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LIETUVOJE
JAV SAUGUMO ĮSTATYMAS 
PANEIGIA RUSIJOS ĮTAKOS

SFERĄ
Vašingtonas, vasario 16 d. — Ketvirtai 

dienį 12:15 p.p. JAV Atstovų rūmai 
pravedė JAV saugumo atgyvinimo įsta
tymą, vadinamą "National Security Re
vitalization Act" su vadinamąja Durbin 
Knollenberg pataisa, to sudarydami są
lygas lygiateisiškam NATO plėtimui vi
soms Vidurio ir Rytų Europos šalims.

Kaip informuoja Jungtinis Amerikos 
Pabaltiečių Komitetas JBANC savo 
pranešime, kaip buvo iš pradžių sufor
muluotas, šis įstatymo projektas statė 
narystės kriterijus tik Lenkijai, Vengri
jai, Čekijai ir Slovakijai (vadinamos Vy- 
šegrados šalys). Dabar, šalia šių šalių 
kalbama ir apie kitas Vidurio ir Rytų 
Europos šalis, suteikiant lygias sąlygas 
ir joms, siekiant NATO narystės. Toks 
įstatymo pataisymas, pagal kongresma- 
nų Richard Durbin (D.IL) ir Joseph
Knollenberg (R-MI) pataisą, anot 
JBANC,duoda aiškų ženklą Rusijai, 
kad galimybė įstoti į NATO bus atvira 
visoms šalims, ir kad nepripažįstama 
Rusijos įtakos sfera buvusiuose Sovie 
tų Sąjungos šalyse.

ANOT JAV Lietuvių Bendruomenės 
Visuomeninių reikalų tarybos praneši
mo, kurį paruošė tarybos raštinės Všing< 
tone direktorė Asta Banionytė, Dur
bin Knollenberg pataisa atitaisė ir antrą 
projektuojamo įstatymo trūkumą. Ji 
cituoja pataisos kosponsoHus Benjamin 
Gilman (R-NY) kuris taip pat yra ir 
Atstovų rūmų užsienio reikalų komi
teto pirmininkas, Wiliam Lipinsi (D-IL) 
ir Martin Hoke (R-OH). Jie sakė, kad 
nedavus Rusijai aiškaus ženklo, kaip 
tai padaro Durbin Knollenberg pataisa, _ 
sudarys klaidingą vaizdą, būtent,kad 
Jungtinės Valstijos nelaiko kitų Euro-
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pos šalių galinčiomis prisidėti prie NA
TO saugumo garantijų ateityje.

Durbin Knollenberg pataisa taip pat 
išbraukė išsireiškimus įstatyme, ku
riuose buvo kalbama apie "glaudų ben
dradarbiavimą" tarp NATO ir Rusijos 
saugumo klausimais. Tai būtų atspin
dėję prez. Bill Clinton administracijos 
vadinamąją "Rusija pirmoje vietoje" 
politiką. Su pataisa pravestame įstaty
me dabar rašoma, kad NATO turi siek
ti stiprinti ir kitas saugumo struktūras 
Europoje. Anot Avo Orą, kuris vado
vauja JBANC įstaigai Vašingtone, iš
braukimas žodžių apie "glaudų bend
radarbiavimą" su Rusija sumažina ga
limybę, kad Rusija turėtų de facto 
veto teisę NATO plėtimo atžvilgiu.

Pats įstatymo projeKtas, kuris 
Atstovų rūmuose buvo vadinamas 
HR 7, su Durbin Knollenberg pataisa' 
buvo pravestas 2:30 vai. po pietų 
241.181 balsų (Red. pastaba). Vakar 
dienos "Draugo" laidoje buvo paskelb
tas klaidingas balsų santykis: 241-81).

FILMAS APIE PARTIZANES
Vilnius, birželio 14 d. (Elta) — 

Pasakojimu apie penkias kilnios ir stip
rios dvasios moteris — partizanes re
žisierius Edmundas Zubavičius užbai
gė Lietuvos pasipriešinimo sąjūdžiui

LIPINĖLIS AUTOMOBILIAMS(klijuojamas iš lauko) su Lietuvos vals
tybiniu ženklu raudona ir juoda spalva. Taip pat SIUNČIAME PASTŲ. 
Lipinėlio kaina su persiuntimu R$2,00. Turime ir kitų lipinėlių

"Tai - labai gražios moterys", sa
ko režisierius. Nė viena jų nieko neiš
davė, nors buvo žiauriai kankinamos. 
Ir apie savo kovą už Tėvynės laisvę, 
apie savo lemtį jos pasakoja ramiai 
dėstydamos faktus, be jokių pretenzi
jų į heroizmą. Jų apsisprendimas išei
ti į mišką buvo jų moralės norma. 
"Apie save negalvojau, vis meldžiausi, 
prašydavau švenčiausios Mergelės Ma
rijos pagalbos, kad iškentėčiau, kad 
nieko neišduočiau", filmo kadrose pri 
sienena viena iš partizanių...

