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1991 m. Kalėdos

MIELI BROLIAI, SESĖS KRISTUJE

Po ilgų vergijos metų, atgavę religinę 
laisvę valstybinę nepriklausomybę, 
dėkingomis širdimis, viltingai žvelgdami 
i ateitį, švenčiame šių metų Kalėdas - 
Kristaus gimtadieni

Gražia ir giliai prasminga lietuviška- 
krikščioniška tradicija jas pradedame 
švęsti šeimoje, prie kūčių stalo dalinda* 
miesi meilę, susitaikinimą ir vienybę 
simbolizuojančia plotkele.

Kalėdos, Dievo su žmonija ir žmonių 
susitaikinimo šventė negalėjo turėti pras
mingesnių išvakarių, kaip lietuviškos 
kūčios "Jei neši dovaną prie altoriaus, 
sako Kristus, ir ten prisimeni, jog tavo 
brolis turi šj tą prieš tave, palik savo at- 
našą tenai prie altoriaus, eik pirmiau 
susitaikink su broliu ir tik tada sugrįžęs, 
aukok savo dovaną". (Mt.5-23).

Vykdydami šį Kristaus įsakymą, 
prieš einant į Bernelių mišias pagarbin
ti mūsų Išganytoju ir Broliu tapusio 
Dievo Sūnaus, mes pirmiausiai apglėbia
me vienas kitą, atsiprašome ir atleidžia
me metų bėgyje patirtas skriaudas ir ne
susipratimus, pamirštame skirtingas 
ideologines ir politines pažiūras, priima
me vienas kitą tokiais kaip esame. Tik . 
tada, susitaikę tarpusavyje, mes skuba
me į bažnyčias, nešame Dievui pagarbi
nimo, padėkos ir geros valios atnašą — 
nuoširdų pasiryžimą vieningai darbuo
tis dėl šviesesnės savo pačių, tautos bei 
visos žmonijos ateities. Prie Kūčių stalo 
sėdame ne vien kaip paskiros šeimos, 
susitaikinimo vakarienėje dalyvaujame 
visa tauta: gyveną tėvynėje ir po visą 
pasaulį išsisklaidę.jos vaikai. Ilgi vergijos, 
melo ir smurto metai šeimo^ir tautos 
gyvenime yra palikę daug dar neužgydy- 
tų žaizdų, reikalingų išganingos Kalėdų 
malonės, nešančios meilę, kur viešpatau
ja neapykanta; atleidimą — kur įžeidi
mas; šviesią viltį — kur neviltis.

Daug laimingų, džiugių ir kartais 
skaudžių momentų išgyvenome pasku
tiniais metais: Vingio parko stebuklą, 
Baltijos kelią, kovo 11-tąją, sausio 13- 
tosios naktį bei rugpiūčio 18-21-os die
nos; Lietuvos trispalvės iškėlimą Jung
tinių Tautų vėliavų parke rugsėjo 17-tą- 
ją. Už šias ir kitas akimirkas dėkosime 
Tautų Tėvui ir į mūsų žmonių gyveni
mą įsijungusiam, mūsų likimu besidali
jančiam Jo Sūnui Jėzui Kristui, kuris 
prieš 2000 metų savo pirmuoju atėjimu

Dail. Irenos Paceviciūtės sukurtas paveikslas 
lietuviškame stiliuje “Užgimimas”

išsklaidė pasaulį slėgusią nežinios tamsy
bę, suteikė amžino gyvenimo viltį.

Dabar mūsų dienose savo nuolatine 
malonės veikla . is plečia savo taikos ir 
meilės karalystę, savo paslaptinga Ap
vaizdos ranka paversdamas niekais pik
tųjų sumanymus. Šią Kalėdų dieną mū-. 
sy ypatinga padėka Taikos Karaliui bus 
už naująjį Dovydą -- Landsbergį, už jam 
suteiktą mesvyruojantį tikėjimą j tie
sos pergalę ir už tuos aštuonis girtus 
"Sąjungos gelbėtojus", Dievo Apvaiz
dos panaudotus galutinam blogio impe
rijos sutriuškinimui.

Dievo Apvaizdos paslaptingame vei
kime atgavome laisvę ir valstybinę ne
priklausomybę. Sužavėjome pasaulį tau
tiniu susiklausimu ir tikėjimu, kad tie
sa ir teisingumas yra galingesni už tan
kus ir vies’pataujantj melą. Su nepapras
tu dėmesiu klausėsi Jungtinių Tautų 
asamblėja Aukščiausiosios Tarybos pir
mininko Vytauto Landsbergio: "...nors 
matėm, kaip išsigimstama ir nusikalsta
ma, kaip šimtams tūkstančių gali būti 
atimama gyvybė arba tėvynė — mūsų 
žmonių širdyse neužgesinamai ruseno 
tikėjimas galutiniu teisingumu". I jo 
kvietimą dora ir teisingumu pagrįsti 
tautų santykius — "Jeigu žmogus nori 
gyventi dorai, tad kodėl negali būti do 
ros politikos? " — tautų šeimos atstovi 
atsakė entuziastiškai, ilgu plojimu.

Doros ir teisingumo žmonija tikisi 
ir laukia ne vien iš pasaulio vadovų, bet 
ir iš kiekvieno mūsų. Vakarų pasaulis 
kenčia ir ilgisi išsivadavimo iš korupci
jos, hedonizmo ir seksualinio palaidumo. 
Mūsų tauta, nors ir išsivadavo iš sovieti
nės vergijos, bet tebevargsta nuo suluo 
šintos darbo etikos, nuo kaip grybų pri 
dygusių seksualinių video salionų ir per 
spaudą propaguojamos pornografijos, 
nuo vedybinės neištikimybės, negimusių 
kūdikių žudimo ir savižudybių.

Washingtone spalio 13 Amerikos tau 
tinėje šventovėje minint Šiluvos Marijos 
koplyčios 25 metų dedikacijos sukaktį, 
vysk. Sigitas Tamkevičius kvietė tikin
čiuosius dėkoti už tris stebuklus - per 
50 metų išlaikytą ištikimybę Dievui ir 
tėvynei, už tautos prisikėlimą ir valstybi
nės nepriklausomybės atgavimą. Jis pra
šė, kad melstume dar vieno - prisikėli
mo iš ekonominės ir dvasinės bedugnės.

