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LIETUVAI

Pokalbis su Religinės lietuvių katalikų šalpos 
reikalų vedėju kunigu Kazimieru Pugevičium 
B ru klyne

- Religinė lietuvių katalikų šalpa,
k aip organizacija, darbuojasi jau 25 me
tai. Ta proga kyla visuomenėje tyliai 
svarstomas klausimas: kodėl ta organi
zacija buvo įsteigta atskirai nuo BALFo? 
Juk prieš r ai visus lietuvių labdaros bei 
šalpos reikalus tvarkė BALFas?

- Nesakyčiau, kad prieš Religinės lie
tuvių katalikų šalpos įsteigimą "visus 
lietuvių labdaros bei šalpos reikalus tvar 
kė BALFas". Juk buvo ir prieš tai įvai
rių savišalpos organizacijų. Viena jų bu
vo prie Kunigų vienybės, dar prieš BAL
Fo įsteigimą, būtent Kunigų šalpos ko
mitetas. JAV episkopatui nutarus pas
kirti $20,000 šelpti Lietuvos Bažnyčiai 
bei nuo komunizmo nukentėjusioms lie
tuviams, buvo pastatyta sąlyga, kad ta 
šalpa butų dvasiškių administruojama. 
Todėl buvo įsteigta Religinė lietuvių ka
talikų šalpa, kurios direktoriatą sudarė 
kunigai, pirmininkaujant J. E. vyskupui 
V. Brizgiui.

- Ar Religinės šalpos įsteigimas ne
pakenkė BALFo veiklai ir ar visuomenė 
suprato atskiro vieneto (religinės šaiposi 
steigimo reikalingumą?

— Faktai rodo, kad Religinės šalpos 
įsteigimas tikrai nepakenkė BALFo 
veiklai. Juk pirmus kelerius metus Reli
ginė šalpa rėmėsi beveik išimtinai JAV 
metine episkopato teikiama studija.Tik 
su laiku buvo lietuviškose bažnyčiose 
įvestos rinkliavos (ir tai ne visose). Lai
kas pastariosiom buvo atsargiai numa
tytas, kad nesikrižiuotų su kitom daro
mom lietuviškiems reikalams rinkliavom. 
Atrodo, kad visuomenė suprato atskiro 
vieneto steigimo reikalingumą. Juk per 
praėjusius 25-erius metus ir Religinė šal
pa, ir BALFas klestėjo, veikdami vienin
gai. Mes dažnai tariamės bendrais reika
lais ir dalinamės darbais. Kai Religinė 
šalpa susilaukia iš Lenkijos prašymo, jį 
perduoda BALFui. O jei kas BALFe 
kreipiasi religinės šalpos, kaip pvz. religi
nės spaudos, ij perleidžia mums.

— Tikriausiai tas reikalingumas tur
būt gerai paaiškėjo per 25-rius metus, 
kai pagrindinės pastangos buvo nukreip
tos į pavergtą Lietuvą, kur pagalbos lau
kia persekiojami tikintieji?

— Taip. Per 25-rius metus paaiškėjo, 
kad norint sušelpti Lietuvoje pavergtuo
sius, — tikinčiuosius ir netikinčiuosius
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reikalų vedėjas

keliais pavyko persiųsti tūkstančius reli
ginių bei kitų knygų.

- Bene daugiausia kenčia lietuviai są
žinės kaliniai Sibiro lageriuose. Ar įma
noma jiems pagelbėti siuntiniais ir kitais 
būdais.

— Ne tik sąžinės kaliniai kenčia, bet ir 
jų šeimos. Siuntinius siųsti tiesiog vie
niems ir kitiems beveik neįmanoma. Ta- 
čiau yra tam tikrų galimybių apie kurias 
viešai negalima kalbėti. Čia norėčiau pri
minti, kad paprasta privataus asmens at
virutė pasiųsta kaliniui gali jam daug pa
dėti. Šalia to, telkiame ne tik lietuvius, 
bet ir kitataučius įsijungti į akciją kali
niams padėti. Religinės šalpos kompiute
ryje sukrautas bene tiksliausas sąrašas lie
tuvių sąžinės kalinių. Praėjusią vasarą mū
sų centre jaunas latvis Alberts Motivans 
rašė j kompiuteri visus duomenis apie ki
tus baltiečius sąžinės ir politinius kali
nius. Tokią medžiaga labai naudinga Tarp 
tautinės amnestijos organizacijai, visai ei
lei žmogaus teisėms ginti organizacijų ir 
pan. Labai aišku, kad per praėjusius sep
tynerius metus, kai Gintė Damušytė šiuo 
reikalu pas mus pradėjo rūpintis, lietuvių 
kalinių reikalus žymiai daugiau pradėjo 
ginti stiprios kitataučių organizacijos.

- Plačiai jūsų veiklai reikia daug lėšų. 
Iš kur jos ateina — ar iš geraširdžių lietu
vių, ar ir kitataučių, Amerikos labdaros 
organizacijų?

- Gerai sakote, kad plačiai Religinės 
šaipos veiklai reikia daug lėšų. Didžiausi.: 
dalis ateina iš geraširdžių lietuvių. Tačiau 
reikia pasakyti, kad per praėjusį dešimt
metį vis augo kitataučių parama, ne tik 
absoliučiai bet ir procentualiai. Nors JA\ 
episkopatas jau prieš dešimtį metų buvo 
oriverstas nutraukti tiesioginę paramą. 
Religinei šalpai JAV vyskupai leidžia 
taip vadinamas "Mission Cooperative" 
rinkliavas kitataučių parapijose. Aš, 
kaip reikalų vedėjas, prel. J. Bertašius, 
Religinės šalpos iždininkė Marijona 
Skabeikienė, kun. V. Pavalkis Kalifor
nijoje, kun. T. Burkauskas Pensilvani

joje, dijakonai - A. Samalonis ir H. Ke
turvietis New Jersey, tokių rinkliavų esa
me padarę kitataučių parapijose mažiau
siai 50. Neseniai viena kitataučių parapi
ja per tokią rinkliavą suaukojo daugiau 
kaip 53000. Iš labdaros organizacijų jo
kios paramos nesusilauktam.

— Su Jūsų Religinės šalpos įstaiga 
9 r u klyne glaudžiai veikia ir kita įstaiga, 
L u ten t Lietuvių informacijos centras.. 
A - tai dvi skirtingos įstaigos po vienu 
stciu, išlaikomos skirtingų šaltinių, ir 
ar /c s nekliudo viena kitai?

medžiaginiu ir moraliniu būdu, okupan
tui nuolatos trukdant, darbo pakanka 
visiems.

- Ar galėtumėte pasakyti, kokios su
mos per 25-rius metus buvo nukreiptos 
j Lietuvą vienokia ar k i tokia forma?

k

— Aš manau suprasite, kad negalim^ 
sumų minėti. Tačiau g< iite būti tikri, 
kad labai daug tiesioginės paramos per 
ta laiką pasiekė Lietuvą ber Religinę šai- 
p4. Net valdžios knygų tikrintojas, pra- 
vesdamas eilinę mūsų knygų reviziją, pra
sitarė, kad Religinė šalpa at.ieka neeili
nius darbus.

- Visiems yra žinoma, kad oficiali pa
galba Lietuvos tikintiesiems k užsienio 
yra uždrausta. Ar pavyksta ra: J neoficia
lių kelių? O gal bandoma gaut! leidimą 
iš okupacinių įstaigų siųsti pagčibą oficia
liu keliu, kaip yra pavykę kitoms šalpos 
organizacijoms, pvz. persiųsti tar: tikrą 
skaičių Šv. Rašto egzempliorių?

