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AMERIKA NEUŽMIRŠTA BALTIJOS 
VALSTYBIŲ

Jungtinių Amerikos Valstybių parlamen- 
te-kongrese priimtas nutarimas skelbti 
Baltiečiu laisvės dieną 1987 metų birže
lio 14. Išklausytas pranešimas apie Latvi
joje sudarytą Helsinkio grupę.

Iš leidinio “Congressional Record“ ma
tyti, kad Baltiečiu laisvės dienos klausi
mas senate buvo svarstomas 1987 m. sau-' 
šio 6 d. Niujorko senatorius D'Amato pa
sakė išsamią kalbą apie Baltijos valstybių 
likimą ir pateiktos jungtinės rezoliucijos 
tikslą, kuris’esąs “išreikšti nesibaigiantį 
kongreso protestą prieš užkietėjusią So
vietų Sąjungos įvestą vergiją^ priespaudą 
ir rusifikaciją Lietuvoje, Latvijoje ir Esti
joje.

Amerikos politika
1987 m. birželio 14 d. sueis 47-neri 

metai nuo JAV politikos, nepripažįstan
čios neteisėtos sovietinės okupacijos Bal
tijos valstybių — Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos, — pareiškė senatorius D'Amato. 
“šios politikos pastovumo laikas nesuma
žins. Ji pasiliks jautriu klausimu JAV — 
Sov. Sąjungos santykiuose, kol Sov. Są
junga atiteauks raudonąją savo ranką 
nuo šių Baltijos valstybių gerklės. Aš ti
kiuosi, kad mes ir toliau būsime tokie 
pat atkaklūs toje politikoje, kaip ir mū
sų draugai baltiečiai, kovojantys už savo 
laisvę“.

Sugriautas gyvenimas
Trumpai paminėjęs istorinius faktus 

ir Baltijos valstybių 22 metus trukusį 
nepriklausomybės laikotarpi, senatorius 
D'Amato priminė klestintį baltiečiu vi
daus gyvenimą: ,

“Kultūrinis Baltijos tautų gyvenimas 
klestėjo, o jų švietimo sistema padarė 
nuostabią pažangą. Tos gimstančios res
publikos išaugo j stiprias agrarines visuo
menes. Politiniu požiūriu tautinėm ma
žumom buvo laiduotos kultūrinės bei 
politinės teisės. Jos buvo vertinamos vi
same pasaulyje už religinę ir kalbinę pa
kantą, už jų norą gyventi taikoje. Balti
jos tautos mylėjo naujai rastą laisvę.

Laikas atskleidžia visas tiesas. Mums 
ir visam pasauliui dabar aišku, kad Sovie
tų Sąjungos pažadas 1920 m. teisėtomis 
taikos sutartimis su Baltijos valstybėmis 
buvo tuščias, kaip ir visos kitos sovietų 
sutartys, sudarytos prieš tai ir po to. Pa
sirašydama minėtas sutartis, Sovietų Są
junga pasižadėjo “Savanoriškai ir visam 
laikui“ atsisakyti teritorinių teisių Lie
tuvoje, Latvijoje, Estijoje ir be jokių są
lygų pripažinti jų nepriklausomybę, au
tonomiją ir suverenumą“.

Arkivyskupas Liudas Pavilionis, Kauno ir Vilniaus vyskupiją apaštalinis administratorius ir Lie
tuvos Lietuvos vyskupą konferencijos pirmininkas, įteikia Vatikane popiežiui Jonui Pauliui H 
gintarinį šv. Pauliaus paveikslą.

Diktatūrinė okupacija
Sen. D'Amato savo^ kalboje priminė 

1940 metus, kai Sovietų Sąjungos ka- 
'iuomenė jėga užėmė Baltijos valstybes, 
sudarė mariotines vyriausybes, kurios 
"vienbalsiai“ prašė Maskvą priimti Balti
jos valstybes į Sovietų Sąjungą. Bet tai 
buvę padaryta be Baltijos tautų sutikimo.

“Mes žinome, kad valstybė, norinti 
valdyti žmones, turi visų pirma gauti jų 
sutikimą. Kitaip tokia valstybė neišsilai
kys. Tai pagrindinė demokratinės sant
varkos dalis. Šiuo metu Sovietų Sąjunga 
valdo Lietuvos, Latvijos, Estijos žmones. 
Tačiau be tų laisvę mylinčių tautų prita
rimo Sovietų Sąjunga neišvengiamai 
taps savo kvailystės auka. Kai ta diena 
ateis, Sovietų Sąjunga pradės jausti 
skausmą bei kančią, kurią ji atnešė bal- 
tiečiams su neteisėtu bei prievartiniu pri
jungimu“.

Ryžtinga dvasia
Atpasakojęs sovietines baltiečiu depor

tacijas į Sibirą, priverstinę kolektyvizaci
ją, rezistentų suėmimus, jų kankinimus 
kalėjimuose, lageriuose ir psichiatrinėse 
ligoninėse, sen. D'Amato pabrėžė Sov. 
Sąjungos nesilaikymą Helsinkio akto,ku
rį yra pasirašiusi. Jisai suminėjo sąžinės 
kalinių pavardes: dr. Algirdo Statkevi-

čiaus, kun. Alfonso Svarinshp, kunigo 
Sigito Tamkevičiaus, Jurgio Brimęisterio, 
dr. Jurio Kukk. Tai esą liudija Baltijos 
tautų ryžtą kovoti už savo laisvę.

“Giliai įsišaknijusi baltiečiu laisvės mei 
lė ir nepalaužiamas tikėjimas į nepriklau
somybės principus įgalino juos pakelti 
komunistu hegemoniją beimpriespaudą... 
Ju dvasia nebus palaužta ir ju kova už 
apsisprendimą nenurims“ — pareiškė sen. 
D'Amato.

Amerikiečių parama
Kitas senatorius Riegl<$ paremdamas 

pateiktą siūlymą, pareiškė jam savo pri
tarimą:

“Mes neturime leisti 47-nerių metu 
sovietinei priespaudai Baltijos valstybėse 
užliūliuoti, musu jautrumo skriaudom, 
atneštom tų valstybių piliečiams. Krem
liaus vadai turi žinoti, kad amerikiečiai 
niekad nesutiks su dabartine būkle ir 
kad mes nesustosime rėmę Baltijos tau
tų pastangų atgauti pagrindines žmogau! 
teises.

Metinis minėjimas Baltiečiu laisvės 
dienos, kaip tai numato pateikta rezoliu 
cija, yra reikšmingas liudijimas amerikie 
čių solidarumo su Latvijos, Lietuvos ir 
Estijos tautų laisvės troškimu...“ M.

“Tėviškės Žiburiai“
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KOL KAS NĖRA LIETUVIŲ 
PALEIDŽIAMŲJŲ KALINIU TARPE

Paskutinėmis žiniomis, šių metu So
vietų Sąjungoj naujai paleistų kalinių są
rašuose kol kas nėra lietuvių.

Bet anot Washington Post, vienas disi
dentas tvirtino, kad paleistųjų tarpe yra 
lietuvių. Jis aiškino, kad iš paleidžiamų
jų yra reikalaujama duoti pasižadėjimą 
niekad nedalyvauti anti-sovietinėj veik
loj. Turimomis disidento žiniomis, palei
džiamieji j tą reikalavimą reagavo radika
liai skirtingai. Lietuvos ir Ukrainos disi
dentai tą pasižadėjimo tekstą pakeitė ta 
prasme, kad jie niekad neveiks prieš inte
resus savo tautos žmonių. Ir nežiūrint to, 
Washington Post cituojamas ir neišvardin
tas disidentas teigė, kad ir jie buvo paleis
ti.

