
SĄJŪDIS" - VILTIES VARDAS
Taip pavadino Lietuvos persitvarky
mo sąjūdį prancūzų laikraštis

Trance catholique"

Šis laikraštis spausdinamas Prancūzi
joje, 1988 m. lapkričio numeryje iš
spausdino savo bendradarbio Luc Bai- 
bont paruoštą pokaibj su Vilniuje gy
venančiu Mokslų akademijos nariu fi
losofu Arūnu Sverdioiu, 38 metų am
žiaus akademiku

Paklaustas minėto korespondento 
apie kilusi judėjimą Lietuvoje, A. Sver- 
dioias paaiškino, kad Gorbačiovo pa
skelbta "perestroika" sudarė progą iš
reikšti viešai lietuvių tautos reikalavi
mus. Jie seniai giudėjo lietuvių širdyje, 
bet Lietuvos kompartijos vadovybė, ne
pajėgianti reformuotis, to neleido pa- 
d ryti. "Sąjūdis" oficialiai buvo įsteig
tas 1988 m. birželio 3 d Prie to priei 
ta paiaipsniui. Ir kai 'Sąjūdis" įsisteigė, 
Maskva leido paskirti naują pirmąjį se
kretorių Algirdą Brazauską.

Į kLusimą, ko siekia "Sąjūdis", A.
Sverdioias atsakė taip: "Demokratijos, 
suverenumo, atvirumo bei viešumo" 
Kai korespt ridentas paklausė, ar tai 
reiškia nepriklausomybės siekimą. A. 
S. pareiškė: "Taip, bet žodis 'nepri- 
kl usomybė' nevartojamas, nes gaibut 
tai būtų per drąsi

Platesnis pokalbis išsivystė Tikinčių 
jų Bendrijos klausimu Anot A. Sver- 
diolo. "Sąjūdis ir K Bendrija yra du 
skirtingi daiyka< Sąjūdžio tikslai yra 
politiniai K. Bendrijos evangeiiniai. 
Vis dėlto K Bendrijų lietuviams neabe
jotinai yra mora-mė atrama. Prieš 'pe
restroika' ji buvo vienintelė tikra opo
zicija komunistiniam aparačikui"

Nors K. Beodni -r Sajudis yra 
skirtingi, bet jų tiksi .s yra tie patys?

paklausė korespondentas.
Taip, demokratijos, suvereniteto 

ir viešumo siekiai yra bmdri, bet orien
tacija skirtinga. Be to, Lietuvos K. 
Bendrija susideda iš dviejų Bendrijų

• viešosios ir slaptosios, - paaiškino 
A. Sverdioias.

- Toje 'slaptoje' pogrindžio K. Ben
drijoje y m daug nu kentėjusių-įka tintų 
tikinčiųjų, nužudytų kunigų. Beje, kur 
yra dabar Nijolė Sadunaitė ir kun. Sva
rinskas?

— Nijolė Sadūnaitė dabar laisvai gy 
vena Lietuvoje, o kun Svarinskas

katedra, 1989 metų vasario 2 dieną sovietinės valdžios 
“Tėviškės Žiburiu" kasė

Lietuvos sositnės Vilniaus širdis - 
gražiausia tjádntiesiems 
V. Vokietijoje.

- Pirmose Mišiose VHnTuo katedro
je įprie katedros, Bed.) dalyvavo ir jas 
kiauše šimtai tūkstančių asmenų?

- Kunigu žodis Lietuvoje yra ati 
džiai klausomas. Kunigai yra integral 
nė lietuvių gyvenimo dalis, nes, k ip 
jcU minėjau, K. Bendrija, buvo vieninte
lė tikra opozicija prieš pertvarką ir iš
saugojo savo prestižą mūsų tautiečių 
širdyse. Dabar Sąjūdis yra antra opozi 
cine jėga, bet jos veikL reiškiasi dau 
giau politiniais reikJavimJs. Be to. vi
soje S-.VO veikioje Sąjūdis siekia grąžin
ti K. Bendrijai visą turėtą reikšmę 
prieš aneksiją. Tam yra palankūs net 
netikintieji. Lietuvai iš tikrųjų reiki
šių dviejų institucijų: iš vienos pu.ės 
K. Bendrijos su jos dvasiniais tikslais 
iš kitos — Sąjūdžio su jos politini is 
siekiais. Tų dviejų da.ykų mums reikia 
Lietuvoje.

- Tuo atveju, jeigu Sąjūdžiui nepa
vyktų, ar K. Bendri j netaptų g<obo/an
čių pylimu, panašiai, kaip įvyko Lenki
joje su "Soiidarumu"?

Lietuvos K. Bendrija neturi tiek 
pajėgumo, kiek Lenkijos K. Bendrija, 
kad gatėtų gioboti opozicininkus me
džiagine prasme, tači u ji tikriausiai

vėl taptų priegloba.
- O kaip su tautiniu užsidegimu per 

pirmąsias Mišias Viiniu/e?
- Tai buvo taipgi proga išreikšt .■ 

vo tautiškumą ir laisvės troškimą, ^es 
K. Bendrija labai ilgas buvo minėtu ;e

• kių simbolis.
Ar nemanote. Kad vet y griž 

kieta va>džios ranka?
Nežinau, mes nežinome Tai iki 

mas nėra jokios garantijos. Maskv 
leisdama tuos įvykius atrodo, pritarę 
brt ji to atvirai neparodo. Ir nė vienai, 
iš p. reigūnų oficiam • nepasiseko Me. 
išgyvename dvejopą jausmą būtem 
džiaugsmą, kad tokie da<yka. vyksta 
ir baimę, kad jie gan staigiai vieną die 
ną žlugti. Gyvename netikrume

0 jeigu po viltingo laukimo ve 
ateis varžtų laikas?

Tuomet vėl ateis sibirimai trėmi 
mui. Liesis galbūt ir kraujus. Je "pp 
restroika" yra vienintelė politika ga 
linti išvesti mus iš tuneno, nėra tikra 
kad ji pajėgs tai padaryti Šiuo metu 
ji yra nuostabi viltis, tačiau dar labai 
trapi.

Kokius polyčius atnešė "peres
tro ika " so vie tintame gy venime?
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Neabejotiną pažang^ žmogaus 
aisvių ir piliečių politinių teisių srity 

je bet jokio ekonominio pagerėjimo. 
Trūkumai tebėra.

Ar Sąjūdis bendradarbiauja su ki
tu Baituos valstybių Liaudies frontais?

Taip. Kiekvienoje Sąjūdžio mani
festacijoje dalyvauja estų ir latvių at- 
stov • su savo vėliavomis Taip pat jo
se dalyvauja armėnai ir gudai.

A r tikite savo ateitimi?
Tai klausimas, j kuri neturiu atsa

kymo Mes iš tikrųjų nepažįstame jėgų, 
vyraujančių Sov. Sąjungos viršūnėse, 
būtent tų, kurios nori "perestroikos", 
ir tų, kurios jos nepageidauja. Tai ru
letė, kurioje mes nedalyvaujame. Lie
tuvoje manoma, kad Maskva, kuri vis
ką tvarko, nepasisako. Nematyti jokio 
ženklo nei regimo, nei girdimo, iš
skyrus tai, kad mūsų manifestacijos 
nėra nei draudžiamos, nei baudžiamos. 
Tai vienintelis po ityvus ženklas, kurį 
matome. Dėl to mes esame labai atsar
gūs Nuo to laiko, kai Lietuva buvo 
padaryta sovietine, nė vienas generali
nis partijos sekretoriub jos neaplankė. 
Šios tradicijos nepakeitė nė Gorbačio
vas

"Tėviškės Žiburiai"

ŽMOGAUS TEISIŲ DIENOS 
PAMINĖJIMAS BALTUOS.UOSE

RŪMUOSE
(Washingtonas, 1988 gruodžio 16. 

