
Kiekvienoje kultūroje, ar ji butu rytietiška ar vakarietiška, 
dmityvi ar rafinuota, — šeima tebėra pati svarbiausia žmogiš- 
osios bendruomenės ląstelė, nes atlieka pagrindines funkcijas: 
aiko auginimą ir auklėjimą, vyro ir moters tarpusavio santy- 
ių reguliavimą. Jeigu šeimą sunku įsivaizduoti be tėvo, tai mo 
urs vaidmeniui šeimoje pakaitalo nėra. Jausminiame motinos 
r vaiko ryšyje gludi esminiai žmonių santykiavimo pradai. 
Meilė motinai ir kūdikiui motyvuoja atsisakyti poligamišku 
impulsų ir įsipareigoti tai aplinkai, kurioje jie visi gyvena. To- 

i-ju budu civilizuojanti ir teigiama šeimos įtaka pasiekia visus 
žmogaus gyvenimo aspektus. Lietuviškame gyvenime ji turi le
miamos reikšmės, formuodama tautiną išeivijos ateitį.

Kaip tik del sip pozityviu savybių šeima turi daug priešu. 
Veikiama įvairiu sociologiniu bei politiniu krypčių, ji yra atsi- ||fe 
dūrusi kritiškoje padėtyje. Dažnėja skyrybos, didėja klajojąn- 
čių paaugliu skaičius, namai lieka tušti, abiem tėvam į darbą 
•sėjos. Tai rodo, kad šeima yra pradėjusi nustoti savo reikšmės^^^g 
nes jai skiriama mažiau energijos ir laiko.

Viena pagrindiniu šeimos nykimo-priežasčių yra moralinis jSML 
nuosmukis. Hedonistinės filosofijos ir pornografijos skleidė- EgS 
įai bei religijos priešai skelbia, kad vyro ir moters santykiai ne-^O 
turi būti varžomi jokiais ryšiais nei institucijomis. Pornografi- 
nėję spaudoje moteris-žmona yra pajuokos objektas, o abejo
tinos moralės vyras — pasipelnymo šaltinis.

Marksistinės pasaulėžiūros sociologai atvirai pranašauja mo
nogamies šeimos sunykimą, žinodami, kad ji yra viena pagrin 
diniu tvirtovių, atlaikanti policinės santvarkos grėsmę. Gal 
daugiausia žalos daro šeimai įsisiūbavęs feminizmo arba mote
rų išlaisvinimo judėjimas. Jis, tariamai kovojąs už moterų tei
ses, iš tikrųjų siekia visiško šeimos suardymo.

Pačios radikaliausios feminizmo atstovės, įsivėlusios mark
sizmo voratinkliuose, ardo visuomenę, griaudamos'šeimą per Kun. BENEDIKTAS POVILANSKIS, Karmėlavos klebonas, 1980 m.
moterį. Jos tvirtina, kad šeima yra užsilikusi iš viduramžiu 
moters vergijos liekana. Jų nuomone, moteris šeimoje yra vy-
ro tarnaitė, dirbanti be atlyginimo. Moteris yra raginama mes
ti šeimą ir jieškoti darbovietėse kažkokio "asmenybės pratur
tinimo". Jų teigimu, tik atsikračiusi šeimos moteris galės pil
nai atsiduoti politiniam ir ideologiniam darbui, nes tada vai
kai gims laboratorijose, o ju auklėjimu pasirūpins valstybė.Jos

balandžio 28 d. rytą banditu užpultas ir smarkiai sumus’tas. Nuotrauka 
daryta 1980 m. rugsėjo 12 d. Plačiau sek. puslapy.

nutyli tą faktą, kad be šeimos ryšiu užaugęs jaunas žmogus 
pasidaro atviras pačioms destruktyviausioms įtakoms ir yra 
tik aklas įrankis totai istinėje sistemoje.

DU JAUNUOLIAI VILNIUJE PADEGĖ 
SOVIETU VĖLIAVĄ

Tokios ideologijos skelbėju, primenančiu sovietinę vergiją, 
yra nemaža. Vartodamos gudrią taktiką ir sumesdamos visas 
negeroves šeimos sąskaiton, jos dažnai sužavi ir apgauna ma
žiau budrią moterį. Pasiduodama joms, moteris sunaikintu sa
vo moralines, religines ir estetines vertybes, o taip pat ir pačią 
save.

Nežiūrint visu nepalankiu sąlygų, yra vilties, kad šeima, ku
ri turi krikščionišką orientaciją ir tikslą, išliks nesunaikinta. 
Šiame komplikuotame pasaulyje ji yra nuoseklaus gyvenimo 
šaltinis, o technologijos pažangos vejamam žmogui — paskuti-

• Vasario mėnesį Vakaruose gautas pranešimas, kad pernai 
spalio 7 d. Vilniuje du jaunuoliai padegė sovietinę vėliavą.Pra
eivis rusas mėgino juos sulaikyti, bet jie paspruko. Saugumo 
organai visą mėnesį ieškojo įtariamųjų. Daugelis vilniečių jau
nuolių buvo kviečiami į prokuratūrą ir turėjo įrodyti, kur jie 
buvo spalio 7 d. Tardomųjų tarpe buvo Vytautas Bogušis,Kęs
tutis Subačius ir kiti saugumo persekiojamieji jaunuoliai. Pa
galiau saugumiečiams pavyko išsijoti keturis Vilniaus 22-sios 
vidurinės mokyklos dešimtokus. Spėjama, jog du moksleiviai, 
Noreika ir Sinkevičius, buvo suimti pernai lapkričio mėnesį ir

nė privatumo, individualumo ir ramybės užuo' ėįjįtuvos n^S. ^tHbėp kalinami. Kiti du moksleiviai, stebėję sovietinės vėlia-
Udeginimę' bUV° PaŠalint'i iš komjaunimo.
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1980 m. balandžio 28 d. anksti rytą
Karmėlavos klebonas kun. Benediktas

SMURTAS PRIES KUNIGUS

AUKSINIS VATIKANO (RADIJO 
JUBILIEJUS

Vatikano radijas šias metais minėjo 
savo amžiaus 50 metų sukaktą. Lygia» 
prieš 5-0 metų — 1931 metų vasario 12 
dieną — tuometinis popiežius Pijus XI 
pirmą kartą radijo bangų pagalba kreiipe 
si į visą pasaulį, taip atidarydamas pirmą
jį Vatikano radijo siųstuvą, kurį įrengė 
pats radijo išradėjas genialusis įtalų fizi 
kas Guglielo Marconi, šiandien popie
žiaus radijas yra vienas iš stipriausių ir 
plačiausiai klausomų visame pasaulyje 
Jo programos yra perduodamos 35-kiomis 
įvairiomis kalbomis. Šiame tarptautini;, 
me įvairių kalbų chore lygiai prieš i' 
metų — 1940 metų lapkričio 27 dieną 
pirmą kartą prie popiežiaus radijo mikro 
fono suskambėjo ir lietuvių kalba. Ta 
lietuviškos tranliacijos iš Vatikano rad 
jo vyksta jau 40 metų.

Auksinio jubiliejaus proga popiežius 
Jonas Paulius II-sis didingoje Siksto ko 
plyčioje Vatikane aukojo iškilmingas S\

Šiais metais spalio mėnesyje iš 10 d. 
naktj buvo labai žiauriai nužudytas Luo
kės (Teisiu vyskupija) klebonas kun. Le
onas ŠAPOKA.

