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VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI LIETUVOJE
Pamaldos, demonstracijos Vilniuje, Kaune, f 
Šiauliuose ir kitur. Saugumiečiai ir milicija su 
draugovininkais kovojo su demonstrantais. 
Užsienio žurnalistai ir sovietinės valdžios su
rengta demonstracija Vilniuje. Protestas JAV 
ambasadai.

Nepaisant visų trukdymų bei kliūčių, 
daromų okupacinės sovietų valdžios, 
ateina žinios is’ Lietuvos apie Vasario 16 
minėjimus įvairiais keliais. Is’jų matyti, 
kad saugumiečiai, milicija ir draugovi
ninkai smarkiai ruos’ėsi įvykiams. Jie 
ypač sekė žymesniuosius disidentus ir 
jiems grasino įvairiomis bausmėmis.

Vasario 13 d. prie N, Sadūnaitės buto 
Vilniuje laukė saugumiečiai — majoras 
Reinys su kitu vyru. Jai grįžusiai bandė 
įteikti šaukimą į KGB būstinę bei pasira
šyti, bet ji atsisakė. Vėliau buvo išjungti 
telefonai — N. Sadūnaitės, V. Bogušio, 
P. Pečeliūno, A. Terlecko, Sasnauskkų 
šeimos. Prie Sadūnaitės ir Terlecko bu
tų nuolat budėjo milicija, stovėjo saugu
miečių automobiliai.

Lietuvos sostinėje
Vasario 14, sekmadienį, Vilniuje die

nos metu susirinko aktyvistų ir Blaivy
bės draugijos narių minia, kuri bandė 
žygiuoti į Rasi) kapines padėti gėles prie 
dr. J. Basanavičiaus paminklo, bet mili
cijos ir jų talkininkų raudonraiščių 
(draugovininkų) buvo išsklaidyti. Saugu
miečiai bandė suimti jaunuolį Tučkų, 
bet minia apsaugojo.

Vilniaus šventovėse, pagal sausio 26 
d. atsišaukimą, buvo laikomos pamaldos 
už religinę ir tautinę Lietuvos laisvę. Dau
giausia žmonių dalyvavo Sv. Mikalojaus 
ir Šv. Onos šventovėse vidurdienį ir 2 v.
p.p. Šv. Mikalojaus šventovėje žmonės 
netilpo — dalis jų stovėjo lauke. Pamal
dos beveik visose šventovėse buvo baigia
mos Lietuvos himnu.

Vasario 16, antradienį, pasak žinių 
agentūrų, Vilniuje prie Šv. Mikalojaus 
ir Šv. Onos šventovių susirinko minia 
žmonių, kurių galėjo būti apie 4000. 
Po vakarinių pamaldų jų dalyviai bandė 
eiti į Gedimino aikštę prie katedros, bet 
juos puolė milicininkai. Daug jų suėmė 
milicija ir išvežė į miškus už 300 km. 
Veiklesnieji disidentai buvo tardomi iš
tisą vasario 16 dieną.

Šiauliuose
Šiauliuose vasario 15 d. buvo atlaiky

tos pamaldos šv. Jurgio šventovėse. Da
lyvavo apie 1000 maldininkų. Nors kle

simbolis. Brazilijos lietuviai pastatė kryžių tautinėje Brazilijos Ma 
rijos s'ventovėje Lietuvos tikėjimo kankiniams prisiminti

bonas neleido, knn. K. Gražulis užlipo 
j sakyklą ir pasakė atitinkamą pamoks
lą. Tie patys maldininkai nuvyko į kapi
nes ir padėjo vainikus ant a.a. O. Lukaus- 
kaitės-Poškienės, prof. St. Salkausiodr 
kitų kapų. Valdžios atstovai stebėjo,bet 
nekliudė iškilmių eigos.

Kryžių kalne, netoli Šiaulių, susirin
ko šimtinė tautiečių vasario 14 d. ir su
giedojo Lietuvos himną.

Šiluvoje vasario 13 d. įvyko masinė 
procesija, kurioje dalyvavo 1000 asme-i 
nų. Jie gedojo giesmes, dainavo patrio
tines dainas ir baigė Lietuvos himnu.

Kauno arkikatedroje
Kaune Vasario 16 minėjimus telkėsi 

daugiausia arkikatedroje-bazilikoje. Va
sario 14 d. po 1 v.p.p. pamaldų, 500 
žmonių susirinko prie Maironio kapo 
šventoriuje. Juos bematant apsupo mi

licininkai ir liepė išsiskirstyti. Minia ne
pakluso ir užgiedojo Lietuvos himną. 
Milicijai nepavyko išsklaidyti minios, 
bet suėmė keletą asmenų, jų tarpe An
gele Denisevičienę ir jos vyrą Tomą De- 
nisevičių. Demonstracija truko apie 
valandą laiko,

Vasario 16, antradienį, 7 v.v., Kauno 
arkikatedroje-bazilikoje įvyko pamal
dos už tėvynę. Dalyvavo 4000 žmonių. 
Po Mišių buvo kalbamas Rožinis ir gie
damos įvairios giesmės. Visa tai užtru
ko iki 9 v.v- Po to pamaldų dalyviai 
norėjo aplankyti šventoriuje Maironio 
kapą, tačiau milicininkai ir draugovinin
kai, kurių buvo apie 1000, neleido.Tuos 
kurie jiems nepakluso, mušė guminėmis 
lazdomis ir suiminėjo. Buvo suimta 
apie 12 asmenų, jų tarpe ir populiarios 
"roko" grupės dainininkė Ona Virgini
ja Sibonienė.
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Pranešame, kad Kaune vasario 16 d. 
įvyko eisena nuo arkikatedros-bazilikos 
iki Kauno pilies su tautinėm vėliavom.

Užsienio korespondentai
Užsienio spaudos korespondentai 

Maskvoje prašė leidimo nuvykti į Vilnių 
Vasario 16 savaitgaliui, bet negavo leidi
mo. Jų tarpe buvo ir Kanados CBC at
stovas. Buvo bandyta telefonu iš Vil
niaus pasiekti "Washington Post" kores
pondentą Gary Lee ir "Frankfurter All- 
gemeine Zeitung" von Werner Adam, 
bet atsiliepė visai kiti žmonės. Taip va
sario 14-tos, sekmadienio, įvykių užsie
nio žurnalistai ir nematė. Juos sovietinė 
valdžia atgabeno iš Maskvos į Vilnių tik
tai sekmadienio vakare ar naktį, kad jie 
matytų valdžios surengtą demonstraci
ją, kurion buvo prievarta suvaryti 2000 
darbininkų vasario 15 d.

Dėl to Reuterio ir AP agentūrų kores
pondentai savo pranešimuose ir parašė: 
"Atmosfera atrodė rami ir nebuvo ma
tyti masinių policijos varžtų, kaip kad 
pranašavo baltiečių išeivių grupės, skir
tų sukliudyti neoficialiom demonstra
cijom".

Tie patys korespondentai betgi paty
rė, kad tai valdžios suvarytų žmonių de
monstracija, ir turėjo progos pasikalbė
ti su disidentais. AP agentūros atstovas 
pažymi, kad užsienio korespondentai 
visą laiką buvo lydimi valdžios atstovų. 
Jis cituoja Jadvygos Bieliauskienės pa
reiškimą: "Mes siekiame pažadinti žmo
nių sąmonę, kad jie atmintų savo teisę 
būti laisviem".

Sovietiniai pareigūnai
Okupacinė sovietų valdžia Lietuvoje, 

pabūgusi rengiamų taikių demonstraci
jų, nejuokais rengėsi dideliems įvykiams. 
Salia brutalių policinių priemonių, ji 
griebėsi antidemonstracijos vasario 15 d.