1

— Pagalba Lietuvos tikintiesiems yra 
įmanoma tik neoficialiais keliais K'ek ži
nau, nė vienai šalpos organizacijai nera 
pavykę persiųsti oficialiais keliai» nevie
no šv Rašto egzemplioriaus. Laikas n jo 
laiko pasaulio spaudoje gal buna paskel *- 
ta, kad gautas iš bedievių valdžios toks 
leidimas, bet tai tik bedievių propaganda, 
Net Vatikano su Maskvos aprobata pasiųs
tas popierius naujam lietuviška^ mišio
lui vagių buvo išgraibstytas, o likutis pe- 
lėja kažkur, kadangi bedieviai neduoda 
projektui eigos. Tuo tarpu neoficialiais

t
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— Lietuvių informacijos centras, ku
ris veikia prie Religinės šalpos, natūra
liai išsivystė dėl trijų priežasčių, 1. Pro
fesionalai, kurie telkia lėšas labdarai, 
žino iš ilgos patirties, kad norint susi
laukti paramos, reikia informuoti visuo
menę apie aukų reikalingumą. 2. Paverg
tieji Lietuvoje jau seniai šaukia: "Jūs už 
mus turite kalbėti". 3. Norint susilauk
ti iš plačiosios kitataučių spaudos pasi
tikėjimo, reikia kreiptis j juos ne Religi
nės šalpos vardu, o kaip objektyvus ir 
patikimas žinių šaltinis. Be tu, ELTOS 
būstinei išsikėlus iš Niujorko, pasiliko 
tam tikra spraga. Mat Niujorkas dauge
lio pripažintas pasaulio komunikacijos 
centru. Todėl jau prieš septynerius me
tus pradėjome LIC. Jį išugdė j pilno 
masto kitataučių gerbiamą žinių agen
tūrą jo vedėja Gintė Damušytė. Nema
žai prisidėjo techniškais sugebėjimais 
kompiuterio ir žodžio apdirbimo apara
tūra bei telekso įvedimu Marijona Ska- 
beikienė.Porą metų Lietuvių informaci- 
jos.sentras susilaukė paramos iš PLB, 
Kanados LB ir Pasaulio Lietuvių Jauni
mo sąjungos. Pastaruoju metu LIC yra 
išlaikomas vien tik Religinės šalpos. 
Jos Religinės šalpos darbas yra našesnis.

— Ar jūsiškis Lietuvių informacijos 
centras yra skirtus lietuvių spaudui in
formuoti, ar kitataučių?

sukataloguotus turbūt visame pasaulyje 
plačiausias ir prieinamiausias rinkinys 
nuotraukų iš dabartinės Lietuvos. Pra
šome žinias bei nuotraukas iš Lietuvos 
ir toliau siuntinėti Lietuvių informaci
jos centrui (351 Highland Blvd., Brook
lyn, NY 11207, USA). Kas nsekelbtin^, 
bus laikoma konfidencialiai, o kas skelb
tina susilauks skubaus išplatinimo.

— Ar pavyksta paveikti Amerikos, 
Kanados ir kitų kraštų spaudą rašyti 
apie Lietuvą? Ar didžiojoje spaudoje 
nejaučiamas tam tikras abejingumas lie
tuviškai informacijai?

— Vien I985 metais Gintės Damušy- 
tės paruoštos Lietuvių informacijos cen
tro žinios pasirodė Londono "Times' , 
"Frankfurter Allgemeine Zeitung", 
"Toronto Sun", "L'Osservatore Roma
no", "Ei Mundo", nekalbant apie visą 
eilę katalikiškų laikraščių Šiaurės Ame
rikoje, Anglijoje, Australijoje. VLIKas 
BATUNuS bei kitos bJtiečių organizaci
jos pasinaudojo LIC surinktomis žinio
mis Otavoje, Ženevoje bei kitom pro
gom. Gintė' nepaprastai daug dirbo ruoš
dama dokumentacija baltiečių spaudo^ 
biurui Vienoje prasidėjusiai tarptautinei 
konferencijai. Kai kuriuose didžiosios 
spaudos laikraščiuose jaučiamas tam tik
ras abejingumas lietuviškai informacijai, 
bet tai tik paskatinimas mums jieškoti
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džios bei mokolo institucijoms. Tą dar
bą remia organizacijos ir pavieniai asme
nys, tapdami mecenatais. "LKB kronika" 
sąsiuviniais pasiekia 7000 vyskupų, re
dakcijų, žurnalistų, atstovybių, parla
mentarų, mokslo bei žmogaus teisių ins
titucijų, pavienių asmenų. Techniškoji 
vertimų redaktorė — Marijona Skabei- 
kienė. Ji ne tik paruošia tekstą spaudai, t 
bet ir atrenka nuotraukas iš Lietuvos 
iliustracijom ir įrašo ištisą tekstą j kom
piuterį. Šiandien galima žurnalistui ar is
torikui momentaliai su kompiuterio pa
galba surasti bei surūšiuoti citatas pagal 
pavardę, vietovę, datą, ir pan. Taip daro
me ir su kita Lietuvos pogrindžio spauda.

— Kokios pagalbos tikitės iš lietuvių 
visuomenės savo darbui ateityje ir ar ne- 
numatote plėsti savo veiklos tiek šalpos, 
tiek informacijos, tiek technikinio patar
navimo srityje?

— Kas susipažįsta su Religinės šalpos 
bei Lietuvių informacijos centro atlieka
mais darbais, sako, kad mūsų Gintė Da- , 
musytė, Marijona Skabeikienė, Jonas So- 
daitis-Sidtis, Ona Sodaitienė-Sidts, Rito- 
nė Ivaškaitė, Audrė ir Asta Lukoševičiū- 
tės, Andrius Adams atlieka nuostabius 
darbus šaipos ir informacijos srityse. 
Vienas Tautos fondo aukštas pareigūnas 
yra išsitaręs: "Jūs atliekate daugiau nei 
visi veiksniai drauge". Gyvenimas rodo, 
kad kiek visuomenė susipažįsta su Reli
ginės šalpos bei Lietuvių informacijos 
centro darbu, tiek jį stipriau remia au
komis, žiniomis bei nuotraukomis iš Lie
tuvos, malda ir moraline pagalba. Žada
me artimoje ateityje steigti savo įstaigos 
šaką Čikagoje ir Europoje. Religinės šal
pos direktoriai yra nutarę artimoje atei
tyje praplėsti esamas patalpas Bruklyne, 
kur mes susispaudę atremontuotame ga
raže dirbam nuo 7 v. ryto iki 11 v. vaka
ro ir dažnai savaitgaliais. Šiuos darbus 
Lietuvai vieningai ir efektingai dirba de
vyni senųjų ir naujųjų išeivių vaikai. •

— Kai LIC gauna iš Lietuvos naujau
sią pogrindžio spaudų, skubiausiai ap
rūpina ja laisvųjų lietuvių spaudą, radi
ją, veiksnius, Vatikano, "Laisvosios Eu
ropos"', Amerikos balso" radijo tarny
bas bei kitus ištisais tekstais. Išvertęs j 
angių kalbų svarbesnes žinias, LIC sku
biai išsiuntinėja biuletenius 900 redak
cijų, žmogaus teisių organizacijom ir 
1.1. Panašiai daroma su atskiromis žinio
mis, kurios mus pasiekta iš Lietuvos. 
Gavę nuotraukų, skubiai aprūpiname 
Lietuvišką spaudą LIC būstinėje yra 

priėjimo. LIC štabas jaunas, energingas, 
sumanus. Vienas iš "Reader's Digest" 
korespondentų, U.S. Congressional 
Committee for Security and Coopera
tion in Europe ir kiti yra įvertinę aukš
čiausiais pažymiais Lietuvių inf. centrą.