Minėtą naktį apie 01 valandą nežino
mi žmogžudžiai įsiveržė per prieangį j 
kleboniją. Išlaužę klebono miegamojo 
kambario duris, puolė prie miegančio 
klebono su degančiais žibintuvėliais ran
kose, smogė kumščiu j krūtinę ir į vei
dą, o ten atbėgusiai senelei šeimininkei 
trenkė j galvą. Senutė parkrito. Žudikai 
išvedė šeimininkę j tame name esančią 
antro buto virtuvę. Ten pat dar buvo 
atvesta iš antro aukšto kita senutė. Jas 
čia suklupdė prie krosnies. Vienas už
puolikas jas saugojo, o kitas sugrįžo at
gal. Senelės ilgą laiką girdėjo klebono 
dejavimą. Vėliau jas išvedė į vonios kam
barį. Čia atvedė senelį, to namo gyven
toją. Jam buvo sudaužyta galva. Vonios 
kambarys buvo be langu, juos čia ir už
rakino.

Nužudytasis klebonas buvo kankin
tas apie 5 valandas. Ekspertizės duome
nimis visi nužudytojo kūno raumenys 
buvo smarkiai sudaužyti ir pasriuvę 
kraujais. Ryte lavoną rado miegamajam 
kambaryje ant grindų: galva buvo visa 
kruvina ir uždengta pagalve, o kūnas 
apdengtas antklode.

Ant laiptu sudėta: sena kepurė ir 
daug pinigu. Atrodo, kad žudikai ne 
tiek ieškojo turto, kiek sadistiškai mė
gavosi klebono kankinimu.

Įsilaužimas atliktas labai tiksliai — iš 
karto pataikyta į kiekvieno gyventojo 
miegamąjį kambarį. Išmuštas verandos 
stiklas kaip tik tas, kuris buvo vieninte
lis plonas, visi kiti stiklai 1 cm. storio. 
Sklinda kalbos, kad kunigas Leonas ŠA
POKA nužudytas saugumo.

Keista, kad vienas milicijos pareigū
nas tvirtino, jog niekas klebono nekan
kino ir neužmušė, — jis buvęs senas ir 
miręs nuo širdies priepuolio.

POVILANSKIS nešė Švč. Sakramentą 
iš zakristijos j bažnyčią. Benešant jj už
puolė banditai ir smarkiai sumušė. Nu
sikaltėliu milicija neišaiškino.

Kulautuva
1980 m. rugsėjo 12 d. naktj apie 12 

vai. banditai/užpuolė ir ilgai kankino ?. 
Kulautuvos klebonijoje kun. Antaną 
BITVINSKĄ. Klebonui reikėjo gydytis 
ligoninėje, o milicija nusikaltėliu neišaiš 
kino.

Š i a v a im t a Í *
1980 m. spalio mėn. pirmomis dieno

mis Lazdijų raj. Šlavantu parapijos tikin
čiuosius sukrėtė šiurpus, barbariškas įvy
kis.

Porą savaičių gyventojai nuolat stebė
josi, kodėl visus išvažiavimus iš Šlavantu 
dieną ir naktj saugo lengvos mašinos,kiek 
vienoje po tris vyrus, kurios laikas nuo lai 
ko keičia valstybinius numerius.

Staiga pritrenkė žinia, kad jų gerbiamą 
kun. kleboną J. ZDEBSKĮ apdegino kari
nės technikos priemonėmis ar kitokiu ne
išaiškintu būdu.

Respublikinės Kauno Klinikinės ligoni
nės nudegimu skyrius nustatė II-III laips
nio nudegimą, kuris apėmė 10—12 proc. 
kūno paviršiaus. Iš medicinos darbuotoju 
žinoma, kad KGB reikalavo susirgimą kva 
lifikuoti (perdiagnozuoti) kaip venerinę 
ligą, reikalaudami padaryti teigiamą spec; 
tinę venerinėms ligoms Wasarmano reakci 
ją.

Bedieviu kovoje prieš tikėjimą panašaus 
barbariško įvykio turbūt dar nėra buvę. 
Lietuvoje renkami parašai po protesto ras 
tais dėl smurto, nukreipto prieš kunigus.

Rašykim ir mes — organizacijos ir pa
vieniai — griežtus protesto laiškus prieš 
bedieviu sauvaliavimą. Rašykim ML ad
resu. Tokie laiškai bus perduoti Lietu
von per Vatikano radiją.

Mišias, Drauge su šventuoju Tėvu konce 
lebravo Vatikano valstybės sekretorius 
kardinolas Casaroli, keturi Vatikano radi
jo direktoriai, etninių sekcijų vadovai u 
bendradarbiai — iš viso daugiau negu 50 
kunigų. Tarp jų buvo ir du lietuviai kuni
gai.

Lietuviam šio jubiliejaus proga buvo 
padarytas ypatingas dėmesys. Šv. Mišių 
Dieviškojo žodžio liturgijos pirmajam 
skaitiniui buvo parinkta lietuvių kalba 
Evangelija buvo pasikaityta angliškai .Ju 
biliejimės Mišios buvo transliuojamos i 
visą pasaulį su paaiškinimais šešiomis pa
grindinėmis kalbomis. Visi komentatoriai 
atkreipė dėmesį į lietuvių kalbą, kuria bu
vo skaitomas pirmasis skaitinys, paimtas 
iš apaštalo Šv. Pauliaus laiško Romie
čiam.

Tarp šešių invokacijų Tikinčiųjų mal
dose viena buvo skirta už tuos, kurie ken
čia religinės laisvės slopinimą ir pagrin
dinių žmogaus teisių pažeidimus. Ši mal
dos invokacija buvo skaitoma kinų kalba: 
„Už tuos, kurių religinė laisvė yra su
varžyta, kurie kenčia savo pagrindiniu 
įeisiu pažeidimus, kad Kristaus vardan 

.žmogų ginančio popiežiaus žodžiu jie pa
sijustų sustiprinti teisingesnio pasaulio 
viltyje^.______ __________

DOMISI PADĖTIMI LIETUVOJE
Joe Harris, Reader's Digest kofespon 

dentas iš Washington©, š.m. kovo 12 atv\ 
ko į Lietuvių Informacijos Centrą pada
ryti pasikalbėjimą su kun. Kazimieru Pu- 
gevičium apie religinį persekiojimą Lie
tuvoje. LIC vedėjas korespondentui iš
dėstė religinio persekiojimo faktus Lietu
voje, patiekdamas statistikos apie Lietu
vos bažnyčių uždarymus, ypač išryškinda
mas Klaipėdos bažnyčios atvejį ir valdžios 
pribojimą į seminariją priimamųjų kan- 
'.idatų skaičių. Be kita ko, korespondetui 
)uvo perduota nuotraukų iš LIC foto ar 

ehyvo ir kitų informacijų iš LKB Kroni
kų anglų kalba ir prof. Vytauto Vardžio 
„The Catholic Church, Dissent and Natio
nality in Soviet Lithuania“.