Išvakarėse per televiziją kalbėjo Aukš
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čiausios tarybos prezidiumo pirm. Vy
tautas Astrauskas, užsienio korespon
dentų vadinamas "prezidentu". Jisai 
savo kalboje pasmerkė JAV prez. R. 
Reagano pareiškimą Vasario 16 proga 
ir perspėjo susilaikyti nuo bet kokiui 
neoficialių veiksmų, t.y. "antitarybinių" 
demonstracijų.

Čia reikia pažymėti, kad JAV prez. 
R. Reaganas 1988 m. Vasario 11 d. pa
sirašė deklaraciją ryšium su Vasario 16 
švente. Deklaracijoje sakoma: "Lietuvos 
suverenumo atstatymas buvo pripažin
tas viso pasaulio, net ir Sov. Sąjungos 
1920 m." (...) "Amerika Lietuvai ilgą 
laiką buvo vilties švyturiu, nes amerikie
čiai brangina laisvą apsisprendimą, asme
ninę laisvę ir nepriklausomybę, t.y. Die
vo duotas teises, kurių reikalauja lietu
vių tauta religinio ir politinio persekio
jimo, prievartinio rusinimo, tautinio 
silpninimo akivaizdoje. Dėl to dera 
mums parodyti savo solidarumą su lie
tuvių tauta".

Valdžios surengtoje demonstracijoje 
kalbėjęs darbo unijos pirm. Justinas An
tanaitis, pabrėžė, kad JAV kongreso na
riai ir pats prez. Reaganas "bando sėti 
neapykantos sėklas tarp Sov. Sąjungos1 
gyventojų ir skatinti priešišką nusiteiki
mą sovietinei valdžiai".

O sovietinės Lietuvos užsienio reika
lų "ministeris" Vladislovas Mikučiauskas, 
pasak AP korespondento, pareiškė, kad 
disidentai, oficialioje Vilniaus spaudoje 
vadinami "klierikaiiniais nacionalistais", 
neturi atramos krašte ir niekam neatsto-
vauja. Taip jis pareiškęs užsienio kores
pondentams.

Jisai tuo pareiškimu bandė sumenkin 
ti lietuvių pastangas minėti Vasario 16- 
ją, užmiršdamas faktą, kad, nepaisant 
visų policinių varžtų, šimtai tūkstančių nose, laukdama, kol kas ją 
lietuvių visame krašte dalyvavo Vasario

Už lietuvišką knygą Ir spaudą 
lietuviai tiek daug kovojo Ir 

-kentėjo. Dabar lietuviška kny
ga stovi Ir dulka kioskų ienty-
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16 minėjimuose, ypač šventovėse. Reiš- 
kia su disidentais eina visa tauta, išsky
rus Maskvos pataikūnus. Valdžios su
rengtoje demonstracijoje vasario 15 d. 
Vilniuje dalyvavo tiktai prievarta suvary
ti įmonių bei įstaigų darbininkai. Pasak 
UP korespondento, dauguma jų buvo 
rusai, nežinoję net ką reiškia jų nešamo 
plakato lietuviški įrašai.

Negana to, sovietinė okupuotos Lie
tuvos valdžia, žinoma, Kremliaus įsaky 
ta, bandė įteikti JAV ambasadoriui 
Maskvoje protestą press’ "Amerikos ki-

■ šimąsi į Lietuvos reikalus". Pasak TAS-
SO agentūros, Lietuvos vyriausybės de
legacija tą protestą norėjo įteikti pačiam 
JAV ambasadoriui Jack Motlock,' bet 
pastarasis pareiškė galėtų juos priimti 
tiktai kaip privačius asmenis, bet ne 
kaip sovietinės Lietuvos delegaciją, nes 
Amerika nepripažįstanti sovietinio sta
tuso Baltijos valstybėse. Delegacija nuo 
tokio pasiūlymo atsisakė. M.

"Tėviškės Žiburiai"

(New Yorkas, 1988 vasario 10) Lietu
vių Informacijos Centras praneša, kad 
Vakarus pasiekė iš Lietuvos atviras laiš
kas Gorbačiovui dėl Vasario 16-tosios. 
Laiške prašoma, kad nebūtų trukdoma 
Vasario 16-tos dieną padėti gėles prie 
lietuviam ypatingos reikšmės turinčių 
paminklų ir kad Gorbačiovas sudraustų 
dalyvių terorizavimą. Kai šio laiško ori
ginalą š.m. sausio 8 konfiskavo Vilniuje 
pas Petrą Cidziką, buvo apie 125 parašų. 
Dabar yra pasirašę apie 200. Pirmieji,ku
rie pasirašė, yra pakartotinai kviečiami 
tardymams. Jų tarpe Antanas Terleckas, 
Vytautas Bogušis , Robertas Grigas, Jad
vyga Bieliauskienė, Povilas Pečeliūnas, 
Liudas Simutis, Laima Truskauskaitė, 
Vaclovas Ralys, ir kt. Pas kun. Kąstyti 
Krikščiukaiti buvo net atvažiavę į namus 
Petrui Cidzikui pasakė, kad turi pakan
kamai medžiagos jį pasodinti. Daugumas 
iš kviečiamųjų nenuėjo pas KGB ir, turi
momis žiniomis, nė vienas savo parašo 
neatšaukė. Laiškas buvo oficialiai įteik
tas Gorbačiovo įstaigoje Maskvoje. Patei
kiame laiško pilną tekstą.

pwwn.iirw.Fi
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GORBAČIOVUI

1794 m. Yekaterinos II generalisimas 
Suvorovas žiauriai numalšinęs T. Kos
ciuškos vadovaujamą Lietuvos ir Lenki
jos sukilimą, įjungė į Rusijos imperijos 
sudėtį beveik visą etnografinę Lietuvą. 
Likusią dalį aneksavo Prūsija. Tokiu bū
du rusų ir vokiečių kareivių batais buvo 
sutryptas valstybinis Lietuvos suvereni
tetas. Du kartus lenkai ir lietuviai buvo 
sukilę, tačiau nepavyko atstatyti respu
blikos. Lietuva ir Lenkija nešė sunkų Ru 
sijos jungą beveik 124 metus. Leninas, 
straipsnių rinkinyje apie tautų teisę j ap
sisprendimą, tokiais bruožais charakteri
zavo politinę Rusijos būklę.

1) Ne rusai imperiją sudarė 57% vi-' 
sų gyventojų.

2) Ne rusai gyveno imperijos pakras- 
čiuose.

3) Ne rusų priespauda daug sunkesnė 
negu jų brolių, patekusių i Rusijos kai- . 
myninių valstybių Austro-Vengrijos ir 
Prūsijos jungą.

Leninas vadino didžia-rusų tautą - pri
spaudėją Kiekvienos tautos nacionaliz
me, jis įžiūrėjo demokratini turinį, nu
kreiptą prieš tą dfdžiarusišką priespaudą. 
Lenino žodžiais, visam civilizuotam pa
sauliui, tipiškas, normalus reiškinys yra 
suverenios tautinės valstybės sukūrimas. 
Šiandien konstatuojamas faktas, SNO 
nariai yra 159 valstybės. Tautiniu sava
rankiškumu, valstybinio suvereniteto idė
ja lietuvių tautos sąmonėje ypač sustip
rėjo 1863-1864 m. sukilimo metu: iš
reikšdama lietuvių tautos valią Lietuvos 
valstybės taryba 1918 m. vasario 16 pa
skelbė Lietuvos nepriklausomybę nuo 
kaimyninių valstybių.