Taip pat paleidžiamiesiems kaliniams 
buvo pakišamas pasirašyti popieris, kad 
jie patys prašėsi būti paleisti. Jie turėjo 
ir nurodyti, kur jie nori gyventi. Sovietų 
Sąjungoj ar už jos ribų.

Nors plačioji spauda pranešė, kad bu
vo paleisras Antanas Terleckas ir Vladas 
Lapienis, tai įvyko, pagal Miunchene vei
kiantį USSR News Briefs, praeitų metų 
gale. O anksčiau tais pačiais 1986 me
tais buvo paleisti dardu lietuviai kaliniai 
prieš terminą, t.y. Henrikas Jaškūnas ir 
Jadvyga Bieliauskienė.

Antanas Terleckas buvo suimtas ket
virtą kartą 1979 m. už pogrindžio spau
dos skleidimą ir už bendradarbiavimą 
su "Vyties" pogrindžio žurnalu. Jis atli
ko 3 metus griežto režimo lagerio, ir, 
kai jį paleido, jis buvo bebaigiąs, t.y. 
1987 spalio mėn., 5 metus tremties.

Aštuoniasdešimt metų su viršum Vla
das Lapienis irgi buvo paleistas praeitų 
metų gale, atlikęs 2 metus iš 6 metų 
oausmės už "Tarybinio kalinio memua

Vieną naktį žmogus sapnavo, kad ėjo 
pajūriu su Viešpačiu. Danguje nušvisda
vo vaizdai iš jo gyvenimo. Kiekviename 
vaizde jis pastebėjo dvi poras pėdų smė
lyje. Vienos buvo jo paties, kitos Vieš-
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rų" rašymą. Jį suėmus 1985 m., pogrin
džio Aušra pradėjo serijomis spausdinti 
Lapienio prisiminimus apie jo pergyveni
mus sovietų lagery už bendradarbiavi
mą su LKB Kronika.

Per komunistų Lenkijos spaudą suži
nota, kad 1986 lapkričio 3 LTSR Aukš
čiausios Tarybos prezidiumas bausmę 
dovanojo sąžinės kaliniui Henrikui Jaš- 
kūnui. Jis esą pasisakęs, kad lagery pakei 
tė pasaulėžiūrą, kuri dabar atseit sutam
pa su sovietinės valdžios linija. Jaškūnas 
buvo areštuotas 1976 m. Jonavoje po 
kratos, kurios metu buvo paimta foto
aparatai ir apie 1000 įvairiausių doku
mentų rusų kalba, kaip pvz. "TSRS ne
priklausomų tautų sąjungos organizaci
jos manifestas", ir 1.1. Atliko 10 m. spe
cialaus režimo lagerio, o buvo paleistas 
nepradėjus 5 m. tremties terminą.

Jadvyga Bieliauskienė, iš profesijos 
mokytoja, buvo suimta 1982 m. ir nu
teista 1983 gegužės 20 Vilniuje ketve- 
riems metams griežto režimo lageriu ir 
trims metams tremties už "anti-sovieti- 
nę agitaciją ir propagandą". Jos nusikai
timai: parašų rinkimas po pareiškimu 
prieš tikinčio jaunimo persekiojimą, vai
kų būrimas j religinių diskusijų būrelius 
bei organizavimas nacionalistinio turinio, 
pvz. poeto Bernardo Brazdžionio eilėraš
čių, vaidinimus, ir pan. Ji buvo paleista 
1986 spalio mėn. Iš Mordovijos atlikus 
4 m. bausmę ir besąlyginiai, vietoj trem
ties, sugrąžinta j Lietuvą.

(LIC)

Viena "TŽ" skaitytoja atsiuntė šį 
Dathan Moore pasakojimą apie neregi
mą Dievo pagalbą žmogui.
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paties. Kui švystelėjo paskutinis vaizdas 
danguje, jis pažvelgė į išmintas pėdas ir 
pastebėjo, kad ant tako matėsi tik viena 
pora pėdų. Jis taip pat pastebėjo, kad 
tai atsitiko liūdniausiais jo gyvenimo 
momentais. To jis vis negalėjo pamiršti, 
todėl paklausė: "Viešpatie, Tu.kartą sa
kei, kai aš pasižadėjau Tave sekti, kad 
būsi visada su manimi. Bet aš pastebėjau, 
kad sunkiausiais mano gyvenimo atvejais 
matėsi tik viena pora pėdų smėlyje. Aš 
nesuprantu, kodėl mane apleidai, kai 
man Tavęs labiausiai reikėjo? "

Tada Viešpats atsakė: "Mano myli
mas sūnau, aš tave myliu ir niekada ta
vęs neapleidau. Kai tu kentėjai ir vargai, 
kai matėsi tik viena pora pėdų smėlyje, 
-- aš tave nešiau".

Laikraštis "The Florida Catholic" 
1986.XII išspausdino vyskupo T. V. 
Daily straipsni apie lietuvius ir Lietuvą. 
Paminėjęs Religinės lietuvių katalikų 
šalpos 25-rių metų ir Lietuvos krikščio
nybės 600 metų sukaktis, autorius sako: 
"Lietuvių tauta kasdien grūmėsi už savo 
tikėjimą, orumą ir kultūrą. Jos pavyzdys 
yra ne tik nepaprastas, bet ir unikalus, 
nes ji kovoja už žmogaus teises be jo oru
mą. Nors kova ilga ir vyksta geografiš
kai tolimoje šalyje nuo JAV, lietuvių 
tauta neturi būti užmiršta" - pareiškė 
vyskupas Daily. "K.Bendrija yra raktas 
j Lietuvą. Ir kas puola tą Bendriją, puo
la tautos kultūrą ir jos šalį". K. Bendrijų 
esanti balsas dabarties pasaulyje, kuris ’ 
neturi leisti užmiršti Lietuvos.

Šv. Tėvas Jonas-Paulius II, kaip skel
bia kai kurie laikraščiai, lankysis Lenki
joje 1987 m. birželio 9-16 d.d., dalyvaus 
eucharistinio kongreso pabaigjje Varšu
voje ir aplankys penkis miestus. Jį šiam 
vizitui pakvietė Lenkijos premjeras gen. 
W. Jaruzelskis ir kardinolas Glemp. W. 
.Jaruzelskis 1987 pi- sausio 13 d. lankėsi 
Vatikane ir aptarė įvairius Vatikaną-Len- 
kiją liečiančius klausimus. Siekiama di
plomatinių santykių užmezgimo. Pasak 
Lenkijos tikybinių reikalų ministério A. 
Lopatkos, ta linkme padaryta pažanga, 
bet iki abipusio susitarimo dar tolimas 
kelias. Vatikanas reikalauja oficialaus 
Katalikų Bendrijos Lenkijoje pripažini
mo, laisvės organizacijoms ir pan., bet 
komunistinė valdžia su tuo nesutinka.
Be to, jau dabar palaikomi daliniai diplo
matiniai santykiai tarp Vatikano ir Len
kijos vyriausybės per antraeilius pareigū
nus, neturinčius ambasadorių titulo. 
■""" .......................... ....................■■■—■.... .. ....... .....
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gyvos krikščioniškosios dvasios metams
(Katalikų Kalendorius Žinynas, Kaunas - Vilnius 1986)

3YVOS KRIKŠČIONIŠKOSIO
DVASIOS METAI

IR LIGONIAI TURI SAVO TEISES
Ypač šiais paskutiniais mėnesiais be

veik kas savaitę (ir net dažniau) “iškėliau 
ja pas Abraomą“ tai vienas, tai kitas mu
sų tautietis. Lyg susitarę. Lyg vienas kitę 
kviesdami. Dažnai patylom, lyg “ant ga
lų pirštų“, net “niekam nepranešę...“. O 
tai svarbiausia išvyka; ir nėra bilieto atgal.