• Be lietuviškos spaudos nebus są
moningos tautos.
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TAUTYBĖS IŠLAIKYMAS TARPE
NtKALBANČIU LIETUVIŠKAI

Viena iš temų, kurias Brazilijos atsto
jai pristatė VII PALKo švietimo ir kul-

ill PAI Kongresą •
mros sekcijos nagrinėjimui (Red.)

Lietuvybės išlaikymas jaunimo tarpe 
Brazilijoje ir bendrai Pietų Amerikos ša
lyse, kaskart yra sunkesnis. Musu jauni
nas tirpsta nutautėjimo katile. Daug jau 
buvo kalbėta, daug geru minčių pasiūly- 
•a, bet nebuvo rasta priemonių kaip nu- 
autėjimą sumažinti. Iš dalies yra norma

lus reiškinys, svetimiems per ilgesnį lai
ką nutautėti gyvenamoje šalyje. Bet pa
sirodo, kad tarp lietuviu nutautėjimas y- 
ra per daug greitas ir labai didelis. Pir
miausia turime neužmiršti, kad Pietų A- 
merikos šalyse nutautėjimui yra labai 
derlinga dirva. Čia svetimieji labai mažai 
yra atskiriami, mažai pasirodo etninės 
grupės, kurios ryškiai veikia Amerikoj ir 
Kanadoj ir ju veikimui valdžia net pašal
pas duoda. Pas mus to nėra. Gyvenamie
ji kraštai subtiliai traukia svetimą jauni- 
paą j savo glėbį.

Jaunuoliai, kurie nesidomi lietuvybe, 
vengia ne tik dalyvauti lietuviškose orga
nizacijose, bet gėdinasi išduoti savo kil
mę. Dar blogiau, jaunuoliai ir jaunuolės 
vengia tarp saves draugauti, prikaišioda
mi vieni kitiems nepagrįstus tautybės 
trūkumus ir čia jau susidaro pradžia miš
riai šeimai, o mišri šeima — galutinis ke
lias nutautėjimui. Reikia paminėti, kad 
randame gražiu pavyzdžiu ir mišriose šei
mose, kurios nepatogiose aplinkybėse pa
jėgia lietuvybe išlaikyti. Bet tai retas įvy
kis; ir turime skaityti mišrias šeimas kaip 
didžiausias nutautėjimo priežastis

Kodėl tarp musu jaunimo toks didelis 
atitolimas nuo lietuvybės? Lengva atsa
kyti. Užsidarius lietuviškoms mokykloms, 
sumažėjo proga lankyti lietuviškas pamo
kas. Augantis jaunimas jau ne visas išmo
ko lietuviškai kalbėti, sumažėjo proga su
sidraugauti tarp saves lietuviškose orga
nizacijose, pobūviuose, choruose. Jauni
mas pradėjo lankyti aukštas mokyklas, 
tad pasikeitė aplinka, nutolo nuo lietu
viškos aplinkos ir papuolė į vietine. Uni
versitetuose ir aukštesnio mokslo mokyk
lose, darbe, pobūviuose, pradėjo susi
draugauti su vietiniais; ir tad prieiname 
prie mišrios šeimos, ištautėjimo, atsisky
rimo nuo lietuvybės.

Prieš antrąjį pasaulinį karą Brazilijoje 
veikė 6 lietuviškos mokyklos, kurias lais
vos Lietuvos valdžia pastatė, siuntė mo
kytojus ir jas išlaikė. Po karo jos jau ne
buvo atgaivintos. Ir tik per kiek laiko, po 
karo, lietuviu kalba dar buvo dėstoma Se
selių Pranciškiečiu kartu su portugalu 
kalba pradžios mokyklas kursuose. Kiek 
vėliau ir ten nustojo veikti. Ir tada pasili
kome tik su šeštadieniniais lituanistikos, 
kursais, kuriuose mokiniu skaičius kas 
metai mažėja, nors turime pasidžiaugti 
— Brazilijoje pereitais metais mokiniu 
skaičius žymiai padidėjo. Bet vistiek yra 
tik mažutė saujelė. Prie tu šeštadieniniu 
kursu turime dar pridėti p. Alfonso Pe
traičio pastangas vesti lietuviu kursą jau 
universiteto išsilavinimo jaunimui, ir jo 
paties,'kartu su kun. Petro Rukšio ko- 

buvoprie Buenos Aires miesto, Argentinoje,kongreso proga surengta jaunimo sto- 
vienas iš stovyklos va-

Nuotr. P. Kuro

Pietų Amerikos lietuvių
vykia. Nuotraukoje — stovyklautojų grupė. Dešiniajame krašte — kun. A. SAULAITIS, 
(lovų, daug prisidėjęs prie stovyklos darbų

■ .M;

respondenciniu kursu, su kasetėmis, ku
ris turi gerą pasisekimą.

Taigi, likus be laisvos tėvynės, kuri iš
laikytu mokyklas, ir neturint savu jėgų 
joms išlaikyti išeivijoje ir neturint ko ge
resnio siūlyti musu jaunimui, o tik mu
su dar keliu mokytoju getą norą ir pasi
aukojimą, lietuvybės išlaikymas ateityje 
nėra užtikrintas. Musu jaunimas sveti
moj aplinkoj, greit atitola nuo lietuvy
bės. Tik tais, kurie dar dalyvauja lietuviš
kose organizacijose, kuriu skaičius yra 
labai mažas, mes turime pasitikėti, nes 
jie mus pavaduos lietuviškam veikime 
musu organizacijose. Mes turime steng
tis juos paremti visuose atvejuose, padė
ti išlaikyti lietuviškas jaunimo organiza
cijas, chorus, meninius vienetus. Apla
mai, Pietų Amerikos lietuvybės išlaiky
mo sąlygos yra žymiai skirtingos ir sun
kesnės už Amerikos ir Kanados. Ten yra 
gausi lietuviška spauda, pakankamai lie
tuvišku mokyklų ir aukštesniu kursu lie
tuviu kalbai patobulinti ir dar svarbiau, 
finansiniu pajėgu, kuriu mes visiškai ne
turime.-Be to, ten suvažiavo iš Lietuvos, 
po antro Pasaulinio karo, dalis Lietuvos 
mokslininku, kultūrininku ir visokiu sri
čių žinovu, ir net dabar vienam ar kitam 
pasiseka iš Lietuvos j ten nuvykti. Pas 
mus tokiu atvykusiu mokslo žmonių la
bai mažai pasiliko ir iš ju pačiu, dalis atsi
traukė nuo lietuviško veikimo.

Užtai, manau, mes turime ieškoti kito
kiu priemonių lietuvybės išlaikymui jau-
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VII PAL KONGRESAS

nimo tarpe^ Viskas labai greitai keičiasi 
šiame komunikacijos šimtmetyje; ir mes 
kartais nepasivejam to greito pasikeitimo 
mūsų jaunimo sąvokoje. Daug kas iš mus 
galvoja kaip prieš dvidešimts ar daugiau 
metų; ir jei tas yra tikra, mes esame atsi
likę nuo šių dienų jaunimo samprotavi
mo. Didelė dalis lietuviškos kilmės jauni
mo, ypač antros ir trečios kartos, skaito- ' 
si brazilu, argentiniečių arba urugvajiečiu, 
nors jie dar daugiau ar mažiau jaučia savo 
lietuvišką kilmę. Mes norime juos jtikinti, 
kad jie turi pasilikti lietuviais, kad jie tu
ri išmokti lietuvių kalbos. Bet jie galvoja' 
kitaip. Tuo kartu susidaro susikirtimas 
tarp musų samprotavimo ir jaunuolių. 
Mes norime juos pritraukti prie lietuvy
bės, gi jie galvoja,kad mes norime juos 
atitraukti nuo braziliškumo, kuriam jie 
nori būti ištikimi.

