10.000 SU VIRŠUM PAMINĖJO
VASARIO 16 -TĄ VILNIUJE

(Vilnius New Yorkas, vasario 26,
LIC) Tarp 10.000 ir 15.000 žmonių su
plaukė | Gedimino aikštę per Vasario 16,
tvirtina šaltiniai Vilniuje.
Didžiausia masė susirinko prie kate
dros tarp 8 ir 9 v.v., sužinojo Lietuvių
Informacijos Centras iš įvairių šaltinių.
Minėjimai prasidėjo po vakarinių maldų
Sv. Onos ir Sv. Mikalojaus bažnyčiose,
kur tūkstančiai jau nebetilpo vidun Mišiom už Lietuvos laisvę.

"Niek nesitikėjo, kad tiek susirinks",
pranešė telefonu Nijolė Sadūnaitė, kuri
visą tą dieną buvo išlaikyta saugume kar
tu su Vytautu Bogušiu, Petru Cidziku ir
Antanu Terlecku. Kitų liudininkų žinio
mis, iš visų pusių priplūdo žmonių, kurie
rinkosi į Gedimino aikštę sugiedoti Lie
tuvos himną, Lietuva Brangi ir kitas tau
tines dainas. Dalis žmonių atėjo su bal
tom vėliavėlėm įrodyti taikingas intenci
jas; vieni ėjo su geltonom-žaliom-raudonom gėlėm; daugumas jaunimo turėjo
ant kaklo užsidėję geltonas-žalias-raudonas juosteles.
Kaip anksčiau jau buvo pranešta, bent
trejose vietose Vilniuje tą dieną buvo iš
kelta trispalvė. Ilgiausiai plevėsavo Radi
jo Televizijos komitete, kur atseit jauni
mas sumaniai iškėlė vėliavą ant 3 metrų
lazdos ir apibarstė tą vietą chlorų, kad
šunys nesusektų "nusikaltėlių". Dvejose
kitose vietose
geležinkeliečių techni
kume ir neišvardintoj vietoj, milicija su
sekė vėliavininkus berniukus su šunimis
ir iš karto suėmė.
Kažkas net virš Gedimino aikštės tą
vakarą paleido trispalves raketas. "Jau
tėsi tokia nuotaika, kad žmonės buvo
viskam pasiryžę, didžiausiai aukai," pa
sakojo Sadūnaitė. "Niekas nesitikėjo,
kad Lietuvoj taip įvyktų. Juk niekas ne
organizavo. Išėjo taip, kad KGB suorga
nizavo su savo neapykanta, savo propa
ganda prieš: kiekvienam laikraštyj, kiek
vienoj įstaigoj, kiekvienoj mokykloj pū
tė tą neapykantą... Daugiau 70 procentų
jaunimo, dar vyresnių žmonių net neži
nojo kas ta Vasario 16-toji. Taip tą daly
ką išpūtė, kad visi susidomėjo. Patys iš
provokavo..."

Prie Sovietu Sąjungos ambasados Otavoje 1988 m. vasario 13 d. moteris
reikalauja religijos laisvės Lietuvoje. Šią nuotrauką atspausdino dien
raštis ‘‘The Ottawa Citizen” 1988.11.15 laidoje
Nuotr P McGrath

se Vilniaus gatvėse bei prie Sv. Mikalo
jaus bažnyčios ypač žiauriai primušė su
sirinkusius.

mų išvežė 40 kilometrų už Vilniau
ten nakties tamsoj išmetė

Ypač smarkiai gavo lupti apie 20(k
jaunimo, kuris buvo susirinkęs nuošė
Pvz., prie šv. Mikalojaus bažnyčios po
liau nuo centro, prie Kainų parku p?a
vakarinių pamaldų laukė milicininkų neša iš Lietuvos. Panašus buvo likim draugovininkų gretos, pro kurias žmonės
ir to jaunimo, kuris susirinko prie Pe»
turėjo po vieną praeiti. Tą ką norėjo, mi
galės teatro.
licija griebė, kaip pvz. vieną moterį per
Dalyviai komentavo, kad itin pikiai
jėgą traukė ir su kumščiais apdaužė, tvir
tina liudininkai. Ten ir Algį Vaišnorą pa elgėsi iš Baltarusijos atgabenti draugovi
ninkai ir iš Minsko kareiviai. Susidarė
ėmė ir jam šonkaulius laužė.
vaizdas, kad jie buvo prieš lietuvius su
Kai iš Gedimino aikštes pradėjo eiti
kiršinti. Ne vienas disidentas skundėsi
prospektu gausi minia, ją milicija su
kad tariamai sąmoningai buvo paleisti
skirstė būreliais į mažesnes gatveles,
pikti gandai, jog Lietuvos nepriklauso
kur jau griebė ir mušė su guminėm laz
mybės 70-meiio proga lietuviai skers
Vilniaus šaltiniai tvirtina, kad milici
dom. Anot liudininkų, susidarė vaizdas,
70 rusų.
ninkai ir draugovininkai palyginus santū jog buvo duotas įsakymas kuo žiau
riai laikėsi prie Šv. Onos bažnyčios ir Ge riau mušti ir mažiau areštuoti. Vien tik
Ta neapykanta vaizdžiai pasirodė f aš
dimino aikštėj, nors ir ten pasitaikė inci į Santariškės ligoninę paguldė 160 su
telyje,kurį rusai saugumiečiai paliko Sa
dentų: tai į šiukšlių dėžes sumetė žmo
žeistųjų, praneša iš Lietuvos. Dalį žmo- dūnaitės pašto dėžutėje: "Tu smirdanti
nių suneštas gėles, ir pan. Bet mažesnė-
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glinda, be reikalo ruoši sukilimą. Pas ta
ve prakeiktoji nieko neišeis taip, tad už
kišk savo purviną gerklę ir tylėk. Mes
sau (atseit rusai) statėm čia gyvenimą, o
ne dėl amerikonu- O tokių kaip tu pa
smirdusiu žiurkių, kurios cypia po kam
pais, sutrinsim į miltelius. Gali šitą laiš
ką pasiųsti Reaganui. Bus taip kaip visa
liaudis nori, o ne taip kaip saujelė tokių
nedanešiotų kaip tu. Tai užkimšk savo
gerklę ir tylėk, nedamušta kontra".

104 KONGRESMENAI UŽTARIA
SEPTYNIUS LIETUVIUS PSICHIATRI
NĖSE LIGONINĖSE

(VVashingtonas, vasario 19. LIC) Šim
tas keturi kongresmenai kreipėsi i sovie
tus su prašymu, kad jie iš psichiatriniu
ligoniniu paleistu septynius lietuvius.

