETANO DO SUL „

YRA SAVOS TAUTOS GYNĖJAI Vašingtonas, 1986 m. lapkričio 4 d.

CHOPP —PIZZA —QUEIJOS — FRIOS S
RESERVAS PARA FESTAS - MUSICA AO VIVO |
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MEDITACIJOS
SĄUONINGO TIKĖJIMO METAMS

(Katalikų Kalendorius Žinynas. Kaunas * Vilnius 1986)

□ VII — Kiekvienam daiktui reikia šeimininko — 
laukines girias ir laukinius žvėris pats Dievas globoja.
Ir žmogui reikia daugelio dalyku: 
kas nieko neturi, tas niekada laisvas 
nei savarankiškas nebus —
j svetimas rankas žiūrėdamas, iš kito laukdamas, 
bus tiktai šunelis — bailus pataikūnas ir baisiai žiaurus.
Vieni daiktai yra mano: uždirbti, tėvu palikti, padovanoti. 
Man reikia duonos, namu, žemės po kojom, 

RŪPINTOJĖLIO SKUNDAS
(gauta iš Lietuvos)

Nusiminęs Kristus 
Tėviškėn pažiūri, 
Ir per veidą rieda 
Ašara gaili.
Ko jus, mano žmonės, 
Kryžkelių os paklydot, 
Kur tu, rūtų žemė, 
Be manęs eini?

Balsas lieka balsu 
šaukiančio tyruose, 
Jei tikroji laimė 
Būna atmesta.
Samanotas kryžius 
Po beržais parimęs 
Dieną naktį meldžias 
Vargdienio malda.
Kasdieninės kančios 
Slegia musų sielas, 
Prisiminę kryžių — 
Nugalėsim jas, .
Ir šviesybėj Kristaus 
Semkime stiprybės, 
Nes M a rijos, žemė 
Laukia to Js mūs.

PETRO PERKŪNO NAMUOSE 4

gruodžio 5 dieną, 20 valandą, šv. Mi
šios ir Naktinė Adoracija, pirmojo mė
nesio penktadienio proga.

ir kiekvienas, kuris j mano gera kėsinasi, yra vagis, 
nuo kurio gintis, jam per pirštus suduoti tiesiog reikia.
Kiti daiktai — kitą žmonių. (Kad ir per daug ju turi tas kitas, 
pats nenaudoja, kitam gaili — ju liesti vis tiek nevalia!) 
Ne mano šitai. Ne mano — ir viskas.
Niekas neprasikurė svetimu turtu, tiktai užspringo. 
Niekas netapo laimingas — tiktai drebėjo vogdamas, 
drebėjo slėpdamas, drebėjo mirdamas ir amžinai netekdamas.
Dar kiti — visu ir visiems: oras, saulė, vanduo, Dievas, — 
Viskas yra tam, kad aš galėčiau sau įsigyti 
ir negailėdamas dalyčiaus. Bent jau su savais.
Semiamuos šuliniuos vanduo visada švarus.
Uždari šuliniai pripelija.
□ VIII — Žmogus žodžiu išsireiškia, bet žodis — ne sielos veidrodis. 
Žodis tiesą pasako, žodis klaidina,
žodis kelią parodo, žodis apgauna, 
žodis draugystėn suriša, žodis supjudo, 
žodis dangun pakylėjo, žodis susmukdo, 
žodis paslaptį sergi, žodis išduoda, 
žodis pasaka užburia, žodis apšmeižia..
Žodis tik tada brangus, kai jis teisybę pasako: 
kad ir karčią, kad ir sunkią ar įpareigojančią.
Tik ne visi teisybę supranta ar pagerbia: 
kiaulėms perlai nemėtomi, 
Tik ne visi su teisybe eina: 
drumstam upeliu vandeny daugiau žuvies sugausi. 
Tik ne visada teisybė viešpatauja: 
smurto viešpatijoj išminčius už ją korė.
O melagingo žodžio ištarti negalima 
ir saugotis jo reikia kaip gaisro ugnies, 
kaip maro bacilų, kaip vergo grandiniu, 
nes melas visada teisybės rūbais dengias 
ir gyvatės geluonių — jei patikėsi — vogčiom iš pasalu kerta.
Lygiai kaip šventą tiesą 
tiktai paruošton ir pašventinton dirvon galima sėti, 
taip lygiai šventas paslaptis nuo nevertu 
saugoti reikia. Ir slėpti.

