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LIETUVOS ŽEMĖ

Galime turėti gražiausius namus, ne
aprėpiamus turtus, kalnus auksu ir vi
sokiomis brangenybėmis apkrautus, ga
lime maudytis pinigų lopšyje. Bet vis
kas gali išnykti, nes visur ir viskas turi 
pabaigą. Tačiau žemė buvo ir bus — di
džiausia brangenybė...

Žemė mūsų protėvių, senio Nemuno 
drėkinta ir puošta, pavasarių aksomo ki
limu apjuosta /Baltijos jūros garsiu ban
gų ošimu apdainuota, ežerais ir upėmis 
išvingiuota. Ši žemė puošėsi švelniausiais 
planetos žiedais, kurie dovanoja skam
besį vaidilų kanklėms, garsams — amži
nas meliodijas, spalvoms — neblunkan
čius peizažus. Gėlės — žemėn nukritu
sios ir pražydusios žvaigždės. Ši gintari
nė žemė, nuo amžių Lietuva vadinta. 
Čia nėra kalnų dangų remiančių, čia nė
ra amžiais neištirpstančių ledynų, čia 
nėra verdančių ugniakalnių.

Šią žemą lietuvis pamilo, ją gerbė, sau
gojo ir glamonėjo. Ją akėjo, į ją grūdą 
sėjo, o jos dovanas šimteriopai j kluoną 
dėjo...

Malonūs buvo papročiai, dainos, šo
kiai, muzika .visur skambėjo. Žmogų 
dirbantį praeinantis keleivis sveikino; 
“Padėk Dieve“/ — o atsakymas links
mai skambėjo. Ačiū/ — arba “Dėkui 
Dievui“?

Bet užėjo žiaurūs debesys su audro
mis ir giltinės šmėkla viską užslogino, t 
per jos krūtinę mirties kelią lavonais 
nutiesė, viską išnaikino, sugriovė, išde
gino ir išžudė. Net brangiausią turtą, 
motinėlės išmokytą kalbą, po kojomis 
sutriuškino.

Mūsų broliai ir sesutės buvo medžio
jami, kaip žvėrys miškuose; pagauti, 
kankinami, žudomi ir jų nekalti lavo
nai begėdiškai išguldyti juokdariams. 
O kas liko, vežami užkaituos trauki
niuos, kad žūtų Sibiro tundrose, bei 
Speigračio amžinoje įšaloje ir bado nas
ruose. Niekas negalėjo nei prasižioti...

Verkė tėvas, motina, seneliai, našlai
čiai, verkė visa Lietuva, kad mūsų že
mė jau palaidota. Amžiai ją suterios, 
kraugerių nasruos liks visų užmiršta, 
pasmerkta, nei jos kapo niekas nesuras...

Tad sunkūs ir liūdni Lietuvos kan
čių istorijos lapai, kuriuos niekas jokiais 
žodžiais, nei darbais, jos garbės nesugrą
žins, nepaslėps ir nedrįs skaityti, varty
dami krauju sumirkytus puslapius...

Matyt, kad tauta turi pergyventi

tragiškus ir nežmoniškus įvykius, kad 
galėtų atgimti, sumirgėti, įvairiaspalvė
mis spalvomis, kad imtų jaudinti mū
sų jausmus ir protus.

Jau blaivosi diena, keliasi galiūnai, 
stoja į gretas piliakalnių milžinai, ku
nigaikščių dvasia, rašytojų, poetų, dai
nių,, tėviškės mylėtojų, rankų ir širdžių 
suvienyta meile, stoja prieš išalkusio 
lokio nasrus. Sibiro Kankinių, Viešpa
ties išklausyta malda, jų kūnų palaikus, 
su liūdesiu priima atgimstanti tauta, 
ant kurių pražydės raudoni bijūnai.

Nuo Gedimino bokšto, Aušros Var
tų, Baltijos bangų, kalno Birutės, Vaiž
ganto, Daukanto, Basanavičiaus darbų 
ir Maironio pranašavimų, skamba vie
nodas garsas visos nukankintos tautos. 
Ne ginklo jėga ir karo pabūklais, tik 
užgrūdinta meile, drąsina širdis ir stip

rina protėvių dvasia, iš kapo V. Kudir
kos, skamba šauksmas trimitais, Var
dan tos Lietuvos.

Brangus tautieti-te, kilkime, stoki
me ir atkruskime, su ta pačia dvasia ir 
meile, nors pažvelgti ir padėti į laisvės 
auštantį rytą, kristalinės vazos aplan
kytą žaliąją rūtelę — atgimstančią Tė
vynę. Kad ir mes esam syvai tų pačių 
šaknų, vaikai tos pačios mamos, ir mū
sų širdyse dega meilė Lietuvos.

Ir kas diena rodosi ir švinta aiškesnis 
kelias, iš ašarom nubarstytos lietuvio 
buities, į brangią ir laukiamą laisvą. 
Nes ant Lietuvos žemės, stovi ir laukia 
mūsų Išganytojas, palietęs ranka savo 
pervertą širdį...

Ant. Augustaitis



Atskiro numerio kaina NCz$.2,00
i P. Ameriką oro pastų: 45 Dol.
| tolimus kraštus 75 Dol.
Vieno Numerio GARBĖS LEIDĖJAS NCz i 200,00

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

I.IET
"NOSSA L I T U A N LA"

Metinė prenumerata Brazilijoj: NCz$ 100,00
Prenumerata paprastu pastų j užsienį: 35 DoL
Prenumerata oro paltu šiaurės Amerikoni&LDoL
GARBĖS PRENUMERATORIUS-NCzS. 50,00 -----------------------------------------------
Užuojautos, Sveikinimai ir Skelbimai (Anúncios) mokami už skilties (Coluna) centimetrą: NCz$. 10.00
Straipsnius ir Korespondenciją Redakcija taiso bei tvarko savo nuožiūra.
Pavarde pasirašyti straipsniai nebūtinai išreiškia Redakcijos bei leidėju nuomonę.
čekius, Perlaidas ir administracinius taisius rašyti ANCESCO GAVĖNAS ar PETRAS RUKŠYS var

■M

NR. 4 (2141)

Tuo tarpu baltiečiai toliau spaus , 
Maskvą, iki jie atgaus nepriklausomybę. 
Gorbačiovo ekonominiai grasinimai ne
išgąsdino lietuvių. Aplamai baltiečiai yra 
inteligentiški, gerai išsilavinę ir suma
nus žmonės. Jie neturės didesnių sunku
mų persiorientuoti j laisvą ekonominį ’ 
ūkį ir patraukti Vakarų kapitalą.