Malda, visuomenine veikla ir materia
line parama gelbėjome tautai jos vergijos 
metuose, prisidėjome prie išmeldimo tų 
trijų stebuklų. Malda, profesine ir techni
ne pagalba bei krikščioniško gyvenimo 
pavyzdžiu padėkime tautai susilaukti ir 
šio ketvirtojo. "Lietuva laukia iš išeivijos, 
kalbėjo vysk. J. Žemaitis Chicagoje, pa
tyrusių jaunimo organizacijų vadovų 
ruošti ideologinio auklėjimo stovyklas, 

jaukia religinių - ideologinių knygų, tau-
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ŽYDAI KOVOJE*UŽ LIETUVĄ
t 

Nusikalstamas režimas, kuris nenori nu
eiti nuo scenos. Apie jį rašo Kanadon 
atvykęs Lietuvos pilietis.

Po Lietuvos okupacijos 1940 m. ir 
valstybingumo praradimo Lietuvoje 
buvo numalšintos visos nacionalinės 
laisvės tiek lietuvių, tiek ir mano, žydų, 
tautos. Mano karta praktiškai neturėjo 
galimybės mokytis savos kalbos, lanky
ti savas mokyklas, steigti organizacijas. 
Todėl j lietuvių kovą dėl Lietuvos ne
priklausomybės mes sudedame ir mū
sų tautos atgimimo viltį. Lietuvos sąjū
džio vadovavimą šiai kovai aš iš karto 
aktyviai palaikiau. Pasirašiau daugelį 
kolektyvinių dokumentų, tokių kaip 
neimti lietuvių jaunuolių j sovietinę ka
riuomenę, lietuvių kalbą laikyti valsty
bine ir daug kitokių.

Aš buvau vienas pirmųjų steigėjų 
“Makabi“ žydų klubo, kuris veikė Lie
tuvoje iki 1940 m. okupacijos. Mūsų 
klubas buvo atsteigtas naujais pagrin
dais. Lietuvos valdžia mus labai palaikė 
ir mums padėjo. Kanados “Makabi“ 
prezidentas Sidney Greenberg, gyvenan
tis Toronte, lankėsi Vilniuje 1989 m., 
kur mes ir aptarėme Lietuvos dalyvavi
mą Makabiadoje Izraelyje. Tų pačių me
tų liepos mėnesį ir buvo nešama pirmą 

kia praktinių patarimų, kaip atstatyti su
luošintą tautos moralę.

Džiugaus Kristaus gimtadienio ir viltin
gų, Dievo laiminamų, Naujųjų Metų lin
kiu visiems, gyvenantiems laisvę ir valsty
binę nepriklausomybę atgavusioje tėvy
nėje ir čia išeivijoje.

Rua Juventus, 28 - Parque da Moóca 
03124 SÃO PAULO.- SP. - BRASIL 
Diretor Resp. VYTAUTAS BACEVIČIUS 
Administrador: PETRAS RUKŠYS 
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kartę Lietuvos vėliava šiame renginyje.
1990 m. Lietuva taip pat dalyvavo Ma
kabiadoje Amerikoje.

Mes labai džiaugėmės, kad pagaliau 
artėja sovietinio režimo paskutinė valan
da ir matėme savo ateitį lietuvių tautos 
atgimime. Bet 1991 m. sausio 13, tą kru
vinąjį sekmadienį, sovietinis režimas sto
jo j savo paskutinę kovą.

Tą lemtingą naktį aš buvau tarpe tų, 
kurie susiėmę rankomis gynė televizijos 
ir radijo centrą. Įjungtais žibintais priva
lai vo kolona karinių sunkiųjų mašinų. 
Tankai pradėjo traiškyti lengvąsias maši
nas, kurios buvo sustatytos kaip kliūtis. 
Pasirodė desantininkai. Be jokio perspė
jimo jie puolė taikius žmones ir pradėjo 
mušti šautuvų buožėmis. Pasigirdo pir
mieji šūviai. Tai buvo kažkokia bepro
tybė. Mes iki pat paskutinės minutės ne
tikėjome, kad bus šaudoma. Žmonės 
buvo brginkliai. Moteriai šalia manęs 
sudavė šautuvo buože. Aš riktelėjau: 
“Ką jūs darote“, gavau smūgį į galvą ir 
nukritau. Vyrai nunešė mane į lengvąją 
mašiną ir nuvežė į ligoninę, kur suteikė 
man medicininę pagalbą.

Po šių įvykių mano ir mamos gyveni
mas Lietuvoje pasidarė pavojingas. Lie
tuvos atstovybė Maskvoje man suteikė 
pagalbą, ir aš su šeima išvažiavau j aero
dromą skrydžiui į Kanadą.

Aš buvau priverstas palikti Lietuvoje 
visa, kas man brangiausia. Ten liko ir 
visos mano viltys, susietos su nepriklau
soma valstybe r- LIETUVA.

B. Rosicanas
1991 m. sausio 28 d.

“BALTI ETIŠKOJI DILEMA“

Nauja švedų knyga apie Baltijos valsty 
bių galimybes

Ar Baltijos valstybės gali būti politiš
kai ir ūkiškai savarankiškos? Tokį klau
simą svarsto ir teigiamai atsako nauįai 
pasirodžiusi švedų knyga “Baltietiško- 
ji dilema (Baltisk Dilemma), kurią pa
rašė jaunas sovietų reikalų tyrinėtojas 
Peras Sandstroemas. Studiją išleido 
Švedijos rytų ekonomikos institutas.

Autorius kritiškai vertina Vakaruose 
gana paplitusią pažiūrą, kad Baltijos ša
lys neturi tvirtų ūkio pagrindų ir nega
lėtų pačios išsilaikyti. Taip manyti 
ypač linkę įvairūs ekspertai, kuriens 
stinga net elementariausių žinių apie 
šių šalių gyvenimą. Tokiems nuolat din
gojasi, kad penkiasdešimt metų sovietų 
socializmo alinamos ir gamto? turtais 
neapdovanotos Baltijos šalys jau nieka
da nepajėgsiančios pakilti ir eiti savo 
keliu. Sandstroemas taip nemano.

Knyga rašyta dar priėš kruvinuosius 
1991 m. sausio įvykitis Vilniuje ir Ry
goje. Autorius neatmeta galimybės, 
kad panašūs įvykiai gali pasikartoti. Ke
lyje į demokratiją dar laukia daugybė 
sunkumų, tačiau autorius pritaria 
tiems, kurie mano kad Sovietų Sąjunga 
ilgai neišsilaikys.