LIC) Prezidentas Reaganas gruodžio 8 
d. pasirašė proklamaciją Tarptautinės 
žmogaus teisių dienos proga, praneša 
Lietuvių Informacijos Centras. Ceremo
nijoje Baltuosiuose Rūmuose dalyvavo 
apie du šimtai kviestų svečių, jų tarpe 
- - nepriklausomos Lietuvos diploma
tinės tarnybos šefas dr. Stasys Bačkis, 
JAV LB krašto valdybos visuomeninių 
reikalų tarybos pirmininkas Arvydas

Barzdokas, Lietuvių Informacijos Cen
tro darbuotojai Gintė Damušytė ir 
Viktoras Nakas, ALTO atstovas dr. Jo
nas Genys, Jungtinio Amerikos Baltų 
komiteto reikaių vedėja Ginta Paiubins- 
kaitė ir du Sąjūdžio žinių redakcijos 
nariai ekonomistas Arūnas Degutis 
ir dJ i įninkąs Aleksandras Šepkus.

Per ceremoniją, septyni žmogaus tei
sių gynėjai sėdėjo tribūnoje su prexi- 
dentu, jų tarpe Gintė Damušytė iš Lie
tuvių Katalikų Religinės šalpos ir Lie
tuvių Informacijos Centro, C.Chhut, 
Amerikos kambodiečių fundacijos pir 
mininkas, dr. C. Benedi, Lotynų Ame
rikos Žmogaus teisių komisijos steigė
jas ir W. Robertson, buvęs Valstybės 
departamento deputatas Afrikos reika
lams. Valstybės departamento pareigū
nai ambasadorius Richard Schifter ir 
ambasadorius Richard Williamson bei 
kalbą pasakęs JAV ambasadorius prie 
Jungtinių Tautų Vernon Walters atsto
vavo JAV vyriausybei.

Prezidentas Reaganas ceremonijoje 
nurodė, kad per susitikimą New Yorke 
su Mikhailu Gorbachevu buvo iškelti 
žmogaus teisių klausimai. Prezidentas 
priminė kad žmog .us teisių pažeidinė
jimas glaudžiai siejasi su taikos siekimu. 
Per susitikimą Baltuosiuose Rūmuose 
Gintė Damušytė turėjo progos pasvei
kinti prezidentą Reaganą, padėkodama 
jam už rūpestį Lietuvai. Ji taip pat išsa
miau pakalbėjo rūpimais klausimais su 
tribūnoj gretimai sėdinčiu ambasado
rium Schifteriu. Proklamacijos pasirašy
mo ceremonija buvo rodoma Amerikos 
televizijoje per vakarines žinias.

SĄJŪDŽIO NARIAI KREIPIASI l 
JUNGTINES TAUTAS
(New Yorkas, 1988 gruodžio 7.

LIC) Lietuvių Informacijos Centras par 
Europos parlamento Baltic' Intergroup

FÁBRICA DE GUARDA - CHUVAS 
Guarda Chuvas de todos os tipos, para homens, senhora." e cnanças.

Mim-sombrinhas. tipo Italiano e Alemão

Vicente Vítor Banys Ltda.

Rua Coelho Barradas404 V. Prudente Fone: 274-0677 Res.: 274-1886
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gavo šj Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio 
Seimo narių kreipimąsi i Jungtinių Tau 
tų Generalinę As. mblėją.

Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Svirno 
narių kreipimasis į SNO Generalinę

Asamblėją
Gerbiami Ponai,

Mūsų kreipimasis yra padiktuotas 
nerimo, kad persitvarkymo ir demokra 
tijos politikai Pabaltijo šalyse gręsia rea 
lūs pavojus. Mikhaūo Gorbačiovo pade 
tas šalies atnaujinimas susiduria su rtm 
tais trukdymais iš pačios aukščiausios 
TSRS valdžios pusės
az Iš esmes užblokuota ekonominė re 

forma (atmesti trijų Pabaltijo respu 
biikų paimtieji įsic . ekonominio sa 
varankiškumo principai),

b) slopinami valstybinio gyvenimo de 
mokratizavimo bandymai ^priim-nt 
TSRS konstitucijos pataisas neatsi 
žvelgtą, kad 4 milijonai Pabaltijo gy 
ventojų reikalavo atidėti TSRS kons 
titucijos svarstymai,

C/ toiiau ignoruojami TSRS tautų m te 
resai, centralizuojant politinę bei eko 
nomine valdžią Maskvoje, įtvirtinant i 
kolonijini Pabaltijo respublikų statusą 
Mes, Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio 

seimo nariai prašome atkreipti dėmesį, | 
kad demokratizacija ir persitvarkymas 
turi reikštis konkrečiais TSRS vadovy 
bes darbais palankumu ir parama de 
mokratiniams judėjimams mūsų šalyse 
o ne tik gražiais žodžiais, skirtais pašau 
lio visuomenės ir Jūsų, gerbiami ponai 
palankumui laimėti.

Mes abejojame, kad dabartinėmis 
sąlygomis Vakaru valstybių teikiami 
milžiniški kreditai TSRS panaudojami 
pažangu ir demokratijai vystyti Rea 
lūs persitvarkymo proceso vykdytojas 
šiandien - tai savo suverenumo šie 
kiančios tautos ir jų pastangų ignora 
vimas, mūsų m nymu, tolygus viso pa 
šaulio interesų ignoravimui
;988 m. gruodžio 6 d.

Vilniau- LPS Seimo 
nariai: Petras Vaitiekūnas, Saulius 
Pečeliūnas, Artūras Skučas, Gintaras 
S >ngaila, Raimundas Mickūnas.

vLIC)
- - ------------------ ■—■■ 1 ■■1 ■■. ...... ...... —

MŪSŲ LIETUVOS PRENUMERATĄ 
GALIMA UŽSIMOKĖTI TAIP PAT V. 
ZELINOS PARAPIJOS KLEBONIJOJ.
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Čiurlionis — planetų muzikas
nais bei pavyzdžiais Danutė Staskevičiū
tė aiškina Čiurlionio harmonizuotų dai
nų skirtumus bei ypatumus, palyginus 
su jo amžininkais. Čiurlionio muzika at
spindi įvairius stilius ir tendencijas, kurie 
reiškėsi mūsų amžiaus pradžioje. Harmo
nizuodamas liaudies dainas Čiurlionis 
nesistengė jas įsprausti į to meto popu
liariausias klasikiškai romantines melo
dijas. Čiurlionio atsidėjimas tapybai ir 
ankstyva mirtis sukliudė jam, kaip mu
zikui, pilnai subręsti ir sukurti perdėm 
savitų, originalių muzikos kūrinių.

