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Vargingas kelias į demokratija.
AURELIJA M. BALAŠAITIENĖį

Lietuvoje labai išplito pilie-Itíj 
čių apklausa, ir duomenys yra® 
skelbiami spaudoje. Š.m. vasa-|^M 
rio 10-18 d.d. “Baltijos tyrimai”B 
parodė apklausos rezultatus,■ 
jų tarpe ir politinių asmeny-Į^B 
bių įvertinimą bei populia-gw 
rūmą. Vis dar pirmauja Egidi-a» 
jus Bičkauskas, bet jį seka Val-||W 
das Adamkus, užsienio lietu-|jl 
vių visuomenei žinomas kaip|» 
aukštą valdišką tarnybą turin-y 
tis asmuo, Didžiųjų Ežerų rajo-M® 
no gamtos taršos direkcijos 1 
viršininkas ir Bendros Kana- *® 
dos-JAV ežerų apsaugos komi- g 
sijos pirmininkas. Lietuvių 
tarpe jis reiškiasi' kaip popu- g 
liarus kalbėtojas, iškilus, ak-t f 
tyvus sporto ir visuomeninės; ,g 
veiklos dalyvis. Trečioje vie- t \ Ai 
toje yra prezidentas Algirdas * »JV**»r 
Brazauskas, o paskutinėje (de-t“**»’ 
šimtoje) vietoje - Povilas Gy-C Ir 
lys. Vytautas Landsbergis te->£^gf w t 
besilaiko šeštoje vietoje, o pogT'x 
jo seka Gediminas Vagnorius. —Jf“—L_

Anklausos duomenvs tain nat LONDONAS—Anglija: šv. Povilo katedroj, su liturginėm apeigom, buvo prisimm- J! kėlimą to. visos II Pasauline karo aukos. Iškilmingame I! Pasaulinio karo «baigos pą-
... .. . ‘ . J 3 minėjime dalyvavo daugelio valstybių vadų, jų terpe ir Brazilijos prezidentas.

institucijomis. Didžiausią pa- '
sitikėjimą turi Bažnyčia, ją 
seka žiniasklaida, o priešpa
skutinėje vietoje yra miestų 
valdybos ir gale... seimas.

Bene liūdniausiai pasirodo 
Lietuvos piliečiai kaip lais
vos respublikos balsuotojai, 
vis dar nesuvokę pagrindinės 
savo privilegijos ir teisės - 
balsavimo. Klausinėjant, už 
kurią partiją balsuotų, jei rin
kimai vyktų rytoj, per 17% pa
sisakė už krikščionis demokra
tus, 14% už valdančią LDD par
tiją, apie 8% už konservato
rius, bet per 18% pasisakė vi
sai nebalsuosią, o 13% - neži

ną ar balsuos. Tai beveik treč
dalis visų balsuotojų! Savai
me suprantama, kad per pen
kis dešimtmečius buvo įaugin
tas įsitikinimas, jog piliečio 
balsas nieko pakeisti negali 
ir neturi jokios vertės, tačiau 
penkeri laisvės metai turėtų 
turėti kiek įtakos į apsispren
dimą balsuoti... y

Užsienio pedagogų keturių 
vasarų APPLE (American Pro
fessional Partnership for Edu
cation in Lithuania) Lietuvos 
mokytojams seminarų metu, 
tarp kitų mokslo dalykų, vie
nas amerikietis, politikos pro

fesorius, dėste visuomenes ir 
politinius mokslus. Aprašyda 
mas savo seminarų įspūdžius, 
jis objektyviai ir konkrečiai 
vertina seminaruose dalyvavu
sių Lietuvos mokytojų demok
ratijos sampratą. “Demokrati
ja nėra nežinoma Lietuvos is
torijoje”, rašo jis. “Atgavusi 
nepriklausomybę po Pirmojo 
pasaulinio karo, nors ir buvo 
akmenuotas kelias, Lietuva sa
vo demokratinę forma išlaikė 
iki Antrojo pasaulinio karo, 
kai ji buvo sugriauta kaimynų 
invazijos”.
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Profesorius apklausinėje kur
santus, kaip jie supranta de
mokratiją. Gavęs per 20 raštiš
kų atsakymų, kompetentingo 
vertėjo iš lietuvių kalbos iš-
verstų į anglų kalbą, profeso
rius daro išvadą, kad dauguma 
prisipažįsta mažai težiną apie 
demokratiją. Dauguma moky
tojų sieja demokratija su as
mens laisvėmis ir teisėmis, ta
čiau nė vienas nežinojo nieko 
apie pilietines pareigas bei 
atsakomybę, kuri yra būtina 
demokratijos savybė. Jie pa
brėžė žodžio ir spaudos lais
ves, o viena mokytoja pasisa
kė, kad “demokratija nėra 
anarchija - aš esu už civilizuo
tą ir inteligentišką tvarką”...

Jei pripažįstame, kad Lietu
vos mokytojai yra inteligenti
jos elitas ir jaunų kartų atra
ma, tai iš profesoriaus įspū
džių darosi aišku, kad jie dar 
nėra pajėgūs jaunąsias kartas 
auklėti demokratijos linkme.

