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SIAUBINGASIS BIRŽELIS
Birželis Lietuvoje — tai gražiausias 

mėnuo. Girios ir gojeliai padengti švie
žia lapu žaluma, pievose suversti kva
paus šieno pradalgiai, saulė pasiekusi 
augščiausj tašką, savo spinduliais trauk
te traukia vasarojaus želmenis aukštyn, 
•iem kenčia! išplaukę banguoja, soduose 
ir giriose sparnuočiai kvapų orą užpildo 
ivąiriabaisiais garsais, vyturėlis ūkinin
ko džiaugsmui iš dangaus siunčia savo 
giesmeles. Su pavasariu atgijusi gamta

Birželis vakarais tylus, ramus, kiek at
vėsęs oras gaivina. Nespėjus saulėlydžiams; 
vakaruose užgęsti, rytuose jau brėkšta 
nauja diena. Vakaro ir aušros tylumą už
pildo lakštutės čiulbėjimas...

Rodos, kaip neseniai gyvenome Tévy- į 
nėję, kūrėme naują gyvenimą, žengdami ; 
sparčiais žingsniais j subrendusiu tautu 
gretas. Rodos, tik vakar apleidome Tėvy- : 
nę, rodos, tik vakar jautėmės laimingi, 
dirbom ir tikėjom, kad Vasario 16-sios 
užžiebtas Žibintas švies amžinai. Tiesiog 
sunku jsivaiduoti, kad gražiausios birže
lio dienos galėtu būti vadinamos baisio
mis. . -

Deja, nuo anų siaubu ir liūdesiu prisi- 
mintinu dienu tas gražusis birželis Lietu-
vos istorijon bus amžiams įrašytas kaip 
siaugingiausias ir tragiškiausias.Laisvaja
me pasaulyje pasklidę gyvi liudininkai 
vėl prisimins anuos 1940 m. birželio 15 
d. tragiškus įvykius.

1940 ir 1941 metu birželio mėn. buvo 
daug auku paimta iš musu tautos. Ir mi
nėdami siaubingąjį birželi, mes pirmiau-
šia pagerbkime savo tautus aukas. Juk 
tos aukos buvo sudėtos ant musu tautos 
laisvės aukuro. Kol musu tauta nesigai
lės auku savo laisvės aukurui, tol jis ne
užges, ir mes savo tautos laisvę tikrai at
gausime. Tad, minėdami lemtingojo bir
želio ai kas, mes draug sutvirtiname ir sa
vo ryžtą dirbti ir kovoti dėl savo tautos 
laisvės. Juo stipriau atjausime savo tau
tos baisiąją kančią ir tragiškąjį likimą, 
juo labiau mes ryšimės dirbti ir aukotis, 
kad ji išliktu gyva.

Pagaliau regime, kaip po daugelio me
tu, vargu ir kančių, kaip paukščiai pavasa
rį, visais tremties keliais grįžta ištremtie
ji, kaip jie, drauge su kovą laimėjusiais 
tėvynės kovotojais, klaupiasi prieš Auš
ros Vartų Švenčiausiąją Panelę, bučiuo
ja žemę ir kaip po maldos ramus skirsto
si jieškoti savo namu ir sodybų... Pašiti- 
kėkim Aukščiausiuoju, nes Jis valdo tau
tas. Jis nužemina galinguosius ir pakelia 
silpnuosius. Vyturys

gaičių ir Daumantų kaimo. Tasai šventkalnis simbolizuoja visos Lietuvos kančią sovietinėj vergi-
joj, kurios galo dar nematyti

LIETUVOS KATALIKAI SKELBIA 
MALDOS DIENAS UŽ lKALINTUO
SIUS

Lietuvos katalikai paskelbė gegužės 
23—31 maldos dienomis už įkalintuo
sius kunigus ir kitus sąžinės kalinius be 
kviečia užsienio lietuvius ir kitataučius
jungtis kartu, kaip praneša Lietuviu In
formacijos Centras.

Lietuviu Informacijos Centro duome
nimis bent 36 žinomi lietuviai sąžinės 
kaliniai šiuo metu atlieka bausmes sovie
tu lageriuose, kalėjimuose ar psichiatri
nėse ligoninėse už tai, kad bandė įgyven
dinti teises, kurios yra sovietu ir tarptau
tinės teisės garantuojamos. Ju tarpe trys 
kunigai: Jonas-Kastytis Matulionis, Al
fonsas Svarinskas ir Sigitas Tamkevičius. 
Vakaru žoniomis, politiniu kaliniu skai
čius Sovietu Sąjungoj siekia nuo 400 ligi 
keliu tūkstančiu-

Vėliausiomis žiniomis, įkalintieji kuni
gai, kun. Alfonsas Svarinskas ir kun. Si
gitas Tamkevičius, buvo sugrąžinti iš Vil
niaus j lageri už tai, kad atsisakė pasirašy
ti kaltės pripažinimą. Kun. Tamkevičius 
buvo parvežtas į Vilnių is Permės lagerio 
net du kartus. Paskutiniomis žiniomis jį 
kovo 29 išvežė iš Vilniaus j kitą poiiti- - 
niu kaliniu lagerį, į Mordovijos 385/3-5, 

kur vienu metu kalėjo Vytautas Skuodis 
ir Petras Paulaitis. Kun. Svarinskas buvo 
sugrąžintas j Permės rajoną, kur anksčiau 
kalėjo.

Praeitą mėnesį, keli buvusieji kaliniai 
spaudos konferencijoj Maskvoj paskelbė, 
kad bent dešimt kaliniu, kurie buvo pa
imti iš lageriu ir parvežti į respublikinius, 
ar miesto, kalėjimus, buvo sugrąžinti, ka: 
atsisakė pasirašyti dokumentus, prašan
čius valdžios malonės.

Gegužės 1 datuotame laiške iš Mordo
vijos lagerio, Tamkevičius rašė, kad jam 
"Dievas davė puikią misiją". Artimieji jį 
apibudina kaip vieną "iš aktyviausiu, su
maniausiu ir drąsiausiu Lietuvos kunigu.. 
Gyvo būdo sugebėjo visur, kur jis tik dir
bo, patraukti prie Dievo ir Bažnyčios vai
kus ir jaunimą. Drąsiai juos katekizuoda- 
vo, nebijodamas jokiu bausmių..."

Dešimt Lietuvos buvusiu, įskaitant pa
leistu, sąžinės kaliniu, išsiuntė Gorbačio
vui protesto laišką reikalaujant laisvės 
įkalintiems kunigams bei kitiems poiiti 
niams kaliniams. Protesto laišką tarp kitu 
pasirašė.: Nijolė Sadūnaitė (atlikusi 6 me
tus už LKB Kronikos perrašinėjimą)., Me
čislovas Jurevičius ( 3 metus už religinės 
eisenos organizavimą), Julius Sasnausjsss 
(6-1/2 metus dėl pogrindžio spaudos dau
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ginimo), Jadvyga Bieliauskienė (4 iš 7 
metų bausmės dėl jaunimo katekizavimo), 
Antanas Terleckas (6 ir 8 metų bausmės 
dėl pogrindžio spaudos dauginimo), Vy
tautas Skuodis (7 iš 12 metų bausmės 
dėl pogrindžio spaudos dauginimo) ir dr. 
Algirdas Statkevičius (7 metus psichiatri
nėj ligoninėj už Lietuvos Helsinkio gru
pės veiklą).

Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa ragi
na lietuvių parapijas organizuotai daly
vauti šiame maldos vajuje, įtraukiant ki
tataučius bei informuojant vietinę kata
likų spaudą ir vyskupijos kanceliariją.