Kaip mes turėtume elgtis su tokiu jau
nimu, kurio, turime pripažinti, yra daugu
ma? Ar mes jj turime ignoruoti, visiškai 
atskirti? laikyti jj dingusiu lietuviškiems 
reikalams?

Nepamirškime, kad tėvynei šie jaunuo
liai galės būti reikalingi ir labai naudingi. 
Jie galės užimti atsakingas gyvenamo kraš
to valdžios pareigas, galės turėti progos 
pasisakyti už Lietuvos reikalus, ją užtarti 
tarptautiniuose sluoksniuose. Užtai, reika
linga kad toki jaunuoliai, nors jie ir nekal
ba lietuviškai, bent jaustųsi lietuvių kil
mės, nepamestų savo tautybės sąmoningu
mą.

Kas dar skaito šiandien lietuvišką spau
dą? Jaunimas, kuris kalba lietuviškai^ jo 
jau yra mažai. Tad skaito vyresnio am
žiaus lietuviai, daugumas dar atvykusių iš 
Lietuvos. Kiti, jau čia gimę, nemokėdami 
lietuviškai, jos neskaito. Dėl to skaitytoju 
skaičius kaskart mažėja. Ir čia jau yra 
svarbiausia priežastis, dėl kurios nemo
kantieji lietuviškai nutraukia pamažu 
ryšius su lietuviškų veikimų, atitolsta, 
ir po greito laiko dingsta lietuvybei.

Šj reikalą turime kuo greičiau apsvars
tyti. Jei mes nepastebėsime esančią situ
aciją, gręsia didelis pavojus mūsų kolo
nijom. Reikia pripažinti, kad mūsų or
ganizacijose veikimas jau nėra grynai lie 
tuviškas. Jose, kad visi galėtų susikalbė
ti, kalbama abiem kalbom,lietuviškai ir 
vietos kalba. Taigi mūsų organizacijos 
tikrai jau yra mišrios, dvikalbių žmonių 
ir mišrių šeimų. Mes jau neturime sąly

Amerikoje, ir prisipažindami, kad tik 
maža dalis mūsų vaikų turėjo progos lie- 
:uviškai išmokti, siūlau panagrinėti, ko-

LITUANISTŲ VEIKLA TTALIJOE
Šv. širdies Katalikų universitete, Mi

lane, šiuo metu dirba du lituanistai. Raš
tijos ir Filosofijos fakulteto kalbotyros 
institute yra lietuvių kalbos skyrius, ku
riame lietuvių kalbos ir kultūros dėsty
toju dirba dr. Tąsius Ereminas, o lietuvių 
kalbos istorijos kursą skaito dr Guiüq 
Miohelini, italas studijavęs lietuvių kal
bą Vilniaus universitete.

Balandžio 11 d. istoriniame Italijos 
■mieste, Veronoje,- buvo suruoštas lietuvių 
tautinių šokių festivalis, kurio programą 
atliko iš Šveicarijos atvykęs t,Vilties“ an
samblis, vadovaujamas J. Jurkšaitytės- 
Stasiūnienės.

Gegužės 8 d. Milano katalikų uni
versitete buvo suruošta konferencija, ku
rioje prof. Vittore Pisani skaitė paskaitą- 
.,Lietuvių kalba tarp indo-europėjinių 
kalbų“. Ta pačia proga konferencijoje bu
vo paminėta Kristijono Donelaičio 200 
metų mirties sukaktis. Paskaitą apie di
dįjį lietuvių poetą skaitė prof. Tąsius 
Ereminas.

STEIGIAMA LITHÜANISTIKOS 
KATEDRA

PLB Valdyba 1981 m. kovo 1 d. posė
dyje apsvarstė lituanistikos katedros stei
gimo reikalą ir, peržiūrėjusi visus siūly
mus ir atkreipusi dėmesį į esamas sąly
gas, nutarė lituanistikos katedrą .steigti 
Illinois universitete (Chicago Circle).

PLB valdyba kviečia JAV LB ir 
vių fondą būti katedros steigimo 
viais ir susitarimo su universitetu 
n inkais.

Anksčiau sudariusi Iniciatyvinę 
lituanistikos katedrai steigti, PLB 
ba pavedė jai susisiekti su

Lietu-
daly-
dali-

gos būtų geresnės priemonės užmegzt 
ir palaikyti ryšius su tais lietuviais, kuri' 

■ nekalbėdami lietuviškai,yra atitolę nuo 
lietuviško veikimo.

Mes-turime stengtis, kad ne tik jauni 
mas, bet ir visi lietuviai, kurių daugumas 
jau sukūrę mišrias šeimas, kad jie nors 
išlaikytu lietuvišką sąmoningumą, kad 
jie jaustųsi esą lietuvių kilmės. Turime 
sudaryti sąlygas, kad tie lietuviai galėtų 
susipažinti su Lietuvos istorija, kalba, 
kultūra ir ypač sektų šiandieninę Lietu
vos padėtį. Tam reikia spaudos ir knvgų 
vietine kalba. Brazilijoje, savaitraštis 
"Mūsų Lietuva" jau periodiniai leidžia 
"Mūsų Lietuva em Português". Argenti
noje "Argentinos Lietuvių Balsas" jau 
talpina straipsnius ispanų kalba. Bet dar 
yra permaža. Reikėtų, kad "Mūsų Lietu
va em Português" išeitų kiekvieną savai
tę, nors ir portugalų kalba. Reikėtų siųs
ti atskirai visiems tiems, kurie nemoka 
lietuviškai. Būtų pradžia atgaivinti ryšius 
su nemokančiais lietuviškai. Tad būtų 
priemonė juos motyvuoti, kad jie galėtų 
atsiversti j lietuvybę ir gal panorėtų iš
mokti savo tėvų kalbą. Mažiausiai, būtų 
mėginimas palaikyti nors ir menkus san
tykius su tais tautiečiais lietuvybės reika
luose, stengiantis jtraukti juos į Lietuvos 
laisvinimo veiklą.

Amerikoje ir Kanadoje daug knygų y- 
ra išleidžiama anglų kalba apie Lietuvą, 
lietuvybę ir Lietuvos politinius reikalus. 
Tie leidiniai tinka ne tik amerikiečiams 
ir kanadiečiams, kurie susipažįsta su Lie
tuvos literatūra ir visais reikalais, bet tin 
ka taip pat ir patiems lietuvių kilmės pi
liečiams, nekalbantiems lietuviškai, kurie 
gali sekti ir aktualizuotis lietuviškuose 
reikaluose. Tą pavyzdį turime sekti ir Pie 
tų Amerikoje, tai yra, stengtis spauda ir 

- knygomis pasiekti, nors ir vietos kalba, 
nekalbančius lietuviškai ir skatinti juos 
interesuotis savo kilme ir jungti juos prie 
lietuviško veikimo.