Tad ir reikia, kad ši “išvyka“ būtų ga
limai geriau paruošta.

Savaime visas gyvenimas turėtų būti 
oasiruošimas šiai lemtingai kelionei. Ta
kiau retai apie tai galvojama. Ir vis atide
dama “i galę, kitai dienai...“.

Paprastai, toks “keieivis“ turi mažai jė
gų ir galios pats tam pasiruošti. Tai kaip 
tik čia turi pasireikšti sąmoninga krikš
čioniška pareiga mūsų ligoniams padėti.

Silpnas dėl senatvės ar sergantis, kiek
vienas krikščionis turi teisę j krikščioniš
ką aptarnavimą: atlikti išpažinti, priimti 
komuniją, gauti ligonių sakramentą, pa
justi Kristų prie savęs. Jei pats negali nu
eiti j bažnyčią, nereiškia, kad jam bažny
tinio patarnavimo (ypač sakrąmentųį, 
jau nereikia. O gai priešingai: dabar gal 
daugiau negu kada kitados jis reikalingas 
dvasinės pagalbos. Ir jei jis/ji negali nueiti 
j bažnyčią tos pagalbos prašyti, pats Kris
tus, per kunigą, ateis j namus.

Ir nereikia laukti kviesti kunigą., tik 
kai ligonis jau be sąmonės, kad... “kad 
neišsigąstų“. Kunigas ateina ne ligonį nu
marinti,o atveda gyvybės Davėją — Kris
tų. Ir kartu su Bažnyčia Jo prašo, tarp 
kitų malonių, ir sveikatos: "... kad šiam

□ VI — IŠ Tenai dar nesugrįžo niekas*
Kristaus sugrąžintiems gyventi vis tiek reikėjo mirti, 
atgaivintiems ligoninėse vis tiek reikės mirti...
Šitas visos žmonijos išsiilgtasis
ir kiekvieno žmogaus trokštamas stebuklas 
jvvko tik vieną kartą: prisikėlė Kristus.
Ne — sugrįžo, o — PRISIKĖLĖ
nepaliestas gedimo, puvimo, išnykimo.
Prisikėlė Tas ir Nebe — TuS: Pažįstamas ir Nebeatpažįstamasis, 
paprašantis valgyti ir praeinantis pro užsklęstas duris, 
aiškinantis Šventojo Rašto prasmę bandukei ei vis 
ir išsiduodontis vienu žodžiu “Marija“,
vėl kaip savas ir kaip regėjimas tik Tegintiems matomas, 
baisus — „kad tik nepasirodytų“ — bailiems ir kaltiems 
ir Tomui už rankos paėmęs: “Paliesk m.ino rankas ir šoną“...
Dabar Jis pasirodys daug kam, 
stovės laukdamas kryžkelėj ir kalbės susimąstymo tyloje. 
Paklaus: “Ar tu labiau mane myli kaip anie? ", 
sutramdys: “Ir kam tu persekioji mane? “.
pašauks: “Palik viską ir eik su manimi' ,
patvirtins: “Gerai mano žodžius pasakei, parašei, Akvinieti“, 
įsakys: “Eikite, krikštykites ir darykite m<:no žmonėmis“, 
garantuos: “Aš esu su jumis iki pasaulio pabaigos“..
TIKIU: JĖZUS TRECIĄJĄ DIENĄ KĖLĖSI IŠ NUMIRUSIŲ.

□ VII — Atrodo, kad Jėzaus žemėje — ir visur — nėr j.

Po ištvermingos kančios ir ištikimybėb 
teisėtai priklauso garbė ir atlyginimas:

■ vėl dangus ir Dievo dešinė.
Pažeminimas pavirto pagarba, 
žaizdos — rubinais, 
klusnumas — įsakymais “būkite kaip aš“, 
atliktu pareiga — Tėvo dėkingumu 
ir galų gale — griežtas Teisėjas netesėjusiems...
O tiesa “ĮŽENGĖ į DANGŲ'
reiškia: Y R A V I S U R. ?-• \T
Ir “SĖDI VISAGALIO DIEVO TĖVO DEŠINĖJE“ «
reiškia: mato, girdi, gelbsti, globoja, 
veda, laimina, būna, ateina.
Ateina per Mišias ant altoriaus. Komunija — pas žmones.
Būna bažnyčios tabernakulyje. Ir gerose širdyse.
Laimina kunigo rankomis. Ir Pats betarpiškai.
Veda jautrios širdies balsu. Ir ištrėmimu reikaiingon šalin.
Globoja motinas malda, ir mylinčiais žmonėmis.
Gelbsti per gerus žmones. Ir numetimu ar liga.
Girdi, kai meldžiamės, giedam. Ir — kai tylim.
Mato mūsų pačių širdimi, i r mūsų sąžine.
TIKIU: JĖZUS (ŽENGĖ F DANGŲ,

SĖDI VISAGALIO DIEVO TĖVO DEŠINĖJE'
ligoniui, ant kurio tavo vardu rankas už- 
dėsime, gyvenimą ir sveikatą suteiktum; 
... kas šiuo aliejumi bus pateptas, tegau
na kūno, sielos bei dvasios stiprybės vi
siems skausmams, negalėm ir ligom nu-

Bažnyčia taip pat pageidauja, kad ko
muniją su sergančiu galimai priimtų ir na
miškiai bei tam tikslui prie ligonio susi-

Tpaė namuose. Gali būt sunkiau ligoni
nėj. BetJrten įmanoma, esant sąmonin
gu krikščioniu.

galėti“. rinkę kaimynai. Juk į namus atėjo Sve- Ypač nekrikščioniška ilgesniam laikui
Tad svarbu, kad krikščionis ir šį sakra- č,as* ,r dar koks! lr atnes’ė Gyvybės Duo- palikti senelį ar ligonį namie be komuni- 

mentą priimtų ne jau mirties patale nos... jos. Tai tas pats, kaip jį marinti badu. O
(kai “ja stos išeities nėra“), o sąmonin- Tam, aišku, reikia ir pasiruošti. Bet tik Tai yra nusikaltimas.
gai, žinooumas ir jausdamas, kas čia vyks-patiems besiruošiant, lengviau ir ligonį Kun. Pr. Gavėnas, SDB
ta (ir semdamasis jėgos). paruošti dieviškajam Svečiui priimti.
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ANTANAS DVTKIS

PO ŠEŠIASDEŠIMT METIĮ
Lietuvių Emigracijos Brazilijon

— SssSasdenratmcčiui Paminėti —

LIETUVIŠKOS SPAUDOS RĖMĖJAI 

YRA SAVOS TAUTOS GYNĖJAI*

ISO METU BRAZILIJOJ
Pradžia Nr. 29 (1968) 1986 m..

Iškilmingas konsulo 
sutikimas

Jau buvo praslinkę pilni trys metai 
nuo lietuvių atvykimo, blaškymosi po 
Brazilijos plotus ir dedamų pastangų nau. 
jam, pastovesniam gyvenimui kurtis, kai 
jie pasijuto, kad ne vieni esą, o savo tėvy
nės atstovo globoje; lygiai, kaip ir kitų 
tautų ateiviai. Ignoruojami ir nuolatos 
stumdomi, suprato, pagaliau, ir įsitikino, 
kad ir jie, lietuviai, yra tokio krašto pilie 
čiai, kur taip pat yra valdžia, įstatymai, 
tarptautiniai niostatai, kurie suteik© val
džios paskirtam asmeniui prerogatyves 
teises tarti žodį savų piliečių — imigran
tų.reikalu, o esant reikalui, ginti juo čia, 
šioje šalyje, kur gyvena.