Tarybinė Rusija buvo pirmoji valstybė 
1920 liepos 12 Maskvos sutartimi pripa
žinusi Lietuvą de jure. Šia sutartimi Le
ninas amžiams atsisakė bet kokių Rusi
jos teisių į Lietuvą. Kiekvienų metų vasa
rio 16-tąją tarybinė vyriausybė sveikinda
vo Lietuvos vyriausybę neprik.ausomy- 
bės proga. Esame įsitikinę, kad politinio 
Lietuvos statuso pakeitimas 1940 m.
negali ištrinti iš pasaulio istorijos Vasario 
16-tosios fakto. Suomija, nepriklausoma 

COMERCIAL
BEBIDAS FI1MAS EM GERAL, NACIONAIS E ESTRANGEIRAS

WISK1ES - CHAMPANHES - CONHAQUES • LICORES - AGUARDENTES 
CERVEJAS - REFRIGERANTES - SUCOS - AGUAS MINERAIS - ETC.

I *4 
ACEITAM-SE ENCOMENDAS PARA FESTAS EM GERAL

CASAMENTOS, BATIZADOS. ANIVERSÁRIOS. CONFRATERNIZAÇÕES, ETC.

PROGRAME SUA FESTA E 
DEIXE AS BEBIDAS SOB NOSSA RESPONSABILIDADE.

Rus Manilas, 7 - CEP 03140 - Fone; 215-6227 - Vila Zelina - S. Paulo

nuo Rusijos, pasiskelbė 1917 gruodžio 
6-tąją, o Lenkija — 1918 lapkričio 11-tą
ją. Šios datos Suomijoje ir Lenkijoje lai
komos tautinėmis šventėmis. Šiomis die
nomis Lietuvoje buvo organizuota daug 
iškilmingų renginių Suomijos nepriklau
somybės 70 metinių proga. Šiandien 
TSRS vyriausybė vėl pasveikino Suomi
ją nacionalinės šventės proga. Stalinui 
nepavyko aneksuoti visos Suomijos - jai 
pasisekė išsaugoti savo valstybinį suve
renitetą.

Lenkija, tuo tarpu yra socialistinės 
sandraugos šalis. Tačiau Lenkijos valsty
bės vadovams nekyla mintis uždrausti 
paminėti lapkričio 11-tąją. 1987 m. lap
kričio 11 "Zycle Warszawi" dėstė tokias 
mintis:

''Lenkiškumas buvo visada gyva verty
bė, nors ir neegzistavo Lenkijos valstybė. 
Visų pirma, jis gyveno lenkų namuose. 
Šios tvirtovės niekada neįveikė ir neuž- 
valdė nei vienas iš trijų Lenkijos okupan
tų. Lenkiškumas, dešimties metų saugo
mas ir slaugomas, prasiveržė atmintiną 
lapkričio 11 d. didžiuliu nepriklausomy
bės troškuliu. Tu metų lenkų kartos iš
mintingumui reikia laikyti tai, kad ji iš
naudojo lenkų tautos naudai visas išori
nes aplinkybes, visų pirma Rusijos revo
liuciją. 1918 lapkritis buvo Lenkijos ne
priklausomybės triumfu".

Prieš karą taip pat patriotiškai apie 
Lietuvos nepriklausomybės dieną rašy
davo ir mūsų spauda. Pvz. minint 10-a- 
sias metines ateitininkų vyriausios valdy
bos prezidiumo atsišaukimas, tarp kitko 
rašė:

"Gyventi visada reiškia kovoti, nes tas, 
kuris nurimsta gyvenimo banguose, neiš
vengiamai merdi ir žlunga".

Kovoje lietuviai už savo valstybinę 
nepriklausomybę Kražiuose,kovoje už 
tautinę lygybę laimi dažniausia ne tas, 
kas yra materialiai stipresnis, bet tas,kie
no teisės yra šventos. <

Bene gražiausią kalbą pasakė Lietuvos 
universiteto studentas ateitini kas Stanis
lovas Lūšys.

"Ilgą laiką mūsų tauta prikalta Prome- 
tėjaus kančias kentėjo. Pagaliau prisikė
lė ir paskelbė pasauliui, jog yra gyva ir 
ryžtasi laisvu nepriklausomumu gyveni- 

rnu gyventi.?!įvykį mines ateinančios 
lietuvių kartos. Lietuvos nepriklausomy
bė didžiausio pasiaukojimo ir sunkiausių 
kovų išdava. Pasiaukoję tėvynės reika
lams buvo pirmieji tautinės minties ža
dintojai: vysk. Valančius, Simonas Dau
kantas, vysk. Antanas Baranauskas, Vin
cas Kudirka, Dr. Jonas Basanavičius, 
kun. Jonas Maironis, ir visa eilė kitų. 
Daugelis ateitininkų sudėjo ant tėvynės 
aukuro brangiausią savo turtą — gyvybę, 
kad jų kaulai būtų granitu ant kurios vi
sos Lietuvos neprikLusomybės rūmas 
būtų pastatytas".

Tarybiniai Lietuvos politiniai ir vals
tybiniai veikėjai ieško progos įtikinti 
tautą, kad šiandien ji kaip niekad suve
reni, nes jos nepriklausomybę saugo gink
lu galingoji Rusija. Deja, mes nesuprato
me, kodėl į Vasario 16-tąją žiūri Rusija 
kaip j baubą, primenantį buržuazinį na
cionalizmą. Išeina, kad nacionalizmas Le- 
nino laikais buvo pažangus reiškinys, o
šiandien įkūnija regresą, pavojų socializ
mui TSRS'

Kodėl socialistinė Lenkija mini savo 
atsiskyrimo metus ir jubiliejų, o socia
listinės Lietuvos šios šventės minėjimas 
prilyginamas kriminaliniam nusikaltimui 
Kuo visa tai paaiškinti? Kuo Vasario 
16-toji gali būti pavojinga vienai iš dvie
jų super-valstybių?

Lietuviškasis KGB keletą mūsų jau 
įspėjo nešvęsti Vasario 16-tosios, pagrą- 
sino represijomis. Iš anksto pranešame, 
kad Vasario 16-tąja Lietuvos nepriklau
somybės 70 metinių proga mes padėsi
me gėles tose vietose, kur buvo kalinami 
šaudomi ir kariami 1830, 1831, 1861, 
1863 m. mūsų sukilėliai, ant 1918,1920 
nepriklausomybės karių kapų. Vilniuje 
padėsime gėles ant Vasario 16-tos akto 
signataro Jono Basanavičiaus kapo, prie 
Adomo Mickevičiaus paminklo, prie Lie 
tuvos šventovės — Vilniaus katedros, 
kur ilsisi religinių ir politinių Lietuvos 
veikėjų palaikai — jų tarpe, Vytautas Di
dysis. Padėsime gėlių prie Naručio vieš
bučio, Pilies 26, kur buvo paskelbtas 
NeprikLusomybės aktas. 19:30 Šv. 
Onos ir Šv. Mikalojaus bažnyčiose pasi
melsime už žuvusius už Lietuvos laisvę.

1919-1939 m. Lietuvos sostinė buvo 
Kaunas. Net vokiškieji okupantai nelie
tė visų bevardžių Lietuvos didvyrių sim
bolio Nežinomo kario kapo. Staliniečiai 
po karo nugriovė šį kapą - Laisvės statu 

Ç Dra. HELGA HERING > 
MÉDICA - GYDYTOJA

HOMENS SENHORAS CRIANÇAS
Rua Quartim Barbosa. 6 - B. do Limão

Fone: 265-7590
De 2a a 6a. das 8 às I2hs.edasl4àsl8hs.

< KALBAMA LIETUVIŠKAI )
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lą. jau po XX TSKP suvažiavimo stali- 
į niečiai sunaikino Kauno miesto kapines.