(LIC)

NAUJAS LIC SKYRIUS ROMOJE
Penktadieni, vasario 27, Lietuvių In

formacijos Centras, Lietuvių Katalikų • 
Religinės Šalpos žinių agentūra, oficialiai 
Romoje atidarė naują skyrių, kuriam va
dovaus šv. Kazimiero kolegijos rektorius 
prell Algimantas Bartkus.

Sia ypatinga proga Lietuvių Informaci 
jos Centro būstinėje New Yorke ir nauja
me skyriuje šv. Kazimiero kolegijoje Ro
moje susirinko visa eilė bičiulių pamatyti 
pirmą tarpįstaiginę telefaxinę komunika
ciją, t.y. fotografiniu būdu ir minučių 
greitumu dokumentų apsikeitimą.

J. E. vysk. Paulius Baltakis, OFM, Lie
tuvių Katalikų Religinės šalpos pirminin
kas, pirmiausia telefaxiniu būdu pasiun
tė sveikinimą J. E. vysk. John Foley, po
piežiškosios komunikacijos komisijos pir
mininkui. Sveikinime jis rašė, kad "kar
tu su laisvosios Lietuvos konsulu Anice
tu Simučiu, Lietuvių Informacijos Centro 
Štabu... ir kitais čia susirinkusiais... ir su 
visais susirinkusiais Lietuvių Informacijos 
Centre Romoje, dėkojame Dievui už šią 
Romos biuro inauguraciją ir už suteiktą 
galimybę naudotis modernia technologi
ja Jo garbei, Bažnyčios ir persekiojamai 
Lietuvai, šiame pirmame tarptautiniame 
lietuviu telefaxo susijungime".

Rua Juatmdiba, 28 Parque da Moóca - CEP 03124
São Paulo - Brasil
Diretor Responsável: VYTAUTAS BACEVIČIUS
Administrador: PETRAS RUKSYS
Redige Equipe Editorial - Fone: 273-0338

Ta pačia proga iš New Yorko i Romą 
buvo perduotas vėliausias LIC praneši
mas spaudai apie įkalintojo mokslininko 
Liudo Dambrausko paleidimą iš sovieti
nio gulago.

Prel.Algimantas Bartkus iš Romos atsi
liepė, linkėdamas, kad tiesioginis telefax 
ryšys tarp New Yorko ir Romos, tarp 
Siaurės Amerikos ir Europos nemažai pri 
sides prie dar platesnio ir tobulesnio LIC 
ir Religinės Šalpos užsibrėžtų kilnių tiks
lų siekimo. Tikimės tuo pačiu pasitarnau
ti plačiai lietuviškai katalikiškai visuome
nei... Ryžtamės pagal savo išgales, kaip 
LIC padalinys bei organinė jos dalis ir lai- 
kydamiesji jo statutų, glaudžiai bendra
darbiauti bei talkininkauti lietuviškosios 
informacijos srityse, o ypač pateikti Cen
trui skubiai ir tiksliai Švento Sosto ir 
Švento Tėvo žodį Lietuvos Bažnyčiai ir 
Tautai... Lietuviškoji Švento Kazimiero 
Kolegija Romoje, būdama krikščionybės 
centre, džiaugiasi, kad pagal Vatikano II 
Ekumeninio Susirinkimo dvasią, gali 
naudotis moderniomis šių laikų priemo
nėmis, ir dar prasmingiau bei efektingiau 
pasitarnauti Dievui, Bažnyčiai ir savo 
Tautai..."

Prel. Bartkus iš Romos dar pasiuntė 
kun. Kazimierui Pugevičiui New Yorke 
ir jo visiems bendradarbiams Šventojo 
Tėvo apaštališkąjį palaiminimą Lietuvių 
Informacijos Centro Romoje įsteigimo 
proga.

Telefaxu taip pat buvo perduotas iš 
Romos Prelato Vinco Mincevičiaus, Ita
lijos LB-nės krašto valdybos pirmininko
laiškas, kuriame jis sveikino kun. Kazimie 
rą Pugevičių, ir jo energingus bendradar
bius suartinusius moderniomis priemonė
mis Amerikos žemyno lietuvius su Krikš
čionybės Centru Romoje ir tuo pačiu su 
Lietuva. "Nuo šiandien pasaulis girdės 
dar greičiau ir stipriau mūsų širdžių pla- 
kimą ir meilę Lietuvai, jos Bažnyčiai ir

< BRICA DE G U 

ten gyvenantiems musų Broliams ir Se
sėms/'

Telefaxinis susikalbėjimas baigėsi Lie
tuvių Katalikų Religinės Šalpos reikalų 
vedėjo, kun. Kazimiera Pugevičiaus laiš
ku, kuriame jis padėkojo už gražius lin
kėjimus ir pareiškė, "kad šis mūsų ben
dras žygis padės mums plačiau išgarsinti 
kenčiančios Lietuvos Bažnyčios vargus 
bei padėti persekiojamiems lietuviams".

Sį istorinį įvykį New Yorke liudijo J. 
E. vysk. Paulius Baltakis, OFM, laisvo
sios Lietuvos generalinis konsulas Anice
tas Simutis, New Yorko pranciškonų
viršininkas ir Aidų redaktorius Tėvas Le
onardas Andriekus, OFM, Darbininko 
redaktoriai Tėvas Kornelijus Bučmys, 
OFM, Paulius Jurkus, Vitalis Žukauskas, 
vyskupo sekretorius Petras Ąžuolas, Lie
tuvių Katalikų Religinės Šalpos reikalų 
vedėjas kun. Kazimieras Pugevičius, pa
vaduotojos Gintė Damušytė ir Marijona 
Skabeikienė, talkininkai Ritonė Ivaškai- 
tė ir Andrius Adams. Fotografavo ilga
metis Religinės Šalpos talkininkas Liudas 
Tamošaitis.

Romoje naujo LIC skyriaus atidarymą 
su šampano taurėm sutiko skyriaus vedė
jas prel. Algimantas Bartkus, J. E. vysk. 
Antanas Deksnys, prel. Vincas Mincevičius 
bei kolegijos vadovybė ir,, studentai. Daly
vavo ir National Cathblic News Service 
Romos korespondentas.

LIC

SUVARŽYS VODKĄ
Sov. Sąjunga imsis griežtų priemo-

irių prieš alkoholizmą. Degtinės pro
dukcija bus sumažinta. Rusai jau se 
n ai tikėjosi alkoholio normavimo, 

, diaudimo gerti gatvėse, didiTų bau
smių už naminės gaminimą ir kitokių 
pnemon ų.

Gorbačiovui perėmus va džią, atro
do, Kremlius rimtai skelbia kovą ai 
koholizmui — didžiaus ai socialinei lt
gai Sov. Sąjungoje.

I Jž girtavimą numatytos šimto ru 
bliu bausmės. Automibi'istams iki c 
trejų metų teisių atėmimas ar koncla
gėrių bausmė. Jaunimas tik nuo 21 
metų galės pirktis alkohol nių gėrimų.

Alkoholis yra priežastis ankstyvų 
mirčių, skyrybų ir krimina'inių nusi
kaltimų. Stat stikos duomenimis, ru
sas vidutiniškai išgeria 8 litrus gryno 
alkoholio metuose.

X R D A - CHUVAS
Guarda Chuvas de todos os tipos, para homens, senhoras e cnancas.

Mini-sombnnhas. tipo Italiano e Alemão.

Vicente Vitor Banys Ltda.