Baigdamas noriu pacituoti knygos 
leidėjų įvade pareikštą teigimą, kuris, 
man regis, geriausiai apibūdina Čiurlio
nį kaip dailininką ir muziką: "Čiurlionio 
sukurti muzikos ir tapybos kūriniai iki 
šiol tebėra gyvi. Jo muzika yra dalis 
standartinio repertuaro Lietuvos orkes
trams ir pianistams, tuo tarpu jo tapyti 
kūriniai peržengė Lietuvos tautinės kul
tūros ribas ir rado vietą visuotinėje me-

Nauja monografija anglų kalbanomis. Jis studijavo liaudies dainas ir 
daugelį jų harmonizavo. Jis mėgino su
vokti jų melodijų ypatumus ir juos įjung
ti į savo instrumentines kompozicijas. 
Per savo trumpą gyvenimą jis sukūrė 
270 muzikinių kompozicijų, jų tarpe 
170 piano kūrinių, dvi simfonijas ir 60 
chorui aranžuotų liaudies dainų. Lietu
vių muzikos kontekste, kaip pažymi Da
nutė Staškevičiūtė, Čiurlioniui yra už
tikrinta išskirtinai žymi vieta, kaip pir
majam jo žanro kūrinių kompozitoriui. 
Tie jo kūriniai buvo labiau išgarsinti dėl 
jų istorinės reikšmės. Tuo tarpu jo pia
no kompozicijos pilniausiai parodo jo 
muzikinio stiliaus raidą ir suteiktą per
spektyvą nustatyti jo vietą tarp to meto 
Europos kompozitorių. Išsamiai nagri
nėdama Čiurlionio piano kompizicijas, 
Staškevičiūtė jas gausiai pavyzdžiais 
(gaidomis) pailiustruoja, jas palyginda
ma su Chopinu.

Išsamiai išnagrinėjusi Čiurlionio orkes- no istorijoje". Antrosios angių kalba 
trui parašytus kūrinius: stygų kvartetą f 
ir dvi simfonijas — "Miške" ir "Jūra", • 
ji daro tokią išvadą,, nors jie nepasižymi padėkos, 
išskirtiniu muzikiniu originalumu, tačiau 
jie turi žymią vietą lietuvių muzikos is
torijoje.

Paskutiniame studijos skyriuje nagri
nėjamos Čiurlionio chorinės dainos. Jos 
yra trijų rūšių: religinės, pasaulietinės 
ir harmonizuotos. Daugiausia yra šių Aurelija Balašaitienė 
pastarųjų ir jos tapo populiariausiomis nailiifh metai 
jo chorinėmis dainomis. Iš Čiurlionio naujieji ntiAi

POVILAS GAUČYS
Alfred Erich Senn, John C. Bowlt, Danutė 

Staskevičius. Mikalojus Konstantinas Čiurlio
nis: Music of the Spheres. Newtonville, Massa- 
chussets: Oriental Research Partners, 1986. 121 
psi. Kietais viršeliais. Kaina — 29 dol.

(Tęsinys iš pereito numerio)
Knygos įvade pabrėžiama, kad John 

C. Bowlt Čiurlionį laiko Varšuvos ir Pe
trapilio meninių sluoksnių nariu, kur jis 
sau siekė garbės ir turto. Toks Čiurlionio 
traktavimas esą galįs atrodyti neįprastas 
teems, kurie Čiurlionį laiko tik puikiu 
lietuvių kultūros reiškėju, tačiau žino
mas lietuvių filosofas Stasys Šalkauskis 
yra rašęs, kad rusai buvo pirmieji, kurie 
įvertino ir pripažino Čiurlionio talentą, 
pirmiau, nei tai padarė lietuviai. Ir tai 
tiesa. To meto lietuviai nesuprato Čiur
lionio paveikslų, klausinėjo Čiurlionį, jis 
pyko ir neaiškino.

Muzikologė Danutė Staškevičiūtė sa
vo labai profesionaliai parašytoje studi
joje "Čiurlionio muzika jo laikais" (pp. 
73-116) nagrinėdama Čiurlionio muzikin 
nę kūrybą, pažymi, kad ji vyko kritišku 
muzikos istorijos laikotarpiu, kuriame 
reiškėsi skirtingos kryptys. Nebuvo nė 
vieno įsivyravusio muzikos stiliaus 19- 
to šimtmečio posūkyje. Tradiciniai bū- 
dai neteko savo patrauklumo. Kompozi
toriai ieškojo naujų išsisakymo priemo
nių. Čiurlionis irgi stengėsi ištrūkti iš

Čiurlionio monografijos autoriai nusi
pelno lietuvių ir amerikiečių skaitytojų

klasiškai romantinės eros ir atrasti nau
jesnę išraišką, labiau tinkamą moder
nioms nuotaikoms.

Didelę dalį Čirulionio muzikos suda
ro trumpos piano kompozicijos, nes jos 
leidžia kultivuoti asmeninį išsisakymą, 
nereikalaudamos ilgo toninio ir struktū
rinio planavimo, Tas piano kompozici; 
jas sudaro noktiurnai, preliudai, etiudai 
ir rapsodijos.

Lietuvoje rimtas muzikos menas pra
dėjo vystytis praėjusio šimtmečio gale 
ir šiojo pradžipje kartu su politinės ir 
kultūrinės sąmonės augimu. Čiurlioniui 
labiausiai rūpėjo sukurti tautinį muzi
kos stilių, pagrįstą lietuvių liaudies dai-

studentavimo laikų svarbiausias kūrinys Naujieji metai — tai tik lasas juroj, 
yra kantata "De profundis" Dovydo Tiktai akimirką sužibus kibirkštis. 
psalmės tekstui. Čiurlionis labai mėgo Kai kas nubrauks sau ašarėlę sūrią, 
liaudies dainas ir 53 harmonizavo. Besi- Kaikam džiaugsmu suplaks linksma 
gilindamas į jas, parašė studiją "Apie širdis.
muziką", kurioje iškėlė skirtumus tarp O dūžiai laikrodžio nugrims į praeities 
lietuvių ir slavų liaudies muzikos. Jo har- bedugnę
monizuotos liaudies dainos iš pagrindų Ir skelbs artėjimą naujos dienos 
skiriasi nuo M. Petrausko, J. Naujalio ir Už lango dar žiema ir židiniuose ugnys 
Č. Sasnausko dainų, kurie labiau dome- Atsispindės puotaujančių veiduos. 
josi patriotiniais tekstais, o ne muziki
niu stiliumi. Čiurlionis, būdamas geriau 
mužikiškai išsimokslinęs, nei kiti to me
to lietuviai kompozitoriai, geriau supra
to tikrą lietuvių liaudies dainų melodijų 
struktūrą. Specialiais muzikiniais termi-

Naujieji metai — tai tik vienas žingsnis 
Tik įspaustas pasaulio vieškely pėdų, 
To vieškelio, kuriuo keliauja vilkstinės 
Tarp jau nuvytusių ir nepražydusių 

dienų.
................................ .................................................■■■■ - ______ _____ _________________________________ _ n Nukris pageltęs kalendoriaus lapas. 

| ir n,ekas žemėje nuo to nepasikeis...
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Rui Miniiái, 7 - CEP 03140 • Fone; 215-6227 - Vila Zeline - S. Paulo ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJ

PARDUODAM E
AUTOMOBI LIAMS

LIPINĖLIUS
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GYVASIS JONAS BOSKAS

(Tęsinys is’ praėjusio numerio/ 
Pirmosios komunijos 

malda
Atėjo Pirmosios išpažinties ir komu

nijos laikas. Motina Margarita rūpestin
gai rengia sūnų šventei.

- Rytoj, -- džiūgavo Jonukas, - ma
no gražiausia gyvenimo šventė. Prašy
siu Dievulį daug, daug...

- Ko prašysi? — klausia motina.
- Ar atsimeni, mamyte, ką man kar

tą esi sakiusi? GERIAU MIRTI NEGU 
NUSIDĖTI.