"Club Lithuania", 1929 m. Šiuose namuose 
įvyko pirmas lietuvių susitikimas su atvykusiu 
konsulu dr. P. Mačiuliu.

Brazilijos lietuviai ilgai gyveno be sa
vo legalaus, viešai pripažinto autoriteto. 
Tik prasidėjus visokiais budais reikštis 
spaudimui į anapus Atlantą, pagaliau, ir 
Brazilijoje, São Paulo mieste, tapo įsteig
tas Lietuvos konsulatas. Kodėl Lietuvos 
valdovai taip ilgai delsė išspręsti šitą rei
kalą, net ir pats konsulas nežinojo ir ne
mokėjo j lietuvių statomą klausimą atsa-

ESTORANAS■

STASYS PUIŠYS 
Komiteto pirm.

kyti. Žodžiu — Brazilijos lietuviai buvo 
užmiršti ir palikti dievų valiai. Juk tame 
laiko tarpe lietuvių skaičius didėjo tūks
tančiais ir visi jie skaitėsi Lietuvos pilie
čiais, kuriais rūpintis nebuvo kam. Ma
žiausiu juridiniu reikaliuku, bent kokio 
konsularinio pažymėjimo ar Lietuvos pi
liečiui reikalingo paliudijimo, kad, iš tie
sų, esi tas pats asmuo, toii, tūkstančius 
kilometrų atstumu, privalėjai kreiptis i 
Buenos Aires, Argentiną, kur konsulatas 
jau veikė įsteigtas prieš kelis metus. Po 
Žiemių Amerikos, antroji pasaulyje lietu
vių kolonija, ilgai buvo ignoruojama. Bra
zilijos lietuviai jautė jais tokiu nepaisymu, 
tad ir anais laikais valdovų atžvilgiu nerod 
dė karštos meilės bei didelių simpatijų, i

Didėjant lietuvių skaičiui São Paulo 
mieste, dar prieš konsulato įsteigimą, be 
direktyvų, patys vieni lietuviai pradėjo 
rimtai rūpintis kolonijos visuomeninio 
bei kultūrinio gyvenimo buitimi. Jau bu
vo mesti pirmieji žingsniai vaikų švietimo 
reikalu — steigti vaikams lietuviškas mo
kyklas, o suaugusiems bendro lavinimosi 
kursus, turėjome lietuvišką spaudą, pir
muosius laikraščius. Brendo lietuvių orga
nizacinis gyvenimas. Visuomeniškas judė
jimas formavosi į grupes ir veikimo santy
kiai ryškėjo. Praleidę dinamiškus "Auš
ros" draugijos žingsnius, atsinaujino ir sti
prėjo pažangus "Lietuvių Susivienijimas 
Brazilijoje" su laikraščiu "Garsu". Plėtė
si pat ir "Lietuvių Rymo Katalikų
Be lomenės" gretos. Pasklįdus žiniai
api ?itą konsulo atvykimą, visus atei
vius vienodai nuteikė, nes visi suprato, 
kad jis, konsulas, nėra vienų bei kitų nuo
savybė, prie jo — visiems yra tos pačios 
teisės. Spauda ir organizacijų atstovai su
darė bendrą priėmimo Komitetą, paves-

VSOC®AS \z LUKAViCmB 
Savininkas

Letuviški ir europietiiki valgiai
MALONUS PATARNAVIMAS

Rua Espirito Santo, 118 • T ei. 441.6846 
SÃO CAETANO DO SUL

AIaE9GGH@PP IsTOa. į
CHOPP — PIZZA —QUEIJOS — FRi OS »

RESERVAS PARA FESTAS - MUSICA AO VIVO |
Rua SOLON 1062 - Bom Retiro - Tel. 223-2333 |

KONSTANTAS UCKUS 
Spaudos atstove

darni Stasiui Puišiui jam vadovauti. Komi
teto atstovai pasiskirstė atskirai savo at
stovaujamos grupės vardu konsulą pasvei
kinti, palinkėti sėkmės, ir savo visumos 
asmenų geismus išreikšti. To meto laikraš 
čiai — "Garsas", "Lietuvis Brazilijoj", 
"Pietų Amerikos Lietuvi^', — visi kvietė 
lietuvius dalyvauti konsulo sutikime ir sa 
vo reikalais tarti žodį atsiųstam àJáetuvos 
atstovui rūpintis grynai visų lietuvių rei
kalais.

KUN. J. VALAITIS
Katalikų B-nės atstovas
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JONAS SILICKAS 
Club Lithuania atstovas

1929 m. gegužės 8 d., Club Lithuan- 
patalpose, rus dos Andradas, susirinko 
organizacijų, spaudos, parapijos atstovai 
ir pavieni specialiai kviesti 53 asmenys 
pasveikinti ir pagerbti ilgus metus lauk
tą konsulą d r. Petrą Mačiulį Susirinku
siems, pirmas tarė žodį Stasys Puišys Ko
miteto ir kolonijos vardu. Po to kalbėjo: 
Alfonsas Zauka — Lietuviu Susivieniji
mo Brazilijoj ir laikraščio "Garsas" var
du; kun. Jeronimas Valaitis — Rymo Ka
talikų bendruomenės vardu; Konstantas 
Uckus — spaudos vardu; VI. Eidrigevi- 
čuis — suaugusių mokyklos vardu; St. 
Krašauskas — dainos meno draugijos; 
J. Žakevičius — Club Lithuania — vardu; 
Juozas Šablevičius — Aušros draugijos 
menininku vardu: Jonas Silickas — Club 
Lithuania ir savo vardu ir F. Cemarka — 
interioro lietuviu vardu. Be lietuvių, svei-

KULTŪRINIS KAZIM8ERINIS FONDAS 
FUNDO CULTURAL CASIMIRIANO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

Kazimierinių Metų Ruošos komitetas . ... . Cz.1.000,00
N.N. Poeto Venancijaus Ališo atminčiai............. Cz. 5 000,00
Šv. Kazimiero p-je T.Jono Bružiko,SJ, atminčiai Cz. 1.000,00 
Kun. Dr. J. Prunskis MŪSŲ LIETUVAI . . ... Cz. 2 240,00 
J.Grigienė (USA) Marytės Bumblienės atminčiai Cz. 557,00 
S. Paulo "Palangos" skautai ... ............... Cz. 200,00
Alg.Baužys a.a. Juozo Baužio atminčiai............. Cz. 2.000 00
Antanas Gaulia MOSI) LIETUVAI .... . . Cz. 1.000 00
Vaclovas Kontautas.......................... ... Cz. 50,00
G. Bačblio ir A. Sliesoraičio vardu.................... Cz.. 500,00
N.N. a.a. Juozo Karpavičiaus atminimui. . Cz. 50 00
M. Jakiūnienė a.a. Česlovo Jakiūno atminčiai ... Cz. i.000,00 
E. Vidmantienė a.a. Alfonso Vidmanto atminčiai Cz 50,00 
M. Mazurkevičienė a.a.Vinco Mazurkevičiaus atminčiai 500,00

15. E. Slepetienė a.a. Zigmu Šlepečio atminčiai . . . . Cz. 2 000 00
16. Kotryna Rukšienė JKanelda) . . Cz. 2.200,00
17. Alfonsas D. Petraitis ..... • Cz. _500, 00
18. Brazilijos Lietuvių B-nės-Valdyba Cz. 500,00
19. L.K.B.-nės Choras a.a. Jono Bagdžiaus atm. Cz. 500,00
20. Jonas Jakatanvisky Cz1.000,7)0
21. S. Narušienė a.a. Stepo Narušio atm. Cz1.000,00
22. Jonas Silickas Cz2.000,00

PAGERBKIME SAVO VIRUSIUOSIUS 
ĮRAŠYDAMI juos i kk fonda

MUSŲ LIETUVA

JONAS ŠABLEVIČIUS
"Aušros" atstovas

kino ir linkėjimus išreiškė brazilu žurna
listu atstovas, dr. José Salles.