Rua Coelho BarradasJ04 - V. Prudente • Fone: 274-067’' Res.: 2744886
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STASYS YLA

Valančiaus tipo vadas
Arkiv. Jurgio Matulaičio 

vieta atgimstančioj tautoj

(Tęsinys)

Tie žmonės, Kurie tada atsistojo naujų 
larbų priekyje, išskyrus A. Jakštą, P. Janu- 
>evičių, J. Tumą-Vaižgantą, buvo dar labai 
<auni ir neįgudę. Pats Jakštas buvo intelek- 
ualinis, ne praktinis vadas. Kas nors tą 
įaująją veiklą turėjo planuoti, diriguoti, 
Kvėpti, o ypač pramatyti jai ilgalaikius už- 
lavinius.

Kas buvo toji dinaminė asmenybė, kuri 
išjudino katalikus, kas performavo kunigų 
sąmonę, kad jie, ligšioliniai vadovai, ėmė 
ruošti pasauliečius ir pagaliau jiems perlei
do plačios, šakotos katalikų veiklos inicia
tyvą bei vadovybę?

Šį klausimą iškėlė praėjusiais metais 
prof. J. Eretas, ruošdamas Katalikų mokslo 
akademijos suvažiavimui savo paskaitą apie 
katalikų vaidmenį kultūrinėje Lietuvos pa
žangoje. Savo laiškais jis užklupo visą eilę 
asmenų, klausdamas kokia viena asmenybė 
turėjo daugiausia reikšmės povalančinėje 
katalikų kartoje. Kiek žinau, atsakiusiųjų 
dauguma Matulaičio neįrašė tarp ryškesnių
jų tos kartos asmenybių. Dėl to prof. Ere
tas savo paskaitoje paminėjo Matulaitį šalia 
Jakšto, Dovydaičio, Šalkauskio. Pastarieji 
du vargiai laikytini povalančinės kartos 
atstovai, be to, jie buvo Jakšto intelektuali
niai mokiniai, o pasaulietinės katalikų veik
los vadais juos padarė kažkieno kito tiesio
ginė ar netiesioginė įtaka. Tą įtaką savotiš
kai atskleidžia Achilles Ratti, buvęs J. Ma
tulaičio rekolektantas prieš vyskupystės 
šventimus ir labai artimas jam asmuo. Kai 
jis, tapęs popiežiumi Pijum XI paskelbė 
pirmąją savo encikliką Ūbi ar c ano D ei, iš
keldamas pasaulietinės katalikų veiklos nau
ją linkmę, pačioj pradžioj prisimena Vil
niaus Aušros Vartus. Tuo jis lyg parodė, 
kad minties pagrindinį įkvėpimą jis gavo iš 
tuometinio Vilniaus vyskupo.

üál EPiTACII JOS

GYVOS KRIKŠČIONIŠKOSIOS DVASIOS METAMS

(Katalikų Kalendorius Žinynas, Kaunas ■ Vilnius 1986)

O E - Kas alpinistą traukia j kalnus?
Ko turistas ieško svetimoj šaly?
Kam visus vilioja karjera?
Ką žmogui gali duoti sublizgėjimo žavesys?
Kas atsitiks, kai žmogus pasieks savo svajonę? . -
— Tai ne tik tam, kad apie jį kalbėtų, rašytu,
Tai ne tik tam kad jis prašoktu visus, —
žmogus nešiojasi savy Begalybę ir jus vejamas kopia aukščiau.
Nesustodamas, nepasitenkindamas, vis trokšdamas.
O gyvenimas siaurina plotus, pritrumpina rankas, 
o gyvenimas iškelia sugebančius laviruoti ir suktis, 
o Syvenimas sutramdo baltas varnas ir nepataikančius j koją.
Vieną dieną belieka siauras plotelis, uždaras daržas, ■
viskas atitenka kitiems (o gal iš tikrųjų niekam? ) 
ir dar daromės tinginiai ar pakirptais sparnais...
Kunigui belieka altorius, o gal tai — visatos centras?
Tėvams belieka vaikai, o gal tai — pasaulio ateitis?
Vyrui belieka žmona, o gal tai — konkreti meilė? f
Žmonai belieka vyras, o gal tai — sulaukta svajonė?
Valytojai belieka gatvė, o gal tai — žmpnės džiaugsis švara?
Mokytojui belieka mokinys, o gal tai — kad išaugtu žmogus?
Valdininkui belieka stalas, o gal tai — kad žmogui padėtum?
Darbininkui beliko staklės, j gal tai — bus tavo altorius?
Žemdirbiui beliko žemės plotelis, o gal tai — tavo duoną valgys visi?
Susiaurėja veiklos plotai, bet širdis ir dvasia — begalinė, 
ir galimybė turėti tiesioginį ryšį — iš širdies širdin.
— Tai — labai mažai — O gal — labai daug?
— Be galo daug. Kad tik užtektu noro ir jėgų.

Mes turim tvirtą pagrindą būti solidūs:

— nesusižavėti jokiu melu, daline tiesa ar teorija, 
nes mes turime tikėjimą ir požiūrį teisingą j viską. 
Didžiosios ir gražiosios tiesos, žavinčios naujai,
tėra tik įžanga ar atradimas to, ką mes jau turim. •.
— nepasiduoti jokiam gundančiam žodžiui iš šalies,
nes mes žinom tikrą kelią ir juo einam, <
mes turim tikrą sąžinę ir Dievo maloniu daug — 
šitai mus garantuotai ir užtikrintai veda.
— nenusilenkti aplinkos jėgai ir pasaulio dvasiai, 
nes mes turime Tikrumo Šaltinius — Dievo Žodį, 
Gyvenimo Duoną ir Šventąją Dvasią,
šitai mus formuoja, stiprina ir grūdina.
— nedrebėti jokiu sunkumu akivaizdoje, 
nes mus visada lydi Galybių Dievas, 
visam pasauliui vadovauja musu Viešpats,
o pavargusius ir užmigusius pasiima pas save. 
Mes turim visas galimybes ir pareigas gyventi solidžiai:
— visi, paskendę žemiškuos rūpesčiuos, laukia, 
kad mes parodytume,jog yra ir dvasinis pasaulis.
— išvarytas Dievas paliko negyjančias žaizdas ir dykumą baisią, — 
per mus Dievas gali iš naujo sugrįžti pasaulin,
— visi pasiilgo švelniu ir gerų motiniškų ranku — 
ir mes gerumu galime jį užkariauti iš naujo.

Ateik, Šventoji Dvasia, 
paliesk mūsų Tautą 
gilaus Kristaus pažinimo malone, 
kad, atsinaujiną tikėjime, 
liudytume Kristų savo aplinkoje!

