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Lietuviškų "Amerikos Balso" translia
cijų sukakties minėjimas senato rū
muose.

Iki 1941 m. Jungtinės Valstybės netu
rėjo valstybinio radijo. Kai eterio ban
gas užgožė Vokietijos nacių ir Italijos fa
šistų propaganda, Jungtinės Valstybės
susirūpino ir taip atsirado vienintelis val
džiai priklausantis radijas — "Amerikos
Balsas", šiuo metu kalbantis 38 kalbo
mis. Kai po II D. karo Lietuva liko ana
pus Geležinės Uždangos ir nutrūko tei
singos informacijos iš laisvojo pasaulio,
tais laikais buvusi stipri ir įtakinga Ame
rikos Lietuvių Taryba ėmėsi žygių, kad
"AB" pradėtų transliacijas ir lietuvių kal
ba. Amerikos lietuvių prašymą valdžia iš
klausė, ir taip 1951 m. vasario 16 d.pra
sidėjo radijo transliacijos į Lietuvą lietu
vių kalba, kurios nėra nutrukusios iki
šiandien. Nuo š.m. sausio 7 d. jos net
prailgintos specialiomis 15 minučių lai
domis, kurios Lietuvoje dabar, vasaros
metu, girdimos 7.15 v.r.
Pasiekia Lietuvą

Kad "AB" lietuviškos transliacijos
nuo pat pradžios buvo Lietuvoje girdi
mos, paliudijo eilė liudininkų jau Stali
no laikais. Pvz. 1952 m. į Švediją prasi
veržę lietuviai žvejai L. Kublickas, J.Grišmanauskas ir E. Paulauskas, pasiekę Ameriką liudijo, jog "AB" lietuviškas
transliacijas girdėję plaukiodami sovieti
niu žvejų laivu. Kaip "A B" Lietuvoje
klausomas dabarties dienomis, liudija
jau ne dešimtys, bet šimtai iš Lietuvos
atvažiavusių ar ten besilankiusių. Pvz. ži
nią apie rašytojo Aloyzo Barono mirtj
vienas tautietis per "AB" lietuviškas lai
das išgirdo besilankydamas Čekoslovaki
joje.
Praslinko 30 metų, kai į Lietuvą ir ki
tas Pabaltijo šalis radijo bangomis diena
iš dienos plaukia laisvas lietuviškas žodis,
perduodamas teisingas informacijas, kas
dedasi laisvajame pasaulyje, lietuvių gy
venime, cituodamas ir įvykius Lietuvoje,
paskelbtus Vakarus pasiekiančioje Lietu
vos pogrindžio spaudoje. Todėl nenuo
stabu, kad toji sukaktis buvo deramai
paminėta JAV sostinėje Vašingtone, pa
čioje šalies širdyje — JAV Kapitolio sena
to rūmuose.

“Amerikos Balso” langas i pasaulį.Korespondentai savo pranešimus iš viso pasaulio į šį žinių
telkimo centrą atsiunčia satelitais, povandeniniais kabeliais, telefonu. Iš čia žinios pasiekia
“TEVIŠKĖS ŽIBURIU klišė
klausytojus.