Ulo Nugis, Estijos nepriklausomybės 
judėjimo vadovas, kuris lankosi Toronte, 
korespondentui pareiškęs, kad baltiečių 
ti kslas yra atgauti nepri klausomybę dar 
prieš šių metų rudenį. Tikimasi neramu
mų islamo respublikose.

AR VISKAS BAIGTA?
Didžiausias Kanados dienraštis "The 

Toronto Star" sausio 13 d. laidoje iš
spausdino žinomo kanadiečio žurnalis
to Richard Gwyn straipsnį. Jame auto
rius rašo, kad praeitų metų spalio mėne
sį Gorbačiovas tuometiniam Rytų Vo
kietijos vadovui pasakęs: "Tie, kurie nei
gia istoriją, bus nubausti paties gyveni- 

_ _ 99 mo .

Straipsnio autorius toliau klausia, ar 
Gorbačiovas po ilgų ir kankinančių 
svarstymų nenusprendė, kad viskas baig
ta? Ar jis nejsitikino, kad istorija jį išsi
rinko ne reformuoti komunistų partijos, 
nors tai ir mėgino 5-rius metus, bet ją 
panaikinti? Jau taup atsitiko Rytų Eu
ropoj, dabar eilė Sov. Sąjungai? Ar jis 
nejsitikino, kad pirmajam uždaviniui 
atėjo į valdžią per vėlai? Ar jis netapo 
daugiatautinės imperijos vadovu tuo lai
ku, kai ji yra iširimo išvakarėse, taip 
kad prieš 75-rius metus atsitiko Otoma
nų imperijai? . Jos centras liko Turkija, 
o iš Sov. Sąjungos liks Rusija?

(tuos klausimus atsakymas turi būti 
"taip". Viskas baigta (It's all over), ir 
pats Gorbačiovas tai žino.

Kai Vilniuje 200.000 minia šaukė 
laisvės ir nepriklausomybės, tai Gorba
čiovas prisiėmė atsakomybę, kad kiek
vienoje respublikoje gali būti panaikin
tas komunistų partijos monopolis, jis 
davė eigą įvykiams, kurie Rytų Europos 
tautų pavyzdžiu gali kartotis pačioje 
Sov. Sąjungoje. Jis pats pripažino, kad» 
"perestroika" ir "glasnost" neveikia. Pa
žadėjo respublikoms dar negirdėtą eko
nominę ir politinę laisvę.

Esą esame liudininkais, kaip žemyn 
ritasi sovietinė imperija. Jai atsitiks tas 
pats,kas atsitiko britų, prancūzų, portu
galų imperijoms. Bet geriausias pavyzdys 
esąs Otomanų imperija.

Baltiečių nepriklausomybė
Pasak korespondento, Baltijos respu

blikos — Estija, Latvija ir Lietuva — žy
giuoja į nepriklausomybę. Baltiečiai pri
klauso Vakarų Europai. Jie nėra slavai. 
Gorbačiovas beveik desperatiškai įspėjęs

• . ... ... ... rt.» .:.mí 

lietuvius, kad atsiskyrę įpuls j ekonomi
nę balą. Korespondento nuomone, pra
džia gali būti sunki, tačiau jie greitai 
pasiektų suomių ekonominį lygį. Pasta
rieji yra ir maži, ir izoliuoti. Niekas ne
sustabdys baltiečių veržimosi į nepriklau
somybę. Straipsnį baigia šiais žodžiais: 
"Jeigu neriedės tankai, o taip ir bus, tai 
lietuviai ir kiti riedės per Gorbačiovą".

Liko nepaveikti

Gorbačiovo lankymąsi Lietuvoje su
sumavo žurnalistas Bob Mac Donald 
"The Toronto Sun" dienraštyje, sausio 
14 d. laidoje.

Gorbačiovas per tris dienas ir naktis 
lietuvius mokė, piktai į juos žiūrėjo, 
šypsojosi ir grasino. Tačiau nepavyko 
jų paveikti. Tai pirmas Kremliaus vado
vas, kuris apsilankė Lietuvoje ir grįžo 
j Maskvą tuščiomis rankomis. Lietu
viai ir jų vadai pasiryžę nesulaikomai 
siekti nepriklausomybės. Nepaveikė 
lietuvių nei grasinimai, kad jie pražūsią 
ekonomiškai, nei naujas pažadas, kad 
bus išleistas įstatymas, kuriuo remian
tis galės atsiskirti respublikos. Dėl pa
starojo pažado Sąjūdžio vadovas Vy
tautas Landsbergis pareiškęs, kad tai 
propagandos spąstai Lietuvoje ir užsie
nyje naiviems žmonėms, kad jie pati
kėtų, jog sovietinė valdžia yra progresyv 
vi. Legaliai Lietuva nėra Sov. Sąjungos 
dalis. Ją 1940 m. okupavo Raudonoji 
armija. Ji turi pasitraukti iš Lietuvos ir 
leisti jai tapti nepri klausoma valstybe.

Kas toliau?

Partijos konservatoriai gali reikalauti 
jėga sustabdyti baltiečių siekius. Bet 
tada Sov. Sąjunga netektų Vakarų pa
ramos, ir jos ekonomika atsidurtų suiru
tėje. Gorbačiovas turi įtikinti konserva
torius, kad Sov. Sąjunga pati turi siekti 
naujų reformų.

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

Mini-sombrinhas. tipo Italiano e Alemão.

Vicente Vítor Banys Ltda.

Rua Coelho BarradasJ04 V. Prudente Fone: 274-0677 Res.: 2744886

Skambėjo varpai už 
Lietuvos laisvę

Vašingtono Nekaltai Pradėtosios tau
tinėje šventovėje, vietos lietuviams pra
šant, sausio 11, ketvirtadienį, 10,30 
v.r. keturias minutes skambino varpais. 
Paša k šventovės atstovo, "mes norėjo
me išreikšti savo solidarumą Lietuvos 
žmonėms ir jiems parodyti, kad mūsų 
maldos yra su jais, kad remiame jų visas 
viltis ir jų kelią į religinę laisvę". Va
šingtono LB pirm. Audronės’Pakštienės 
žiniomis, varpai už Lietuvos laisvę skam
bėjo ir kitose Vsšingtono šventovėse.