Geriau, kad tie lietuviai skaitytus su 
lietuvybe ir nepamestų savo tautybės są 
moningumo, nors ir nemokėtų lietuvis 
kai, negu visiškai dingtų lietuvybei.

Jonas Tatarūnas
grupę 
valdy-

universitetų
ir paruošti reikiamų susitarimo dokumen
tų projektą,ypač kreipiant dėmesį į lietu- „
vių visuomenės interesų saugojimą. LIETUVIŠKOS SPAUDOS RĖMĖJA

PLB vaidyba nutarė artimiausioje atei- .
tyje s sudaryti specialų komitetą finan- YRA SAVOS TAUPOS GYNĖ, h 
sams lituanistikos katedrai telkti. *-**«*«**—**»-*“—

gų jas išlaikyti grynai lietuviškas. Kaip 
jas išlaikyti grynas, jei mes jau savo šei
mose vartojame abi kalbas?

Pasimokykime iš žydų. Sanpaulyje 
jie turi grynai žydišką spaudą, mišrią 
spaudą, tai yra dalis portugališkai kita 
dalis žydiškai, ir žydų laikraštį portuga
lų kalba.

Užtai, dėl aplinkybių, kurios jau yra 
įsigalėjusios Brazilijoje, ir bendrai Pietų

CURSO ® AUDIOVISUAL
DO IDIOMA LITUANO

POR C O R R ESFONOÊHCIA
Facilidade de aprendizado — Acompanha fitascassettes

Para maiores informações
( aixa Postal 1421 Ru* JaaUrtdioa. Z8

Suo Paulo. $P R°ne 273-0338 03124 Pa*±o 'V
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Marijus BLYNASIs “LAISVOJI LIETUVA”

Knyga RYTU
.’’Draugo” dienraščio vasario mėn. 

/ d. , Mokslas, Menas, Literatūra sky 
riuje buvo atspausta V. Trumpos pa
rašyta RYTU LIETUVOS knygos re
cenzija. Pats V. Trumpa rašo, kad ” 

. . vis dėlto norisi. . . ir vieną kitą
KritiŠkesnę mintelę pareikšti’’.Labai 
teisingai išsireikšta,nes tai nėra 
rimtos,apsvarstytos mintys,bet. . . 
jo paties žodžiais tariant - ” minte
lės”. . .

Tų ’’mintelių” toje V. Trumpos re
cenzijoje yra labai daug. Jis net kny
gos leidėjus - Vilniaus Krašto Lietu 
vių Sąjungą - ironiškai vadina ’’Liz
deikos bei krivių-krivaičių” palikuo
nimis, turinčius ’’svajingas vizijas”

Kažin kodėl recenzentui nepatin 
ka tos visos knygos išleidimas? Jis 
net sulygina Lietuvos rytinių sričių 
- Ry tų Lietuvos problemas su ”Kra 
kiškomis” ar ’’Zarasais”. . .Tai pa
juokimas! Taigi didelė klaida! Tai 
visiškas .Lietuvos problemų nesupra 
timas!

Ponas V. Trumpa klysta manyda
mas, kad Vilniaus ir visas rytų Lie
tuvos klausimas yra jau sutvarkytas 
Kaip ? Ar pagal dabartinį sovietinį 
diktatą, kurs paliko visą eilę lietuvis 
kai kalbančių sričių gudams gudinti 
ir rusams rusinti. Okupuotoje Lietu
voje sovietiniai pakalikai irgi sako, 
kad turime pamiršti,nurašyti visus 
1 ietuvius, visas lietuviškas sritis so
vietinių rusų malone atiduotas gudan 
Tai sąmoningas sovietų imperializ
mo propagandinis įtaigoj imas , kad 
lietuviai ne tiktai nesiektų 192U metų 
Lietuvos Respublikos ir Sovietų Ru
sijos sutarties sienų,bet dar net ir 
patys sau nusirašytų tikrai grynai 
lietuviškus Pelesos , Rodunės, Varnė
nų, Gervėčių, Vydžių,Apso sritis.Tos 
si itys, pagal pačių sovietų Aukščiau
sio Sovietų 1940 metų nutarimą turė
jo būti prijungtos prie Lietuvos (TSR’ 
Lietuviški kvislingėliai - Justas Pa
leckis. S. Pupeikis ir Gudzevičius. ku

S
DR. JONAS NICIPORCIUKAS

CIRURGIÃO DENTISTA 
CROSP. 6049

R.Cap.Pacheco Chaves 1206 fone:273-6696 
R. Itapeva, 49 - Cj. 35 fone: 288-4770

nr.

MII

Medininkų pilies griuvėsiai Vilniaus srityje. Pilis buvo pastatyta XIV š.

rie tada sudarė "sovietinės” Lietux 
vos (TSR) delegaciją sienai tarp Lie
tuvos ir Gudijos (Bielarusijosjnusta* 
tyti. vieton važiavę į minėtus rajonui 
- nukeliavo į . . . Baltvydžių girių me 
džioklines pilaites gudiškos ar rus iš 
kos degtinės gerti ir.. . puotauti. .. 
Taip buvo nustatyta dabartinė Lietu- 
vos-Gudijos siena, palikusi Gudijos 
pusėje tiek daug lietuviškai kalbančh 
rytu Lietuvos vietovių! Lietuviški k- 
vislingai tą sienų ’’sutartį” pasirašė 
Gardine, tame sename, istoriniame 
Lietuvos mieste. Tikrai įdomus”s\e; 
nos nustatymas’’-atliktas mieste tien 
’’delegatams" tos ilgos -724 kilomėt 
rų ilgumo- sienos nei nemačius. . . 
(Žiūr. L. L. 1976 m. kovo 25 d. N r. 6 
’’Lietuvos-Gudijos siena M). Ar su to
kiu sienų nustatymu mes turime su
tikti? Vienintelė siena, kuri tikrai tu 
ri istorinio ir teisinio pagrindo yra 
1920 metų Lietuvos ir Sovietu Rusi
jos nustatytoji siena ir. . . Lituania 
Propria istorinė linija!Ateityje tas 

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

Mim-sombnnhas. tipo Italiano e Alemão.

Vicente Vitor Banys Ltda.
Rua Coelho BarradasJCM • V. Prudente Fone: 274-0677 , Res.: 274-1886

klausimas dar gali iškilti ir todėl 
sovietai taip stengiasi įtikinti lietu - 
vius jų primestos ribos pastovumu, 
amžinumu. Taipgi tam jie visais bu
dais bando ten išnaikinti vietinius 
lietuvius. Lietuvišku kvislingu dėka, *
jų išdavikiškomis rankomis,jie nu
brėžė Lietuvos istoriniame mieste 
GARDINE dabartinę Lietuvos-Gudi- 
jos sieną,kuria lietuvių tautos plotas- 
pačių lietuviu pagalba buvo Sumažin
tas. Tu lietuviu tautos išdaviku LIE- 
Tj’UVA niekada nepamirš!