Edmundo Zubavičiaus dokumentinis 
filmas "Partizanės" sukurtas Lietuvos 
televizijos filmų studijoje. Birželio 14 
dieną įvyko jo premjera.

TĖVYNEI

Kaip brangi graži, tu mano tėvyne.
Kiek kartų, Kūdikio ašaromis už tave verki- 
Prisiminęs takus vingiuojančius pievomis! 
Kuriais j Bažnyčią, aš melstis tiek kartų 

ėjau.

Prisimenu Alytų, Lazdijus, Marijampolę 
ir Prienus.

Dar šiandien matau ten Nemuną tekan
tį) tyliai.

Girdžiu, tas dainas tenaisHmksmai nu
dainuotas.

Ir ulonus, Alytuje blizgant jojančius 
šauniai.

Kaip graži, ta žemė kur rūtos žaliuoja 
Kur kalbami lietuviški žodžiai, po dienos 

darbų.
Ir Baltijos jūra melsvai tenais banguoja.
Čia ilgesys krūtinėje skauda, tų jaunų 

dienų.

Tenais mergaitės dabina kasas vainikais. 
Skindamos melsvas gėles, prie sraunios 

Šešupės.
Ten mūsų protėviai ilsisi, toje žemėje 
qq šventoj.
Kur gamta, tartum su tavim kalba saulė

toje dienoj.
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Mažosios valstybės Europolitikoje
Baltijos šalių išlikimo galimybės ir ateities vizija

VYTAUTAS NEZGADA, Kaunas

Mažosios valstybės gali eg
zistuoti tik tuomet, jeigu jų 
kaimynės didžiosios (bei jų su
sivienijimai) vadovaujasi tarp
tautinės teisės normomis ir 
morale.

Baltijos tautos, jau tūkstant
mečius metų prieš mūsų erą 
apsigyvenusios prie gintari
nės jūros, kūrė savo ateitį, 
joms būdingą kultūrą, papro
čius, kurie daugeliu požiūrių 
skyrėsi tiek nuo Vakarų, tiek 
ir nuo Skandinavijos šalių 
kultūrų. Tai vienas didžiau
sių tautinės kultūros lobių 
Europos žemyne, turintis pa
saulinį pripažinimą. Tuo mes 
galime didžiuotis. Todėl šių 
tautų bet kokia asimiliacija 
pražudytų ir jų kultūrinį pa
veldą. Mažos nepriklausomos 
šalys paprastais sugeba išsau
goti istorinį, kultūrinį pavel
dą, nes per šimtmečius besi- 
priešindamos asimiliacijai 
išugdo imunitetą.

Carinė Rusija, o ypač sovie
tinis imperializmas, padarė 
didžiulę žalą mūsų kultūros 
paveldui, mūsų šalių tautinei > 
savimonei, sumenkino mūsų ‘ 
tautų pastangas išsaugoti tai, 
kas brangiausia: pareigos, pa
siaukojimo bei atsakomybės 
jausmą savo tautai ir patiems 
sau.

Mažosios demokratinės vals
tybės gali išsiskirti savo poli

tine santvarka, paremta tei
singumu, savo piliečių lygia
teisiškumu, išskirtinai aukš
ta savo kultūra, paremta tvir
tu moraliniu pagrindu.

Pati didžiausia mažųjų vals
tybių teisė yra laisvė, gerbia
ma didžiųjų valstybių. Didžio
sioms valstybėms yra būdingas 
horizontinis augimas, mažo
sioms - vertikalinis. Meilė 
savo tėvynei mažoje valstybė
je paremta meile savo tautai, 
jos žmonėms, savo kalbai, tra
dicijoms ir visam tam, kuo 
džiaugiamasi bei liūdima pa
saulyje. Maža valstybė labiau 
panaši į šeimą, o meilė jai la
biau panaši į šeimos nario 
meilę, y

v Visa tai yra priešingybė in
ternacionalizmui bei kosmo
politizmui, kuris yra būdin
gas didžiosioms valstybėms. 
Mažąsias valstybes, kaip ir 
mažesnius vaikus šeimoje, 
turi ginti vyresnieji, dides
nieji. Šią misiją atlieka kai 
kurios didžiosios valstybės 
bei tarptautinės organizaci
jos, tokios kaip Jungtinės tau-

, tos, Europos sąjunga.
Baltijos vienybės (Baltic 

Unity) organizacija turi griež
tai pasisakyti prieš mažų tau
tų engimo apraiškas, nesvar
bu kas jas engia. Tačiau žvelg
dami į mūsų šalių ateities per
spektyvas, negalime neįvertin
ti geopolitinės būklės ir kar
čių istorijos pamokų bei pa-
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darytų klaidų, kurių pakarto
jimas gali ir vėl tapti pragaiš
tingas mūsų tautoms, mūsų 
valstybėms, mūsų žmonėms.