Priėmė lietuvių delegaciją
Sausio 11 d., 10 v.r. Vašingtono lietu

viai, prisidėjus dar estams ir latviams, su
rengė vigiliją prie sovietų ambasados. Po 
vigilijos meldėsi Sv. Mato šventovėje, 
kurioje Mišias atnašavo kun. Warren. Jis 
pasakė ir pamokslą, išreikšdamas solida
rumą lietuvių tautos siekiams.

Lietuvių Bendruomenės delegacija, 
susidedanti iš JAV LB valdybos, vice- 
pirm. visuomeniniams reikalams A.Barz- 
duko, JAV LB darbuotojos A. Baniony
tės ir Vašingtono LB Valdybos pirm. 
A. Pakštienės, netikėtai buvo priimti 
sovietų ambasadoje. Dalyvavo ambasa
dos patarėjas G. Markossovas ir spaudoš 
sekre B. Malachovas.

Delegacija įteikė JAV LB pareiškimą, 
solidarizuojantį su Lietuvos žmonėmis, 
siekiančiais Lietuvos valstybingumo, ir 
1920 m. Lenino taikos sutarties su Lie
tuva kopiją.

Ambasados pareigūnai pareiškę, kad 
prieš lietuvius nebus naudota jėga ar 
ekonominis spaudimas. Viskas bus spren 
džiama derybomis. (LIC) J. A.

"Tėviškės Žiburiai"
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LITUANISTIKOS TYRIMO IR 
STUDIJŲ CENTRAS

L Al -** •
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Tuo tikslu 1982 m. buvo inkorpo
ruotas LTSC. Taryboje yra atstovai iš 
Lietuvos Diplomatinės Tarybos ir pla
čiųjų lietuvių mokslinių bei visuomeni
nių organizacijų. LTSC Seimai priklau
so:

Pasaulio lietuvių archyvas
Žilevičiaus-Kreivėno Lietuvių muzi

kologijos archyvas
Lietuvių medicinos muziejus
LTSC muziejus
Budrio Lietuvių foto archyvas
Pedagoginis lituanistikos institutas
Lietuvių dailiojo meno institutas
Lietuvių istorijos draugija
Jono Dainausko istorijos biblioteka
Tėvų Marijonų biblioteka
LTSC leidykla
Spaudos bendrovė.
1989 m. Darbai: REMIAME LIETU

VĄ

SAUGOJAME LIETUVIŲ
KULTŪRINES VERTYBES

PUOSELĖJAME MOKSLINĘ VEIKLĄ

56th Street & Claremont Avenue 
Chicago, Illinois 60636 USA dr.

LTSC TARYBA
Dr. Adolfas Damušis - pirmininkas, 

Jonas Damauskas — sekretorius, gen. 
konsulas Vaclovas Kleiza, dr. Antanas 
Razma, Ramojus Vaitys, Dr. Bronius 
Vas’kelis, kun. Vaclovas Gutauskas SJ. 
dr. Kazys Ambrozaitis, Česlovas Grince
vičius, Bronius Kviklys, prof. Mečislo
vas Mackevičius, dr. Jonas Račkauskas, 

Robertas Vitas.

LTSC VALDYBA
Dr. Jonas Račkauskas - pirmininkas, 

dr. Robertas Vitas - vicepirmininkas, 
Česlovas Grincevičius - archyvai, Kazy* 
Skaisgirys - muzikologija, Leonardas 
Kerulis - periodika, Rimantas Žemaite 
tis - kartografija dr. Milda Budrienė - 
medicina, Nijolė Mackevičienė — muzie 
jai, Magdalena Stankūnienė - menas, 
Loreta Venclauskienė — muzikologijos 
vicedirektorė, dr. Aldona Juozevičienė 
- medicinos vicedirektorė, Juozas So- 
daitis — muzikologijos archyvas.

LTSC MOKSLINIAI 
BENDRADARBIAI

Dr. Vytautas Vardys, dr. Kazys Ėrin 
gis, dr. Alfonsas Šešplaukis, dr. Vyteu 
tas Skuodis, dr. Saulius Sužiedėlis Ed
vardas Tus kėnis.

PRAŠOME PARAMOS
Čekius galima rašyti "Lithuanian Re

search and Studies Center" vardu. Vis^s 
aukos nurašomos nuo federalinių mokes 
čiu.

LITUANISTIKOS TYRIMO IR STU 
DIJŲ CENTRAS: Lithuanian Research 
and Studies Center, 56th Street and 
Claremont Avenue, Chicago, lliinois 
60636, USA; (312) 434-4545.

(312) 434-4545

Kuriant mokslo ir kultūros vertybes 
būtina sudaryti sąlygas, kad tos verty
bės išliktų amžiams ir kad jomis galėtų 
pasinaudoti ateinančios kartos. Tai lie
čia išeivijoje sukurtas istorines vertybes 
ir kt., kurios anksčiau ar vėliau turės pa
siekti plačiuosius lietuvių tautos sluoks
nius Tėvynėje kaip išeivijos įnašas j ben
drą tautos kultūrą.

Tačiau mūsuose mokslo ir kultūros 
vertybių telkimo ir saugojimo reikalas 
buvo vis antraeilis ar trečiaeilis dalykas. 
Kiti, kartais labai abejotinos vertės ar 
nereikšmingi projektai, šį dalyką nu
stumdavo į pačią paskutinę vietą. Ver
tybių telkimu ir išsaugojimu plačia 
prasme mūsų veiksniai kaip ir nesirūpi
no.

ATENÇÃO tautiniu Šokiu švente
As pessoas interessadas em convidar 

os seus parentes da Lituânia psra o Bra
sil, desejando fazer carta de chamada, 
paraa maiores informações podem falar 
com a secretária do Jornal "Mūsų Lie
tuva", fone: 273.0338.
Rua Juventus, ,28 — Pque, da Moóca. 
2a, 3a e sexta feira das 13 ás 17 horas.