' Kodėl viskas buvo pravesta Gardi
ne? Ten dalinai y ra sovietines Gudi-; 
jos vakarinio rajono centras. Taip-" 
gi tas turi ir tam tikros simbolikos. 
1793 metais Gardine sušauktas sei
mas , šeimininkaujant jame Rusijos . 
atstovui (Kaip 1940 m. Kaune -Dėka-; 
nozovuil. patvirtino antrąjį Lietuvos
- Lenkijos padalinimą. To padalini
mo nepripažinę lietuviai ir lenkai 
sukilo (lietuvio T. Kosciuškos vado'
vybėje) ir. 1795 metais Lietuvos

5



Lenkijos valstybė žlugo galutinai.
Taigi Gardine prasidėjo galutinio 

valstybinio žlugimo pradžia. 1940 m, 
rusai su gudais Gardine primetė Lie 
tuvai gudų naudai išvestą ribą,kurią 
toks lietuviškas kvislingėlis Justas 
Paleckis net pavadino "brolybės'šie 
na. . .Geras "broliškumas”, kai da
bar Gudijai atiduotuose rytų Lietu-’ 
vos plotuose draudžiama lietuviškai 
kalbėti, skaityti.

Tiek dėl pastovių sienų.
Taipgi labai gražu, kad p. Trumpa 

taip labai pasitiki tuo lenkų ’’Kultū
ros” žurnalo redaktoriumi "Giedroyc’ 
Jis 1980 m. ’’Akiračių” koresponden-' 
tui buvo pasakęs,kad Lenkija dėl Vii 
niaus nekariautų. . .Pats gerb. p. T- 
rumpa čia prideda dar savo papildo
mą ’’mintelę”;

’’Man taip pat atrodo,kad Vilniaus, 
kaip Lietuvos sostinės, reikalas galu 
tinai išspręstas... ”

Yra tikrai malonu matyti,kad p. 
Trumpa taip autoritetingai viską iš
sprendžia’ Tiktai,ar pasikeitus są
lygoms , lenkų divizijų tankai nepradc 
tų riedėti Į Vilnių ir visą rytų Lietu» 
vą?

Todėl toji padėtis nėra jau taip 
"stabilizuota"kaip gerb. kritikas ma- ' 
no.Nemanau,kad koks nors naujas 
lenkų ’’Želigovskis’labai klausytų ką 
’Kultūros” redaktorius ’’Akiračių” 
korespondentui pažadėjo. Klausimas, 
ar net žinotų? Gal reikėtų tą ’’Akira 
čių” numerį į 1980 m. spalio mėn.) 
pasiųsti visiems esantiems ir būsi
miems lenkų armijos generolams!

Tiek dėl pačios knygos esmės ir 
reikalingumo. Normaliai pastabos yri 
visadà?naudingos, jei jos teisingos ir 
pozityvios. Vienok, jei rašoma su aiš 
kia tendencija ir dar nevisai teisin
gai, tai tenka tas pastabas pataisyti.

Kadargi gerb. p.Trumpos recenzi
joje yra kai kurie netikslumai,tai aš 
norėčiau juos patikslinti,kiek tai lie» 
čia mano dalį toje knygoje.

Jis rašo: ”,. . Vieną kartą jis pa- ■* 
bando pacituoti rimtesnį šaltinį ir vi 
siškai susipainioja... "(t. y. Weberio 
knyga). 7 .

Dra. HELfiA HEÍIWG
I MEDICA - GYDYTOJA

HOMENS SENHORAS CRIANÇAS

KALBAMA LIETUVIŠKAI
Av. Eulina, 99 • V. Sta. Mana dss 8:00 às 12 h. 

das 14 XX) às 1800 Fone: 265-7590 
Rua Quarüm Barbosa, 6 • B. do Limão

JUOZUI SAPOLAI

mirus, jo mielai dukrai Bronei, sūnums Antanui, Jonui ir 
Petrui su šeimom bei anūkams reiškiame gilią užuojautą 
ir kartu liūdime

Visų pirma , tame įžanginiame š- 
kyrelyje aš P. Weberio visai necituo
ju, tiktai paminiu,kad tokia knyga bu
vo parašyta: ’’Svetimtaučiai pamatę 
Vilnių juo gėrėjosi! 1917 metais bu
vo Miunchene išleistas leidinys apie 
Vilnių, pavadintas "Vilnius, pamirš
tasis meno miestas”* Tai ir viskas , 
Aš to nelaikyčiau "citata" ir visišku 
"susipainiojimu". Mano vertimas es
mėje yra teisingas,nes ir "Vilnius, 
pamirštasis meno miestas" ir kaip 
kritikas rašo "Vilnius, užmiršta me
no vietovė" - neturi jokio esminio s- 
kirtumo. Vienok, lietuvių kalboje "vie
tovė" daugiau taikoma kokiai sody - 
bai, bažnytkaimiui, miesteliui. Vadinti 
didelį miestą "vietove" kažkaip ne
tinkamai skamba. Dabartinės Lietu
vių Kalbos žodyne (išl. 1972 m. Vilniu- 
je)pvz. rašoma .-"Vietovė, žemės pavii 
šiauš kokia vietaikaimo v. ,jų pavadi 
nimai". Nemanau, kad tiktų tuo atveju 
Lietuvos sostinę vadinti "vietove"? 
Gal vokiškai tas nesvarbu? Be to, ne- 
visuomet pažodinis vertimas yra tin
kamiausias, Todėl iš to daryti tokią 
išvadą,kad "Taip istoriniai etnogra
finės studijos nesirašo" yra,mano 
manymu, per daug jau toli einanti išv 
vada ir aiškiai tendencingas pasaky
mas .

Kad ne viską galima versti pažo - 
džiui gerai parodo neseniai "Draugo’' 
dienraštyje tilpęs angliško išsireiški 
mo "Godspeed" pažodinis vertimas 
- "Dievo greičiu". Čia gavosi kalbinė 
nesąmonė., nes toks posakis lietuviš
kai nebeturi tikros prasmės. Tuo atv^ 
j u - atsitikimu reikia versti laisvai , 
kad prasmė atitiktų: kad ir"su Dievo 
palaima". (Žiūr. str. "Dievo greičiu 
"Pone prezidente",1981 m. vasario 24 
d.L Kadangi knygoje nebuvo įdėta jo-
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Labdaros Ratelis

Any g oje yra Korektūros klaidu , 
bet keista,kaip recenzentas to nepa
stebėjo, ten nėra jokio klaidų atitai
symo .Tai dėl skubėjimo ir noro k- 
nygą išleisti iki 1980 m.spalio 9 die 
nos .Aišku, kad ten raidė "d" nerei 
kalinga,bet. . .kritikas pats ”t”,kai 
teisingai rašoma su dviem "t”.

Dėl”š altinių", tai jie nurodyti 83psl 
"Pagrindiniai ■"'Šaltiniai" ir taipgi 
tekste. Man keista,kad recenzentas 
visai nematė mano cituojamų ir mi
nimų svarbiausių Vilniaus senovės 
tyrinėtojų pavardžių:M. Lowmians? 
kos, L. Zytkowicziaus, M. Limanows. 
kio, W. Studnickio, W. Zahorskio, A. 
Šapokos ir 1.1.Todėl rašyti,kad"Mė 
giamiausi jo šaltiniai, Mrodo yra 
"Laisvosios Lietuvos" ir "Dirvos" 
straipsneliai "-nėra teisinga. "Dirvo 
je" 1952 m. ir L. L. 1974 m. buvo at
spausdintas vienintelis L. Zytkowi
cziaus studijos apie Vilniaus gynybi
nę sieną vertimas, kuris buvo pirma 
sis rašinys ta tema lietuvių kalba.