□ IX — Pinigai eina iš ranku j rankas — 
yra ir žmonių tokiu-
Sąšlavos ir šiukšlės už miesto ribų tyso — 
būna ir žmonių tokiu-
Alkanas žvėris junta savo jėgą ir kraujo trokšta — 
buna ir žmonės tiikie...

ADVOCACIA E IMÓVEIS j
EDSON DEOM KIN AS F

Direito CIVIL , Dir. CRIMINAL jj| COMPRAS - VENDAS -
Direito TRABALISTA FONE: 449-4379 ADMINISTRAÇÃO DE BENS . j

Av. Novo Horizonte, 213 - Conj., 2 - Vila Sacadura Cabral - S. André y



PULKININKAS 
LT. BRONIUS BASIULIS

Minint Lietuvos Kariuomenes Dieną
ir prisimenant kovotojus už Tėvynės 
laisvę, dera prisiminti pulkininką leite
nantą Bronių Basiulj, šių metų gegužės 
17 mirusį Long Beach, Kalifornijoj.

Bronius Basiulis visa siela ir širdimi 
mylėjo savo Tėvynę. Jautriai pergyve
no Lietuvos okupacijas, svetimšalių prie- 
spaudas, visus vargus ir uždėtas kančias 
lietuvių tautai. Jam ypatingai, kaip ka
riškiui, buvo skaudu matyti raudonar
miečių trypiamą Lietuvos žemę.

Bronius Basiulis gimė 1895 m. rugsė
jo 7 d. Kalesninkų kaime, Lydos apskri
ty. Išėjo pradžios mokyklą pas tėvus, 
kurie turėjo gražų ūkį. Vėliau lankė gim
naziją Vilniuje. Įstojęs į caro armiją,bai
gė karo mokyklą Tiflise ir 1916 m. bu-
vo pakeltas j leitenantus. Jau kaip kari
ninkas dalyvavo mūšiuose prieš vokie
čius. Vokietijos kariuomenei sumušus 
rusus, ir jis, kartu su caro armijos kariais, 
pateko į vokiečių nelaisvę. Po metų grį
žo į tėviškę, kur dar stovėjo vokiečių 
okupacinė kariuomenė. Pradėjus vokie
čiams trauktis iš užimtų kraštų, lenkai
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Birutei Bagdžiuvienei ir seimai, jos vyrui ir 
Lietuvių Sąjungos Brazilijoj nariui

JONUI BAGDŽIUI
MIRUS

liūdesio valandoje reiškia nuoširdžią užuojautą
Sąjungos valdyba

subruzdo — ėmė organizuoti savo pul
kus ir užimti vokiečių paliktas vietoves. 
Lenkų karo vadovybė įsakė lt. Br. Basiu- 
liui stoti j jų kariuomenę, bet jis atsisa
kė. Buvo jum pagrasinta lenkų kero va
dovybės areštu. Nieko nelaukęs, pasi
traukė iš tėviškės ir, vargais negalais pa
siekęs Kauną, įstojo savanoriu į besiku
riančią Lietuvos kariuomenę 1918 me
tais. Buvo paskirtas į organizuojamą 
pėstininkų D.L.K. Gedimino pulką, ku
ris dalyvavo kovose prieš bolševikus, ber- 
motininkus ir lenkus..