Ten buvo išniekinti daugelio mūsų tautos 
"didvyrių palaikai. Anie sunaikino net lakū

no Dariaus ir Girėno nauzoliejų. Kaunie
čiai padės gėles buvusiu miesto kapiniu
vietoje, Lietuvos savanorių kapinėse, bu
vusiame Kauno muziejaus s delyje,

> prie Maironio paminklo, o vakare melsis
Vytauto Didžiojo bažnyčioje.
’■ Atitinkamai bus paminėta Vasario 
16-toji ir kitose Lietuvos vietose. Prašo- 

jme Generalinį Sekretorių sudrausti sa
vo administraciją Lietuvoje, tiek rusiš
kai, tiek lietuviškai kalbančia, kad toji

• hęterorizuotų išdrįsusi švęsti Lietuvos 
nępriklaus mybės dieną.

Lietuva
; . 1987 gruodžio 6 d.

j- Pasirašė (nepilnasjsąrašas): Nijolė Sadū- 
naitė, Juozas Kazalupskas, Liudas Simutis, Ma
tytė Pakrasnevičienė, Alfonsas Bumbulis, kun. 
Antanas Šeškevičius, Kun. E. Bartulis, Salomė
ja Menkevičiūtė, Laima Truskauskaitė, Petras 
Gražulis, Antanas Pipiras, Dominikas Čefas(? j. 
Antanas Terleckas, Gediminas Jarmalavičius, 
Viktoras Stukelis, Andrius Paulauskas, Irena 
Ivaškevičiūtė, Vytautas Bogušis, Daiva Tuma- 

įšbnytė, Petras Cidzikas, Vaclovas Ralys, Vita 
.^žvikaitė, Jonas Stašaitis, Liucija Kulvietytė, 
.(Giedrė Sironienė, Jonas Petkevičius, Jadvyga 
Petkevičienė, Juozas Šileikis, Mečislovas Jure- 
vičius, Sigitas Baranauskas, Vincas Danielius, 
Albertas Špokas, Balys Galdikas, Leonas Lau- 
ęinskas, Kun. Juozas Razmantas, Bronislovas

’ Poškus, Kun. Kazimieras Gražulis, Vytautas 
; Vaičiūnas, Monika Gavėnaitė, Regina Teresiū- 
* tė, Saulius Kelpša, Kun. Edmundas Atkočiū- 
..nas, Algirdas Žyprė, Romualdas Ragaišis, Kun.
Kąstytis Krikščiukaitis, Kun. Rokas Puzonas, 
Juozas Kančys, Vytautas Prišmantas, Vytautai 
Jančiauskas, Kęstutis Pakštas, Vaclovas Bulota,
Vidas Pranckevičius, Kun. Jonas-Kąstytis Ma
tulionis, Bronė Valaitytė, Algis Vaišnoras, Hen- 

f rikas Sambora, Kazimieras Tutkus, Algis Dali-
konis, Viktoras Kalcevas, Narūnas Mateika, Va- 
ęys Andriejūnas, Aušra Gumbaitė, Petras Gri
gonis, Rimas Julinskas, Romas Kinka, Jonas 
Višnevskis, Kazimieras Orvydas, Antanas Me
delis, Žilvinas Bubanius, Algis Pipiras, Albertas 
Šeduikis, Artūras Keneiva, Dalia Limoniuk,

• Daina Kilvytytė, Jonas Kaladžius, Virginija ’ 
Tdzelytė, Vytautas Račkys, Jane Cibulskaitė,

* Valė Marcinkevičiūtė, Modestas Grigaliūnas, 
Andrius Mažeika, Dalia Dambrauskaitė, Kleo- 
.pa Budzytytė, Algis Statkevičius, Kun. Anta-

ėrus Lesąs, Marytė Jonytienė, Jadvyga Bieliaus
kienė, Kun. Vytautas Prajara, Kun. Antanas

, Gražulis, Kun, Jonas Boruta, Regina Verteikai- 
te, Kun. Gustavas Gudanavičius, Kun. Vincas 
Vėlavičius, Irena Bartusevičienė, Marija Saukie- 
nė, Vita Kubilienė, Ona Butkelienė, Bronė Ku
biliene, Jonas Kumskis, Jurgis Pivaščiūnas, Nau-

|PARDUODAM E
AUTOMOBILIAMS

LIPINĖLIUS - Adesivos
SKYDELIUS su grandinėlėmis 
Chaveiros com emblema Vytis.

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJ

PASAULINIS LIETUVIU MENININKU 
"EXUBRIS" RODIUIU KONKURSAS

Australijos lietuviu dienų metu įvyks 
pasaulinio masto "Ex Libris" rodiniu 
konkursas. Soo konkurso tikslas yra su-
pažindinti Australijos lietuvius su pasau
lio lietuvių menininkais, gyvenančiais 
Australijoje ir kituose kraštuose.

Ši meno sritis yra palinkta dėl to, 
kad ją gali kurti įvairių šakų menininkai, 
ją lengva atsiųsti bei išstatyti, todėl ’ 
tikimasi pritraukti daugiau menininkų.

Dėl technikos jokių suvaržymų nebus 
daroma.

Menininkai yra prašomi atsiųsti ne 
daugiau kuip po tris rodinuus kartu su 
trumpa savo biografija lietuvių ar anglų 
kalba’.

"Ex Libris" kūriniai turi būti atsiųsti 
iki 1988 lapkričio 1.

Konkursas yra įjungtas į oficialius 
Australijos 200 m. jubiliejinius paren
gimus.

Parodai ir konkursui vadovauja skulp
torė Ieva Pocienė.

Visą korespondenciją liečiančią "Ex 
Libris" konkursą ir parodą prašome 
siųsti "EKSLIBRISAS", 25 Mc Lachan 
Ave, Glenelg North, S.A. 5045, 
Australia.

Kviečiame visus pasaulio lietuvių me
nininkus įsijungti j šį pasaulini lietuvių

sėdienė, Kun. Leonas Kalinauskas, Valerija 
Grincevičiūtė, Bernadeta Jogintienė, Elena 
Kryževičienė, Ka. imieras Kryževičius, Karoli
na Juozapaitienė, Juozas Rauba, Julė Raubie- 
nė, Jurgis Rastenis, Joną Sinkevičienė, Vida 
Sakalauskienė, Paulius Šlabždys, Joana ŠlapsV 
tienė, Genė Benešienė, Dalia Bernotienė, Linas 
Drasutis, Petras Klimas, Jovita Klimaitė, Ro
mas Jasinskas, Marytė Jasinskienė, Vitas Vaitie
kūnas, Valė Vaitiekūnienė, Teofilius Šukaitis, 
Julius Olišauskas, Rūta Ratkelaitė, Adomas 
Rutkauskas, Gražina Sadauskienė, Lina Vaito- 
nytė, Jane Žilienė, Barbora Žukienė, Elena Ru- 
dokaitė, Giedrė Rudytė, Vilius Matulis, Kazė 
Matulienė, Gintas Matulaitis, Valė Gutauskie- 
nė, Nijolė D.’iugaitė, Morta Bulotienė, Milda 
Jagminaitė, Nemira Kondrotienė, Juozas: Kon- 
drotas, Vilius Juozėnas, Milda Vaitiekūnienė, 
Julė Žvirblienė, Leonas Valaitis, Jurgita Valai
tytė, Genutė Danytė, Aldona Dapkienė, Marija 
Petronienė, Julė Žilinskaitė, Birutė Labanaus
kienė, Petras Vait nis, Sigitas Kairys, Salomėja 
Kairienė, ir kiti.

(LIG)

| POSTO DE SERVIÇOS |
8 S O U Z A L T D A.į
a Rua Voluntários da Pátria, 1275 2
9 Santana Tel. 290-4899 «S 1

"Ex Libris" konkursą, kurio premiją 
paskelbsime vėliau.