Padidintą pavojų kelia Gu
dijos suartėjimas su Rusija. 
Karinė jų sąjunga nieko gero 
nežada Baltijos valstybėms. 
Nerimą kelia ir didžiųjų vals
tybių pernelyg didelis nuolai
džiavimas Rusijai, sprendžiant 
sritinius sankirčius. Ypač 
pažymėtinas neaiškus JAV 
prezidento B. Clinton’o patai
kavimas Rusijai. Grėsmingas 
pastarosios pareiškimas - ji 
okupuosianti Baltijos šalis, 
jeigu jos įstos į Š. Atlanto są
jungą, akivaizdžiai rodo, kad 
esame neapsaugoti nuo paties 
baisiausio pavojaus. Tai pa
tvirtina ir Prancūzijos laiky
sena šiuo klausimu. Beje, pa
staroji, matyt, kaip ir 1918 m., 
yra nusprendusi siekti savo ša
lies gerovės mažųjų šalių (pir
moje eilėje Lietuvos) sąskai
ta. (Anuomet linkčiojimas Len
kijai, dabar - Rusijai). Tai 
prieštarauja Vilsono doktri
nai “Dėl tautų apsisprendimo 
teisės”. Toks šios valstybės 
elgesys dar labiau paryškina 
jos savanaudišką ir dvilypi 
požiūri į Baltijos valstybes.

Vienas iš pagrindinių mūsų 
šalių išlikimo pagrindų yra 
trijų Baltijos valstybių sąjun
gos (konfederacijos) sudary
mas. Ji ne silpnintų, o stiprin
tų kiekvienos jų valstybingu
mo pamatus, skatintų savimo
nės ugdymą, mokslo, kultūros 
bei ekonomikos puoselėjimą.' 
Tai mes galime padaryti tik

XAIRÍK LIETUVIŠKAI!^
HLDkH curso lituano

POR CORRESPONDÊNCIA F:635.975
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susitelkę visi kartu, jausda
mi atsakomybę savo tautoms, 
žmonėms, rūpindamiesi jų 
ateitimi ir gerove be asmeni
nės naudos, be grupinių, vien- 
pusi-nių interesų.

Kad su Baltijos valstybėmis 
skaitytus! mūsų kaimynai, tu
rime nedelsiant stiprinti bend
rų karinę jėgų, įgyvendinti 
bendrų gynybos planų, atitin
kantį Š. Atlanto s-gos reika
lavimus.

Baltijos šalys turi būti vie
ningos sprendžiant globalinius 
užsienio politikos klausimus. 
Į Europos sųjungų bei ŠAS or-
ganizacijas reikėtų įeiti ne 
atskirai, bet bendru bloku. 
Tam turi būti paruoštas bend
ras planas, išorinių sienų ap
sauga, muitų sistema, bendra 
karinė doktrina.

Baltijos šalių konfederaci
ja galėtų pasitarnauti išsau
gojant taikų šioje srityje. Tai 
būtų tarpinė juost-a, tarp di
džiųjų- valstybių, kuri ilgai
niui (demilitarizavus Kara
liaučiaus sritį) galėtų tapti 
ir nebranduoline sritimi. Ka
raliaučiaus srities demilita- 
rizavimo problema turi rūpėti 
ne tik Baltijos jūros valsty
bėms, bet ir visos Europos ša
lims. Ši problema turi būti 
viena aktualiausių problemų 
ir didžiųjų valstybių politi
koje.

Tik sutelktomis pastangomis, 
tarpusavio supratimu Baltijos 
šalys gali tikėtis, kad ateity
je vėl nepateks kurių nors di
džiųjų kaimyninių valstybių 
glėbin. Todėl mūsų tautos turi 
būti budrios ir išnaudoti sį 
atokvėpio laikotarpį savo ap
saugai.