Vėliau baigė aukštuosius karininkų 
kursus 1923 metais Kaune. Už pasižy
mėjimą mūšiuose buvo apdovanotas 
Vyčio Kryžium, Nepriklausomybės me
daliu ir vėliau D.L. Kunigaikščio Gedi
mino ordenu, Saulių Žvaigždės ordenu, 
Artimo pagalbos Garbės ženklu ir Latvi
jos Respublikos Saulių "Nuopelnų
Krusts" kryžiumi.

1926 m. paskirtas komendantu į Aly
tų, vedė Petrutę Liutkaitę ir išaugino 
du sūnus — Gediminą ir Algirdą.

Rusams galutinai okupavus Lietuvą, 
Basiuliai pasitraukė į Vokietiją, o vėliau 
emigravo į Š. Ameriką. Gyvendamas 
Long Beach mieste, prie Ramiojo Vande
nyno, reiškėsi visuomeninėj lietuviškoj 
veikioj ir priklausė įvairiom lietuvių or
ganizacijom.

Ilsėkis, Lietuvos kary, Viešpaties ra
mybėje. Kap. juozas Oiu vinskas

VLIKO ATSTOVYBĖS VEIKLA 
ARGENTINOJE

Argentinoje veikia VLIKO atstovybė, 
Lietuvai Išlaisvinti Komitetas (LIKAR), 
kuriam vadovauja Aleksandras A. Mičiu- 
das. Komitetas glaudžiai bendradarbiau
ja su Argentinos komitetu prieš imperia
lizmą (CAIRA), su kuriuo rugpiūčio mė
nesį Buenos Airese suruošė demonstraci
ją, pasmerkiančią Maskvos vaidmenį Čer- 

I dr. Paulo Šlepetys I
CIRURGIA PLÁSTICA I

ESTÉTICA E REPARADORA |
LIPOASPI RAÇÃO I

Rua Augusta, 2.709 — Conj. 32 I
Fone: 881-8077 - Hor. 12-18 h. I

KALBAMA LIETUVIŠKAI I 

nobilio tragedijoje. Buvo išdalinta 10,000 
informacinių lapelių. Įvykį plačiai minė
jo spauda, radijas ir televizija.

Vasario 16-osios proga, V LIKO įga
liotas LIKAR per TELAM žinių agen
tūrą perdavė ypatingą pareiškimą, ku
rio ištraukas persispausdino Buenos Ai
res dienraščiai.

Kovo mėnesį besilankydamas Argen
tinoje, vyskupas Paulius Baltakis, 0FM, 
susitiko su LIKAR nariais ir taip įverti
no jų veiklą: "Tikrai džiaugiuos gražia 
ir prasminga Argentinos VLIKo atsto
vybės veikla. Jūs darote kaip tik ko Lie
tuvoje mūsų persekiojami broliai prašo 
— informuoti laisvąjį pasaulį apie lietu
vių tautai Sovietų Sąjungos daromą 
skriaudą. Linkiu su tokiu pat pasišventi
mu ir toliau dirbti dėl mfisų tautos švie
sesnės ateities. Telaimina Dievas Jūsų

PRANEŠIMAS JAUNIMUI - 
AVISO AOS JOVENS

A B.I_ I.S. informa:
Estão encerradas as inscrições para os can

didatos a representantes da Juventude Litua- 
na do Brasil ao Congresso Mundial da Juven
tude lituana a se realizar na Austrália em de
zembro de 1987 e janeiro de 1988.

Os nomes e a avaliação dos trabalhos apre
sentados serão divulgados em breve por esse 
mesmo órgão de informação.

Conforme foi divulgado no Jornal lituano 
Musų Lietuva Suplemento em português n° 
30 do mês de agosto, quando foi dado o pra
zo até 30 de setembro para entrega do traba
lho escrito conforme as regras editadas no mes-
mo jornal; esse prazo foi prorrogado até o dia 
15 de novembro — Mūsų Lietuva n° 36 aten
dendo a pedidos se estendeu até o dia 23 de 
novembro, portanto não será aceito mais ne
nhum candidato.

Os candidatos inscritos serão convocados 
para uma reunião geral por telefone.