1929 m. gegužės 19 d. įvyko oficialus 
konsulato atidarymas rua Conselheiro 
Nėbias, 103. Nuo tos dienos lietuviai 
jau turėjo savo krašto atstovą jiems pa
tarnauti ir ju reikalus ginti svetimame 
krašte. Pirmasis lietuvių susitikimas su 
konsulu dr. P. Mačiuliu, praėjo šventiško 
je nuotaikoje Visi tikėjosi, kad lietuvių 
kolonijos giedrios padangės neužtemdys 
savitarpinės ūkanos. Pirmojo susitikimo 
gęrą nuotaiką jaudinančiai paįvairino St. 
Krašausko choras, sudainuodamas kele
tą lietuvišku dainų.

Bus daugiau

FELIKSAS ČEMARKA 
Interioro lietuvių atstovas

LIETUVIŲ LABDARA BOLIVIJOJ
Iš Guayaramerin, Bolivijos, rašo Sės 

M. Ksavera Sakėnaitė:
"Štai jau metai kai esu Bolivijoj, Gua

yaramerin, prie Brazilijos rubežiaus. Dir
bu Fundación Bendoraitis, "Centro Ma
terno Infantil", kurio tikslas yra pagelbė
ti sergančioms mutinoms ir vaikams, neat
metant ir kitų nelaimingųjų. Turėjau 
daug darbo, kol surūšiavau ir suskirsčiau 
keletą tonų vaistų ir kitų Vokietijos gera
darių dovanų.

__ i»-

Čia dirba 8 daktarai, kiekvienas pagal, 
savo specialybę. Pagal statistiką, per mė
nesį pereina apie 4000 pacientų, kartais 
ir daugiau. Jų tarpe didelis skaičius brazi
lų, kurie labiausiai pageidauja kun. Ben- 
doraičio konsultas. O aš, būdama vaisti
nėje, patarnauju visiems, pagal galimybes 
ir kiekvieno pageidavimus.

Su mumis dirba ir jaunas optometris- 
tas iš Vokietijos; jis pritaiko pacientams 
akinius, kuriuos dovanoja Vokietija.

Po metų laiko jau didelė dalis vaistų 
išsisėmė, ypatingai vitaminai, kepenų 
vaistai ir antibiotikai. Gaunam vis iš Vo
kietijos, bet lėktuvu tik mažais kiekiais, 
o reikalavimai yra kasdieniniai.

Bolivija yra neapsakomai skurdus kraš
tas visais atžvilgiais, eeišskyrus nei sveika
tos. Kol dar sveikata leidžia, stengiuosi 
būti anudinga artimui ir tokiu būdu tar
nauti Viešpačiui".

j BAZAR į 
SVEIKAS {

> Abrimos uma lojinha de presentes, | 
f papelaria, artigos I i tua nos e religiosos.

* Venham conhecer-nos.
f Muito gratas
t Ivany — Ana Beetm — SHvia — Emilia

i RUA DAS ROSEIRAS, N°411 
? VILABELA
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MŪSŲ ŽINIOS
Halina Mošinskienė

MALONI STAIGMENA

Daug kas matė, daug kas dalyvavo tra
dicinėje lietuviu šventėje — VASARIO 
16-tosios, Lietuvos Nepriklausomybės 
69 minėjime, įvykusiame S. Paulo L’.Ben- 
druomenės iniciatyva suruoštame vasa
rio 15 d. V. Zelinoje.

Pradėta pamaldomis, V. Zelinos Sv. 
Juozapo šventovėje. Pamaldas pravedė 
trys kunigai: Pr. Gavėnas, Petras Urbaitis 
ir F. Jokubauskas. Skaitinius skaitė Anta- 
nas Rudys. Giedojo L.K.Bendruomenės 
Choras, ved. maestro Viktoro Tatarūno, 
vargonėliais palydint F. Girdauskui. Pa
maldose dalyvavo jaunimas — uniformuo
tieji skautai, kurie nešė vėliavas ir dovanas 
Aukos metu. Savo pamoksle, kun. Pr. Ga
vėnas jautriai prabilo į maldininkus,kvies
damas naudotis turima laisve, kur kiekvie
nas gali laisvai išpažinti savo tikėjimą, 
melstis savo tėvų kalba, nepamirštant ir 
pavergtoje tėvynėje likusių brolių, ku
riems toji laisvė yra apribota.

Po pamaldų buvo padėtas prie laisvės 
paminklo gražus trijų spalvų gyvų gėlių 
derinio vainikas. Visi skubėjo į S. Miguel 
Arcanjo seserų vienuolių (koledžo) kole
gijos salę, kur turėjo įvykti iškilmingas 
minėjimo aktas.

Kaip tyčia, dangus užsitraukęs sunkia 
debesų danga, grėsė tropikų vasaros liūti
mi, kuri gerokai perkūnais trankėsi pa
maldų metu, bet dar visi suspėjo į salę su
sirinkti, kur prie įėjimo, stovėjo balsavi
mo urna ir kiekvieną reikėjo prilaikyti, 
kad atliktų savo pilietinę pareigą Lietu
vių Bendruomenės Tarybos kadencijos 
rinkimuose. Čia nuoširdžiai darbavosi p. 
Algimantas Saldys su ponia Saldiene. Rin 
kimai pratęsti iki š.m. kovo mėn. 8 d. 
Rinkimai vyksta slaptu balsavimu. Atro
do, kad balsavo apie 200 atvykusių.

Programa pradėta Lietuvos himnu. L. 
Bendruomenės pirmininkas V. Bacevi
čius pasveikino susirinkusius, po jo sekė 
BL Sąjungos p. Algimanto Saldžio - at
stovo žodis. Flavijus Bacevičius sveikino 
BL Jaunimo Sąjungos vardu, kaip tos SąL
jungos jau ilgametis pirmininkas. Sekė 
Aleksandro Valavičiaus prakalba j susirin 
kusius, kurios pagrindinė mintis buvo 
perduoti išeivijos lietuviams tai, ką išgy
vena lietuviju_tauta_savo_d^bartinėje aplin 
koje, nepasiduodant okupanto užgai
doms. Jaunuolio entuziastingas patriotiz
mas veržėsi jo žodžiuose, jo balso modu
liacijose, jo mostuose norint įtikinti, kad 
laisvėje gyvendami mes turime branginti 
visur savo kalbą, savo paveldėtas tradici
jas ir nepamiršti, kad mūsų viltys ir pa
stangos turi būti atiduotos Lietuvai tuo 
tikruoju patriotizmo idealizmu, kuriuo

"Aušra" pereitame šimtmetyje išsikovo
jo lietuviško žodžio laisvę, o vėliau ir 
NEPRIKLAUSOMYBĘ. Štai čia buvo to
ji didžioji staigmena, kurioje i mus prabi
lo trečios kartos, gimęs Brazilijoje, jaunas 
vyras Aleksandras dipl. inžinierius, savo 
nuoširdžiu įsitikinimu vedamas.