IMOVEIS
COMPRAS - VENDAS -X>ireito CIVIL - Dir. CRIMINAL

Direito TRABALISTA FONE: 449-4379 ADMINISTRAÇÃO DE BENS
Av. Novo Horizonte, 213 - Conj., 2 • Vila Sacadura Cabral - S. André
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Nutraukiamas S u s i v i e n. i j i? 
m o veikimas

Palyginus, labai trumpu laiku "Susivie
nijimas" sugebėjo išaugti apimtimi ir 
greit išplėsti savo įtaką didelėje koloni
jos daiyje. Tas rodo, kad lietuviai jautė 
savyje vidinį traukimą ir norą jungtis su 
savo tautiečiais, organizuotis j bendrijas 
siekti bendro tikslo. Organizacijos būsti
nės buvo rua José Paulino ir Barão de 
Piracicaba. Garsiečiai išeidami į gyveni
mą pabrėžė savo principuose: nesivelsią 
į politines sferas ir neliestą jokių asmeniš
kų politinių įsitikinimų, laikysys tikslo 
padėti savo žmonėms, atseit — lietuviams 
emigrantams. Tačiau gyvenime įvyko ki
taip. Narių tarpe viešai pasireiškė griež
tas nuomonių skirtumas. Nekurie nariai 
iš vadų ir iš laikraščio "Garso" redakto
riaus buvo reikalaujama, kad susirinki
muose ir spaudoje būtų pabrėžta darbi
ninkų klasės kova ir visiems jos privalu
mas prieš esamą santvarką ir socialinę 
nelygybę. Augantis "Susivienijime" nuo
monių nevienodumas, nulėmė ir jo liki
mą. Garsiečiai suskilo. "Garso" redakto
rius A. Zauka, nesutikdamas su pageidau
jama įvesti naują liniją organizacijoje ir 
laikraštyje, 1930 m. kovo mėn. pasitrau
kė. Redaktorių pasekė ir sąjungos centro 
— Bom Retiro — vadovybė: P. Jasinskas, 
S. Paškevičius, J. Norkūnas ir J. Žibolis.' 
Pasitraukusių vietas užėmė: Alfonsas 
Marma paėmė redaguoti laikraštį pagal
naują liniją, o kitus iš vadovybės pasitrau- nijimas Lietuvių Brazil oje", tiek daug 
kusius narius, kurie nesutiko vesti organi- žadėjęs visuomeniškai sjsiformuoti nau-! 
zaciją naujos linijos kryptimi, užpildė J. dingam kolonijos darbu’, ilgesniam laikui 
Devitenis, J. Jokūbą (dabar gyvena Ame
rikoje ir yra "Laisvės" redaktorium), J. 
Kuilavičius ir V. Raišys. "Susivienijimo" 
vadovybės pasireiškęs nuomonių nesude- 
rinimas pakrikdė narius. Pradėjęs stabili- 
zuotis ir stiprėti visuomeninis bei kultūri
nis kolonijoje judėjimas, pairo dėl pasiro
džiusio pas "garsiečius" skilimo.

1930 m. balandžio men. 28 d. "Susi
vienijimo" patalpose ir "Garso" redakci
joje São Paulo saugumo organai (polici
ja) padarė kratą ir areštavo Alfonsą Mar
mą ir dar šiuos organizacijos vadovybės

fStž

GERIAUSIAS BŪDAS UŽSIMOKĖTI 
MŪSŲ, LIETUVOS PRENUMERATĄ, 
tai ištrsyti čekį Francisco Gavėnas arba 
Petras Rukšys vardu ir pasiųsti paprastu 
paštu.

1927 m. emigrantų grupė. Ne tik dejuoti ir skųstis, bet po i 
sunkaus darbo kavynuęse ir linksmai laiką dar gali leisti. 

šiuo atveju — pasak konsulo Mačiulio už 
rašytų žodžių J. Stankaičio epizode -- 
kad ir čia buvo jaučiamas "išsišokėlių" 
mūsų pačių tautiečių pirštas. Suimtieji 

"garsiečiai" - A. Marma buvo ištremtas 
į Urugvajų, o spaustuvės vedėjas V. Tamo
šaitis, J. Marcinkevičius, V. Tamošiūnas, 
P. Raišys, J. Bakutis, J. Manionis, A. Mi
siūnas, K, Baranauskas išvežti j Lietuvą. 
Visų išvežtųjų likimas susiklostė įvairiai
— vieni jų žuvo kare, kiti gyvena Lietuvo
je, o A. Marma grįžo iš tremties Brazili
jon ir čia tragiškai mirė 1949 m.

"Susivienijimas Lietuvių Brazilijoj" 
ir sąjungos organas "Garsas" nors ir trum
pu savo gyvenimu ir sunkiose veikimo są
lygose turėjo dirbti, tačiau judino lietu
vių koloniją iš pasyviškumo, kvietė visus 
vienybėn ir šaukė lietuvius prie visuome
ninio darbo.

narius: P. Misiūną, P. Raišį ir J. Žilinską. 
Laikraštis liko be redaktoriaus, kad 
nesustotų nepasirodęs ir nepranešęs apie 
paskutinius kolonijoje įvykius, "Garsą" 
redaguoti buvo paskirtas Juozas Marcin
kevičius, tačiau, jausdamas gręsiantį pa
vojų būti areštuotu, dingsta iš scenos ir 
"Garso" redagavimą paima V?itiekus Ta
mošiūnas, ukmergiškis, nesekai iš Lietu
vos atvykęs studentas. Nei lepi ir jam te
ko stovėti laikraščio priešakyje — vos su
redagavus vieną laikraščio bidą, redakci
joje apsilankė policija ir \ Tamošaitį 
areštavo. Drauge su juo, policija išsivežė 
ir "Susivienijimo" archy/ą, konfiskavo 
knygyną, raides ir kitas aikraščio rinki
mo ir redakcijos priemeres.

Su V. Tamošiūnu baigsi ir "Garso" 
laikraštinė misija Brazilijos lietuvių kolo
nijoje, o suskilusi organ.acija, "Susivie-

susitrukdė veikimas. F jo kalbos, kad ir

/fiS31OO®S®8
iRBIihwÉÉttfeâ

Bus daugiau

@ Kas bėga nuo lietuviškos spatb
nuo savo

II®S

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

Fone: 265-7590
De 2a a 6a. das 8 às 12 hs. e das 14 às 18 hs,

KALBAMA LIETUVIŠKAI /

■

Prieš 100 metų atkeliavę Brazilijon lietuviai - bausanavicių skaitlinga semta. Atvykę ap
sigyveno São Luiz do Guaporé rajone. Rio Grande do Sul estade. Ištirpo Brazilijos plo
tuose.
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KARŽYGIŠKOS MŪSŲ PARTIZANU 
KOVOS 

J

Partizanu kovos už laisvę truko apie 
dežimtj metu — nuo 1944 metu vasaros 
iki 1954 metu pradžios. Skaudžiai per
gyvendami musu drąsiu kovotoju už lais
vę,.ryžtingumą ir aukas gyvybėmis, klau
siame, kas paskatino mūsų jaunuomenę 
išeiti į šią heroišką, tragišką kovą prieš 
tėvynei užkrautą vergiją?
s Kovotoju apsisprendimui galima nu
rodyti šiuos motyvus:

Jauni rezistentai buvo pasiryžę likti 
savo tėvynės sargyvoje. Jie pagrįstai tikė
josi sulaukti išvadavimo iš Vakaru, ypač 
turėdami galvoje Roosvelt'o ir Churchil- 
l'o paskelbtus Atlanto chartos principus, 
kaip pavyzdžiui, suvereninės teisės ir lais
vas savarankiškas vatóymasis tautu, ku
rios buvo jėga užimtos, turi būti atstaty
tos. Busimoji taika turi patikrinti kiek
vienai tautai saugu gyvenimę jos sienose.

Ir užtai kokia tokiu pažadu ironija? 
Nei Jaltoje, nei Potsdame rimtai nebuvo 
iškeltas Pabaltijo valstybių laisvės klausi
mas.

Kadangi toji viltis nepasiteisino, tai 
musu kovotojams neliko jokio geresnio 
pasirinkimo, kaip kovoti už savo tėvynės 
laisvę jos miškuose, vietoje, kad mirti Si
biro vergijoje ar būti nukankintiems KGB 
rūsiuose.

