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GEROJO GANYTOJO SUKAKTIS
Europos lietuviai nuoširdžiai sveikina
Vakarų Europos lietuvių Vyskupą Antaną
Deksnį, kuriam š.m. gegužės 9 d. sukanka
75 m. amžiaus, o gegužės 30 d. — 50 me
tų kunigystės. Ekselencija jau dvyliktus
metus eina atsakingas bei sunkias vysku
po pareigas.
Vyskupas yra kilęs iš Panevėžio vysku
pijos Gimė 1906 m. gegužės 9 d. Buteniškyje, Juodupės valsčiuje, Rokiškio ãpskri
tyje. Baigęs Onuškio pradinę mokyklą,
Rokiškio gimnaziją ir 1931 m. Kaune Vy
tauto Didžiojo universitetą, tais pačiais
metais Kauno katedroje buvo įšventintas
j kunigus. Vikaravo Kristaus Karaliaus
katedroje Panevėžyje, šv. Jono Krikštyto
jo parapijoj Biržuose, 1936-1940 m. gilino
pedagogijos, filosofijos, sociologijos ir is• tori jos mokslus Šveicarijos Friburge. Čia
gavęs daktaro laipsnį ir nebegalėdamas
sugrįžti į Lietuvą dėl rusų antplūdžio, iš
vyko į JAV. Pavikaravęs Mt. Carmel. Pa.
parapijoje, nuo 1943 m., pakviestas vys
kupo II, Althoff, darbavosi Belleville vys
kupijoje, East St. Louis, III., Nekalčiau
sios Marijos liet, parapijoj. Klebonas nuo
1953 m. Jis čia nenuilstamai rūpinosi lie
tuviais ir kitais tremtiniais bei išeiviais,
jų atvykimui parūpindamas garantijas,
atvykusioms surasdamas butus ir darbus,
juos padrąsindamas. Tai dirboxne tik
Belleville vyskupijoj, bet ir aplinkinėse.
Pagelbėjo įkurdinimo direktoriui msgr. E.
Holtgrave, o nuo 1966 m. jis pats buvo pa
skirtas tuo direktoriumi. Jo rūpesčių šim
tai lietuvių rado prieglobą. Taip pat ir
kitataučių Vos šioj parapijoj jam pradė
jus darbuotis, beveik visiškai sudegė bažtą pradėjo ir pastatė liet, stiliaus bažnyčią, kurią dailiai išpuošė dailiais rankdarbdniais medžio ir geležies ornamentais.
1963 m. uólus kunigas buvo pakeltas į
popiežiaus rūmų prelatus.
Vyskupas veikė ateitininkuose, skautuose, vyčiuose, liet, kunigų Vienybėje, bend
radarbiavo spaudoje, buvo redakcijos nariu. Lietuvišką spaudą iki šiol visaip remia.
Vyskupo konsekracija įvyko 1969 m. bir
želio 15 d. šv. Petro katedroje, Belleville.
Pagrindinis konsekratorius buvo apašta
liškasis delegatas Vašingtone arkiv. dr.
Luigi Raimondi. Vietinė ir amerikonų
spauda naująjį vyskupą labai plačiai skai
tytojams pristatė.
Beveik po 30 metų 1969 m. rugpiūčio 2
d. vyskupas A. Deksnys grįžo Europon
naujai pasiuntinybei. Rugpjūčio 8 iš Ro
mos ganomiesiems tarp kitko rašė: „Visa
širdimi trokštu, kad Visagalis Dievas su
teiktų man rekalngų Šventosios Dvasios
malonių tapti tinkamu įrankiu Jo valiai
vykdyti ir ištikimai tarnauti visiems lie
tuviams jų dvasiniuose, tautiniuose ir kultūriniuose reikaluose... Netrokštu sau jo~
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Europos lietuvių katalikų vyskupas A. DEKSNYS sa^ pamokslą Vasari
16 iškilmėje V. Vokietijoje, Vasario 16 gimnazijoje
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ingdamiesi su tautiečiais Europos žemyne,
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Vakaru Europos lietuviu Ganytoją, švenčiantį 75 m.
amžiaus sukaktį ir auksinį kunigystės jubilėju
Brazilijos lietuviai
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kios asmeniškos garbės ar prestižo, o vien
meldžiu Aukščiausiąjį padaryti mane Jū
sų tarnu, mokytoju ir vadovu pagal Gero
jo Ganytojo pavyzdį. Te Jūsų maldos ir
nuoširdus bei artimas bendradarbiavimas
padeda įgyvendinti šią misiją visų mūsų
bendrai gerovei“...
Tų minčių vedinas vyskupas pradėjo ir
uoliai vykdo sunkią bei atsakingą pasiun
tinybę jau dvyliktus metus. Didi sunke
nybė, kad ganomieji plačiai išsibarstę ma
žais būreliais. Todėl kad ir uolių rūpesčių
vaisiai negali būti tokie našūs, kaip norm alioj e vys kųp tjoie.. Apj uilgti pabirusius

Lietuvos nacionaline
M.Mažvydo biblioteka

c/V
SV yėyė yžTyžoVoV yooVM, ert „h
vyskupas daugelį kartų visur juos lankė,
kėlė, tvirtino, o tarp svetimtaučių vis ab
stovavo. Vyskupas aplankė Šiaurės bei
Pietų Amerikos ir net Australijos lietu
vius.
Apjungimui pradėjo leisti „Krivulę“ pa
rūpino, išleido įvairių liturginių bei kito
kių leidinių, dažnai pribūna ganytojiškais
laiškais, tėvišką vyskupo dėmesį junta ki
ta lietuvių spauda.
Mums melstina Viešpatį, kad ir toliau
mūsų gerojo Ganytojo rūpesčius laimintų
gausiais vaisiais!
S. Matulis, M.I.C.
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ZIEDÜNAS tvirtino, kad TERLECKĄ
Rua Juatindiba, 28 • Parque da Moóca - CEP 03124
jam siūlęs aprašyti savo gyvenimu (ŽIE
São Paulo - Brasil Caixa Postal, 44 21 • CEP 01000
DŪNAS buvo represuotas ir vėliau reabJ
Diretor Responsável: VYTAUTAS BACEVIČIUS
tuotas).
Administrador: STANISLAO ŠILEIKA
Gyd. V. ABRAITIS iš Jurbarko liudij*
Redige Equipe Editorial - Fone: 273-0338
kad A. TERLECKAS buvo atvažiavęs paį
NOSSA LITUAN1A
ji ir prašė palikti PAŠKAUSKIENĘ rair-y
Metinė prenumerata Brazilijoj iki liepos mėnesio Cr$ 750,00
Atskiro numerio kaina CrS 15,00
bėję, ne kvieti nėti jos j psichekšpertyze-s.
Prenumerata paprastu paštu į užsienį: 25 Dol.
| P. Ameriką oro pastų: 32 Dol
Kun. B. LAURINAVIČIUS įrodinėjo,
Prenumerata oro paštu Šiaurės Amerikon: 40 Dol.
| tolimus kraštus 50 Dot
kad abu teisiamieji niekuo nenusikaltę.
GARBĖS PRENUMERATORIUS Cr$ 3.000,oo
Vieno .Numerio GARBĖS LEIDĖJAS C r. 1.500,00
A. RAGAIŠIENĖ įteikė A. TERLEC
Užuojautos, Sveikinimai ir Skelbimai (Anunėios) mokami už skilties (Coluna) centimetre po Cr. S 75,00
KUI geliu. Liudytoja pareiškė, kad aUž skelbimų kalba ir turinį, Redakcija-neatsako
Rašiniai gražinami tik autoriui prašant
pie spaudos konferenciją jos namuose
Straipsnius ir Korespondencija Redakcija taiso bei tvarko savo nuožiūra.
nieko negalinti pasakyti, nes tuo metu
Pavarde pasirašyti stratpssši nebūtinai išreiškia Redakcijos bei leidėju nuomonę.
šeimininkavusi rr negirdėjusi, ką svečiai
Čekius, Perlaidas ir administracinius laiškus rašyti “ Francesco Gavėnas " vardu.
kalbėjo.
A. TUOKUS (VVU studentas) įėjęs
j salę pasveikino A. TERLECKĄ» ir J.
SASNAUSKĄ ir pareiškė, kad apie tei-

Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos Nr. 45
ANTANO TERLECKO IR JULIAUS
SASNAUSKO TEISMAS
1980 m. rugsėjo 15—19 d. Vilniuje
LTSR Aukščiausiasis Teismas nagrinė
jo Antano TERLECKO ir Juliaus SAS
NAUSKO bylą. Teisėjas IGNOTAS, ta
rėjai — BUROKEVlOlENÉ, VINCA,
prokuroras — BAKUOlONIS, A. TER
LECKO gynėjas — KUDABA, o J.SAS
NAUSKO - APERAITIS.
Į teismo posėdžius niekas iš teisiamų
jų draugu nebuvo įleisti, o į salę suėjo
tik čekistai ir specialiai pakviesti asme
nys, pvz.: Vilniaus Universiteto komjau
nimo sekretorius BAGDONAS ir kiti.
Rugsėjo 15 d. buvo perskaityta kalti
namoji išvada, kurioje A. TERLECKAS
ir J. SASNAUSKAS kaltinami nelegaliu
leidiniu dauginimu, platinimu ir kt. pa
našiais nusikaltimais. Jiems abiems tai
koma LTSR BK 68 str. l-ji dalis.
A. TERLECKAS kaltu neprisipažino.
Jis neigė visus jam primetamus kaltini
mus ir teigė, kad iki tardymo jis nebuvo
matęs net dokumento dėl MOLOTOVO
-RIBENTROPO paktoX45 Pabaltiečiu
memorandumas—Red.).
J. SASNAUSKAS Prisipažino para
šęs daug pareiškimu, pasirašęs dokumen
tą apie MOLOTOVO-RIBENTROPO
paktą, redagavęs leidinį "Vytis" ir kt.
Rugsėjo 16 d. buvo apklausinėjami
liudininkai:
D. SASNAUSKIENĖ apibūdino savo
sūnų kaip dorą ir gerą vaikiną, kentėjusį
mokykloje už savo religinius įsitikini
mus.
E. TERLECKIENĖ sakėsi nieko neži
nanti apie 1977 m. kratos metu paimtą
medžiagą.
Pensininkas mokyt. J. ŠERKŠNAS
teigė, jog neatsimena, kad kas jam butu
davęs "Vytį", o dokumentą dėl MOLO
TOVO-RIBENTROPO pakto radęs švar
ko kišenėje.
S. PETRUŠKEVIČIENĖ parodė, jog
buvo paskolinusi A. TERLECKUI straips
ni apie Šeiniu lietuviu kataliku padėti

Kairėj - Vilniaus universiteto profesorius VYTAUTAS SKUODIS ir dešinėj
- JULIUS SASNAUSKAS, neseniai suimti sovietų okupuotoje Lietuvoje.
(straipsnis buvo patalpintas "Vytyje").
A. TERLECKAS šį parodymą atmetė.
R. MAŽUKNA tvirtino, jog dokumen
to dėl MOLOTOVO-RIBENTROPO
pakto nepasirašęs.
V. BASTYS paaiškino, kad apie MO
LOTOVO-RIBENTROPO paktą su kaž
kuo kalbėjęs ir matyt pašnekovas supra
tęs, jog BASTYS sutinkąs Pabaltijiečiu
memorandumą pasirašyti.
Teisėjas paskaitė apklausos protokolą,
kur BASTYS liudijo, jog spaudos konfe
rencijoje su užsienio žurnalistais A. TER
LECKAS kalbėjęs apie Lietuvos okupaci
ją, o J. SASNAUSKAS — apie tikinčiųjų
padėtį Lietuvoje.
PEČIULIS liudijo, kad A. TERLEC
KAS siūlęs jam klausytis Vatikano radijo
ir buvęs priešiškas tarybinei valdžiai.

siamuju veiklą nieko nežinąs.
Teisėjas perskaitė j teismą neatvyku
sios Onos POŠKIENĖS liudijimą, kad
Helsinkio dokumentus jai atvežęs J.
SASNAUSKAS.
Perskaitomas kun. NORKŪNO paro
dymas, jog TERLECKAS atvežęs jam
pasirašyti dokumentą, bet jis nepasira
šęs.
Rugsėjo 17 d. toliau apklausinėjami
liudininkai:
ŽUKOVSKIS (iš Rygos) pareiškė,
kad dokumentą dėl MOLOTOVO-RI
BENTROPO pakto pasirašęs.
Toliau buvo nagrinėjami kratų metu
paimti popieriai, ir ekspertyzės išvados.
Teisėjas pažymėjo, kad TERLECKAS
nesilaikė savo 1977 m. duoto pasižadė
jimo neveikti prieš tarybinę santvarką.
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! E T im Š K A S ŠVIETIMAS
BRAZILIJOJE -I
Viena iš lemu, kurias Brazilijos atstopristatė VU PAL Ko švietimo ir kuil'iros sekcijos nagrinėjimui. Referavo
- rgen tin os p reiegen tė p. Viadzė Surviene (Rd.)

Be knygos negali būti švietimo, be
mokyklos kas gi knygą skaitys?
Taigi, šiame referate pirmiausia kalbėju suglaustai apie LIETUVIŠKĄ SPAU
DĄ IR KNYGĄ BRAZILIJOJE.
"Imkit mane ir skaitykit
ir skaitydami permanykit..." — tai
Mažvydo žodžiai jo pirmoje lietuviškoje
nygoje 1547 metais. Jie buvo kartoja:i, ir turėtu būti nuolatos minimi spauloje, kaip paraginimas tiems, kurie mo
ti skaityti ir neskaito, moka rašyti ir neašo... Išeivijoje, lietuviškos knygos dul• a lentynose kandims ir vabzdžiams jau
kios gūžtos. Reta' kas jomis domisi, dar
ečiau skaito, nes žmonės atprato skaity
ki. Senu papročiu dar paima laikraštį j
’-ankas, bet knygą? ...
Menu, kai 1953 m. atvykau į S. Paulį,
susipažinau su spaudos platintojais. Tuo
diku čia buvo leidžiami du savaitraščiai:
Musų Lietuva" redaguojama kun. Pijaus
Hagažinsko ir "Žinios" redaguojamos Si
mo Bakšio.
Sekmadieniais, prie lietuviškos parapi
jos Sv. Juozapo bažnyčios V. Zelinoje,
būdavo "spaudos stalas", kur galima bū
davo gauti šiuos savaitraščius, pasenusius
dienraščius iš Siaurės Amerikos, o taipo
gi ir knygų. Pasirinkimas premijuotu
"Draugo" romanu, Londono "Nidos"
Klubo leidiniu, Saleziečiu Romoje leidi
niu ir kt. Tuo laiku pasirodė ir pirmeiji 2
tomai Lietuviu Enciklopedijos, leidžia
mos Bostone Juozo Kapočiaus (1953 m.).
Jos platinimu susidomėjo pavieni asme
nys: M. Laupinaitis, Kl. Jūra, inžinierius
Mikalojus Ivanauskas, bene vienas uoliau
siu "knygnešiu", ir inž. Algirdas Mošinskis, surinkę^ Lietuviu Enciklopedijos 25
prenumeratorius S. Paulyje, įsigijusius šj
monumentalu išeivijoje 36 tomu veikalą.
Knygos platinimas buvo nelengvas ir
tikrai nedėkingas darbas, nes kaina kruzeirais — vietine valiuta — ne visiems liko
prieinama ir buvo perkama dažniausiai
"ant išsimokėjimo". Tokiu būdu, ne kar
tą pačiam platintojui tekdėvo pridėti iš
savo kukliu santaupų.
Kai j S. Paulį atvyko Tėvai Jėzuitai ir
įsteigė antrą, asmeniną, lietuvišką parapi
ją, jie taipogi susirūpino spaudos platini
mu ir bandė gauti iš leidyklų tam tikras