MARAJÓ I9Ô8
AUTO PEÇAS LTDĄ. ’ •

Peças e Latarias para todas 
as marcas de veículos

Rua Marina, 330 - B. Campestre
Sto. André - 09070 - Tel. 454-3100

HAMILTON _VIDEO LIETUVA
Parduodama vaizdajuostėj video cassette 

“ VIIILIETUVIU TAUTINIU ŠOKIU áve 
nté 1988 m. Hamiltone, Kanadoj. Kreįf 
tis i sv. Kazimiero parapiją, Rua Juventi 
28 - Mooca. Tel. 273-0338



KAS TAS DON BOSCO 
IR SALEZIEČIAI?

Sausio 31 yra kunigo šv. JO- ' 
NO BOS KO (itališkai Don Bosco) 
šventė, sutampanti su jo mirties 
metinėmis 1888 metais.

Neturėdami čia nei pajėgų, nei 
prasmės keiti "didele" Don Bos
co šventę, visti k norime priminti 
sau ir tautiečiams kun. Jono Bos- 
ko asmenybę ir besitęsiančius jo 
darbus. Nes jis... dar gyvas, ir pri
mena, kad "Dievas mus siuntė į 
pasaulį... dėt kitų ".

Čia pirmuosius du skyrelius parašė 
kun. Pr. Gavėnas ir a.a. prof. kun. Jonas 
Zeliauskas ( 478.VIII.20)

Ką Saleziečiai gali duoti 
jaunimui?

Šiandien saleziečiai užima pasaulyje 
ypatingą vietą ne tik savo jaunyste (jų 
kongregacija teturi tik šimtą metų), na
rių skaičiumi (virš 18.000), savo gyvy
bingumu (apie 600 novicijų kas metai), 
savo išsiplėtimu (77 valstybėse), bet ir 
svarbiausia savo misija — doriniu ir pro
fesiniu jaunimo auklėjimu.

Kągi jie gali duoti musų laikų jaunir 
mui?
Berniukui moksleiviui,

šiai jaunai, šviesos, žinių, gėrio, erd
vės trokštančiai dvasiai — steigia ir ve
da: pradines mokyklas, vidurines mo
kyklas, mokytojų seminarijas, preky
bos mokyklas, universitetinius kursus.

Berniukui amatininkui,

neretai stingančiam duonos kąsnio, 
dažniausiai atsidūrusiam labai ribotam 
gyvenimo horizonte — steigia ir veda: 
technikos mokyklas, pramonės mokyk
las, amatų mokyklas.

Kaimo berniukui,
norinčiam praskaidrinti savo ateitį 

prie gimtosios žemės — steigia ir veda: 
žemės ūkio mokyklas, žemės ūkio aka
demijas, vakarinius kursus.

Berniukui idealistui,
norinčiam pasišvęsti kitų labui — 

steigia ir veda: kunigų seminarijas, misi
joms pasiruošimo mokyklas, specialias 
amatininkų "seminarijas".

Namų židinį priverstam apleisti 
berniukui,

ar jo visai neturinčiam vargdienėliui 
— steigia ir veda: kolegijas moksleiviams, 
mokyklas-dirbtuves amatininkams.

Gatvės berniukui,
kuriam gręsia didžiausias ištvirkimo 

pavojus — steigia ir veda: kasdienes ir 
šventadienio oratorijas, dieninius ir va
karinius kursus, vasaros kolonijas.
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Lietuviu studentu grupė, kuriai atidarė duris Pizos saleziečiu įstaiga atsidūrusiems 
Italijoje mūsų tautiečiams vos pasibaugusio karo pasėkoje

Mokyklas baigusiam jaunimui,

patekusiam į gyvenimo jurą — steigia 
ir veda: buvusių auklėtinių kuopas, jau
nimo židinius, klubus, knygynus, katali
kų veikimo sekcijas, mokslo bei sporto 
ratelius...

Kiekvienoj šio veikimo šakoj jaunuo
lis ras besišypsantį saleziečio veidą, at
virą širdį, brolišką ranką, sumanų vadą, 
žodžiu — tėvą ir auklėtoją.

Kun. Hermanas Jonas Šulcas 

Užsispyrę Savanoriai
Saleziečiai "Pataisos Namų" vedėjai 

Arėzėj, prie Milano, Italijoje šoko į ug
nį lyg kariškiai, norį užsipelnyti antpe
čius. Pramatė ir apsvarstė visus sunku
mus. Pasirašydami sutartį, Ministerijos 
prašė jiems siųsti ti k 14-15 metų am
žiaus vaikus. Nes jų tikslas — auklėti, o 
ne "daboti". Ir aiškiai pabrėžė: Iš Arė- 
zės neišeis nei vienas, neišmokęs dorai 
užsidirbti duonos. To pasieks darbu, 
molesiu, saleziečių auklėjimo sistema.

Saleziečiai Arėzėj nepasitenkina "už
daryti", stengiasi ir atidaryti. Jie nepasi
lieka su "uždarytaisiais" vien ti k jų sar
gais, bet jie juos seka pedagogišku atsi> 
................................ inr'Misium . i n........ * .......i...... iiiuii.i

COMERCIAL
. BEBIDAS FINAS EM GERAL; NACIONAIS E ESTRANGEIRAS

\ f W,SK,ES " CHAMPANHES - CONHAQUES • LICORES - AGUARDENTES
CERVEJAS - REFRIGERANTES - SUCOS - AGUAS MINERAIS • ETC.

0 ACEITAM-SE ENCOMENDAS PARA'FESTAS EM GERAL
V^V^CASAMENTOS, BATIZADOS, ANIVERSÁRIOS. CONFRATERNIZAÇÕES, ETC.

PROGRAME SUA FESTA E 
DEIXE AS BEBIDAS SOB NOSSA RESPONSABILIDADE.

__________ Rua Manaiáa, 7 - CEP ejuo - Fone; 215-6227 - Vila Žolina ■ S. Ftulo____________
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davimu. Auklėtojas kartu su jais dirba, 
žaidžia, dainuoja, vaidina, rodo kiną, 
meldžiasi. Tam pačiam miegamajam 
kambary, - tik plonu užtiesalu atskir
tas, - guli ir auklėtojas salezietis.

Kas ypač nauja šiandieninėj aplinkoj, 
tai šypsena, kurios pirmiau visai nebuvo.

Vaikai išalkę jf vilkai meilės, ištroškę 
kaip tyrų smėlis švelnumo, pradeda kop
ti civilinio gyvenimo laiptais. Kopia 
ypač darbu.