Kaip įtikinti Lietuvos pilie
čius balsavimo svarba? Užsie
nio lietuviai, įsigiję gyvena
mų kraštų pilietybes, savo bal
savimo teise aktyviai naudoja
si. JAV-ėse įsteigė demokra
tų ir respublikonų klubus, pri
ima kandidatuojančius politi
kus, su jais diskutuoja ir daž
nai jaučia jų pataikavimą savo 
interesams. Pvz. pas lietuvius

DR. UUIS DE CARVALHO 

KALINAUSKAS 
ADVOGADO

R. dos ESTUDANTES 15,6° and. conj.62

Fone: 277.35.48

je VIENAS balsas nulėmė 
sprendimą. Taigi ir tas tree 
dalis abejingų ar nebalsuojan
čių Lietuvos piliečių galėtų 
pakreipti Lietuvos vyriausy
bę jiems priimtinesne krypti
mi, jei jie neliktų abejingi sa
vo teisėms. Deja, jie dar ken- 

[ čia nusivylimą ir nepasitikė- 
■ jimą išgyvenę komunistinių 
l “rinkimų” farsus.

_____  J Susisiekimo ministerijos 
besilankydamas tuometinis pre- pranešimas
zidentinis kandidatas George E. Ganusauskas rašo “Lie- 
Bush karštai tvirtino “kovo- tuvos ryte” (sausio 8 d.) apie 
siąs už Lietuvos išlaisvinimą”, susisiekimo ministério J. Bir
bei, paskelbus Lietuvai nepri- žiškio susitikimą su žurnalis-

Atskiro numerio kaina R S. 0,40
I P. Amerika oro paštu: 45 Dol.
į tolimus kraštus 75 Dol.
Vieno Numerio ÇARBÉS LEIDĖJAS: R S. 10,00

klausomybę, jis buvo vienas 
paskutiniųjų ją pripažinti.

Eiliniam piliečiui demokra
tija yra palanki valdymo struk
tūra, tačiau ji yra sudėtinga ir 
joje gyvenančiam, todėl jos įgy
vendinimas Lietuvoje dar pa
reikalaus daug pastangų. Bet 
reikia turėti viltį, kad pama
žu į Lietuvą prasiskverbs tik
roji demokratijos samprata ir, 
kas svarbiausia, kad piliečiai 
pradės suprasti savo teises 
bei pareigas, savo balsu daly
vaus esminiuose sprendimuo
se. Amerikos istorija rodo, 
kad net kelis kartus istorijo- 

Prie Seimo rūmų pensininkai demonstruoja* reikalaudami padidinti pensijas.

«91

tais. Jis jiems pranešė apie 
savo srityje padarytą pažangą 
praėjusiais metais. Jo teigi
mu, transporto įmonės valsty
binis sektorius atnešė 219 mi
lijonus litų pelno. Geležinke
lio 337 km remontui reikalin
ga 170 milijonų litų. Savo ke
lių tinklu (45,000 km) Lietuva 
prilygsta Europos šalims. 
Jiems tvarkyti skiriami 98 mi
lijonai litų iš 1994 metų biu
džeto, tačiau greitkelių re
montams gali prireikti trigu
bai daugiau. Aviacijos srity
je ministeris pripažino, kad 
turima prastos technologijos 
bei skrydžių saugumo problemų
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Kuriant šviesią Lietuvos ateitį
sidengę kryžiumi, iš Marienbur
go (Marijos miesto) tvirtovės 
bandė grobti Lietuvos žemes. 
Praėjo keletas šimtmečių ir Die
vas juos nubaudė, atimdamas iš 
vokiečių tai, kas Jėzui bran
giausia. Vokiečiai evangelikai 
nebeturi nei Marijos, Dievo 
Motinos, nei Sakramentų, kurie 
teikia dvasinius turtus.

Lenkijos didikai ir kunigai 
nusižengė savo puikybe, bandė 
plėsti savo politinę įtaką, besi- 
naudojant Katalikų Bažnyčios 
tikėjimu. Praėjo keletas šimt
mečių, lenkai nustojo ir savo 
valstybės, ir savo įtakos pasau
lyje. Lenkų vardas tapo juoko ir 
paniekinimo objektu Vakarų 
pasaulyje.

Švedai norėjo įrodyti savo pra
našumą karo žygiais per Lietu
vą. Dabar švedų vyrų moteriš
kumas išgarsėjęs per visą 
pasaulį. Praeitos žiemos 
olimpiados metu pranešėjai 
viešai spėliojo, ar Švedija, ar Fiji 
sala laimės daugiau medalių?

Rusai nusikalto savo imperia
listiniu brutalumu, jėgos gar
binimu. Dabar rusai šaudo vieni 
kitus Maskvos gatvėse. Jų 
bausmė, atrodo, tik prasideda.

Kuriant lietuvišką nepriklau
somą valstybę, būtina apsvars
tyti lietuvių tautos pagrindinę 
ydą ir imtis priemonių, kad ir 
Lietuva nebūtų baudžiama, pra
ėjus dviems šimtmečiams. 
Reikia pasirinkti teisingą kelią. 
Tada būsime laimingi.

Linas Sidrys

Smurto angelas buvo nugalė
tas prie Vilniaus Televizijos 
bokšto ir Maskvos Baltųjų 
rūmų, kai beginkliai piliečiai 
nugalėjo ginkluotus kareivius.

Vagystės angelas nukentėjo.

Visi norime būti laimingi. Ko
munizmas pažadėjo visus 
padaryti laimingais. Pažadėjo 
panaikinti klasių nelygybes ir 
patenkinti visų esminius mate- 
Halinius poreikius. Marksizmas ka'į“Yi7tuvo7VekuUacinėš 
pagrįstas ateizmu, todėl komu
nizmas nepripažino dvasinių 
poreikių.