nuolaidas Pietų Amerikai. Bet tuo pačiu tojai, ar šiaip gerai skaitantys asmenys
metu apie 1960—65 m. daugelis "nauju
"įskaito į juostelę" ištraukas iš kurio
ateiviu" (o tai buvo bene pajėgiausias in nors veikalo, poezijos ar linksmo feljeto
teligentijos elementas) išemigravo į Šiau no. Juosteles yra lengva padauginti ir jo
rės Ameriką, ir skaitytoju entuziazmas iš mis tarpusavyje pasikeisti. Turint nuosa
blėso.
vą fonografą galima pasiklausyti, pagal
Turime rimtą ir tikrai vertingą rašyto nuotaiką, kokio įdomaus pasakojimo, ir
ju prieauglį išeivijoje ir Lietuvoje. Tačiau tai yra taipogi labai geras būdas įsisavin
lietuviškos knygos platinimas ir ja susido ti lietuviu kalbos tarimą, praturtinti savo
mėjimas yra visiškai nepopuliarus Brazili žodyną, kuris dažniausiai kasdieniniame
joje. Tai yra neigiamas reiškinys. Knygas vartojime lieka labai susiaurėjęs ir neju
reikia skaityti, nes tai yra vienintelė pa čiomis įterpiami svetimi žodžiai. Tai duo
galbinė priemonė neatsilikti nuo savo kal da pradžią vadinamam "žargonui".
bos žinojimo, lietuviško gyvenimo tikro
Su tokiu "žargonu" ir prasideda čiuo
vės pažinimo, nes tik iš lietuviškos spau žimas nutautėjimo slidžiu paviršiumi, ku
dos galime sužinoti, kas darosi dabarti
ris ypatingai yra pavojingas Brazilijos lie
nėje Lietuvoje. Pasaulinėje spaudoje esa tuviu išeivijoje.
me permažas objektas vertas dėmesio, o
savoji spauda vis dėl to sugeba perduoti
U» KRONIKA
mums žinių, padedančiu orientuotis da
Rugsėjo 18 d.
barty.
A. TERLECKAS prisipažino, jog da
Todėl, organizacijos ir pavieniai asme
linai esąs kaltas.
nys turėtu rimčiau susirūpinti spaudos
J. SASNAUSKAS prisipažino kaltas
išlaikymu. Brazilijoje turime dabar vie
nintelį išlikusį, bene visoj Pietų Ameri dėl "Vyties" leidimo ir kritiškai vertino
koj, pastovu savaitraštį "Musu Lietuva", savo atvirus laiškus.
Prokuroras BAKUClONIS pakartojo
kurio leidimas yra kunigu Saleziečiu ži
nioje. Kiek teko sužinoti, Brazilijoje yra kaltinamąją išvadą ir pasiūlė nubausti A.
TERLECKĄ 6 metams griežto režimo
700 pastoviu metiniu prenumeratorių —
750,00 kruz. prenumerata. 40 — prenu lagerio ir 5 metams tremties, J. SAS
meratorių užsienyje. Šiais metais turima NAUSKĄ — 4 m. lagerio ir 3 tremties.
Advokatas KUDABA sakė, jog tikįs,
apie 40 — "Garbės Leidėju", kurie ap
moka vieno numerio išleidimą, dažniau kad TERLECKAS pilnai supras savo kal
tę ir paprašė dėl šeimos sumažinti baus
siai tik 1 kartą į metus. Tačiau, to viso
mę.
neužtenka. Parapija turi pridėti nuo sa
Advokatas APERAITIS kalbėjo apie
vęs, o parapijos pajamos yra tikrai labai
reakcingus dvasiškius, apie tai, kad J.
kuklios.
Reikalingi ir bendradarbiai. Jais galė SASNAUSKAS esąs jaunas ir turįs laiko
pasitaisyti. Jis prašė teismą dėl sveikatos
tu būti asmenys jau "pensininkai", ku
sušvelninti bausmę (Per visą teismo pro
rie laisvai vartoja "plunksnos meną".
Tenka pripažinti, kad spaudos išlaikyme cesą advokatas APERAITIS buvo labai
daug prisideda ir bendradarbiauja S. Pau netaktiškas. Tarp kita ko, politinėse by
lyje nuo 1971 metu veikiantis "Literatū lose dalyvauja advokatai—saugumo ben
ros Būrelis", kurio pagrindinę programą dradarbiai).
Rugsėjo 19 d.
sudaro lietuviu spaudos ir kultūriniu ap
A. TERLECKAS savo paskutiniame
raiškų savitarpyje nagrinėjimas. Tai pa
žodyje prisipažino esąs kaltas, kad nesi
skatino ir Rio de Janeire gyvenančius
laikė 1977 m. duoto žodžio. Grįžęs priža
kultūrininkus sudaryti pas save "Mini
Būrelį" ir šiandieną jau galime pasidžiaug da nelįsti į jokią veiklą.
J. SASNAUSKAS kalbėjo, jog visą gy
ti bręstančiais naujais talentais, kaip pav.
advokatas Antanas Gaulia, kuris jau sa venimą ieškojęs tiesos, visada norėjęs pa
dėtį žmonėms, nors ne visada buvęs tei
vo straipsniais iš Lietuvos praeities, at
sus. Už viską atsakingas fik jis vienas. J.
skleidžia spaudoje labai įdomiu faktuSvarbu ir tai, kad vietinis jaunimas tu SASNAUSKAS prašė teismą suteikti jam
galimybę mokytis
rėtu vietos pasireikšti savo sumanymais
;bus daugiau)
ir idėjomis. Ir vienintelis kelias yra SPAU
DA.
Už lietuvišką knygą Ir spaudą
Tenka susidurti dar su viena kliūtimi: lietuviai tiek daug kovojo ir
vyresnio amžiaus žmonės dažniausiai tu
kentėjo. Dabar lietuviška kny
ri nusilpusi regėjimą ir jiems darosi sunku
ga stovi Ir dulka kioskų lenty
skaityti. Šiuo atveju galėtu pasitarnauti
nose, laukdama, kol kas ją
S. Amerikoje suorganizuotas privatus
"kasečių klubas". Scenos aktoriai, rašy nupirks.
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Rytą,dar visiems bemiegant, as buvau
MEILE LIAUDŽIAI.
išvežtas, ir po kelių valandų pasiekiau
MEILĖ MOKSLUI.
Hong-Kongo pasienį. Po gana ilgo truk
MEILĖ DARBUI.
dymo muitinėj ir sunkių kryžiaus kelių,
MEILĖ VISIEMS TAUTOS TUR
prasiskverbiau pro spygliuotų vielų tvo
TAMS.
rą bei policininkų eiles ir, perėjęs per til
Aišku, kad su tokiu perteklių meilės
tą, pasijutau, pagaliau, laisvoj žemėj.
visiems, jos stinga tik pačiam meilės
Tolimesnei kelionei pinigų neturėjau.
Šaltiniui — Dievui, kaip ir šeimai — mei
Jie juos paėmę, man išdavė kvitą, saky
lės židiniui.
dami, kad galėsiu atsiimti kada sugrįšiu.
Nepaisant visiems žinomų raudonų
Nemanau, kad reikės ilgai laukti.
jų kontradikcijų, reikia vis daleisti, kad
Anglų policininkai, jau pripratę prie