- Rūpinatės ' Lietuvos Katalikų Baž
nyčios kronikos" skleidimu lietuvių ir 
anglų kalbomis. Kaip plačiai eina sąsiuvi
niais leidžiama "LKB kronika' ?

— Religinė šalpa jau nuo 62-jo nr. ver
čia, leidžia ir išsiuntinėja vyskupams, val-

— Dėkojame už atsakymus ir linkime 
jūsų darbams geriausios sėkmės ateityje.

"Tėviškės Žiburiai"

Kam rūpi 
LIETUVA- 
jos LAISVĖ, 
GEROVĖ 
ir ATEITIS, 
tam rūpi ir 
LIETUVIŠKIEJI 
REIKALAI

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

Rua Cap. Pacheco Chaves, 1206 - I o and.
V. Prudente - Fone: 273-6696
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PO SESIASDESIMT METU
Lietuviu Emigracijos taziiijon

Paminėti —, — Sašiasdeslmtmraui
60 METUI BRAZILIJOJ

Pirmieji žingsniai

ir kažin kaip liūdnai ir abejingai metė 
žvilgsni iš vienos vietos i kitą. Ji gerai ži
nojo, kad užtektu vienos ašaros jos aky
se ir visų taip įtempta nuotaika nutrūk
tų ir įpultų j didžiausią nusiminimą. To-

UO KELIONĖS

Pavyzdžiui, pailiustruosime pirmuo
sius ateivio žingsnius išėjus iš Imigraci
jos rūmų j "laisvę' tada 4-tos klasės 
gimnazistės Justinos KlimJtytės-Domi- 
nienės), atvykusios j Braziliją su tėvais, 
pirmųjų dienų išgyventus prisiminimus, 
aprašytus "Penkiasdešimtmetyje":

"... Liepos pirmą pasiekėme Braziliją, 
Rio de Janeiro. Mūsų emigrantų atva
žiavusių šiuo laivu buvo apie 40 šeimy
nų. lietuvių, lenkų, rusų ir kitų, bet pa-
sidarėme gerais draugais, geriau kaip gi
minės, nes vienas ir tas pats — nežino-

granto, Felikso Ralicko, su motina pra
dėtus pirmuosius žingsnius fazendoje.

* zy

dėl, stengdamasi neparodyti savo nosi
mi timo, dirbtinai šyptelėjo ir tarė:

mas likimas laukė visų. Atvažiavus j 
São Paulo, buvom susodinti j traukinį 
ir nuvežti į kavos fazendą. Traukiniu 
važiavome daugiau 20 valandų,., buvom 
išalkę. Galų gale atvažiavome j paskuti
nę stotį Santa Lima. Buvo naktis. Prie 
stoties jau laukė keletas vežimų su 
dviem dideliais ratais, pakinkyta po še-.j 
šias ar daugiau porų jaučių. Tas mus la
bui stebino, nes mes tokių vežimų dar 
nebuvom matę. Sudėjo mūsų daiktus j 
vežimus, susodino senus ir mažus vai
kus ir taip pradėjom kelionę j fazendą.. 
Fazendoje padarė braziliškos stiprios 
juodos kavos. Tai pirmą kartą gyveni
me ją gėrėm. Pagėrus kavą, pradėjo skirs
tyti po gyvenamus namus.. Nameliai 
buvo mūriniai, be langų, tik lentinėm 
durelėm užsidarė — kada lijo ar vėjas 
tai nebuvo galima atidaryti, nes prilyda
vo į vidų* nebuvo lubų nei grindų, buvo 
išgrįsta plytomis. Kadangi neturėjom 
baldų, tai fazenda davė lentų pasigamin
ti ožiukus, ant kurių uždėjo lentas, — 
tai buvo lovos. Kiekvienas turėjo prisi
plėšyti kukurūzų lapų dėl "šienikų"... 
Kitą dieną gavome korteles, kad galėtu
me nusipirkti kas reikalinga. Buvo gali 
ma pirkti tik fazendos krautuvėse, ir su 
kortelėm (vale) — pinigų niekas nematė. 
Kas neapsižiūrėjo, tai perėmė perdaug 
"valių", gale darbo metų liko skolingi, 
tai kitais metais turėjo atidirbti ir nega
lėjo išvažiuoti iš fazendos... Pradžia bu
vo sunki. Nemokėjome susikalbėti... 
Brazilijoj reikėjo visko išmokti. Ne kar
tą verkiau ir galvojau, tai laimės šalis 
kurią atradau."

Tai ne ji viena verkė. Tokiais ir pana
šiais žingsniais pradėjo emigranto gyve
nimo kelią dešimtys, šimtai ir tūkstan
čiai mūsų tautiečių. Iš "Penkiasdešimt
mečio" pailiustruosime dar vieno emį-

".. Stotis tolo ir pasislėpė už kaino. 
Mūsų sunkvežimis-automobilis su tryli
ka lietuvių šeimų smarkiai lėkė lygiu, 
siauru keliu... Pats vidurdienis, Saulė 
neapsakomai degina mūsų dar neįpratu
sius kūnus. Važiuojame į kavos planta- 
cją. Bet kur, ar dar toli ta musų pažadė
toji kavos plantacija — mes nežinojom . 
Išvažiavę iš miško, pamatėme plačią ka
vos jūrą, ir truputį pakalnėj stovėjo bal
tų mūrinių spalvų kaimas. Tikrai jau čia 
bus toji "Sao José"... palengva nusilei
dome j pakalnę, įvažiavome į kaimą 
Niekur nė gyvybės. Mat, visi darbavosi 
lauke. O likusios namie moterys ir maž 
vaikai trūsėsi trobos viduje. Iš kelių tro 
bų išėjo juodos juodos negrės, kai kuriospATIKRINlM AS ILHA DAS FLORES SAL
rūkė pypkes... Beveik pačiame kaimo 
gale sustojome prie negyvenamų trobų. 
Mus sutiko keli vyrui, iš kurių vienas, 
netaisyklinga rusų kalba tarė: "Kiekvie
na šeimyna gali užimti po vieną namelį", 
ir pridėjo, kad visais reikalais galėsią 
kreiptis pas jį.. Štai ir gavome "rūmus" 
— mažas namelis, langas viename šoni
niame kambaryje, langas kitame, iš kito 
namo šono ir vėl langas... nei vienas ne
turi rėmų, nei stiklų, tik medinės langi
nės kabojo lango šone iš vidaus uždaro
mos. Iš kiemo prilipdyta prie trobos 
maža virtuvė. Ji lango neturėjo, tik ma
žą skylę dūmams išeiti. Grindys papras

AR TU ČIA ESI ?tos: pilkos žemės minkšta asla. Vietoj 
lubų — tuštuma... Bus gerai čia gyventi 
motute, tariau jai bestovinčiai prie durų. \

PARDUODAM E Í
AUTOMOBILIAMS J

LIPINĖLIUS - Adesivos J
SKYDELIUS su grandinėlėmis ' 
Chaveiros com emblema Vytis. \\

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJ I

"Taip, žinoma, bus gerai ir gyvensime, 
kad tik Dievas padėtų." Mūsų trobelė 
prisipildė gyvybės. Viename kambary 
buvo išklota asla sausomis ilgomis žolė
mis. Tai buvo žolių patalas artėjunčiapn 
nakties poilsiui. Virtuvėje virė naujam 
puode ryžių košė. Pavalgėme pirmąją 
plantacijos ryžių vakarienę. Visi labai pa
vargę, sugulėm ant minkštos žolės.. Už
migti negalėjome. Lindo mintys viena 
po kitos. Kokia bus ateitis? Kas laukia 
sekančią dieną? Suplaka smarkiai širdis. 
Šalti šiurouliai nukrato visą kūną... Gale 
kaimo i-sgirdome rago balsą.... Tai ženk
las stoti į darbą", (citatų kalba netaisyta).