Baltijos kraštai galėtų pelnytis iš tu
rizmo, nors pirma reikėtų didžiulių pa
stangų jam išplėtoti. Jie turi geras “in
telektualinės produkcijas“ sąlygas kom 
piuterizuotoms programoms, drabu
žiams ir baldams. Per ilgesnį laiką Balti
jos kraštai, sąmoningai vykdydami “ma 
žos skalės“ projektus, galėtų susikurti 
Vakarų Europos lygio gerovę.

Vakarietiškoji kultūra, įmonių darbš
tumas ir kūrybiškumas yra Baltijos ša
lių gerovės versmės. Švedas autorius ap
gailestauja, jog šias teigiamaa savybes, 
kaip ir Baltijos valstybių nepriklauso
mybę, Maskva laiko sau grėsme.

ISPANIJOJE
Barcelonoje tris dienas posėdžiavę 

Lietuvos, Latvijos ir Katalonijos Olim 
pintų komitetų vadovai nusprendė su 
tartinai veikti, kad lietuvių, latvių ir ka-

Vysk. Paulius A. Baltakis, O.F.M
v

HRURGIOES EEK'K-H
QR. JONAS WCIPORCí ŪKAS 

JAQUETAS DE PORCELANA

DR. PAULO R. NICIPORCIUKAS 
fR. Cap. Pacheco Chaves 1206, Io and* 

V. Prudente - Fone 273-6696

9 Kas bėga nuo lietuviškos spau 
; dos, bėga nuo savo tautos

talonų sportininkams butų sudaryta ga
limybė automatiškai dalyvauti Olimpi
nėse žaidynėse Barcelonoje 1992 metais. 
Pabaltijo kraštų ir Katalonijos Olimpi
nių komitetų vadovų susitikime turėjo 
dalyvauti ir Estijos Olimpinio komite
to pirmininkas, bet dėl iškilusių proble
mų su viza jis negalėjo laiku nuvykti

Pabaltijo Olimpiniai komitetai numa
to Barcelonoje atidaryti savo informa
cijos centrą.
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IŠEIVIJOS SPAUDAI

Henrikas Valavičius

Gavaii prieš pora dienų iš JAV-bių 
prof. Vytauto Skuodžio laišką, kuriame 
jis prašo perduoti lietuvių išeivijos spau
dai keletą laiškų iš Lietuvos, kuriuos jis 
gavo neseniai besilankydamas Lietuvo
je. Visų keturių laiškų autoriai iškelia 
Lietuvos Nepriklausomybės Atstatymą 
1990 metų kovo mėnesio 11 dieną, vie
ną iš paskutinių kraujo aukų beginant 
savo laisvę, kada komunistų KGB tan
kistai nužudė 14 jaunuolių Vilniuje, ku
rie plikomis krūtinėmis 1991 metų sau
sio meėnsio 13 dieną 6uvo begindami 
Lietuvos TV stotį. Dar taip netolimu 
įvykių praeityje, šių pačių metų rugsėjo 
mėnesio 9 dieną pati Sovietų Sąjungos 
valdžia pripažino Lietuvos Nepriklauso
mybę. Išgyvendami pirmąsias savo lais
vės dienas ir iškankinti per ilgą 00 metų 
vergovės ir priespaudos laiką, šių laiškų 
autoriai nori perduoti savo begyvus ir 
skaudžius jausmus, kad pasidalintų su 
lietuvių išeivijos asmenimis tos pačios 
brangios tėvynės pragyventų dienų ir 
ateities vilčių likimu.

Pirmajame laiške Lietuvos Nepriklau 
somybės gynimo Brolijos pirmininkė 
Jadvyga Biehauskčenė, sausio mėn. 13- 
osios dienus dalyvė, kreipiasi i išeivijos 
lietuvius savo jausmingais žodžiais

'Nuo pirmos žmogaus dienos visos 
žmonijos ydos kristalizavosi komunis
tų veikloje, pagrįstoje kraupiausia švent
vagyste. Meilės vardan, šaukdami: ° Lais
vė, lygybė, brolybė..." kančiose paskan
dino tautas. | šį kruviną, nesibaigiantį 
verpetą pateko ir musų Tėvynė.

Ir kas pamatuos kiek mums tai kai
navo? ... Manome, kad iš savo mažumo 
daugiausia aukų busime sudėję. Kančio
se gimė nenumaldomas laisvės trošku
lys, ir juostau tos liko gyvos. Ir keliamės 
laisvę apgynę ryžto už ją žū^Tgalia...

Iš jūsų, mūsų Išeivijos Broliai, mes 
išmoksime vėl sąžiningai dirbti, laikytis 
žodžio. O dabar jūsų prilaikomi, stipri
nami, vergijos dešimtmečius perbridę 
žaizdotom kojom ir toliau negailėdami 
"laiko, sveikatos ir gyvybės" (Brolijos 
įstatai) saugosime Laisvę, Meilės ir Tie
sos kalaviju skindami jai kelią i kiekvie
no Lietuvos vaiko širdį

Laikas atsisveikint
e I

Ii

Lapkričio 7 Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus taryba surengė Šeimyninę protesto - 
atsisveikinimo su sovietų armija - akciją. Improvizuotos eisenos dalyviai - di
džiumoj vaikai - nešė plakatus, raginančius sovietų kareivius keliauti iš Lietuvos, 
iki šių metų pabaigos

Ir mes kartu su Jumis, Jūsų Bendruo 
menėse susikūrusių Brolijos grupių re 
miami broliškame apsikabinime apglėb 
Sime žemę ir jausime Lietuvą, kaip gyvą 
mažytę jos širdį, ir pavojai taps nebebai 
sus, gąsdinimo galios netekę. "

Antrajame laiške Vilniaus Universite
to Bibliotekos Direktorius Algirdas Čap
likas ragina visais būdais išlaikyti Lietu1 
vių išeivijos spaudą ir knygas, kad būtų 
parduota, pasitaikius progai, j Lietuvos 
bibliotekas kaipo svarbi medžiaga Lie
tuvos istorijos tyrinėtopims.

Neišmeskite lietuviškų 
knygų.