Grato

Flávio Bacevičius 
presidente

í brooklyn'1
REPRESENTAÇÕES SC LTDA.

Rua Georgia,675 
Bairro Brooklin Novo 
04559 SÃO PAU LO, SP.
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LIETUVOS KAREIVĖLIAMS

(jimto krašto taukais jus žygiavot kadais, 
Šaunus Laisvės Kovų kareivėliai.
Spinduliuojančio ryžto džiaugsmingais 

veidais
Kovon veržėtės, galvas iškėlę.

Kaip aušrinės žara, kaip ugnis, kaip 
audra,

Nemarios Lietuvos kareivėliai, 
Taikliu ginklu, drąsa ir širdim atvira 
Tėviškėlę iš miego prikėlėt.

0 šiandieną, kur jus? Kas belanko 
kapus,

Kuriais gimdėte laisvę Tėvynei?
Ten ruduo jums dabar meta medžių 

lapus,
0 mes liūdim čia, jus prisiminę...

Bet kova dar gyva, kol gyva Lietuva, 
Kol bus gyvas bent vienas lietuvis, 
Kuris tiki, kad vėl Lietuva bus laisva. 
Tik ja, ir svetur jai nežuvęs.

Ju ozas M i k štas Šilai n is

KOL GYVAS, DARYK GERA
Šventraščio patarimai
Žmogau, jei turi iš ko, daryk gera sau 

ir aukok Dievui deramą auką.
PPrisimink, kad mirtis nevėluoja 

ir kad tavo paveldėjimas — tamsus kapas: 
juk ką šioj žemėj turi, mirs kartu su 
tavim.

Prieš mirtį daryk gera savo bičiuliui 
ir pagal išgales praturtink neturtingesni 
už save; pats nuo to nenukentėsi, 
ir vien tik tai, ką kitiems duosi, liks. 
Negi savo prakaito vaisius vien tik tada 
kitiems paliksi, kai ateis tavo palikimu 
dalintis?

Pasirūpink gerais darbais prieš mirtį, 
nes anoj pusėj grabo nei valgysi, nei
gersi, nei begalėsi kitiems duoti.

Kol gyvas, duok - ir gausi, 
ir tokiu būdu praturtinsi savo sielą.

Ekleziastikas (14, 11-17)
@ Esame didingos istorijos tauta 

ne tik laimėjimais, bet ir pralaimė
jimais — ne tik Žalgiriu, bet ir Kra-* 
žiais- DR. JL GIRNIUS

busatlaikytos lapkričio 30 d. 16 vai. Šv. Kazimie 
ro parapijoj kartu su pamaldom bendra intencija.

3-jų mirties mėnesių proga bus atlaikytos gruo 
džio 7 d. 8 val.Šv. Kazimiero parapijojs koplyčioj

Jirjf X-*T* n! - ■ a- < - v-,«m - «w —

ATSISVEiKmi^AS
SU JO^U BAGDŽSUM

Praėjo musų jaunystės dienos. Atro
do neseniai tai buvo, o tikrumoje daug 
metų praslinko. Tais laikais sąlygos bu
vo daug sunkesnės negu dabartinės, o 
mums atrodė, kad tai buvo labai gerai.

Tu,Jonai, nepagailėjai savo laiko, 
darbo ir aukos. Palikdavai gal daug links
mesnes ir geresnes pramogas visada dėl 
lietuvių reikalų. Tas įrodė, kad buvai 
tikras lietuvis ir musų visų draugas: 
"draugystė yra artimi meilės simbolis".

Daug draugų palydėjai iš šios švento
vės, o dabar mes susirinkome su tavim 
atsisveikinti ir išlydėti į amžino poilsio 
vietą. Viešpats tesuteikia tau amžiną 
atilsį. Šeimai reiškiame gilią užuojautą 
ir kartu liūdime.