Bus daugiau

FOTOS 3 X 4 - CASAMENTO
XEROX - REVELAÇÕES E

AMPLIAÇÕES
PLASTIFICAÇÃO DE FOTOS

E DOCUMENTOS
R. Bemini R. Mônaco 85 • 3
Pque da Moúca - Tel: 274-3031 1
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SVEIKINIMAI LIETUVIU KATALIKU 
RELIGINEI ŠALPAI 25-MEClO

PROGA

Popiežiaus sveikinimai:
Lietuvių Katalikų Religinės Šaipos 

25-erių metų sukakties proga Religinės 
Šalpos naujasis pirmininkas, J. E. Vysk.
P. Baltakis, OFM, susilaukė iš Vatikano 
tokio turinio telegramą:

"šventasis Tėvas džiaugiasi sužinojęs, 
kad Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa 
mini savo 25-erių metų sukaktį. Nuo 
pat pradžios ši organizacija buvo ir yra 
ištikimai pasišventusi padėti lietuviams 
katalikams tėvynėje arba tremtyje. Jo 
Šventenybė dėkoja Dievui už prasi inku- 
sio ketvirčio šimtmečio malones. Jis 
nuoširdžiai siunčia Viešpatyje Jėzuje 
savo sveikinimus ir palaiminimu visiems 
susirinkusiems šią sukaktį atšvęsti ir 
mielai suteikia prašytą apaštališką palai
minimu.

Pasirašo Vatikano valstybės sekreto
rius, Jo Eminencija, Kardinolas Casaro-

Prezidento sveikinimai:
Prezidentas Reiganas per Liną Kūje

lį atsiuntė tokio turinio laišką: "Man 
didelis malonumas pasiųsti šilčiausius 
sveikinimus visiems susirinkusiems pa
minėti Lietuvių Katalikų Religinės Šal
pos 25-erių metų sukaktį.

"Puoselėti bei apginti religinę laisvę 
yra kiekvienos tautos šventa pareiga. 
Ten, kur ta laisvė neigiama, ir žmogaus 
dvasinis gyvenimas yra persekiojamas, 
kiti laisvi žmonės yra įpareigoti ateiti į 
pagalbą. Lietuvių Katalikų Religinė Šal
pa suteikia dvasinio maisto bei vilties 
tūkstančiams lietuvių katalikų, kurie 
trokšta Savo tikėjimą praktikuoti netruk
domi. '

"Sveikinu Jus per 25-erius metus
- pasitarnavus okupuotos Lietuvos katali

kams. Taip pat vertos pagyrimo yra Jū
sų pastangos puoselėti Amerikos lietu
vių religinį bei etninį paveldėjimą. Pra
šau priimti mano geriausius linkėjimus. 
Telaimina Jus Dievas. (Pasirašo)

Ronald Reagan"

VIKTORAS
Savininkas

Lietuviški ir europietiški valgai
MALONUS PATARNAVIMAS

Rua Espirito S^nto, 118 -TeL 441.6846
SÃO CAETANO PO SUL_ _
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Lietuvių Sąjungos nariui,
STASIUI BUMBLIUI,

Amžinybėn išėjus, reiškiame gilią užuojautą Ve
lionio šeimai ir jo broliui Aleksandrui Bumbliui 
su šeimom, drauge liūdėdami

Halina ir Algirdas Mošinskiai

Nuncijaus sveikinimai:
Apaštališkasis Pronuncijus Washing

tone, J. E. Vyskupas Pio Laghi parašė:
"Mielas Vyskupe Baltakį:
"Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos 

dvidešimts penkerių metų sukakties pro
ga man tenka didelis malonumas Jums 
perduoti nuoširdžiausius linkėjimus Jo 
Šventenybės Popiežiaus Jono Pauliaus 
II, kuris nori užtikrinti savo solidarumą 
su jumis maldoje, jums minint šj jūsų 
organizacijos istorijoj lemiamos reikš
mės įvykį.

"Būkite užtikrinti, kad Šventas Tė
vas yra susipažinęs su milžinišku patar
navimu, kurį Lietuvių Katalikų Religi
nė šalpa yra atlikusi Jūsų tikėjimo bro
liams ir sesėms tėvynėje, kurie remiasi 
Jūsų finansine ir moraline parama bei 
užtariančia maldų. Lietuvos Bažnyčia 
stiprinasi Jūsų susirūpinimu, išreikštu 
žodžiu bei darbais, užtikrinant juos ta 
stiprybe, kurie jie džiaugiasi vienybėje 
su Visuotine Bažnyčia, nuolat maldau
jančia visagalį Dievą išlaikyti juos tikėji-

"Jo Šventenybė yra įsitikinęs, kad ši 
proga sustiprins širdyse pasišventusiųjų 
ugdyti Bažnyčios reikalus Lietuvoje, jų 
pasiryžimą užtikrinti, kad Jėzaus Kris- ‘ 
taus Evangelija, taip kaip ji Bažnyčios 
skelbiama, bus amžinai skelbiama nau
dai tų, kurie kenčia persekiojimą.

"Kaip ženklą savo tėviškos meilės bei 
susirūpinimo Jūsų organizacijos gerbū
viu, Šventasis Tėvas maloniai suteikia 
savo apaštališką palaiminimą visiems, 
šia proga susirinkusiems.

"Prie Jo Šventenybės linkėjimų no
riu ir cŠ pridėti savo asmeninius sveiki
nimus bei geriausius linkėjimus, pasilik
damas

Nuoširdžiai Jūsų Kristuje, 
Pio Laghi

Apas'talinis Pro-Nunicijus"

OHeFFSti.il
ÃbE9GQH©PP bTDÀ

CHOPP —PIZZA —QUEIJOS — FRI OS 
RESERVAS PARA FESTAS - MUSICA AO VIVO 

Rua SOLON 1062 - Bom Retiro - Tel. 223-2333

Prelatas Audrys Bačkis, teleksu pa
siuntė šj sveikinimą: "Lietuvių Katalikų 
Religinei Šalpai, mininčiai savo veiklos 
sidabrinį jubiliejų, linkiu ištvermės bei 
sėkmės siekiant galimais būdais pagerin
ti tikinčiųjų padėtį tėvynėje, priminti 
pasauliui jų vargus ir skriaudas, ir mels
tis už persekiojamuosius. Telaimina 
Dievas Jūsų kilnią misiją.