Vasario 19 d. laiške dr. Aleksandrui
Churkinui, kuris vadovauja TSRS sveika
tos ministerijos psichiatrijos skyriui,
Atkreiptinas dėmesys į tai, kad sauje kongresmenai prašo daugiau informaci
jos apie Jono Bagdono, Arvydo Cekanalė užsienio korespondentų, kurie tik su
vičiaus, Viliaus Dogilio, Voldemaro Kasovietų užsienio reikalų ministerijos
kvietimu lankėsi Lietuvoj, atvyko vasa roiiūno, Henriko Klimašausko, Vytauto
Lažinsko ir Petro Lukoševičiaus likimus.
rio 15 iš ryto į Vilnių, ir išvyko vasario
16 vakariop. Pagrindiniai Vasario 16-tos Kongresmenai nori žinoti ar tie asmenys
paminėjimai įvzko vasario 14 (prieš ko tebelaikomi psichiatrinėse ligoninėse.
respondentams atvykstant) ir vasario 16 Jie prašo Churkino suteikti paleistųjų
išleidimo datas. Taip pat, ragina Churkivakare (korespondentams jau išvykus).
ną įsakyti, kad psichiatrinėse ligoninėse
Paaiškėjo milicininkų radijo imtuvėlių
tebelaikomu lietuviu bylos tuoj pat bū
paskirtis. Iš anksto pranešė kokiais ke
tu peržiūrėtos ir daryti visa tai kas reika
liais eina korespondentai ir tam rajone
linga pagreitinti jų paleidimą.
pasislėpė milicininkai. Koresponden
tams praėjus, milicininkų ir draugovinin
Kongresmenai savo prašymą grindžia
kų pulkai vėl ant kiekvieno kampo iš
sovietu neseniai paskelbtomis reformo
lįsdavo.
mis psichiatrijos piktnaudojimo srityje.
Associated Press korespondentas
Laiško pradžioj kongresmenai atkreipia
John Daniburg vasario 16 reportavo iš
dėmesį | sausio 4 d. TSRS Aukščiausios
Vilniaus, kad Vakarų korespondentai
Tarybos prezidiumo įstatymą, kuris su
buvo nuolatos mašinių ir seklių sekami. teikė daugiau teisiu psichiatriniu ligoni
niu pacientams. Jie teigiamai įvertina ži
Turimomis žiniomis, Vasario 16-toji
nią, kad vadinamos specialios psichiatri
buvo gan plačiai paminėta Lietuvoj pa
maldomis, tautos himnu bei kitomis vie nės ligoninės bus perkeliamos iš vidaus
reikalu ministerijos (t.y. saugumo/ ži
šomis manifestacijomis. Pvz., Palangoj
nuo tilto metė vainikus su kryžium į jū nios į sveikatos ministerijos rankas. Pa
rą. Nepatvirtintomis žiniomis, toj pačioj sak kongresmenu, sausio 4 d. įstatymas
jiems suteikia viltį, kad sovietai liausis
Palangoj trispalvė ilgai plevėsavo virš
vieno kamino, nes apačioj buvo parašy internuoti asmenis psichiatrinėse ligoni
ta "užminuota". Atseit ilgai nieks nenu nėse vien dėl ju religiniu ar politiniu įsiti-
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Jonas Bagdonas: laikomas Sychovkos
spec, psichiatrinėje ligoninėje nuo 1962
m. už veiklą Lietuvos tautiniam judėjime.
Arvydas Cekanavičius: 1972 m. įkalin
tas Chernyakhovsk spec, psichiatrinėje
ligoninėje, turbūt dėl to, kad pasirašė pe
ticiją prašančią, kad sovietų kariuomenė
apleistų Pabaltijo valstybes.

Vilius Dogilis: 1987 m. sausio mėn.
pasiųstas į Vilniaus psichiatrinę ligoninę
už tai, kad laisvai kalbėjo su sovietų žur
nalistu apie perėjimą iš narkomanijos i
sekmininkų tikėjimą.
Voldemaras Karoliūnas: Internuotas
nuo 1977 m., šiuo metu laikomas Kau
no psichiatrinėje ligoninėje, kur jis vais
tais "gydomas" nuo religinių bei tauti
nių įsitikinimų.
Henrikas Klimašauskas: Laikomas
Žiegždrių respublikinėje psichiatrinėje
ligoninėje nuo 1976 m. už tai, kad pas
jį rado katalikų pogrindžio spaudos
Vytautas Lažinskas: 1972 m. pasiųs
tas į Vilniaus psichiatrinę ligoninę už
kryžiaus pastatymą.

Petras Lukoševičius: internuotas Vil
niaus psichiatrinėje lig ninėje 1981 m.
už tai, kad rašė memuarus apie pergyve
nimus lageryje ir pas save laikė pogrin
džio spaudą.

Šio laiško iniciatoriai buvo kongres
menai Edward Feighan (dem. iš Ohio) n
John Miller (resp. iš Washingtono), ku
rie vadovauja Lietuvos katalikų religinės
laisvės grupei Atstovų rūmuose. Kongres
menas Feighan taipogi priklauso Euro
pos saugumo bei bendradarbiavimo ko
misijai (arba Helsinkio komisijai) JAV
Kongrese. Feighan iškėlė tų septynių
lietuvių padėtį ir jo bei kongresmeno
Miller ruošiamą laišką Helsinkio komisi
jos vasario 18 d. viešoj sesijoj, kurioje
buvo nagrinėjama "perestroikos" politika
Informaciją apie lietuvius politinius
kalinius psichiatrinėse ligoninėse kong
resmenams suteikė Lietuvių Informaci
jos Centras.
,. .p.
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Už lietuvišką knygą ir spaudą
lietuviai tiek daug kovojo Ir
ėmę, nes bijojo ten lipti.
kentėjo. Dabar lietuviška kny
Toliau
laiške
išvardinami
septyni
lie

Vasario 21 Vilniuje dar prie Šv. Onos
ga stovi Ir dulka kioskų lenty
bažnyčios filmavo tikinčiuosius įeinan tuviai, kurie kongresmenu žiniomis kau
čius ir išeinančius iš bažnyčios, o milici nami dėl grynai politinių priežasčių.Štai nose, laukdama, kol kas ją
nupirks.
ja taip pat dat buvo apgulusi Šv. Mikalo kas laiške pažymėta apie tuos lietuvius:
jaus bažnyčią.
i
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Protusevičius laikėsi labai ramiai ir ty
liai. Todėl milicijos tvirtinimas, kad jie
abu tarytum įžeidinėjo praeinančius
žmones ir necenzūriniais žodžiais keikė
si — yra aiškus melas. "Kaltė" Protuse
(Vilnius-New Yorkas, vasario 23.LIC) vičiaus yra tiktai ta, kad jis dar būdamas
Lietuviu Informacijos Centras praneša,
nepilnametis tapo partizanu Lietuvoje.
kad 19 lietuviu pasiuntė Gorbačiovui at O už ką valdžia sufabrikavo "bylą"
virą laišką, protestuojant j trijų lietuviu Andriui Tučkui, (mums taip ir nesupran
Andriaus Tučkaus, Jono Protusevičiaus tama.
ir dr. Algirdo Statkevičiaus sulaikymą
Mes sveikiname Jūsų pastangas patai
be pagrindo vasario 21 d. prie Šv. Mika syti stalininio režimo valstybinę mašiną.
lojaus bažnyčios Vilniuje. 28 m. Tučku Tačiau jaučiam savo pareigą Jums pra
bandė ankščiau areštuoti, jau vasario 14, nešti, kad Stalino dvasia ir toliau plaz
kai jis fotografavo milicininkus ir drau
dena virš mūsp Tėvynės Lietuvos.
govininkus brutaliai išsklaidančius blaivi
Kunigai: Kun. E. Atkočiūnas, Kun.
ninkų eiseną j Rasų kapines. Jį tada nuo
arešto apsaugojo minia. Širdininką ir eko V. Prajara, Kun. K. Gražulis, Kun. Ro
nomistą Joną Protusevičių praeitais me kas Puzonas, Kun. Vincas Vėlavičius,
tais grasino atleisti iš darbo už dalyvavi Kun. Gustavas Gudanavičius, Kun. Jomą rugpjūčio 23 d. demonstracijoje. Dr. nas-Kastytis Matulionis.
Algirdas Statkevičius yra Lietuvos Hel
Pasauliečiai: Jadvyga Bieliauskienė,
sinkio grupės narys, besiruošiąs emigruo Nijolė Sadūnaitė, Vytautas Jančiauskas,
ti i JAV-bes. Pateikiame pilno teksto ver Antanas Terleckas, Algis Vaišnoras, Jo
timą iš rusu kalbos.
nas Volungevičius, Petras Cidzikas, Vy
tautas Bogušis, Povilas Pečeliūnas, Anta
Vasario 14 d. milicija keletą kartu
bandė sulaikyti Andriu Tučku, kuris dir nas Pipiras, Alfonsas Bumbulis, Bronis
ba Pirmo gegužės farmacijos fabrike tei lavas Poškus.

