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ŠVIEČIAMAS ŽIBURYS
(a.a. Kun. Virgilijus JAUGELIS )

Sunkus buvo Lietuvoje pokario me
tai: nekalti žmonės tremiami j Sibirą, 
nužudyti patriotų kūnai valkiojami po 
miestų gatves, kalėjimai prikišti nekal
tų žmonių. Šie metai buvo sunkūs ir 
Jaugeiių šeimai; tėvas sėdėjo kalėjime, 
o motina buvo nuolat saugumo tardo
ma

1948 m. rugsėjo 9 dieną pasaulį iš
vydo antrasis daugelių sūnūs — Virgi
lijus. Apvaizda leido šiam berniukui 
nuo pat vaikystės daug kentėti. Žiemą 
alkanas vaikas glausdavosi prie moti
nos visiškai nekūrentame kambaryje. 
Motina, ką turėjo, tą savo vaikams ir 
davė - gyvą tikėjimą ir karštą meilę 
Jėzui ir Marijai. Mažytis, padėvėtais 
kailinukais apsivilkęs berniukas kas
dien skubėdavo j bažnyčią. Čia jis ke? 
liais eidavo prie altorių,susikaupęs kal
bėdavo tris dalis rožančiaus ir patarnau
davo Mišiose.

Užbaigęs vidurinę mokyklą Virgili
jus neabejoja kur pasukti, o tiesiai eina 
į Kunigų seminariją. 1966 m. Semina
rijos vadovybė, neturėdama dėl ateisti
nės valdžios nustatyto labai mažo klie
rikų limito laisvų vietų, net neįtraukia 
Virgilijaus j stojančiųjų sąrašus — Reli
gijų reikalu tarybos įgaliotinis vis tiek 
išbrauks, kurie bus virš normos.

1967 m. čekistai, sužinoję, kad Vir- Jaimos Brazilijos lietuvaitės sveikina popiežių Joną-Paulių II Marakana stadijone
gilijus nori mokytis Seminarijoje, pa
sikviečia jį pas save ir tiria, ko jis yra 
vertas. Nepatiko uoliems staliniečiams 
tiesus ir tvirtas Virgilijaus būdas ir "Ero
do šalininkai pastojo Virgilijui kelią į 
Seminariją";Seminarijos rektorius pra
nešė: "Šiais metais Jūsų pareiškimas 
nepatenkintas".

1968 m. Virgilijui vėl nenusišypso
jo laimė; Rektorius rašė: "Šiais metais 
dėl vietos stokos Tamstos prašymo 
patenkinti negalime. Kreipkitės sekan
čiais metais gegužės mėnesį". 1969 m. 
Seminarijos atsakymas neteikė jokių 
vilčių; "Šiuo pranešame, kad Tamstos 
prašymas nėra patenkintas ir Jus nega
lėsite mokytis Trapdiecezinėje Kunigų 
seminarijoje Kaune. Seminarijos Rek
torius".

Virgilijus pradeda dirbti vairuotoju, 
bet jo neapleidžia mintis: "turiu būti 
kunigu". Jis tampa tretininku, atlieka 
uždaras rekolekcijas, gilina savo religi
nę pasaulėžiūra, padeda iš griuvėsių 

pakelti Pajevonio bažnyčią.
1970 metais Seminarijos Rektorius 

vėl atsiunčia standartinį pranešimą : 
"Tamstos prašymo priimti j Kunigų 
seminariją šiais metais patenkinti ne
galime. Mėginkite kreiptis sekančiais 
metais", Virgilijus mėgina, bet čekistų 
"vėto" buvo toks griežtas, kad bailus 
Seminarijos vicerektorius 1971 metais 
neleidžia Virgilijui parašyti net pareiš
kimo.

Šitokie kartus pergyvenimai for
mavo busimojo kunigo charakterį ir 
pasaulėžiūrą, — iš okupanto nieko ge
ro nelauk,bet atkakliai siek savo tikslo. 
Virgilijus ne tik nepalūžo (o palūžo 
daugelis), bet tapo vienu iš aktyviau
sių kovotojų už tikėjimo laisvę. Per 
kunigo Juozo ZDEBSKIO teismą če
kistai jį surnuša tik už tai, kad-ji-s pasi- 
prašo įleidž o kad

M.Mažvydo biblioteka 

neužmirštų klusnumo sovietinei val
džiai, "geležinio Felikso" įpėdiniai 
jam dar prideda 10 parų arešto.

Šiuo metu formuojasi pogrindinė 
Kunigų seminarija Lietuvoje, ir Virgi
lijus pradeda filosofijos studijas. Tik 
mokytis jam per maža, jis nori būti 
kovos už Bažnyčios laisvę sūkuryje. 
1972 metais jis buvo vienas iš uoliau
sių parašų rinkėjų po 17000 katalikų 
memorandumu, kuriame iš sovietinės 
valdžios reikalaujama tikėjimui laisvės. 
Kažkoks judas paskambino milicijai ir 
drąsus jaunuolis, tarsi žmogžudys, su 
antrankiais ant rankų atsiduria Prienų 
vidaus reikalų skyriuje. Parašai atima
mi, o jam grasinama, jei išdrįsiąs atei
tyje rinkti parašus, griežtomis bausmė
mis. Tačiau Virgilijus išdrįsta; Santai
kos parapijoje jis eina iš namo j namą 
ir surenka apie pusantro tūkstančio
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auka butų pilna, kun. Vírgiíjus tuojau 
po šventinimų padaro vienuoliškus į 
žadus.

Kokia staigmena buvo kybartiečiams 
kai vakarykštis jų zakristijonas lapkri
čio 1-ąją išėjo prie altoriaus, kaip Kris
taus kunigas. Neilgai tikintieji džiaugė
si jaunu kunigėliu; sunki liga /ėl pri
kaustė prie lovos. Ramus, atsidavęs 
Dievo valiai, jis daug kenčia, bet šyp
sosi ir nedaug kas nujautė, kokj sun
kų kryžių jis nešė ypač paskutiniaisiais 
metais. Kun. Kauneckasper laidotuves 
pasakys: "Sakoma, kad mirtis ir kupro
tą ištiesina, o kun. Virgilijus tiek išken 
tėjo, kad ir mirtis jo kelių neištiesė ir

parašų po prašymu,kad valdžia netruk 
dytų vyskupui paskirti šiai parapijai 
kleboną. Šįkart judo neatsirado; nie
kas nepasiskubino išduoti, o Santai
kos parapija tuojau pat gavo klebo
ną.

1972 m. Virgilijui j rankas patenka 
"LKB Kronika" ir jis ieško būdų jai 
padauginti. Tuo tarpu čekisto akis jau 
seka šio jaunuolio žingsnius. 19>;3 me
tų kratų audra palietė ir Virgilijaus bu
tą: pasjj randamos rotatoriaus vaškuo
tas,ant kurių rašomąją mašinėle atspaus
dinta Grauslio "Ieškau Tavo veido". 
Čekistai kaltina, kad šiuo būdu Virgi
lijus dauginęs vieną LKB Kronikos nu
merį ir jaunuolis suimamas. Saugumo 
požemiuose Virgilijus sunkiai suserga. 
Teismo metu jis vos stovi ant kojų,— 
silpnas kūnu, bet tvirtas dvasia. Teis
me jis nesiteisina, neatgailauja, norė
damas suminkštinti teisėjų širdis, bet 
kaltina Bažnyčios ir Tautos budelius. 
Būsimas kunigas pranašiškai kalba,kad 
vietoje sunaikintųjų,atsistos kiti, ir ko
vingiesiems bedieviams nesu laikyt Lie
tuvos katalikų veržimosi j laisvę (žr. 
LKB Krinika, Nr.13). Teismo sprendi
mas — du metai ir Virgilijus atsiduria 
Pravieniškėse tarp plėšikų, žmogžu
džių ir prievartautojų. Nemėgo jis pa
sakoti apie save, bet kas kalėjo Pravie
niškėse, tas žino šio pragaro žemėje 
buitines sąlygas ir lengvai gali atkurti 
nežmoniškai sunkios kilniam jaunuo
liui katorgos vaizdą, kur kriminalistai 
nuo prižiūrėtojų skyrėsi tik tuo, kad 
ant vienų — juodi drabužiai, o ant ki
tų — antpečiai.