eigas einąs John Shirley, "Amerikos Bal
kas buvo Lietuvos atstovas Vašingtone
dr. Stasys Bačkis. Jis susitarė su Ameri so" direktoriaus pareigas einąs Mr. Haratunian, senatoriai Charles Percy, Paul
kos Lietuvių Taryba, kuri pažadėjo su
Sarbanes, S.l. Haykawa, eilė kongreso
kakties minėjimą finansuoti bei atlikti
narių ir kitų svečių.
techniškus darbus. Tą reikalą tvarkyti
ALTa pavedė savo vicepirmininkui dr.
Senatoriaus kalba
L. Kriaučeliunui. Matyt, ALTa piniginės
Maldą sukalbėjo iš Floridos atvykęs
paramos susilaukė iš VLIKo. ALTos pa
prašytas, minėjimą globoti sutiko sen.C. Amerikos lietuvių veikėjas ir jų jungėjas
Percy ir pasiūlė, kad jis vyktų JAV Ka prel. J. Balkunas. Šiltais plojimais buvo
sutiktas kiek pavėluotai atvykęs minėji
pitelyje priešpiečiu metu.
mo globėjas sen. Charles Percy. Tuo me
Taip gegužės 14d., 12,30 vai. p.p., į
minėjimą Kapitolio senato rūmų salėje, tu senate vyko svarbūs posėdžiai, buvo
kur prie stalų telpa 100 asmenų, susirin laukiama paskutinių žinių apie popie
ko 120 kviestinių svečių. Buvo paruošti žiaus sveikatos stovį, todėl ir senatoriams
šilti priešpiečiai ir keliamos šampano tau netaip lengva buvo išsprukti. Tačiau sen.
rės. Prie garbės ir kitų stalų sėdėjo speci C. Percy su lietuviais ir jų svečiais ilgokai
alus prezidento Reagano asistentas Jack pabuvo, su kiekvienu pasisveikino ir, inž.
Burgess (Amerikos lietuvis), Valstybės
Valdo Adamkaus pristatytas, pasakė ilDepartamento Rytų Europos skyriaus, - goką, mus suprantančią ir uždegančią kai
viršininkas Peter Bridges, Valstybės De bą. Deramai įvertinęs "AB" paskirtį ir
darbą, senatorius Percy, tiesiogiai kreip
partamento Baltijos skyriaus vedėjas
damasis į Lietuvos žmones, taip kalbėjo:
Thomas Longo, Lietuvos atstovas Vaš
ingtone dr. S. Bačkis su žmona, generali "Visų amerikiečiu vardu noriu pranešti,
nis Lietuvos konsulas Niujorke A. Simu kad mes nesame užmiršę 1940 metų bir
tis, gen. Estijos konsulas E. Jaakson,Lat- želio mėnesio įvykių, kai sovietų pajėgos
vijos atstovui Vašingtone Dinbergs atsto- užėmė Baltijos valstybes ir prievarta in
Gausūs svečiai
LieYãVÍêrttfeiyn.1llíffijcber9s- tarptautinės ko- korporavo jas į Sovietų Sąjungą. LietuSukakties minėjimo idėjos pradinin- M.NRâ^líl&ciHiMiâaWiijíjros direktoriaus par(Tęsinys 4-tam psl.)
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ŽINIOS IŠ VYSKUPIJŲ
ateistinius būrelius, už tikėjimą mažina
elgesio pažymius ir pan.

TRUSKAVA (Kėdainių rajU. 1980 m.
gegužės 27 d. Truskavos parapijos klebo
nas kun. Petras NYKSTĄS buvo iškvies
tas j Kėdainių raj. vyk. komitetą, kur
UKMERGĖ. 1980 m. rugsėjo 17 d. į raj. pirm. pav. JUŠKEVIČIUS kunigą
Ukmergės Vykdomąjį komitetą eiliniam griežtai įspėjo, kad jis per sekmines su
išbarimui buvo iškviestas Ukmergės vika tūkstantine, minia meldėsi lauke prie su
ras kun. Virgilijus LENKTAITIS. Pokal
byje dalyvavo raj. pirmininkas A. BER
NOTAS, jo pav. A. PEREDNIS ir, pavar
dės nepasisakąs, tikriausia, saugumietis.
Pareigūnai piktinosi kun. LENKTAIČIO
pamokslais, grąsino paieškoti jam vietos
kitoje parapijoje. Ju nuomone, niekas
vaiku prievarta nerašo nei į pionierius,
nei j komjaunimą, — jie stoja patys lais
vai. Vikaras buvo verčiamas pasirašyti
pasiaiškinimą, tačiau atsisakė. Pav. PE
REDNIS pareiškė, kad šis pokalbis esąs
suderintas su Religijų reikalu tarybos įgaliotiniu. Taip pat įspėjo, kad kunigas
nesugalvotu mokyti vaikus tikėjimo tie
su.