MUSU LI ETUVA

KAUNO JĖZUITU GIMNAZIJA 
Rugsėjo 23-24 d,d. iškilmingai pami

nėtas Kauno jėzuitų gimnazijos septy
niasdešimtmetis ir Kauno jėzuitų kole
gijos įsteigimo 345 metų sukaktis. Dvi
gubas minėjimas rugsėjo 23, penkta
dienį, buvo pradėtas bendra konferen
cija tarpdiecezinėje Kauno kunigų se
minarijoje. Jėzuitų provinciolas kun. J. 
Boruta, SJ, kalbėjo apie istorijos bango
se dingusią kolegiją, džiaugdamasis 
1924 m. įsteigtos gimnazijos išlikimu ir 
susigrąžinimu. Ji dabar jau veikia kaip 
vidurinė mokykla, pries'taravimų dras
komoje Lietuvoje pasiryžusi išauklėti 
kitų gerovei mokančius gyventi žmones. 
Jėzuitų kolegijos ir s’io ordino narių 
svarų įnas'ą Lietuvos kultūrai, mokslui" 
bei dvasingumui gvildeno daktarai ir 
profesoriai V. Zaborskaitė, Z. Kliaupa, 
D. Kuolys, kun. P. Rabikauskas, SJ.
Rugsėjo 24, s'es'tadienį, koncelebracinė- 
mtsMisloms Jėzuitų s'ventovėje vadova
vo kardinolas Vincentas Sladkevičius, 
Kauno jėzuito gimnazijos auklėtinis. I 
koncelebracines Misiąs turbūt įsijungė 
ir kitas jos auklėtinis — is' Romos atvy
kęs kun. prof. dr. Paulius Rubikauskas, 
SJ, dalyvavęs Kauno kunigų seminari
joj įvykusioj konferencijoj. Gimnazijos’ 
auklėtinių laukė susitikimas su mokslo 
draugais klasėse, atskiras gimnazijos 
sukakties minėjimas ir bendra vakarienė.

bendri mūsų artimiausi kai
mynai (o kartais ir tolimesnės 
šalys) susitarę gali ieškoti 
dingsties mus supriešinti. To
dėl, spręsdami tarpvalstybi
nius santykius, visais atvejais 
turime žiūrėti, ar neįtakojo 
šio klausimo sprendimo tre
čia, suinteresuota valstybė, 
kaip kad yra buvę ankstesniuo
se mūsų valstybių santykių vin
giuose. Tad spręsdami princi
pinius tarpvalstybinius santy
kius tarp mūsų šalių visų pir
ma turime vengti egoistinių 
siekių, kap pvz. nepagrįstų 
vienpusių reikalavimų nusta
tant tarpvalstybines jūros sie
nas. Spręsdami savo vidines 
problemas, turime atsižvelgti

NR. 3 (2305) 1996.11.15

Jėzuitų namų remontas prie Šv. Kazimiero 
bažnyčios Vilniuje.

NAUJI ŽINGSNIAI ATEITIN
Dabartinės Kauno jėzuitų vidurinis 

mokyklos žingsnius ateitin atskleidžia 
"Lietuvos aide" žurnalisto Vitauto Jo 
neliūno paskelbtas pasikalbėjimas su jo: 
direktoriumi kun. Gintaru Vitkumi, 
SJ. Jėzuitų gimnazija, suvaistybitita 
1940 m. tapo IX-ja vidurine mokykla. 
1955 m. jai buvo is’sikovotas poeto 
Adomo Mickevičiaus vardas. Dabar ji 
vadinama Jėzuitų vidurine mokykla, 
bet vėl tapo humanitarinio profilio 
gimnazija. Šiais mokslo metais jau pra
dėtos atkurti gimnazijos klases. Dabar 
moksleiviai tik nuo IX klasės mokosi 
keturias kalbas — anglų, vokiečių, loty 
nų ir rusų. Papildomai jie dar gali mo
kytis prancūzų, italų ar ispanų kalbų. 
Ateityje bus sugrąžita senoji graikų 
kalba, vėl bus dėstomi filosofijos pa
grindai, kultūros istorija, psichologija. 
Atkuriamos gimnazijos klasės leis pasi
rinkti mokytis norinčius moksleivius, 
nesibaidanėius rimto darbo. Sekančių 
metų gegužės mėnesį Jėzuitų vidurinėn 
mokyklon bus priimami tikaátuonias 
klases baigusieji jaunuoliai, išlaikę 
konkursinius užsienio kalbos-, matema
tikos ir lietuvių kalbos egzaminus. Jė
zuitų vienuolija atgautus Perkūno na
mus perleido būsimai gimnazijai, šia
me istoriniame pastate planuojama 
įsteigti muziejų, biblioteką, skaityklą
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PIRMOSIOS PARAPIJOS STEIGIMAS
Iš Klemelso Juros knygos 

"TĖVYNĖS VAIDILA"

Minios tautiečių priešais šv. Juozapo bažnyčią per jos pašventinimą 1956 m. vasario 16 d.
Tai buvo pirmasis organizuotas vie

šas lietuvių tikinčiųjų dalyvavimas Die- 
■vo Kūno šventės iškilmėse Pietinėje

NAUJO KAPELIONO RYŽTAS

Kunigas Jeronimas Valaitis, išvykdd- 
mas iš Brazilijos, pareiškė., kad šitos ko
lonijos lietuviai nebus pajėgūs pasistaty
ti savo lietuvišką bažnytėlę. Realiai 
padėtį vertinant, — atrodė - kad kitaip 
ir negali būti.