Tą ignoruoja rašantieji okup. Lie
tuvoje, bet tas buvo ir lieka istoriniu 
faktu (Tiktai 1959 m. ten tuo klausimu 
pradėta plačiau rašyti).

1974 m. L. Zytkowicziaus studijos 
vertimas buvo pakartotas Laisvojoje 
Lietuvoje su papildymais, vaizdais, 
planais, planeliais ir vertėjo komen
tarais .Tęsėsi per 19 laikraščio at
karpų. Kažin ar gerb. o. Trumpos te r 
minas "straipsnelis" čia tiktų?

Kiti L. L. ir Dirvos nurodymai tik 
rumoje nirodo ne”šaltinį”bet tik
tai kur ir kada tuo klausimu buvo ra

Kažkodėl "recenzentas"labai jau 
nemėgsta tų laikraščių ir matyti dėl 
to yra toks šališkas.
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kio korektūros klaidų atitaisymo,tai 
tŠ pats galiu nurodyti tas, kurių kri 
tikai nepastebėjo, pvz. : 74 psl. turi

būti 1913 metais (ne 1933 m.); 235 psl 
:.ekste praleisti keli sakiniai;621 psl 
turi būti ’Yašė. .. ’’Žiburiuose ”(ne 
'Tėviškės Žiburiuose”) ir 1.1. Tos 

klaidos, manau, yra svarbesnės, nei 
kur nors spausdinant praleistas ”ū”

■ ilgumo ženklas.

Maloniai kviečiame visus dalyvauti
ŠV. JUOZAPO VYRŲ BROLIJOS 40 METŲ JUBILIEJAUS

PIETUOSE

birželio 7 d. 12 vai. Jaunimo Namuose V. Zelinoj. Bilietus galima gauti klebonijose ir 
pas Brolijos narius, arba užsisakyti telefonu pas K. Rinkevičių: 215-7652, J. Makuševi- 
čių: 272-2450 ir A. Rudį: 216-7880.

Šv.. Juozapo Vyrų Brolijos
.. Valdyba

Užbaigiant norėčiau dar pastebėti, 
?;ad lietuvių kalba minėtomis mano 
temomis yra tikrai mažai rašyta ir 
tie klausimai visai kaip ir nenagrinė 
t i, M ūsų lietuviškoji visuomenė, nei 
Nepr, Lietuvoje,nei čia-išeivijoje 
Lietuvos senovės paminklais neper- 
daug domėjosi,nei rūpinosi. Todėl 
yra gražu,kad bent dalis Lietuvos se 
povės istorinių pastatų aprašymų bu
vo atspausdinta RYTŲ LIETUVOS 
knygoje,• juos aprašant iš tikros,ne 
iškraipytos pusės.

Mano kreipimasis į kai kurias did 
les organizacijas padėti išleisti kny
gą, apie Lietuvos Senovės Paminklus 
iki šiol atsimuša j. visuotinį ignora vi 
mą.Net tikriems lietuviams patrio- 
tams toji tema neatrodo verta para
mos . Nei Vilniaus, nei Kauno, nei Bir
žų, nei kitų Li etuvos vietovių istori
niai pastatai jų nedomina.

Tiesa, Sovietų okupuotoje Lietuvoje 
padėtis yra kita. Ten lietuviai yra su 
pratę praeities paminklų reikšmę : 
jie juos atstato, saugoja, taiso. Tiesa 
taipgi,kad sovietiniai rusai, jų darbą 
trukdo,bando nuvaryti į šunkelius. . . 
Pa vyzdžiui, neseniai okup. Lietuvoje 
išleista įmyga ”300 Kultūros Pamink 
lų” daugiau aprašlnėja”sovietinio” 
pobūdžio paminklus: sovietų partiza
nų bunkerius, komunistinių veikėjų 
gimimo vietas,jiems pastatytus pa
minklinius akmenis. Vienok lietuviai 
tęsia tą darbą,tyrinėja Lietuvos se
novę, išlikusius senovinius pastatus: 
pilis, bažnyčias, rūmus, namus. Tik
tai čia,Amerikoje,mūsų patriotai to
taliniai ignoruoja net kreipimąsi to
kio leidinio išleidimui. Toks leidinys 
apie Lietuvos senovės paminkius 
būtų ypač naudingas mūsų jaunajai 
kartai,parodant tuo būdu Lietuvos 
didingus senovės turtus - mūsų pra 
eities palikimą sekančioms kartoms, 
j RVHAMTÈ STĖVONAlTiS 1
| TRADUTORA JURAMENTADA t
I LITUANO I

| Horário Comercial: 
I Teis.: 853-0026 
1881-7792
Į 852-0677, São Paulo j

Das 19 &s 21 horas: | 
R.Pedroso Alvarenga, l 
505, • an,57 Tel: į

Wl 0 S Ų m i r y $ 11 j i

Gegužes 22 Santa Casa ligoninėj,San- 
tose, mirė staigiai JONAS ŠINKŪNAS, 
gimęs Utenoj 3.10.1910 m. Į Braziliją 
atvyko 1929. Jau 11 metu pensininkas. 
5 metus dirbo stiklo fabrike ir 36 Antat 
etikoj. Už savo sąžiningumą ir sumanu
mą darbe gavo kelis medalius bei pažy
mėjimus: sidabro medalį MÉRITO DE 
SERVIÇO už 30 metų darbo, aukso 
laikrodi už 35 metus darbo. Nuvykęs i 
Boqueirão (Praia Grande) pailsėti, savo 
apartamente gavo širdies priepuolį ("de 
rrame").

Paliko liūdinčius žmoną Anitą, sūnų 
Marijų, marčią Teklę ir vaikaičius Regi
ną ir Mario Jorge.

Palaidotas Quarta Parada kapinėse.
7-tos dienos Mišios bus gegužės 28 d 

19,30 vai. šv. Petro bažnyčioj, Rua Ibi 
tinga, 838.

Gegužės 22 d. savo namuose, C. Ver
de, mirė JUOZAS ŠAPOLA eidamas 
82-sius metus. Velionis buvoJdlęs iš A- 
nykščių ir Brazilijon atvyko 1928m. Pra
džioj dirbo kavos plantacijoj, o vėliau 
kaip stalius ir mūrininkas. Į S. Paulį at
vyko 1940 m. ir apsigyveno Bom Reti
re, kur visa šeima dirbo prie siuvimo. 
1952 m. persikėlė į C. Verde, kur sūnus 
Jonas įsitaisė nuosavą siuvyklą. A.a,Juo

Dr. ALEKSAS KALINAUSKAS Dr. PAULO KALINAUSKAS
—-------------------------------- advogados ———------------------------

Irwiantáfk), Oesquits, brvorek),
Processo Crime, Processo Trobaih&ta, Ets.

Rua 15 de Novembro, 244 - 4 ind. • Cotij. 9 - Fc&z 37-8958

zas bapola buvo sąžiningas darbininkas 
ir labai rūpinosi savo šeima. Sūnų Anta 
ną išleido į daktarus su dideliu šeimos 
pasiaukojimu. Velionis sirgo 7 metus,o 
paskutiniu laiku turėjo būti visiškai ap
tarnautas. Sūnūs ir marčios su nuosta
biu pasišventimu prižiūrėjo tėvą rr sese
rį Bronę, kuri taip pat pusiau paraližuo- 
ta. *

Liūdesyje liko duktė Bronė, sūnus 
Antanas su Teresėle ir Robertu, Petras 
su Marija ir Mauru bei Marcelo, Jonas 
su Marlene ir SeTgiu bei Claudia.