Prieš 300 metų filosofai 
įvertino istoriją, kaip mūšį tarp 
gėrio ir blogio. Šv. Augustinas 
teigė, kad žmonės pasiskirsto į 
dviejų miestų piliečius: viename 
mieste gyvena dievobaimingi, 
kitame — Dievo priešininkai. 
Marksizmo kūrėjai manė esą 
gudresni už visus, kurie anks
čiau mąstė. Jie teigė, kad sura
do naują istorijos dėsnį, būtent 
— klasių kovą. Iš tikrųjų jie tik 
reagavo į buržuazinio gyvenimo 
iškrypimus ir naudojosi žmo
gaus neigiamais jausmais į 
pyktį, kerštą ir pavydą.

Kokį rojų marksistai pastatė 
šioje žemėje, daug kam teko 
pamatyti savo akimis. Lyg iš 
biblinių pasakų nusižengę, tary
biniai angelai, vienas po kito 
pradėjo kristi iš šito proletaria
to rojaus. Pirmasis krito melo 
angelas, kai sprogo Černobilis. 
Valdžia melavo, kad atominės 
jėgainės saugios. Valdžia mela
vo, kai Černobilis sprogo ir nesi
rūpino apsaugoti žmonių nuo 
nuodingų 
dūlių. Žm

bendrovės subankrutavo ir pa- 
yogto importo ir eksporto 
verslas per Lietuvą labai 
sumažėjo. Tinginystės dvasia 
bus taip pat išmesta iš Lietuvos, 
nes žmonės pamatys, kad jau 
nebepragyvens vogdami iš tary
binės ekonominės sistemos griu
vėsių, o turės rimtai susitelkti 
savarankiškam gyvenimui. Tai 
nebus lengva, nes pastebės, kad 
visą kapitalą ir darbo vietas yra 
pasisavinę tie buvę komunistai, 
kurie teigė, kad jie kuria vi
suomenę be klasių skirtumo.

Dar daug piktų dvasių 
pasiliko Lietuvoje: pyktis, kerš
tas, godumas, pavydas, sava
naudiškumas ir nemokslišku- 
mas, tačiau šios piktos dvasios 
panašios į tas, kurios randamos 
visame pasaulyje, jos neturi tų 
milžiniškų dimensijų, kaip anie 
„tarybiniai velniai”.

Tikimės, kad su šventųjų — 
Jurgio, Mykolo ir Kazimiero 
pagalba ir šios blogybės bus 
nugalėtos Lietuvoje. Esame liu
dytojai kaip Dievo dvasia veikia 
per tautas ir istoriją.

Pažvelkime i Lietuvos anksty- 
nuodingų branduolinių spin- vesnę istoriją. Tada Lietuvos 
dūlių. Žmonės aiškiai suprato, kaimynai vokiečiai, lenkai, 
kad šioje sistemoje jų fizinė būk- rusai neteisingai engė Lietuvą, 
lė buvo mirtiname pavojuje. * Vokiečių kryžiuočių riteriai, pri- 

K AI RĖK LIETUVIŠKAI!
IMUDEA CURSO LITUANO
POR CORRESPONDÊNCIA F:635.975
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IŠTESĖJĘS KOVĄ PRIES 
SOVIETUS

VIENO GYVENIMO ISTORIJA

Rašo Stanislovas Laucevičius 
Redaguoja Henrikas Valavičius 

(Tęsinys iš praeito nr.)
6 - OJI "PADKOLONKA"

Vieną šeštadienio vakarą mudu 
su Fricu išėjome j tą patį kolchozą 
vogti bulvių. Atėję j vietą, ten prie 
laužo sutikome sėdinčią seną moterį, 
einančią sargo pareigas prie bulvių 
lauko. Mes prie jos priėjome ir pasi- ' 
prašėme leidžiami pasikasti bulviijJi 
davė mudum pavalgyti sriubo^ir duo
nos. Ir ėmė pasipasakoti iij/Savo gyve
nimo. Sako, kai aš buvaú jauna, turė
jau karvę. Vieną vakarą nuėjau į ga
nyklą parsivesti ^avo karvės, ir jau jos 
neberadau. Besidairydama, užtikau 
mešką, kuri jau buvo pasiglemžusi ma
no karyęir ją draskė į gabalus, kad 
ją gatéty dalimis sudoroti.
/Atėjo žiema, visur prisnigo, pabalo 
miškas. Atvažiavo iš kolchozo kuo- 
miai kirsti ir vežti rąstų. Padaugėjo 
žmonių apie 50. Reikėjo priimti ras
tus nuo kirtėjų, nuo vežikų ir dar 
įmušti ir atžymėti į rąstų galus me
džio rūšį ir kitus davinius. Dirbome 
abudu su Hetmanovu išsitempę, ir 
nebuvo laiko nei pameškerioti, nei ei- 
ti į mišką medžioti. Tankiai atvažiuo
davo vyriausybė su Karaliova ir Bliu-
mu. Reikėjo paruošti apyskaitas, kiek 
pagaminta, kiek išvežta. Ir viskas turė
jo atitikti. Darbo buvo labai daug. Bet 
už darbą čia jau mokėjo pinigais. Aš 
uždirbau 400 rublių per mėnesį, veži
kai uždirbdavo po 800 rublių, o kirtė
jai net po 1.200 rublių. Taip aš laks
čiau kaip meteoras po brigadas, prii
minėjau viską, kas buvo pristatyta, ir 
turėjau suspėti, nes kitos pagalbos ne
buvo. O senis Hetmanovas tvarkė po
pierius, mane maitino, kėlė į darbą, 
buvo kaip tikras tėvas. Žiema buvo la
bai šalta, ir aš taip nušalau, jog nagai 
nuo rankų ir kojų nespėjo ataugti. Vie 
ną dienos rytą temperatūra krito iki 
50° C šalčio. Mane pasiuntė, kad pra
neščiau darbininkams, kad nedirbtų. 
Tą dieną poškėjo miškas, sproginėjo 
medžiai nuo šalčio. Tas šaltis man už
gniaužė kvapą, kai keliuku buvau be 
bėgąs pas kirtėjus. Netekau sąmonės