Mama patenkinta linguoja galvM... 
Bet tai ne viskas. Ji žino, kad jos sūne
lis turi dar vieną prašymą, bet tuo tar
pu apie jj dar negalima viešai kalbėti. 
Būti kunigu. Bet juk tai tik tuščia svajo
nė...

Taip, vaikuti, taip, taip. GERIAU 
MIRTI NEGU NUSIDĖTI.

Dangus ima veikti
Kas atrodė neįmanoma žmogui, įma

noma Dievui. Dangus sudaro visas sąly
gas, kad Jonukas galėti} siekti ne tik 
šventumo, bet ir mokslo.

Vietos kunigai padeda mokytis. Mar
garita sutelkia visas savo santaupas. Pa
remia geri žmonės. Atsiranda galimybė 
lankyti mokyklą . Pagaliau Bekiu Jonu
kas,gali stoti į kunigų seminariją.

Mama Margarita, išleisdama sūnų j 
kunigų seminariją, taip kalbėjo:

— Mano vaikeli, gavai kunigo sutaną. 
Esu laiminga, nes ir tu esi laimingas. 
Tik atsimink, sūnau, kad ne sutana, o 
dorybės puošia kunigą, Jei nebrangin
si savo pašaukimo, geriau mesk viską. 
Man bus geriau tave matyti doru kaimo 
darbininku negu netikusiu kunigu.

Klierikas Jonas Boskas ima labai rim
tai rengtis kunigystei. Kiekviena valan
dėlė — turtas. Mokosi filosofijos, teolo
gijos, labai daug skaito. Juo toliau, juo 
labiau jaučia, kad jam nėra kito keiio, 
kaip visą gyvenimą paaukoti apleistiems 
vaikams.

Prie altoriaus
1841 m. birželio 5 dieną Jonas Bos

kas įšventinamas kunigu. Viešpaties Jė
zaus Kūno ir Kraujo šventėje aukoja sa
vo pirmąsias šv. Mišias Kastelnuovo baž
nyčioje.

Buvo dėl ko jaudintis iki ašarų. Kiek
vienas kampelis priminė skaisčią ir 
džiaugsmingą vaikystę. Dar nebuvo pa
miršęs savo “Linksmuolių draugijos" 
veidų. Na, ir to lemtingo sapno... Argi 
galima nedėkoti Dangui, kad “pakėlė 
vargšą nuo žemės ir pastatė tarp savo 
kunigaikščiu“? . Panašiai meldėsi ir ku
nigo Jono motina Margarita. Kokiais 
žodžiais dėkoti Dangui už tokį didelį 
lobį — kunigą?

Didžioji krikščionė motina atidavė 
Dievui sūnų be jokių sąlygų.

— Nesirūpink manimi o daryk, kas 
tau pasirodys reikalinga. Atsimink tik 
viena, kad JEI TAPSI TURTINGAS, 
NEPERŽENGSIU TAVO NAMU 
SLENKSČIO.

Motinos Margaritos žodžių kunigas 
Jonas neužmiršo. Vienybėje su Dievu 
visą gyvenimą aukoti sieloms — buvo 
jo gyvenimo pagrindas.

Sūnus tikrai neapvylė savo motinos. 
Paskutinius gyvenimo metus ji pragyve
no pas sūnų ir buvo jo globojamų naš
laičių motina. Mirė ant neturtingo ku
nigo sūnaus rankų. Už ja meldėsi pri
glaustieji vargdieniai vaikai, ją vadinę 
savo mama.

Kunigas Jonas išeina 
į frontą

Po kunigystės šventimų kun. Jonas 
Boskas susilaukė daug pasiūlymų. Ap- 
sistojo Turine ir pirmąją praktiką atiiki- lis purtė galvą.
nėjo apsigyvenęs Konvente, kur jam te
ko susitikti su idealistais kunigais. Iš 
karto jo dėmesį patraukė po miestą kla
jojantys visų apleisti vaikai ir jaunuoliai 
Iš kur jie? Tuo metu Italijoje siautė di
delė politinė ir ekonominė krizė. Iš kai
mų į miestus plaukė Vaikai ir jaunuoliai, 
ieškodami darbo ir duonos. Kam reiku- 
lingi tie vaikai? Daugumas dirbo staty- Pirmasis apleistųjų vaikų mokytojas 
bose mūrininkų padėjėjais. Darbdaviai buvo pats kun. Boskas. Mokė ne tik ka- 
išnaudojo juos kaip įmanydami. Jaunie- tekizmo, bet ir įvairių amatų. Vėliau jo 
ji darbininkai be globos. Vietinė valdžia mokiniai tapo mokytojais, kunigais, vie- 
bejėgė. Daugelis tokių gerų kaimo vaiki- nuoiiais, garbingais šeimos tėvais, net 
nų noromis nenoromis apsivogdavo ir vyskupais ir ministrais, (bus daugiau)

.......................— ■ ■ —
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j Šią brangią dovaną jie prisimins 50 kartų — visus metus R

patekdavo į kalėjimą. Tiesa, keli Kon
vento kunigai mėgino jiems bent dvasiš
kai padėti. Kun. Jonas Boskas suprato, 
kad reikia nelaimingiems vaikams padė
ti ne tik dvasiškai, bet ir materialiai.

Visa kun. Jono Bosko veikla prasidė
jo zakristijoje. Tai buvo pirmasis grūdas 
kuris vėliau išaugo į didžiulį medį su 
šimtais mokyklų institutų, bažnyčių.

1841 metų gruodžio 8 dieną kun.Jo- 
nas Boskas zakristijoje ruošėsi šv. Mi
šioms. Zakristijonas Juozapas pamatęs 
prie zakristijos durų stoviniuojantį vJki 
ną, pakvietė patarnauti pamaldoms.

— Nemoku, - prisipažino vaikinas
- Eikš, - nenusileido zakristijonas.
- Nemoku, niekad netarnavau, spy 

rėsi vaikinas.
— Bambale, — sušuko zakristijonas, 

- tai ko čia atėjai į zakristiją? - ir ėmė 
pančiu tvoti vaikinui per pečius.

Kun. Boskas sudraudė zakristijoną.
— Už tai negalima mušti.
- O kas jums rūpi? - atsikirto z-kr $ 

tijonas.
— Jis mano draugas. Tuojau jį pašauk. 

Man reikia su juo pasikalbėti.
Sutrikęs berniukas buvo sugrąžintas. 
Plaukai trumpai kirpti, drabužėliai kah 
keti. Buvo vienas iš tų atvykėlių iš kai
mo ieškoti darbo ir duonos. Namiškiai, 
išleidę j miestą, ragino neapleisti bažny 
čios. Atėjo, bet prastai apsirengęs, ne
drįso įeiti vidun. Kunigas Boskas sueita 
rė su juo pasimatyti po Mišių. Atėjo

— Kuo vardu?
- Baltramiejus Garelis.

į visus klausimus, ką moka, mūrininke

— 0 švilpauti ar moki? - paklausė 
kun. Boskas. Vaikinas nusijuokė.

Taip užsimezgė pirmoji draugystė. 
Mūrini n kelis kitą kartą atsivedė draugų. 
Prasidėjo boskiškoji veikla. Atsidarė 
šventadieninė oratorija, mokykla. Ne
turtingiausius ėmė glausti savo namuose.
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Antanas Augustaitis

DŽIAUKIMĖS

Jau stovėdami ant 1989 NAUJŲJŲ 
METU slenksčio, tartum vakar dar kė
lėme sampano Lure, už Naujuosius 
Metus ir palikdami senuosius. Ir taip 
švenčiama metai po metu.