Čekistai mato, kad Virgilijus gali la
geryje numirti, o partija nenori, kad 
Lietuva turėtų naujų kankinių. "Gera
dariai" iš KGB atveža Virgilijų ir vos 
gyvą paleidžia prie namų slenksčio — 
geriau tyliai numirk čia, o ne pas mus. 
Vėliau vienas partijos sekretorius tei- 
sinsis: "Mes nelaukėme, kas jis nusi-

Paminklinė lenta a.a. KUN. VIRGILIJAUS JAUGELIO, palaidoto Kybar
tuose 1980 m. vasario 21 d. Jis kovojo sunkią kovą už tikėjimo ir Lietuvos 
laisvę — buvo daug kartų tardomas, visą laiką sovietų persekiojamas, ka
linamas. Kadangi sovietinė valdžia neleido jam įstoti kunigų seminarijon, 
jis slaptai studijavo ir savo tikslą pasiekė — tapo kunigu (buvo slaptai 
įšventintas) bei kurį laiką dirbo sielovadoje

baigtų. . ." Visiškai išsekęs,sunkios vė
žio ligos kamuojamas, Virgilijus vos 
nuslenka j Katedrą ir ten prie Sopulin
gosios Motinos Marijos kojų nualpsta. 
Lagerį pakeičia ligonine, bet kryžius 
Virgilijaus nepalieka. Po sunkios ope
racijos dar labiau vilioja. Virgilijus jau
čia, kad jo gyvenimas trumpas ir deg
siantiems primena: "Man reikia skubė
ti.Pradėjęs zakristijonauti, jis nepalie— 
džia knygos iš rankų. Atsiranda įkyrūs 
be perstojimo varginantys skausmai, 
bet atkaklus vaikinas meldžiasi ir ne
metė teologijos vadovėlio.

1978 metai Virgilijaus gyvenime 
buvo perpinti skausmu ir džiaugsmu. 
Tyliame kambarėlyje per pirmąsias Mi
šias kun, Virgilijus aukoja Dievui ne 
tik Kristaus Nekruvinąją Auką, bet ir 
save, kad Tėvynė atgautų laisvę, kad 
Bažnyčia prikeltų nelaisvės pančiuose 
besiblaškančius, o kartais ir klystke
liuose pasimetusius tautiečius. O kad 

niekada neišties" Paskutiniąsias šv 
Mišias kun. Virgilijus paaukoja už su
imtuosius Povilą BUZĄ ir Anastazą 
JANULĮ. Pats perėjęs čekistų tardy 
mus,jis žino, kiek šiems kovotojams už 
tikėjimo laisvę reikės iškentėti.

1980 m. vasario 17 d. kun. Virgili 
jus priima Viatiką ir užmiega Viešpaty 
je. Prieš mirtį jis nekartą išsitarė grei 
tai sugrjšiąs j Kybartus ir tikrai sugrj 
žo. Vasario 19 d. Vatikano radijas pas
kelbė žinią apie kun. Virgilijaus mirų 
ir laidotuves. Jaukioje Kybartų parapi
jos bažnyčioje jaunojo kunigo—kanki 
nio karstas skendo baltų gėlių juroje, 
aplinkui karstą jaunuoliai ir mergaites, 
apsivilkusios tautiniais drabužiais ėjo 
garbės ir meilės sargybą.

(bus daugiau)

LIETUVIŠKOS SPAUDOS RĖMĖJAI

YRA SAVOS TAUTOS GYNĖJAI
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Savaitei bėganti
AH, D. P&traittô

Rugsėjo Aštuntoji - tai visos musų 
tautos diena. Tą dieną visur, kur tik 
gyvena lietuviai įvyks šventės, minėji
mai, bus kalbų. Pas mus bus ir kartu 
Šiluvos Marijos atlaidai.

Čia aišku, vėl stoja prieš akis musų 
tolimoji istorija. Lietuvos kunigaikščių 
kovos, pergalės to laiko Europoje. Ir 
mes turime daug faktų, kad bent seno
vėje musų tauta buvo labai didelė ir 
galinga. Tas mus šiek tiek gaivina,duo
da drąsos ir vilties šių laikų aplinku
moje.

Dabar tik kyla klausimas, ar užten
ka didžiuotis praeitimi? Aišku,tai la
bai gražu. Set ką, pavyzdžiui, šiandien 
mums reiškia, kad daug laiko atgal 
Lietuva ėjo nuo Baltijos iki Rusijos gi
lumos.

Man kaip kada atrodo, kad mes da
bar esame taip susmulkėję, kad tiesiog 
negalima tikėti, kad tai senųjų ir nar
siųjų kunigaikščių ainiai. Kaip kartais 
pamatau kai kurių musų piliečiu nu- 
smukimą j barnius, egoizmą, šykštumą, 
tai tikrai suabejoju, ar čia tie patys lie
tuviai.

Gi dar neseniai skaičiau spaudoje, 
kad vėl nauja byla teisme dėl lietuviš
ko pastato. Aišku, byla praeis, kas ge
resnį advokatą ras, daugiau užmokės, 
suprantama to ir bus taip vadinama 
tiesa. Pastatas pereis j kitas rankas. 
Vėliau pamatysime lentelę: "Tokio ir 
tokio mechanikos dirbtuvė". Atseit, 
išnuomota. . .

Blogiausia, kad tai ne pirmas toks 
įvykis. Gal butų padoriau, kad bent 
butų buvę ištrinta ankstyvesnis lietu
viškas užrašas. Per skaudu matyti,kas 
pasidarė iš lietuvių kultūros pastatų.

Atrodo, kad gal geriau tiems, kurie 
turi bendrą priešą. Tasai visus sujungia. 
Čia matomai priešų nėra, tai esame 
susiskaldę.. . .

Taip pat spaudoje skaičiau, kad ku
nigai saleziečiai ieško kokios nors pa
stogės senelių prieglaudai. Tai vienur, 
tai kitur atsiranda visiškai apleistų 
tautiečių. Net neaišku, kaip jie iki 
šiol išgyveno. Kunigai laksto, prašinė
ja, kaip kada atrodo, kad jie sau to 
prašo, taip norėtų tą reikalą sutvarkyti. 
Bet mūsų kišenėse pinigėlis atrodo ne 
tik priklijuotas, bet dar ir prisiūtas. 
Kam tai kam, tiktai ne labdaros dar
bams. Kaip jj sunku surinkti, reikėtų 
paklausti a.a. kun. J.Bružiko. Deja, jo 
jau nėra.

Atsimenu kartą, jau prieš daugelį 
metų, jis užlipo j mano pastogę. Buvo 
šilta diena. Visas suprakaitavęs ir labai 
nuvargęs tiesiog išsitiesė sofutėje. Pa
klausiau, kas gero, kaip sekasi.