ir tik atsibudau jau prie laužo, kur ma
ne kirtikai vokiečiai trynė su sniegu, 
kad atgaivintų. Buvau nušalęs veidą, 
kojas, rankas, pilvą. Šiaip taip ma
ne atgaivino, trindami nušalusias vie
tas su sniegu. Visas kūnas skaudėjo, 
kaip nuo nudegimo žaizdų, galva svai
go, rankų ir kojų sąnariai ėmė, tarsi, 
barškėti, sukeldami dar daugiau skaus
mo. Mano globėją Hetmanovą, kuris 
jau anksčiau buvo susirgęs, išvežė į li
goninę. į jo vietą paskyrė tremtinį 
vokietį, pavarde Pautz Erich. Buvo 
toks žemo ūgio raudonu veidu bepro
tis, kuris spaudė darbininkus, juos 
skundė viršininkams. Mudu su juo ne
sugyvenome. Aš atlikdavau savo dar
bą, kas man priklauso, ir eidavau į 
tankumyną prie laužo . Darbininkai 
nekentė šio vokiečio, kuris buvo pa
skirtas jiems viršininku, ir jį pravadino 
"paúk", tai yra, voras. 1946 metų 
žiema šiaip taip praėjo ramiai. Kuo- 
miai kirtikai ir vežikai išvažiavo namo 
j savo koęchozus. į jų vietą atsiuntė 
50 vyrų rusų iš generolo Vlasovo ar
mijos, kurie karo metu pasidavė vo
kiečiams į belaisvę. Juos čia visus ap
šaukė tėvynės išdavikais ("izmieniki 
rodini"). Pirmu dalyku jie ataikeršino 
stovyklos viršininkui Pautz Erich. 
Jiejį už kojų pakabino į pušį, kur 
vargšas iškabojo per- naktį, kol veži
kai vokiečiai jį rado vos gyvą beka
bantį ant šakos, kaip šikšnosparnį.
Pasidarė dirbti lengviau. Bie frontinin
kai pradėjo elgtis stovykloje piktnau-
džiaudami prieš kitus gyventojus. 
Taip jie išprievartavo bemaž ko visas 
moteris, senas ir jaunas iš eilės. Net 
ir "babunės" senutės nesijautė saugiai. 
Net ir viršininkai prisibijojo tų rusų 
frontininkų. Ėmė geriau šerti darbinin
kus. Kiekvieną sekmadienį duodavo 
kaipo išeiginę dieną. Jie mums pasako
jo apėe mūšius fronte, dainuodami va
karais. Jie mokėjo daug gražių dainų.

(bus daugiau)

PASIAUKOJIMO MALDA 
AUŠROS VARTŲ MOTINĖLEI 

MARIJAI
O Aušros Vartų Motinėle Marija. 

Tu mus prikėlei ir išvedei į didžiąją ir
lemiamą kovą. Tavo sūnūs ir dukterys 
ryžtingai kovoja prieš blogio šėlimą 
s'irdyse ir ant Tavo Sūnaus Jėzaus 
mokslo pagrindo statė naują gyvenimą.

Marija, Tu mus atsiuntei ir į šį toli
mą žemės kampelį, kad ir čia nušvistų 
Naujas Rytas, o sielų pavasario daige
liai pražydėtų Meile žėrinčiais žiedais.

O kad mūsų žingsniuose skambėtų 
pergalė, mes Tau Marija pasiaukojame 
visa siela ir širdimi, nes tu esi mūsų 
vadė ir įkvėpėja. Tu esi mūsų Motina 
ir mūsų laimė. Tu žinai pačius paslap 
tingiausius sielų kelius pas Jėzų. Vesk, 
Marija, mus, kad Kristaus draugų ir 
bičiulių, o Tavo vaikų armija augtų ir 
didėtų ne tik skaičium, bet ir Meile, 
Tikėjimu ir Malone.

O šventųjų Karaliene, mes meldžia
me Tavęs, Tavieji vaikai, vesk mus ten, 
kur mes čiandien būtini, išmokyk 
mus tam, kas šiandien reikalinga, ug
dyk mus tokiais, kokiais reikalauja šie 
revoliuciniai laikai.

Neleisk mumyse nė vienai dienai 
užgęsti atgimimo liepsną. Pasiaukoda 
mi Tau, Marija, mes tvirtai tikime, 
kad Tavoji žemė, o mūsų tėvynė at
gims Kristuje, ir Tavo vaikai amžinai 
džiaugsis Dievo Karalystėje. Amen.

Iš prelato Stanislavo Kiškio malda
knygės "Vilties Maldos".

(Iš šios ant cemento maišelių popie
riaus parašytos maldaknygės meldėsi 
lietuviai politiniai kaliniai 1951 m. Ol- 
žeraso lageryje, tolimajam Altajaus 
krašte).

A VE MA R /A
Avė Maria, palaimink mus, 
Žydinčius sodus, augančius javus. 
Tyrias upes, kur ten linksmai teka. 
Žalias girias, kurios su vėju šneka.

Avė Maria, motina skaisčiausia.
Apšviesk Tėvynę mūsu.brangiausią.
Padėk, ten broliams, kurie lietuviškai 

šneka.
Palaimink saulę, kuri rytais, ten teka.

A ve Maria, priimk maldas mus. 
Pašvęsk mokyklas, žalius laukus. 
Ir mokytojus, kurie jaunimą šviečia. 
Palaimink Bažnyčias, kurios prie

Tėvo kviečia.