'Vilniaus-universiteto biblioteka tu 
ri didžiausią lietuviškos spaudos kolek
ciją, prasidedanč&o pirmąja lietuviška 
knyga — Martyno Mažvydo katekizmu, 
išleistu 1547 m. Karaliaučiuje. Toks 
pat turtingas ir jos įvairiomis kalbomis 
spaudinių rinkinys apie Lietuvą. Tai 
turtingai išpuošti didžiuliai foliantai, 
miniatiūrinės knygelės, plonos brošiū 
rėlės atskirt lapeliai

Labai dideli ir bibliotekos rankraštv 

no fondai, grafikos darbų kolekcijapcar 
tografijos rinkinys prasidedantis Kristų 
po Kolumbo laikų Klaudijaus Ptolome 
jaus 1490 m. Romoje išleistu atlasu 
Turime, tikriau stengiamės kaupti iše» 
vijos spaudą. Deja, šiuo atveju padėtis, 
blogesnė Bolševizmo metais galėjome 
užsienio šalyse leidžiamus lietuviškus 
bei lituanistinius spaudinius gauti tik 
atsitiktinai, o dabar jau Nepriklausomo 
je Lietuvoje iškilo finansiniai sunkumai, 
informacijos stoka, žmonių užimtumas 
ir pagaliau pragmatizmas, asmeninės 
naudos vaikymasis. Todėl neturime pil
no išeivijos išleistų knygų rinkinio, juo 
labiau trūksta periodinių leidinių - 
žurnalų, laikrščių, vienkartinių leidinių, 
atskirų lapelių.

Norėtųsi prašyti paramos renkant ir , 
komplektuojant išeivijos spaudą - la
bai prašytume neišmesti turimų knygų, 
žurnalų ar laikraščių, pasaugoti ir pasitai 
kius progai perduoti juos Lietuvos biblic 
tekoms — tai bus svarbus darbas, už kurį 
bus Jums dėkingi Lietuvos istorijos, jos 
literatūros bei spaudos istorijos ir kultu 
ros tyrinėtojai

•!ZlZ!zj/|Z|

MES ESAME KOVOJANTI TAUTA
Viens B mūsų ginklų-spauda.Ji turi boti tvirta ir laisva. Skaitytojau,tavotautisi 

pareiga ją remti ir platinti. Surask bent vieną naują skaitytoją! Nedelsk I



Prisimindami ir pagervdami neseniai mirusi 
rašytoja PETRA BABICKĄ, spausdiname šia 
io pries kara rašyta apysaka.

Diena jau man truputi nebeatrodo td- 
da graži, o blezdingos giesmė ne tokia 
savi.

Pamoju ranka, nusiprausiu, susitvarkau 
r lipu žemyn
- A, svetelis išsimiegojo. Paniuręs kaž- 

todėl truputį... Mes per daug triukšmau- 
am? Tiesa? - Karalius draugiškai tapš- 
'Boja mane per petį. - Na, motin, dabar 
krauk ant stalo, ką turi... Juozelis tik-
■ai įšalto..

Pagarbiai paspaudžiau ranką mielai, 
skaistaus veido šeimininkei ir atsiprašau 
taip ilgai miegojęs.

Ji motiniškai paglosto mano galvą, so
dina užustalėn ir guviai išbėga.

- Na, bet tave, Juozai, galima su visa 
ova išnešti. - juokias Karalius. - Tris 
kartus buvau į aukštą užlipęs ir vis gailė
jau kelti. Pagaliau nusiunčiau kaimyną, 
ils tau turėjo apklotą nutraukti, ir tai ne-

Saugokite visus 
skaudinio s

Trečiajame laiške Vilniaus Universite
to istorijos skyriaus Gedėjas Vytautas 
Bogušis, kreipiasi į išeivijos lietuvius, pra
rydamas tų pačių pastangų išsaugoti išei
vijos spaudos ir betkokių leidinių, per
siunčiant į Lietuvos mokslo įstaigas.

"Saugokite visus spaudinius kokiomis 
raibomis jie bebūtų išleisti: ar tai knygos, 
roŠiuros, atskiri lapeliai (skelbimai, atsi- 
aukimai), ar tai žurnalai bei laikraščiai, 
fisi jie svarbus, visi reikalingi musų Tėvy- 
iės Lietuvos praeičiai nušviesti. Neišmes- 
:ite į makulatūrą, pasaugojote, juos mie
li priims Lietuvos didžiosios bibliotekos 
Vilniaus universiteto, Mokslų Akademi
jų Respublikinė M. Mažvydo). Jums 
ėtos dabartiniai Lietuvos istorijos tyri- 
ėtojai, dar labiau bus dėkingi, ateities 
mokslininkų, studentų ir moksleivių* kar-

CIRURGIA DENTISTA

CIRANÇAS E ADULTOS 
PREVENÇÃO E TRATAMENTOS 

ODONTOLOGICO
Dra. Lisley Novaes Rinkevičius

HORÁRIO: 9-12, 13-17, 18-20
Horário a marcar Fone: 914-7293
R. Jimdiapeba 473, S/3 — Vila Mina 

CEP. 03143 SÃO PAULO - SP
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pabudai.Betkitąnaktį,—omestikime, 
kad tu musų taip greit nepaliksi, - ne
dėk žvilgančių daiktelių ant staliuko. Va
kar užsiplepėjęs, užmiršau tave įspėti. 
Matai, sūnau, ne tik mano blogas būdas, 
bet ir visų mano draugų... Žinoma, aš 
juos ir pagadinau... Ak neradai. - sušu
ko jis, pažvelgęs j mano ranką ir greit 
pakilo. - Aš juk įdėjau į staliuko stalčių.

Sėdėjau patrikęs, nieko nesuprasda
mas. Džiaugiaus, kad atsirado "dingę" 
daiktai, bet buvo gėda, kad drįsau blogai 
pagalvoti. Mano dėmesį patraukė žvalus 
margasparnis paukščiukas, staiga įlėkęs ( 
pro langą. Jis drąsiai nutūpė ant paveiks
lo, paskum dingo tarp jo ir sienos, iš kur 
greit pasigirdo būdingas jauniklių paukš
čiukų pypsėjimas. Neiškentęs, aš susijuo
kiau: "Ak, štai kam Karalius laiko atvi
ms langus? Kad paukščiukai krautų liz
dus. Kas jis"?

- Na, štai ir jūsų brangenybės...- juo
kias Karalius, - Nebijok, čia tau, sūnau, 
nė plaukas nuo galvos nenukris. Niekuo
met nesiraukyk...