Antrosios sovietinės okupacijos metu 
rezistencija reiškėsi įvairiais vardais: pir
miausia 1945 m. pavasari Lietuvos Išlais
vinimo Tarybos (LIT) vardu, vėliau Lie
tuvos Partizanu Sąjūdžio vardu". Apyę. r 
gardos, kaip suvalkiečiu Tauro, dzūku 
Dainavos, žemaičiu Kęstučio, Siaurės Ry
tu Lietuvos, Vidurio Lietuvos, stengėsi 
apsijungti ir turėti vieną centrą. To jungi
mosi jėga tapo labai tragiška, kai į vado- .... .. ...... ..
vybės viršūnę įsifiltravo KGB agentas Juo-^v^pasauj, If.
zas Narkulis, slapyvardžiu Erelis. Jis į re
zistencijos pogrindį įsijungė 1946 metais 
gegužės 18. Nei mėnesiui nepraėjus, kai 
jis suėjo su Tauro vadovybe, žuvo apygar
dos vadas Mykolas Jonas, kitą mėnesį — 
Dainavos apygardos vadas pulk. Kazimie
raitis. Tada niekas neįtarė, bet dabar jau 
visiškai paaiškėjo, kad tai buvo KGB agen
to darbas.

1946 metu vasarą pas partizanus iš Va-

karu atvyko ryšininkai Vyt. Stanevičius, VLIK'u, grįžęs atgal žuvo išduotas ir sa-. 
slapyvardžiu Meškis ir Jonas Deksnys, 
slapyvardžiu Hektoras, o vėliau slapyvar
džiu Prapuolenis. (Suprantama, kad tai 
ne tas Leonas Prapuolenis, kuris, kaip 
Lietuviu aktyvistu fronto įgaliotinis, 

<1941 metais birželio 23 per Kauno radi
jo foną paskelbė Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymę ir Laikinosios vyriausy
bės sąstatą); Tie ryšininkai kovotojus už 
laisvę krašte įtikino, kad pagal laisvojo 
pasaulio pageidavimą, visi rezistencijos 
vienetai turi susijungti į Bendrą Demo
kratinio Pasipriešinimo Sąjūdį (BDPS; ir 
už keliu dienu ten pat suorganizavo Vy
riausią Lietuvos atstatymo komitetą - 
VLAK'ą. Grįžę j Vakarus, pranešė,, kad 
tokia yra kovojančio krašto valia. Tai bu
vo ryšininku neaiškaus tikslo fantazijos 
fikcija. Ju pastanga tokiu būdu padaryti 
partizanus tiktai ginkluota jėga, diriguo
jama iš šalies, partizanu vadovybei nepa
tiko, bet jie laisvojo pasaulio pageidavi
mui bent tuo laiku nesipriešino. Fikcijai 
kiek vėliau paaiškėjus tie, vadinamieji 
apjungiamieji titulai neturėjo jokios 
reikšmės.

Infiltruotas agentas Juozas Markulis 
tuojau ėmėsi globoti laisvojo pasaulio 
ryšininkus ir telkti apie save Vilniuje 
BDPS vadovybę. Per savo patikėtinius — 
KGB oficialius pareigūnus — jis pervesda

vo j laisvąjį pasaulį ryšininkus ir perimda
vo medžiagą, siunčiamą partizanams, ku
rios pastarieji negaudavo. Tuo keliu 1946 
metu rugsėjo mėn. buvo pervestas j Šve
diją Jonas Deksnys. Tuo pat keliu vyko 
Kulikauskas — Daktaras ir jis žuvo KGB 
pinklėse.

1946 metu pabaigoje ir 1947 pradžio
je Juozo Lukšos įžvalgumo dėka buvo iš
sivaduota iš KGB infiltruoto agento Juo- 

i_ zo Narkulio pinkliu. Juozui Lukšai ir 
Androniui 1948 m. kovo mėn. pasiekus

BDPS fikcijos. Kraštas buvo painformuo
tas ir partizanai suaijungė j Lietuvos Lais
vės Kovu Sąjūdį.

Keliu dešimčių tūkstančiu musu vyru 
ir merginu gyvybių aukos yra lietuviu 
tautos laisvės šauksmas pasauliui.

Štai keli iš to milžiniško žuvusiųjų 
skaičiaus:

Juozas Lukša, išaiškinęs infiltruoto 
KGB agento rezisgencijos vadovybėje, 
nuvykęs j laisvąjį pasaulį, susirišęs su

vo mirtimi susijungė su sávo: kovojan
čiais broliais Lietuvos žemėje.

Kun. A. Ylius, Tauro apygardos orga
nizatorius, žuvo 1945 metais.

Mykolas Jonas, Tauro apygardos va
das, kelionėje j pasitarimą su Žemaitijos 
partizanais buvo sužeistas ir susisprogdi
no 1946 m. birželio 7.

Pulk. Kazimieraitis-Vitkus, Pietų Lie
tuvos (Dainavos) partizanu vadas, žuvo 
Dzūkijos girioje prie savo būstinės 1946 
m. liepos pradžioje.

Kun. Justinas Lelešius, priklausęs Tau
ro partizanu vadovybei, žuvo kartu su še
šiais kitais partizanais. Ju lavonus enkave
distai išmėtė Veiveriu aikštėje prie buvu
sios klebonijos.

J. Žemaitis, Lietuvos laisvės kovų sąjū
džio vadas, žuvo 1948-51 metais.

A. Ramanauskas, LLKS vadas — 1951 - 
53 metais.

Audronis Piplys ir Juozas Lulia 1948 
m. kovo mėn. pasiekė Švediją, 1949 m. 
grįžo j Lietuvą ir kautynėse su KGB žuvo.

Gailestingoji sesuo Nastė išgelbėjo su
žeistą partizaną iš KGB, išveždama jį su
tvarstytą iš ligoninės, o pati'šiais 
tvarstytą iš ligoninės, o pati žuvo dengia
mose kautynėse. Ji ir kovotojos Uršulė, 
Ramunė, Audronė ir kt. gelbėdamos parti
zanus žuvo ju vietoje.

A. Kulikauskas — Daktaras 1946 m. lap
kričio mėn. buvo išsiųstas į Vakarus per 
Lenkiją, žuvo KGB infiltruoto agento pink 
lėse. _ ~

Raišupio didvyriai Liūtas, Jokūbas, Kle
vas, Lobinzonas, Laukūnas ir Tuoklys, 
bolševiku kariuomenės apsupti kovėsi ir 
nei vienas gyvas nepasidavė. Ju lavonai bu
vo išmesti Sasnavoje. Tai vienas iš daugelio 
panašiu atsitikimu-

Julijonas, Būtėnas, gabus spaudos dar
buotojas, žurnalistas, iš baisiojo pasaulio 
nuvyko;pas kovojančiu brolius 1951 m. 
balandžio mėn. 19 ir už poros mėnesių žiH 
vo. ...

Sis partizanu kovu laimetis yra nusags
tytas karžygiškomis tragiškomis aukomis 
už Lietuvos laisvę. Musu jaunieji kovoto- 
jai-os nepakęsdami dvidešimtojo amžiaus " 
gėdos ir melo, atsisakydami vergauti, savu 
gyvybių auka liudijo meilę laisvai ir ištisai.

B 9
Os

VIKTORAS
Savininkas

Lietuviški ir europietiški valgiai
MALONUS PATARNAVIMAS

Rua Espirito Santo, 118 • TeL 441.6846 
SÃO CAETANO DO SUL

CHOPP - PIZZA-QUEIJOS - F 
RESERVAS PARA FESTAS - MUSICA AO VIVO 

Rua SOLON 1062- Bom Retiro-Tel, 223-2333
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PRADŽIA IR GALAS
Kaip kiekviena būtis kyla iš Dievo, 

per Jį egzistuoja ir yra dėl Jo, taip pat 
ir pasaulio istorijos srovė savo versmę 
turi Dievuje. Jis ją veda ir ją tvarko. To
ji srovė, kuri ištekėjo iš Jo, grįš vėl kartę 
atgal j Jj. Tuomi yra nustatytas pasaulio 
vystymosi principas, kaip sakoma laiške 
romiečiams: Iš Jo, per Jį ir dėl Jo yra vi
sa; Jam garbė per amžius.