JOSVAINIAI (Kėdainių raj.). 1980 m.
balandžio 10 d. Kėdainių raj. laikraštis
"Tarybinis kelias" skaitytojams pateikė
šmeižikišką straipsnį "Kreivas žvilgsnis"
apie Josvainiu parapijos kleboną kun.Le
oną KALINAUSKĄ.
Straipsnis iššaukė tikinčiuosiuose dide
lį pasipiktinimą. Josvainiu parapijos baž
nytinis komitetas (pirm. V. URBONAS)
raj. laikraščio redakcijai nusiuntė atsaky
mą "Tiesiu žvilgsniu beieškant", kuria
me gina savo kleboną ir tvirtina, kad jis
turįs teisę pamokyti vaikus tikėjimo tie
su, aplankyti parapijiečius, sprąsti, ką
galima ir ko negalima laidoti su bažnytinėmisrapeigomis.
Tikintieji piktinasi, kad ateistai laido
tuvių metu .bažnyčioje nederamai elgiasi
— draudžia vaikams stovėti prie mirusio
jo karsto, verčia tikinčius vaikus stoti į

____

degusios bažnyčios. Pareigūnas gąsdino,
kad už tokias pamaldas kunigas gali būti
' baudžiamas (dabartinėje Truskavos baž
nytėlėje telpa vos 150 žmonių).

Metinė prenumerata Brazilijoj Cr$. 1.000,00
Atskiro numerio kaina Cr S. 20,00
Prenumerata paprastu paštu į užsienį: 25 Dol. | P. Ameriką oro paštu: 32 Dol.
Prenumerata oro paštu Šiaurės Amerikon: 40 Dol. Į tolimus kraštus 50 Dol.
GARBĖS PRENUMERATORIUS Cr$. 4.000,00 Vieno Numerio GARBĖS LEIDĖJAS Cr$. 2.000,00
Užuojautos, Sveikinimai ir Skelbimai (Anúncios) mokami už skilties (Coluna) centimetrą po Cr$. 100,00
Už skelbimų kalbą ir turinį, Redakcija neatsako
Rašiniai grąžinami tik autoriui prašant.
Straipsnius ir Korespondenciją Redakcija taiso bei tvarko savo nuožiūra.
Pavarde pasirašyti straipsniai nebūtinai išreiškia Redakcijos bei leidėjų nuomonę.
Čekius, Perlaidas ir administracinius laiškus rašyti “Francesco Gavėnas” vardu.

TRYŠKIAI (Telšių raj.). 1980 m. ge
gužės 13 d. nakties metu buvo įsilaužta
į bažnyčią ir pavogta paskutinė komuni
nė, 4 žvakidės, relikvijorius, išlaužtas ta
bernakulis. Švč. Sakramentas iš komuni
nės išpiltas tabernakulyje.