- Atleisk, tamsta, tikrai pagalvojau, 
kad koks svetimas... Atleisk man..

- Kę tu Juozai? Koks čia svetimas.. 
Ot, kur mano nelaimė... ištiesė jis ranką 
į vėl įskridusį paukštelį, - Matai, šeima 
kur įšikūrė. Jis — ką gi? Trupinėlio nuo 
stalo b* Aidimo nepaims, bet, ot, šarkos.

tos. Todėl laukiame, tikinės Jūsų geros 
valios ir paramos".

Panevėžiečiai, vienykitės
Ketvirto laiško autorius yra Panevė

žio Kraštiečių Draugijos pirmininkas 
Bonifacas Ruželė, kuris su jausmingais 
ilgesio žodžiais nori suburti j savo drau
giją visus tuos, kuriuos bet kokiu būdu 
riša Panevėžio praeities gyvenimas. Čia 
talpiname svarbų panevėžiečiams prane
šimą: 1992 metų liepos 24-27 dienomis 
yra rengiamas visų Panevėžio kraštiečių 
sąskrydis. Galintieji ir norintieji daly
vauti šiame sąskrydyje, turi iš anksto 
mformuotis Panevėžio Kraštiečių Drau
gijos pirmininko adresu: Lietuva, 5307, 
Panevėžys, Žemaičių 21-28, Bonifacui 
Ruželei.
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Tos tai man ir šaukštus išneša. Turim 
nuo jų slėpti visa. Kiek aš gaunu barti, oi. 
oi, oi. Gal dėl to ir pražilau.

Ir jis linksmai nusikvatojo. Įėjo šeimi
ninkė, nešdama kvepiančios kavos ir tau- 
šinienės.

— Tu, vaikeli, nepyk... Ką turime, tuo 
vaišiname...

Ji vėl paglostė mano galvą.
Nors buvau kiek išalkęs, bet susidomė

jęs keistais šio namo gyventojais, pamir 
šau ir pusryčius.

"Kur aš esu? " — kelintą kartą klau
siau save ir negalėjau rasti atsakymo.

- Tiesa, Juozai, — išjungdamas radiją, 
sako Karalius. — Tavo dviratį kaimynas, 
tas Kraujalaidys, jau atvežė. Sako; "Ir 
sūnui nedaviau — taip notėjau pasivaži
nėti".

- Kaip dėde pasakei: Krajijalaidys?
— Na, taip... Tasai, pas kuri tu buvai 

užklydęs.

- Ir jo pavardė - Kraujalaidys. Tas 
gerasis žmogus, kuris taip nuoširdžiai va
kar mane vaišino, turi tokią baisią pavar 
dę? .

- Kad, sūnau, taip j| vadina. Tu ne
pyk... Čia juokom taip praminame vie
nas kitą. Motin, kaip to Kraujalaidžio, 
kuris vištos negalėjo piauti pavardė?

— Tumutis, - atsiliepė iš virtuvės Šei
mininkė.

- Ot, ot - Tumutis. Seniai, dar kai 
kaimas nebuvo vienkiemiais išsiskirstęs, 
jo tėvą taip praminė. O tu, Juozai ma
nai, kad ir mano pavardė Karalius? 
Kaip gi. Bus tau tokia puiki pavardė.

- Bijotum Dievo juokus iš pat ryto 
krėsti, — atsiliepė šeimininkė.

— Niekis ir be tavęs atsiminsiu. Blai
vus rodos, po šliūbo metrikais pasirašiau 
Pakalnis Jeronimas. O Karalium mane 
praminė tik prieš dvidešimt metų. Visas 
mano vardas bus: Paukščių karalius. 
Taip ėmė vadinti mane, kai aš pradėjau 
tą ežeriūkštį globoti ir štai šitokiais Die
vo padarėliais rūpintis. Ak, gi jie manęs 
neprašė. Aš įsi piršau jiems į draugus.

Bus daugiau
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"SLAVA, UKRAINO" ("G.k", NR.43)

Spalio 26-27 d. buvę Ukrainos repre
suotieji Kijeve surengė suvažiavimą. į jj 
pakvietė ir mus — Lietuvos politinių ka
linių sąjungos delegaciją. Besiruošdama 
ten važiuoti, perskaičiau "Slava, Ukrai
ne". Mano ruošiamos kalbos mintys 
sutapo su straipsnio mintimis, tad nuta
riau jomis pasinaudoti.

Kai išėjome į suvažiavimo sceną, ne
šini juodos duonos kepalu, visa salė sto
vėdama skandavo: "Lie-tu-va". O kai 
pakviečiau pasidalyti duona iš jau laisvos 
Lietuvos, kaip kadaise dalindavomės su
šalusia kalinio "paika" Norilsko "Kara
vanuose", Kazachstano stepėje ar Taiše 
to taigoje, kai pasveikinau laisvėjančią 
Ukrainą Lietuvos Valstybės vardu, ova
cijos ilgai netilo.

Ukrainiečiai užgniaužę kvapą klausė
si, kad Lietuvai ne vis tiek, kokia bus 
Ukraina, ir jei Ukraina "atsiskirs nuo bu 
vusios SSSR visiškai ir ryžtingai, mes bū 
sime tokie saugūs, kaip niekada per pa
staruosius 500 metų". Kai pasakiau, 
kad reikia mūsų antplūdžio į Rytų Uk
rainą, kad mūsų misija su laisvės ir ne
priklausomybės žodžiu būtent tokia, sa
lė šaukė: "Lietuviai, nepalikite mūsų". 
Tai buvo graudžiai panašu j 1956-jų la
gerį, kai daugelis mūsų atsisveikinome 
išeidami iš už spygliavielių, palikdami 
kitus likimo brolius dar anapus tvorų. 
Jie tada mums sakė tuos pačius žodžius: 
"Lietuviai, nepalikite mūsų".

Ukrainai labai reikia mūsų, musų 
straipsnių, mūsų laisvos dvasios. Jie te
begyvena dar taip, kaip mes 1988-aisiais 
todėl, gerbiami žurnalistai, publicistai, 
siųskite, rašykite Ukrainai, vykite j Uk
rainą. Gal nomenklatūriniai laikraščiai 
ir nenorės skelbti mūsų laisvės minties, 
bet Ukrainai jos labai trūksta.