— Nekaip, broleli, ~ atsakė. Buvau

SU SUKAKTUVINIS mlNESIS
Susivienijimas Lietuvių Argentinoje 

organizacija, kiekvienais metais mini 
savo veiklos sukaktį liepos mė 
nesį. Tą mėnesį įvyksta organizacijos 
būstinėje įvairūs parengimai, sporto 
rungtynės ir tt.
MIRUSIŲJŲ PAMINĖJIMAS

Liepos 9 d. lietuvių parap. bažny
čioje įvyko SLA organizacijos mirusių 
narių prisiminimas - šv. Mišios, kurias 
atnašavo kun. Aug. Steigvilas. paša 
kydamas progai pritaikintą pamokslą. 
Jaunimas su tautiniais rūbais įnešė vė
liavas ir vainiką.

Po pamaldų visi susirinko parapijos 
sodely, kur prie lietuviško kryžiaus 
įvyko trumpos iškilmės. SLA pirm. H.
Levanavičius perskaitė metų laikotar
pyje mirusių narių sąrašą. Trumpą žo
dį tarė Alb. Arlauskas. Po to buvo pa 
simelsta ir sugiedotas bendras visų 
Viešpaties Angelas.
METINIŲ PAMINĖJIMAS

Liepos 13 d. įvyko pagrindinis mė
nesio minėjimas - 66 metų organizaci
jos veiklos ir gyvavimo sukaktis. Sven 
tė sutraukė daug publikos.

aplankyti parapijiečių.Viena šeima įda
vė man net penkis kruzeirus, tačiau ki
toje radau segantį vyriškį. Neturi jis 
nei vaistams. Palikau jam tris, užteks 
man ir dviejų namo sugrįžti. . .Šeima 
neturtinga, gaila, kad daugiau neturė
jau. Jiems labai reikia.

Kažin, ar mes Mindaugo, Vytauto, 
Kęstučio ainiai? Kažin, sakau, jeigu 
musų tarpe tokie ir kitokie netaip jau 
gražūs fakteliai gyvuoja. Todėl leiskite 
man suabejoti mūsų kilme, jeigu mes 
leidžiame saviesiems skurde mirti, galé- "Laikas”, kun. A. Steigvilas - liet, pa 
darni paremti; tąsomės po teismus, ga- rapija, ir V. Grigaitis - S. Židinio pir 
lėdami taikoje gyventi. Mūsų karžygių mįn
ir didvyrių kraujas gal jau nebeteka 
mūsų gyslose.

TOCA FITAS — RODAS— PNEUS — RADIOS AM, FM. 
SONORIZAÇÃO P/AUTOS. — FACILITAMOS PAGAMENTOS.

SÃO CAETANO DO SUL AV. GOIÁS, 3324 FONE: 4414766.

Minėjimą pradėjo programos vedė . 
ja Monika Baršauskaitė. Sekė vėliavų 
įnešimas ir Argentinos ir Lietuvos him - 
nai. Mirusieji nariai pagerbti minutės 
atsistojimu. Organizaciją, jos sukakties 
proga sveikino: Jul. Mičiūdas ALOS 
Taryba, Gr. Morkūnaitė - Jaun. S-ga, 
J. Sišlauskas - "Mindaugo” d-jos var 
du - Berisso.

Sekė meno programa: SLA mažieji 
vaikučiai pasirodė su save programa; 
jie parodė Susivienijimo įkūrimo vaiz
delį, šeštadieninę mokyklėlę bei "Ži
bučių” kopijavimą. 'Po to padainavo 
Atlėk, sakalėli ir kitas lietuviškas dai
nas ir pašoko tautinių šokių.

Toliau sveikino: Pr. Ožinskas "A..

Hektoras Levanavičius, SLA pirminiu 
kas. Jam šis darbas yra malonus, nes 
jis yra užaugęs Susivienijime. H. Le 
vanavičiui vadovaujant SLA atšventė 

savo veiklos 66 metų sukaktį.

L. Balso” vardu, P. Gudelevičius

ocenoje pasiroae znoutes , vau.
( dr. J. Simanauskui A Capella padai- ’

ACESSÓRIOS PARA AUTOS
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navo Tėvyne Lietuva ir Ateisiu. Lv 
dint akordeonu inž. G- Kliaugai, iš 
pildė: Kai tu šalia, Pienė. Armonika. 
Damininkės buvo apdovanotos I 
Stočkūmenės iš Berisso, jos pačio> pa 
gamintomis gėlėmis.

Meninė programa užbaigta "Mm 
daugo" draugijos jaunimo ansamblio 
tautiniais šokiais. Jie, grojant akordeo 
nu A. Šauliui, išpildė: Kubilą. Blez 
dingint Jonkelį, Lenciūgėli ir kitus.

Pabaigoje SLA pirm. H. Levana 
vičius savo kalboje padėkojo visiems 
programos atlikėjams ir trumpais žo 
džiais papasakojo apie SLA nuveiktus 
darbus.

Po to seke turtingos vaišės, aptar 
nauiant jaunimui ir veikėjams.

Į šią šventę iš Berisso, "Mindaugo’ 
draugijos, buvo atvykusi ekskursija su 
apie 40 žmonių.

• SUKAKTUVINĖ VAKARIENĖ
Paskutinis 66 metų sukakties minė 

limo parengimas buvo vakarienė, ku 
n įvyko liepos 26 d., sutraukusi daug 
lietuviškos publikos.

Vakarą atidarė trumpu žodžiu SLA 
pirm. Hektoras Levanavičius Vaka 
menės metu grojo puikus Sans Soucį 
orkestras. Patarnaujant restoranų pa 
davėjams, buvo patiekta puikiai paga 
minta SLA šeimininkių vakarienė, o 
prieš ją trumpi užkandžiai su gėrimais-

Vakarienei besibaigiant, orkestrui 
grojant.' visi įsisiūbavo į šokių sūkurį, 
kurie tesėsi iki \ c’vvos nakties.

Urugvajaus “Žinių
JUBILIEJUS

Rugsėjo 7 Urugvajaus ŽINIOS išei
na su savo 1.000-tuoju numeriu.

Sveikiname ŽINIAS su šiuo rekor
diniu skaičiumi, o taip pat ir Urugva
jaus lietuvius, kurie ne tik ŽINIAS 
mielai skaito, bet ir jas palaiko,remia 
ir vis tobulina. Nors išeina parašytos 
rašomąja IBM mašinėle, bet antgalvę 
jau puošia graži dr. Alfr. Stanevi
čiaus sukurta vinjetė. “Viskas pasauly
je gali būti tobulinama“, rašoma 
997-tam ŽINIŲ numery. “Taip pat ir 
ŽINIOS galėtu būti gražesnės geres—

LIVERPOOL

INGLES

ESCOLA
DE INGLÊS 
LIVERPOOL 
LTD A.

Diretor: Dr. Vitor Sukis
Prof. Lidia Rubliauskas Sukis 
Atendimento após às 13:00 Hs. 

INGLÊS: Para crianças e adultos 
a partir de 5 anos 

Av.D.Pedro II, 2029 - Sto. André 
Fone: 440—5026

MŪSŲ LIETUVA
nio popieriaus, jeigu būtu daugiau fi
nansų ir įdomesnės, jeigu žinių šalti
niai būtu platesni. “Betgi tą patį gali
ma pasakyti ir apie kitus — kaimyni
nius - laikraščius.

Urugvajaus ŽINIOMS geriausios sėk
mės ir ilgiausiu metu!

MŪSŲ LIETUVA
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TOMAS VENCLOVA

Ir dulkiu, ir alavo spalva 
Minėsiu, kol žemėj esi 
Ledinis lietaus blizgesys 
Ir audeklo šaltis po galva,

IŠ SPAUDOS. “Tik laukiniai neskaito 
laikraščiu“ . “Jeigu nori būti pažangus 
— užsisakyk laikraštj“ . — Tokiais ir 
panašiais šūkiais raginami žmonės už
siprenumeruoti laikraščius. Kas iš mu
su nori būti laukinis arba atsilikęs? 
Na, ir žmogus užsisako laikraštj, nors ir 
nemokėtu skaityti. Nesvarbu kokį, bi
le tik drukavotas popierius.