LIETUVIAI PROTESTUOJA
TUČKAUS, PROTUSEVIČIAUS IR
STATKEVIČIAUS SULAIKYMĄ VIL
NIUJE

VILNIAUS GATVIŲ PAVADINIMAI «
Grąžinami kai kurie senieji pavadi
nimai, kurie buvo panaikinti sovietinės
valdžios
1951 m. trys Vilniaus miesto gatvės
- • Pilies, Didžioji ir Aušros Vartų ■ bu
vo pavadintos vienu svoetu rašytojo M.
Gorkio vardu. Sis miesto tėvu veiksmas
nustebino ir papiktino vilniečius, nes
šių gatvių originalūs vardai buvo vartoja
mi šimtmečiais, o socrealizmo tėvas Gor
kis nieko bendro su Vilniumi neturėjo.
1987 m. pabaigoje Vilniaus miesto vyk
domasis komitetas iš dalies šią klaidą at i
taisė: nuo Janonio (Marijos Magdalenos,
ir Pionierių (Barboros Radvilaitės) gat
vių šiaurėje ligi Senojo (Švarco) skersgat
vio pietuose tapo grąžintas Pilies gatvės
vardas, o likusioji Gorkio gatvės dalis at
gavo Didžiosios gatvės vardą ("Literatu
ra ir menas" 1988 m. sausio 1 d./, Auš
ros Vartų gatvės vardas liko užmirštas

I

kimo viršininku. Vasario 16 taksi susto
jime, kuri randasi Didžiojoj gatvėj, And
rius buvo milicijos sulaikytas. Milicija <
nustatė, kad Andrius "girtas". Vienok,
kada pats Tučkus nuėjo į ligoninę (LIC
pastaba: Jis kreipėsi j ligoninę 12 vai.
nakties, kada jį paleido milicija/, tai ga
vo pažymėjimą, kad jis yra visiškai blai
vus. Sekančią dieną turėjo būti teismas,
bet teismas neįvyko. Vasario 20 d. mili
cija keletą kartų tikrino Andriaus Tuč
kaus dokumentus. Vasario 21 d. jis bu
vo milicijos sulaikytas netoli šv. Mikalo
jaus bažnyčios kartu su vyr. ekonomistu
Vilniaus Apžeidinimo tresto Jonu Protusevičium ir dr. Algirdu Statkevičium.
Andriui Tučkui buvo paskirta administratyvinė bausmė 10 parų arešto.
Protusevičiui 13 parų arešto. Norim pa
brėžti, kad Protusevičius prieš Vasario
16-tą, Lietuvos nepriklausomybės die
ną, buvo išsiųstas į komandiruotę į Lat
viją ir jis nedalyvavo jokiose liaudies de
monstracijose. Algis Stakevičius yra
JAV pilietis, todėl jį nubaudė "tiktai"
30 rublių bauda. Algis Statkevičius
mums papasakojo, kad Tučkus kaip ir

Dėl Vilniaus miesto gatvių pavadini
mų Vilniaus "Tiesoje" 1986 m. rugsėju
23 d. laidoje prof. Jonas Palionis rašė,
kad Vilniaus gatvėvardžiai "buvo dažna1
kaitaliojami priklausomai nuo valdančiu
jų sluoksniu klasiniu interesu". Jokie
"valdamieji sluoksniai", išskyrus sovie
tus, nebuvo Aušros Vartų gatvės vardo
pakeitę. Gorkio gatvės dalis nuo Čai
kovskio (Etmonu) ir Subačiaus gatvių
ligi Geležinkelio turėtu vadinis Aušros
Vartų gatve.

LIETUVOS DISIDENTAI SVEIKINA
ESTIJĄ NEPRIKLAUSOMYBĖS
ŠVENTĖS PROGA
(Vilnius-New Yorkas, vasario 23,
LIC) Lietuvių Informacijos Centrui te
lefonu pranešė iš Lietuvos, kad per
Maskvą buvo pasiustas lietuviu'sveikini
mas Estijai jos 70 m. nepriklausomybės
šventės, vasario 2 4d., proga. Pateikia
me tekstą verstą iš rusų kalbos
Nuoširdžiai sveikiname su Estijos ne
priklausomybės 70-mečiu. Mes lietuviai
esame susižavėję estu liaudies kova už
Aukščiausiojo Dievo suteiktą teisę kiek
vienai tautai būti laisvai. Estu tautinis
orumas yra visoms sovietų tautoms sek
tinas pavyzdys. Tegyvuoja suvereni, ne
priklausoma Estija, kuri tikimės bus ly
giateisė SNO narė.

Pasirašo: Jadvyga Bieliauskienė, Nijo
lė Sadūnaitė, Vytautas Bogušis, Povilas
Pečeliūnas, Alfonsas Bumbulis, Antanas
Terleckas, Petras Cidzikas, Bronius Poš
kus, Leonas Laurinskas, Algis Vaišnoras,
«Andrius Tučkus.

M. Gorkis neliko nuskriaustas: jo var
du tapo pavadinta gatvė naujame mies
to rajone.

Dvi Vilniaus gatvės — Totorių ir Jė
zuitų buvo sovietų pavadintos vienu Jus
to Paleckio vardu. Tai irgi iš dalies ati
taisyta — abi gatvės gavo Totorių gatves
vardą. Jėzuitu skergatvis ėjo nuo Liejyk
los ligi Giedrio (Šv. Ignoto/ gatvės, t.
čiau šios gatvės vardą sovietai pamiršo.

Vilniaus gatvė, kuri buvo pavadinta
L. Giros vardu, atgavo savo originalų
vardą.

Dėl Vilniaus gatvėvardžių Lietuvos
spaudoje yra gan daug rašoma. Siūloma
kai kuriuos senuosius vardus grąžinti,
bet tik kai kuriuos, nes apie 80% origi
nalių senojo Vilniaus gatvėvardžių turi
ryšį su religija, ir su jų grąžinimu "moks
linis" ateizmas nenori sutikti. J. B.
"Tėviškės Žiburiai"
-
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Dra. HiLG~A HERING
MÉDICA - GYDYTOJA
HOMENS
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Rua Quartim Barbosa. 6
- B. do Limão
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De 2a a 6a. das 8 às ’ 2 hs. e das 14 às 18 hs.
KALBAMA LIETUVIŠKAI
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Dr. JÊlenos Tumienes
zoįis, pasakytas