A ve Maria, žvaigždė šviesiausia. 
Motina Kristaus sūnaus švenčiausio.
Melskis už Lietuvą, kuri tave myli. 
Ir jos karžygius, kurie užmigę tyli.

Vytautas Skripka
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'Motina ir močiutė —
kartas, nes tokia yra motinų 
prigimtis. Prigimtį gali

K I A I I 11 I I Á 11/ I I I I F n I i“ gyvenimo keliai sužaloti, bet NAUJŲ LAIKŲ HEROJE ^ali iškreipti pašios moti- 
nystės kilnumo, negali atšal-

Apie motinas kalbame su da gražiausių žiedų ir kūną 
sentimentu. Motinos diena tą 
sentimentą žadina dar labiau, 
kad gyvybės davėja ir sau
gotoja, auklėtoja ir mokytoja, 
kankinė ir herojė dėl savo vai
kų ateities būtų prisimenama 
susimąstant ir jos auką įver
tinant. Kartu iškyla ir jau se
nas, gąl labiau raukšlėtas mo
čiutės veidas, kurį vaikas , liu ir jų ateitimi, nors motina 
dažniau mato, nors jam tas 
veidas visuomet yra tik senas. 
Tai natūralu. Vaikui motina 
nėra jauna, juo labiau močiu-, 
tė, kol jis savo metų skaičiumi 
nepriartėja prie jų abiejų, kol. 
nepasidaro tik puse skaičiaus 
jaunesnis už savo motiną ar 
trečdaliu už savo močiutę.

Skirtingai į motiną ir mo
čiutę žvelgia paaugęs ir suau
gęs vaikas, kada jis pats eina 
savu keliu, kada jis jau pra
deda savo "gyvenimą kurti 
atskirame lauke, kuriame ran-

dyti motinos meilės visuoti
numo, negali motinos irdraskančių erškėčių. Bet moti

na niekada neatsitolina nuo močiutės širdžių paversti ak- 
savo vaiko nei savo globa, nei 
savo rūpesčiu, nei noru, kad 
jam būtų geriau ir kad jo atei
tis būtų pagrįsta viltimis ir lai
mėjimais.

Nors jau patiems vaikams 
reikia rūpintis savu prieaug-

meniu. Jose dega dieviška ir 
niekada neužgesinama moti
niška kibirkštis, deginanti pa
čių motinų sielas ir pertei
kianti ją naujosioms kartoms.

Pagarba motinai ir močiu
tei — tai pagarba motinystei, 
kurios niekas neturi teisės ža
loti ar mėginti pakeisti. Betgi 
gyvenime yra ir kitaip, negu

jau tampa močiute, bet ji vis- 
tiek yra rūpestinga auklėtoja, 
anūkuose matanti savo pa- norėtų daugelis motinų ir dau

gelis vaikų. Painūs gyvenimo 
keliai kartais motinos laimę 
paverčia tik kančia. Kartais 
bloga aplinka sužaloja mo
tinystės kilnumą. Kartais 
išniekina pačią motinystę ne 
svetimieji, bet savieji. Net pa
čios motinos egoizmo padik
tuotas sąlygas iškelia aukš
čiau savo prigimties, aukščiau 
motiniškos meilės ir dieviškos 
kibirkšties. Vaikas tada lieka

čios laimę, džiaugdamasi jų 
laimėjimais ir liūsdama dėl 
nepasisekimų, nelaimių ir 
gyvenime pasitaikiusios neda
lios. Motina ir močiutė šiuo at
veju yra neišskiriamos — jos 
gyvos savo rūpesčiais iki savo 
gyvenimo pabaigos ir artimos 
vaikams ir anūkams, nors pa
čios kartais būna apleistos ir 
užmirštos.

Tai jos kartoja per kartų

102 EXCURSÃO
VAMOS APROVEITAR AS FERIAS DE JULHO 
E LEVAR NOSSOS FILHOS E NETOS PARA 
CONHECER A LITUÂNIA

SAIDA 09 de JULHO

VOLTA 25 de JULHO

APÔS A EXCURSÃO PODEREMOS ORGANIZAR
QUALQUER ROTEIRO QUE SE FIZER NECESSÁRIO

RUA ALEXANDRE DUMAS 1562, 
10^-, conj. 63 

com Marion e Helio tel. 521-40.88 
ou Aleksandras Boguslauskas tel. 241-28.31 

s»

qi

INFORMAÇÕES 
FOLHETOS E RESERVAS

A LUFTHANSA TEL. 236-77.00 @ Lufthansa
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ne rūpesčių ir laimės* troškimų 
pagrindu, bet kliūtis į sava
naudišką gyvenimą, kuriame 
yra užmirštami žmonių ir žmo- 
tújos tikslai, įdiegti žmogiško
je prigimtyje.

Bet Motinos dienos proga 
negalvojame tik apie išimtis. 
Yra kitų progų, kai svarstomi 
socialiniai, bendruomeniniai, 
šeimyniniai, tautiniai klau
simai ir ieškoma jiems spren
dimų. Motinos diena turi pri
minti, kad motina ir močiutė 
šiandien yra tokia pat herojė, 
kaip yra buvusios motinos, 
mokiusios savo vaikus prie ra
telio kalbos ir rašto. Yra to
kios, kaip motinos, kentėjusios 
įr tylėjusios prie savo žuvusių 
ir išniekintų vaikų lavonų ar
ba negalėjusios kalėjimuose ir 
tremtyje savo vaikų net ap
lankyti.