Bet kitaip galvojo ir jautė kun. Be
nediktas Sugintas.

įsijungęs į lietuvių kolonijos gyveni
mą, jis rado čia tokią gausią darbo dir
vą, kad ir jo kaskatomis trykštanti 
energija turėjo išsisemti. Net iš tolimiau
sių provincijų, tuo metu tautiečiai vos 
gausiau plaukė į São Paulo, kurių daug- 
tūkstantinei masei, be to, dar išsklaidy
tai didmiestyje — teikti — ir apspėti - 
krikščioniškus patarnavimus, reikėjo 
milžino jėgų ir ištvermės (Gaila, auto
riui buvo neprieinami statistiniai duo
menys, kiek tautiečių tais laikais nau
dojosi religiniais lietuvio kunigo patar
navimais, bet reikia spėti — labai dide
lis nuošimtis iš daugtūkstantinės lietu
vių kolonijos). Mėgindamas kurti lietu
višką parapiją Lietuvių Romos Katali
kų Švento Juozapo Bendruomenės rė
muose, nepamiršo ir neapleido kitų 
tiesioginių ir netiesioginių savo pareigų 
ir darbų, kuriuos visus čia ir nesumi- 
nėsiu. Tepažymėtina tik, kad jau pirmai
siais po atvykimo metais, suorganizavo 
ir subūrė lietuvius dalyvauti iškilmin
goje Dievo Kūno procesijoje su lietu
viškomis giesmėmis. Sitos šventės loty
nų kraštų miestuose dar ir dabar labai 
iškilmingai apvaikščiojamos.

Amerikpje.
Jis ir čia nepamiršo ir neapleido lie

tuviškų vilų vaikučių. Visose lietuvių 
mokyklose rūpestingai dėstė tikybos 
pamokas gimtąja kalba ir jau 1931 met 
tais birželio 28 dieną surengė jaudinan
čiai įspūdingą lietuviukų pirmosios Sv. 
Komunijos Šventę, kurioje dalyvavo 
240 vaikučių prie Pirmosios šv. Komu
nijos buvo priruošiami paties kunigo 
kapeliono tik lietuviškai, ne- 
benutrūko iki pat jo išvykimo iš Brazi
lijos. Ta nepaprastai graži katalikiškai 
lietuviška tradicija, vėliau panaikinta 
kunigo Benedikto įpėdinių, kurie kita 
kuo rūpindamiesi sako "neturėję laiko" 
lietuvių jaunimui įkvėpti Pirmąsias Ti
kėjimo Tiesas gimtojoje tėvų kalboje. 
Ir lietuviška Pirmoji Sv. Komunija bu
vo vėl atgaivinta tik 1955 metais, uo-
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400 M2 À SUA DISPOSIÇÃO C/ESCORREGADOR, PULA-PULA, 

PISCINA DE BOLINHAS, CASINHA DE BONECA E VIDEO-GAME

RUA DAS GIESTAS, 923/927 V. BELA - FONE: 63-4698 
oocoooooooooooaooaeaoccooocooooooooooooooeeooecocooooooooooooc

lauš pasišventėlio kunijjo Juozo Šeške
vičiaus. O iki atvykimo tuo niekas ne
sirūpino, nors São Paulyje ir apylinkė
se nuolatos gyveno per 10 lietuvių ku
nigų, kurių vieni pavyzdingai darba
vosi braziliškose parapijose, kiti užsida
rė už storų vienuolynų mūrų, dar kiti 
tiesiog gaišino laiką visuomeniniuose 
tuščiažodžiavimuose, uoliai rūpinosi 
mamonos neužmiršimu, garbės titulų 
nusipelnymu, bet — pasekti kunigo Be
nedikto paliktąja gražia lietuviška tra
dicija — laikė perdaug sunkiu, perdaug 
laiko atimančiu ir nereikalingu darbu. 
Nes juk parapijos mokyklose braziliš
ka katekizacija rūpinosi seselės vienuo
lės, o Dievas — visaip supranta. Gal, pa
galiau, jie ir teisūs (bet ir tuo klausimu 
teks atskirai išsitarti kitos paskirties 
spaudai ruošiamoje knygoje).

Kunigas Benediktas be poilsio, be 
atsikvėpimo apaštalaudamas šitpje ko
lonijoje - nė truputį nesuabejojo, kad
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jis ir tik jis esąs skirtas pastatyti Brazili
jos lietuvių kolonijai lietuviškus Dievo 
Namus. Kiek vargo teks patirti, kiek 
energijos is'eikvoti, purvo bristi, prakai
to lietu.. Bet — giliai jausdamas Apvaiz 
dos valią — nesusvyravo s'ito užsimoji
mo vykdyme. Ypatingai kapelioną džiu
gino ir stiprino ta aplinkybė, kad dide
lė dauguma kolonijos lietuvių entuzias
tingai pritarė jo sumanymams ir vienin
gai būrėsi aplinkui taurųjį sielų ganyto
ją. Didžiausiu jo kilnaus darbo morali
niu ramsčiu ir talkininku buvo Lietuvių 
R.K. Bendruomenė.