Oficialią daiį užbaigė savo ugningu žo
džiu prabilęs j susirinkusius Dep. Federal 
Roberto Cardoso Alves portugališkai. Jis 
išreiškė savo nusistebėjimą, kaip tokia ne
didelė "saujelė" lietuviu tautos toje milži
niškoje Brazilijoje išsilaiko savo prieraišu
mu prie savo protėviu kalbos, perimtu 
tradicijų ir sugeba patraukti dėmesį tuo 
savitumu kurio taip trūksta daugelio tau
tų konglomerate. Kalba buvo palydėta 
gausios padėkos plojimais.

Meninėje programos dalyje pasirodė 
"Ratukas" — patys mažiausieji šokėjai 
ir dainininkai, vad. Liucija Banytė ir 
pianistė Regina Karsokas.

Tautinių šokių grupė "Rūtelė", vad. 
Kristina Karsokas. Ateitininkų grupė pa
rodė "Mylėsi Lietuvą ištolo" — Lietu
vos vaizdų skaidres su deklamacijos paly
da. Malonu buvo pamatyti gimtąją šalį, 
malonu kad mergaitės buvo tinkamai pa
siruošusios savo skaitymuose. Sekė šokių 
grupė "Aušra" su linksmų šokių pyne, 
vad. Liucija Banytė ir Eduardo Greičius, 
akordeonu grojo Klaudijus Butkus ir 
Sergėjus Villa Franca. Šokių ansamblis 
"Nemunas", pačių vyriausiųjų — pažiba, 
vad. Silvia Bendoraitis Machado, pasiro
dė nauju repertuaru, kuris susilaukė 
daug plojimų iš žiūrovų.

♦

Brazilijos Lietuvių choras padainavo 
J. Žilevičiaus "Laisvės Dainą" ir C. Sas
nausko "Kur bėga Šešupė", o visi drau
ge dar porą posmų Maironio "Lietuva 
brangi"..., vad. Viktoras Tatarūnas, 
akompan. Feliksas Girdauskas.

Užbaigai visi sugiedojo Brazilijos him
ną.

Programos pranešėjai buvo Klarisė Ba
cevičiūtė ir Adilson Puodžiūnas.

Publikos buvo pilnutėlė salė, apie 300 
galvų. Garbės svečių turėjome Dep. Fede
ral Roberto Cardoso Alves, rašytoją "Cen
tro Cultural Francisco Matarazzo Sobri
nho" pirmininką Henriką Losinską Alves,
Prel. Pijų Ragažinską, iš Rio de Janeiro 
viešnią Marytę Vyčaitę kuri irgi viešai pa
sveikino lietuvius bendraminčių tautie
čių vardu ir "Constituinte" Stasį Kil- 
čiauską, ruošiantį susitikimą su lietuvių

jaunimu, L. Sąjungos rūmuose sekantį, 
vasario m. 22 d. sekmadienį - 17 vai. po 
pietį, kuriame, norėtu arčiau susipažinti 
su savo tautiečiais. Čia norėčiau pabrėžti 
kad Stasio sesuo Elvira Kilčiauskaitė - 
pianistė, ilgą laiką darbavosi "anais" lai 
kais kai lietuviškoji mokykla pokario me 
tais buvo atsigavusi nuo 1956 metu V Ze 
linoje. Tada Stasiukui buvo bene 10 m. 
amželio. Šiandieną šis jaunas vyras, neveng 
damas savo kilmės, veržiasi į "platu ir 
klampu kelią" pertuos laiptus, kurie yra 
labai slidūs, jei nepadarysi liapsusu ir esi 
tam pribrendęs. Malonu pastebėti ir tai, 
kad buvo ir PUC universiteto viens kitas 
lankytojas, ju mokytojai lietuviu kursuose

Ta pat proga buvo dalinami lapeliai 
Dailės Konkurso "Lituania/87". Čia yra 
proga mūsų dailininkams pasireikšti 
prie Lietuvybės gajumo per Lietuvos 
Krikščionybės Jubiliejaus 600 metų pa 
minėjimą.

Premija vertingiausiam kūriniui paskir 
ta 15.000 kruzadų, (USAdol. 1000) 
Apie jį bus plačiau rašoma ir skelbiama 
spaudoje.

Dailės kūriniai, kartu su "curriculum 
vitae" turi būti pristatyti iki 1987 m. 
balandžio (abril/ men. 30 d. Išsiųsti ne 
vėliau tos datos., šiuo adresu:
Centro Cultural Francisco Matarazzo 
Sobrinho
Rua General Jardim, 595
Vila Buarque
01223 SAO PAULO, SP. BRASIL

Tuo ir baigiu savo asmeninius įspūdžiu 
kurie liko labai malonūs, nes.jaučiu, kad 
jaunoji karta nėra abejinga lietuviškiems 
parengimams, ir tikrai šiame Lietuv js Ne 
priklausomybės minėjime, visą programą 
atliko jaunosios kartos palikuonys savo 
sugebėjimu, savo nuojauta, kurioje bręs
ta naujas ir neabejotinai pozityvus ele
mentas. Jei visam veikimui vadovaus ne
sustingę materialiniame gerbūvyje pirmu 
nai, bet tikri idealistai, kuriuos stengiau
si įžiūrėti šiame pasirodyme, mūsų Brazi 
lijos Lietuvių Bendruomenė išbujos, kaip 
platus medis, kurio plačiose šakose mes 
jausime tikrai "Lietuvą, kurią mylime, 
kad ir iš tolo", nes jie mums sako:

MUSU VILTIS - LAISVA LIETUVA'
Mano nuoširdžiausi linkėjimai visiems 

tos dienos sulaukti.

• Kas bėga nuo lietuviškos spau
dos, bėga nuo savo tautos

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

GALĖTUMĖTE UŽSAKYTI M.L, ?
♦
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A. A. ALEKSĄ VINKŠNAITĮ 
PRISIMENANT

Laikas bėga ir užuomaršos vilnis plau- 
<na viską. Bėga dienos, mėnesiai, metai.
Ir mes kas kart vis rečiau teprisimename 
tuos, kurie buvo mums taip brangūs.

Kas ušrašyta (skaitoma ar neskaitoma) 
. išlieka ilgiau.

Dar rodos, taip nesenai Aleksas Vinkš- 
naitis buvo mūsų tarpe. O jau skaito mė
nesiais atsiskyrimo laiką. Tas atsiskyri
mas mums tuo skaudesnis, kad buvo taip 
«abai netikėtas.

Rašydami šias eilutes stengiamės šj tą 
prisiminti (gal ir kitiems priminti) ir pa
būti kartu.

Aleksas Vinkšnaitis gimė 1915 m. rug
pjūčio 24 dieną, mes sūduviai sakytume, 
Užnemunėje, ant aukšto, Maironio apdai
nuotos Dubysos, kranto, Čekiškėje.

Ten pat lankė ir pradžios mokyklą. Pro
gimnaziją baigė ViIijojepesančioje 14 kilo
metrų nuo tėviškės. Brandos atestatą įsigi
jo Aušros Berniukų Gimnazijoje Kaune. 
Po to baigė Karo Mokyklą, taip pat Kau
ne. Vėliau tęsė mokslus Dotnuvos Žemės 
Ūkio Akademijoje. Karo audros išplėšė jį 
iš paskutinių metų mokyklos suolo.

Pirmą karo dieną, bomboms krentant 
ant Kauno,Karmelitų Bažnyčioje buvo 
palaiminta Alekso Vinkšnaičio ir Magda
lenos Zubavičiūtės moterystė. Reikėjo 
taip skubėti, kad net šiai progai specia
liai atvykusios Vinkšnaičio Mamytė ir Se
sutė nespėjo vestuvių pamatyti.