Pirmutinė Dievo pasaulio idėja susida
rė iš Dievo karalystės, kuri turėjo apimti 
visą universą -- sutvėrimą. Šitoji karalys
tė turėjo būti viešpataujama ir tvarko
ma vien tik Dievo. Visuose savo gyvybės 
pasireiškimuose ji turėjo įgyvendinti tik 
Dievo valią. Šita karalystė turėjo tarnau
ti tik nuolatinei Dievo garbei.

Pasaulio istorija tampa išganymo isto
rija. Ir žmonijos istorija vėl stovi dide
liuose universaliniuose pasaulio istorijos 
rėmuose. Žmonijos isterija apreiškia Die
vo malonės istoriją. Tautu ir viso pasaulio 
įvykiu tikslas yra anapus ir virš to, kas
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Kunigas STASYS MATUTIS, salezietis, apdovanojamas aukščiausio laips
nio pilietybės medaliu Baranquilla mieste, Kolumbijoje, kur jis klebo
naudamas didelėje ir neturtingoje parapijoje atliko stambaus masto dar
bus, reikšmingus ir visam kraštui. Ši iškilmė buvo plačiai aprašyta vietos 
dienraštyje “EI Heraldo” 1987 nV. balandžio 9 d. Ten kun. St. Matutis vadi
namas garbingu lietuviu kunigu - “prestigioso sacerdote lituano"

apčiuopiama: visa, kas yra surišta su lai
ku, savo prasmę turi tik per viršlaikišku- 
mą. Supernatural ė, tai yra viršgamtinis 
taškas, rodo visada vidujinį sąryšį pasau
lio tautu ir karalysčių bei valstybių, ku
rios gimsta ir vėl praeina, sostu ir valdo
vu, kurie iškyla ir vėl nugrimsta į kapą, 
Kiekvienas įvykis yra įjungtas į Dievo is
torijoje numatytą tikslą. Jis neįvyksta 
jjTianentinai, t.y. pagal pačiame daikte 
esantį išsivystymo dėsnį, kaip tai tvirtina 
supasaulėjusi istorijos filosofija. Taip pat 
tai nėra kiekvienu atveju žmonių laisvas 
gaminys, "darančiu" istoriją.

Ši žemė, kuri dabar yrą nuodėmės 
arena, kartą ji bus naujoje išvaizdoje 
Dievo grožybės reginys. Ši žemė, šitie 
miškai, šitie laukai... šie žmonės bus iš
ganymo vaizdai. Viltis naujo dangaus ir 
naujos žemės riša mus prie šios musu 
žemės tūkstančio kančių ašarų pakalnės.
Ne vien gyvenimas po mirties yra krikš
čionio tikroji viltis, bet mirties prašalini- 
mas iš gyvenimo, numirėlių atsikėlimas, 
gyvenimo prarijimas mirties, dieviškojo 
gyvenimo virš mirties triumfas. Be to am
žinasis gyvenimas būtų tik praėjimas pro 
mirtį, tik pasišalinimas iš mirties karalys
tės.

Pasaulio laikai yra sutvarkyti taip, kad 
pilnumą, tai yra, kuo jie turėtų būti pa
gal užduotį, atsiektu amžinybėje. Tos 
amžinybės pasitikti jie žengia kartais sku
ba audringų lėmimų lėkimu. Visos laiko 
srovės baiųiasi jūroje be laiko. Laikas -

tai yra vystymosi stadijoje tebesančiu 
tvariniu esminė forma. Tačiau laiko už
baigimas į amžinybę vyksta per Jėzų 
Kristų. Kristus yra gyvenančiųjų danguje, 
tačiau per savo pasitarnavimą susipynu-
šių su žmonijos istorija, dvasių pasauliui tais. Viršelis Jono Kuprio. Spausdino 
jų būties atbaigėjas. Žemėje gyvenantiems Draugo spaustuvė. Knyga 132 psl., kai
Jis yra Išganytojas, kuris jų tikrąją būtį iš-na - 37,00. Pavieniai pirkėjai ir knygų
vaduoja iš vargo ir mirties ir ją perkelia platintojai knygą gali užsisakyti, ra šydą 
j amžiną atbaigę. Taip atrodo žmonijos ir mi leidyklai: Ateities Literatūros Fon 
universo istorija, žvelgiant iš amžinybės das, 10000 S. Bell Ave., Chicago, IL
taško, Naujojo Testamenio šviesoje.

Juozas Unkštas

TRĖMIMU SIAUBO BIRŽELIUI

birželi, niekad neužmirštamas birželi, 
Trėmimu ašarom aplaistąs musu sali,
Barbarai komunistai,-kruvini sadistai; 
Dar ir dabar vaduotojais vadintis d rista.

O tu kančios birželi, tolimas birželi. 
Dar tebekąri kini tą m ūso gimtą sali, 
Kurią dažnai ap raudam, apkalbam, apgaili m 
Iš ten bailiai išnešę sveiką save kai!j.

Birželi, ak, birželi muso mielas, žalias, gį
Jau per toli mus nuvedė išeivis kelias,
Kad jau, kažin, ar ir išlaisvintoj tėvynėj, 
Mes pralinksmėtom, tavo siaubą prisiminę.

Bet junk tu mus, gaivink tu mus, tu grūdink mus, p 
Kadais grubiai išardęs tėviškės namus.

ANTANAS VAIČIULAITIS 
VIDURNAKTIS PRI E ŠEIMENOS

Novelės ir apsakymai. Išleido Ateities 
Literatūros Fondas Chicagoje 1986 me

60643.
Skaitytojas šioje naujoje A. Vaičiulai 

čio knygoje ras ne vien tik visai rea.ią 
šių dienu, bet ir pasakišką bei legendine 
praeities Lietuvą. Penkiolikoje novelių 
ir apsakymu visa tai pinasi į tokiw įvano 
vę ir stilistinę vienybę, kuria pasižymi 
klasikinio lygio raštai. Tolimi šimtmečio 
nepriklausomybės dienos ir trėmimų 
tragiką, žmogus ir peLažas čia nėra vien 

i

tik literatūrinis ekranas, bet pats gyvem 
mas, kuris skaitytoją pagauna ir nešasi 
su savimi.

HAOJI KK FONDO RĖMĖJAI AR PAPILDYTOM!
10. Vaclovas Kontautas.......... ................................................
13. E. Vidmantianė a.a. Alfonso Vidmanto atm......................
26. Albertas Zinevičius................................................. ..........
27. Viktorija Zinevičius a.a. Vine. ir Edmundo Zarakauskų atm.Cz. 100,00
28. Kazimieras Bacevičius žmonos a.a. Veronikos atm............. Cz. 300,00

Cz. 150,00
Cz. 200,00
Cz. 100,00
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KIEK LIETUVIU PARTIZANU ŽUVO 
1941 M. SUKILIME?