1931 metų pabaigoje, kad nereikėtų 
lietuviams būti svetimųjų įnamiais, tau 
tiečiams nuolatos prašant, kunigas Be
nediktas Vila Belos lietuvių mokykloje 
įsteigė koplyčią, kurioje pirmutinės 
pamaldos buvo atlaikytos 1931 m. 
gruodžio 25 dieną — nors teikinoje, bet 
jau nuosavoje pastogėje, — ir jos buvo 
tęsiamos iki savo lietuviškos bažnyčios 
pastatymo. Dabar norą paskubomis su
organizavęs lietuvis'ką koplytėlę, kurio
je sekmadieniais buvo laikomos pamal
dos aplinkinių vilų lietuviams, - ryžosi 
kreiptis į Lietuvos ir Šiaurinės Ameri
kos tikinčiuosius, prašant paramos pir
miesiems lietuviškiems Dievo Namams 
Pietinėje Amerikoje. Tą kreipimąsi jis 
buvo manęs atlikti korespondenciniu 
būdu — lais'kais. Tik giliau apgalvojęs - 
suprato, kad jeigu galima ko nors tikė
tis — geriau asmenišku lankymu — tie
sioginiu aukų kolektavimu.

APRENDA A CANTAR 
EMUTUANO

COM A NOVA FITA CASSETTE DE 
CANTOS POPULARES LITUANOS

M Ü S U LIETUVA

Taip nusprendęs, paskubomis ėmė ' 
dairytis kunigo pavaduotojo, kuris bent 
laikinai sutiktų eiti jo pareigas šitoje 
kolonijoje, nes ją palikti be lietuvio ku
nigo, nors ir trumpam laikui - būtų di
delė dvasinė skriauda tikintiesiesiems 
lietuviams.

Laimei, tuo metu Argentinoje darba
vosi buvęs Lietuvos Kariuomenės kape
lionas kunigas Bronius Bumša. Didelis 
visuomenininkas, Teologijos Akademiją 
baigęs Petrapilyje, Lietuvos vyriausybės 
apdovanotas Savanorio-Kūrėjo ir kitais 
ordenais. Buvęs Šeduvos gimnazijos ka
pelionas ir dienraščio "Draugo" ir "Lai
vo" redaktorius, ir, be to, puikus pamoks 
lininkas ir sumanus organizatorius. Per 
dvidešimt kunigavimo metų suspėjęs įgy
ti didelį žmonių pažinimą — buvo tinka
miausias kunigo Benedikto pavaduoto
jas. Jis mielai sutiko laikinai persikelti 
iš Argentinos į São Paulo, todėl kunigas 
Benddiktas skubėjo ruoštis kelionei.

Dicção clara. Acompanha a letra.

LINKSMAI 
DAINUOKIME
ENVIAMOS PELO CORREIO

NR. 3(2305) 1996.II.1S

S. Paulo vyskupas Dom José Gaspar de Afonseca e Silva atlieka baž
nyčios pašventinimo apeigas

!
t

i

ku išaugo iki 200 narių. Vite Baloje 
1931 m. spalių 25 dieną įkuria Lietuvii| 
Jaunimo Sąjungą, pavadintą Brazilijos Vy 
čiai, kuri 1932 metų birželio 17 dieną 
persiorganizuoja į Vila Belos Lietuvių 
Bažnytinį Chorą. Pirmajai šv. Komuni
jai jis prirengia per pustrečio šimto lie
tuviukų, kurie tos įspūdingos šventės 
metu buvo vis kunigo Benedikto pavai-' 
šinti ir apdovanoti. Tos šventės vėliau, 
kaip tradicija, buvo kartojamos kiekvie
nais metais.

įsteigęs koplyčią V. Beloje, 1932 m. 
įvedė lietuviškas pamaldas ir kituose 
rajonuose. Remia lietuvišką giesmę ir 

.dainą. Savo pinigais nupirko Vilabe- 
liečiams fisharmoniją, o Bom Retiro 
chorui padėjo įsigyti pianiną.