Mano kalbos tekstą išsivežė į Lvovą, 
kur, sakė, spausdins ir platins Rytų Uk
rainoje. "Gimtąjį kraštą" perdavėme 
bičiuliams Kijeve, kurie straipsnį "Sla- 
va, Ukraine", išverstą į u kiniečių kal
bą, platins ir daugins.

Irena Smetonaitė - Kaunas
— - - f - « ,

Grįšim, grįšim ten, kur teka 
Nemunėlis ir Neris,

* Kur pavasarį ant tako
■§ Obelų žiedeliai kris... 
c
| Kur gegutė užkukavo 

Mus, per sodą skrisdama, 
Kur lopšely užliūliavo

> Mus pirmais sapnais mama...

Kur svajonės musų žydi 
Mūsų soduose žaliuos, 
Grįšim, grįšim nepaklydę 
Svetimų kraštų keliuos...

STOVĖKIT RAMIAI! KAD KITAS GABALAS NEATLVŽTL!
O VISTI K SOVIETIJA SUJUDĖJO - RUSIJA, UKRAINA BEi GŪDI 

I A PASEKĖ B AL TIE C/ U PA VYZDŽIU IR S TAl rRVS NA u JOS 
NEPRIKLAUSOMOS VALSTYBĖS

ARKIV. TADAS KONDRUSEVlClUS 
MASKVOJE

Naujasis Maskvos apaštalinis adminis
tratorius arkivyskupas Tadas Kondruse- 
vičius jau eina pareigas. Jo iškilmingo 
ingreso iškilmėse šv. Liudviko bažnyčio
je Maskvoje dalyvavo gausiai susirinkę 
tikintieji, Apaštalinis nuncijus Maskvo
je Colasuonno, vyskupai iš Lenkijos, 
Lietuvos ir Latvijos, Maskvoje akredi
tuoto diplomatinio korpuso nariai. Mi
šių metu buvo meldžiamasi rusiškai, lie
tuviškai, lenkiškai. Naujasis vyskupas 
kreipdamasis j susirinkusius kalbėjo 
apie dialogą tarp įvairių krikščionių 
Bažnyčių, apie pakantumą ir artimo 
meilę, prisiminė Fatimos pranašystę 
apie Rusijos atsivertimą.

Vyskupo Kondrusevičiaus adminis
truojama Bažnytinė teritorija prilygsta 
beveik pusei visos Europos ploto - api
ma apie 4,5 milijono kvadratinių kilo

metrų. Tikslus tikinčiųjų skaičius nėra 
žinomas. Maskvoje yra tūkstančiai kata 
likų. Iki šiol Maskvoje veikė viena kata
likų bažnyčia, dabar tikintieji bando iš 
valdžios atsiimti dar dvi uždarytas baž
nyčias, bet susiduria su dideliais sunku
mais. Maskvoje dirba 12 katalikų kuni
gų, kurių dauguma aptarnauja diploma
tinių atstovybių personalą. Artimiausiu 
metu turėtų atvykti du kunigai. Sunkia 
mezgasi dialogas su stačiatikiais, kurie 
dažnai įtarūs katalikų atžvilgiu. | vysku 
po Kondrusevičiaus mgresą buvo atvy
kę du Maskvos stačiatikių Bažnyčios pa 
triarchato atstovai, kurie pasveikino nai 
ją vyskupą, padovanojo jam ikoną, bet 
pamaldose nedalyvavo

LRTV

Mielas skaitytojau, 
ar jau u ž s • mo keta * 
ML prenumeratą?
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MŪSŲ ŽINIOS
LANKOSI PLB PIRMININKAS

Vykdamas i Buenos Aires VI I-jo Pa
saulio Lietuvių Jaunimo Kongreso ati
darymui, užsuko į São Paulą Pasaulio 
Lietuvių B-nės pirmininkas, Dr. Vytau
tas Bieliauskas. Gruodžio 12 sutiktas 
São Paulo aerouoste, gruodžio 13 šv. 
Kazimiero parapijos salėj susitiko su 
B LB-nės valdyba bei kitais žymesniais 
kolonijos veikėjais, kur plačiai ir išsa
miai nušvietė padėtį Lietuvoj ir užduo
tį išeivijos lietuvių, susibarusių į vieti
nes lietuvių bendruomenes. (Pranešė, 
kad yra lietuvių bendruomenių ir to
kiose šalyse, kur žmonės net negalvojo, 
kaip Latvijoj, Estijoj, Moldovijoj, Sibire 
ar kitur).

Gruodžio 14 aplankė Lituaniką, sek
madienį dalyvavo V. Želi no j lietuvių 
Mišiose, o pirmadienį išskrido į Buenos 
Aires. Paskui grįš su kongresistais j São 
Paulą.

VYSKUPAS NEATVYKS
Vysk. Paulius Baltakis, OFM, prane

ša turėjęs dešinės akies operaciją (ati
trukus ir trukus retina), labai apgailes
tauja negalėsiąs atvykti į Vll-ąjį P. K.J. 
Sąjungos kongresą. "Bandžiau prikalbė
ti vysk. J. Preikšą, bet turbūt nepavyks. 
Kun. A. Kubgys, OFM, iš Lietuvos irgi 
negalės atvykti". Tuo tarpu siunčia 
"sveikinimų konfratrams ir visiems lie
tuviams džiugių šv. Kalėdų".

KAIP KUN. BENDORAITIS?
Iš Centro Materno Infantil, Funda- 

cion "Padre Bendoraitis", Guayarame- 
rim, Bolivijoj, rašo sės. Ksavera: "Spalio 
6 d. kun. Bendoraitis turėjo širdies prie
puolį. Buvo skubiai išvežtas į kardiologi
jos centrą Cochabamba mieste. Buvo 
operuotas — įdėjo naują širdies valvulę. 
Dabar jau namie, jaučiasi getai, sveiksta"
- Geriausi linkėjimai kun. Bęndoraičiui 
o taip pat ir seselei Ksaverai

BRANGIAUSIA KALĖDINĖ DOVANA
Daugehut žmonių (krikščionių, kata

T' j' - **- .  - L.- .--  ... . - - '?•- A -.  •- ■ ■ ». . .-TT
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PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METU PROGA SVEIKINAME SU IVY- 
KUSIU STEBUKLU: TĖVYNES LIETUVOS GRĮŽIMU | LAISVU, NE
PRIKLAUSOMU tautu Seimą.