Istorikai yra paminėję, kad lietuviu 
tautos įvykdytas 1941 metu sukilimas 
prieš Sovietu Rusijos karines jėgas ir ju 
išvijimas iš Lietuvos yra labai svarbus 
įvykis musu tautos istorijoje, reikalau
jantis atitinkamo įvertinimo. Minėtą at
vejį prisimenant ir pagerbiant, 1986 lap
kričio 2 Los Angeles, Calif., Tautos fon
do vadovybė suruošė įspūdingą paminė
jimą šv. Kazimiero parapijos salėje. Va
dovavo Mykolas Naujokaitis. Pagrindi
nę kalbą pasakė prof. dr. A. Darnusis. 
Vaida Kisjcytė paskaitė eilėraščiu. Algi
mantas Žemaitaitis paskaitė iš Dauman
to knygos apie lietuvius partizanus. Pe
tras Maželis paskaitė iš Vytauto Rim
kaus knygutės apie lietuviu sukilimą Vil
niuje 1941 m. Tarpuose klausytojai dai
navo, giedojo tautines giesmes. Minėji
mą baigė tautos himnu.

Kalbėtojai pastebėjo, kad kalbant, ra
šant svetimiesiems apie 1941 m. lietuviu ' 
sukilimą prieš Sovietu Rusiją, reikėtų 
naudoti ne tiktai lietuviškus skaičius, 
bet juos bent nuošimčiais lyginti, saky
kim, kad ir su JAV gyventoju skaičiais. 
Tokiu būdu 1941 birželio mėn. sukilime 
prieš Sovietu Rusiją žuvusiu lietuviu skai
čius atrodytu visiškai kitaip, jeigu toks 
pat nuošimtis būtu žuvusiu amerikiečiu, 
tai netektu gyventoju skaičius siektu 
400.000. O jeigu iš viso Sovietu Rusijos 
ir naciu Vokietijos karo «metu per abi 
okupacijas sunaikintu lietuviu nuošimtį 
skaičiumi paverstumėm Amerikos mastu, 
tai sudarytu net 60.000 gyventoju. Tik 
taip pateikti duomenys kitataučiams ga
lėtu sudaryti musu tautos nuostolio 
vaizdą. Nepaisant tokiu baisiu nuostoliu, 
lietuviu tauta tebėra gyva, kūrybinga. 
Skaudu, kad JAV nenori suprasti lietu
viu tautos kovu, pastaraisiais metais net
gi ėmė persekioti, terorizuoti lietuvius ir 
kitus kovojusius prieš komunizmą ir 
prieš nazismą, net Amerikos piliečius, gy
venančius JAV. 1941 sukilimo dalyviai 
nebūtu patikėję, kad po keliu dešimčių 
metu jie bus pradėti persekioti ju vadin
tame demokratiniame krašte Amerikoje 
(JAV), net prie ju Teisingumo ministeri
jos įsteigus tokiais persekiojimais užiman
čią OSI įstaigą, išlaikomą JAV vyriausy
bės milijonais doleriu, pagrindinius “įro
dymus" gaunančią iš Sovietu Rusijos 
KGB įgaliotiniu.

Labai svarbu tokius faktus tiksliai su
rašyti ir palikti ateinančioms žmonijos 
kartoms, ne vien lietuviu tautai. Tokio
se aplinkybėse minimas lietuviu tautos 
sukilimas prieš bolševikus 1941 metais.

Reikia manyti, kad tu įvykiu gyvi liu
dininkai paliks atsiminimu-

Al g. Gustaitis

MUSŲ LIETUVA
«S

MOŠŲ MIRUSIEJI
Rašytoja a.a. Marija Aukštai- 

tė-Navikevičienė mirė 1987 m. 
balandžio 26 d. Toronte. Lai
dotuvės — balandžio 29 d., 1.30 
v.p.p., iš Port Hope “Our Lady 
of Mercy” šventovės Port Hope 
kapinėse. Pašarvota Port Hope 
laidotuvių namuose 155 Wal
ton St. (Hwy. 2). Velionė yra 
gimusi 1896 m. Stanaičiuose 
prie Kauno Radkevičių šeimo
je. Kanadon imigravo su savo 
vyru Navikevičiumi. Kurį lai
ką gyveno Montrealyje, vėliau 
persikėlė į Torontą, kur ją vi
są laiką globojo sūnus A. F. 
Navikevičius. Rašyti poeziją 
ir straipsnius spaudai pradė
jo Lietuvoje. Daugiausia poe
zijos ir beletristikos ji sukū
rė Kanadoje. Čia ji išleisdi- 
no stambią poezijos knygą 
“Rožių vasara”, apysakas — 
“Išeivės keliu” ir “Išeivė”. 
Daug rašė periodinei spau
dai ir kurį laiką redagavo laik
raštį “Nepriklausoma Lietu
va”. Velionė buvo didelė Lie
tuvos patriotė, giliai religin
ga; gyvai dalyvavo lietuviško
je veikloje, kol amžius ir 
sveikata leido. Yra daug kam 
padėjusi žengti' pirmuosius 
žingsnius Kanadoje. Ilsėkis 
ramybėje, ištikimoji Lietuvos 
dukra, svetingoje Kanados že
mėje!

A a. Marija Auks’taitė turėjo giminių, 
kurie gyvena Brazilijoj, Vila Zelinoj.

JONAS MIZGAITIS mirė birželio 8 die
ną, 2 vai. ryto ir tą pačią dieną buvo pa
laidotas V. Alpinos kapinėse.

EUGENIJA VIR8ICKIENÉ mirė birželio 
9 dienos naktį ir tą pačią dieną buvo pa
laidota V. Alpinos kapinėse.

7-tos dienos mišios bus pirmadienį, bir
želio 15 d. 16 vai. šv. Kazimiero parapijos 
koplyčioje.

7

Savaitei bėgant...
■ -.« ................. ru Alt. D. Petraiti?

Malonu gauti laišką iš draugo, sužinoti kas 
gero, pasikeisti mintimis. Bet dar maloniau g? - 
ti naują knygą, atsiųstą artimo bičiulio. Kny; 
ilgo pokalbio draugas. Joks laiškas nepasieks 
knygos jėgos. Knyga tai kas tokio gilaus, ilgų 
valandų gėrėjimosi priemonė. Ir tarp visų pra
mogų knyga yra pati pigiausia, pati prieinamiau
sią.

Rašau apie knygą, nes visai neseniai mane 
pasiekė is JAValstybių kun. A. Saulaičio dova
na — M.K. Čiurlionis: "Music of the spheres" 
knyga.

Paruošta kelių autorių: Alfred Erich Senn, 
John C. Bowlt ir Danutė Staškevičius. Išleista 
JAValstybėse 1986 metais. Knygos sudėtis - 
trys autoriai, trys dalys. Alfredas Sennas apra
šo labai įdomiai jaunojo Kastuko gyvenimą, jo 
polėkius, svajas, jo kelią j muzikos pasaulį. Mu
ziko gyvenimas, aplinka, artimų asmenų prisi
minimai perbėga Čiurlionio kūrybos metus.

John E. Bowlt plačiau paliečia Čiurlionio 
meną, jo specialius kūrybos polinkius, komen
tuoja kai kuriuos jo kūrinius. Daro palyginimus, 
kaip paraleles su jo muzika ir jo tapyba. Ypač 
pabrėžiama menininko erdvės sąvoka. Taip pat 
pastebėta, kad autorius daugelyje vaizdų per
duoda lyg iš paukščio skrydžio, mato vaizdus 
iš viršaus, lyg jis savo svajose skrajotų erdvėje ir 
visa tai perduotų vaizdais.

Trečioji dalis analizuoja Čiurlionio muziką. 
Danutė Staškevičiutė perduoda muziko to me
to aplinkos pasaulį ir jį pristato to laiko rėmuo
se. Duoda trumpas jo kūrybos išraiškas, gaidų 
reprodukcijas su techniškais paaiškinimais. 
Atskiras skyrelis paaiškina muziko kūrinį "Jura" 
su paaiškinimais apie orkestraciją. Dar kitas 
skyrius studijuoja choro kūrinius tiek religinei, 
kaip ir profaninei muzikai.