komunizmas yra mums Dievo duota pa
tokių susitikimų su misionieriais, tuojau moka: mums_ reikia gilesnės, konkretes
pavaišino kava su pienu ir sausainiais. Ki nės Dievo bei artimo meilės; gi šios rnei
tas amerikietis pranciškonas, kurs tą die lės stoka kaip tik yra didžiausioji raudo
t LAISVĘ
ną budėjo prie tilto laukdamas misionie nojo slibino įsigalėjimo priežastis.
Katalikai, kurie šventadienio rytą pri
Savaitę prieš naująją mano kelionę jie rių, nupirko traukinio bilietą, užfundijo
mane pasišaukė nakties metu. Anas, an šokolado ir nuo daug metų neragauto a- ima širdyse Viešpatį, o tą pat dieną ar
laus.
naktį lengvabūdiškai Jį, lyg Judas, išduo
gliškai kalbąs, teisėjas, iškilmingai man
Pasijutau tvirtesnis ir tikrai savųjų tar da, ar jie turi meilės?
pasakė:
Krikščionys, kurie jieškovien tik savo
pe.
— Dabar tu, manau, supratai, kad
Tatai įvyko 1951 metų Didįjį Penkta pasitenkinimo, nemato į juos ranką išnaujoji Kinija nėra kaip senoji. Būsi, ma dienį, Išganytojo kančių ir mūsų atpirki tiesusio brolio, nesirūpina apleistu ser
nau, supratęs, teisingumą naujos valdžios, mo dieną.
gančiu kaimynu, nenušluosto ašarų ver
kuri su visais lygiai elgiasi, net ir su sve
kiančiam našlaičiui, sulig savo išgalių ne
RIWTI
UŽBAIGOS
ŽODŽIAI
timtaučiais..
remia organizuotų labdaros draugijų,ar
Taigi, nesuradę jokių šnipinėjimo fak
jie pasižymi artimo meile?
Pabaigęs šiuos savo "pasakojimus",
tų, ir jie pakeitė taktiką — apie pasirašy
Pagrindinis meilės reikalavimas yra
jaučiu, kad jie jokios vertės neturėtų,jei
mą nei žodžio neprasitarė.
nepridėčiau dar kelių žodžių, išsiveržian pasišventimas, paties savęs pasiaukoji
mas. Ir šiuo atžvilgiu draugai komunis
Po poros dienų man pakartojo vėl
čių iš pačių mano širdies gelmių.
tai, laisva valia ar priversti, mums palie
tuos pačius įtikinimus, ir dar pridūrė:
Gal vienas kitas pamanys, kad mano
ka gražių pavyzdžių. Čia ir glūdi svarbiau
— Ruoškis kelionei. Po kelių dienų iš širdis — komunistų neapykanta verdąs
šioji jų propagandos priemonė ir jų veik
katilas.
važiuosi.
Visai priešingai: aš komunistus myliu. los pasisekimas. Jie savo apgaulinga mei
"Dėkui Dievui ir Švenčiausiajai Mer
Ir esu labai dėkingas Kinijos komunistam le dažnai nugali, ypač prastuolių tarpe,
gelei". atsidusau giliai širdyje.
mūsų krikščioniškąją meilę.
Viena policininkė išvedė mane j mies už visą tą gerą kurį man padarė. Jų mo
Vieną karštos dienos popietę mane
tą, kur aplankėm visą begalę visokių po kykloj aš per porą metų išmokau ko ki
aplankė raudonosios armijos žvalgybi
tur gal niekuomet nebūčiau išmokęs.
licijos įstaigų.
ninkas. Atėjo išprakaitavęs, ištroškęs.Su
Komunizmas turi, kaip visi žinome,
— Neikim pėsti, man kojas skauda —
lig kiniško mandagumo taisyklėmis,kvie
smerktinų ir pasmerktų klaidų. Jis ko
pradėjau skųstis panelei policininkei —
čiau atsisėsti ir siūliau arbatos.
voja prieš Dievą ir Jo įsteigtą Bažnyčią.
Jau daug laiko kai nevaikščioju, ir nega Ir tuomi pats sau duobę kasa. Jo mirtis,
"Kol viso pasaulio neišlaisvinsim, aš
liu paeiti.
negaliu atsisėsti", atsakė ir, nei žodžio
gal ir labai artima, yra taip tikra kaip ir
nepridėjęs, nuėjo savo keliais.
— Tai tavo paties kaltė. Dėl ko neprimano. Tačiau komunistai, kaip Dievo
Perdidelis, tiesa, šio raudonarmiečio
sipažinai? O dabar, reikia pasiaukoti.
leista rykštė, mums pasako labai svarbią
ir reikalingą tiesą. Mes turime grįžti prie įsikarščiavimas; bet puikiai nušviečia vi
— Bet lyja, o aš nei kepurės neturiu.
są jų dvasią ir pasiryžimus.
tikros Dievo ir artimo meilės, nuo ku
— Nesvarbu, reikia pasiaukoti, — vis
Jei kiekvienas iš mūsų meilėje pakilsi
rios gana toli nu klajojom.
skubėdama atsako policininkė.
Prie kitko taikau tikra Apvaizdos ma me ir pakelsime savo brolį, pakelsime pa
Tikrai nebloga pasiaukojimo pamoka.
šaulį.
lone faktą, kad paskutinė komunistų
Ji man net kojas sutvirtino ir paruošė
"Žmonija yra tų, kurie ją labiau myli
knygutė kurią skaičiau kalėjime buvo
tolimesnei kelionei. Ir galėjau keliauti
ir savo darbais tatai geriau įrodo", sako
apie "Tikrąją meilę". "Tikroji meilė"
per pasaulį. Mat pasas, kurs mane nepri
Arso Klebonas, Sv. Jonas Marija Vianney
yra vienintelė "žemiškam rojuj" pripa
pažino lietuviu, davė teisę būti pasaulio
Ar kiekvienas iš mūsų tatai negali įro
žinta "dorybė". Mra, žinoma, taip tikra
piliečiu. Ir tokiu mane jie pavadino.
dyti? ■
.
ir teisinga, kaip yra tikros dėdės Stalino
Paskutinį vakarą man neleido kartu su
Pasiryžkim ir, kol dar nepervėlu, pra
"Pravdos" melagystės. Tačiau žodžiai,
kitais valgyti. Apie dešimtą valandą atė
dėkim meilės revoliuciją.
kuriais ji skelbiama, yra gana gražūs:
jo man pranešti, kad rytoj turiu išvažiuo
MEILĖ TĖVYNEI.
(pabaiga)
ti. Po pusvalandžio vėl pasakė, kad anks
ti išvažiuosiu.
Dar vėliau atėjo man pranešti dar svar
besnę naujieną: kad Lietuva neegzistuo
janti, ji yra Rusijos dalis, taigi aš — Rusi
jos pilietis.
POR CORRESFONOĖNČIA
Su visu savo protu teatrado tik tą pas
Facilidade de aprendizado - Acompanha fitas-cassettes
kutinę valandėlę tatai pasakyti, kada buv
Para maiores informações
vo labai nepatogu kreiptis į vietinį rusų
< aixa Postal 442 /
Rua Juaündibu. 2ÍI
konsulatą...
.
OlíHH) Sao Paulo. SP
Fone 273-033S
03124 S*o Pa*k> SP
KUN. PETRAS M. URBAITIS