LIETUVA DABAR, KAIP TAS KALĖDŲ KŪDIKĖLIS, YRA ĮŽEN
GUSI | NAUJĄ SAVO GYVENIMO PRADŽIĄ. LINK ME JAI AUGTI, 
TVIRTĖTI IR UGDYTI SAVO MORA INES IR EKONOMINES VER-
. YBES. LIETUVA YRA MUMS IŠSISKLAIDŽIUSIEMS PO VISĄ PA
SAULĮ, TARSI TA IŠMINČIŲ ŽVAIGŽDĖ, KURI IR TĖVYNĖJE IR 
IŠEIVIJOJE RODO "ELIĄ IR KURI MUS VIENiJA. TEBŪNIE 1992 
METAI TIKRAI SĖKMINGI LIETUVOS ATKŪRIMO METAI. TETAM 
PA ŠIS MUSU LAISVĖS STEBUKLAS NEPALIAUJAMAI BESITESIAN
ČIA TIKROVE

likti) prieš Kalėdas didžiausias rūpestis 
- kalėdinė dovana kam duoti ka duoti 
kur pirkti, už kiek nupirkti > Ir daž 
nat užmirštama, kad Kalėdos Kristaus 
užgimimas (ir gimimas) mumyse).

Anksčiau, ar nebuvo didžiausia kalėdi
nė dovana sėstis prie Kūčių stalo, trupu
čiuką susikaupti, pasimelsti ir laužti plot- 
kelę, atsiprašant, atleidžiant, susitaikant 
ir linkint vieni kitiems Kristaus užgimi
mo širdyse? . Tai buvo tikras, krikščio
niškas pasiruošimas pilnai švęsti Kalėdas, 
kurios yra gyvos Dievo meilės šventė.

Šventė, kuri, jei gyvenama, tęsiasi. 
Tad tęsiasi ir dovana. Tik gal kiek kito
kioj formoj. Rašo Nekaltai Pradėtosios 
Marijos Seserys, iš Putnamo: "Prašyda
mos Jums nuolatinės Dievo globos ir pa
laimos, aukojame ŠVENTŲ MIŠIŲ NO- 
VENĄ, kuri bus laikoma mūsų koplyčio
je Kalėdų laiku. Tai mūsų KALĖDINĖ 
DOVANA".

Man tai brangiausia Kalėdinė dovana. 
Už ką nuoširdus ačiū. (PG).

PLB VALDYBA

MUSŲ SKAUTŲ KŪČIOS
Prieš užbaigdami mokslo metus ir iš 

siskirstydami vasaros atostogoms, São 
Paulo "Palangos" tunto skautai gruodžio 
15 atšventė paankstintas Kūčias šv. Ka
zimiero parapijos patalpose. Nors ir ne
kviestas, į šventę "atsibaladojo" ir perku 
nas, smarkiai trinksėdamas ir maišyda 
mas juodus debesis. Kai ką gal net ir nu 
gąsdino...

Šv. Kazimiero koplyčioj Mišios, o &al 
lėj — Kūčių vakarienė. Skautai su tėve
liais, seneliais, broliukais bei sesytėm. 
Dalinimasis plotkele, mamyčių sunešti 
patiekalai vaišėms. O prieš tai - vaidini 
mas: atkūrimas Kristaus Gimimo, ange
lų skelbiama linksma naujiena, piemenė
lių ir išminčių apsilankymas ir viso dide 
lio būrio vaikų Kslėdinės giesmės (lietu 
viškai). Pavalgius Kūčių vakarienę, atke 
liavo iš toli ir Kalėdų senelis, apdovano 
damas "geresnius vaikučius"

Sveikintini "Palangos skauta* u 
ypač jų vadovai ir bendradarbia«

bra^a^U^į 71

LIETUVIŠKAI!
CURSO LITUANO
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MUSŲ ŽINIOS
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Convidamos todos para participarem 
do VII Congresso Mundial da Juventu 
de Lituana, a realizar-se entre os dias 

; 2 e 8 de janeiro de 1992
Programação
02/01/92 - 20:00 horas Recepção 

de confraternização (comidas, bebidas
1 e dança)

Local: Colégio São Miguel Arcanjo 
Preço: US$.8,00.
03 a 08/01/92 - Acampamento do 

congresso
Local: Estância Lituanika- Atibaia 
Preço: US$.55,00 mais US$. 16rf)0 

para o transporte (opcional)
Observação: Não serão aceitas 

visitas durante o acampamento.
08/01/92 — Encerramento do VII 

Congresso Mundial da Juventude Litua
na.

18:00 horas — Missa de encerramen
to.

Local: Igreja São José de Vila Zelina 
20:00 horas - Ato de encerramento 

e banquete.
Locai: Tenis Clube Santo André 
Preço: US$.20,00 (banquete mais 

baile)
US$. 10,00 (só baile.
Maiores informações pelos telefones: 

63-0848 - Elisabeth, 914-7769 - Silvia

DIA DA LITUÂNIA
São Paulo Valsčiaus valdyba (Camara 

Municipal de São Paulo) prisiėmusi ini
ciatyvą pravesti valstybinę metinę LIE
TUVOS DIENĄ - DIA DA LITUÂNIA. 
Butų oficialiai paskelbta, paminėta vie
šam Plenumo posėdy, įeitų j DIARIO 
OFICIAL; galėtų turėti atgarsių ir viešo
se mokyklose (ypač jei lietuviai susipras 
ir sugebės duoti tinkamos ir pakanka
mos informacinės medžiagos: apie lietu
vių kalbą, istoriją, kultūrą...).

Ta diena numatyta kovo 11 — po 50 
metų vergijos ir tautos naikinimo, LIE
TUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS AT
STATYMO DIENA.

CONVITE

A COLÔNIA LITUANA ESTÂ CON 
VIDADA PARA O VERNISSAGE D4

• Gyvenimas be lietuvis’kos spaudos
yra bėgimas nuo savo tautos

MUSU LIETUVA

EXPOSIÇÃO COLETIVA DO "V NŪ 
CLEO PERMANENTE EM FORMA 
ÇÃO EM LINGUAGEM FOTOGRÁFI 
CA".