Prelatas Audrys Bučkis"
(LIC)

VENGRIJOS SUKILIMAS
STRAIPSNIS APIE SUKILIMĄ

Trisdešimčiai metų praėjus nuo Ven-i 
grijos revoliucijos Maskva dėl jos nėra 
pakeitusi savo nusistatymo, pilnai patei- 
sindama šio liaudies sukilimo numalšini
mą kraujuje. Tai pažymi Romos dienraš
tis II Giornale, pranešdamas apie mask-' i 
viškės Pravdos paskelbtą straipsn. ven-' 

— grų revoliucijos klausimu. Straipsnyje pa-, 
lankiai recenzuojama Vengrijos komunis-j 
tų partijos centro komiteto sekretoriausi 
Janos Berez knyga apie 1956 metų Buda-i 
pešto sukilimą, pilnai pritariama knygoje' 
kartojamai senajai komunistų tezei, kad, 
revoliuciją sukėlę tariami fašistai, kon-' 
trrevoliucionieriai, išdavikai ir liaudies į 
priešai socialistinei santvarkai nuversti.! 
Todėl buvę teisinga sukilimą nuslopinti į 
pačiomis griežčiausiomis priemonėmis. 
Pravdos paskelbta knygos recenzija kelia* 
juo didesnę nuostabą, pažymi Romos! 
dienraštis, prisiminus, kad didžioji dau-! 
guma komunistų Vakaruose nors ir tris-: 
dešimt metų pavėluotai, dabar jau pri-■ 
pažįsta vengrų revoliucijos masinį 
budį, jos siekį atsikratyti stalininės dik-i 
tatūros ir pasmerkia sukilimo numalšini-, 
mą kraujuje. Revoliucijos metu žuvo 
tarp 15-kos ir 20-ies tūkstančių vengrų,! 
daugiau negu šeši šimtai žymesniųjų su
kilėlių ir komunistų buvo sušaudyta.

po-i

OHeFFSti.il


MÚSU LIETUVA 5NR. 44 (1983) 1986.XII.4
1 II —mMM—■

M EDITACUOS
SĄMONINGO TIKĖJIMO METAMS

(Katalikų Kalendorius Žinynas, Kaunas - Vilnius 1986)

LITURGINIAI METAI

Kristus gyvena ne tik altoriuose, ne 
tik gyvuose Bažnyčios nareliuose kaip 
dvasinė jų galva. Jis gyvena ir veikia 
Bažnyčios laike, tose savo paslaptyse, 
kurios vis atnaujinamos liturginių metų 
šventėse ir įvykiuose. Jis gimsta, kenčia, 
miršta, prisikelia, žengia pas savo Tėvą, 
siunčia Sv. Dvasią. Tai kartojasi kasmet 
per švenčiamas šių paslapčių šventes. 
Taip dvasiniu, bet tikru būdu Kristaus 
gyvenimas atkuriamas bažnytiniuose 
metuose. Su Kristumi atkuriamas ir mu
myse dieviškasis gyvenimas. Per jj ir ja
me mes gimstame (malonei), kenčiame, 
mirštame (nuodėmei), prisikeliame (iš 
nuodėmės).

Kristaus gyvenimo paslaptys išsisklei
džia dviejuose bažnytinių metų cikluo
se: kalėdiniame ir velykiniame.
ADVENTAS

Adventas - tai istorinis ateisiančio Iš
ganytojo lūkesys. Jis truko ilgus amžius. 
Jis gaivino geriausias žmonijos viltis. Į 
tą istorini adventą susibėgo neišsakomai 
daug aukų, pasišventimo, nerimo ir mab 
davimų.

Dabarties adventas kalba apie išga
nymą, kurs jau atėjęs, bet dar musų 
nepaveldėtas. Reikia pakelti akis, suteik
ti didį dėmesį j patekėjusią šviesą, tyliai 
susimąstyti, nuskaidrinti sielas, melstis, 
pasninkauti. Musų pašaukimas — pavel
dėti savo išganymą per atgailą. 
Adventas nurodo kelią: nukasti nuodė
mės gauburius, užpilti abejingumo ir 
šaltumo slėnius, ištiesinti blogų papro
čių kreives.

Dabarties adventui statomos prieš 
akis dvi didelės istorinio advento asme
nybės: Jonas Krikštytojas ir Mergelė Ma
rija. Pirmasis yra pavyzdys santūrumo, 
vidinės jėgos, neriboto tikėjimo ir apaš
talinės drąsos; antroji — nekaltumo, ty-

□ IX — Pinigai eina iš rankų j rankas — 
yra ir žmonių tokių.
Sąšlavos ir šiukšlės už miesto ribų tyso — 
būna ir žmonių tokių.
Alkanas žvėris junta savo jėgą ir kraujo trokšta — 
būna ir žmonės tokie...
Žmogų su žmogum gali sulieti tiktai meilė, 
kai žmogus išauga tiek, 
kad globoti, apdovanoti ir saugoti kitą pajėgia, 
kai žmonės du — panašus ir vienas kitą papildyti gali. 
Kai norisi būti kartu, 
atsiverti kaip durys atsiveria svečiui lauktam, 
atvirai išsipasakoti — paslapčių šeimoje nebūna, 
atiduoti kitam visa, sau ji pasiliekant, 
ir eiti kartu, kad ir j pasaulio kraštą, 
nes pasaulio centras — čia, kur aš ir tu.
Ir niekada purvo nebus — kur meilė pašventino, 
ir niekada skyrybų nebus — kur draugystė surišo.
Gero šeimininko ir daržinė uždaryta, 
o pre sutuoktinių kambario durų 
stovi angelas prie lūpų pirštą pridėjęs: 
intymųjį pasaulį tik mylinčios akys gali regėti. 
Kitiems — tyla ir antspaudas, 
kurį sulaužę pasmerkiame save.

□ X — Matau laimingus žmones,
ir duonos kąsnis man gale gerklės sustoja, 
apkarsta viskas, net auksas, net mano paties laimė: 
"Jūs tai laimingi. 0 aš be naštos kasdieninės 
daugiau tai nieko neturiu.
Dar užgula vargai, nesėkmė ir piktumas, 
nesantaika, neviltis, netikėjimas 
ir visas tūkstantis piktų dvasių iš pačių pragaro gelmių: 
viskas atrodo pilka ir prarasta, kas mano' .
Matau laimingus žmones, bet kažkodėl nematau, 
kiek ta laimė jiems kainavo?
Kiek jiems reikia pastangų ugnelei kūrenti, 
šakoms nugenėti, kampams nušlifuoti, 
negirdėti, kai baras, patylėti, kai žodis ant galo liežuvio, 
nervus prispausti, pakilti virš įkyrios savimeilės?
Jeigu mūsų nešildo kitų žmonių laimė, 
tai tegu pamoko ir pakelia 
kaip botago kirtis rambiam arkliui, 
kaip švento Augustino žodžiai sau pačiam: 
"Gali šis, gali anas, o kodėl tu, Augustinai, negali? " 
Matau, vadinasi, laimė galima ir man.
Geidžiu, vadinas, — galiu turėti ir aš tą laimę.. 
Tegu geismas pavirs pastangom — 
ir laimė ateis ir j manus namus, 
nes Dievas visus — ne tik juos — laimei sukūrė. 
Net ir žemėje.

lauš susikaupimo, tarnaujančios artimo 
meilės ir gyvenimo D ievų j e.

• r"

Visos žmonijos išganymas bus atbaigi 
tas laikų pabaigoje, kai ateis Išganytojas?- 
su visa jėga ir didenybe teisti gyvųjų ir 
mirusiųjų. Šis ateities adventas antspau- • 
duos visa, kas mūsų išganymui bus pa
siekta dabartyje.
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GRUODŽIO MĖNESIO 
GIMTADIENIAI

Sveikiname savo narius, kurie švenčia 
gimtadienį šį mėnesį ir linkime daug 
sveikatos ir sėkmės.
03/12 — Justino J. Žvingila 
03/12 — Jonas Sepetauskas 
04/12 — Bruną Yolanda Pjevac 
05/12 — Daniela Maria Šiaulys 
05/12 — Antonio Luiz de Abreu 

Carvalho
05/12 — Nilza Guzikauskas
07/12 — Janete Neumantas Neumanas 
09/12 — Jenny Marcinkevičius 
$6/12 — Alberto Lipas
16/12 — Vaclovas Laurinaitis 
20/12 — Marcos Sauka
20/12 — Rogério Paudzuenas 
22/12 — Izabel Seliokas
20/12 — Lidija Idika
23/12 — Jocio Carlos Magila
23/12 — Jonas Šapokas
29/12 — Helena Ostrinski Kučinskas 
30/12 — Anna Godliauskas 
31/12 — Mare Jovaiša
31/12 — Norbertas Stasiulionis
31/12 — Rosmarli Ąžuolas

Sąjungos - Aliança 
Valdyba

JAV-BIŲ PREZIDENTAS 
LIETUVIŠKAI..