~i 11 iirirnm—i—umw. ji «i

NEMAKŠČIAI (Raseinių raj.). Alfon
sas BUMBULIS, gyv. Nemakščiuose, iš
siuntė pareiškimą Lietuvos TSR prokuro
rui, kuriame protestuojama prieš grubią
saugumiečiu savivalę Nijolės SADUNAITÉS ir jo asmens atžvilgiu.
Liepos 17 d. pareiškime jis rašo, "jog
1948 m. jis buvo ištremtas į Krasnojars
ko kraštą ir 11 metų išgyveno Bogučianuose, todėl, sužinojęs, kad Nijolės SA
DÜNAITÉS tremtis jau baigiasi, nutarė
aplankyti pažįstamas vietas ir padėti jai
grįžti j Lietuvą.
Kelionės metu A. BUMBULIS jautė
"rūpestingą" saugumiečių globą: prii
mant bagažą, tarnautoja kažkodėl sutri
ko, ilgai sklaidė pasą, teiravosi, kur pri
registruotas, prasidėjus įsodinimui, patik
rinimo kambaryje vėl netikėtinumai buvo nukreiptas į šalutinį kambarį, kur
du uniformuoti pareigūnai išklausinėjo,
iš kur esąs, kur vykstąs. Viską stropiai su
sirašė j žurnalą ir patikrino portfelį.
Grįžtančius į Lietuvą Jūrmalos aero
uoste juos pasitiko (Latvijos TSR) trys
uniformuoti ir keli civiliai. Keleiviu nu
stebimui, išlipant iš lėktuvo, tikrino pa
sus ir bilietus. A. BUMBULIS rašo, jog
tikrinimas truko tik tol, kol priėjo įų ei
lė. Patikriną dokumentus, juos susodino
j mašiną, kurioje jau sėdėjo keli iš Vii
niaus atvykę saugumo darbuotojai. To
kioje "malonioje" draugijoje jiems teko
važiuoti iki namų. "Juk N. SADUNAI
TÉ ir aš buvome laisvi tarybiniai pilie
čiai, tad kam visa tai? " — klausia A.
BUMBULIS. "Argi saugumiečiai nepriva
lėjo prisistatyti ir paaiškinti šią nelemtą
operaciją". Rodos, taip paprasta pasaky
ti: "Saugumas negali pakąsti, kad grįžtan
čią kaliną tautiečiai sutiktų su rožėmis".
Arba: "Mes norime Lietuvos keturiasde
šimtmečio proga įvaryti lietuviams bai
mes".
"Anoniminiai saugumiečiai šia plačiai
nuskambėjusia operacija sukompromita
vo ne tik save, bet ir visą tarybinę san
tvarką", — tokiais žodžiais baigia savo
pareiškimą A. BUMBULIS.
ŠIAULIAI. 1980 m. kovo 23 d. Šiau
lių m. "Nuklon" gamyklos direktorius
BARANAUSKAS įsakė ilgamečiui geram
darbuotojui Jonui TAMUČIUI "savo no
ru" išeiti iš darbo, nes to reikalauja Šiau
lių KGB. TAMUTIS pasipriešino. Tuo
met direktorius pagrąsino sudarysiąs ne
pakenčiamas darbo sąlygas, nužeminsiąs
kategoriją.
KGB įsikišimo priežastis — TAMUTIS
1979 m. dalyvavo maldingose kelionėse
j Šiluvą ir j Kryžių kalną.
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tėm su šampanu Laimos ir Algio Didžiu
liu namuose.
IrenosjKumpienės "Tres Casitas" res
torane savaitės užbaigimo vakarienės me
tu B.L.M. draugijos pirmininkė Nijolė
Stasiukynienė padėkojo dail. A. Tamošai
tienei, solistams ir visiems kitiems, kurie>
vienokiu ar kitokiu būdu prisidėjo prie
Tenka paminėti A. Tamošaitienės au
savaitės didelio pasisekimo. Maloniai jai
dimo kurso didelį pasisekimą. Los An
atsakė Nerija Linkevičiūtė. Argentinos
des universiteto tekstilės skyriaus vedė
lietuvaitė Adriana Jocytė padainavo, gita
jos pakviestą, ji parodė studentėms lietu
ra sau pritardama, o akordeonu pagrojo
višku audiniu techniką. Buvo ir daugiau
broliai Voguliai. I. Kumpienės vaišingu
pageidavimu, kuriu dėl laiko stokos A.
mas, šokiai, skanus valgis, meniškai pa
Tamošaitienė negalėjo patenkinti.
puoštas bufetas ir gera nuotaika svečius
Tą pat dieną Dalė ir Raimundas Mie
ilgai užlaikė.
želiai, prisidėję visokiais būdais prie mu
Sekmadienį, lapkričio 9 d. kun. dr.V.
su savaitės pasisekimo, pakvietė svečius,
Mankeliūnas atlaikė iškilmingas pamal
Moterų draugijos valdybą ir jos Kulturinj komitetą pas save kokteiliui, kurio me das ir pasakė gražu progai pritaikyta pa
mokslą.
tu malonioj šeimininkės sudaryto) nuo
Lietuviškos Kultūrinės savaitės įvykiai
taikoj mes turėjom progos su svečiais ar
buvo plačiai paminėti Bogotos dienraš
timiau pabendrauti.
čiuose ir valstybinio radijo kultūrinėse
Lapkričio 6 dienos vakare Los Andes
žiniose. Populiarus televizijos komenta
universitete prof. dr. Juozas Zaranka
torius Jose Fernandez Gomez savo prog
skaitė paskaitą apie lietuvių kalbą ir jos
ramoje "60 segundos" taip pat vieną va
kilmę. Klausytojai, kuriu tarpe buvo
daug kolumbiečiu ir mišriu šeimų jaunuo karą kalbėjo apie musu savaitę ir skatino
liu, išgirdo apie musu kalbos senumą,jos visus jos įvykiuose dalyvauti. Kultūrinės
turtingumą ir filologinę bei istorinę reikš savaitės proga Bogotoje apsilankė nema
žas skaičius Kolumbijos ir kitu Pietų Amę.
Solistu Nerijos Linkevičiūtės ir Bernar merikos kraštu tautiečiu. Malonu buvo
do Prapuolenio lietuvišku, anglišku ir vo sutikti ju tarpe kunigus N. Salduką ir M.
Tamošiūną, lietuvišku kolonijų kūrėjus
kišku dainų rečitalis, įvykęs lapkričio 7
dieną Skandia Kultūros centro moderniš Kolumbijoje.
Bogotos Lietuvių Moterų draugija ykoje salėje, visus sužavėjo, ir girdėjome
pač nuoširdžiai dėkoja Pasaulio Lietuviu
apie musu dainas palankius draugu ko
lumbiečiu komentarus. Solistams akom Bendruomenei ir visiems vienu ar kitu
būdu prisidėjusiems prie Lietuviškos Kul
panavo garsus Kolumbijos pianistas Ha
rold Marina. Rečitalio pasisekimą atšven- tūros savaitės pasisekimo. Taip pat dide
lis ir nuoširdus lietuviškas ačiū A. Tamo
šaitienei, solistams Nerijai Linkevičiūtei,
Bernardui Prapuoleniui ir Aldonai Veselkienei už ypatingai puikius pasirodymus
ir malonią draugystę.