.
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K. Don elaičio ‘ ‘Metų’ ’
angliškąjį vertimą pasitinkant
Rašytojas
Algirdas
Landsbergis,
besidžiaugdamas nauju Donelaičio -vertimu į
vokiečių kalba ir šiandieniniu mūsų angliškuoju
. Bbhelâtcio debiutu, man savo laiške rašo:
“Kaip džiaugiuos, kad Donelaitis gyvena“.
Gyventi — išlaikyti save vienokiu ar kitokiu
būdu yra kiekvieno paskiro žmogaus ir kiek
vienos tautos svajonė. Menas gi yra viena iš
tų priemonių, kurios padeda tą padaryti arba,
kaip mes lietuviai sakome — menas įamžina
žmogų.
Ta pati, rašė Šekspyras savo sonetuose; Dantė
yra pasakęs, kad Vergilijus jį išmokė kaip
įamžinti savo varda.
Jáü gilioje senovėje daug tautų gyveno apie
Viduržemio jūra. Jos turėjo didelę materialinę
ir dvasinę kultūra. Vienok palikusios gilius
pėdsakus ir didelę įtaka žmonijos kultūros
istorijoj ir literatūros raidoj, tėra tik graikų ir
hebrajų tautos ir tik todėl, kad hebrajai labai
•įankstį parašė savo Biblija. Biblija arba Senasis
iTdstamentas tebėra ne vien, tik šventoji knyga.
didelis literatūrinis prozos ir poezijos
? paminklas, o taip pat ir hebrajų istorija, teisės
kodeksas ir filosofija. O garsieji semitai
finikiečiai — geriausi antikinio pasaulio pirkliai
•- mažai kam tėra pažįstami šiandien. Ironijos
pilnasis tautų likimas taip patvarkė, kad
finikiečiai žinomi daugiausia dėl alfabeto, kuri
jie įvedė ir kurį vėliau pasisavino graikai.
Gi graikai, senovės graikai, kurių kūrybinė
dvasia gal buvo geriausia visoje iki šiol
žinomoje žmonijos kutlūros istorijoje ir
šiandien tebėra mūsų civilizacijos pagrindas ir
įkvėpimas. Vardai — Homeras, Hesiodas.
Sokratas. Platonas, Aristotelis. Aischylos.
"Sophocles. Euripides, Aristophanes. Ar
chimedas ir daugelis kitų ir šiandien yra
reikšmingi ir gyvi. Daugelis iš garsiųjų graikų
gyveno nedideliame Atėnų miestely, kuris
turėjo apie 24.000 — 100,000 gyventojų. Musų
akimis. žiūrint iš čia. tai tik seras kaimas... O
apie jo reikšmę pasaulio žmonijos istorijoj
prirašytos knygų bibliotekos. Man nėra reikalo
čia apie tai smulkiau kalbėti. Matom, kad tam
tikru amžinu įstatymu išlieka tik žmogaus
dvasios įkvėpti kūrybos vaisiai.
dienai šio teigimo pavyzdys yra mūsų Mažosios
Lietuvos baudžiauninkų gyvenimas 18- amžiaus
taip vadinamuose Prūsuose. Ar galėjo tie būrai
net ir pagalvoti, kad mes jų vaikaičiai ir gen
tys po 200-tų su viršum metų žinosime ką darė
ir kuo gyveno ano meto Pričkai, Krizai, Enskiai, Seimai, Dožiai, Paikženčiai, Blėberiai,
Slunkiai ir Pelėdos; ką kepdavo, virdavo, kaip
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dirbdavo ir švęsdavo, kuo vilkėdavo Bušės.
Pimės, Jekės, Bergės. Astės, Laurienės ii
Pakulienės. Aprašoma kaip Krizas save
vienintelę dukterį Ilzbutę išleido į marčias ii
tam reikalui išmėsinėjo du jaučius, tris
bergždžias karves, o vienas viščiukas ir viena
žąsis pabėgo nuo mirtingojo peilio.
Si visuomenė pagimdė iš savo tarpo didi,
poetą, kuris ją įamžino... Tauta iš tikrųjų visada
turi tokius menininkus kokių ji užsitarnauja.
Vienok turėti menininką neužtenka. Reikia
jį įvertinti ir jo kūrybą puoselėti. Tiesa,
Donelaitis rašė savo “Metus“ netrokšdamas
sau garbės ar savo vardo įamžinimo. Rašė
todėl, kadangi jautė savyje susikaupusius
įspūdžius ir pergyvenimus, kuriuos reikėjo
apipavidalinti. Vėliau turėjo atsirasti skaityto
jai ir jo gerbėjai, kurie įtikėjo talentu ir pamatė
jo veikalo grožį ir svarbą.

Rėza juo įtikėjo; Pasargė. Nesselmanas ir
visa eilė kitų įtikėjo. Lietuviai Didžiojoj
Lietuvoj ir mažlietuviai jį su džiaugsmu ir
pasididžiavimu skaitė — skaitė S. Daukantas,
Nezabitauskis. Basanavičius, Jankus,
Vydūnas... Vėliau profesorius Mykolas
Biržiška įtikėjo. Jis įdėjo daug darbo, kom
piliuodamas ir vėliau suredagavęs pirmuosius
Donelaičio raštų pasirodymus lietuvių kalba.
Prof. J. Ambrazevičius, dail. Jonynas,
Švietimo Ministerijos pareigūnai , o dabartinėje
Lietuvoje akademikas K. Korsakas, profesoriai
ir mokslininkai: Putinas, Gineitis, Doveika ir
kiti įtikėjo.

Nors masės prisideda skaitydamos ir
padarydamos klasika populiariu, didžiausia
reikšme turi (ypač mūsų tautoje turėjo ir turi)
keletas įtikinusių specialistų entuziastų, kurie
lyg tie suokalbininkai, kovoja už savo idealą,
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PIRM YN l KO VĄ UŽ TĖVYNĘ,
UŽ BRANGIĄ ŽEMĘ LIETUVOS.
GARBĖ TĖVAMS, KURIE JĄ GYNĖ,
IR KAS UŽ ATEITI KOVOS.
Maironis
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Ir šiose gan sunkiose užsienio gyvenimo
sąlygose pirmasis į Donelaitį įtikėjo Nadas
Rastenis. Jis pašventė daug metų, versdamas
į anglų kalbą ir studijuodamas “Metus“, ir vien
tik tam, kad galėtų Donelaitį parodyti anglo
saksų pasauliui.
Tada Bernardas Brazdžionis, kitas didelis
lietuvių poetas, įtikėjo, kad jo prieš 200 metų
gyvenęs Prūsų Lietuvoj kolega yra vertas
parodyti angliškai kalbančiai visuomenei
Pamatęs Donelaičio rankraštį “L. D.“ redakei
joje, jis to rankraščio daugiau iš ranku
nepaleido, kolei nugalėjus daug sunkumų. K
Donelaičio “Mėtų“ vertimas tapo nauja
angliška knyga, naujas lietuvių d\asios
apsireiškimas skirtingoje, svetimoje aplinkoje

Po to. bet ir prieš tai. Antanas Skirius nikėjo
Jis pasiėmė mater.alinę riziką. Kas mate v
kokiu užsispyrimu A. Skirius dirbo ir stengėsi
kad ši knyga išeitų kuo puošnesnė, kuo geresne..
kuo prieinamesnė plačiajai publikai, gales
suprasti jo pasiaukojimo didumą, kuri pilnai
įvertins gal tik ateinančioji inteligentijos karta

Kas liečia dr. Kordeliją Jasutytę. Fresno
universiteto profesorę, tai ji jau seniai Donelaiti
įtikėjo — ji, jau studente būdama, daug
Donelaičio eilių (žinojo) mokėjo atmintinai i:
šiandien specialiai atvyko mus supažindinti su
K. Donelaičio
Metų
meno technika
konstrukcijos įmantrumais ir bendruoju
įspūdžiu.
Bet dabar, lietuvių visuomenė Amerikoje turi
parodyti kad ji tiki savo tautos genialiajam
poetui Kristiionui Donelaičiui. Jo “Metai
kaip |r kiekvįenas Hteratūros klasikas, nėr.,
lenSvo žanro anekdotai ar pasiskaitymai, nors
jumoro juose netrūksta beI įuos reikia skaltvl,
su dėmesiu,
prisiversti skaitvt] ir tik
atema ivenjnimas ir estelinis pasitenkinimas.

POSTO DE SERVIÇOS
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Rua Voluntários da Pátria, 1275
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^problema yra ypatingai aktuali Pietų

Marytė Balaišytė

Amerikoje. Be to, nūdienis jaunimas yra
užaugęs tokiose sąlygose, kur viskas yra
duota. Vyrauja bendra apatija, kuri silp
nina mūsų veiklą/
Kodėl Australijoje?