Visi straipsniai yra paremti gausia bibliogra
fija, kur galima papildomai sužinoti daugiau in
formacijų. Pati knyga gražiai išleista, kietais vir
šeliais, rašomosios rnašinėlės šrifto faksimile.

Manau, kad visiems, kurie domisi M. K. Čiur
lionio kūryba ir kuriems įkandama anglų kalba 
verta šį kūrinį peržiūrėti. O jeigu ir kas panorė
tų išversti, kad ir vieną skyrelį ir pasidalinti su 
"Mūsų Lietuva" em português" skaitytojais tai 
jau būtų sveikintina iniciatyva. O mūsų tarpe, 
ypač jaunime negalime sakyti, kad angliškai jie 
nesupranta, kad tos kalbos niekur nesimokė,
kad niekur jos negirdi...

imum Kirai mii»ii

Lietuviškos spaudos rėmėjai
YRA SAVOS TAUTOS GYNĖJAI 

«



MŪSŲ ŽINIOS
600 METU, JUBILIEJUS V. ZELINOJ 
Šv. Juozapo parapija paminės Lietuvos 
Krikščionybės Jubiliejaus iškilmes tą pa
čią dieną, kaip ir visi lietuviai su Popie
žium Jonu Pauliumi Romoj: sekmadienį, 
birželio 28 dieną, per 11 vai. mišias.

Šv. Kazimiero parapijoj tas pats minė-.
jimas bus 4 vai. po pietą.

BRAZILU SOLIDARUMAS LIETUVAI
Brazilijos Tautinė Pasaulinių Institutų 

Konferencija (Cl N IS — Conferência. Na
cional dos Institut os Seculares,, per savo 
pirmininkę, Maria Amalia Arozo, 1987. 
V.31 rašo iš Rio de Janeiro kun. Pr..Ga
vėnui:

"Mes, Tautinės Pasaulinių Institutų 
Konferencijos nariai, jautrus Lietuvos 
Bažnyčios ypatingai kritiškai padėčiai, 
jungiamės su jumis maldoje birželio 14 
dieną, melsdami Dangiškąjį Tėvą jus stip
rinti ir gaivinti šventosios Dvasios jėga, 
kad pilnai pasiektute geidžiamus tikslus".

ML-VOS LEIDINIAI
Prie anksčiau pasirodžiusių leidinių, 

kaip "L'Eglise en Lithuania", "Inferno 
no gelo", "Uma Igreja mártir", MŪSŲ 
LI ETUVOS spaustuvė paskutiniu metu 
išleido lapelį "Uma Igreja algemada" su - 
malda už Lietuvą, ypač gedulingojo bir
želio minėjimo proga.

Plačiai brazilų publikai skirtas ir ypa
tingas ML-vus priedas "Dia do genocídio 
e ocupação da Republica Lituana", išleis
tas BLB-nés vaidybos.

Mielam ML skaitytojui ir rėmėjui širdingai dėkojame 
Administracija
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choristai, jaunimas, vyrai, moterys, vaikai, kas gali su tau 
lietuviai ir lietuvių bičiuliai —

— Lietuvių tautos GEDULO.DIENA
- Viešas Lietuvos Krikšto Jubiliejaus paminėjimas
10, 30 vai. Katedroj MIŠIOS, kurias laikys Brazilijos Vyskupų Konfe 

rencijos (CNBB) pirmininkas Dorn Luciano; giedos jungtinis lietuvių 
choras.

Visi melsimės už Lietuvą, ir skelbsime pasauliui, kad LIETUVA - 
GYVA.

Tad visi -
tiniais rūbai

visi j Praça da Sé ir São Paulo katedrą

PRATESIMAS
GERIAUSIAS BŪDAS UŽSIMOKĖTI

Ypač lietuviams skirta išėjo "Litanija", 
kur kiekvienas Švč. Jėzaus Širdies Litani
jos kreipinys yra "išverstas" ir "pristaty
tas" eilėmis-sonetu. Leidinys - 80 pusla
pių, su keturių spalvų virželiu — yra skir
tas ir Lietuvos Krikšto Jubiliejui prisimin
ti.

PAS ITAQUEROS LIETUVIUS

Ateinantį šeštadienį, birželio mėn. 13 
d. 3 vai. po pietų Jaunimo Namuose vėl 
pradės veikti žaidimų popietės mažie
siems lietuvių vaikams. Prašome kad tė
veliai atvestų vaikus punktualiai. Be to, 
prašome pranešti kitoms šeimoms, ku
rios tuo reikalu yra suinteresuotos.

B.LB-nės švieitmo Komisija

MUSU, LIETUVOS PRENUMERATĄ, 
tai ištrsyti čekį Francisco Gavėnas arba 
Petras Rukšys vardu ir pasiųsti paprastu 
paštu.

iTiuMi r.m ;i nm urminn ir

VEIKLOS KALENDORIUS 
Birželio mėnuo:

- 14: Lietuvių tautos gedulo dienu.
Nors labai stoka česo, praeitą šešta

dienį, 10 moterėlių susitarė ir aplankė 
Itaqueros Senelių Namus, ten esančius 
lietuvius ir kitus. Nuvežė gastinčių, pasi
plepėjo ir taip linksmai praleidę subatos 
popietę atsisveikino, jausdamos kad ge
rai buvo išnaudotas laikas. Butų gerai 
daugiau tokių "ekskursijų" sudaryti. 
Nuvežėm gastinčių nuo ponios Jodeiie- 
nės.

PARDUODAME
AUTOMOBILIAMS

LIPINĖLIUS - Adesivos 
SKYDELIUS su grandinėlėmis 
Chaveiros com emblema Vytis.

U ŽV. KAZIMIERO PARAPIJOJ

CINQUENTENÁRIO - PENKIASDEŠIMT
METIS

Tai Brazilijos lietuvių istorija. Ši knyga turi 
' būti kiekvieno čia gyvenančio lietuvio namuo

se. Pažinkime, kokia musų praeitis, kaip lie tu- 
. vi.ai kūrėsi šiame krašte. Daug Įdomių prisimi

nimu ir nepaprastai didelis skaičius nuotrau
kų. Kiekvienas lietuvis čia ras pažįstamu. Tai 
208 puslapiai pilni Įvairiausių faktų. Iliustraci
jų užrašai ir dalis straipsniu yra vietos kalboje-.

Knyga tinka dovanai ir lietuvių draugams 
brazilams. Pasinaudokite dar atlikusiais eg
zemplioriais; jų daug.nėrą, greit baigsis, o se
kanti laida dar nepramatyta leisti.

■ ’•••:• Kaina Cz;70.00
MŪSŲ LIETUVOS PRENUMERATĄ 
GALIMA UŽSIMOKĖTI TAIP PAT V. 
ZELINOS PARAPIJOS KLEBONIJOJ 

Brazilų Diena maldos už Lietuvą, Lietu 
vos Krikšto Jubiliejaus viešas minėjimas: 
Pamaldos katedroj 10,30 vai.

— 28: Lietuvos Krikšto Jubiliejaus iš- 
’ kilmingas minėjimas Vilniuj ir Romoj, 
arki vysk. Jurgio Matulaičio beatifikacua 
šv. Petro bazilikoj Romoje; šv. Kazimie
ro parapijoj Jubiliejinių Metų programa, 
jungiantis su viso pasaulio lietuviais Jubi
liejaus šventime.

CURSO j
AUDIOVISUAL

DO I Dl OMĄ L I TU ANO |
POR CORRESPONDÊNCIA |
Informações: tel.273-0338 J
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