Ir ką tu, žmogau, nesužinai, mokė
damas skaityti. Štai iš spaudos teko su
žinoti, kad “Brazilijos Lietuviu Sąjun
ga“ turi ypatingai didelius, gražius ir 
turtingus namus, nepaprastai didelės 
finansinės vertės, kitus du namus iš- 
nuomoja. Ir jie ten stovi labai gerai. 
B r. Liet. Sąjungai priklauso 70 7, visu 
Brazilijoj gyvenančių lietuviu. Taigi, 
jeigu šiandien Brazilijoj yra kokie 
20.000 lietuviai, tai B.L.S. turi kokius 
14.000 narius, o ne kokius 50, kaip 
nieko nesuprantą vietiniai lietuviai sa
ko. Braz. Liet. Bendruomenei tenka 
20*/*, tai būtu apie 4.000, o ne tik ko
kie 600, kurie dalyvauja B LB valdy
bos rinkimuose. Tik 10 7, tai būtu ko
kie 2.000 lietuviai nepriklausą jokiai 
organizacijai. Ten esanti vi e n a liet 
parapija V.Zelinoje, kuri pamažu nyks
ta, nes senieji lietuviai išmiršta, o jau
nieji išsikelia j geresnius rajonus. Jie ne
turi nei radijo valandėlės ir teturi tik 
vieną labai mažą laikraštėlį, kurj lei
džia tėvai pranciškiečiai, o ne salezie
čiai. Spauda iš Amerikos paštu užtrun
ka apie tris mėnesius ir todėl jie yra la
bai atsilikę nuo viso bendro lietuviško 
gyvenimo. Ir 1.1., ir t.t.

Be abejo, mes nenorime diskutuoti 
su Brazilijos lietuviais, kurie yra labai 
“atsilikę“ nuo lietuviško gyvenimo.

Kad vėl, atsargiai ir vienodai 
Platformų rankas jungdama 
Nei kamuolį kelią vyniotų 
Vos gimus protinga žiema

Ji mums lig skatiko užmoka, 
Ir mūsų esmė — laikina, 
Tarytum šalis, kur išmokom 
Žvaigždynais užkalt langines,

Įpratom draugu nebetekta, 
Nuo jp ir savęs atsimetę 
Ir trejetą kartu per naktį, 
Ir kartą per daugel) metu.

Dangus aklinai uždarytas, 
Išblėsta pušų brėžinys, 
Ir bėgiais nueina į rytus 
Aptemdytu saulių vilnis

PETRAS PERKUMAS - LIETUVIU
DOMUKAS SAVIO. Tai biografija jauno lie 
tuvio saleziečio, anksti mirusio ir garsejanė;o 
savo šventumu. Jos autorius - Petruko me 
kytojas kun. dr. Igino Muraro, suiietuvm 
tojas ir redaktorius — kun. Petras Urbaitts 
Lietuvių saleziečių leidinys, São Paulo Bra 
zilija, 1979 m. 264 psl. Leidinys labai gausiai 
iliustruotas, spausdintas Romos saleziečiu 
soaustuvėie* Kaina C r 300.

Tegu jie patys pasiskaito Chikagos 
“Naujienų“ birželio 19-tos ir kitu die
nu numerius ir tenebūna atsilikę. Mes 
nusiplaunam rankas. Mūsų fantazija to 
nepajėgtų parašyti.

Mes tik žavimės kitų kūrybinga vaiz
duote.

( Urugvajaus ŽINIOS,VII 1.10,1980, 
nr. 32)

RELOJOARIA “ M A U A "

iff * Relógios - Jóias - Despertadores - Bijouterias - Artigos Fotográficos

Rádios - Gravadores - Canetas - Isqueiros - Pulseiras ■ Artigos para 
® presentes em gerai e os melhores preços da cidade,

CONSERTOS EM GERAL COM GARANTIA — OFICINA PROPRIA 

Rua Máuá, 422 Fone: 227-1014
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KUN. PETRAS M. URBAITIS

Kíniioí
a • <à * &mmiamus 

pÀ^kojÀ..
PIRMUOSE AUDROS SŪKURIUOSE

Kinijoj karu netrūko ir netrūksta, 
lygiai, kaip potvynių maro ir bado. . . 
Bet kinas viską kantriai perneša ir nuga
li. Jis yra tikras, kad laikas visuomet 
veikia jo naudai. Užtat kantriai laukia.

Japonai, pasitikėję savo technikos 
pažanga, buvo užmiršę Kinijos gyven
toju konservatyškumą, nebuvo numa
tę pasyvaus jų pasipriešinimo pasek
mių. 1937 metais Siangajuj prasidėjęs 
karas japonams davė greit įgytą ir dar 
greičiau prarastą imperiją.

1941 m. gruodžio 8 dieną japonai
- daugiausia korejeičiai ir formozinai
- iš visų pusiu apgulė Hong Kongą.

Shaukiwan saleziečiu Seminarija ir 
dabartinė "Našlaičiu prieglauda" ran
dasi užmiestyje, prie taip vadinamo 
"Salos kelio" — Island Road — ir uos
to pradžioje. Kiek toliau, ant kalnelio 
stovi anglu daliniu kareivinės — viena 
iš geriausiu apsaugos ir žvalgybos vietų. 
Karo metu, žinoma, svarbus strategi
nis punktas. Musu, įstaigos didesnė da
lis buvo paversta į vaistu sandėlį su 
anglų, kanadiečių, portugalų ir kinų 
įgula bei medikaliniu korpusu, ir tiek 
ši vieta buvo japonų bombarduota ir 
visokiais būdais apšaudyta, kad įstai
gos kiemas buvo visas nuklotas įvai
riausiu tipų šaudmenimis. Aplink na
mus — keturios didelės duobės, pada
rytos iš lėktuvų numestų bombų.Pati 
įstaiga — su sudaužytais stogais, ir 
langai be stiklų. Visi mano draugai 
anglai ir kanadiečiai žuvo ir buvo mū
sų palaidoti ant kalnelio. Keli indai ir 
kinai krito mirtinai sužeisti ant kiemo 
vėliau. Laikinai juos palaidojom anose 
keturiose duobėse. Keli šūviai įvairiais 
atvejais buvo ir j mane taikyti, bet vi
suomet be pasekmės. . .

( Dra. HELGA HERING 'l
MEDICA - GYDYTOJA

HOMENS SENHORAS CRIANÇAS

KALBAMA LIETUVIŠKAI
Av. E uh na. 99 - V. S U. Mana das 8:00 as 12 h. 

das 14 dOO às 18:00 ' Fone: 265-7590
Rua Quartim Barbosa, 6 - B. do Limão

MUSŲ LIETUVA

Dievas ypač myli našlaičius ir tuos, 
kurie juos globoja.

Kartą teko išeiti su priglaustųjų bū
reliu j kalvutes malkų pasirinkti. Bu
vom užklupti lėktuvų ir iš kulkosvai
džių. apšaudyti. Bet nė sužeistų netu
rėjom. Po valandos tą pat mėgino pa
daryti būrelis miesto gyventojų ir net 
keli is jų nebegrįžo.

Antrą japonu įsiveržimo dieną du ti
peliai, matyt, persirengę kariai, įėjo į 
mano kambarį ir pareikalavo, kad ati
duočiau jiems laikrodį, rašomąją maši
ną, piniginę. . .Nieko nerasdami buvo 
bemaną tą "baltaodį svetimšalj"peiliu 
nudurti. Tik štai, atsiveria durys ir įei
na du uniformuoti kariai. Tas su pei
liu galvotrūkčiais spruko laukan. Bet 
vejamas, apšaudomas, galų gale sužeis
tas nusižudė pats sau pilvą persipjauda
mas.