LIETUVIŲ JAUNIMO KONGRESAS
AUSTRALIJOJE

Pagrindinės minty?, svarstytos studijų
dienose

Šeštasis pasaulio lietuvių jaunimo
kongresas įvyko Australijoje 1987 m.
gruodžio 18 — 1988 m. sausio 10 d.d.
Sydnėjaus, Kanberos, Adelaidės, Mel
bourne miestuose. Tai buvo suvažiavi
mas, į kurį atvyko net 350 jaunų atsto
vų bei dalyvių iš viso pasaulio kampų.

Ar ne ironiška, jaunimas skundžiasi,
kad trūksta lėšų, kodėl tad buvo rengia
mas šis kongresas tolimoje Austrai i joje?
Visų pirma lietuviai yra išsisklaidę
po visą pasaulį. Nors daugumas išeivijos
lietuvių gyvena Šiaurės Amerikoje, turi
me brolius ir seseris tolimesniuose kraš
tuose. Jiems išsilaikymo problema daž
nai yra sunkesnė, nes jų mažiau yra ir
dėlto sunkiau atsispirti gyvenamai aplin
kai. Be to, gyvendami toli nuo visų kitų
lietuvių, jie yra labiau izoliuoti ir gali
remtis vien tik savo jėgomis. Yra svarbu
palaikyti glaudžius ryšius su jais, kad ga
lėtume vienas kitą stiprinti.

Kodėl kongresas?

Kongresas yra reikalingas, nes tai vie
nintelis toks parengimas, kuris jungia
visą pasaulio lietuvišką jaunimą, įgalina
jį iškelti savo problemas ir kartu jieškoti sprendimų.
,

via i yra išsisklaidę savo kraštuose. Tai
labai sunkina bendradatbiavimą bei susi
rinkimų galimybes.

Kanadoje paaiškėjo komunikacijos
problema. Nors Kanados lietuvių jauni
mo sąjungos valdyba buvo Montrealyje,
atsirado lyg ir kita valdyba Toronte.
Brazilijos problema — dėl asmeniškų
reikalų turėjo pasitraukti buvęs pirmi
ninkas ir nebebuvo veiklos.

Iš Italijos būvu atsiųstas laiškas iš
Sauliaus Kubiliaus, kuris aiškino, kad
dabartiniam Italijos lietuvių jaunimui
trūksta veiklos tradicijų. Be to, jiems
Italija yra antrieji namai — neturi teisės
ruošti demonstracijų (jas gali ruošti tik
tie, kurie ten ir gimę).

JAV pagrindinė problema buvo ta,
kad šimtai kitų organizacijų traukė veik
lą nuo PLJS. Be to, didžiausia veikla
Pirmose studijų dienų paskaitose bu
vyksta Čikagoje, o ryšiai tarp šio dide
vęs PLJS pirm. Gintaras Grušas iškėlė
Be to, jei norime, kad tarp svetimtau lio miesto ir mažesnių buvo prusti, JAV
dvi problemas, kurios ypatingai slegia
čių lietuviškas jaunimas geriau atstovau ir D. Britanijos atstovai skundėsi taip
mūsų veiklą. Visų pirma, jei norime ap
tų lietuvių išeivijai, tas jaunimas turi pa pat, kad yra komunikacijos spraga tarp(
imti visą lietuvišką jaunimą, turime su
tirti ir pamatyti, kaip kitos tolimos lie jaunimo ir senimo.
aktyvinti mases, jas surasti ir sudaryti
tuviškos kolonijos veikia. Juo daugiau
Vienintelis kraštas, kuris buvo optimis
sąrašą. Antra problema — lėšų trūkumas.
lietuvių jaunitnas keliaus ir pamatys,
tiškai nusiteikęs, buvo Australija, kurios
kaip kiti gyvena juo labiau galės supras
atstovai pasisakė, kad kongreso rengimas
K. DONELAIČIO "METU*'. .
ti savo padėtį ir pareigą dirbti Lietuvai.
išjudino Australijos lietuvius.
Donelaitis, kaip ir kiekvienas literatūros
Kadangi kongresas suburia daug įvai
Dėl ko esu lietuvis - lietuvaitė?
klasikas praturtina žmogų. “Metų” vieta dėl rių kraštų lietuviško jaunimo, yra svar
Diskutavome tautinio apsisprendimo
to pirmiausia yra mokslo institucijose — bu, kad susipažintų ir vieni kitus skatin
motyvus. Kodėl esu lietuvis-lietuvaite?
akademijoj, kur tinkamai interpretuojamas, jis tų veikti.
Šia tema kalbėjo Viktoras Nakas savo pas
pasidarys žinomas, ir prūsų būrai vėl gyvens
Daug kas iš jaunimo turėjo dirbti il
kaitoje "Tautinė atsakomybė — būtina
naujoj aplinkoj.
gas valandas ir sutaupyti lėšų ilgai kelio tautos išlikimo sąlyga". Čia paaiškėjo,
Todėl pirmas lietuvių visuomenės uždavinys
nei. Tai yra gerai. Juo daugiau žmogus
kad tautinės atsakomybės klausimas yra
yra įtikėt ir įsigyti knyga, kuria galėtų anglo
dirba ir siekia kokio tikslo, juo labiau
asmeninis apsisprendimas ir yra neišven
saksams parodyti ir pasakyti: “Štai ir mes,
svarbus pasidaro jam tas tikslas. Ten,
giamas. Pasak Nako, žmogus gali tą atsa
lietuviai, turime pasaulinės literatūros klasika. ’’
"kur yra paviršutiniškumas, ten yra ir
komybės jausmą ir meilę savo tautai iš
Tenebūnie nė vieno svarbesnio aukštojo mokslo
lengvas subyrėjimas".
ugdyti įvairiais būdais. Vieni pasiaukoja
židinio Amerikoje, Didžiojoj Britanijoj,
Kraštų pranešimai
tautai vien žinodami, kad yra išjos kilę,
Kanadoj ar Australijoj, kuris savo bibliotekoje
kiti jaučiasi kalti, jei nedirba jos labui,
Kongreso atstovams buvo suruoštos
neturėtų “Metų” egzemplioriaus. Ir tenebūnie
studijų dienos Naamaroo konferencijos tretiems reikia lietuviškos aplinkos, isto
be “Metų” nė vienų lietuviškų namų.
rijos pažinimo, o ketvirtiems atsakomy
Įtikėkime į savosios tautos mena. Tai mūsų centre Sydnėjuje. Tai buvo tikrai inten
bės jausmą pažadina Lietuvos aplanky
pareiga ir užduotis. “Lietuvių Dienų” leidykla, syvios dienos, kuriose atstovai didžiai
mas.
išleisdama Nado Rastenieo išverstuosius į anglų klausė paskaitas, kėlė savo mintis bei
Pasibaigus paskaitai, kalbėjo įvairių
kalba “Metus”, tikis kad ši knyga byloja į diskutavo.
kraštų atstovai. Vienam Lietuva atrodė
skaitytoja tais pačiais nemirtingais Mažvydo
Tų dienų pradžioje išgirdom kraštų
svarbi, nes yra tokia maža ir jautė,kad
pirmos lietuviškos knygos žodžiais: “Imkite atstovų pranešimus. Iš pasisakymų aiš jos pavergimas buvo skaudus, neteisėtas.
mane ir skaitykite”. Jei šių žodžių 4 kėjo, kad lietuvių gyvenime kartojasi
Kitam susipažinimas su lietuviais veikė
paklausysime, šio vertimo reikšmė ir pras tos pačios problemos. V. Vokietijos,
jais altruistais paveikė teigiamai. Tre
mingumas bus pilnai realizuoti.
Argentinos, D. Britanijos, Kolumbijos,
čiam Lietuva nedaug tedavusi ir pažadi
Red. prierašas. Visuomenė tikrai jautriai.iPrarLc_ūzii0S• Svedijosatstovai skundėsi, nusi tiktai aistrą lietuviškiems grybams...
reagavo, — “Metais" aprūpinę nemažai kad trūksta jaunimo jų veikloje. Lietu(bus daugiau/
universitetų ir kitų bibliotekų. Visa laida jau
išparduota. Atsiradus galimybėms, būtų galima ANGIE
galvoti apie naują laidą.