Tai sukūrė prievartinė poli
tika, okupacinė valdžia, perse
kiodama ir žalodama motinas 
ir vaikus ateistinio komuniz
mo nužmoginimo prie
monėmis. Tų motinų herojų 
skaičius mums bent šiuo metu 
dar nežinomas. Gal net is
torija tų motinų kančių nesu
rašys, jų ašarų ir skausmo ne- 
pasvers. Bet yra aukos, 
sudėtos ant tautos laisvės ir 
kultūrinės pažangos aukuro, 
kaip karių kovose už laisvę.

Herojės šiandien yra ir tos 
motinos, kurios išeivijoje savo

Mūsų LIETUVA 
vaikus nuo mažens auklėja pa
vergtos tautos ateičiai ir lais
vės kovoms. Jos, nutrauk- 
damos savo gyvenimo dalį, 
savo poilsį ar apsunkindamos 
pragyvenimą, nori savo vai
kus išlaikyti lietuvių tautos 
vaikais.

Ką nūn reikėtų labiau 
pagerbti kad ir Motinos dieną 
— tik motinas ar ir močiutes, 
tai nelengva atsakyti. Re
miantis sentimentais, kuriuos 
daugelis motinoms yra išlaikę 
savyje, reiktų daugiau kalbėti 
apie motinas. Bet kalbant apie 
motinų herojizmą dabarties 
aplinkoje ir išeiviškose są
lygose, kai pagal vaikų ateitį 
sprendžiama žmonijos, tautos, 
valstybės ir šeimos ateitis, 
bent lietuviui negalima pa
miršti, kad močiutė dabartyje 
yra auklėtoja, mokytoja, anū
kų ateities kūrėja ir jų sielų 
saugotoja. Jos yra tokios, ko
kios buvo jų senolės ir prose
nolės, kokios yra jų seserys, te
tos ar pažįstamos motinos 
pavergtoje tėvynėje.

Motinos ir močiutės ten 
kovoja už savo vaikų sielas ir 
tuo pačiu už tautos ateitį. Čia 
tos pačios motinos ir močiutės 
kovoja už tautinį, religinį, do
rinį savo vaikų ir anūkų gyve
nimo pagrindų sukūrimą, kad 
jie netaptų gatvės ligoniais ir 
pasimetėliais. Jos nori iš
saugoti juos vertais savo tau
tos, savo gyvenamo krašto ir

NR. 9 (2287) 1995.V.15 

savo šeimos kilniais žmo 
nėmis.

oiame moumSKume ir reiš 
kiasi kibirkštis, kuria nenus
toja kaitinti nei geros mo
tinos, nei geros močiutės iki 
herojizmo, kurio jos pasiekia 
savo pasiaukojimu, pavyzdžiu 
ir darbais. Tautinis gyve
nimas išeivijoje remiasi mo
tinų auka, kai jos moko juos 
lietuvių kalbos, nors joms pa
čioms tai nėra lengva. Joms 
padeda močiutės, kurios taip 
pat aukojasi, kad jų anūkai 
dar pratęstų jų gyvenimus irt 
tradicijas, jų meilę savo tau
tai ir jų ištikimybę savo tau
tinei tapatybei.

Lietuvių visuomenė išeivi
joje ir lietuvių tauta vergijoje 
gali dažnai didžiuotis šio me
to -jaunų motinų pasiauko
jimu. Visa tauta, išsisklai
džiusi pasaulyje, kenčianti 
pavergtoje tėvynėje ar Sibiro 
tremtyje, gali didžiuotis mo
čiutėmis, kurios didele auka ir 
kančių nebojimu moko savo 
anūkus religinių tiesų ir mei
lės savo tautai. Tai abiejų 
herojizmas, kuriam nėra ly
gaus gyvenime, išskyrus kan
kinių herojizmą.

Motinos diena tai turi tik 
priminti. Pagarba motinoms ir 
močiutėms turi paskatinti vi
sus prisidėti prie pastangų, 
kad joms reiktų mažiau hero
jizmo, o daugiau galėtų rodyti 
savo motinystės kilnumą.

LITHUANIAN TOURS li»
V ALSTYBINE TURIZMO TARNYBA - Šeimyniškiu g. 18, 2005 Vilnius, Lietuva

Tel. (00 7 01 22) 35-1815, 35-3931 Fai 35-1815

OTUKÕÊS PARA ŪKIAMA
(OPÇÕES DE ATIVIDADES CULTURAIS E EXTENSÕES PARA OUTROS PAÍSES)

SAÍDAS - 26 DE MAIO, 23 DE JUNHO, 21 DE JULHO
Representante no Brasil - INTERCENTRO, Caixa Postal 1390, 89201-972 - Joinville-SC

TeL (0474) 22-9571 Fax (0474) 22-0591 falar com Adele Pranaukkaite Domingues ou Valter Domingues 
Em São Paulo Tel. 277-4855falar com Kazys Tūbelis.
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BRAZILIJOS LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖJE

NAUJAI IŠRINKTA BLB VALDYBA
Pirmininkė — Anna Vera Tatarūnas 
Vice — Juozas Vaikšnoras 
1a. sekretorė — Nastacia Idas 
2as. sekretorius — Adilson Puodžiūnas 
Iždininkė — Sofia Kirilauskaitė

Anfimovas
CONSELHO DELIBERATIVO
Pirmininkas - José Armando Tatarūnas 
Vice — Padre Pedro Ruks’ys 
la. sekretorė — Halina Mošinskienė 
2as. sekretorius — Jonas Silickas
CONSELHEIROS
Roberto Bratkauskis 
Danutė Silickas Jones 
Apolinário Jočys 
Mauricio Bendoraitis 
Carlos Galeckas 
Maristela Žutautas
CONSELHO FISCAL
Alda Greičius Chorociejus 
Helena Buitvydas 
Heleaa Vicentinii

PATIKSLINIMAS
Praeitame numeryje BLB-nės pa

skelbtuose rinkimų rezultatuose bu
vo išleistai- Danutės Silickaitės Jones, 
kuri gavo 59 balsus. Atsiprašome už 
klaidą.