Marija Krikščionių Pagalba tikrai ant 
mūsų budėjo. Ką patvirtina ir mūsų 
tautiečio kun. Antano Perkumo iš ti
kros mirties išsigelbėjimas. Jis, sunkiai 
sužeistas buvo anglų nešamas. Gelbė
tojai, jį nešę, buvo visi iš kulkosvaidžio 
nukauti, o misionierius dar ir šiandien, 
nors ir šlubuodamas, dirba už tris: su 
našlaičiais, parapijoj ir kaip kareivių 
kapelionas.

Jei neįveikė manęs karas ir visokie 
sutikti pavojai, buvo beįveikią po karo 
padaugėjusių našlaičių rūpesčiai ir pa
ti slegianti tuoj pokarinė aplinkuma. 
Lavonu puvimas, visokie nešvarumai, 
visu smarkumu pasireiškusi malarija 
varė mane prie galo. Gerai, kad kun. 
A.Perkumas, — jau nors su atlaikyto
mis gedulo Mišiomis ir per keturias 
dienas visų apleistas,bet galų gale suras
tas gyvas ir nuvežtas į ligoninę — po še
šių mėnesiu, ačiū Dievui, galėjo ateiti 
pagalbon. Jis pasiėmė §avo globon 
našlaičius,o man atsigauti leido vykti 
j ramųjį Makavą.

Makavas — tai vienintelis Kinijos 
miestas, kur Europos valstybės vėliava 
išliko plevėsuoti. Sunkumų buvo ir čia. 
Betgi geraširdžiai ir krikščioniškos mei
lės pilni valdininkai, viską paaukodami, 
įstengė išmaitinti ir apginti jų apsaugai 
ir globai pasivedusius gyventojus iki 
neužmirštamos 1945 metų Žolinės, — 
japonu pasidavimo dienos.

(bus daugiau)
____ ______ (nukelta į sekantį psl.)

"ŪTbotrimavičius
ADVOCACIA

CIVIL. Inventario, Despejo, etc. COMERCIAL: Falência, Cobrança. etc.
TRIBUTÁRIA: Imoostooe Renda. ICM, IPI

Rua Barão de Iguspe, 212 - 4 o ancLs/45 • Liberdade Fone: 279-593 7
Horário das 9áX) às 11 <00 e das 14:00 às 18áM)

Rua Campas Novos, 590 - V. Zeíma - Horáno das 19:00 às 21KX)

KALBAMA LIETUVIŠKAI
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NE VISU. SUPRASTAS PAVOJUS

Mūsų krašto pavergėjai visais fron
tais siekia sugriauti lietuvių politinę, 
visuomeninę, kultūrinę veiklą ir jos 
institucijas. Pavojuje atsidūrė ir Vasa
rio 16-sios gimnazija, kur mokosi mu
sų vaikai, anūkai. Tai busimieji dar
buotojai, kuriems teks tęsti lietuvybės 
darbus.Todėl Lietuvos okupantui ypač 
svarbu tą žaliąjį prieauglį infiltruoti, 
kitaip tariant, melaginga komunisti
ne propaganda, nuodyti tą jauną pro
tą, padaryti prieaugančiąją kartą inde- 
ferentiška Lietuvos laisvinimo darbui.

Lietuvos okupanto įkurtoji TĖVIŠ
KĖS DRAUGIJA yra tie spąstai, j ku
riuos jis nori įpainioti mūsų jaunimą. 
Sovietam parsidavęs šios draugijos pir
mininkas kartu su savo agentais, turi
momis žiniomis, kiekvienais metais 
organizuoja ekskursijas j pavergtą Lie
tuvą, anot jų, pasižiūrėti "kokia dabar 
Lietuva pažangi, laisva; čia nėra be
darbės, mokslas visiems prieinamas, 
puikūs studijuojančiam jaunimui ben
drabučiai" ir t.t.

Tie agentai suvilioja ir Vasario 16 
gimnazijos mokinius dalyvauti tokiose 
ekskursijose. Apmoka keliones, lei
džia ilgiau pabūti Lietuvoje, vežioja, 
vaišina, linksmina "politinėm dainom" 
gitarai pritariant. Yra buvę, kad pasiū
lo ir vodkos, kad būtų lengviau išgauti 
iš jaunuolio agentui reikalingu komu
nistinei propagandai pasisakymų.

Nežiūrint, kad tokiose ekskursijose 
dalyvauja ne vien Vasario 16-sios gim
nazijos moksleiviai,^ bet ir pašaliniai 
jaunuoliai, nepriklausą gimnazijai, TĖ
VIŠKĖS DRAUGIJA skelbia, kad tai 
FV (Federalinės Vokietijos) lietu
vių gimnazijos moksleivių ftkskursija. 
Tai daroma tikslu pabrėžti šios gimna
zijos prielankumą TĖVIŠKĖS DRAU
GIJAI ir išeivijos jaunimo susidomėji
mą tokiomis ekskursijomis.

Taigi laikas rimtai susirūpinti. Vasa
rio 16 gimnazija neužilgo pradės moks
lo metus. Nėra abejonės, kad TĖVIŠ
KĖS DRAUGIJA apsimetusi ėriuko 
kailyje vėl bandys skverbtis j šią gim
naziją. Jiems labai gerai žinoma, kad 
dėl tų ekskursijų lietuvių išeivija smar
kiai ginčijasi. Gali sustoti net parama 
gimnazijai. To ir siekia Lietuvos oku
pantas. Jis norėtų sunaikinti šį svarbu
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SKAITYTOJAI RASO...

MAŽAI LABDARAI?

Yra labai grtitinas Stasio Vancevi
čiaus susirūpinimas labdaros reikalais, 
tiktai rašant apie tokius dalykus, rei
kėtų turėti daugiau davinių ir geriau 
įvertinti lietuvių labdaros darbus. Van
cevičius visai nerašo apie V.ZelinosKa^ 
talikių Moterų Draugijos labdarą,nors 
visiems yra žinoma, kad pernai buvo 
padarytas bazaras tam tikslui. Šiemet 
taip pat buvo paskelbta žinia, kad bus 
kitas bazaras lapkričio mėnesį tam pa
čiam tikslui.

P.Vancevičius tikriausiai nežino,kad 
jau keli metai kai veikia LABDAROS 
RATELIS, kuris remia vargšus, ligo
nius ir senelius medžiaginiai ir morali- 
rriai. Neužtenka kartą j metus, ant Ka
lėdų, prisiminti tuos žmones. Jie turi 
gyventi ne tik gruodžio mėnesį, bet ir 
kitus vienuoliką. Labdaros Ratelis kas 
mėnesį aplanko ligonius ir senelius, 
juos padrąsina ir apdovanoję. Labda
ros ratelis surenka daug vaistų, o tai 
yra ypač vertinga, kai pagalvoji apie 
vaistų kainas. Labdaros ratelis neturi 
pretenzijos, kaip Vancevičius kritikuo
ti kitus, kad mažai daro labdaros, o 
tik prašyti visų pagalbos.

Pirmiausia, kad daugiau lietuvių pa
mėgtų ligonius ir senelius ir juos daž
niau lankytų .Yra senelių prieglaudose, 
kurių giminės gyvena SiPaulyje, ir re
tai kada sulaukia vizito. Prašome taip 
pat, ypač daktarų, kad galimai pa-' 
rūpintų vaistų,kuriuos butų galima iš
dalinti ligoniams ir seneliams. Ko ma
žiausiai prašome, nors ir tai reikalin
ga, tai pinigiaės paramos.