Kinijoí

fíÀ ^A kõJÀ...
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jėgos, kurios plaukia iš Kristaus prisikėli
mo. Mūsų orisikėlimas nugalės blogį ir su
traukys tautoms dedamus vergijospančius,
jei mes prie to išganingo darbo stosim pagelbininkais su savo gyvu tikėjimu, savo
atgaila spinduliuojančiomis dorybėmis,
kaip išmintingi ir savanoriški talkininkai
To, kuris iš mirusiųjų prisikėlė ir Kuris
yra pats Prisikėlimas ir mums ir per mus.
Jame yra ir mūsų tėvynės laisvės prisikėl i mas.
Pasaulis be Dievo yra tam, kad mes jam
neštumėm Dievą. Nešti Jį gali tik tas, kas
pats Jį turi. Kad pasaulis be Dievo Jį at- .
rastų, turim pasauliui Jį nešti į fabrikus,
j mokyklas, j ministerijas ir parlamentus,
j kariuomenę, j šeimas, j miestus ir į kai
mų arimus.
Savo laisvės nustojome dėlto, kad ry
tų kaimynas nepaliko vietos Dievui nei
gyvenime, nei veiksmuose. Iš vakarų nesusilaukiam pagalbos savo laisvinamo) ko
voj dėlto, kad jų politika nesivaduoja nei
krikščioniškuoju teisingumu, nei artimo
meile.

PASAULIS BE Di EVO IŠPLĖŠĖ
■ JETUVAB LAiSVF, .
' . .

Religijos ir moralės ryšys su tautiniais
siekimais surištas neatmezgamai. Tauti
niai idealai su tėvynes meile gauna stipry
bės ir gyvybės iš religijos ir moralės šalti
nų. Atjungus juos nuo kitų šaltinių, ar
ija išsigims arba visai išnyks. Ir dėlto visai
teisingai kalba lietuviams išeiviams kard.
Pizzardo: "Gilus ir ryškus tikėjimas gaivi
na dvasią. Šis tikėjimas atneš pergalę ir
lietuviams, kurie dabar kenčia ir kovoja
prieš negailestingą ir žiaurią bedievių prie
spaudą. Jei lietuviai išliko ištikimi savo re
liginiams ir tautiniams idealams, tai tik
dėlto, kad jie išlaikė savo tvirtą tikėjimą
bei savo gražias tautines tradicijas".
Tas tarp religijos ir tautiškumo ryšys
musų spaudos retai liečiamas, lyg tai butų
mažareikšmis dalykas. Tuo gi tarpu tikė
jimas ir moralė yra viso gyvenimo pagrin
das ir stiprybė. Jis yra ir mūsų išeivijos
kovos už Lietuvos laisvą pagrindas ir lai
mėjimo laidas. Karys praradęs moralę —
Pasaulis be Dievo mums išplėšė laisvę.
nebe karys. Su tokiu kariu jokio karo
Pasaulis su Dievu mums padės ją susigrą
žygio nelaimėsi.
žinti.
Mūsų kova su Maskva už Lietuvos
1934 metais Lietuvos valdžia, vysku
ateiti totalinė. 1 ją turi būti įjungta visa
pai, kariuomenė ir tauta iškilmingai pasi
ir visi. Ta kova žūtbūtinė. Priešas stiprus
aukojo SS Jėzaus Širdžiai. 1951 metais
ir moderniai ginkluotas. Tad ir mes j tą
gegužės 13 d. mūsų vyskupai, pildydami
kovą turim stoti gerai organizuoti, pasi
Fatimos SS Marijos troškimą, Romoj pa
šventę, atsižadėję asmeniškų patogumų,
o svarbiausia — šarvuoti stipriu tikėjimo venti baisumai ir kančios irr.»s. gerokai pa- aukojo mūsų tautą Jos Nekalčiausai Šir
ir moralės šarvu. Taip moko ir Pijus XII: alsino, fiziniai ir dvasiniai aplamdė. Iš ide džiai. Gegužės tryliktoji virto mūsų trem
"Jei norime laimėti trokštamą laisvę ir
alų srities pasukom j egoizmo ir savo as tinių maldos ir atgailos diena už Lietuvos
laisvę ir mūsų kenčiančią tautą. Ir šiais
išsaugoti savo kultūrą, nuo kurios pri
mens reikaliukų šuntakius.
metais tą dieną pašvęskime Fatimos SS
klauso mūsų didybė, kalba, kreipkime
Didžiosios nelaimės ir persekiojimai
dėmesį ne tik j medžiagines vertybes,bet gimdo ne tik kankinius ir didvyrius, bet Marijos garbei, atnaujindami pasiaukoji
ir į dvasines bei moralines galias".
ir apostatus, atkritėlius nuo tautos ir re mą Jos SS Širdžiai. To laukia tėvynė ir
tauta.
Tuo būdu mūsų laisvinamoji kova tu ligijos idealų. Dėlto Bažnyčia draudžia
ri būti vedama dviem frontais: gamtiniu prašyti Dievą sunkių išmėginimų, nes kai
M. Krupavičius
ir antgamtiniu. Gamtinėmis priemonė
na, kuri mokama už kankinius, yra labai
mis kovoja su tėvynės pavergėju VLIKas, didelė. Atkritėlių skaučius jautresnį išeivį
4-19-1959 m.
antgamtinėmis — Mėlynoji Armija.
purtyte purto. Nors pasaulis aplink lieps
noja ir mirtinus pavojus svaido, mes, suse A VIOLAÇÃO DOS DIREITOS HU&1AM3S
DAUGIAU NUOŠIRDŽIOS BALDOS
NA LITUÂNIA
dę j patogius minkštasuolius, rengiamės
Kas žino Lietuvos istoriją, turi žinoti, "nekaltųjų miegu' užmigti..
Šiandien visi kraštai kalba apie žmogaus
kad nekartą Lietuva išvengė didelių ne
teises. O kas darosi Lietuvoje? Ar ten nepažei
KLYSTANČIAI ŽMONIJAI GRĄŽIN
laimių ne savo jėgomis, bet Apvaizdos
džiamos žmogaus teisės? Todėl yra labai svar
suteikta mums pagalba. Kodėl tad nema KI M DIEVĄ
bu įsigyti šią knygą ir pažinti tikrąją dabarti
toma to entuziastingo telimosi prie tos
nės Lietuvos padėt). Tai 124 puslapiai doku
Atsidūrėme
didelėj
pavergimo
priespau

mentų, faktų ir įvykių. Ši knyga parašyta vie
Armijos, kuri žygiuoja į kovą po Dievo
doj ir pažeminime bei išeiviškoj depresijoj tos kalba. Supažindinkime ir mūsų kaimynus
vėliava?
ir susidemoralizavimo pavojuj. Pavojus ar ir draugus su mūsų tautos padėtimi.
Priežasčių daug. Vyksta pasaulio desa tinasi prie tautinės gyvybės šaknų. Neken
Kaina Cr. 50,00
kralizacija. Įsigali nušventėjimo tendenci čiąs Dievo priešas užsimojo išplėšti mums
ja. Atsidūrėme išeivijoje tarp įtakingų ne religinę sielą ir tautinę širdį. Vienintelė jė
katalikiškų ir net nekrikščioniškų srovių, ga atsispirti priešui, nugalėti blogiui ir pra
Auka prisidėk prie lietuviškos
kurios mus teigiamai veikti neg aii- Jjgy~ žūčiai išvengti yra tos spinduliuojančios
spaudos išlaikymo!
2ZSSHSJSEK

DR. JONAS NICIPORCIUKAS
CIRURGIÃO DENTISTA
CROSP. 6049

R.Cap.Facheco Chaves 1206 fone:273-6696

R. Itapeva, 49 - Cj. 35

fone: 288-4770

FÁBRICA

DE

GUARDA

-

CHUVAS

Guarda Chuvas de todos os tipos, para homens, senhoras e crianças.