Praeina, ateina metu šventės, Nuo 
egiučiu turtingai ir gražiai pasipuošu
siu ,ma byrėti pageltę spygliai. Ir jos 
kėliau j,... į kiemus, ar sąšlavynus, ar
ba dingsta laužuose.

Po šampano ar vyno Lure, kartJs 
su grauduliu i praeitį žvelgiu, spindu
liu nepaslėptus skaudžius momentus, 
o pats žingsniuoju spygliuotu svetimos, 
šaiies dygiu taku.

Ir kol širdis krūtinėje neužges - ra
šau kaip sąžinė man liepia. Liūdn .i ir 
su skauduliu širdyje, užverčiu pereitu 
metu eigą, kaip paskaitytu knygų ta
pus, kurie paliko musu San Pauliaus 
kolonijoj, liūdesį ir ilgesį, netenkant 
darbščiu žmonių — kurie žymiai pasi
žymėjusiu musu tarpe dirbti lietuvybės 
labui, kurie vis4 savo imigrantišką sun
ku kelią aukojo mums, palikdami neiš- 
dyldomas pėdsakas.

Taip pat netenkant iškeliavusiu am
žinybėn iš musu tarpo mieiu broiiu ir 
sesučių retinant gretas.

Išraudamas iš gilumos širdies, siun
čiu šilčiausius lietuviškus linkėjimus vi
siems: — geriausios sėkmės apčiuopia
momis vertybėmis — naujoms stak
lėms audžLnt Jūsų gyvenime laimin
gas dienas. Smagiausios nuotaikos, kur 
nors Jums bebūnant. Pilni aruodai pri
sipildytu, stiprios sveikatėlės, kad joks 
paišas debesėlis neapgaubtu gyvenimo 
žingsniu-

Gyvename įdomu ir labai svarbu 
laikmetį. Tad dėkokime vos užg.mu- 
siam šv. Kalėdose kūdikėliui viso pa
saulio Viešpačiui, kad mūsų širdys, atsi
vertu meilės ir dėkingumo maldų do
vanomis. Kad dar dagyvenom džiaug
damiesi iki šios dipnos. Kad naujai at
gimė lietuviu tautos dvasia. Nes musu 
Nemuno šaiis — Lietuva, erškėčiais ap
vainikuota, išmainyta, suteršta, užmirš
ta ir nekartą parduota, dabar verda 
"tautiškom aistrom. Žmonės reikaiau-

ANGIE

GIRCKUS&CIA. LT D A
<Y)C O N F E C Ç A O MASCULINA E 

MODAS

Rua Solon, 773 
CEP 01127

Fone: 221-6377 
São Paulo — Capital

_________ MŪSŲ LIETUVA

ja atvirumo nori ir stengiasi žinoti vi
są teisybę. Žurnalistai, poetai ir moks
lo žmonės dirba iš peties" nebespėja 
eiti su staigiais įvykiais net dažnai vė
luoja spaudoje...

Jau juridiniai įteisino lietuviu kJbą, 
kaip valstybiną pirmaujančią tėviškėje. 
Kaip negalime džiaugtis? Atgimė "Tau
tinė giesmė" -- Lietuva Tėvynė mLu... 
(Himnas,. Jau Gedimino bokšte lais
vu plevėsuoja trispalvė musu vėliava 
(geltona, ža.ia, raudona/. Papėdėje pi
lies, kur n<:0 seniausiu Ūku, pagony
bės laikais ruseno amžinoji ugnis jo. 
vietoj pastatyta iškilmingas paminki.s 
Visagalio garbei Katedra su Varpinės 
bokštu. Neapsakomai per ilgiausius am
žius puošė seneū Viinip. Irgi jau laisva 
ir atiduoda katalikams. Džiaugsmo bJ- 
sus it lakštingalų ir vyturiu keliais 
skrieja į padanges dėkojimo giesmė: 
"Puikim ant kelių".

Atgauta savo teisiu iš senovės pavel-' 
dėta tautinė, atributika — Vytis, ant 
balto arklio karžygis, raudoname dug
ne, kuris jau nuo 750 metu musu tau
tos garbė ir pasididžiavimas, kad mes 
esam lietuviais ir gyvenam su Gedimi
no b kštais.

Grįžta iš tremties ir nužeminimo, vi
si šie jausmams ir musu Lutai neaplei
džiami dalykai. Ne tiktai, bet liūdnas 
ir gaivus atminimas musu tautiečiu 
žiauriai nukankintu Stalino laikais. Ku
rie aršiau, kaip gyvuliai,buvo išvežti, 
geležinėmis štangomis apštanguoti trau
kiniai, vežė musu nekaltus brolius, se
sutes, senelius, vaikus ir našlaičius j Si
biro tundras, bei Siaurės Spligračio 
amžinoje jšaloje. Ir ten baltos valan
dos lėtėjo, pasinėrusios širdin, laukė, 
kada galva susmuks amžinybėn nuo pe
ties, palikdami pėdsakus, k..d jie laistė 
žemą savuoju — Lietuvos krauju. Iki 
šiol buvo vengiama "aštriu kampu" nu
tylima ir net grasinama tiesa, o dabar 
pratrūko giliai tūnojęs žmonių širdyse 
skausmas

Bet lietuvis išlaikė... perėjęs ir iš
kentėjęs didžiausias pragaro kančias. 
Tiesiog stebiesi, kiek gali žmogus iš
kentėti. Kokios tvirtos dvasiom lietu
vis, jis turi būti, kad pergyventi visus 
tuos baisumus ir kančias... Musu tau
tos istorija turtinga ir stipri, pavyzdin
ga pasauliui, tokiais įvykiais, kad ir

— .............. u-w ■TOII.IIIIUJM.

Pilėnu pilies tragedija, kaip vadas 
Margiris, su visais savo žmonėmis 
^moterimis, vaikais, seniais ir kariais) 
susidegino ant laužo viduryje pilies, 
bet nepasidavė vokiečiu kryžiuočiams, 
kad netapti vergais. Ten, kur, tylūs 
milžinkapiai stovi, liudija pasauliui 
mūsų istorijos lapus. Kuomet priešai 
griovė pilis medines, tvirtesniu čia ne
buvo tvirtovių už lietuviu drąsias, pla
čias krūtines. Įdainavo nepaprastų drą
są ir meiię tėvynei, motinėlės lopšinė 
graudi, tamsiųjų naktelių sparnuose 
ir Pilėnu ugnis neužgęso kartu, kar
toms: — visuomet dega Margirio ainiu 
širdyse.

Svarbiausia jog atgimė dvasioje mū
sų Lutos jaunimas, pajuto gimtinės 
šaknis ir kiekvieno širdyje, blezdena 
laukiamoji viltis, kaip paukštelis pabė
gęs iš narvelio, laisvai g_lės čiulbėti 
protėviu žemėje ir vėl tapti tikrJs 
Lietuvos šeimininkais.

Dar šio amžiaus pradžioje musu 
tautos Patriarkas Dr. Jonas Basanavi
čius, skatino ir visur laikė paskaitas, 
ragindamas visus tautiečius vienybėm 
- "Ruoškimės broliai. Iš šios sėklos, 
kurią mes Lietuvoje pasėsime, išaugs 
gražūs vaisiai"...

Taip, tautiniais netik jausmais, bet 
ir darbais, mes vėl atgimėme. Bet žmo
gus ne vien dvasios penu gyvena... 
Mums reikia ekonomiškai atsinaujinti 
ir sutvirtėti. Tai greit neįgyvendama. 
Tai pareikaiaus kantrybės, ištvermės, 
drąsos ir vargo, nes dar močiutės ska
relė neišdžiūvo nuo skausmu ir ašarų.