Tokia maža suma nieko neapsun
kins, o valdybai tas reiškia, išsilaiky
mas ir stovyklos išlaikymas ir taip 
toliau.

Bradesco banke turime fondo sąskai
tą 2.000 realų kurie yra nejudomi jei
gu turėtume daugiau galėtume is’ palū
kanų nors sumokėti Lituanikos sto
vyklos condominiumą.

Siaurės Amerikoje fondas turi mili
jonus dolerių, jų veikla išsilaiko is’ pa
lūkanų. Fondui žmonės užras’o paliki
mus.

Pasaulio Bendruomenės veikla — 
atstovauja lietuvius išsiblaškiusius vi
sam pasauly, dar turi atstovybę Vilniu
je seimo rūmuose — ruošia kongresus ir 
suvažiavimus. Rūpinasi išlaikyti lietu
vybę, bei mūsų tradicijas. Taip pat iš
laiko 16 vasario gimnaziją Vokietijoje, 
kur ir mūsų jaunimas gali mokytis.

Remia Kultūrinę veiklą, visuose kraš
tuose kur yra Bendruomenė.

Dabar jis rūpinasi, kad kas nuvežtų 
j Lietuvą velionies pomirtinius palai
kus, t.y. pelenus, nes toks buvo moti
nos pageidavimas.

Nuliūdime liko sūnus Mindaugas, 
marčios ir 6 anūkai — visi berniukai, 
kuriuos senelė labai mylėjo.

EUGENIJA BARONYTÉ 
STAIGIAI MIRĖ BALANDŽIO 29 d. 
Dar kelias dienas prieš tai ji dirbo šv. 
Juozapo kermošiaus parengime. Velio 
nė turėjo 58 metus ir buvo palaidota 
V. Alpinos kapinėse

MOTINAI
Tavo vardą mini ramunėlė 
Ir miškų žibutė mėlyna.
Ten toli," toli prie Nemunėlio, 
Kai ateina Motinos diena.

MUSU MIRUSIEJI
Kovo mėn. 29 d.'Casa de Repouso 

Tremembė" klinikoje mirė MARIJO
NA GORAUSKIENÉ, sulaukusi 88 
metų ir sirgusi tik 3 mėnesius.

■ I Braziliją atvyko su šeima po antro . .
jo pasaulinio ^aro. Užaugino du sūnus: Skardžiai tenai pragysta vyturėliai, 
Radvilą ir Mindaugą, kurie buvo labai Dar saulutei miegant pataluos. __ 
aukšto ūgio ir tapo garsiais sportinin- 
kais, lošdami krepšinį Clube Sirio.

Marijona apie 20 metų buvo našlė 
BENDRUOMENEI REIKIA PARAMOS įr ekonomiškai sunkiai vertėsi. Mirus 

Kaip jau buvo pranešta, Lituanikos
Jaunimo stovykloje kur buvo įsiveržę 
vagys išnešė 5 čiužinius su naujai pa
siūtais užvelkalais.
— Brazilijos Lietuvių'Bendruomenė
kreipiasi į mūsų mielus tautiečius pa
ramos, tą viską atstatyti. Liepos mėn. 
stovyklaus skautai.
— Birželio 24-25 B.L.B. ruošia Jonines.

24 rengiame laužą su dalyvavimu 
jaunimo.
25 churrasco ir žaidimai.

— Jeigu kas turi atliekamų stiklinių, 
ar puodų, arba kas gali prisidėti pini
gais, gali pasiųsti čekį (Comunidade 
Lituano-Brasileira) tiardu, bus duotas 
kvitas ir paskelbta “Mūsų Lietuvoje".
— Naujai išrinkta valdyba prašo susi 
mokėti solidarumo mokestį, 5 realai 
į metus.

r

sūnui Radvilui 1983 m., gyveno nuo- 
muotame apartamente su sūnum Min
daugu, kurio globoje ji ir baigė amžių.

BIRŽELIO 3 DiENĄ

Džiaugėsi vaikučiai — dideli ir 
mažutėliai,

Kol visi laimingi buvome namuos ...
Tau gėlių įteikdavom kiekvienas.
Prašėme: gyvenk, gyvenk ilgai...
Už kančias Tau meilę davė Dievas —
Saugok ir globok mus amžinai...

PRADŽIA 9 VAL

I BORAS 1
JAUNIMO NAMUOSE

Rengia BRAZILIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ 
telktama lėšas savo veiklai ir Lituanikos stovyklos 
apvogimo žaloms padengti.

Visus kviečiame prisidėti ir gausiai dalyvauti.

VENDE-SE
L O T E NA LITUANIKAI 

OTIMO LUGAR
Falar com Arūnas ou Margarete 

Fone: 549-34.47

BLB-nės valdyba

NOVOlETO 1Môve.s
VENDA E ADMINISTRAÇÃO DE BENS S/C LTDA.

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
E TELEFONES

Rua Dr. Roberto Feijó, 165
(esquina da: p 914.8072
Praça Santa Helena N.o 81 °neS 914-4950
V. Prudente - CEP 03138-030 São Paulo - SP

NOVOlETO .move s 
VENDA E ADMINISTRAÇÃO DE BENS S/C LTDA.