LKB-nės choristai

LAPKRIČIO 23-011
LIETUVOS KARIUOMENĖS DIEHA

Kariuomenės Diena lapkričio 23 Lie 
tuvoj buvo visuomet minima iškilmin
gom pamaldom, kariuomenės paradu, 
kurį priimdavo Valstybės Prezidentas 
ir ministerial. Ir šiandien, išsklaidyti po 
pasaulį, su pagarba prisimenam Nepri
klausomos Lietuvos Karius.

Savaitei bėganti
Ali. D. Petraiti 

•Lr

Gal jau bus praėję vietos rinkimai, kai skai
tytoją pasieks šios eilutės. Sunku tiksliai žinoti, 
kas pasikeis ir kiek pasikeis musų gyvenimo rei
kalai po rinkimų Klausiu vieno kito pažįstamo 
už ką jis mano balsuoti, bet gera dalis atrodo, 
kad dar nežino. Ir tai vos savaitę prieš rinkimus.

Lietuvių tauta prieš jau gerą gabalą metų ir
gi turėjo rinkimus, kuriuos laimėjo, taip vadina 
mi "geriausi iš geriausių", kuriems net nereikė
jo jokios opozicijos, nei kitokių partijų. Rezul
tatai buvo iš anksto garantuoti. Jų pasėkoje ge
ra tautos dalis atsidūrė užsienyje. Ir čia norisi 
prisiminti vienas idomus faktas.

Vokietijoje Hanau mieste 1946 metų kovo 
4 lietuvių tremtinių suvažiavimas priėmė VLI- 
KO paruošta Lietuviu tremtinių bendruome
nės konstituciją. Šioji bendruomenė tarp savo 
uždavinių numatė išlaikyti sveika ir pajėgią 
tremtyje esančią tautos dalį, rūpintis tremtinių 
švietimo, kultūros ir socialiniais reikalais. Taigi 
tai įvyko jau prieš keturiasdešimt metų su virš 
ir toji mintis išaugo j didelį medį, kurio šakos 
apima viso pasaulio išsiblaškusius tautiečius ir 
jų jaunąją kartą.

Pasaulio lietuvių bendruomenės konstituci
jos pirmasis paragrafas šitaip skamba:

1. Pasaulio lietuvių bendruomenę sudaro vi
si pasaulyje gyvenantys lietuviai.

2. Kiekvieno krašto Lietuviu bendruomenė 
tvarkosi pagal savo priimtą statutą, prisiderin
dama prie vietos sąlygų bei įstatymų ir Pasaulio 
lietuvių bendruomenes konstitucijos.

3. Vyriausias Pasaulio lietuvių bendruome
nės organas yra Pasaulio lietuvių bendruome-
nės seimas.

Šios pradinės kelios linijas davė gaires už
sienyje išsiblaškiusiai tautos daliai susiorgani
zuoti ir dirbti visų bendram labui. Žinoma, 
kad yra visiškai neįmanoma laikraščio straips
neliu aprašyti, arba duoti, kad ir labai paviršu
tinišką vaizdą, kas buvo padaryta per tą laiko 
tarpą užsienio lietuvių gyvenime. Užtenka pa
skaityti "Pasaulio lietuvi" — žurnalą, kurį gau
na visi Lietuvių bendruomenės nariai ir kas 
mėnesį pajusti, kiek milžiniškos veiklos ir ener
gijos yra dedama kad Lietuvos vardas nebūtų 
užmirštas, kad lietuvių jaunoj i įkarta turėtų 
tinkamesnes gyvenimui sąlygas, kad mūsų kal
ba ir kultūra būtų pažįstama visame pasaulyje 
ir kad ir mes patys turėtume geresnes sąlygas
išlikti lietuviais po tiek ilgų tremties metų.

Todėl be jokių pretenzijų aprašyti Lietuvių 
bendruomenės veiklą tiek čia Brazilijoje, kiek 
ir visame pasaulyje, noriu kartas nuo karto iš
kelti vieną kitą įdomesnį faktelį. Tai tik atski
rų pavyzdžių parodymas, o ne viso didingo 
vaizdo panorama. Pasaulio lietuvių bendruo
menės veikla yra tokia didelė ir plati, kad ten
ka tik stebėtis, kiek lietuvių tarpe turime pa
siaukojusių patrijotų, kurių energija atrodo ne
sibaigianti.