Australijos Lietuvių dienų 
ruošimų komitetas

KAD IŠLIKTUMĖM GYVI
Senojoje tėvynėje didelė tautos dalis 

buvo dvikalbė: vieni mokėjo rusiškai, ki
ti lenkiškai, dar kiti vokiškai ar latviškai. 
Iš tų kalbų mokėjimo mes dažnai turė
jome ne tik dvasinės, kultūrinės naudos, 
bet ir medžiaginės. Ypač mes pajutome 
svetimų kalbų mokėjimo didelę naudą, 
blaškydamiesi po platųjį pasaulį, tačiau 
dažnai prasikaltome savo gimtajai kai 
bai.

Apie svetimųjų kalbų mokėjimo nau 
dą ir apie gimtosios kalbos nemokėjimo 
gėdą nebeturime vienodo supratimo: vis
ką užgožia materialinė ateities nauda. 
Apie dvasinę'naudą — ne šių laikų kal
ba. Kartais gadiname jaunimą savo ne
vykusiomis nuolaidomis.

Ar gali būti kalba apie gimtosios kai 
bos'sunkumą? Ar kinų vaikai neišmoks 
ta kalbėti ir rašyti kiniškai, ar kitų tau
tų vaikai lieka bemoksliai dėl jų gimtų
jų kalbų sunkumo? O mūsų išlepinti 
vaikai? Kiek mes savo vaikus gimtosios 
kalbos mokome, tai dar toli gražu iki 
sunkumo. Tik tolimesnėse studijose gali 
iškilti stilistiniai, sakinių konstrukcijų, 
gilesnio kirčio pažinimo sunkumai.

Nebūtų galimu išskirti ir lietuviškųjų 
organizacijų, kuriose turėtų būti varto
jama lietuvių kalba. O pasiklausyk ir iš
girsi beveik daugumą vartojant čijnykš- 
čiq kalbą. Kartais kyla klausimas, ar ne 
per daug mes kreipiame dėmesį į lietu
viškųjų organizacijų kiekybę, užmiršda
mi kokybę. Apie kokį patriotizmą mes 
jaunimui kalbame, nereikalaudami iš jo 
gimtosios kalbos vartojimo. Juk gėda 
girdint paauglį mikčiojant ir nesurandant 
vyresniajam lietuviško žodžio.

Pagrindinis lietuviškosios išeivijos už
davinys ne pratęsti tautinės sąmonės gy
vybę, pasiremiant gimtąja kalba, bet ją 
išlaikyti, visomis jėgomis aplenkiant mir
ties datą. Neduokime lietuvių kalbai 
atostogų nei namuose, nei gatvėje, nei 
kelionėje, nei prie gražių stovyklaviečių, 
nei organizacijų susirinkimuose. Gimto
ji kalba kaip oras. Be jos mes mirštame.

Vyturys
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PEN KLUBO 51-SIS KONGRESAS 
PUERTO RICO

Penkiasdešimt pirmą PEN klubo kon
gresą, įvykusį San Juan, Puerto Rico, 
1987 gruodžio 1-5, galima būtų pavadin
ti "šokančiu kongresu". Retai taip šiltai 
ir vaišingai buvo priimti ir pagerbti pusa 
antro šimto rašytojų iš 28 kraštų, kaip 
per šitą kongresą, savistoviai suruoštą 
Puerto Rico rašytojų, atskirai nuo JAV. 
Ypač pabrėžta buvo tautinė nepriklau
somybė nuo kitų Amerikos valstijų 
Puerto Rico sala yra viena iš žemių, at
rastų Kolumbo pirmoje kelionėje, ir kar
tu su Kuba buvo svarbiausias ispanų ko- 
lonijalinės sistemos centras. Salos kultū
rinis pajėgumas ir kalba yra arčiau Ispa
nijos negu bet kokio kito ispaniškai kal
bančio krašto. Gal dėl to, kad ilgiausiai 
buvo ispanų kolonija, izoliuota nuo tarp
tautinių įtakų. Imigracija seniai aplenkė 
šią salą ir.maišymasis tarp rasių jau seniai 
nusistovėjo. Už tai po tiek metų bandy
mo Puerto Rico buvo išdidi, galėdama 
priimti šį tarptautini kongresą, ir pasis
tengė parodyti visiems delegatams savo 
kraštą, kultūrą ir žmones. Keturias die
nas delegatai dirbo nuo devynių iki pen
kių, o vakarais linksminosi ar tai pas gu
bernatorių, ar pas universiteto preziden
tą, ar Puerto Rico kultūros centre.

Svarbiausi du šio Kongreso įvykiai 
buvo Sovietų Sąjungos pakartotinas no
ras pasidaryti nare ir pranešimas iš rašy
tojų, už savo raštus kalinamų visame 
pasaulyje.

r
Sovietų Sąjunga atsisakė savo pakar

totinų reikalavimų išmesti iš Pen klubo 
latvių, estų ir egzilų skyrius, bet atėjo 
su nauju reikalavimu, siekdama turėti 
teisę įsteigti 20 ar 21 PEN klubo centrą 
savo teritorijoje pagal jų respublikų dau
giakalbių žmonių sudėtį. Tuojau visiems 
buvo aišku, ko Maskva nori, ir austrų de
legacija pasiūlė kiekvienos valstybės cen
trus steigti ne pagal jų kalbų skirtumą, 
bet pagal teritoriją — keturi centrai kiek
vienai valstybei. Tokiu būdu Amerika 
turi du, Jugoslavija net keturis, Kinija, 
rodos, turi tik du. Alexandre Blokh,tarp
tautinio PEN klubo vykdomasis sekteto- 
rius, aiškiai pareiškė, kad jeigu Sovietų 
Sąjunga nori įeiti j PEN klubą, turėtų pra- ruosius metus iš Sovietų Sąjungos buvo 
dėti ne nuo iš anksto pateiktų reikalavi- paleisti 20 rašytojų.
mų, bet paduoti oficialų prašymą kaip į -...........  -
ir visi kiti nariai. Tuo tarpu ji tai nėra pa- 
dariusi, tad ir kalbėti apie Sovietų Sąjun- ziyVGZg7 
gos priėmimą ar aetmetima nėra jokio rei-

-u <»"'

KETURIOS LIETUVIU, KARTOS. V. Anastazijo lietuviu, patriarkas(88 metų) 
Aleksandras KERŠYS su žmona Stase. Duktė Pranė laiko proanūkę Bruną, o už 
jos anūkė Lidija. Bruna buvo pakrikštyta kun. Petro Rukšio sausio 17 dieną 

-------------- ------------------------------ ---------- .n . 1 

ir Čilės problemoms spręsti. Ypač opus 
buvo Pietų Korėjos klausimas kur už 
pusmečio turės vykti ateinantis kongre
sas ir kur, atrodo, dar nemažai rašytojų- 
žurnalistų yra kalinami už politinę veiklą.

Tarp rezoliucijų reikia paminėti Kana
dos ir Vakarų Vokietijos pasiūlytą teks
tą, kuris buvo priimtas vienbalsiai, kreip
tis j atsakingus asmenis dėl per daug 
griežtos tvarkos koncentracijos lagery 
"Camp 36/1", kur šalia kitų sunkumų 
yra uždrausta gauti paštą iš užsienio. Re
zoliucija reikalauja tą draudimą pasiūly
mas pasveikinti Gorbačevą už lengvatas» 
ir paleistus kalinius buvo sustabdytas 
iki bus išspręstas "Camp 36/1" reikalas. 
PEN klubas labai pageidautų daugiau , 
žinių apie šį lagerį.

Iš lietuvių šitame kongrese kaip dele
gatas dalyvavo Stasys Goštautas, siųstas 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės.

Stasys Goštautas

kai o. Šiais metais planuojame 52-ame 
kongrese Seoule, Korėjoje, be abejo, vėl 
bus kokie nors variantai, tad tas kongre
sas gali būti mums labai svarbus.