- Ką tu vei ki? - pa klauskit vieno.
- Esu stalius.
-Otų?
— Mūrininkas.
-0 tu?
- Mechanikas.
- O tu?
- Aš... laukiu išdygstant pupelių, ku< 

rių neseniai pasėjau...

Kun. Kazimieras Budavičius

475. VI.2)
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GAL JAU ILGESNIAM LA (UI...
Šniokšdamas, dūmus ir k' Ietis 

spjaudydamas, garyežys pritr . pago
nę virtinę prie perono, Pranui Krūt 
nėję širdis kaip kalvio kūjis kalė: Tėtu 
parvažiavo.

Iš vagono išlipusio vyriškio jis nepa
žino. Bet, mamos už rankos traukiamas, 
prie jo bėgo. Apkabino Varnj mar a ir 
balsu pravirko.

“Neverk, nereikia... Ką jau čia...“ — 
Bet ir paties Varnio balsas virpėjo, ir 
akyse perlai žibėjo.

“Ar čia tas musei Pranukas? “ — lyg 
nustebęs paklausė jis žmoną. Jinai, per 
ašaras šypsodamasi, linktelėjo galva.

Siekė Pranukas tėvui ranką bučiuoti, 
bet tas pakėlė sūnų nuo žemės ir prisis
paudė prie krūtinės. Kai jį vėl ant žemės 
statė, žiponėlio saga už kažko užsikabi
no. Tai buvo laikrodžio grandinė, — sto
ra, sunki, auksinė.

Lyg norėjo Varnas dar ką sakyti, bet 
staiga pradėjo kosėti ir vos kvapą beat- 
gavo.

Taip, Varnys grįžo iš Amerikos. Parsi- 
vežė/ir džiovą ir laikrodį...

Nepalengvėjo Varnienės dienos. Vyro 
sveikata negerėjo. Dirbo mpteris, dirbo 
ir visi trys vaikai. Žiemomis lankęs pra
dinę mokyklą ir ją baigęs, Pranukas 
troško aukštesnio mokslo.

Jau ketvirtą klasę baigusį ir vasarai 
parvažiavusi Pranuką stotyje pasitiko 
tėvas. Lėtai abu grįžo į namus. Tėvas _ 
kas keli žingsniai sustodavo ir sunkiai 
kvėpuodavo.

“Pranuk, tu jau vyras. Mudu galime 
vyriškai pasikalbėti — Tu pats matai, 
kad mano dienos jau suskaitytos — bai
giasi“. Suvirpėjo tėvo balsas ir sunkiai 
seilę nurijo. “Pranuk, kai manęs juu ne
bus, tu mamai padėk... Ji tave taip my
li... O šis mano laikrodis tau...“

“Tėveli, — skaudžiu balsu sušuko 
Pranukas, — ką tu kalbi? . Čia tavo lai
krodis ir tu jį dar ilgai nešiosi“.

“Ne, Pranu k, jau neilgai...“
Rudenį Pranukas vėl išvažiavo į gim-

RESERVE O SEU LUGAR NA EXCURSÃO “VILNIUS 90“ AGORA 

EM 1990, no dia 24 de junho,voaremos rumo a LITUÂNIA paša ver

FESTIVAL DE DANÇAS E CANÇÕES 
(realizado a cada 5 anos) 

e na mesma ocasião visitaremos os parentes.

informações: CETEMAR — Turismo e Passagens Ltda.
Fone:Dr. Vignola 258-5955

Aleksandras Boguslauskas 241-2831
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Vieną lietingą vakarą grįžusi Varnie
nė rado Varnį prėe stalo sukniubusį. Iš
sigandusi paguldė vyrą lovon ir pama
čiusi, kad tas vos bepajudina akis, užde
gė žvakę ir įspraudė ją tarp beveik bejė
gių pirštu. Varnys paskutinį kartą atsi
dusęs, sušnibždėjo: “Laikrodį Pranukui... 
ir užgęso.

Kai liūdnas laiškas pasiekė Pranuką, 
tėvas jc.u gulėjo kapinaitėse. Vaikštinė
jo vaikinas kelias dienas kaip ne savas, 
iš vaizduotės tėvo veidas nenyko...

Slinko dienos, savaitės, metai...
Varnienė pardavė auksinį laikrodį sū

nui mokslus tęsti — reikėjo pinigų, bet 
užtai turėjo nebe Pranuką, bet Praną 
Varnį. Tikėjosi Varnienė nor prieš mir
tį pailsėti.

Pranas jau sekretorius apskrities vai
dyboje. Kai užplūdo kraštą raudonoji 
pabaisa, tarp kitų ir Pranas buvo apšauk
tas liaudies priešu, ir jis vos bespėjo pa
sislėpti pas toiimą motinos giminaitį, 
kur jo niekas nepažinojo.

Visų gyvenimo smūgių nepajėgdama 
pernešti, nustojo plakusi Varnienės šir
dis. Ant jos sustyrusio veido blizgėjo 
ašaros.

Vasarą, vis dar nesurasdami Prano, 
rusai išvežė jo brolį Antaną ir seserį 
Oną...

Vokiečiams užėjus grįžo Pranas j tė
viškę. Radęs tuščius namus nuėjo j ka
pines tėvo aplankyti. Čia jau rado du 
kapu; veidu pradėjo riedėti ašaros, o 
ranka mėšlungiškai spaudė diržo sagtį.

Vokiečiai pradėjo trauktis. Krašte 
jautėsi nerimas ir baimė.

Fronui prie Lietuvos priartėjus, ku
rie galėjo, bėgo. Varnį, kartu su būriu , 
kitų žmonių, vokiečiai nuvarė prieštan2 
kinio griovio kasti. Rusai pralaužė fron
tą ir taip jiems darbo nebaigus, vokiečiai 
juos išvežė į Vokietiją.

Kai frontas vakaruose braškėjo ir pa
guliau visai sutrupėjo, Varnys sulaukė 
amerikiečius. Nusipirko kišeninį laikro
dį.

Vieną rytą, nuvežęs pieno į pieninę, 
pamatė ten keistai apsirengusius žmo
nes. Tai buvo rusai karo belaisviai, ku
rie laukė ką nors apiplėšti. Pamatę Var- 

nį su tokiu dideliu kišeniniu laikrodžiu, 
atėmė„ir džiaugdamiesi sakė: “Grįžę j 
Rusiją iš jo tris padarysim“. Taip ir Pra
nas liko be laikrodžio kol atsidūrė anoj 
Atlanto pusėj. Ten, kaip ir tėvas nusipir 
ko gerą auksinį laikrodį.