Taigi jo buvo visur pilna, kur tik rei
kėjo dvasinės, moralinės ar materiali
nės pagalbos - kun. Benediktas skubė
jo su atvira širdimi, raminančiu žodžiu 
ir duosnia ranka.

j

t

4

Bažnyčios statymo klausimą jis bu
vo iškėlęs viešumon 1931 m. rugpjūčio 
16 d., vos pusmečiui praslinkus po sa-

Jis prie Lietuvių Romos Katalikų 
Bendruomenės suorganizavo Švenčiau
sio Sakramento Broliją, kuri greitu lai-

rNAS
DICIONÁRIO

PORTUGUÊS LITUANO
LITUANO PORTUGUÊS

SEGUNDA EDIÇÁO

MŪSŲ® LIETUVA
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Tikintieji netilpo šv. Juozapo

vo atvykimo, o jo siūlymas galutinai bu
vo priimtas tik 1932 m. balandžio 10 d. 
lietuvių susirinkime. Tada prasidėjo pa- 
ruos'iamieji darbai ir vos sulaukęs pava
duotojo 1933 m. birželio 13 d. išsisku- 
bino j Tėvynę, kur jam teks su is'tiesta 
ranka apvaikščioti tūkstančius geros va
lios tikinčiųjų ir daugelį, daugelį kartų 
kukliai maldauti:

"Paaukokite Dievo Namų statybai”.

Prašyti yra sunkiau negu duoti — tai 
visi žinome. 0 kunigas Benediktas nė 
jokių sunkumų niekada nevengė, jeigu 
jie pasitarnavo dideliam ir kilniam tiks
lui.

Kun. Benediktas Sugintas Lietuvoje 
aukas rinko iki spalių 3-čios dienos ka
da išvyko į Siaurės Ameriką ir čia išbu
vo septynis mėnesius.

1934 metų gegužės mėn. 12 dieną 
kunigas Benediktas ir vėl pasiekė São 
Paulo, kaip jau matėme iš jo atsimini
mų nuotrupų, — titanu lauždamas kliū
tis ir nepasiduodamas pesimizmui - 
jis ir Amerikoje sužvejojo 4.130,41 do
lerius. Tiems laikams ir sąlygoms tai 
milžiniška suma. Kiek vargo ir pastangų 
teko į ją sudėti, tai tik jis vienas tą žino.

bažnyčios per jos pašventinimo is'kilmes

Visas surinktas aukas jis tuojau iškeitė 
į milreisus ir jau gavosi tikrai stambi su
ma: - 83.702,600.

Taip gi nedelsiant buvo sušauktas vi
suotinis Lietuvių Romos Katalikų Šv. 
Juozapo Bendruomenės susirinkimas, 
kuriame dalyvavo per 400 narių. Susirin
kimui pirmininkavo konsulas Dr. P. Ma
čiulis. Susirinkime aukos buvo viešai 
perduotos Bendruomenės dispozicijon. 
Bažnyčios Statymo Fondui.

Šitame nepaprastame São Paulo R. 
Katalikų Švento Juozapo Bendruome
nės susirinkime nutariama nedelsiant 
pradėti bažnyčios statymą. Tam tikslui 
išrenkamas Bažnyčios Statymo Komite
tas (1934 m. gegužės mėn. 20 d. — po 
8 dienų nuo kun. Benedikto sugrįžimo 
Brazilijon). Reikia manyti, kad po tiek 
pastangų ir patirto vargo visai pelnytai 
Lietuvių BažnyčiossStatymo Komiteto 1 
pirmininku išrenkamas Kolonijos Kape
lionas kunigas Benediktas, vicepirm. 
konsulas Dr. P. Mačiulis, nariais -- mok. 
L. Gaigalas, mok. Ed. Pažėra, mok. V. 
Nalivaika, mok. L. Majienė, Ant. Majus, 
red. St. Vancevičius, konsulato sekr. 
Br. Steponaitis, Vincas Kutka, P. Butke
vičius, V. Kamantauskas, V. Godliaus-
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kas, J. Masiulis, J. Šimbelis ir Žilinskas.

Ir taip kun. Benedikto keferių metų 
rūpesčių ir vargo dienų svajonė pradėjo 
realizuotis. .ėnsHąusil

Vieningas lietuvių kolonijos sujddi-; 
mas įsigyti nuosavus Dievo Namus, sura- 
d . atitinkamą atgarsį ir pas miesto že
mių savininkus, kurie jau iš patyrimo 
gerai žinojo: kur bus statoma bažnyčia, 
ten bursis ne šimtais, bet — tūkstančiais 
nauji gyventojai ir tokių apylinkių že
mės kainos bus augštos. Todėl, reikia 
manyti, ne geraširdiškumo, bet biznio 
išskaičiavimais, naujai besikuriančios 
Vila Zelinos žemių savininkas mielai su
tiko lietuvių statysimai bažnyčiai auko
ti geriausioje vietoje net 9 sklypus, su
darančius 2.920 kv. metrų ploto ir prie
do 70.000 plytų. (Bus daugiau)