JAV-bių Prezisentas, siųsdamas svei
kinimus Lietuvių Katalikų Religinės 
Šalpos 25 metų sukakties proga šios or
ganizacijos vadovybei, užbaigia angliš
kai rašytą tekstą trim lietuviškais žo
džiais: "Telaimina Jus Dievas". Ir pasi
rašo: Ronald Reagan.

jaunas susipratęs lietuvis, Linas Kojelis. 
Ir jis nesibijo Prezidentui ne tik konkre
čiai nupiešti Lietuvos ir lietuvių padėtį, 
bet, kaip matome, net ir vieną kitą lietu
višką sakinį pasufleruoti.

O kaip — iŠ kitos pusės — gaila ir liūd
na, kaip daugumoj pas mus, net šeimose, 
kur tėvai (ar bent vienas jų; lietuviai, o ' 
vaikai net žodelio nepamokomi lietuviš
kai, tartum būtų koks nusikaltimas lie
tuviškai išmokti ir kalbėti. Ir kaip nesu
sivokiama, kokia skriauda daroma vai
kams tos kilmės ir tautos, kuri turi pa
sauly seniausią dar gyvą kalbų.

Ir kurios protingi kitataučiai mums 
pavydi.

NAUJAS LIETUVIS VYSKUPAS
Spauda informuoja, kad Popiežius 

ižrinko ir paskyrė kun. Vladą Michele- 
vičių Kauno vyskupu pagalbininku 
(augziliaru). Lig šiol kun. Michelevičius 
buvo lotynų kalbos dėstytojas Lietuvoj 
vienintelėj kunigų seminarijoj, Kaune.

PREMIJA JAUNIMUI
Dr. Leono ir Irenos Kriaučeiiūnų šei

ma savo mirusiam sūnui ir broliui prisi
minti skiria kasmetinę
EUGENIJAUS KRIAUČELIŪNO

PREMIJĄ

Lietuvių Sąjungos - Aliança nariui
STASIUI BUMBLIUI

mirus 
jo brolį, valdybos pirmininką Aleksandrą Bumblį 
su šeima ir visas gimines bei artimuosius nuošir
džiai užjaučiame.

Sąjungos Valdyba

la, organizaciniu veiklumu, ar jaunimo 
vienetui (sambūriui, tautinių šokių gru
pei, jaunimo chorui, sporto būreliui), 
geriausiai reprezentavusiam lietuvius ir 
Lietuvą vienerių metų bėgyje;

2. Premijai gauti asmenis ar vienetus 
raštu pasiūlo jaunimo organizacijų vadp- 
vybės, jaunimo grupės, vyresniųjų orga
nizacijos ar paskiri asmenys iki kiekvie- 
nerių metų gruodžio 31 d. (pašto ant
spaudas);

3. Premijuotino asmens ar jaunimo 
vieneto tinkamumui įvertinti sudaroma 
Jury komisija, kurion po vieną atstovą 
skiria Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
jaunimo reikalams vadovas, Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo sąjungos valdyba ir JAV 
Lietuvių Jaunimo sąjunga, o du atsto
vus paskiria Kriaučeiiūnų šeima;

4. Jury komisija aptarusi asmens ar 
vieneto tinkamumą premijai, ją skiria 
balsų dauguma iki sekančių metų vasa
rio 15 d. ir susitaria su Kriaučeiiūnų šei
ma dėl premijos įteikimo laiko ir pobū
džio;

5. Premijai asmenys ar vienetai siūlo
mi raštu, nurodant tiksliai premijai tin
kamumo motyvus, ir siunčiami: 
EUGENIJAUS KRIAUČELIŪNO 
PREMIJOS KOMISIJAI

Premijai skirti sąlygos yra tokios:
1. Eugenijaus Kriaučeliūno 1,000 

dolerių premija skiriama lietuvių jau
nuoliui, geriausiai pasireiškusiam ras

Tai gal ir JAV-bių Prezidentas jau pra
dėjo mokytis Ų'etuviskai?

Faktas yra tame, kad Amerikos Bal
tuosiuose Rūmuose dirba, kaip Preziden-
to artimas patarėjas ir pagalbininkas

Už a. a.
STEPĄ NARUŠĮ

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

DO IDIOMA LITUĄNO 
POR CORRESPOND ^CIA 
Informações: tel.273-v.338

. . .J.-; CT

[ DR. PAULO ŠLEPETYS t 
| CIRURGIA PLÁSTICA | 

ESTÉTICA E REPARADORA
I LIPOASPI RAÇÃO I 
| Rua Augusta, 2709 - Conj. 32 i 
f Fone: 881-8077 - Hor. 12-18 h, I 
i KALBAMA LIETUVIŠKAI I

0*8am?

13400 Parker Road 
Lockport, ILL. 60441

UŽSIMOKĖJO UŽ "ML"
Birutė Elisa SECH C<_.250,00
Albina VASILIAUSKAITĖ Cz.400,00
Janina e Sofia DAVOLIS Cz.. 150,00
Liudas RALICKAS C..250,00
Algimantas-Ona ŠLEPETYSC^.600,00
Helena BUITVYDAS
Adolfina PETKEVIČIUS
Aloyzas RACKEVlClUS
Jonas BUITVYDAS
Liria Arten BEIVYDAS
Stasys ŠATAS

Cz.200,00 
C.. 150,00 
C..250.00
Cz.300,00 
Cz.300,00 
Cz. 150,00

BROOKLYN
REPRESENTAÇÕES SC LTDA.

Rua Georgia,675 
Bairro Brooklin Novo 
04559 SÁO PAULO, SP.
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PADĖKA
JONUI BAGDŽIUI

mūsų mylimam vyrui ir tėvui mus amžinai apleidus 
reiškiame gilią padėką visiems, kurie jį lankė ligoje, da
lyvavo laidotuvėse, 7-tos dienos mišiose, ar pareiškė 
užuojautą žodžiu ar per spaudą. Ypač dėkojame prel. 
Pijui Ragažinskui, kun. Juozui Šeškevičiui ir kun. Pra
nui Gavėnui už religinį patarnavimą. Esame sujaudinti 
choro gražiu pasirodymu ir dėkojame vadovui Vikto
rui Tatarūnui. Taip pat esame dėkingi Sv. Juozapo Vy
rų Brolijos pirmininkui Anranui Rudžiui ir brolijos na
riams, Lietuvių Brazilijos Sąjungai ir jos pirmininkui 
Aleksandrui Dumbliui bei kitoms organizacijoms, kad 
pareiškė solidarumą ir užuojautą velioniui.

Birutė Bagdžiuvienė 
ir šeima

M 0 S U MIRUSIEJI

MARIJA JUREVIČIŪTĖ TERELIE-
NÉ mylėjo Dievą ir artimą per šiuos 
79 metus, kuriuos gyveno mūsų tarpe. 

Gimusi Alytuj 1907.VII.2 d., atvyko 
Brazilijon turėdama 20 metų. Apsigyve
no Mookoj, kur ištekėjo už Antano Te- 
relos (mirė 32 metų).

Išaugino dvi dukteris, Gigą ir Dulcą, 
ir susilaukė anūkų — Alex ir Marcio.