Kai antrą kartą raudonasis slibinas slin
ko į Lietuvą, Vinkšnaičiai, kaip ir kiti 
tūkstančiai lietuvių, kartu su mažyte duk
rele Nijole arkliniu vežimu pasitraukė į 
vakarus. Pokario metus praleido Anglų 
Zonoje, netoli Hamburgo Lehrte's mies
telyje. Kartu su pirmaisiais emigrantais 
išvyko j Braziliją.

Aš Vinkšnaičius pažinau atvykęs į S. 
Paulį. Jie abudu visą laiką buvo gyvi Ko
lonijos nariai. Ponia mokė vaikus lietuviš
koje mokykloje, rengė šventes, vaidini
mus, vaidino, mokė tautinius šokius ir 
dainas, mokė austi juostas ir kitus lietu
viškus rankdarbius. Organizavo stovyklas, 
joms talkino ir vadovavo. Dirbo Šv. Juo
zapo ir Brazilijos Lietuvių Bendruomenė
se, globojo ateitininkus ir t.t.

Vinkšnaitis turėjo Dievo duofô balsą. 
Ilgą laiką dalyvavo chore, gražiai skaitė 
ir vaidino. Visi prisimename jo balsą iš
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LIPINĖLIUS - Adesivos 
SKYDELIUS su grandįrrtjėmis 
Chaveiros com emblema Vytis.

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJ

lietuviškų radio valandėlių. Girdėjome jį 
skaitant bažnyčioje, minėjimuose ir mor 
tažuose. Matėme vaidinant kuone visuo
se Ateitininkų, Katalikių Moterų ir Žilvi
čio vaidinimuose. Prisimename jo sukur- 
tus-interpretuotus vaidmenis "Atžalyne" 
.mokytojo Tijūno, "Vincas Kudirka" An 
tanelio ir daugelį kitų. Kartu su jaunimu 
keliavo i Argentiną ir Urugvajų, ten vai
dino Karalių. Kartu su mumis miegojo 
salėse, valgė lauko virtuvėje pagamintą 
maistą. Nukeliavo 6500 kilometrų. Vis
kas buvo gerai. Tik grįžtant man parodė, 
kad sutino kojos. Jis buvo vyriausias iš 
visos grupės ir jam ta kelionė buvo sunki 
Bet, be jo nebūtų galėję būti tų trijų pa
sirodymų svetur.

Teatlygina jam Dievas už pasišventimą 
ir vargą!

Paskutini kartą Vinkšnaitį matėme 
scenoje per V. Zelinos Bažnyčios ir Vasa 
rio 16 minėjimą.

Nelengvai pasiduodavo renkamas į vai
dybą, bet kartą sutikęs, prisiimtas parei
gas labai stropiai atlikdavo. Sunkiai leis
davosi prikalbinamas paskaityti paskaitą. 
Bet kai kalbėjo Vasario 16 minėjime, kai 
bėjo turiningai aiškiai ir neperilgai.

Vinkšnaitis gimė ūkininkų šeimoje ir 
iš namų išsinešė meilę savam tikėjimui, 
tautai ir žemei. Ir visą gyvenimų liko išti
kimas šioms meilėms. Visuomet dalyva
vo Sv. Mišiose, eidavo sakramentų, reli
giškai švęsdavo šeimos sukaktis. Net ir su 
sirgęs nepasekė brazilišku mažai girtinu 
pavyzdžiu, bet kvietė kunigą ir priėmė vi 
sus ligonių sakramentus.

Ekonomiškai sustiprėjęs nepasekė ki
tų pokarinių ateivių keliu ir neišsikėlė į 
"kilmingesnius" bairus, bet pasiliko Vila 
Zelinoj, kad būtų arčiau lietuviškos para
pijos ir lietuvių. Ir vaikai pasekė tėvų pa
vyzdžiu ir jie nenutolo nuo V. Zelinos. 
Dalyvavo lietuviškuose parengimuose t 
jiems talkino ir rėmė. Savo meilę žemei 
realizavo sodindamas, puošdamas ir pri
žiūrėdamas savo sklypą Lituanikoje, kar
tu su ponia. Viskas buvo jų pačių ranko
mis pasodinta, apravėta, apkarpyta ir 
taip toliau. Mylėjo savo žemę, ilgiau ten 
pabūdavo ir svajojo ten praleisti senatvės 
dienas. Bet Viešpaties knygose buvo ki
taip parašyta. Mirties angeias taip netikė
tai išsivedė jį amžinybėn. Liko tuštuma 
ne tik šeimoje, draugų tarpe, bet ir visoje 
kolonijoje.

Lietuvos Himno autorius dr. Vincas Ku Lietuviškos spaudos rėmėjai 
dirka mokė tautiečius: "Jei audra išverstu yRA GYNĖJAI
stulpą vieną, kuris reme jūsų namo sieną, • c J M 1
nenusiminkit,tik kitą jo vietoj statykit.

Ir dairomės su rūpesčiu, ką statysim 
Alekso Vinkšnaičio vietoje. Ir būkštau- 
jame, kad ga.i neatsirasti. Dieve duok, 
kad atsirastų.

K. J. Šeškevičius

Kun. Pr. Gavėnas gavo žinią iš Lietu
vos, kad š.m. sausio 19 d. Liudvinavo pa
rapijoj mirė ONA GAVÉNAITÉ-BOBI- 
NIENĖ, apie 80 metų. Velionė — ne tik 
kun. Prano Gavėno sesuo, bet ir motina 
kun. Vlado Bobino, kuris dabar yra Ru
daminos klebonas.

Laidojimo pamaldos vyko Liudvinavo 
bažnyčioje. Šv. Mišias koncelebravo 8 ku
nigai, pirmininkaujant sūnui kun. Vladui. 
Bažnyčioje pamokslą pasakė Kapsuko 
dekanas dr. kun. L. Lešinskas, o paskuti
ni atsisveikinimo žodį prie kapo duobės 
pasakė Lazdijų dekanas kun. Vincentas 
Jalinskas. Taip tą šaltą sausio 21 dieną, 
"dalyvaujant 12 kunigų ir gausiai gimi
nių bei pažįstamų tikinčiųjų miniai,skam
bant 'Marija, Marija' giesmės aidams, mo
tinos karstas buvo padėtas šalia tėvelio 
karsto Liudvinavo kapinėse", rašo sūnus 
kun. Vladas. "Tebūna jai Viešpats gailes
tingas ir teatlygina už motinišką meile ir 
begalinį nuoširdumą".

Velionies sesuo, Magdalena Gavėnaitė- 
Didvyžienė, gyvenanti prie Liudvinavo, 
dėl silpnos sveikatos laidojime negalėjo 
dalyvauti. O broliai, Juozas (Casa Verde) 
ir kun. Pranas (Moocaj Brazilijoj tik mal
da jungiasi su liūdinčiais namiškiais.

Vasario 16 gimnazija šiais mokslo me
tais turi 82 mokinius - 43 mergaites ir 
39 berniukus. Iš V. Vokietijos gimnaziją 
lanko 47 mokiniai, iš JAV — 16, iš Aus
tralijos ir Kanados - po keturis, Argenti
nos ir Urugvajaus — po tris, Brazilijos, 
Domininkonų respublikos, Malio, Itali
jos ir Šveicarijos — po vieną. Abitūros eg 
zaminus laikys penki. Jau pastatytas ir 
baigiamas įrengti berniukų bendrabutis 
bus pašventintas per Vasario 16 minėji
mą š.m. vasario 14 d. Statyba kainuos 
3.500.000 DM. Iš valdžios gauta 
3.000.000 DM, patys lietuviai turi su
rinkti 500.000 DM. Dar trūksta 90.000 
DM.
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MUSŲ ŽINIOS
I

BLB-NÉS BALSAVIMAI
Paskelbti 1987 m. balsavimai į Brazi

lijos Lietuviu Bendruomenės Tarybą ir 
Revizijos Komisiją vyko taikotarpy nuo 
vasario 15 iki kovo 8 dienos.