Iš Kalinamu rašytojų komiteto prane
šimo, vadovaujamo Thomas von Vege- 
sack ir Kathleen von Simson, matyti, 
kad per 1987 metus Rytų ir Vakarų kali
nių sumažėjp. Ypač pagerėjo padėtis Ku
boje ir Čilėje. Šiek tiek pagerėjo ir Sovie
tų Sąjungoj, nors iš lietuvių tik vienas ra
šytojas kalinys Povilas Pečeliūnas išbrauk
tas iš PEN klubo sąrašų. Pečeliūnas mėne
sį prieš kongresą buvo grąžintas į Lietu
vą. Delegatai paplojo šiai žiniai, praneš
tai per susirinkimą, ir tik iškėlė klausimą, 
kodėl Balys Gajauskas, Gintautas Iešman
tas ir Viktoras Petkus nebuvo tinkamai 
tai pačiai "glasnost" dvasiai. Austrijos ' 
delegacija pranešė, kad Viktoras Petkus 
buvo priimtas to centro garbės nariu. 
Tuo būdu Petkus dabar priklauso škotų, 
anglų, amerikiečių ir austrų centrams. 
Iešmantas priklauso Anglijos ir Amerikos 
centrams. Neturiu žinių apie Gajauską. 
Kolumbijos centras pažadėjo priglausti 
visus tris lietuvių rašytojus, kai tik apie
juos gaus medžiagos. Aplamai per pasta- j

paleisti 20 rašytojų.
Nemažai laiko buvo praleista Korėjos •

CURSO
AUDIOVISUAL

DO IDIOMA LITUANO 
POR CORRESPONDÊNCIA 
Informações: tel.273-0338

G IR CKUS & C I A. LTDA.3«

FEMININA

Rua Solon, 773 
CEP 01127

Fone: 221-6377 
São Paulo — Capital

IEŠKOMA
moteris namų darbams ir vaikučių 
priežiūrai galinti gyventi su šeimi
ninkais.
Skambinti Brunai tel. 2654473 
vakarais ar savaitgaliais.

MODAS
Bom Retiro
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UŽSIMOKĖJO UŽ "ML
Eugenija ŠLEPETYS 
Vincas TŪBELIS 
Antanas NAVICKAS 
Liuda MATELIONIENÉ 
Bronius MARTINAITIS 
Vladas GODLIAUSKAS 
Jonas JAKATANVISKY 
Monika DAMKAUSKAS 
Salome PAULIUKONIENÉ 
Pedro MEDEI RA 
Antonio ZOLUBAS 
Alfonsas LISAUSKAS 
Juozas LISAUSKAS 
Ona Lesauskaité LESSA 
Marija GORAUSKIENÉ 
Juozas LISAUSKAS

Cz.2.000,00 
Cz. 1.000,00 
Cz.1.000,00 
Cz. 1.000,00 
Cz. 800,00 
Cz.1.000,00

Cz.1.000,00 
Cz.1.000,00 
Cz.1.000,00 
Cz. 800,00 
Cz.1.000,00 
Cz.1.000,00
Cz.1.000,00 
Cz.1.000,00 
Cz. 1.600,00 
Cz. 1.200,00

Magdalena VINKŠNAITIENĖ 
Antanas STROLE
Adelia Stankevičius KARDOS 
Ana SASNAUSKAS
Kazys KAIRYS

800,00
Cz. 800,00

800,00
Cz.1.000,00
Cz.1.000,00

PERDUOTI TAUTŲ VERTYBES -
VISŲ UŽDAVINYS

Lietuvos jaunimo sveikinimo žodis jau
nimo kongresui Australijoje

Mindaugo katedros požemy 
prisaikdink mus.

(K.Brad ūnas)

Nuoširdžiausiai svekiname Vl-ojo 
PLJK dalyvius, organizatorius ir šeimi
ninkus — Australijos lietuvių jaunimų. 
Jūsų renginys tarsi vainikuoja jubilieji
nių Lietuvos krikšto metų minėjimų iš
kilmes. Mes visi dar kartų apmąstome 
tautos kelių j dvasinę brandų — Kristau* 
šviesų, prisimename mūsų laikmečio 
Bažnyčios ir tautos apaštalus, savo dar
buose ir planuose stengiamės jais sekti, i

Per ketverius metus įgijome turtingų 
visuomenės veiklos patirtį. Ir galbūt nie 
kada nesijautėme tokie vieningi, kaip 
jūsų organizuoto taikos ir laisvės ryžto 
žygio Baltijos jūra dienomis. Jūsų drųsa
tikėjimas ir tėvynės meilė susilaukė pla
taus atgarsio visame pasaulyje, sukėlė 
tikrų panikų tariamai galingoje okupan
tų propagandos ir dezinformacijos maši
noje. Tikime, kad panašūs renginiai bus 
tradiciniai, nes okupantų ir jų marione
čių reakcija į jūsų aktyvų dalyvavimų 
tarptautinėse konferencijose, renginiuo
se, atskleidžia tikrųjų "glasnost" ir'Įieres- žinių šaltinis, tad stenkitės įveikti kliu- 
troikos" esmę.

Istorijos klastojimas, religinių, dorovi
nių tradicijų naikinimas tęsiasi. Patrio
tizmas toliau pravardžiuojamas naciona
lizmu ir šovinizmu, nuo kūdikystės prie
varta brukama rusų kalba, priešinamasi 
kultūriniam bendradarbiavimui su mūsų 
tautiečiais užsienyje. Persekiojami "lais
vų" demonstracijų Molotovo-Ribbentro- 
po pakto padariniams ir aukoms atminti 
dalyviai, aštuoneri metai barbariškai žu-. 
domi Afganistano laisvės kovotojai, lie
jasi ir mūsų jaunuolių kraujas.

Viši prisimename prievarta vežamus 
Pabaltijo gyventojus j avarijos ištiktų 
Černobilio atominę elektrainę.

Lietuvos jaunimas nuoširdžiai dėko
ja "LE", Vatikano, "AB" radijų darbuo
tojams, visoms užsienio lietuvių infor
macines tarnyboms už operatyvumą, 
dideli indėlį j mūsų dorovinį ir patrioti
nį auklėjimų. Kol tėvynėje nėra elemen
tarių istorijos vadovėlių, religinės litera-

bimo šventės minėjimo svečias — prelegentas 
jurnalistas JOSÉ MARIA MAYRINK, Estado 
de S. Paulo dienraščio tarptautinės politikos 
skyriaus vedėjas Nuotr p Ruks-io

tūros ir žurnalų, kol gyvename tikrus 
"vargo mokyklos" laikus, radijo laidos, 
susitikimai su jumis — vienintelis mūsų

tis, kuo dažniau lankykitės tėvynėje, 
įsisavinti visas didžiąsias tautos dvasines 
kultūros vertybes, jas kurti ir perduoti 
savo įpėdiniams — jūsų ir mūsų pagrindi
nis uždavinys. Savo visuomenine, religi
ne, nelegalia ir legalia politine veikla jūs 
ir mes giname ne tik žemės lopinėlį prie 
Baltijos — giname ir skelbiame Amžinų
jų tiesą, primename laisvajam pasauliui 
žmogaus teisių ir laisvės kainų. Kova už 
pagrindines žmogaus teises neatskiriama 
nuo kovos už tėvynės laisvę. Aukščiau
sia tėvynės idėja — laisvės idėja, pagrindi
nė žmogiškoji patirtis — laisvės patirtis.

Vardan tos Lietuvos vienybė težydi.
Telaimina Dievas jus, jūsų ir mūsų 

^ar^’ "Tėviškės Žiburisi"

GERIAUSIAS BŪDAS UŽSIMOKĖTI 
MŪSŲ, LIETUVOS PRENUMERATĄ, 
tai ištrsyti čekį Francisco Gavėnas arba 
Petras R ukšys va^tto-pasiųsti paprastu 
paštu. ___ '

GHGPPEEIA.
ÃbE9SGH@PP WÕK.