Mini-sombrinhas. tipo Italiano e Alemão.

Vicente Vitor Banys Ltda. ■
Res.: 2744886

Rua Coelho Barradas.104 ■ V. Prudente - Fone: 274-0677. t
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SVARBUS KOVOS ĮRANKIS
kun. Kazimieras Kuzminskas, iš Čika
gos, važinėja po P. Ameriką LKB Kroni Ar yra platinamos LKB Kronikos
kos leidimo reikalais. Su juo pasikalbėji knygos?
mą turėjo ir ML korespondentas,
r
LKB Kronikos knygos lietuvių ir sve
Koks Jūsų kelionės tikslas?
timomis kalbomis yra platinamos žemo
mis kainomis ir kiekvienas, jei nori, gali
Mano kelionės tikslas yra informuoti
apie leidžiamas Lietuvos Katalikų Bažny jas įsigyti. Argentinos lietuviu ALOS
Tarybos ir kitu organizacijų valdybų,
čios Kronikos knygas lietuviu, anglu, is
panu ir prancūzu kalbomis ir pasirūpinti, bendrame posėdyje nutarta LKB Kroni
kos knygas ispanų kalba spausdinti di
kad Pietų Amerikoje plačiau butu pa
deliu tiražu ir platinti labai žema kaina
skleistos Kronikos knygos lietuviuJr is
ispaniškai kalbančiuose kraštuose, įtrau
panu kalbomis, o jei galima ir portugalų
kiant j platinimo darbą įvairias ispaniš
kalba.
/
kai kalbančiųjų kraštų organizacijas, yKas yra LKB Kronikos?
pač specialias plataus masto knygų pla
Komunistu pavergtoje Lietuvoje tikin tinimo draugijas. Tam Argentinos lietu
vių nutarimui pilnai pritarė visos P.Ametieji, neturėdami laisvos, religinės spau
rikos lietuvių kolonijos ir ruošiasi su is
dos, 1972 m. kovo 19 d. slaptai pogrin
dyje pradėjo leisti Lietuvos Kataliku Baž paniškai kalbančiais platinti Kronikos
knygas ispanų kalba.
nyčios Kronikas, kuriose konkrečiais
Pradžioje nutarta spausdinti Kronikos
faktais parodomas žiaurus tikėjimo ir ti
ispanų kalba kiekvieno tomo po 10.000
kinčiųjų persekiojimas. Tos Kronikos
knygų ir jei platinimas gerai seksis bus
slaptais keliais persiunčiamos laisvuose
spausdinama ir daug daugiau. Kronikos
kraštuose gyvenantiems lietuviams.
knygos ispanu kalba bus spausdinamos
Kas leidžia LKB Kronikos knygas?
Š. Amerikoje ir siunčiamos į Pietų Ame
LKB Kronikos knygas leidžia Chicarikos kraštus. LKB Kronikoms Leisti Są
goje-Amerikoje įsteigta Lietuvos Katali junga rūpinsis spausdinimu, išsiuntimu ir
kų Bažnyčios Kronikoms Leisti Sąjungą. finansavimu.
Ji jau išleido LKB Kronikos lietuvių kal
Kokią reikšmą turi LKB Kronikos Lietu
ba penkius tomus, ispanų kalba pirmą
vai ir laisvajam pasauliui?
tomą, spausdinamas anglų kalba pirmas
LKB Kronikų leidimas yra didžiausias
tomas ir tuojau bus leidžiamas prancū
ir svarbiausias įvykis šių laikų Lietuvos is
zu kalba pirmas tomas.
torijoje. Kronikos parodo lietuvių tvirtą,
Šiemet rudenį bus išleista LKB Kro
nikos ispanu kalba antras tomas ir lietu didvyrišką laikymąsi tikėjimo ir didžią
kovą už tikėjimo laisvę bei žmogaus tei
vių, anglu bei ispanų kalbomis šeštieji
ses ir kartu už Lietuvos laisvę. Dėka Kro
tomai.
nikų Lietuva tapo plačiausiai žinoma
Kam yra siunčiamos LKB Kronikos kny laisvajame pasaulyje.
gos svetimomis kalbomis?
Laisvajam pasauliui-LKB Kronikos pa
rodo kokia ištikrųjų yra religinė padėtis
LKB Kronikos knygos ispanų, anglų
komunistų pavergtoje Lietuvoje ir todėl
ir prancūzu kalbomis yra siunčiamos tų
kalbu kraštuose esančioms šioms institu komunistu melaginga propaganda apie
cijoms bei asmenims: universitetų ir ko tikėjimo laisvę Lietuvoje nebeturi reikš
mės ir pasisekimo.
legijų bibliotekos, katalikiški ir kitų
krikščionišku bendruomenių laikraščiai,
LKB Kronikoms Leisti Sąjunga už iš
radijo ir televizijos stotys, kataliku ir ne- siųstą Kronikos ispanų kalba pirmą to
katalikų vyskupai, vyru ir moterų vie
mą gavo daugybę įvertinimo ir padėkos
nuolynu centrai ir provincijos, kunigu
laiškų. Vienas iš jų yra tokio turinio:
seminarijos, informacijos centrai, žy
Džiaugiamės, kad mums prisiuntėt Lie
miausios krašto organizacijos bei kai ku tuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos pir
rie patys žymiausi asmenys, aukštieji
mą tomą ir sveikiname Jus Velykų provaldžios.žmonės ir parlamentarai, Jung
tiniu Tautu delegacijos ir visos tarptautinės organizacijos,___

HOMENS

CRIANÇAS

kalbama lietuviškai
Av. Eulina, 99 v. S ta. Mana das 8£K) às 12 h.
das 14:00 às 18300
Fone: 265-7590
Rua Quartim Barbosa, 6
B. do Limão

Alfonso Lopez Trujillo
Medellino Arkivyskupas
Pietų Amerikos Vyskupų Tarybos
Prezidentas
Ko Jus laukiate iš Brazilijos ir Pietų Amerikos lietuvių?
Iš Brazilijos ir Pietų Amerikos lietu- .
vių laukiame ir nuoširdžiai prašome skai
tyti LKB Kronikos knygas lietuvių ar ki
tomis kalbomis ir jungtis su musu paverg
tais ir persekiojamais broliais ir sesėmis
lietuviais į kovą už tikėjimo ir tautos
laisvę. Kronikos yra jų pagalbos šauks
mas mums ir privalome jį išgirsti bei
skleisti leisdami LKB Kronikos knygas.
Kronikos knygų leidimas net kelio
mis kalbomis reikalauja labai didelių su
mų lėšų, kurių leidėjams dar labai trūks
ta. Nuolankiai prašau visų lietuvių savo
aukomis paremti Kronikos knygų leidi
mą. Visi aukotojai yra laikomi LKB
Kronikoms leisti Sąjungos nariais ir da
lyvauja maldos nuopelnuose, nes už juos
kasdien yra laikomos šv. Mišios. Aukas
galima įteikti lietuviams kunigams ir Są-'
jungos skyrių valdyboms. Visiems auko
tojams išduodami kvitai.

Esu labai dėkingas visiems lietuviams
taip nuoširdžiai mane priėmusiems, pri
tarusiems Kronikos knygų leidimui bei
savo aukomis parėmusiems ar pasiryžusiems remti tą kilnų darbą. Išsivežu gra
žiausius ir maloniausius įspūdžius iš sa
vo kelionės lankydamas Pietų Amerikos
lietuvius. Prisiminsiu visus savo maldose,
prašydamas gausios Dievo palaimos.