Todėl manau, kad tikrai verta plačiau susi
pažinti su mūsų Brazilijos lietuvių bendruome
nės reikalais ir kartu sužinoti, kas darosi pla
čiajame pasaulyje lietuvių bendruomenių gyve
nime, skaitant "Pasaulio lietuvį", kad ir Šv. Ka
zimiero parapijos bibliotekoje ar pas BLB na
rius.
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MŪSŲ ŽINIOS
IMIGRANTŲ PARODA

Šio ''ML" numerį© 
GARBĖS LEIDĖJA

XI Kultūrinė Imigrantu Paroda 1987 
metais bus nuo birželio 26 iki liepos 5 
São Paulo Bienal patalpose. Tatai per 
“Jornal do Imigrante“ praneša pulk.Ser- 
gio Barcellos, kviesdamas įvairių kraštu 
ateivius-imigrantus parodoje dalyvauti.

“Pagrindinis mūsų veiklos pbjektas — 
rašo pulk. S. Barcellos — yra ugdyti tai- 

- ką, pasinaudojant kultūra. Didelė vieta 
patikėta menui, tipiški valgių patieka
lai, folkloriniai meniniai pasireiškimai, 
sąlygos lengvai įsigyti svetimų gaminių, 
sudaro tą aplinką, kur įvairios tautos 
perduoda vienos kitom taikps žodžius“.

ATVYKSTA iŠ AUSTRALIJOS 
JAUNIMO KONGRESO REIKALAIS

Sparčiai ruošiamas VI PASAULIO 
LIETUVIU JAUNIMO KONGRESAS, 
kuris įvyks Australijoje. Jau yra nutar
ta Kongreso programa. Taigi

— Data: 1987 m. gruodžio i9 — 
1988 m. sausio 10 diena;

— Vieta: Kongresas bus keturiuose 
miestuose: atidarymas — Sydney; stu
dijų dienos — Canberra; stovykla — 
Adelaide; uždarymas — Melbourne.

Vl-to Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongreso Organizacinio Komiteto pir
mininkas yra Henrikas Antanaitis, gyve
nantis Victoria, Australijoj. Kongresui 
ruošti įsisteigė organizacinis komitetas/ 
kuris susideda iš 12 komisijų. I talką 
yra įsijungę virš 50 asmenų — jaunimo, 
vidurinės ir vyresniosios kartos. Darbai 
Kongreso ruošai jau yra gerokai pažen
gę pirmyn.

Visiems yra labai svarbu, kad į Kon
gresą Australijoj galėtų nuvykti kuo 
daugiau jaunjmo iš P. Amerikos. Siam 
tikslui tad ir atvyksta į P. Ameriką VL 
PLJK Organizacinio Komiteto pirminin
kas, Henrikas Antanaitis. Jis lankysis 
Venezueloj, Kolombijoj, Argentinoj, 
Urugvajuj, Čilėj, Brazilijoj. São Paule 
jis numatęs būti gruodžio (dezembro) 
15-18 d.

Henrikas Antanaitis pirmiau lankysis 
JAV-bėse ir Kanadoj pasitarimams ir 
pranešimams Kongreso reikalais. Brazi
lijoj, São Paule, jis nori pasitarti su 
BLB-nės ir BLJS-gos valdybomis Kon
greso reikalais ir, galimai, padaryti vi
suomenei viešą pranešimą apie šį organi
zuojamą Vl-tą Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Kongresą.