IEŠKOMA

MASCULINA

moteris namų darbams ir vaikučių
priežiūrai galinti gyventi su šeimi
ninkais.
Skambinti Brunai tel. 265-4473
vakarais ar savaitgaliais.
\1
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-xMODAS
Rua Solon, 773
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Fone: 221-6377
São Paulo —
Capital
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Tą dieną Bonnoje vyko karnavalo
LIETUVIŲ JAUNIMO
eisen.s. Žmonės, kurie skubėjo į links
DEMONSTRACIJA BONNOJE
Vokietijos lietuviškas jaunimas, suži mybes, sustodavo prie lietuvių, atidžiai
nojęs per vokiškus ir lietuviškus šaltinius, skaitė transparentus bei gautą informa
kad okupacinė Lietuvos valdžia ruošia
cinę medžiagą, diskutavo su jaunimu.
rimtas sankcijas prieš lietuvius, kurie no Jauni lietuviai, kuri. pirmą kartą savo
ri Lietuvoje paminėti Lietuvos Nepri
gyvenime dalyvavo demonstracijoje, tu
klausomybės septyniasdešimtmeti] nu
rėjo aiškinti apie Lietuvą ir lietuviškus
tarė demonstruoti Bonnoje prie Sovietu įvykius. Jie buv., labai nustebinti praei
atstovybės š.m. vasario 14 dieną. Nes tą vių reakcija, kad visi su kuriais kalbėjo,
dieną prasidėjo demonstracijos Vilniuje žino apie dabartinę Lietuvos ir lietuvių
ir kituose Lietuvos miestuose, bei lietu padėtį. Visi žmonės simpatizavo lietu
vių demonstracijos Washingtone, Ottaviams. Linkėjo demonstrantams'sekmės.
voje, Londone, Paryžiuje.
Visai kitaip buvo su rusais, pasiuntiny
Vokietijos lietuvių jaunimui pavyko
bės darbuotojais. Jie irgi iš už savo už
per kelias dienas įveikti organizacines
tvaros išėjo, nes norėjo matyti mieste
problemas, mobilizuoti vokiečių įtakin vykstančią karnevalo eiseną. Jie turėjo
gą spaudą. Sekmadienio ryte atvyko sa praeiti pro demonstrantus. Juos jau bu
vo lėšomis daugiau kaip 20 Vasario 16
vo galima iš tolo atpažinti. Nei brangi
gimnazijos mokinių, kurie buvo pasiry vakarietiška apranga nepadėjo, nei ang
žę dalyvauti šioje svarbioje demonstraci lų kalbos; vartojimas. Informacinių lape*
joje. Prie jų prisidėjo lietuviškas jauni
lių dienos metu jie neėmė. ( pokalbius
mas ir iš kitų Vokietijos miestų.
nesileido. Tik vienas rusas prasta vokie
Užtruko laiko, kol buvo susitarta su
čių kalba vienam gimnazistui uždrožė,
vokiečių policija, kurioj vietoj demons kad čia viskas melas (Alle Liege). Tam
tracija turėjo vykti, nes jie pageidavo,
jaunuoliui buvo nesuprantama, kad ru
kad ji butų kuo toliau nuo Bonnos mies sas, neperskaitęs platinamos informaci
to pakraštyje įsitaisiusios sovietų pasiun jos, prieina prie tokių išvadųtinybės. Reikėjo perkabinėti transparenDemonstracijos metu buvo pinamas
tus, tačiau po 11 vai. demonstracija praspygliuotas vielos vainikas su lietuviš
sidėjom, su religinėm apeigom, kurias
ka trispalve. Tą dovaną demonstrantai
turėjo pravesti patys Vasario 16 gimna
numatė įteikti sovietams. Pasitelkda
zijos mokiniai. Demonstrantų tuo metu,
mi vokiečius policininkus, kurie de
jau buvo virš 50. Į demonstracijos atida
rymą buvo atvykę vokiečių ir pabaltiečių monstraciją prižiūrėjo, sovietai atsisa
kė priimti dovaną. Aiškino, kad sovie
spaudos atstovai.
tai bendrai dovanas tik tada priima,kai
Po religinių apeigų, kurių metu buvo
jiems raštu pranešama prieš tris dienas..
dvasiškai prisijungta prie demonstran
tų Lietuvoje ir kitur, jaunimas susėdo
Sekančios dienos vokiečių spaudoje
ratu ir sekančias aštuonias valandas, pas pasirodė labai geri atsiliepimai apie de
ninkaudami, dainavo lietuviškas dainas,
monstraciją. Tokio spaudos ir žmonių
skaitė iš pogrindžio spaudos, diskutavo
atsiliepimo ir prijautimo lietuviškiems
reikalams nebuvo tikėtasi. Jaunimas
lietuviškom temom. Jauni demonstran
tai, kurie yra gimę Argentinoje, Urug
nori dažniau tokiom progom atvykti į
Bonną. Tokiems lietuvių renginiams
vajuj, Mali, Dominikonų respublikoje,
Vokietijoje bei Lietuvoje, ryškiai pajau visiškai pritaria šalia pasiuntinybės gy
venantys vokiečiai, kurie, kaip paaiškė
tė tarpusavio ryšį. Jų mintys buvo Lie
jo, nemyli savo "artimų” kaimynų.
tuvoj.

MISIOS

pirmųjų mirties metinių proga bus atlaikytos
kovo 27 d. sekmadieni, 11 vai. V. Zelinos
bažnyčioje už Jadvygą Narkunieną, Antaniną Gu
davičieną, Marcelą Zavieną, Praną Braslauską.
'Nuoširdžiai kviečiame gimines ir bičiulius gausėsi
dalyvauti.
Labdaros Ratelis
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CHOPP—PIZZA—QUEIJOS - FRI OS
RESERVAS PARA FESTAS - MUSICA AO VIVO
Rua SOLON 1062 - Bom Retiro - Tel. 223-2333
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Vasario 16-tos minėjimas šiemet labai gerai
pasisekė. Gražios pamaldos, vainiko padėjimas
prie paminklo, o po to, minėjimas su oficialia
dalimi, kalbomis ir su meno programa. Taip
sakant, nieko netruko. Nežiūrint mažų ne
sklandumų, nepramatytų pakeitimų, vėlavimo
si, vistik bendrai žiūrint, šventė gražiai praėjo
ir kas joje dalyvavo turėjo progos pajusti šiek
tiek patrijotinio jausmo.