Šiuo tarpu ir mes Brazilijos lietuviai 
kur tik neesame, suarkime savo užkie
tėjusias širdis, nors vienkartėmis žag 
rėmis, nes lietuvybės sėkla išaugs mu 
myskad neišdžiūtu ir d..ugkus subu
jotu, iškeriotu musu krūtinėse...

Džiaugdamiesi stambiais ir Lupa
mais įvykiais, suklaupę aukokime savo 
dovanu maldas Rūpintojėliui ir pakėlę 
rankas į skaistųjį Brazilijos dangų, 
maldaukime: — "Neapleisk Dieve Mie
liausias, tą myiimą šaiį -- LIETUVĄ"..

PIRMYN l KOVĄ UŽ TĖVYNĘ, 
UŽ BRANGIĄ ŽEMĘ LIETUVOS.

t GARBĖ TĖVAMS, KURIE JĄ GYNĖ, 
IR KAS UŽ A TE!TĮ KO VOS.

Maironis

FEMININA

Bom Retiro
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BRAZILIJOS LIETUVIU BENDRUO
MENĖS TARYBOS POSĖDIS

Šio men. 7 dieną, Sv. Kazimiero pa
rapijos salėje, įvyko B LB posėdis, ku
riame daiyvavo 16 tarybos narių ir 8 
mūsų kolonijos organizacijų ir jų vie
netų atstovai.

Pirmame dienotvarkės punkte buvo 
aptarta Vasario 16 minėjimas, kuris 
įvyks V, Zeiinoje, sausio 19 dieną. Mi- 
nėjiman pasižadėjęs atvykti is’ Ameri
kos doc. Vytautas Skuodis ir jam-a ga< 
dalyvaus kun. Antanas Saulaitis. Minė
jimas prasidės su Sv. Mišiom, V. Zeii- 
nos lietuvių bažnyčioj, 15 vai. Tęsis 
vainiko padėjimai prie Nepriklausomy
bės Paminklo, Lietuvos Respub/ikos 
aikštėje. Meninėj programoj, Seselių 
Pr-nciškiečių salėje, pasirodys Sv. Juo
zapo parapijos choras ir tautinių šokių 
grupės. Rengiama p. Magdalenos Vinkš- 
nuitienės, iniciatyva, paskutinių įvykių 
Lietuvoje nuotraukų ir Likraščių paro
da. Pagrindinioi kalbėtojai numatyta 
doc. Vytautas Skuodis ir buvęs federa
linis deputatas Israel Dias Novaes, lie 
tuvių bičiulis. Baigsis su priėrnimu Lie
tuvon Terasoj.

Antrajam punkte buvo svarstyta 
ateinantis Pietų Amerikos Lietuvių 
Kongresas — VIII P ALK, kuris įvyko 
S. Paulyje 1989 m. liepos mėn. 9.-11 
dienomis. Kadangi Pietų Amerikos 
Kongresas yra ruošiamas visų lietuvių 
kolonijos pajėgų, buvo jaU sudarytus 
ruošos komitetas, į kurį įeina visų or
ganizacijų ir jų vienetų atstovai būtent: 
Aleksandras Valavičius, dr. Antanas 
Siaulys Aleksandras Bumbiis, Jonas 
Tatarūnas, Vytautas Tumas kun. Pra
nas Gavėnas, Pijus 0. Butrimavičius, 
Antanas Rudys, Jorge Prokopas, Vik
toras Tatarūnas, Henrikas Lošinskas 
Alves, Halina Mošinskienė, Marcelo 
Chapolas,.Magdalena Vinkšnaitienė, 
Vytautas Bacevičius ir Alfonsas D. Pe
traitis.

Pirmas šio komiteto posėdis įvyks 
šio mėn. 16 dieną, 20 vai., Sąjungos- 
Alia/ięa patalpose.

vo patvirtinti šie kandidatai: Petras V. 
Bareišis, Pijus 0. Butrimavičius, Anta
nas Gaulia (Rio de Janeiro atstovas), 
kun. Pranas Gavėnas, Niiza Guzikaus- 
kuS, Vladas Jurgutis, Henrikas Lošins
kas Aives Halina Mošinskienė, Adilso i 
naS Puodžiūnas, Antanas Rudys, Jonas 
Silickas, Dr. Antanus Siaulys, Monika 
Šiaulytė, José Armando Tatarūnas, Vy
tautas Tumas, Aleksandras Bumbiis, 
Jonas Jakatanvisky, Gražvydas Bačeiis 
ir Algirdas SIiesoraitis. Kandidatei j re
vizijos komisiją: kap. Juozas Õiuvins- 
kaS, Jonas Sepetauskas, Henrikas Vaia- 
vičius ir Petras Šimonis. Nuolatiniai 
tarybos nariai ateinančiai kadencijai pa
silieka: Algimantas Saldys, Alfonsas D. 
Petraitis, Jonas Tatarūnas, Vytautas 
Bacevičius ir Alexandras Vaiavičius, tai 
yra penkių paskutinių kadencijų vaidy
bos pirmininkai.

Buvo sudaryta, taip pat rinkimų ir 
balsų bkaičiavimo komisija į kurią bu
vo pakviesti: Algimantas Saldys, Mag
dalena Vinkšnaitienė, Marcelo Chapoia, 
Mario Jorge Šimkūnas ir Jorge Proko
pas.

Paskutiniam darbotvarkės punkte 
buvo patvirtinti Brazilijos Lietuvių Fon
do įstatai, su dviejų paragrafų pakeiti
mais. Jie dabar bus paskelbti Mūsų Lie
tuvoje. Po to buvo svarstyta ir paskir
tus Fondo administratorius, p. Jonas 
Tatarūnas.

Posėdžiui pirmininkavo Aleksandras 
Vaiavičius ir Dr. Antanas Siaulys. Sek
retoriai buvo kun. Pranas Gavėnas ir 
adv. Adilson Puodžiūnas, j-p

PASKAIČIUS PAMASTYT.,.
— Nėra namų be durnų, bet geros 

akys dūmų nebijo.
— Žmogaus liežuvis kito širdį daž

nai aštriau piauna, negu išgaląstas peilis.
— Pirma turi bliauti veršiu, kad pas

kiau galėtum jaučiu baubti.
— Venk žmogaus, kurio akyse— šil

kas, o už akių — vilkas.
— Tik aklas arklys niekados nieko 

nesibaido.
— Ant jaunų pečių neuždėsi senos

KREIPINYS I LIETUVIU FONDĄ

Aldona Narkiewiez 
78-100 Kolòbrzeo 
Mystinsha 19/6 
Polska

Brazilijos Liet. B-nės 
Krašto vaidybai
Gerbiamoji Vaidyba

Esu skaitytoja "Pasaulio Lietuvio". 
Gimiau Lietuvoje Alytaus apskr. 
mokiausi Tauragėje, bet brangią Lie
tuvėlę teko apleisti ir bėgti nuo Sta
lino nagų. Atsidūriau su tėvais, bro
liais, sese - pirmiausia Vokietijoj - 
dabart. Lenkijoje. Sukūriau s’eirriq, 
bet nuo dviejų metų esu našlė. Vy
ras lietuvis atsigulė Lenkijos žemėje, 
nesulaukė tos atgimstančios Lietu
vos ir dabartinio Sąjūdžio. Su , 
džiaugsmu skaitau "Gimtąjį Kraštą" 
ir džiaugiuosi tom permainom, ku
rios vyksta Lietuvoje.