Praradęs tėvus, brolį, seserį ir atsidū
ręs Amerikoj, Pranas neužilgo buvo pa
imtas kariuomenėn ir išsiųstas su avia
cijos eskvadrile į Korėją. Oro kautynėse 
Varnys numužė. tris rusiškus MIG'us. 
Jo lėktuvas buvo peršautas ir jis nusilei
di parašiutu j priešo užnugarį. Buvo su
gautas ir paimtas į nelaisvą; žiaurūs ko
rėjiečiai auksinį laikrodį tuojaus pat 
atėmė.

Po paliaubų, smarkiai komunistų 
kankintas, Varnys grįžo į Ameriką. Ir 
dar kartą teko jam įsigyti laikrodį, 
greičiausiai, jau ilgesniam laikui...

Vyturys

ATGIMSTANČIAI LIETUVAI
Naktis kančių siaubinga 
į praeitį nuėjo...
Tėvyne, būk laiminga — 
Nebijom prispaudėjų.

Skaistesnė mums jau šviečia, 
Ne juodo melo saulė, 
Gyvent ir dirbti kviečia 
Naujų vilčių pasauly.

Palaimink, Visagali,
Mūs laisvės žygio ryžtą, 
į tiek žudytą šalį 
Jos priešai tenegrįžta.

Jadvyga VHeinskaitė 
Rumšiškės

SU KALĖDŲ SENELIU 
SUS!LYGI NT NEGALIU
Jisai net gimė
Su barzda
Ir nepasensta
Niekada.

O aš, bebarzdis,
Nežinau,
Kodėl, vos gimęs,
Pasenau.

Matau aplinkui 
Daug barzdų, 
Ir visos jaunos — 
Net graudu.

V” . -Į*

Perkūne, dieve,
Tu didus,
Puošei barzdom
Tautos vadus.

Ko į mane
Žvelgei kreivai?
Ko man barzdos neprisiuvai?

Balys Pavasaris



DU GARSŪS BROLIAI PERKUMAI
Kun. Antanas Pėrkumas gimė 1909 

metais, kovo 27 dieną, Kadagynų kai
me, Darbėnų valsčiuje, Kretingos apskri
tyje. Jis mirė 1986 metais sausio 31 
dieną, Caracas, Venezueloje.

Kun. Antano jaunesnis brolis - Pe
tras Pėrkumas gimė 1917 metais balan
džio 28 dieną, berods paskutinis iš 9 
vaikų šeimoje. Jis mirė 1937 metais sau 
šio 12 dieną, Torino mieste, Italijoje

Atidžiau žvilgterėjus j dviejų garsių 
brolių gimimo metines, paaiškėja, kad 
jie gimė vieno mėnesio laikui (kovo 
balandžio) atstume, o amžinybei dan 
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7 4 C I R l A S A R I O l 6 Č ' 4 P 4 Igui gimė to paties sausio mėnesio, vos
tik 19 dienų skirtumu.

Išeina, kad tas keturias svarias meti
nes galima lengvai sujungti į vieną 
sausio 31 dieną; tai diena, kurioje ir 
pats šventasis Jonas Bos ko, 1 888 metais 
gimė laimingai amžinybei.

Dr. Vytautas Dambrava, savo "Šir
dies Giesmėje Petruku i" rašo:

"Brazilijoje lietuvių saleziečių gražiai 
išleistoje Petro P^rkumo biografijoje yra 
lyginamos dvi gimtinės, turėjusios Ka
talikų Bažnyčiai didelės svarbos.

Petru kas Perku m as

I GHOPPERIÀ
Į MiE5GOH@PP 
g CHOPP — PlZZAQUEI JOS - FRIOS 2
g RESERVAS PARA FESTAS - MUSICA AO VIVO |
I Rúa SOL ON 1062 - Bom Retiro - Tel. 223-2333 , g

Rašoma, jog Italijoj niekas gero nelau
kė iš mažyčio kaimelio - BECCHI, o 
iš jo kilo šventasis Jonas Bosco (Bosko).

Ir niekas nieko nesitikėjo iš smulku
čio Kadagynų kaimo Lietuvos Žemaiti
joje. O jis davė Venezuela! buvusį Kini
jos misionierių, kunigą Antaną Pėrku- 
mą, o taip pat dangaus džiaugsmui ir • 
musų garbei, ir jauniausią jo brolį Petrą, 
arba Petriuką, kaip daugeliui patinka 
jį vadinti.

Jis, vos spėjęs baigti keturis pradžios 
mokyklos skyrius, išskubėjo tolimon 
ItaTijon tapti Šventojo Don Bosko sū
num, kad ten per puspenktų metų tar
pą užkariautų saleziečių širdis, o sau lai
mėtų dangų. Petriukas buvo vienas tų 
laimingųjų, galėjęs Dievui grąžinti nesu
teptą krikšto drabužėlį"'.

Buvęs Petro Pdrkūmo mokytojas, 
kun. Igino Muraro, drauge su įstaigos 
direktorium, kun. Antanu Toigo, para
šė pirmą Petro biografiją, dabar įvairiom 
kalbom, plačiai pagarsėjusią visame sale- 
zietiškame pasaulyje.

19-metisbPetras šiandien laikomas 
"Lietuvių Domukas Savio", kuris dar 
penkiolikos metų nepasiekęs, pribren
do amžinybei, o dabar susilaukė net al
toriaus garbės.

Kaip popiežius Jonas XXIII, taip ir 
Petriukas linksmai laukė mirties, nė 
kiek neabejodamas, kad jis eisiąs į dan
gų.

Rašydamas paskutinį laišką j Kiniją, 

broliui klierikui Antanui, Petriukas sa 
kęs: "Maniau prašyti vyresniųjų kad 
man leistų tau pasiūti sutaną, bet tur 
būt, dėl sveikatos nebegalėsiu Tau ją 
pasiūsiu danguje?5

Jei kas Petriuko gyvenimą vadintų 
paprastu, tai galima pridėti, kad tame 
paprastume jis buvo nepaprastai didin 
gas ir savo šventume daugeliui nepasie
kiamas, ar tai būtų atsidavimas pareigai, 
ar pagarba ir klusnumas vyresniem, ar 
giliai įprasminta kentėjimų dvasia, ir ga
liausiai jo negęstanti meilė Viešpačiui.