Šį kartą dar turėjome ir reikšmingų svečių
Pirmoji tai PLB-nės vicep. kultūros reikalams
Milda Lenkauskienė, kuri lankėsi šiuo metu
Pietų Amerikoje. Ji minėjime dalyvavo su
reikšminga kalba, o sekančią dieną dar suruo
šė vakaronę apie Lietuvą, parodydama iš ten
įvairių skaidrių. Antras scečias iš Brazilijos,
tai vietinio dienraščio "O Estado de São Pau
Io" tarptautinės politikos skyriaus redakto
rius dr. José Maria Mayrink. Jo paskaita por
tugalų kalboje buvo be lengvų svajonių apie
Lietuvos laisvę, o realistinės dabartinės padė
ties konstatavimas ir tautinio išsilaikymo rei
kalai tremtyje. Taip pat žodį tarė B LB pirm.
A. Valavičius, šalia jaunimo atstovų ir Austrą
lijoje vykusio jaunimo kongreso dalyvių prane
Šimo. Viskas labai įdomu ir reikšminga, tačiau
perkrauta, sudėjus į vieną programą. Taip sa
kant, į vienos programos pirmąją dalį. Susida
rė įspūdis, kad visi norėjo šia proga būtinai vis
ką pasakyti, nesiskaitant su laiku.
Išviso reikia pastebėti, kad Vasario Šešio
liktos minėjimo laikas beveik kasmet sutampa
su Karnavalo triukšmu, taip kad musų tauti
niais šokiais pasipuošę jaunuoliai dažnai sumai
šomi su vietinės šventės programomis. Taip
pat šiuo metu oras normaliai būna šiltas, nie
kuo neprisidėdamas prie ilgų programų pageri
nimo. Taip kad viską sudėjus į krūvą, susidaro
vienintelė išvada: minėjimą ruošti, kiek galima
trumpesnį, ypač sumažinant oficialią dalį. Ne
žiūrint, kad tuo reikalu buvo tartasi, atrodo,
kad atėjus valandai, daug kas buvo užmiršta.
Dar tenka čia prisiminti ir pirmąją minėjimo
pusę — pamaldas. Kaipo pamaldos, skaitant
Mišias, neišeitų daugiau kaip geras pusvalandis
Tai būtų pilnai pakankama susikaupimui, pasi
meldimui. Bet jeigu paliesime temą, apie kurią
nelabai daug kas nori užsiminti, pamokslus
čia jau atsiranda antrą tiek reikalingo laiko. Pa
galiau Vasario 16 nėra religinė šventė, kalbėti
per pamokslą tą pat, kas bus kalbama minėji
mo metu nebūtų prasmės. Pagalvojus pagaliau
ir bažnyčioje ir salėje bus ta pati publika, tai
kam varginti žmones su ilgais pamokslais. Gal
reikėtų ir čia atsižvelgti į realybę ir sutrumpin
ti šią dalį. Gal net vietoj pamokslo, tarti tik
trumpą žodelį, ir viskas.

Čia gal išėjau kiek iš temos. Ne mano reika
las duoti kitiems nurodymus. Tačiau išėjo, kad
turėjau garbės atvežti svečią - žurnalistą į mi
nėjimą. Prie jo durų buvau truputį po antros,
o kai namo parvežiau jau buvo truputis po de
šimtas, atseit tautai paskyrėme net aštuonias
valandas. Minėjimas, pamaldos, pasižmonėjimas, kelionė — viskas labai gerai, tik kažin ar
ne perdaug ilgas toks minėjimas. Nežinau, ar ki
tą kartą tą žurnalistą prisiprašysime. Jis į šį ma
no klausimą atsakė "Pagalvosiu" ir mandagiai
nusišypsojo.
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Sekmadienį, grįžęs is’ Aparecidos, kun.
Gavėnas rado ant stalo pranešimą: "As
sassinado filho de José Gavėnas. Enterr
ro Guarulhos 17 horas".
Buvo sunku susiskambinti. Tik vėliau (
buvo galima šį tą sužinoti.

Kun. Pr. Gavėno brolis, Juozas Gavė
nas, gyvenantis Casa Verdėj, turėjo sū
nų Albertą, 37 metų. Dirbęs sunkveži
mio šoferiu vienoj firmoj, prieš trejus
metus Rio de Janeire sunkiai susižeidė
sunkvežimis apsivertė ir jam sutraiškė
koją. Rijuj jam padarė operaciją, sako,
net žvyro palikdami sužeistoj kojoj, ku
ri negijo, o vis pūliavo. Gydėsi ir São t
Paule, S. Cristovão ligoninėj. Šiaip taip
nors kiek atsigavęs, ėmėsi kitol; io darbo
Taubatėj atidarė bariuką, kad galėtų
padidinti menką pensiją. Praėjusį trečia
dienį kaip tik vyko į São Paulą pensijos
atsiimti. Negrįžtant numatytu laiku, šei
ma susirūpino -- kreipėsi į policiją. Api
būdinus išvaizdą, policija pasakė, kad,
prieš įvažiuojant i, Dutra, rastas toks
asmuo, išmestas šalia kelio, peršautas
dviem šūviais. Rasta ir tuščia piniginė
su šalia numestais dokumentais. Jis pa
prastai, prašydavosi kieno nors pavėžina
mas. Bet kas čia dabar buvo, ir kokiais
motyvais taip žiauriai su juo pasielgė,
lig šiol dar nežinoma.

- AtA
ALBERTUI GAVĖNUI
tragiškai mirus
tėvą Juozą Gavėną ir šeimą, dėdę kunigą Praną
Gavėną bei visus gimines nuoširdžiai užjaučiame
ir prašome, kad Dievas duotu, stiprybės ir paguodos
šioje sunkioje valamdoje.
Sv. Kazimiero parapijos kunigai
ir parapiečiai
ML-vos redakcija ir administracija

kūrusi pasauliečių moterų institucija, sa tų geriau pasilavinti lietuvių kalboje.
leziečių vadovaujama ir veikianti Don
Antanas Madastavičius yra prekybininkas
Bosco dvasioj. Ji kaip tik dabar įsikūrė
anksčiau gyvenąs V. Zelinoj.
ir Brazilijoj: "Centro São Casimiro".
Kad ir Brazilija būtų konkrečiai atsto
vaujama šiame kongrese, organizacijos
KONSTANCIJA RUTKAUSKIENĖ
vadovybė ne tik pakvietė, bet ir pasiun
praeitą savaitą turėjo vidurių operaciją
tė kelionės bilietą. Ir kongrese dalyvavo,
S. Cristovao ligoninėj. Operacija gerai
kartu su kun. Pr. Gavėnu, Marija Rimke
praėjo. Ligonė yra slaugoma seserėčių
vičiūtė (iš V. Zelinos) ir Maria M. Franco
ir dvasiniai aptarnaujama kun. Petro
da
Costa
(iš
Parque
da
Moóca;.
Po visų reikalingų tyrimų, Alberto
Rukšio.
UŽSIMOKĖJO UŽ "ML"
Gavėno kūnas buvo nuvežtas į GuaruPAS MUS LANKĖSI
Ihos palaidojimui.
Cz.1.000,00
HEITOR SURVILA iš Argentinos lan Julius MEKŠĖNAS
Cz.1.500,00
kėsi S. Paule porą savaičių. Svečias buvo Kl. JŪRA
TARPTAUTINIAM KONGRESE
<l.Rimgaudas JŪRAITIS Cz.1.500,00
apsistojus pas Verą ir Joną Tatarūnus.
Cz.1.400,00
Vasario 24-29 dienomis Venezueloj,
Lankėsi LITUANIKOJ ir šv. Kazimiero Vytautas URBONAS
Pe. Martynas GAIDYS
Cz. 1.200,00
Caracas mieste, vyko Tarptautinis Pietų parapijoj. Čia pasiėmė Neakyvaizdinio
Cz.1.400,00
Amerikos "Damas Salesianas" kongresas. lietuvių kalbos kurso pamokas "KAL Ona URBONAS
Kazys KAIRYS
Cz.1.000,00
Dalyvavo Guatemalos, Honduras, EI Sal BĖK LIETUVIŠKAI". Heitoras moko
vador, Nikaragvos, Costa Rica, Puerto
Buenos Aires jaunimą lietuvių kalbos.
Rico, Panamos, Santo Domingo, Cura
ANTANAS MADASTAVIČIUS iš Re
çao, Paragvajaus, Venezuelos ir (vieninte
parduodamas gražus sklypas
zende, RJ, lankėsi šv. Kazimiero parapi
lė ne espanų kalbos) Brazilijos delegatai- joj, užsimokėjo ML-vos prenumeratą ,
L-31 1000 m2
atstovai.
davė Cz. 3.000 auką parapijai ir pasiė
Kreiptis tel.549.7197
"Damas Salesianas" — tai neseniai įsi- mė Lietuvių Kalbos pamokas, kad gale-
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1988 m. kovo 6-toji — istorinė diena
ne tik Brazilijos lietuvių kolonijoj, o ir
visam lietuviškam pasauly: Lietuva, per
savo lietuvišką kryžių, teisėtai įžengė į
aparecidos šventovę --■ ir tenai, prie Švč.
Marijos pasiliko.