Kreipiuos j Lietuvių Fondo Vaidy
bą su šiuom prašymu: Mano duktė 
Gražina turi dukrytę Onutę 6 mėne
sių. Mergaitė gimė su rankytės invali
dumu; reikalauja gydytoju pagaib .s 
rehabilitacijos ir jaunam organizmui 
sustiprinti vitaminų. Duktė jáu 18 
metų serga cukraus liga . Dukrai yru 
sunku, nes nedirba, turi užsiiminėti 
dukryte — rehabilituoti. O aš išgavo 
menkos pensijos padėti neturiu gali
mybių. Dar turiu 4 anūkus: 6 metų 
berniuką, 12 metų mergaitę ir du ber
niukus 11-13 metų amžiaus.

Jeigu Lietuvių pagalbos fondas tu
ri galimybės padėti vaikučiams 
mano anūkams, būčiau aš ir mano 
dukros bekraštiškai dėkingos už su
teiktą paramą - rūbais, avalyne ar 
vitaminais, maistu.

Linkiu sėkmės Jūsų darbuose ir 
užsimojimuose.

Aldona Narkiewiez 
78-100 Kolobrzeo 
ui. Mystinsha 19, 6 
Poiska

Trečiame dienotvarkės punkte buvo 
svarstyta ateinančių B LB tarybos ba įsa

gai vos.
— Rūmus ant smėlio stato tik vaikai, 1988 Lapkričio 24

vimai,, kurie įvyks per Vasario 16 minė
jimą ir tęsis dar 10 dienų, per kurias 
bus galima balsuoti paštu. Į tarybą bu-

ir kartais politikieriai... . --..~ ■ ■
-Apsukrus vers'is dažnai dvi karves _ GERIAUSIAS BŪDAS UŽSIMOKĖTI 

žinda- h MŪSŲ, LIETUVOS PRENUMERATĄ,
j tai is’trsyti čekį Francisco Gavėnas arba 
J Petras Rukšys vardu ir pasiųsti paprastu 
Į pas’tu.Į GH0PPERIX «

Į MsE9SGH@PP bTD
i CHOPP — PIZZA — QUEIJOS - FRIOS

.$■ RESERVAS PARA FESTAS - MUSICA AO VIVO 
Ž Rúa SOLON 1062 - Bom Retiro - Tel. 223-2333 *

PARDUODAME
YJ LIPINĖLIUS

SV. KAZIMIERO PARAPIJOJ
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MŪSŲ ŽINIOS
BRAZILIJOS LIETUVIŲ 

BENDRUOMENĖ

SOLIDARUMO MOKESTIS
Skelbiam visu musu kolonijos tautie

čiu sąrašą, kurie 1988 metais atliko Sa
vo tautiečiu pareigą, itin, sumokėjo so
lid..rūmo mokestį. Lengva pastebėti, 
kad dauguma tos pareig ,s neatliko, 
nors jiems buv > siunčiama per vibus 
metus "Pasaulio Lietuvis" kurio per
siuntimo pašto išlaidos buvo žymiai 
brangesnės negu solidarumo mokesčio 
įnašas.

Soiidarumo mokestis yra skiriamas 
musu BLB-nės veikimui. Lengva paste
bėti, taip pat, kad, gauta suma, nepa- 
dengė mūsų veikimo 1988 metu išlai
du, nes mums tenka išlaikyti Lituani
kos sodyba ir tam, reikalinga kas kart 
daugiau pajamų, kuriu mes neturime.

Jei Jūsų vardas nesiranda šiame sąra
še, malonėkite nedelsiant pasiusti 
Cz$.500,00 čekį, mažytė suma su ku
ria atsiskaitysite su Brazilijos Lietuviu 
Bendruomene, ir Jums nebus pertrauk
ta "Pasaulio Lietuvio" siuntimas.

Solidarumo mokestį 1988 metais su
mokėjo:

--

MUSU LIETUVA

1 -jų metiniu paminėti
bus sausio mėn. 19 dieną, 19,30 vai. Šv. Juo
zapo bažnyčioje, Vila Zeiinoje.

Kviečiame gimines draugus ir pažįstamus 
dalyvauti, jmona Nijolė ir vaikai

i .000,00 
500,00 
500,00 
500,00 
500,00 
600,00

1.000,00
3.000,00
1.000,00
2.000,00

Jonas Tatarūnas 
Pedro Šimonis 
Vladas Jurgutis 
Kazys Bacevičius 
Vytautas Bacevičius 
Alfonsas Lisauskas
Helena Vaitkevičius de Uzeda 1.000,00 
Vytautas Vosylius /1989 
Dr. Vytautas Kiaušas 
Jonas Bajorinas 
Mirna Gaigalas (1988-9)

Čekius siųskite Comunidade Lituano- 
Brasileira vardu, Rua Juventus, 20, 
CEP. 03124. Galima, taip pat, sumokėti 
mūsų Iždininkui, p. Petrui Bareišiui, 
Mūsų Lietuvos redakcijoj arba BLB-nės 
valdybos ar tarybos nariams.

Brazilijos Lietuvių Bendruom nes 
Valdyba

Antanas Rudys 300,00
Jorge Prokupas 300,00
Pedro V. Bareišis 500,00
Aleksandras Bumblis 300,00
Adilson Puodžiūnas 300,00
Henrique L. Alves 300,00
Dr. Antonio Siaulys 300,00
Klemensas Jūra 1.000,00
Marcelo Chapo.a 300,00
Juan Aiexandre Duiinkaitis 1.000,00
Jonas Siiickas 500,00
Jorge Lisauskas 300,00
José Vaikšnoras 300,00
Pedro Sion inis 500,00
Jonas Jodelis 300,00
Marija Jodeiis 300 00
Magdalena Vinkšnaitienė 300,00
Nijolė Zaikauskas 300,00
Eduardas Vinkšnaitis 300,00
Asta Braslauskas 300,00
Algimantas Saldys 500,00

KO TRŪKSTA LITUANIKOJ
Gražioje ir dėkingoje Atibajos^apy- 

linkėje išaugusi "Lituanika" apjungia 
visus, tarytum grybus gražiai išaugu
sius poilsiui pastatus. Gyventojų rūpes
tingumu, paskiru narių, dažnu atveju 
atnešta šalpa (ar čekiu ar šiaip kuo,, 
didesnė už save atiduota duoklė buvo 
svaresnė negu normaliai galėtume lauk
ti.

Maudykiės su vandens priežiūra, pa
sirinktos vietos norimoms iškyloms ar 
išvykoms, duoda plačią galimybę lie
tuviškam jaunimui pabendrauti. Sto
vyklos rėmuose ar paskiriems jaunuo
liams visos sąlygos duodamos geriau
siai pasinaudoti.

Jauki ir, reikalui esant, padidinta 
valgykla gali pamaitinti net ir iš to
liau atvykusius svečius. Pasidžiaugti

stovykla, pabūti joje kartu su jaunąja 
karta ir pakvėpuoti grynu gamtos 
oru, paskatintų ir toliau tęsti neleng
vu darbą, kuris reikaiauja pastangų, 
įsipareigojimo ir pasišventimo.

Bet kažkaip čia nėra gyvumo, nėra 
judėjimo, žmonės apsivytą nustatyta 
tvarka ir tiek pinigo sukišę savo vasar
namio pastatymui bei sktypu priežiū
rai. Lietuviško jaunimo beveik visai ne
matyti, bet yra vežami svetimtaučiai 
pasinaudoti lietuviško darbo vaisiais. 
To tai nebuvo laukta -- neii manyta. 
Musų laimei su kunigo Antano Saulai- 
čio atvykimu tikimės turėti padores
nę skautų stovyklą.