Todėl jau šiandien iš bažnyčių vitra 
žų, spinduliuoja jo atvaizdas.

Todėl kunigai ir broliai-koadjutoriai 
saleziečiai prašo jo globos ir užtarimo 
pas Aukščiausiąjį.

Peržvelgę jo trumputį žemišką, bet 
dangaus žemčiūgais nusagstytą gyvenimą 
mes galime kartoti su giliu įsitikinimu, 
ką saleziečiai sakė Petriukui sutikus sese 
lę mirtį, užmerkiančią akis žemei ir atve 
riančią amžinai dangaus laimei:

"Petriukas yra tikrai šventasis"
KPU

ŠIUOLAIKINIAI IR LAUKINIAI
Kas iš to, kad nauji metai, 
Jei seni ant kojų batai, 
Jei ir kojos vis trepsena 
Pupų Dėdės polką seną,

Lyg nebūtų džiunglių šokių
Ir jų muzikų visokių,
Lyg lietuviai būt laukiniai,
Lyg nebūtų šiuolaikiniai?

Balys Pavasaris
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MŪSŲ žiri

SVEČIAS IS LIETUVOS
Ir šv. Kazimiero parapija susilaukė 

svečio iš Lietuvos. Sausio 29, kaip tik 
ant kun. Jono Bosco šventės, atskrido 
kun. Jonas Žemaitis, salezietis, Rumšiš
kių klebonas. Tai paskutinis iš prieška
rinės laidos saleziečių susiformavusių 
Italijoj ir visą laiką gyvenęs Lietuvoj. 
Atvažiavęs ne tik apsilankyti ir pailsėti, 
bet ir pasitarti...

S A USIO 31 S VEČIAS A TŠ VENTĖ
S A V O 86 GIMTADIENI

PASAULIO LIETUVIU ŽURNALISTU 
FORUMAS

ML-vos sausio 18 d. numery Lithua
nian Journaliste Union kreipimasis "Ger
biamas tautieti ir kolega" buvo LIETU
VOS ŽURNALISTU SĄJUNGOS pirmi
ninko, Domo Šniukos, iš "Lietuvos Ra
dijo ir Televizijos" kreipimasis Prano 
Gavėno adresu, Rua Juventus, 28, São 
Paulo, su kvietimu dalyvauti numaty
tam Lietuvos Žurnalistų Forume-Suva- 
žiavime. Pasaulio lietuvių žurnalistų 
forumas turėtų vykti šiais metais, birže
lio pabaigoj-liepos pradžioj "amžinojo
je musų sostinėje Vilniuje vienu metu 
su garsiąja Lietuvos dainų ir šokių šven
te".

Ar Brazilijoje yra koks lietuvis žur
nalistas?

Ar Brazilijos lietuvių kolonija randa 
reikalą kam nors tenai dalyvauti? ...

MUSŲ LI ETUVA

DON BOSCO JUVENTUS KLUBE
Sausio 31 yra liturginė šv. kun. Jono 

?osko (Don Bosco) diena. Praėjusį sek- 
m idienį Don Bosco buvo paminėtas šv. 
Kazimiero parapijos pamaldose ir klube 
Juventus, čia sekmadieniais 11 vai. klu
bo koplyčioje laiko Mišias kun. Pr. Ga
vėnas.

Jau '88 metais, minint Don Bosco 
šimtmeti, klubo vadovybė išsitarė: "Don 
Boskui visos Juventus durys atviros".

Praėjusį sekmadienį, švenčiant Don 
Bosco dieną Juventus klube, dalyvavo 
Bom Conselho parapijos choras (nors 
nepilnas), ir taip traukė - net kelias lo
tyniškas - giesmes, kad, rodėsi, net ko
plyčios stogas (nors cementinis) virpėjo.

Ir pasisiūlė: "Kada tik reikės... Di
džiausias malonumas čia giedot".

Tad ir galvojama: Švento Kazimiero 
šventę (kovo 4, sekmadienį), plačiai pa
skelbti visam Juventus klube.

PREMIJA DAILININKEI
Dailininkė Stasė Steponaitienė 1989 

metų pavasarinėje gėlių meno parodoje 
Santupse "Galeria Prizma" gavo sidab
ro medalį už tapybą "Gėlės skęsta van
denyje".

Musų įmantriai dailininkei sveikini- , 
mai ir linkėjimai vis kilti augštyn meno 
srity.

UŽSIMOKĖJO UŽ "ML"
Arūnas STEPONAITIS_ NCz.500,00
Julia Joteikaitė GALVAONCz.300,00
Vytautas BENDŽIUS NCz.200,00
Ona STOPKA NCz.100,00
Jonas SI LICKAS NCz.250,00
Petronėlė MlELDAŽYS NCz.250,00

KULTŪRINIS KAZIMIERINIS 
FONDAS

Julija Joteikaitė Galvão
a.a. Onos Rutkauskienės atm...........

..................... USA $.10,00

2J______ ;_____ 1
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VESTUVĖS LITUANIKOJE

Sausio 27 d. Alfonso ir Rozos Petrai
čių sodyboje jų jaunesnioji duktė Irutė 
susituokė su Payan Crews iš Anglijos. 
Jaunieji susipažino Anglijoje ir ten civi
liai vedė, o bažnytinės apeigos įvyko 
Brazilijoje gyvenančių artimųjų tarpe 
su jaunojo giminėmis, atvykusiais iš An
glijos. Apie 80 svečių apsupo prie alto
riaus stovinčius Irutę ir Payan, trimis 
kalbomis apeigoms vadovavo kun. A. 
Saulaitis, dalyvavo ir šv. Kazimiero para
pijos klebonas kun. Pr. Gavėnas.

Savo santuokos apeigoms jaunieji pa
rinko skaitinius iš Giesmių giesmės, Laiš
ko korintiečiams apie ištvermingą mei
lę ir Mato evangelijos Palaiminimus. Ves
tuvių vaišės tęsėsi visą dieną, kuri buvo 
saulėta ir graži. Jaunieji bei jaunojo gi
minės dar keletą savaičių viešės Brazili
joje. Payan yra Hastings savivaldybės * 
tarnautojas, Irutė dirba ten pat senelių 
prieglaudoje.