Buvo uoli Maldos Apaštalavimo narė, 
jo pirmininkė, pavyzdinga šv. Kazimie
ro parapijos parapietė. Susipratusi tau
tietė, iki kol jėgos leido, kas savaitę pri
sidėdavo prie ML-vos lankstymo ir iš
siuntinėjimo.

Daug iškentėjo namie, įvairių ligų ka
muojama. Jau negalėdama nueiti į baž
nyčią, džiaugdavosi kunigp aplankoma 
su komunija, ypač pirmąjį mėnesio 
penktadienį. Viešpats ją pasišaukė pas 
save lapkričio 28 dieną iš Sta. Helena 
ligoninės, kur dieną prieš kun. Pr. Gave- reikalam"

Pelo falecimento de

A diretoria

sócio da Aliança Lituana-Brasileira nossas since
ras condolências à esposa sra. Encarnação Bumb 
lis, filhos e família

nas jai suteikė ligonių patepimą, o pas
kui palydėjo į Quarta Parada kapines.

7-tos dienos Mišios bus atlaikytos 
gruodžio 4, ketvirtadienį, 19,30 vai. šv. 
Kazimiero parapijos koplyčioj.

Lapkričio 30 mirė STASYS
B U M B L I S.

Gimęs Plungėje 1912 m. rugsėjo 15 
d., atvyko su tėvais į Braziliją 1928 me
tais. Liūdesyje paliko žmoną Encarna
ção, dukteris Teresinha, Magali ir septy
nis anūkus.

7-tos dienos Mišios bus atlaikytos 
“ gruodžio 6 d., 14,30 vai. N. Sra. do Per- 

pėtuo Socorro bažnyčioje, Rua Honó-
rio Libero, 90, Jd. Paulistano. 
VIETOJ GÉLÍU VAINIKO...

Lietuvių Katalikų Bendruomenės 
Chords, mielam savo draugui, vienam iš 
Choro steigėjų, nenuilstančiam ilgame
čiu! choristui (49 metus), įvairaus visuo
meninio lietuviško veikimo skatintojui , 
a.a. Jonui Bagdžiui, mirus, vietoj gėlių 
vainiko, įamžina jo vardą įrašydami V 
Kultūrinį Kazimierinį Fondą, su C^.500 
įnašu.

Tai giliai prasmingas ir drąsiai sek
tinas veiksmas, kitur gan plačiai prakti
kuojamas.

Juk gėlės jau tą pačią dieną nuvys
tu — ir tik lieka daugiau darbo kapų šla
vikams. Tuo tarpu įnašas j Fondą pasilie
ka — ir neša vaisius: "paramą lietuviškam 
kultūriniam veikimui, ypač spaudos, mo
kyklų ir, bendrai, jaunimo kultūriniam

Savaitei bėganti
Vaikštinėju po Lituanikos laukus, orus ge

ras, vakaras kiek vėsesnis ir dairausi į kaimynų 
namus. Mano žvilgsnis sustoja tolumoje, kur 
stovi jau daug kartų matytas namas. Tiesa pa
sakius jis buvo toje vietoje, kai dar kiti namai’ 
buvo tiktai ant popierių, projektuose.

Ir staiga, rodos, girdžiu, man sakant:

— Šitą stiebelį įsmeik į žemę ir užmiršk. 
Ateis laikas ir be skubėjimo turėsi gražų medelį.

Tai jau bus porą metų, kai Aleksas Vinkš' 
naitis man įdavė vieną paprastą stiebelį, kurį 
kaip tik ir parėjęs namo, įsmeigiau į žemę. Vė
liau, kartas nuo karto, pažiūrėdavau, bet jokių 
žymių tas stiebelis nerodė. Ir buvau jau beveik 
užmiršęs, kai visai nelauktai stiebelis prisipildė 
mažų aksominių lapelių drabužiu, ir nuo to 
laiko jis nuolat žalias, kartais net su žiedais, 
man nuolat primena tuos ramius žodžius: 
"Ateis laikas ir turėsi..."

-Jau trisdešimt dienų ir trisdešimt naktų,kai 
mielas kaimynas Aleksas iškeliavo, nors jo gė
lių ir medelių mano sodyboje gali rasti visur." 
Kiekvieną kartą kai nueidavau pas mieluosius 
kaimynus, tiek mokytoja Magdalena, tiek pats 
Aleksas mus apdovanodavo gėlėmis, medeliais, 
žalumais ir net daržovėmis. Pas juos visuomet 
buvo didžiausias įvairumas ir jų nuoširdumui 
nebuvo ribos. Sunku būdavo išeiti iš jų namų.

Aną vakarą važiuoju su Onute pro Gedimi
no stulpais papuoštą namą ir matau patamsyje, 
kas tai stovi. Nagi žiūriu, tai nuliūdusi šeimos 
ir anūkėlių apsupta, bet savo liūdesy viena, mo
kytoja Magdalena. Nežinau ko klausti, gi viskas 
aišku ir be žodžių. Ji man rodo ranka ant mo
kyklos lentutės parašytus sakinius:

— Kaip gera čia mums gyventi.
— Kaip malonu mums čia būti.

Girdžiu paaiškinimą: "Čia jo žodžiai, bet jo 
jau nėra...

Karti tiesa, jo jau nėra. Jis iškeliavo ir labai 
sunku tiems, kurie čia pasiliko. Bet jo pėdsakai 
liudija visiems, namiškiams ir kaimynams kad 
čia gyveno žmogus, kuris mylėjo gamtą, kuris 
mylėjo žemę, kuris jautė gyvenimą ir tuo džiaut 
mu dalijosi su visais. Jis turėjo kalbos apie vis
ką, bet negirdėjau jo blogai kalbant apie kitus. 
Jis pažino medelius ir gėles, jis žinojo kam ko 
reikia, jo patarimai buvo aiškūs ir praktiški.

Jau daug metų atgal, kai kartą tarėmės Lie
tuvių bendruomenės reikalais, man krito į akį 
vienas dalykas. Buvau pastebėjęs, kad kai rei
kia rasti sekretoriaus kokiam susirinkimui, vi
suomet žmonės atsisakinėja. Vieni sako, kad 
akys nestiprios, kiti užmiršę akinius, bet daugu
mai yra sunkumų su raštu, aiškiau sakant, su 
gramatika. Nustebau, kai pirmą kartę užmečiau 
akis j Alekso Vinkšnaičio surašytą protokolą. 
Aš tuo metu dar nežinojau, kad jis buvo baigęs 
Dotnuvos žemės ūkio akademiją. Bet jo rašyba 
redakcija ir taisyklinga kalba labai nustebino. 
Mes visi kalbame lietuviškai, taip kaip čia visi 
kalba ir vietos kalba, bet su rašyba dažnai reika 
lai esti kitokie..

Ne visi žmones palieka savo pėdsakus šiame 
pasaulyje. Yra tokių, kurie dingsta lyg dūmas, 
bet mums visiems yra sunku susitaikyti su min
timi, kad Aleksas Vinkšnaitis jau nebegrįš dau
giau į Lituaniką.
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PARAMA "MUSU LIETUVAI"
Atsižvelgdamas j Brazilijos valdžios 

kalėdinį "paketuką", dėl kurio, kad ir 
nenorint, brangsta taip pat ir spaudos 
darbai — popierius, rašalai, spaudos reik
menys, pats atspausdinimas ir ypač iš
siuntimas ir paštas — Dr. Algirdas Bau
žys (LELLO);įteikė 1.000 kruzadų 
MŪSŲ LIETUVAI paremti. "Juk visi 
turim rūpintis, — sako, — kad musų vie
nintelis laikraštis perdaug nenukentėtų 
ir išsilaikytų".

Už paramą ML redakcijd ir adminis
tracija nuoširdžiai dėkoja.