Reiktu gerbti ir skaitytis su nauja
kuriais, kurie nusipirko sklypeliu» ir 
pasistatė puikius vasarnamius sau ir sa
vo vaikams, tikėdamiesi lietuviško ben
dradarbiavimo tarp savųjų.. Negalėjo 
būti parduodami sklypai keistu pažiū
rų žmonėms bei svetimtaučiams, ku
rie dabar ir ateityje sudarys jvairLu- 
sių nemalonumu.'

Pasikalbėjimai, malonus žodelis su
artina žmones, palengvina širdį, ki
tam žmogui pasako: "Tu vertas mano 
dėmesio; tu man patinki; aš girdžiu, 
ką sakai; man smagu kartu būti, tavo 
mintys praturtina mc.no mintis ir jaus
mus". Kalba nevisada mezgasi. Tada 
žmonės ieško "ledus pralaužti"

Naudinga būtu išmokti kitu Nuomo
nes gerbti ir ugdyti demokratišką pa
saulėžiūrą, bet ne viskam uždėti savo 
pažiūras ir pagal savo nuomonę viską 
rikiuoti. O tada, viskas ko puikiausiai 
seksis.

Vyturys

KALBĖK LIETUVIŠKAI!
CURSO LITUANO - Fone: 273-0338
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WIUSU ŽINIOS
DON BOSCO ŠVENTĖ

Sausio 29, sekmadienį, saleziečių 
įkūrėjo, šventojo kunigo Jono Bosco, 
šventė. Ir jo mirties šimtmečio minėji
mo užbaiga. Pamaldos šv. Kazimiero 
parapijoj 15 vai., perkeliant į tą valan
dą rytmetines Mišias. Bus ypatingari 
prisimintas a.a. kun. Antanas Perku- 
mas, misionierius ir Venezuelos lietu
vių misijos vedėjas, prieš trejus metus 
miręs Caracas mieste.

T. ANTANAS SAULAITIS PAS MUS
Sausio 21 atvyksta T. Antanas Sau- 

laitis, SJ, lietuvių jėzuitų provinciolas. 
Jaunimas jam ruošią tą pačią dieną 
priėmimą šv. Kazimiero parapijos salėj. 
Sekančią dieną jis vyksta į Lituaniką, 
i skautų stovyklą, iki sausio 29,

SKAUTU STOVYKLA
Nuo sausio 22 iki 29 Lituanikoje 

bus metinė Palangos skautu stovykla, 
kurioje dalyvaus T. Antanas Saulaitis, 
SJ. "Palanga" kviečia visus buvusius 
skautus šioje stovykloje dalyvauti. In
formacijos: p. Eugenija Bacevičienė 
ktelef.: 63-9343).

"NEMARUS MIRTINGASIS" 
JAU TURI VERTĖJĄ

Arkivyskupas Teofilius Matulionis, 
"ganytojas, kalinys, kankinys ir laimė
tojas", kaip jį apibūdina Pranas Gaida 
savo parašytoj ir Lietuviu Katalikų 
Mokslo Akademijos Romoj išleistoj 
biografijoj, jau surado vertėją įr į por
tugalų kalbq. Iniciatyvos imasi pats 
UBE i Brazilijos Rašytoju Vienybės/ 
direktorius, rašytojas Henrique L. Al
ves. Medžiagini vertimo darbą atliks 
Marija Matelionytė Tijūnėlienė, sekda
ma ispanišką tekstą E L HOMBRE DE . 
DIOS. Numatyta prašyti Brazilijos Vys
kupų Konferencijos pirmininko, Dom - 
Luciano, įvado ir tinkamo pristatymo. 
Užvesta kalba sy Paulinais (Edięees 
Paulinas) dėl atspausdinimo.

SKAITYK IR PLATINK 
“MOSU LIETUVA *

izizlziz
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KARNEVALAS 
LITUANIKOJ

YRA LAISVU KAMBARIU • 
LITUANIKOJ

per karnevalo savaitgalį ( vasario 
4-8 d.d.). Veiks valgykla su šil
tais valgiais — pietum ir vakarie
ne ponios Angelikos Trubienės 
priežiūroj.

E

Šio "ML" numerio 
GARBĖS LEIDĖJAS

Mielam ML-vos skaitytojui bei platintojui 
šiMŪRgas ačiū už paramą ir bendradarbiavimą.

ML redakcija ir administracija

O
Halina Mošinskienė
BR. LIETUVIU BENDRUOMENĖS 

POSĖDYJE
įvykusiame š.m. sausie mėn. 7 d. buvo 
svarstomas pasiruošimas Vasario 16- 
sios minėjimui, kuriame tikimasi su
laukti garbingų svečių. Minėjimo tiks
li data surišta su jų atvykimu, todėl 
bus paskelbta vėliau.

Minėjime proga vyks taipogi naujos 
Br.L. Bendruomenės Tarybos rinkimų 
baisavimas slaptas. Sąrašas kandidatų 
ten pat bus įteiktas. Vaidyba prašo vi
sus dalyvius atlikti savo pilietinę parei
gą. Posėdyje sudaryta balsavimo komi
sija.

Brazilijos Lietuvių Fondo adminis
tratorium paskirtas vienbalsiai prita
riant -- p. Jonas Tatarūnas.

P. Apnerikos Kongresui ruošti suda
ryta Komisija, kurios vardus paskelbsi
me vėliau, ji sudaryta iš viet. liet, orga
nizacijų atstovų. Komisija kvies visus 
prisidėti prie Kongreso ruošimo suda
rant įvairiems svarbiems reikalams atski
ras "pakomisijas".

Naujieji Metai prasidėjo su dar vie* 
no tautiečio netekimu. Sausio 11 d. 
8 vai. ryto, savo namuose, Tucuruvi, 
širdies ligos pakirstas, mirė JONAS 
GERULAITIS. Buvo palaidotas Horto 
Florestal kapinėse.

Velionis turėjo 78 metus, buvo la
bai susipratęs patriotas ir didelis spau
dos mylėtojas. Vienu laiku nebematė 
ir vistiek nenustojo prenumeravęs 
Musų Lietuvos.

Nuliūdę liko žmona, sūnus, duktė 
ir 5 anūkai.

7-tos dienos mišios buvo sausio 
15 d. Joana D'Arc bažnyčioje.

Liūdime praradę gerą tautietį ir už
jaučiame šeimą bei gimines.

ar žinote, kad

v, zelinos laikraščiu kioske 
A V. ZELINA, B31 ?

UŽSIMOKĖJO UŽ "ML"
Ona PAUKŠTIENĖ i
Antanas TININIS i
Helena MIDASKAS i
Kęstutis DRAUGELIS i
Vanda VALIULIS l
Magdalena BUITVY-

DIENÉ (
Kazimieras BACEVlClUS
Adilson PUODŽIŪNAS Cz.

Cz. 10.000,00 
Cz. 
Cz. 
Cz. 
Cz.

Cz.

% V y y y y T T
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X

5-000,00 
5.000,00 
5.000,00 
4..500,00

5.000,00
8.000,00
8.000,00

IŠĖJO NAUJAS

ŽODYNAS 
DICIONÁRIO 

PORTUGUÊS LITUANO 
LITUANO PORTUGUÊS"

SEGUNDA EDIÇÃO

MŪSUS LIETUVA
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