ADVOCACIA

- GYDYTOJA

SENHORAS

Širdingai Jūsų prisikėlusiame
Kristuje,

J. SUTRIMAVIČIU.S

^TraTlIELBl HERliO
MEDICA

Širdingai Jums dėkojame ir praneša
me, kad Kronikos lapus skaitysime atsi
dėję taip, kaip skaitoma apie Katakom
bų Bažnyčios persekiojimus.
Mes esame įsitikinę, kad tie garbingi
tvirtumo ir pasiaukojimo pavyzdžiai,ku
riuos Lietuvos Katalikų Bažnyčia rodo,
padės mums skleisti evangeliją Lotynų
Amerikos kraštuose. Tam tikslui panau
dosime CELAM turimas priemones.
Tikimės, kad tokios ištvermės ir kan
čios vaisiai pasitarnaus Bažnyčios gero
vei.
Jus gi sveikiname atlikus taip svarbų
darbą ir linkime su ryžtu, viltimi ir pasi
tikėjimu žengti pirmyn.

CIVIL. I

titano, Desejo, etc.

COMERCIAL. Falência, Cobrança, etc

TRIBUTÁRIA: Im&taftçcte Ręnda, ICM, IPl
Rua Barão de Iguspe, 212 4o ancLs/45 Liberdade Fone: 279-593 ’
Ftóib das 9300* às 11 300 e das 14:00 às 18ÍX)

Rua Campos Novos, 590 - V. ÍLdias - Hczário das 19:00 às 21 áX)

KALBAMA M E TUVIŠKAI

7

NR. 19 (1705) 1981.V.14

7

MflSŲLIETUVA
............... ....... ..................................... ■"'...........
Í <!^.<.*ZUXK ^TrwKTXKM^Bgfl^£>3^^vtuc^.^Tgar=^M^^r*ri:rfl3aOTa^>;>mt-WCTyz'^^

VI OLIMPIADA DOS IMIGRANTES
Locais, datas e horários nos quais participarão
equipes lit nanas.

BASQUETEBOL:

;

PADĖKA

(

Dėkojam Lietuvių Sąjungos Brazilijoje valdybai už patalpas BLB-nės
Valdybos ir Tarybos posėdžiui kartu su organizacijų atstovais ir archyvo
ir muziejaus steigėjais įvykusiam š.m. 7 d.

Local: Colégio Sto. Américo, R. Sto. Améri
co, 350, Jardim Colombo, Morumbí.

Jonas Tatarūnas
BLB-nės Valdybos Pirmininkas

Io Jogo: Dia 16 de maio, às 20 hs.
Lituânia X Líbano (eliminatória)

Obs.: Caso a Lituânia vença, o 2° jogo será no
dia 22, no mesmo local e hora.
Atletas Inscritos: Hilário C. Vaičiūnas, Andrė
Grigonis, José Grigonis, Ed
son Meskęle, David Rulevas,
Vito Trubiene, Pedro Sinke
vičius Filho, Robinson Amurov, Ricardo Tijūnėlis, Ru
bens Pimentel e João Nikoluk.

FUTEBOL:

?•.-■» —^Mixa.-iXX^-rArj.-T^.rmjxi

Atleta Inscrito: Edson Orlickas.

GIMĖ

CICLISMO:

Vasario 6 d. gimė TIAGO JOSÉ sū
nus José Roberto Tarti los ir Albos Rejani Pedroso Tartilos, Renatos brolis ir
Judith Vidmantaitės Tartilienės anūkas,
Alfonso Vidmanto ir Elenos Vidmantienės proanukas.

Local: Autódramo de Interlagos
Dia 28 de Maio — às 8 horas 1
Atletas Inscritos: Claudio Butkus e Pedro Petrokas.

ATLETISMO:
Local: Conjunto Vaz Guimarães (Ibirapuera)
Dia 16 de Maio, às 15,30 horas e 17 de Maio
às 10 hs.

Local: Estádio Tom az Sassi - R. Benedito
Soares Fernandes, 333 (altura do Shopping Cen
Atleta Inscrito: José Carlos Cilisauskas.
ter Continental - Osasco.
XADRES:
Io Jogo: Dia 18 de maio às 19,30 hs.
Lituânia X França (eliminatória)
Caso a Lituânia vença, o 2° jogo será no dia
20, no mesmo local e hora.

Atletas Inscritos: D. Krumzlys, M. Pagnanelli, J.
R. Indriūnas, J.H. Mello, S.S.
Chazan, S.F. Chazan, A.T.Zanardo, G. Dilys, C. Jorge, N.
Jorge, P. Jorge, J.A. Gascon,
P.C. Santos Oliva, J.T. Raque
te Machado, C.E. Ausenka, C.
Ausenka e A.C. Peres.

Local: Clube do Xadres - R. Araujo, 154
Inicio: 18 de maio, às 20 hs.
Participantes inscritos: Leonid Medvedere Kes
tutis Sipavičius.
COMUNIDADE LITUANO BRASILEIRA
Vitor Tumas

Diretor de Esportes

SKAUTU SAVAITGALIS LITŲANljĮtOJ

Pasinaudodami ilgesniu gegužės pra
FUTEBOL DE SALÃO:
džios savaitgaliu, "Palangos" skautaiskautės suruošė trijų dienų stovyklą Li
Local: Clube Armênio, R. Prof. Ascendino
tuanikoj. Iš viso buvo 30 stovyklautojų.
Reis, 1450 (Ibirapuera)
Negalėją turėti priešvelykinio dvasinio
Io Jogo: Dia 16 de maio, às 9 hs.
susikaupimo, pasikvietė ‘konigą šia pro
Lituânia X Bolivia (eliminatória)
ga. Kun. Pranas Gavėnas pravedė vieną
Obs.: Caso a Lituânia vença, o 2o jogo será no
pasikalbėjimą tema "Kas aš esu", kur
dia 23, no mesmo local e hora.
kiekvienas nagrinėjo savo charakterio yAtletas Inscritos: Douglas Krumzlys, Mauro Pag- patybes; ir antrą, tema "Dvasinio pasta
naneli, Vitor Di Stasi, Rober
to statyba". Jaunimas turėjo galimybės
to P. Bareisis, Sergio Augusto,
šeštadienio vakarą atlikti velykinę išpa
Carlos E. Ausenka, João Pinžintį, o sekmadienio rytą gyvai dalyvavo
tiokina, Casemiro Ausenka
Mišiose, kurios buvo laikomos gražioj
Netto, Nelson Jakaitis, José
Dievo gamtoj. Jose dalyvavo ir keletas liT. Roquette Machado, Pauli
tuanikiečių, anksčiau sužinojusių apie
no J orge e Luiz C. Žilinskas.
TENIS DE MESA;

mirė savo namuose, Parque das Nações
balandžio 28 d. sulaukęs 90 metų. Velio
nis buvo kilęs iš Ukmergės, kur vedė
Prancišką Ginei kaitą ir su šeima atvyko
Brazilijon 1927 m. Gyveno Sto. Andrė,
kur mirė žmona 1959 m. Vėliau vedė Anunciatą Vernaglią.
Paliko dukterį Janiną Vagonytą-Christino su šeima, sūnų Antaną ir marčią Denildą su šeima, dukterį Elvirą Vandą Vagonytą-Mauro su šeima, anūkus Marcos
Antonio, Marcia, Miriam, Mário, Luiz
Antonio, José Carlos.
7-tos dienos mišios buvo gegužės 4 d.
Bom Fim bažnyčioje. Palaidotas Camilopolis kapinėse.