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

Rua SOLON 1062— Bom Retiro —Tel, 223-2333

KULTŪRINIS KAZĮ- 
Ml E R I N IS FONDAS

1985 metų rugpiučio 25 dįe- 
n<f São Paule įsisteigė KULTŪ
RINIS KAZIMIERINIS FON
DAS (KKF) - FUNDO CUL
TURAL CASIMIRIANO. Fon
dui pradžių sudarė Kazimieri- 
nių Metų Ruošos komiteto pir
mininko, kun. Pr. Gavėno, įna
šas — Cr. 1.000,000.

Fondo tikslas — KKF- 
das turi tikslą sudaryti finansi
nę paramų lietuviškam kultūri
niam veikimui, ypač spaudos, 
mokyklų ir, bendrai, jaunimo 
reikalams.

Fondo kapitalas — 
KKF-do kapitalų sudaro laisvas 
tautiečių bei kitataučių įnašas, 
palikimai, tam tikslui renkamos 
aukos.

Kapitalas lieka nejudomas;
į tik kapitalo uždarbis galės būti 
j panaudotas aukščiau numaty- 
| tiems tikslams.

Fondo administra
vimą s — KKF-dų globos, val-

I dys ir administruos šv, Kazimie
ro parapijos atsakingi ir teisėti 
pareigūnai.

Fondo likvidacija 
- Jei užsibaigtų ir pranyktų 
numatytieji tikslai čia, Brazili
joj, KKF-do kapitalas būtų per; 

Įleistas panašiais tikslais veikian- 
čiom organizacijom kitur.
PAGERBKIME SAVO MIRU
SIUOSIUS (RAŠYDAMI JUOS 

į KK FONDĄ.
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Halina Mos’inskienė
VASARIO 16-TOJI IR VIEŠNIA IŠ

ŠIAURĖS
S. Paulo lietuviai atžymėjo 70-tąjį Lie

tuvos Nepriklausomybės paskelbimą 
ypatingai kukliai. Susirinkusiųjų tarpe j 
gal "ant pirštų'šuskaičiuotum tuos, ku
rie dar prisimena tas iškilmes Lietuvoje 
ir ją minėjo sąžinės pareiga, kaip dera 
Brazilijos L. Bendruomenės pareigai. V. - 
Zelinos Sv. Juozapo lietuviškoje parapi
joje buvo atlaikytos šv. Mišios, po to pa
dėtas vainikas vystančių gėlių - sukeistų 
žiedų spalvomis — prie Nepriklausomy
bės paminklo Lietuvos Respublikos var
do aikštėje, kurioje ta proga 8 vai. ryto 
buvo iškeltos trys vėliavos: Lietuvos tri
spalvė, Brazilijos ir S. Paulo valstijos. 
Sugiedojus "Marijos giesmę" -- poeto 
Maironio žodžiais, visi skubėjo į salę ofi
cialiai ir meno programai.

Tamsaus — niūrių spalvų fone viens 
po kito kalbėjo j susirinkusius prelegen
tai vieni lietuviškai, kiti portugališkai, 
kartodami gal jau 70-jį kartą trafaretines 
kalbas, kurių didžiausią įspūdį man as
meniškai paliko viešnia iš Šiaurės Ameri- ’ 
kos, Klevelando, Pas. Liet. Bendruome
nės, Kultūrinės sueigos vice-pirmininkė 
Milda Lenkauskienė, viešnia mumyse. 
Man rodėsi, kad štai iš po žiemos pilkos 
žemės, visos rudens lapų patalynės, sto
josi prieš mus pirmoji pavasario mėlyna
kė žibutė — drąsiai prasiveržusi savo dai
gu iš po šiaurės žiemos ir pražydusi visu 
puošnumu Brazilijos vasaros grožyje- 
Jos kalba pilna entuziazmo, pilna pasiti
kėjimo savo minčių ir bendradarbiavimo 
apoteozėje taurumo ir begalinės meilės 
visai lietuvių tautai,kur bebūtų bent sau-" 
jelė brolių, buvo nukreipta į jaunąją kar
tą, deja, kiek tų jaunuolių ją suprato? 
Ar bent susiprato ją "užrekorduoti", 
kad vėliau galėtų išversti j portugalų kal
bą? Moteris atsivežė aibę "souvenirų", 
po programos kiekvienos grupės pasiro
dymo, kiekvienam įteikė dovanėlę, paly
dimą trispalvės miniatura.

Mačiau, kaip pasiėmę, kas sau kišenėn 
įsikišo, o gal ir tik savo nuopelnams pasi
didžiuoti... — Niekas nepratarė nuošir
daus padėkos žodžio viešai Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenei už visą paramą Br. 
Jaunimo Sąjungos atstovėms dalyvauti 
Vl-jame Pas. Jaunimo kongrese Australi
joje. Tikiuosi, kad tą padėką bent raštu 
Br. Liet. Bendruomenė sugebės jai įteik
ti, ne kokiai "turistei" už jos malonią 
išvaizdą, eleganciją ir pavasario žibutės 
šypseną. Už nuostabią pasiaukojimo ga
lią. Milda Lenkauskienė-Gulbinaitė 
(li933.lll.29) yra jau nuo pat jaunystės 
visuomenės veikėja. Ji pati pasisakė kad 
esanti jau 25 metus besidarbuojanti

MILDA LENKAUSKIENĖ

Pas. L. Bendruomenėje, buv. sekretorė, 
dabar yra Kultūros ir švietimo skyriaus 
vice prezidentė. Moteris baigusi augštuo- 
sius mokslus chemijos bakalauru. Turin
ti 3 dukterų šeimą, dalyvavusi visada

už KUNIGĄ JONĄ BRUŽIKA
15 mirties metiniu, progafkovo 13 d.) bus 
atlaikytos sekmadienį, kovo 13 d. 8 vai. 
šv. Kazimiero parapijos koplyčioje.

Didį Lietuvių tautos misionierių ir musų 
dvasios vadą neleisime išblėsti is’ musų šir
džių ir atminties.

Tą pačią dieną prisiminsime taip pat.’v: 
Marcelą Stankevičieną ir Jadvygą Narkū- 
nieną. _______

ateitininkų ir skautų sambūriuose, daini 
ninkė, deklamatorė, Clevelande redaga
vo Pasaulio Moterų skyrių Tėvynės Gar
sų programoje, nuo 1968 P.L.B. valdy
bos Jaunimo Sąjungos pirmininkė.

Sekanti vakarą, malonioji viešnia pa
rodė susirinkusiems Sv. Kazimiero parap 
salėje virš 200 skaidrių iš Lietuvos vaiz
dų, kiekvieną jų tinkamai apibūdindama 
Tai buvo žiūrovams tikrai jaudinanti'ke- 
lionė" išsiilgtos šalies takais. Savo įspi 
džius galiu išreikšti poeto Alf. Tyruolio 
žodžiais "Gimtajai žemei"
"Žinau tavo galią, žinau tavo jėgą: 
Kaip motinos didelė meilė esi.
Kur buvus, tos visos, svajonės subėga 
Tavin ir giliam ir skaudžiam ilgesy.
Tavy aš išaugau, mane išnešiojai, 
Tam dideliam ilgesiui nešti užgimiau. 
Ir dangų, ir šautą tu man dovanojai. 
Mąstei sau viena — kad jam butų ramia

Tavim aš gyvensiu, palaimą tą imsiu. 
Tu busi vienatvės paguoda skaidri, 
Tarp audrų, tarp vėtrų tavy te nu r imsi u. 
Viena tai ramybei tu raktą turi."

Tikiuosi kad viešnią ir jos pastangas 
mus tautiečiai S. Paulyje įvertino tinka
mai. Semkitės pavyzdžių iš jos veiklos, 
linkėjimai Br. Liet. Jaunimui.