UŽSIMOKĖJO UŽ ML—VA^
Marija JAKIÜNIENÉ R$.20,00
Stasys MAKUŠKA R$.15,00
José Armando TATARŪNAS

R$.25,00 
Alfonsas JOČYS R$.15,00
Veronika PAKALNIŠKIS R$.15,00 
Angela PUMPUTIS R$.15,00

i PSICÓLOGA I
□

CRP. 06/38477-2
CRIANÇAS, ADOLESCENTES 

e ORIENTAÇÃO AOS PAIS
I CONVÊNIOS e PARTICULARES
= Av. Paes de Barros, 1994 Tel. 6128-0622 i
5 Moóca

■ 
□
i
□

Jener imóveis ltda.
ADMINISTRAÇÃO - LOCAÇÃO jfS

COMPRA - VENDA

Rua Topázio n° 76 — Aclimação Fone: 277-4855
04105-060 — São Paulo - SP. Fax:277-6948

r
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R $.20.00 
R$.50.00 
R$.100.00

MUSŲ ŽINIOS
SOLIDARUMO MOKESTIS

BLB-nės solidarumo mokestį sumokėjo
Endrikas GUZIKAUSKAS R$.20.00 
Nilza CELIŠAUSKAS 
Albinas BUDREVlCiUS 
Carlos GALECKAS

širdingai dėkojame šiems bendruomei 
nes nariams už solidarumą ir primename 
kad per Vasario 16-sios minėjimą bus 
renkamas BLB-nės nario solidarumo mo
kestis. BLB-nės valdyba

PLB SEIMAS LIETUVOJE
Pasaulio lietuvių bendruomenės kraš- 

tų bendruomenių bei PLJS valdyboms, 
tarybų, PLB Seimo nariams skirtame 
bendraras’tyje nr, 20 tarp kitų PLB 
1995 metų veiklą liečiančių pranešimų 
paskelbta, kad dabartinėmis sąlygomis 
ix-tasis PLB seimas 1996 m. tegalįs būti 
s’aukiamas tik Lietuvoje, greičiausiai 
rugpjūčio pabaigoje — rugsėjo pradžio
je. Sudaryta seimo programos komisija,t 
kurios pirmininke pakviesta Irena Luko-? 
ševičienė. I šią komisiją jau yra pakvies- ■ 
ti: V. Bireta, I, čuplinskaitė, V. Kaman-o- 
tas, R. Kučienė, R. Kurienė, M. Len
kauskienė, P. Mickus, J. Polikaitis, 
kun. E. Putrimas, R. Sakutė, Irena 
Ross, H.Žibąs, kun. A. Žilinskas. Pirmi
ninkė kreipiasi į kraštų bendruomenes, 
pras'ydama j tą komisiją skirti po vieną 
atstovą. Komisijos pirmininkės adresas: 
Irena Lukos'evičienė, 11 Wincott Dr., 
Apt: 910, Etobicoke, Ont. M9R 2R9, 
Canada; tel. 416 246-9506; faksas 
(KLB raštinė) - 416 533-2281.

• Kas bėga nuo lietuviškos spau

 M Cl S (J LIETUVA NR. 3 (2305) 1996.11.1
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Šio "ML"numerio 
GARBĖS LEIDĖJA.

BRAZILIJOS LIETUVIU BENDRUOMENĖ
Lietuvos Nepriklausomybės šventės minėjimi proga.
Širdingai dėkojame BLB-nei už paraman mūsų spaudai, 
linkime sėkmingai darbuotis lietuvvių kalbos ir kultū
ros išlaikymui mūsų kolonijoje.

Redakcija ir administracija

LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS 
PASKELBIMO 
SUKAKTIES

vasario 2 5 sekmadienį, 5v. p. p^
VILA ZELINOJE - SESELIŲ SALĖJE

16 VAL. MIŠIOS V.ZELINOS BAŽNYČIOJ
17 VAL. MINĖJIMAS IR MENINĖ PROGRAMA 

RENGIA

BRAZILIJOS LIETUVIU BENDRUOMENĖ 
LIETUVIU SĄJUNGA BRAZILIJOJ 
SV. JUOZAPO R. K. L. BENDRUOMENĖ

BÃMIOSSOJUBÍLIEJAÜS
ŠVENTĖ ja. VASARIO 25 D.

16 VAL. JUBILIEJINĖS MIŠIOS

MINĖJIMAS
IŠKILMINGA

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS PASKELBIMO; 
ir BAŽNYČIOS JUBILIEJAUS

VAKARIENĖ
JAUNIMO NAMUOSE JUBILIEJUI ATŽYMĖTI
ir GERBIAMAM SVEČIUI VYSK. PAULIUI A. BALTAKIUI PAGERBTI 

PAKVIETIMUS GALIMA UŽSISAKYTI KLEBONIJOJE
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