Labdaros Ratelis neturi jokios oficia
lios formos ir jo nariai nenori skelbtis; 
jie mano, kad geriausia dirbti patylom 
ir gauti iš Dievo pagyrimą ė- atlygini
mą.

Vaistus, ar kitokius dalykus galima 
įteikti Šv. Kazimiero parapijos klebo
nijoje.

Labdaros Ratelis

RYMANTĖ STEPONA5TIS
TRADUTORA JURAMENTADA 

LITUANO

Horário Comercial 
Teis.: 853-0026 
881-7792

Das 19 as 21horas: 
R.Pedroso Alvarenga, 
505, - ap.57 TeL: 
852-0677, São Pauto

MŪSŲ L I E T U V A
n

KUR TIE ŠALPOS

"ML", 36 num. (1670) 1980.IX.4, 
žurnalistas p.Stasys Vancevičius 5-tam 
puslapy rašo:

"Lietuviai kunigai TURI specialių 
lesu musų lietuvių biednuomenei šelp
ti".

Lietuviai kunigai neturi jokių spe
cialių fondų šalpai, o šalpai ima iš ben
drų parapijos pajamų, kurios nėra taip 
jau didelės.

Naudojuosi šia proga pasidalinti ke
liom mintim su ML skaitytojais apie 
šalpą.

Mūsų kolonijos šalpa gali ir turi bū
ti reikšmingesnė ypač ligos, nelaimės, 
vienišumo aukoms.

Šalpa yra ne vienos ar kitos organi- 
cijos, bet visų esamų organizacijų ir pa
vienių geraširdžių pareiga.

Visi privalome mylėti pirmoje vie
toje mažiau mylimuosius ir daugiau 
užmirštuosius.

Lietuviai kunigai daro ką gali lan
kydami senelius, ligonius, nelaimės iš
tiktuosius — jiems žinomus, ir arti ir 
toli.

Nežinomi lieka nežinomais, taigi — 
ir nelankomais.

Mūsų pageidavimas yra, kad žmo
nės nedelsdami praneštų apie betko- 
kius skaudžius atvejus kunigams.

Daug kas miršta be ligonių sakra- 
mentų'tik dėl to, kad kunigai nebuvo 
laiku informuoti.

Mirtis, gi, yra tas momentas nuo 
kurio priklauso amžina laimė ar pra
žūtis.

Pagal šv. Augustiną:
''Gelbėdamas kitus,
pats save geibi“,

Kun. Petras M.Urbaitis

— CURSO ----
AUDIOVISUAL

DO IDIOMA LITUANO 
POR CORRESPONDÊNCIA

C.R4421-01000 S,ftiuk), SP

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

Mini-sombnnhas. tipo Italiano e Alemão.

Vicente Vitor Banys Ltda.

Rua Coelho BarradasJ04 • V. Prudente • Fone: 274-0677 Res.: 2744886
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MIŠIOS
Liepos 30 mirė Chicagoje JUOZAS GAIGA 

LAS, mokytojo Liongino Gaigalo brolis. Paliko 
liūdesyje žmoną Barborą, du sūnus ir dukras su 
šeimomis. São Paule gyvenantys giminės užpra
šė Mišias už a.a. Juozo vėlę. Mišios bus atlaiky
tos šv. Kazimiero p-jos koplyčioj rugsėjo 27. 
šeštadienį, 19 vai.

FONDAI ? SPAUDOS VAJUS
Tuo tarpu kai dėkojame mieliems Aukoto 

jams ir Aukotojoms, nenorėtume, kad ar tai 
iš nežinojimo ar iš užmiršimo, brangieji ML 
Skaitytojai prasilenktų su pagrindine šiuo me
tu mūsų spaudos bėda.

Spausdinamoji mašina DAVIDSON 701, 
kurios pagalba laikraštis įstengia prisistatyti 
daug tinkamiau, kainavo viso labo 992.850 
kruzeirų. Pradinis įmokėjimas (sinal) atsiėjo 
150.000 kruzeirų.

Visi mūsų kolonijos vajininkai ir aukoto
jai, nuo pradžios iki dabar, įstengė pasiekti 
beveik 200.000 kruzeirų sumą, kas sudaro 
vieną penktadalį visos reikiamos sumos.

Iš Pasaulio Lietuvių Bendruomenės, p.lei 
Dainai Kojelytei tarpininkaujant, buvo gauta 
tūkstantis amerikoniškų dolerių (Dol.S 1.000) 
paramos, ką iškeltus, gauta apie 60.000 kru
zeirų. Skaitosi, apvaliu skaičiumi, už spau
dos mašiną jau išmokėta 260.000 kruzeirų ir 
dar lieka 732.850 kruzeirų skola. Atsiminki
me, kad jei kiekvienas ML skaitytojas paau
kotų tik 1.000 kruzeirų (kiek 2 ML prenu
meratos), mašina liktų tuoj pat apmokėta. 
Argi negeriau išsidalinti naštą po truputį, ne
gu užkrauti ją vos ant kelių, nors ir kaži kiek 
dosnių pečių?

Administratorius

NE VISŲ SUPRASTAS PAVOJUS 

lietuvybės židinį, kur jaunimas auklė
jamas tautiniais pagrindais, kur vyksta 
patriotinis judėjimas. TĖVIŠKĖS 
DRAUGIJA net nevadina šios gimna
zijos jos tikruoju vardu. Vadina ją 
"FV lietuvių gimnazija", nes "Vasa
rio 16-ji" primena okupantui Lie
tuvos valstyomę nepriklausomybę,ku* 
rią jis sugriovė prieš 40 metų.

Įsidėmėtina mus visus pamokanti 
Lietuvių Bendruomenės New Yorke 
Apygardos suvažiavime, įvykusiame 
š.m. birželio 7 d. Brooklyn, NY, pri
imta nepaprastos svarbos rezoliucija, 
kur sakoma: "Ateityje nei vienas lie
tuvis neturi vykti j pavergtą Lietuvą 
per TĖVIŠKĖS DRAUGIJĄ ar kitas 
panašias organizacijas".

Remdami ir vykdydami šią rezoliu
cija, užkirstume kelią okupanto pastan
goms mulkinti mūsų jaunimą ir naudo
ti jį savo propagandai.

Lietuvių Moterų Klubų Federacija
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Mons. Pijus Ragažinskas lankosi To
ronte pas savo gimines. Šią vasarą (3 
mėnesius) jis praleido okupuotoje Lie
tuvoje, iškviestas savo giminių. Taip 
pat jis lankėsi Lenkijoje ir Suvalkų 
Trikampyje, turėjo progos stebėti lie
tuvių suvažiavimą Punske ir dalyvauti 
lietuvių studentų, susirinkime Varšuvo
je. Suvalkų trikampio lietuvių tautinis 
nusiteikimas esąs stiprus. Mons. P.Ra- 
gažinskas, paviešėjęs Kanadoje, grjš j 
Braziliją, kur gyvena nuo 1936 metų.

Rašytojas Klemensas Jura iš Brazilijos 
nuvyko j Torontą aplankyti savo žen- 
io Šelmio ir dukros Živilės. Ketina vie
šėti Kanadoje ilgesnį laiką, aplankyti 
Montreal), Otavą ir kitas vietoves, kur 
<uri pažįstamų žmonių. Pastaruoju me
tu jis paruošė spaudai ir išleisdino dvi 
knygas, būtent "Monsinjoras" (Ž.Igna
tavičius) ir Z.lgnonio dienoraštį "Pra
eitis kalba".Spaudoje jis dalyvauja nuo 
1930 m. įvairiais slapyvardžiais. Brazi
lijoje redagavo laikraštį "Musų Dienos" 
satyros laikraštį "Garnys". Paruošė vi
są eilę kalendorių ir vadovėlių. Yra iš- 
leisdinęs keletą poezijos rinkinių.