SKAITYKITE

KEXCURSÕES VILNIUS 88”
CETEMAR e LUFTHANSA APRESENTAM 2 EXCURSÕES 

11 de julho
para este ano;

saidas 13 de junho e
R O T E I R O: Finlandia, Estonia, Letônia e Lituania(2 semanas/ 

mais Leningrado e Moscou
INFORMAÇÕES: CETEMAR - rua 7 de Abril, 342 - 9o and.

Tel. 258-5955 com Dr. Vignola ou
tei. 241-2831 com Aleksandras Boguslauskas z

BS
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PARAMA "ML-vai"

Inž. Gražvydas Bačelis, siųsdamas Cz. 
10.00,oo čekį, prideda šį laiškutį:

"Gerb. Kun. Gavėne, 
paskaitęs apie "Mūsų, Mietuvos" leidimo 
sunkumus ir su tuo surištą vaju,, siunčiu 
Cž. 10.000, — paramą.

Sveikinu ypatingai su šv. Kazimiero 
parapijos tokia dedelę ir, žinoma, nelen
gva auka tam pačiam tikslui. Tai tikrai 
labai gražus ir gerbtinas pavyzdys mums 
visiems ir matomai persunktas patrio
tizmo.41

Dėkui inž. G. Bačeliui už įvetinimą 
ir paramą.

■ 0 spaudos bėdomis besirūpinantiems 
kita informacija: vien tik mažas renka
mosios mašinėlės pataisymas mums išėjo 
Cz. 25.000, o penkių, rašomųjų "galve
lių" pataisymas — kiti 5.00 —. Tad ir 
tęsiasi ML RĖMĖJU, VAJUS -TALKA: 
Sv. Kazimiero parapija....Cz.25.000 
B L Sąjunga (kas mėnesį) Cz. 5.000 
Inž. G. Bačelis............... Cz.10.000
Dr. Antanas Gaulia .... Cz.3.000

ŽVELGIANT ATEITIN

oi _
kuris atsiranda, jau yra graži išimtis. Turi
me šimtais gal ir tūkstantį lietuviško jau
nimo išeivijoje, o norint rasti kiek geriau 
lietuviškai rašantį, reikia pajieškoti.

Žvelgiant ateitin, kyla didis rūpestis: 
kas berašys mūsų laikraščiams ir kas juos 
beskaitys? Skaitytojų dar bus, nes pra
mokti lietuviškai skaityti yra daug leng
viau, bet išmokti taisyklingai rašyti-daug 
sunkiau. O, norint rašyti laikraščiui, rei
kia dar ir specialaus pasiruošimo. Taigi 
čia skirtini du dalykai — lietuvių kalbos 
mokėjimas ir laikraštinis pasiruošimas.

. Norintiems dirbti redakcijoje, žinoma, 
pravartu būtų išeiti žurnalistikos moks
lus specialiose vietinio krašto mokyklo
se arba universitetuose, tai duotų tech-

Šio "ML" numerio 
GARBĖS LEIDĖJAS

JURGIS
Mielam mūsų savaitraščio 

uà paramą spaudai.
ML redakcija ir administracija

skaitytojui širdingai dėkojame

«MMMMMMMMM MM 
JO

niai redaktoriai — daugiausia vyresnio 
amžiaus žmonės, kada nors pavargs. Liė- 
tuviška veikla duonos neužsidirbsi. Grei
čiau tą, kurią turi, išdalysi. Šį redakto
riams savotiškai sunkų laikotarpi reiktų 
palengvinti — priimti i redakcijas žurna
listika besidominiantį jaunuolį ar jaunuo
lę. Tokių, kurie domėtųsi gal ir atsirastų 
vienas kitas. Pagalvokim, pastaroji, prob
lema žada būti opiausia pačiu artimiau
siu laiku. Vyturys

MYKOLAS MIZEREVIČIUS
staigiai mirė širdies priepuoliu savo na
muose, Parque das Nações, vasario 24

Džiaugiamės ir giriamės savo jaunimu 
— šokančiu, dainuojančiu ir grojančiu. ( 
Tai sritys, kuriose mažiausiai reikia lie
tuvių kalbos. Dainuojant chore, užtenka 
išmokti teksto žodžius, nes paaiškini
mus iš choro vadovo daugeliu atvejų gir
di gyvenamojo krašto kalba. Taigi turi
me šokantį, dainuojantį jaunimą, bet ne
turime lietuviškai rašančio jaunimo. Jei 

■<?
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LIETUVA APAREGIDOJ
1988 m. KOVO 6 DIENĄ numatyta:
— 10,30: susirinkimas prie Bazilikos durų
— įžygiavimas į Šventovę su vėliavom ir lietuvių choru
— Mišios su lietuviškom giesmėm
— kryžiaus atidengimas ir pašventinimas

j — tautinė — folklorinė programa: dalyvaus šokių grupė AUŠRA 
RŪTELĖ ir NEMUNAS

— suneštinės bendros vaišės
Išvyka autobusais iš São Paulo: 6,30 vai.; grįžimas: 16,30 vai.
Šventė bus įrašyta į video juostelę.
Informacijos ir bilietai:

— V. Zelina: telef. 63-5975
— Moóca: telef. 273-0338
— Antanas Rudys: telef. 216-7880

Bilieto kaina: Cz. 500,00 
t

RIO DE JANEIRO ir PARAIBA SLĖNIO LIETUVIAI:

VISI l APARECIDĄ
K O V O 6 D I E N Ą '

r

1

nikinį— profesini išsilavinimą, nevisuo- 
met pritaikomą lietuvių laikraštyje. Ben
dradarbiavimas laikraščiuose turėtų bū
ti dėstomas jaunimo stovyklose ar kur
suose. Taigi, galimybių būtų, tik reiktų 
pajudėti reikiama linkme.

Laikraščių skaitytojų skaičius mažėja 
— rašančių eilės retėja, o apie redaguo
jančius prošvaisčių nebeįžiūrim. Dabartį- 

dieną.
Velionis buvo gimęs kaune 1906 m. 

birželio 29 dieną Jono ir Jozefinos Mi- 
zerevičių šeimoje.

Brazilijon atvyko 1929 m., gyveno 
Bom Retire, V. Anastazio ir vedęs Bru
ną Klepeckaitę apsigyveno Parque das 
Nações. Dirbo kaip šaltkalvis. Išaugino 
sūnų Celso, kuris yra vienos eksporto 
firmos vedėjas.

A. a. Mykolas Mizerevičius buvo pa
šarvotas Curuçá kapų šermeninėj. Kun. 
Petras Rukšys atliko laidotuvių apeigas 
ir palygėjo įCamilopolis kapines pasku
tiniam poilsiai. Laidotuvėse dalyvavo 
daug apylinkės lietuvių.

Nuliūdę liko sūn
Nuliūdę liko žmona Bruna, sūnos 

Celso su žmona Ines ir vaikais Andreâ, 
Edina ir Eliane.

Apylinkės lietuviai melsis už velionį 
per lietuviškas pamaldas kovo 13 dieną 
10:30 vai. Sesei ių'Pranciškiečių moky
klos koplyčioje.

Užbaigęs darbingą šios žemės kelio
nę, ilsėkis Viešpaties ramybėje.

MOŠŲ LIGONIAI
MARIJA SKARUPSKIENÉ pries kele-' 
tą dienų turėjo trombozę ir buvo pa
guldyta Bartiros ligoninėj, Sto. Andrė. 
Ligonė po truputį gerėja ir tikisi neuž
ilgo grįžti namo. Yra lankoma dukrų 
Ivones bei Jolandos su šeimom, o taip 
pat kun. Petro Rukšio bei kitų lietu
vių bičiulių iš Parque das Nações. 
Ligonei linkime greit pasveikti ir reiš
kiame mūsų solidarumą.
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