Local: S. E. Palmeiras, Rua Turiaçú
Io Jogo: Dia 18 de maio, às 19,30 hs.

s*

Atletas Inscritos: Valdomiro Godliauskas, Má
rio Sérgio Eimantas e Alexan
dre Kasparavičius.

- '
-

NATAÇÃO:

-

Local: Piscina do DEF - Agua Branca
Dia 6 de junho, às 14 horas.

y’

- j? *

S

A.A. Uršulę, Veroniką, Viktorą, Vincą
MEILIUS

bus atlaikytos gegužės 23 d. 20 vai. Šv. Kazimiero paraP’i°s koplyčioje.
Užpras’ė Marytė Meilus-Guzienė ir kviečia artimuosius
dalyvauti.

Dr. ALEKSAS KALINAUSKAS

Dr. PAULO KALINAUSKAS

ADVOGADOS
Irwontário, Despeo, Desqui^a, Divorcio,
P recesso C ri me, Processo T rabal hista, E te.
Rus 15 de Novembro, 244 • 4 and. • Con> 9 • Fosk 37-8958
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LIETUVOS NACIONALINE
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA
________________________ ___ _____

mūsų žiniosBROLIJOS JUBILIEJAUS PIETOS

1981 m. Birželio 7 d. 12 vai. tuoj po
sumos Vila Zelinoj Jaunimo namuose bus
labai gardžiai ir skaniai pagaminti pietūs.
Juos ruošia Šv. Juozapo Vyrų brolija,
savo veiklos 40-čiui paminėti.
Bilietai jau platinami ir galima gauti pas
Mielam lietuviškos spaudos rėmėjui širdingas ačiū
rengėjus arba užsisakyti per telefoną pas
ML administracija
Kazimierą Rinkevičių 215-7652
Joną Makusevičių 272-2450
Antaną Rudj 216-7880 ir
i
Joną Baltaduonj.
laikino kompromiso:
čiūnui, Lietuvos Pasiuntinybės PirmaUž bilietus reikia atsiskaityti iki biržeKadangi ispaniškai pirmas tomas jau
jam Sekretoriui, Sidabrinį Medalį kaip
lio 3 dienos 6 vai. vakaro. Nesumokėtas išleistas ir verčiami ar net išversti ir kiti
prisiminimą Respublikos Paskelbimo
o čia ispaniškai visi supranta —,
bilietas nebus skaitomas galiojančiu. Prie tomai
Penkiasdešimtmečio. Diplomas dargi ru
tai panaudoti numatytiems tikslams is
durų bilietai nebus parduodami.
brikuotas ir pasirašytas trijų Tautinių
panišką laidą; tačiau stengtis versti ir leis Brazilijos Ordinų pirmininkų — Ordem
Šv. Juozapo Vyrų Brolijos
ti, sąsiuviniais, ir portugališkai, prade
Nacional do Cruzeiro do Sul, Ordem do
Valdyba
dant nuo paskutiniųjų LKB Kronikos
Mérito Militar ir Ordem do Mérito Na
numerių. Keli asmenys apsiėmė versti,
val — ir išduotas Rio de Žaneire, 1940
Kiekvienas nors po vieną numerį. Suda
m. balandžio 30 d., 119 Nepriklausomy
ryta ir grupė asmenų, kurie rūpinsis fi
bés ir 52 Respublikos metais.
nansais.
Su diplomu eina ir Sidabrinis Meda
lis.

RASTAS ĮDOMUS ISTORINIS
DOKUMENTAS

NAUJAS KRIKŠČIONIS

Balandžio 12 d. šv. Kazimiero parapi
Montevidejuj, Urugvajuj, lankantis p.
jos koplyčioj buvo pakrikštytas GUSTA
Aldonai Valavičienei, t. Jonas Giedrys,
VAS, Roberto Monteiro de Barros Re
ANTANAS AUGUSTAITIS
SJ, jai įteikė buvusios Lietuvos Pasiun
zende ir Rosely Sinkevičiūtės M.B. Re
tinybės archyve atrastą dokumentą,kad
gegužės 14 dieną švenčia 73-čiąj į savo
zende sūnus, gimęs 1980 m. lapkričio
gimimo pavasarį. Mariampolietis atvyko jį parvežtų j steigiamą Brazilijos Lietu
13 dieną. Naujajam krikščioniui, laimin
Brazilijon 1926 metais j kavos plantaci vių Archyvą. Tai diplomas, kuriuo liudi
giems tėvams bei senelei p. Sinkevičie
jimą, kad "Suvienytų Valstijų Respubli
jas. Iš ten išsprukęs, atvyko į Sanpaulj,
nei sveikinimai ir geriausi linkėjimai.
kur, kaip jis pats sako, "teko ragauti sal- kos Prezidentas, Brazilijos Ordinų Didy
durnynų ir rugštumynų". Paskutiniu lai sis Magistras, suteikia P. Broniui Blavesku yra dirbęs, kaipo vieno skyriaus vedė
jas, prie ENCIKLOPEDIA BRITANICAÍ
Tautinė Brazilijos Vyskupų Konferencija (CNBB) kviečia visus Brazili
Antanas Augustaitis yra Sąjungos val
jos vyskupus melstis už Lietuvą. Rašo Barretos vyskupas:
dybos narys, tapytojas—portretistas, fi
latelistas ir MUSU LIETUVOS bendra
Barretos, 06 de Abril de 1981
Bevm o. Padre
darbis. Dabar p. Augustaitis nor dar dau
Pranas Francisco Gavėnas
giau laiko paskirti lietuviškam darbui,
tai ir apsiėmė būti MŪSŲ LIETUVOS
Recebemos da C.N.B.B. um convite para promover em toda Dio
publicistikos įgaliotiniu.
cese uma
i de Orações pela Lituânia no dia 14 de Junho.
Sukaktuvininkui linkime daug laimės,
Com alegria a Diocese de Barretos vai se unir aos irmãos da Litu
geros sveikatos ir pasisekimo naujuose
ânia numa cadeia de orações.
darbuose.
Grato e ao dispor _
A + •
Red.
Dom Antonio Mana Mucciolo
LKB KRONIKŲ LEIDIMO REIKALU
■
Bispo de Barretos
Gegužės 5 d. V. Zelinos šv. Juozapo
parapijos klebonijoj įvyko posėdis, kurin buvo sušaukti visų organizacijų ats
tovai. Posėdžio tikslas: išklausyti ir ap
tarti kun. Kazimiero Kuzminsko siūly
mą leisti LKB Kronikas knygomis portu
gališkai.
Iš sanpauliečių pusės buvo iškelti keli
sunkumai: Kronikų išleidimas knygomis
reikalauja labai daug lėšų, o mes visi jų
stokojamą storas knygas nedaug kas skai
to, todėl ir jų platinimas sunkus; tačiau
kas sunkiausia — rasti tinkamą ir knygų
vertimui atsidavusį vertėją.

Nepalikim tačiau vien tik kitiems melstis už bedievių persekiojamą mū
sų Lietuvą. Melskimės ir mes, lietuviai, ypač gi berželio 14 dieną.

Taigi, birželio 14 dieną, 10,30 vai.:
VISI

l SÂO

PAULO

KATEDRĄ.

Čia Kardinolas laikys Mišias už Lietuvą ir kalbės apie Lietuvą.
Parodykim pasauliui, kad
Pasakykim pasauliui, ko

L I E T U V A - GYVA.
LIETUVA

REIKALAUJA.

taigi visi: choristai — jaunimas — vyrai — moterys — vaikai, kas gali su
tautiniais rūbais; lietuviai ir lietuvių bičiuliai —
i

visi j Praça da Sé ir São Paulo katedrą.