DATA 17 de dezembro de 1991 
LOCAL' MIS (Museu da Imagem e do

Som) Av Europa iM* 

HORÁRIO 19.30 hs

Seibučių, Rėmeikių ir Rukšių šeimoms 
mūsų užuojauta ir solidarumas

São Paulo hetuviai

As fotografias expostas sao o resulta
do de projetos desenvolvidos pelos boi 
sistas do "V Núcleo", patrocinado pe
la Secretaria de Estado e Cultura, atra 
vės da Oficina Cultural Oswald de An
drade e da União dos Fotógrafos de 
São Paulo.

"LITUÂNIA, EM ALGUM LUGAR" 
é parte de um projeto que venho desen
volvendo sobre a imigração lituana na 
cidade de São Paulo.

Belkiss Jasinevicius Rabello

T. TUMKUS & TUNCKUS* • MATERIAIS PARA CONSTRUCAO

SISTEMA AUTO SERVIÇO MAIS BARATO SEM
PERDER SEU TEMPO

Conte c/crediário mais flexível da região
SAO PAULO AV.DO ORATORIO 3 330 PARQUE SÀO LUCAS FONE: 271 -3222.
SANTO ANDRĖ R ORATORIO. 4.906 JARDIM ANA MARIA - FONE: 716-3199/415-0800
SANTO ANDRÉ - R Rl° GRANDE DO NORTE. 449 - STA. TERÉZ1NHA - FONE: 446-2063
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kun. Petro Rukšio Mamytės 
intencija bus atlaikytos sausio (janeiro 
4 v y šv Kazimiero parapijoj 

Galintys dalyvauti kviečiami

Mirus Motinai Kanadoje
KATERINA! RUKŠIENE8

Musų Gerbiamą kun. PETRĄ RUKŠL Šeimą 
Gimines be* Artimuosius nuoširdžiai užjaučiame

Sąjunga - Alianca

. M

VAIDINTOJAI IŠ AUSTRALIJOS
Jaunimo Kongreso proga atvyksta > 

Austtalijos jaunų vaidintojų trupė. Sat 
šio 5 (sekmadieni) jie duos reatro spąl 
taklj seselių salėje, V. Zelinoje Vaidin 
mas prasidės 16 valandą.

UŽSIMOKĖJO UŽ "ML
Jonas BALTADUONIS 
Lidia SAKAVIČIUS 
Bruno MECELIS 
Albertas MAGI LA 
Vladas ZIZAS
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PALAIDOJO SAVO MAMYTĘ

Kun. Petras Rukšys, iškviestas ant 
staigiųjų j Torontą, Kanadą dėl Moti
nos visai pablogėjusios sveikatos, penk
tadienio rytą Skambino j São Paulą: 
"Sėkmingai atvykęs j namus, radau Ma
mytę jau nekalbančią. Daviau ligonių 
patepimą ir atlaikiau Mišias. Ten esan
tis gydytojas perspėjo, kad vėžys už- 
pludęs vidurius ir ligonė teturinti gyve 
nimo daugiausia septynias dienas".

Po trijų dienų atėjo pranešimas, kad 
Mamytė (prieš septynis mėnesius gra
žiai atšventusi 90 metų amžiaus), galu 
tinai užmigo Viešpatyje. Ir po trijų dię 
nų budynių, sūnus kunigas, su visais na 
miškiais, palaidojo Mamytę, nors nesa-

1991, Nr.24
Šio "ML" numerio

GARBĖS LEIDĖJAI 
ANNA VERA TATARUNIENÉ 
A.A JONO TATARÜNO

p r is įminimui

Abiem dideliem kolonijos veikėjams gili lietuviška ir 
krikščioniška padėka. ML redakcija ir administracija

Šio "ML" numerio 
^^^^^GÀRBÉS LEIDĖJAS

voj, betgi gan svetingoj, Kanados žemė % 
O josios siela, kaip mus moko krikščio- 
nių tikėjimas, jau apsigyveno Dangiško 
jo Tėvo namuose. *

Meldėmės už kun. Petro Rukšio Ma
mytę ir čia, šv. Kazimiero parapijoj, ir
V. Zelinoj, o taip pat ir Mišiose Hospital

JAV-bių lietuvis iš Chicagos

Už šį lietuvių spaudos Brazilijoje prisiminimą 
nuoširdžiai dėkoja ML-vos skaitytojai ir 

redakcija bei administracija

EXCURSÃO VILNIUS" 92
S. Cristóvão bei JUVENTUS klubo ko
plyčioj.

Su kalėdiniais sveikinimais j šv. Kazi
miero parapiją užsukęs São Paulo salezie 
čių inspektorius-provinciolas pranešė, ’ 
kad ir inspektorijos namuose buvo at
laikytos pamaldos šia intencija, ir kad 
visa inspektorija-provincija reiškia kun. 
Petrukui užuojautą ir solidarumą.

SAUSIO MĖNESIO 
GIMTADIENIAI

VI AG E M À LITUÂNIA

Faça o melhor presente de NATAL para seus 

f i I h os e netos.

Sa i da: 08 DE JULHO

F a ç a reserva j ė. Temos poucos lugares.

INFORMAÇÜES
Na CETEMAR TURISMO com Dr. UTULANTE VIGNOLA (258-5955) ou 

ALEKSANDRAS BOGUSLAUSKAS (241-2831).

Sveikiname savo narius, kurie švenčia 
gimtadienį šį mėnesį ir linkime daug sek 
mes.

01 — Norbertas Stasiulionis
01 — Helena Pavilionis
01 — Joana Satkūnas
13 - José Armando Tatarūnas
14 — Irene V. Butvinskis Barbosa
17 — Ludovico Jarmalavičius^
17 — Hendrikas G uz i kaus kas
20 - Alexandre J. Valavičius
22 - Silvana Aradzenka
27 — Vanda Hajduk
28 — Cláudia Pratali

Sąjungos-Aliança 
Valdyba

( TRADUTOR PUBLICO

ALEKSANDRAS BOGUSLAUSKAS 
(F:241-2831)

Do lituano p/português e vice 
versa: documentos oficiais, certi-

«1LMA 278-6^

Musica a o vivo

JENNY 887—6423

Qquer. Dirst, ou Uons.

Sveikiname 

visus tautiečius, švenčiančius 
Kalėdas ir Naujuosius Metus 
su jau Nepriklausoma Lietuva, ir

Dėkojame 

visiems už sveikinimus kunigams, 
parapijai, laikraščiui.

Šv. Kazimiero parapija

M

M 
M
><
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