Ilgiausių metų ir Viešpaties palaimos.

MŪSŲ LIETUVOS PRENUMERATĄ 
GALIMA UŽSIMOKĖTI TAIP PAT V. 
ZELINOS PARAPIJOS KLEBONIJOJ.

CURSO LITUANO - Fone: 273-0338
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MUSŲ ŽINIOS

A r kas nepažįsta
T. A n tano S A ULAIČ1O?
Čia ir jo chronika

ay»»»»*» i -
siems ir bibliotekoms užsakyti lietuviš
kus žurnalus bei laikraščius, leidžiamus 
įvairiose pasaulio šalyse. Kur įmanoma, 
į Vilniaus universiteto ir kitas bibliote
kas siunčiami leidinių komplektai, ypač 
kad užsienyje leistos knygos bei periodi
nė spauda plačiau Lietuvos žmonėms 
prieinama — gali ateiti paskaityti.

Lietuvoje domimasi išeivių gyvenimu 
bei veikla, o Brazilijos lietuvius atspin
di "Mūsų Lietuva". Todėl "Mūsų Lietu
vos" redakcija ir administracija kviečia’ 
skaitytojus ML užsakyti savo giminėmą 
Lietuvoje. Taip pat galima užmokėti už 
ML, siunčiamą į Vilniaus universitetą, 
Kauno seminariją ir kitas svarbias įstai
gas. Dėl prenumeratos bei persiuntimo 
mokesčio kreiptis į ML administraciją.

lá vakarinių programų ypatingai sėk
mingai praėjo talentų vakaras, kuriame 
kiekvienas turėjo pasirodyti. Susikaupi
mo dieną ėjo klausimų takeliu, o Mišios 
buvo skirtos Susitaikymo sakramentui. 
Skautai vyčiai ir vyresnieji įrengė sudėtin
gą kliūčių takelį, o paskutinį vakarą bu
vo mišrainės vaišės — luau.

"Lietuvos atgimimo" stovykla pasiun
tė sveikinimą Lietuvos skautams ir išei
vijos skautų vadovybei. Sekmadienio 
Mišiose, kurias laikė kun. A. Saulaitis, 
dalyvavo ir Lituanikoje atostogaujan
čios Šeimos, o po Mišių srovy kiauto jai 
jaunavedžius Irutę Petraitytę ir Payan 
Crews palinksmino daina "Linksmumas 
eina per girias". Šie yra 16-ti Palangos 
vieneto gyvavimo metai.

CURITIBA, PR.
Onutės Petraitytė.s ir Sergio Liblikų 

vaikai Paulius ir Laima neseniai dalyva
vo Brazilijos skautų tautinėje stovyklo
je Porto Alegre su 7000 stovyklautojų. 
Abu tėvai taip pat įsijungė j skautų gru
pės veiklą. Sergio Liblik yra tos grupės 
pirmininkas. Keletą dienų padraugavo 
"Palangos" skautų stovykloje Lituani
koje.

MOINHO VELHO
Mario Jorge Šimkūnas savo namuo

se Kalėdoms buvo įrengęs 10 kv. metrų 
prakartėlę su 600 šviesų ir 120 statulė
lių, išdėstytų tarp kalnelių, ežerų, me
džių.

ML Į LIETUVĄ
Palengvėjus pašto sąlygoms į Lietu

vą, išeivijos lietuviai pradėjo artimie-

PARDUODAM E

LIPINĖLIUS
ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJ

"LIETUVOS ATGIMIMO" STOVYKLA
Sausio 20 — 28 d. Lituanikos stovyk

lavietėje vyko skautų ir skaučių stovyk
la, pavadinta "Lietuvos atgimimas" — 
stovyklos vėliavoje nupiešta tekanti sau
lė, matoma ir Lietuvos Persitvarkymo 
Sąjūdžio simbolyje. Stovyklai vadovavo 
ps. Eugenija Bacevičienė, talkinama Jur
gio Prakapo, Marcijos Pavilonytės, Kla- 
risės Bacevičiūtės ir kitų. Nors maudy
mosi baseinas buvo dėl perdegusio varik
lio uždarytas, 32 stovyklautojai smagiai 
išbuvo visą savaitę, o nuo penktadienio • • • / I • • w a 1

VASARIO MĖNESIO GIMTADIENIAI

Sveikiname savo narius, kurie šven
čia gimtadieni šį mėnesį ir linkime daug 
sėkmės.
01 — Alexandra Olga Marchj 
02 - Helena Buitvidas Kublickas 
03 — Willy Ambrozevičius 
03 — Janete Jakatanvisky 
05 — Cislava Greičius Pereira 
07 — Anizim Popic 
08 — João Šermukšnis
09 — Aparecida Craveiro Daniliauskas 

prisijungė daugiau; iš viso uždaryme bu- 09 - Helena Schmidt Bratkauskis 
vo 43 asmenys.

Virtuve rūpinosi Arletė Silickaitė Di
lienė, Vilma Simonytė Leyton, Silvija . 
Bendoraitytė ir Tadeu Machadai. Sto
vyklautojai gyveno pikniko name ir pa
lapinėse, kaip paprastai. Įžodžiui ruošė
si ir j skautiškas eiles įsijungė 7 paukšty
tės, 5 vilkiukai, 3 skautai ir skautės, 4 
prityrusieji skautai ir skautės. Taip pat 
įsigijo pirmosios pagalbos ir kitas specia
lybes.

■ MŪSŲ LIETUVOS PRENUMERATĄ 
GALIMA UŽSIMOKĖTI TAIP PAT V 
ZELINOS PARAPIJOS KLEBONIJOJ.

12 - Francisco Sat kūnas
12 — Alfonsas Kublickas
14 — Anita Pratali
15 — Odair Jeremias Colella
16 — Eugenia Reuba
18 - Alda M. Garško Martins Pinheiro
21 - Algimantas Saldys
22 - Renato Vaičiūnas
23 - Arlete Bumblis de Abreu Carvalho
24 ~ Algirdas Šukys
25 — Elaine R. Papais Ambrozevičius
26 — Carlos Roberto Garcia
27 - Casimiro Ambrozevičius

Sąjungos-Alianęa 
Valdyba
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