KLAIDOS ATITAISYMAS

"M.L." 35 num. iš rugsėjo 4 d. ma
no straipsnyje "São Paulo lietuvių šal
pos reikalu", per neapsižiūrėjimą, įsi
brovė nemaloni klaida, kur pasakyta 
"Lietuviai kunigai turi specialių tam 
reikalui lėšų musų lietuvių biednuome- 
nei šelpti", turi būti — "Lietuviai kuni
gai NETURI specialių tam reikalui lė- 
» f / sų .

Stasys Vancevičius

v • v
UŽSIMOKĖJO UZ ML

PALECKIS Mečys 
(Garbės Prenumerata) 
BAČELIS Gražvydas 
(Garbės Prenumerata)
ŠUKYS Algirdas 
(už 1979 — 80 m.) 
BIMBA Viktoras 
PETROKAS Robertas

3000 Cr.

3000 Cr.

1000 C r,
500 C r.
500 C r.

ATLIEKAME
SPAUDOS DARBUS

GREIT-GERAI-PIGIA)

Kun. Jonas Kidykas

IR GAILA IR NEGAILA MARCELĖS

Turėjomjėzuitai, gražų būrį bendra
darbių, geradarių, rėmėjų iki darbavo
mės S.A Paulyje. Jų tarpe buvo ir a.a. 
Marcelė Stankevičienė. Tik neseniai 
buvau apsigyvenęs D.ro Vinco Kudir
kos namuose, ir vieną pavakarę prisis
tatė Marcelė. Pasisakė esanti našlė, gy
venanti viena ir paklausė ar esu reika
lingas kokios pagalbos. Apsidžiaugiau 
ir pasisakiau esąs labai reikalingas šei
mininkės, kad nors pietus galėtų išvir
ti. Apgailestaudama ir atsiprašinėda
ma p. Marcelė atsisakė. Kiek prisime
nu, tai buvo jos vienintelis stiprus ir 
pastovus atsisakymas būti musų šeimi
ninke. Ji nenorėjo įsipareigoti ir prisi
rišti prie pastovaus darbo. Norėjo būti 
laisva lankyti bažnyčias. O šiaip jau, 
iki jėzuitai darbavomės S.Paulyje, Mar
celė visada mielai padėjo prie įvairiau
sių darbų. Kai jau turėjome ir šeimi
ninkę p. Angeliką Triubienę, tai ir jai 
dažnai padėdavo, tiek virtuvėje, kai 
buvo reikalas, tiek prie parengimų,tiek 
prie namų apšvarinimo.

Marcelė buvo susipratusi nuoširdi 
lietuvė moteris. Nors nebuvo baigusi 
nė pradžios mokyklos, bet labai mėgo 
skaityti ir laikraščius ir knygas. Visą 
laiką, iki man teko redaguoti M.Lietu
vą, Marcelė ją platino, išnešiojo savo 
apylinkėje ir padėjo ją sulankstyti, su
sagstyti, paštui paruošti.

Marcelė buvo labai pamaldi. Anksti 
rytą ateidavo mūsų koplyčion ir daly
vavo visose mišiose, ki&k jų būdavo. Iš 
mūsų koplyčios dar eidavo į Bom Con
selho bažnyčią, kur ji priklausė įvai
rioms draugijoms ir buvo tiek kunigų, 
tiek žmonių pažįstama^ ir gerbiama. 
Priklausė ir lietuvių Maldos Apaštala
vimai ir eilę metų buvo jo valdyboje ka
sininke. Marcelė labai skaudžiai išgy
veno a.a. T.Jono Bružiko staigią mirtį 
ir gal nemažiau skaudžiai atjautė jė
zuitų pasitraukimą iš S.Paulo. Kai 
1974 metų spalio mėnesį ji lydėjo ma
ne su kitais bičiuliais j Congonhas ae
rouostą, tai keletą kartų apsiašaroda
ma, klausė: "Tai kada tėveli, grįši?Ka^ 
da? " Meluot negalėjau, o tiesą pasa
kyt, kad nebegrįšiu, š'ridis neleido. Būt 
buvę perdaug ašarų. Tai visaip išsisuki
nėjau, sakiau, juokaudamas, jog galiu 
nebesugrįžti, jei lėktuvas pliumtelėtų 
kur nors j Atlanto vandenyną. Juk,

Rua Juatindiba, 28 - P.que da Moóca 
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Marcelė, nesurengei man išleistuvių,tai 
kaip būt galima nebesugrįžti, neatsi
sveikinus su visais parapiečiais". Taip 
ir kitaip raminau ją, vargšelę, nes ma
čiau, kad ji tikrai bijo ir jaudinasi, kad 
galiu nebesugrįžti. Kiek ji prisijaudino, 
kai patyrė, jog ir likusieji du jėzuitai 
turės iškeliauti — nežinau, bet žinau, 
jog ir tai ji sunkiai išgyveno.

Džiaugiamės, regėdami klastančius 
vaismedžius, pilnus žiedų ar vaisių. Gė
rimės didingomis bažnyčiomis, rūmais. 
Bet ar mes pasigerim tų vaismedžių šak
nimis ar smulkiomis šaknelėmis, ar tų 
katedrų bei rūmų giliai žemėje suleis
tais fundamentais? Jų niekas nemato 
ir jais niekas nesigeri, nors be tų šak
nų šaknelių ir be fundamentų nebūtų 
nei medžių nei žiedų, nei vaisių, nei 
didieji rūmai nesilaikytų. A.a. Marce
lė Stankevičienė buvo tartum tokia 
šaknis ar šaknelė, tartum šv. Kazimie
ro parapijos fundamentų dalelė, atida
vusi savo maldas ir darbą, kad ta para
pija klestėtų, augtų, laikytųsi. Daž
niausiai kiti jos įdedamo darbo nė ne
pastebėjo, nei nepadėkojo. Ji darbavo
si ne del žmonių akių, ne dėl jų pagy
rimo, o dėl Dievo garbės, dėl 'lietuviš
kos šv. Kazimiero parapijos labo.

Gaila Marcelės, kaip gaila visų tokių 
geros širdies, pasišventusių bendradar 
bių. Kai kurių medžių nupjautos šakos 
atželia. Miręs aoliausias bendradarbis 
nebeatželia,nebesugrįžta,ir jo vietą už
imti niekas nesiskubina. Todėl gaila a.a, 
Marcelės. Kas jos vietą užima šv. Kazi
miero parapijoje dabar, tik kunigai Sa
leziečiai gali pasakyti. Aš nežinau.

Bet ir negaila Marcelės. Galiu net pa
sidžiaugti, kad ji, pagaliau, baigė šios 
žemės sunkią kelionę. V.Kristus paža
dėjo gaustai atlyginti amžinuoju gyve
nimu net už trokštančiam paduotą sti
klinę vandens, tai kaip jis atlygino Mar
celei už ilgų metų, nuoširdų darbą ir 
pasiaukojimą ir brazilų bažnyčioms, ir 
mums lietuviams šv. Kazimiero parapi
jos nariams, ir tėvams jėzuitams. Ne, 
negaila, kad a.a.Marcelė Stankevičienė 
atsiėmė savo gerų darbų gausų atlygini
mą.

Už lietuvišką knygg ir spaudą 
lietuviai tiek daug kovojo ir 
kentėjo. Debar lietuviška kny
ga stovi ir dulka kioskų lenty
nose, to! kas ję
nupirks.

Dr. ALEKSAS KALINAUSKAS Dr. PAULO KALINAUSKAS
•——--------- ------------—— -------- ADVOGADOS —---------------------------------------

iw^mário, Despejo, Desquite, Divórcio, 
Processo Crime, Processo Trabalhista, Etc.