Informaciniam laiške Henrikas Anta
naitis priduria: “Taip pat norėčiau gauti 
daugiau informacijų iš Pietų Amerikos 
jaunimo sąjungų dėl jų numatyto III Pie
tų Amerikos Lietuvių Jaunimo suvažia
vimo, kuris yra numatytas kad įvyks

MARIJA J A K I ON I E N Ê
Vyro Česlovo mirties metinių proga (23.XI.83) 

Širdingai dėkojame už paramą spaudai ir 
pagarbiai prisimename a. a. Česlovą Jakiūną.

Administracija

Šio ML numerio
GARB ÉS LEIDĖJAS

KAP. JUOZAS ČIUVINSKAS
Lietuvos Kariuomenės įsteigimo (1918.XI.23) ir 
17 Gruodžio perversmo sukaktim paminėti.

Australijoje būsimo VI Jaunimo Kóngre 
so metu. Mes jau dabar esame pramatę 
laiko šiam jūsų suvažiavimui“.

Paskutiniu metu H. Antanaitis telefo
nu iš Australijos pranešė, kad atvyks į 
S. Paulą iš New Yorko gruodžio 14 d. 
11 vai. Varig linija, skrydžiu 863. Išbus 
iki 17 ar 18. Nori turėti susirinkimą su 
Kongreso kandidatais, jaunimu ir visuo
mene gruodžio 15 ar 16 dieną.

SOLIDARUMO MOKESTIS
Lietuvių Chartoj, I. punkte, yra nu

statyta:
— Tautinis solidarumas yra aukščiau

sioji tautinė dorybė.
— Lietuvis ugdo tautinį solidarumą.
— Visi lietuviai yra lygūs tos pačios 

tautos vaikai, tarp savęs broliai.
— Tautinio susipratimo ir lietuvių 

vienybės ženklan, kiekvienas lietuvis 
moka nuolatinį solidarumo įnašą.

Jei Jūs dar neatlikote šiais metais šios 
lietuviškos pareigos, pareiškite savo soli
darumą lietuviškai veiklai mūsų koloni
jai, sumokėdami metinę Cz$.50,0Q, įna
šą Brazilijos Lietuvių Bendruomenei.

Solidarumo įnašą šiais metais jau įne
šė sekantys tautiečiai:
Albinas Budrevičius
Liudas Ralickas
Kun. Pranas Gavėnas
Kun. Petras Urbaitis 
Kun. Petras Rukšys 
Kun. Juozas Šeškevičius 
Vitautas M. Urbonas 
Endrikas Guzikauskas 
Aleksas Vinkšnaitis 
Nijolė Zaikauskas 
Edvardas Vinkšnaitis 
Asta Braslauskas 
Jonas šermukšnis

0

Petras Bareišis
Juozas P. Lisauskas
Emilija Slikta
Kazys Bacevičius 
Vytautas Bacevičius 
Jonas Jakatanvisky (2) 
Helena Jakatanvisky 
Jonas Jodelis 
Marija Jodelis 
Danutė Silickas 
Jonas Silickas
Kap. Juozas Čiuvinskas 
Albertas Magila 
Vytautas Vosylius 
Veronika Dimša 
Algimantas Saldys
Antanas Rudys \
Eugenija Šlepeiienė \

ir Cz.150,00 aukos
Dr. Vytas Kiaušas

ir Cz.200,00 Pasaulio Lietuviui 
Jonas Tatarūnas 
Vera Tatarūnas
Pijus O. Butrimavičius 
Lucija J. Butrimavičius 
Antanas Golskis
Petras Šimonis: lietuviškai mokyklai 

auką Cz. 100,00
Salome Narušienė
Stepas Narušis

Solidarumo įnašą, galit įteikti, mu
su iždininkui, Endrikui GuJkauskui, 
sekretoriui Antanui Rudžiui ar Mūsų 
Lietuvos redakcijoj. Jei patogiau, siųs
kite čekį Comunidade Lituano-Brasi- 
leira vardu, R. Juatindiba, 28, 
CEP. 03124-São Paulo.

Už atliktą tautinę pareigą širdingai 
dėkojame.

BLB-nės Valdyba

SKAITYK IR PLATINK 
"MŪSŲ LIETUVA "
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