R -------------- Į---- ----------- ------- - ------------- - ----------- - 2
Šio "ML" numerio
GARBĖS LEIDĖJAS
JUOZAS

LISAUSKAS

Mielam mūsų savaitraščio skaitytojui širdingai dėkojame
uâ paramą spaudai. •ML redakcija ir administracija

Švęsdami Lietuvos Krikšto jubiliejų
troškes, kad, ir praėjus jubiliejiniam me- 0
0
i m, butų ne viskas užmiršta, oe ūku
US.
ja, Marija, kun. Gavėnas, neįstengdamas
sio ženklo" Tad dabar mums didžiausias
vyskupas, remdamasis liturginiais skaiti kalbėti, tik prisimindamas tolimus bro
džiaugsmas, kad galėjom užbaigti jubilie niais, vaikščiodamas po plačią altoriaus lius-seses, kuriems statomos visokios kliu
jų su ilgam pasiliekančiu ženklu, ir tai ne platformą, gausiem maldininkam pasa tys Marijos s’verrtovėms lankyti, stengėsi
bet kur, o antroj savo dydžiu bažnyčioj
pasveikinti Švč. Mariją didžiausioj Jos
koja apie Lietuvą. Kalba apie Lietuvos
ir pasauly didžiausioj Marijos šventovėj
šventovėj "taip, kaip mūsų mamytės bei
Krikštą ("kai Brazilijos dar nebuvo”),
brazilų tautinėj šventovėj Aparecidoj.t
senelės mus išmokė: Sveika Maria (lietu
apie šv. Kazimierą, apie lietuvių ištiki
mybę Kristui ir Bažnyčiai, apie lietuvių viškai). Taigi, ir lietuviškas žodis skam
Jubiliejinių Lietuvos Krikšto metų
bėjo šioj Marijos šventovėj, tarsi pas Ma
kankinius. Jį labai jaudinęs arkivysk.
uždarymas, šventkelionė į Marijos šven
mą, namie.
tovę ypatingų Marijos Metų dvasioje, šv. Teofiliais Matulionio, tris kart kanki
Kazimiero šventė, o ypač lietuviško kry nio, gyvenimas (gavęs iš kun. Gavėno jo
Davęs palaiminimą ir pravedęs Pašiau
biografiją ispaniškai, viešai ragino ją iš kojimo Marijai aktą, pats arkivyskupas
žiaus atdengimas ir pašventinimas šioj
šventovėj, kovo 6-tą sukvietė didoką lie leisti portugališkai, "kad ypač jaunimas kvietė visus maldininkus prie bazilikos
tuvių būrį | Aparecidą — keturis autobu pažintų tokį dvasios galiūną"). Ir pa
durų, kur "bus pašventintas lietuviškas
kryžius, o paskui jaunimas išreikš visą
mokslininkas kalboje priėjo prie lietu
sus. Atvyko nemažai ir savo lengvom
viško kryžiaus, kuris "šiandien bus pa lietuvių kolonijos džiaugsmą, pašokda
mašinom. Brazilijos Lietuvių B-nės ta
šventintas ir liks šios didelės krikščioniš mas tautinių lietuviškų šokių".
rybos ir valdybos pirmininkai, Lietuvių
kos kankinės tautos paminklas".
Sąjungos pirmininkas, abiejų lietuvių
Po "suneštinių" pietų šventovės patai
parapijų klebonai, įvairių moterų orga
Arkivyskupo žodis giliai palietė ypač pose, maldininkai, prieš išvydami namo,
nizacijų atstovai, Jaunimo Sąjungos pir lietuvių širdis. Ypač gyvai jautri pamoka dar susirinko prie lietuviško kryžiaus.
mininkas, Vyrų Brolija, tautinių šokių
lietuvių jaunimui, kuris išgirdo kitatautį Čia, kun. J. Šeškevičiui vadovaujant, at
grupės, jungtinis Lietuvių Choras, pavie taip šiltai atsiliepianti apie Lietuvą (ir
kalbėjo dalį Rožančiaus: už persekioja
niai tautiečiai bei tautietės, lietuvių bi
mą Bažnyčią, už bedievių komunistų au
taip giliai pažįstantį Lietuvą).
čiuliai. Visa tai daugiau ir geriau negu
Tikinčiųjų maldai vadovavo dr. Anta kas, už pavergtas tautas, už Lietuvos
kas kitas, pristatė pats Aparecidos arki
nas Šiaulys, o Angelina Tatarüniené apL Lisvę ir nepriklausomybę. Choras sugie
vyskupas, DormGeraldo Penido. Arkivys
budino aukojimo dovanas: Lietuvos Tri dojo "Nenuženk nuo akmens" ir "Lie
kupas laikė Mišias, koncelebruojant kun.
spalvę su tolimos Tėvynės ir brolių — se tuva brangi".
Juozui Šeškevičiui ir kun. Pranui Gavė
Sventkelionę ir visas apeigas Alf Kub
sių prisiminimu, lietuvišką kryžių, Lietu
nui, o, šventovės rektoriui diriguojant
vos Katalikų Bažnyčios Kronikos vieną liekas įrašė į "video juostelę".
visas apeigas.
egzempliorių, duoną (su riekute raguo
Visa kryžiaus "istorija" bus pristatyta
Chorui (dirig. M?Viktoras Tatarūnas/ lio, prieš Tautos šventę atvežto iš Lietu
vėliau, kitam numery.
giedant "Pulkim ant kelių", maldinin
vos), vyną ir vandenį: viską pristatė cele
Dalyvavusieji šventėje yra prašomi iš
kai su vėliavom įžengia į baziliką: ketu
brantui tautiniais rūbais pasipuošęs jau
rios grupelės su keturiom vėliavom ir
nimas. Dovanų pristatymas buvo užbaig reikšti savo įspūdžius spaudoje, tokiu bū
jaunimas tautiniais rūbais supa didingą
tas bendra "Laisvės Malda", portugališ du pasidalindami su kitais tautiečiais
altorių pačios šventovės vidury.
kai užvardina "Malda už Lietuvą", kurią šiais istoriniais pergyvenimais.
pravedė šventovės rektorius.
Kun. Pr. Gavėnas
Po prisistatymo Viešpačiui ir gailes
Per aukojimą, ilgai užsitęsusią komu
čio akto, vyksta liturginiai skaitiniai,
kuriuos atlieka BLB-nės valdybos p-kas niją ir Mišių užbaigai lietuvių choras gie- Mūsų LIETUVOS PRENUMERATĄ
inž. Aleksandras Valavičius, rašyt. Hen dojo:0 Dieve (Mikulskio), O Jėzau am- GALIMA UŽSIMOKĖTI TAIP PAT V.
žinoji, O Kristau pasaulio Valdove, Mari- ZELINOS PARAPIJOS KLEBONIJOJ.
rikas Lošinskas Alves, o Evangeliją
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