R.us 15 de Novembro, 244 - 4 and. - Coaj. 9 • Fone: 37-8958
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Šilinės atlaidai ir Tautos Šventė at
švęsta sekmadienį, rugsėjo 7 d., šiemet 
praėjo itin iškilmingai. Šventėje daly-' _ 
vavo ir musų rajoninis vyskupas, Dom 
Luciano, kuris yra ir Brazilijos Vysku
pų Tautinės Konferencijos generalinis 
sekretorius. Jis pirmininkavo koncele- 
bruotom Mišiom, tačiau paprašęs jas 
laikyti lietuviškai, jis pats sekė tyliai 
Mišių kanoną portugališkai. Šia pačia _ 
proga buvo atšvęsta kun. Petro Urbai- 
čio kunigystės 40-metis ir pastatinta 
malda už pašaukimus. Buvo taip pat 
oficialiai paskelbti lietuviško "Švent
raščio metai", leidžiant Naująjį Testa
mentą sąsiuviniais. Pirmojo išėjusio 
sąsiuvinio rėmėjai—mecenatai — tai 
São PAulo lietuvių skautų—skaučių 
Palangos vietininkija.

Esant Brazilijos Tautos Dienai, pa
maldos buvo pradėtos brazilų, o už
baigtos lietuvių Tautos Himnu. L.K. 
Bendruomenės choras, diriguojamas V. 
Tatarūno ir vargonėliais palydimas Mo. 
F.Girdausko, išpildė Mišias už Tėvynę.

Buvo sustatytas ir pasiųstas į Lietu
vą per Vatikano radiją sveikinimas ir so
lidarumo pareiškimas visos São Paulo 
lietuvių kolonijos ir, atskirai, Brazi
lijos lietuvių jaunimo sąjungos vardu, 
kurį perskaitė dr. Sandra Saldytė.

Minėjimo programoj B LB-nes p-kas, 
J.Tatarūhas, pabrėžė itin Lietuvių tau
tos senumą ir jos ištvermę įvairiausių 
bandymų ilgais laikotarpiais.

Meninėje programoje dalyvavo vi
sos musų jaunimo pajėgos: V.Zelinos 
mažiausiųjų būrelis, vadovaujamos 0- 
nutės Paulės Tatarūnaitės, išpildė tris 
lietuviškus žaidimėlius (padėka mokyt, 
p. M. Vinkshaitienei), O.Paulė ir Au
drys Tatarūnai (padėka mokyt, p. Liu
cijai Butrimavičienei),padeklamavo du 
eilėraščius, jaunučių skautų būrelis (pa
dėka sk. Eug. Bacevičienei) išpildė 
"dainų pynę", Kristinos Valavičiūtės 
vedamas, Liucijai Banytei akompa
nuojant pianinu, "Volungės" choras 
meistriškai išpildė kelias naujas lietu
viškas dainas, o paskui "Rūtelė" (vado
vaujama Silvanos Aradzenkaitės) ir 
I

M ŪSŲ LIE TUVA

Pp. JONAS IR VERUTĖ BRATKAUSKAI
Jiems ML redakcija ir administracija dėkoja ir 

linki sveikatos ir sėkmės

ML redakcija ir administracija

(vadovaujamas Jono Luko-
ševičiėus) pašoko po kelis liet, šokius.

Tikrai reikia pasidžiaugti ypač pilnu 
mūsų jaunimo dalyvavimu meninėj 
programoj; tačiau būtina ateity pro
gramos numerius trumpinti.

Programai pasibaigus, svečiai užpuo
lė bufetą — ir vaišinosi kvepiančiais 
kopūstais ( su dešrelėm bei kitais ska
numynais. Už ką tikrai didelė padėka 
pasišventusiom šeimininkėm bei jų ben- 
dradarbėm.

Grojant lietuviškai muzikai, svečiai 
ilgai vaišinosi ir šnekučiavosi. Dauge
lis jų buvo atvažiavę net iš toli, o ne- 
kurie tik pirmą ar antrą kartą atvykę 
į tokią šventę.

Kun. Urbaičiui perpjovus šventės 
"tortą", visi sugiedojo "Ilgiausių me
tų" sukaktuvininkui, prisimindami taip 
pat, kad ir Marijos gimtadienis.

ŠAUNIOS VESTUVĖS

Prisimenu Antaniuką,Aldonos ir Jo
no Valavičių šviesių garbanėlių kūdikį 
ant močiutės rankų. Močiutė labai di
džiavosi pirmuoju anūku, apglėbusi 
vaikelį visa širdies šiluma ir rūpestin
gumu. ‘

Antaniukas išaugo, subrendo, už
baigė mokslus — močiutė išėjo amži - 
nam poilsiui.

Ir štai, š.m. rugsėjo 2 d. Antanas 
Roberto Valavičius įžengė j naują gy
venimo kelią drauge su Beatriz Ama
rai de Castillo.

Jungtuvės įvyko N.S. de Perpétuo 
Soccoro bažnyčioje Jardim Paulista. 
Altorius skendėjo gėlių girliandose. 
Kviesti svečiai pilnutėliai užpildė baž
nyčią. Puošni palyda, jaunųjų tėvai —

LIETUVOS NACIONALINE 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

visų veiduose šypsena, taip gražūs tie 
jaunieji prie altoriaus, taip rimtai jie 
pasižada viens kitą mylėti ir likti išti
kimais.

Po visų ceremonijų, svečiai rinkosi 
j jaunosios ištaigingą rezidenciją vai
šėms. Visos salės buvo svečių dispozi
cijai. Puikus patarnavimas, skanūs už
kandžiai ir gėrimai, karšta vakarienė, 
vėliau "vestuvinis tortas", kavutė ir 
kt. skanėstai visus maloniai nuteikė.

Lietuviai sudarė kelias savo grupe
les toje bene 300 svečių gausoje.

Jaunojo tėvai ir patys jaunieji paro 
dė atidumą, stengdamiesi bent keliais 
žodeliais su kiekviena grupe persimesti.

Išsiskirstėme jau po vidurnakčio, 
išlydėję jaunuosius "medaus" kelio
nei.

Antanas R.Valavičius prieš keletą 
metų baigė USP inžinieriją ir dabar 
su žmona išvyksta dviems metams j 
JAV — es "post graduação" laipsniui 
įsigyti.

Daug džiaugsmo tėvams ir laimin- 
gos kelionės jauniesiems su geriausiais 
pasisekimais ateityje

Halina Mošinskienė

GAVO GARBĖS DIPLOMĄ mūsų laik 
raščio bendradarbis Stasys Vancevičius 
iš Associação Paulista da Imprensa 
(São Paulo Estado žurnalistų draugija). 
Si žurnalistų organizacija apdovanojo 
visus savo narius garbės diplomais, ku
rie yra jos nuolatiniais nariais daugiau 
kaip 40 metų. St. Vancevičius yra vie
nintelis lietuvis žurnalistas priklausąs 
virš minėtai organizacijai nuo 1936 
metų.

RUGSĖJO 14 DIENĄ 15 VAL. SESELIŲ PRANCISKIECIU SALEJE - VILA ZELINA

8


	1980-07-19-nr36-MUSU-LIETUVA-00097
	1980-07-19-nr36-MUSU-LIETUVA-00098
	1980-07-19-nr36-MUSU-LIETUVA-00099
	1980-07-19-nr36-MUSU-LIETUVA-00100
	1980-07-19-nr36-MUSU-LIETUVA-00101
	1980-07-19-nr36-MUSU-LIETUVA-00102
	1980-07-19-nr36-MUSU-LIETUVA-00103
	1980-07-19-nr36-MUSU-LIETUVA-00104