DAR VIENAS GIMTADIENIS
Prieš porą savaičių kažkur nugirdom, 

kad p. Marijai Mazurkevičienei sueina 
80 metų lapkričio 30 d. Galvojom, rei
kia atšvęsti, bet kaip, kur? — Turėtų 
būti staigmena, labai slaptai, kad ji ne
sužinotų: Bzz Bzz viena kitai, ir tikrai, 
didelė pažanga. Niekas jai nepranešė 
ir įstengėm susitikti punktualiai pagal 
sutartą valandą. Kiekviena nusinešė po 
lėkštutę — pilną — ir kai jubiliatė pama
tė tiek nelauktų viešnių ir kun.Urbaitį, 
nukando: nežinojo ir nelaukė, nes tas 
įvyko sekmadienį 23 d.

Tada draugės paruošė gražiai stalą, 
buvo ir tortas su šampanu.

Sugiedojom Ilgiausių Metų, vaišino
mės, prisiminė, daug senai nedainuotų 
dainelių — p. Marija, nežinojo ar verkti 
ar dainuoti, sakė jautėsi laiminga dėl 
tokio nuostabaus netikėto baliaus.

Linkime Jai geros sveikatos, daug 
metų būti mūsų tarpe ir lauksime vėl 
linksmos progos susitikti.

Draugės

HERANÇA
Procuram-se os parentes de BORIS i 

BROVEVITCH nasc. em 1902 ou 1912 
em Wilna/Lituânia.
Fone escr. Dr. Jakob Billig 
Tel. 37-3970 ou 35-3282

Para informação de Vv.Ss. acrescento 
que BORIS BROVEVITCH emigrou em 
1924 de São Paulo para os Estados Uni
dos deixando em São Paulo um tio, que 
é aliás seu único herdeiro, e cujo endere
ço na época era: a/c "Casa Gorenstein", 
Avenida Angelica. Minhas averiguações 
junto aos assinantes telefônicos com o 
nome de Gorenstein foram negativas.

Ser-lhes-ia grato se pudessem ajudar 
na procura dos herdeiros de Boris Brove- 
vitch.

Queiram me comunicar no mesmo 
tempo o peeço do anuncio.

Atenciosamente
Dr. J. Billig

I
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Šio "ML" numerio
GARBĖS LEIDĖJAI 

ALDONA ir JONAS VALAVIČIAI
Aldonos mamos JADVYGOS DAGILIENĖS 1O-ties 
metų mirties proga.

Širdingai dėkojame už paramų Musų Lietuvai 
ir pagarbiai prisimename maldose velionę.
__ _ _  .___ „ Administracija

Nuoširdžiai sveikiname
MARIJĄ M AZ U R K E V ICI E N E

Musų Lietuvos nuolatinę rėmėją bei bendradarbę, sulaukiasią gra
žaus 80-to gimtadienio ir linkime geros sveikatos, daug laimės ir gau
sios Dievo palaimos. Mes galime Jums tik padėkoti, o Dievas Jums 
teatlygina už visus gerus darbus ir paramą spaudai.

ML-vos redakcija, administracija 
ir bendradarbiai
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VIETINIAI NEUŽMIRŠO 
SV. KAZIMIERO

Praėjus Kazímieriniams Metams iš 
mūsų pusės, rodos, jokio didesnio kazi- 
mierinio sąjūdžio nekeliama, tačiau vie
tiniuose braziluose šv. Kazimiero var
das nenuėjo užmarštin. Čia — vien tik 
vakar patirti dalykai.

"Nuo tos dienos, kai iš kardinolo ga
vau šv. Kazimiero paveiksliuką, kasdien 
kalbu maldą į šv. Kazimierą", pasakoja 
viena moteris, sutikta S. Rafael parapi
jos kermošiuj. Tai turėjo būti São Paulo 
katedroj, atidarant Kazimierinius Metus. 
O pati malda, kurią pirmą kartą pats kar
dinolas užvedė, yra visa nukreipta už 
Lietuvą: "Šv. Kazimierai,... kuris tiek 
kartų pasirodei galingas savo tautos glo
bėjas, pažvelk dabar į savo žemę ir savo 
tautą, kuri šaukiasi tavo pagalbos...šven
tasis Lietuvos Globėjau, padėk lietuvių 
tautai atgauti taip trokštamą laisvę..."

'Jau keli ir kelis kart manęs vis pra
šo teksto maldos į šv. Kazimierą", pasa
koja vienas artimos parapijos 'vicenti- 
nas' ".

O kitas rašo iš Rio Grande da Serra: 
"Gavęs iš Dievo malonę šaukdamasis 
šv. Kazimiero užtarimo, labai norėčiau 
atvykti į jo parapiją jam padėkoti". Ir 
pasakoja sužinojęs apie šv. Kazimierą jt 
šv. Jono Krikštytojo bažnyčioj, Rudge 
Ramos, 1985 metais, kai ten vyko jubi
liejinės pamaldos. "Gavęs ten dalijamą 
paveiksliuką, ji rūpestingai saugojau. 
Reikalingas ypatingos Dievo malonės, 
prašiau šv. Kazimiero tarpininkavimo 
— ir buvau išklausytas".

Ir, bendrai, žmonės vis klausinėja, 
kada bus ta "festa de São Casimfro — 
šv. Kazimiero šventė".

Tai vis ženklai, kad mūsų jaunasis šv. 
Kazimieras įsigijo daug simpatijos vieti
nių tarpe; įgavo taip pat ir pasitikėjimo.

O per šv. Kazimierą tokios pat simpati
jos susilaukia ir pati Lietuva.

Jaudina ypač vietinių giedamo him
no žodžiai: "... jovem santo lituano.,/'. 
Manau, kad nei lietuvis nedrįstų taip 
kreiptis į Lietuvos šventąjį.

Iš čia ir mums paskatinimas vis pla
čiau skleisti šv. Kazimiero vardą. Ir nesi
drovėti j jį melstis. Jei ne už ką kita, tai 
nors už Lietuvą.

Kun. Pr. Gavėnas

"NAUJA ŽVAIGŽDĖ"
BRAZILU LITERATŪROJ
Rio de Janeiro knygų leidykla Achi- 

amė išleido Gražinos Beleckienės nau
ją veikalą — Gina Boleckis: CRÔNI
CAS MORDAZES. Tai žymios mūsų 
feljetonistės Gražinos Boleckienės felje
tonai.

Knygos pristatyme (autografų naktį) 
dalyvavo daug žmonių — vietinių inte
ligentų, žurnalistų, autorės draugų ir 
pažįstamų. Vietinės spauda ir kritika 
labai’palankiai atsiliepė, visi stebėda
miesi, kaip imigrante ir moteris taip gy
vai valdo portugalų kalbą ir, be to, ra
šo retu, ypač moterims, literatūriniu 
žanru - humoru ir satyra. Iš tiesų, ji 
moką kasdienius mūsų gyvenimo įvy
kius peržvelgti humpristiniai - ir net 
liūdniausi atsitikimai iššaukia šypsnį.

CRÔNICAS MORDAZES - tai svei
ko humoro injekcijos.

Gražina Beleckienė lygiagrečiai rašo 
ir lietuvių kalba. Tai bus jos antroji fel
jetonų knyga. Pirmoji buvo išleista 
Buenos Airėse. Šiai antrajai dar neturi 
leidėjo. Argi Brazilijoj neatsiras lietu
vių, kurie sudarytų sąlygas mūsų auto
rei išeiti viešumon ir lietuviškai? Tai 
dar būtų kitas ženklas, kad lietuvių 
kultūra Brazilijoj dar gyva. (KPG)
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