ANDREA ALIONIS 
EVANILDA ALIONIS 
(Advogadas)

e#l4.8072 
Praça Santa Helena N.o 81 ^ones* 914.4950 

V. Prudente - .CEP 03138-030 São Paulo • SP
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MŪSŲ ŽINIOS
ŠV. JUOZAPO KERMOŠIUS

Praeitą sekmadienį sėkmingai pasibaigė 
baigė XV što. Juozapo parapijos kermo
šius. Per pirmuosius du savaitgalius bu
vo gražus oras, tai buvo labai daug lan
kytojų, ypač lietuvių, atvykusių net iš 
tolimesnių S. Paulo vietovių. Lietuviš
kų valgių jau pritrūkdavo vakarop.

Praeitą savaitgalį šv. Petras nepadėjo 
ir lietus atbaidė lankytojus. Vistik mū
sų "barakos" darbuotojai buvo opti
mistiški. Sekmadienį ant lietuviškų pa
maldų buvo daug žmonių ir, aišku, jie 
visi nuėjo po mišių kermošiun pasigar
džiuoti lietuviškais valgiais.

Apie mūsų paviljono darbuotojus ir 
apie gautąjį pelną vėliau parašysime. u
NAUJA AKLŲJŲ ORG VALDYBA

Gegužės 4 d. įvyko Aklųjų Sąjungos 
naujos valdybos rinkimai.
Pirmininku išrinktas Walter A. Strazdas, 
vice-pirm. k.Petras Rukšys, I sekretorė 
Stasė Oblzymek, II sekr. Vitas Tumas, 
I iždininkė Irene Skurkevičiūtė, II izd. 
k. Juozas Šeškevičius.
Patarėjai: Elizabeth Tamaliūnas de Sou
za, Leide Lourenzo Teixeira, Maria Be 
nedita Arruda. Administratorius Mario 
Pinheiro Rocha.

VISUS MALONIAI KVIEČIAME į

Šio "ML" numerio 
GARBĖS LEIDĖJAI
LILLIAN IR ROBERTAS STREITAI 

mirusių tėvelių JONO ir ONOS prisiminimui.
Širdingai dėkojame mieliems "Mūšiu Lietuvos" skaitytojams 
už paramą spaudai ir kartu prisimename bei pagerbiame jų 
mirusius tėvelius. Redakcija ir administracija

SAJUNGA-ALIANÇA
convida para mais um tradicional

ALMOÇO

VIA VAS MÃIS
a realizar-se em 21/maio/95, a partir das 13:00 
horas, à Rua Lituania, 67.

Reservas e informações pelos telefones : 
273-3224 / 278-6500 / 692-7263

BAZARA
AKLIESIEMS

ŠEŠTADIENĮ, gegužės 13 d., 11 vai. 
PARAPIJOS JAUNIMO NAMUOSE

EXCURSÃO
DA VILA ZE LINA

PROXIMO - 27/05/95 (IBITINGA 
- BARRA BONITA - AGUAS de 
SÃO PEDRO).
PREÇOS A VISTA FACILITADOS 
MAIORES INFORMAÇÕES 
LIGUE: 272-44.14 (Wanda-lvanir)

S.PAULC-ÜR.

SERVIÇOS
DE ARQITETURA

PÇA. STA. HELENA, 81 
V. PRUDENTE - SÃO PAULO

FONE: 914-49.50

EDITAL
Assembléia Geral Ordinária

ALIANÇA LITUANO-BRASILEIRA DE BENEFICÊNCIA E ASSIS
TÊNCIA SOCIAL, com séde á Rua Lituânia 67, São Paulo, SP., convoca 
seus sócios, para a A. G. O. anual, conforme arts. 18 a 21 de seus estatu 
tos, a realizar-se em 28 de maio de 1995, em sua séde social, às 16:00 
horas em primeira convocação e, não havendo quorum, em segunda convo
cação às 16:30 horas, com qualquer número de presentes, a fim de delibe
rarem a seguinte Ordem do Dia:
a) Abertura e Leitura da Ata anterior
b) Aprovação de Relatórios da Diretoria, Conselho Deliberativo, Conselho 

Fiscal e Aprovação do Balanço Geral de 1994.
c) Suspensão da AGO por 1 (uma) hora para atender o item d) do presente 

Edital.
Eleição da nova Diretoria para o biênio 1995/1997 e do Conselho Delibe
rativo,
Reinstalação da AGO, anunciação e posse dos membros da nova Direto
ria e Conselho Deliberativo.
Assuntos Gerais de interesse da Sociedade.
Encerramento da AGO.

DE CONVOCAÇÃO

d)

e)

f)
g)

São Paulo 30 de Abril de 1995
Saldys Algimantas, Presidente
Joana Satkünas — Secretária

8


	MUSU-LIETUVA-MISSING-EN-LITH-PORT-1995-Nr.09-MUSU-LIETUVA-001
	MUSU-LIETUVA-MISSING-EN-LITH-PORT-1995-Nr.09-MUSU-LIETUVA-002
	MUSU-LIETUVA-MISSING-EN-LITH-PORT-1995-Nr.09-MUSU-LIETUVA-003
	MUSU-LIETUVA-MISSING-EN-LITH-PORT-1995-Nr.09-MUSU-LIETUVA-004
	MUSU-LIETUVA-MISSING-EN-LITH-PORT-1995-Nr.09-MUSU-LIETUVA-005
	MUSU-LIETUVA-MISSING-EN-LITH-PORT-1995-Nr.09-MUSU-LIETUVA-006
	MUSU-LIETUVA-MISSING-EN-LITH-PORT-1995-Nr.09-MUSU-LIETUVA-007
	MUSU-LIETUVA-MISSING-EN-LITH-PORT-1995-Nr.09-MUSU-LIETUVA-008