Velionis buvo pašarvotas namie, kur 
prieš palydint, kun. P. Ruksys atlaikė 
Mišias. Buvo palaidotas giminių kape, 
šalia žmonos Elzbietos, Araçá kapinėse. 
7-tos dienos mišios bus gegužės 27 d. 
20 vai. šv. Jono bažnyčioje, C, Verde.

vo amžinybėn ONA JASIULIONAITY- 
TÉ-GRElOlUVIENÉ, gimusi 1904 m. 
Rokiškio apskr. Jurgiškių kaime. Atvy
kusi j Braziliją 1927 m., gyveno Agua 
Rasoj, kur išaugino gražią lietuvišką šei
mą. Paliko liūdesy sūnus Albertą, Pran
ciškų, Vandą ir Antaną, žentą ir tris mar
čias su 9 vaikaičiais. Laidotuvių Mišias 
namuose atlaikė kun. Pr. Gavėnas. Buvo 
palaidota S. Pedro, V. Alpina kapinėse. 
7-tos dienos Mišios už a.a. Onos vėlę bus 
gegužės 31, sekmadienį, 8 vai. ryto N.S. 
de Lourdes bažnyčios koplyčioj.
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8MŪSŲ Ž1NI
RESULTADOS DA

OLIMPIADA DOS IMIGRANTES

FUTEBOL DE SALÃO
Dia 16/05 Lituânia 4X6 Bolivia
BASQUETE '
Dia 19/05 Lituânia 83 X 91 Libano

TENIS DE MESA
Lituânia 1 X Italia 5

0
LIETUVOS NACIONALINE 

MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOT

AUŠRA IR OTTO ŠIMKEVIČIUS 
iš Rio

•Jiems giii padėka ir geriausio pasisekimo
M L Administracija

FUTEBOL DE CAMPO
Dia 18/05 Lituania 3X0 França
Dia 20/05 Lituânia 4X0 Alemanha
Dia 22/05 Lituânia 5X3 Togo (Sei.da Africa)
SEMI-FINAL
Dia 25/5 às 21:00 hs. Lituânia X Japão (semi- 

finai;
Dia 27/05 FINAL

Em todos os jogos da Lituânia no Futebol 
de Campo há ônibus que sai do Largo da Vila 
Zelina às 19:15 hs.

Os jogos estão sendo realizados no Conjun
to Desportivo de Osasco.

PIETŪS V. ANASTAZIJOJ

Sekantį sekmadienį, gegužės 31 d. D r. 
Jono Basanavičiaus rūmuose bus Iietu-_ 
viškos pamaldos 11 vai. ir po to PI ETUS

GRįŽO KUN. URBAITIS

Iš Amazonijos—Rondonijos misijų, 
kiek nuvargęs, grįžo kun. Petras Urbaitis 
ir žada daug ką papasakoti per MUSU 
LIETUVĄ.

iš Rio...
E. Petraitis

Gegužės 17 dieną lietuviu parapija at
šventė Motinos dieną. Kun. Valiukevi
čius paskelbė Vera Lucia Gaulia-Ferrei- 
ra siu metu "Motina". Ji pagimdė balan
džio 22 dieną sūnų, kuris gavo Wagner 
Gaulia Ferreira,vardą.

Sekančios Mišios bus už Lietuvą 1981 
m. birželio 21 dieną, 10,30 vai. Lietu
viu koplyčioje, nes kun. Mečislovas bir- 

porceliano. Paroda turėjo nemažą past 
sekimą. Elena yra p. Teklės Savickienės 
kunigo Mečislovo sesers, giminaitė.

Moterų Draugija nutarė atremontuo
ti Paminklą-Mauzoiieju Katumbi kapuo 
se ir tam reikalui surinko pinigų.

Rio de Janeiro Lietuviai džiaugiasi or 
ganizuojamu Lituanikoje Tautiniu Muzie 
jum ir Archyvu. To nuo seniau jau reikė 
jo.

Jie jau pradėjo rinkti šeimose sutinka 
mus eksponatus.

Grįždamas iš kelionės per Braziliją, 
kun. P. Urbaitis, lydimas adv. A. Gaulios 
ir adv. J.E. Petraičio, aplankė, jau nuo ke 
lėtos mėnesiu sunkiai sergantį, visu lietu 
viu mylimą ir įvertintą inž. dailininką KA 
ZIMIERĄ AUDENĮ.

—FEIJOADA Motinos Dienos proga.

RAMŪNAS A. KALVAITIS 

želio 14 dieną negali apleisti savo Barre 
to parapijos.

UŽSIMOKĖJO UŽ ML
GUDAVIČIENÉ Antanina 750

Microwave Associates Inc.,Šiaurės A- 
merikos firmos pardavimu užsienyje di
rektorius,šiomis dienomis lankosi S.Pau
le darbo reikalais. Prekybininkas lankėsi 
šv. Kazimiero parapijoj ir atvežė lauktu
vių kun. P. Rukšiui nuo giminiu iš Kana
dos. R.A. Kalvaitis gyvena Massachuset- 
tes valstijoj, yra vedęs lietuvaitę Ireną ir 
augina du vaikus: Rūtą — 10 metu ir Al
gį — 5 metu. Visi kalba lietuviškai.

i

JUSTINAS ŽVINGILA

apsilankė ML redakcijoj, užsimokėjo 
prenumeratą ir papasakojo apie savo ke
liones po Brazilijos šiaurines valstijas: 
Amazoniją, Rio Grande do Norte, Per
nambuco, Ceará. ... Kas keliautoją labiau
sia sujaudino, tai Brazil įjos šiaurės gyven
toju skurdas. Justinas Žvingila kelionėje 
išbuvo 4 mėnesius ir atrodo, kad visai ne
pavargo ir jokiom ligom nesirgo.

PARDUODAMAS
2 3 ¥ N AS

DICIONÁRIOS

PORTUGUÊS-L IT U AN O
Kreiptis j Sv. Kazimiero parapiją, 
R.Juatindiba, 28, tel. 273—0338

Rio Palace Hotel lietuvaitė ELENA 
PAV! LIONIS-RIVALTA mažoje paro
dėlėje išstatė savo dirbinius-tapybą ant

JUNHO

Visos Brazilijos vyskupai gavo iš CNBB oficialu laišką, kuriuo prašomi 
savo vyskupijose pravesti MALDOS DIENĄ UZ LIETUVĄ.

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.:

Čia Kardinolas laikys Mišias už Lietuvą ir kalbės apie Lietuvą.
Parodykim pasauliui, kad LIETUVA — GYVA.
Pasakykim pasauliui, ko LIETUVA REIKALAUJA.
Taigi visi: choristai — jaunimas - vyrai - moterys - vaikai, kas gali su 

tautiniais rūbais; lietuviai ir lietuvių bičiuliai -
visi j Praça da Sé ir São Paulo katedrą.

JURGELEVIČIENĖ Magdalena 750
KAROLZ — Aldone M. 7
GERENCZEZ 1000
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