Per Vasario 16-tosios minėjimą balsa
vo tiesioginiai 182 asmenys. Kiti balsai 
buvo gauti per paštą ar uždarytuose vo
kuose.

Atėjo balsu iš São Paulo, São Bernar
do do Campo, Sto. André, São Miguel 
Paulista, Guarujá, Sta. Cruz do Sul, Rio 
de Janeiro, João Pessoa — Paraiba...

Kovo 10 Rinkimu Komisijai suskai
čius balsus, gavosi toks vaizdas:
IŠRINKTI Į BENDRUOMENĖS

TARYBĄ:
1. Aleksandras Valavičius: 164 balsai
2. Pranas Gavėnas: 145 balsai
3. Antanas Šiaulys: 140 balsu
4. Magdalena Vinkšnaitienė: 139 balsai
5. Nilza Guzikauskaitė: 135 balsai
6. Jonas Silickas: 130 balsu
7. Vytautas Tumas: 126 balsai
8. Pio Butrimavičius: 125 balsai
9. Juozas Vaikšnoras: 122 balsai
10. Endrikas Guzikauskas: 114 balsu
11. Henrique Alves Lošinskas: 111 balsu
12. Antanas Rudys: 109 baisai
13. Halina Mošinskienė: 98 baisai
14. Petras Bareišis: 95 balsai'
15: José Armando Tatarūnas: 92 baisai
IŠRINKTI j REVIZIJOS KOMISIJĄ:
1. Henrikas Valavičius: 154 balsai
2. Petras Šimonis: 150 balsu
3. Juozas Ciuvinskas: 109 balsai

Kovo 18 šaukiamas BLB-nės senos ir 
naujos tarybos susirinkimas.

KARNAVALAS IR... REKOLEKCIJOS
Ir šiemet brazilu karnavalas sudarė 

tartum pamišusios tautos vaizdą. Nors 
visi skundžiasi ekonomine padėtim, ta
čiau liaudis dūko ir šoko kaip pamišėliu 
gaujos.

Betgi maloniai pastebima (nors nedau 
gelio pastebėta) ir kita medalio pusė: 
būriai žmonių, ypač karizmatinio sąjū
džio vadovaujami, pasinaudojo šiom 
trim atostogų dienom — ir pravedė reko
lekcijas. Paskaitos, bibliniai rateliai, dva
sią pa keliančios giesmės, muzika, gyvas 
dalyvavimas pamaldose, kūrybinga mal
da, išpažintis, išsiaiškinimas asmeniniu
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Šio "ML" numerio
GARBĖS LEIDĖJA

Šiai lietuviškos spaudos rėmėjai reiškiame širdinga 
padėką ir geriausius linkėjimus.

Administracija

dvasiniu problemų... šeimyninis bendra
vimas valgiuose... Daug dvasinio atsigavi
mo, pakilimo, net atsivertimu. Ypač ma
lonu pastebėti, kad didžiumą tu rekolek- 
tantu sudarė jaunimas — studentai, jauni 
orofesionalai. Tarp rekolektantu buvo ir 
ietuviu — deja, nedaug (ant vienos ran

kos pirštu suskaitytum), bet buvo. Taigi 
malonu pastebėti ir tokį kontrastą: kai 
mieste ūžė palaidas karnavalas, šen bei 
ten jautėsi rami, jauki ir dvasinio atsigavi
mo oazė.

Deja, mes, lietuviai, dar priešinamės 
panašiam sąjūdžiui. Betgi — nėr ko ste
bėtis — reikia laikytis tradicijos: juk ir 
krikštą priėmėm Europoj paskutiniai, 
vėluodamiesi nors dviem šimtais metu.

ZELINOS KERMOŠIUS
Vila Zelinos šv.Juo-apo šventė, išpuo- 

lanti kovo 19 dieną, yra sutinkama ir pa
lydima du savaitgalius užtrunkančiu 
"kermošium". Kovo 14-15 dd. kermo
šiui skirtos gatvės ūžė muzika, įvairiu 
tautu "barakais", miniom žmonių- Tiki
masi kad nors tiek, jei ne daugiau žmo
nių, sulauks ir 21-22 dienomis. O pačios 
šventės dieną, kovo 19-tą, liturgines pa
maldas praves pats rajono vyskupas, 
Dorn Luciano

DAR VIENĄ AUKĄ APVILIOJO 
KAPAI - MIRĖ ANELĖ BAUŽIENĖ

Pirmosios emigracijos gretos nuolat
;r«tėjaU<o vo mėn. 2 d. São Paul v mirė

AUDIOVISUAL
DO IDIOMA LITULANO 
POR CORRESPOND 7ciA 
Informações: tel.273-v338

Lietuviu Sąjungos- Aliança narei
ANELEI BAUŽIENEI 

mirus
jos sūnus Kazį ir Algirdą Baužius, marčias, anūkus, 
gimines bei artimuosius nuoširdžiai užjaučiame.

Sąjungos - Aliança
________ Valdyba

ANELĖ AŠKINYTĖ-BAUŽIENĖ, 86 me- 
tu amžiaus, kilusi iš Linkmenų parapijos. 
Tos pat parapijos bažnyčioj su Juozu 
Baužiu sukūrė šeimos, židinį.

1928 m. Baužiai, su dviem mažame
čiais berniukais, Kaziu ir Algirdu, išvyko 
Brazilijon. Apsistojo São Pauly, Bom Re
tire, pas jau pirmiau atvykusius draugus. 
Kaip visu imigrantu taip ir Baužiu įsikū
rimo dienos buvo sunkios.

Kai Vila Zelinoj buvo pradėta statyti 
lietuviu bažnyčia, daug lietuviu gyvenan
čiu Bom Retire ir apylinkėse, nepatogio
se sąlygose, užsipirko netoliausia stato
mos bažnyčios, žemės sklypus, ant kuriu 
statėsi kuklius namelius. Ju tarpe ir Bau
žiai užsipirko prie bažnyčios aikštės.

Velionė, būdama sąmoninga katalikė 
ir susipratusi lietuvė, tuoj įsijungė i V. Ze- 
linos parapijoj veikiančias organizacijas, 
Liet. Kat. Moterų Draugiją, Maldos Apaš
talavimą. Dosniai rėmė parapijos darbus, 
lietuvišką spaudą, lietuviškus renginius. 
Kasdien lankė bažnyčią šv. mišių ar kitu 
pamaldų metu. Priklausė stipriai giesmi
ninkių grupei, kurios giedojimu puošda
vo pamaldas. Už tat velionės paskutinis 
prašymas buvo, kad laid jjimo dieną, po 
mišių, prieš išlydint j kapus būtu sugie
dotas "Viešpaties Angelas", kurį-ji tiek 
daug kartu buvo giedojusi kitiems.

Laidojimo ir septintos dienos šv. Mi
šiose buvo daug žmonių, palydėti velione 
savo maldomis amžinybėn.

Palaidota São Caetano kapuose, kur 
jau prieš keliolika metu ilsisi jos vyras Juo 
zas, meniškai pastatytoj koplyčioj.

Ilsėkis Viešpaties ramybėje.

Už lietuvišką knygą Ir spaudą 
lietuviai tiek daug kovojo Ir 
kentėjo. Dabar lietuviška kny
ga stovi Ir dulka kioskų' lenty
nose, laukdama, kol kas ją 
nupirks.
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