...

PIETŲ AMERIKOJE

LIETUVIŠKOS KULTŪROS SAVAITĖ
BOGOTOJE
Siekdama iškelti Lietuvos vardą Ko
lumbijos visuomenės tarpe ir supažindin
ti ją su kai kuriais musų kultūros bruo
žais, Bogotos Lietuviu Moterų Draugija
suruošė Bogotoj praeitu metų lapkričio
4 — 11 dienomis Lietuviškos Kultūros
savaitę. Ta pačia proga buvo paminėtos
kolonijos prieš 30 metu įsikūrimo sukak
tuvės.
i
1
Savaitė prasidėjo dail. Anastazijos Ta
mošaitienės lietuvišku audiniu ir dail. A.
Tamošaičio spalvotu litografijų parodos
atidarymu, labai gražiai pravestu Barba
ros Rimgailaitės — Durana. Gausiai daly
vavusius svetimtaučius su musu istorija,
menu, papročiais ir pasakomis supažin
dino žinomas Kolumbijos beletristas
prof. Andres Holguin, ypač pabrėžda
mas lietuvės moters rolę tautinės kultū
ros išlaikyme. Ši kalba buvo išspausdin
ta svarbiausio Kolumbijos dienraščio "EI
Tiempo" savaitgalio žurnale. Kanadoje
padaryta A. Tamošaičio "From Our Am
ber Past" filmas vaizdžiai derinosi su
Barbaros ir prof. Holguin instrukcijomis.
Po A. Tamošaitienės ir A. Veselkienės
padėkos žodžiu parodos atidarymas bai
gėsi kokteiliu.

Bogotos Lietuviu Moterų d-ja.

STOVYKLA "MŪSŲ LIETUVA"

Prof. dr. A. Holguin su Laima Didžiuliene meno parodos atidaryme Bogo
toje, Kolumbijos Lietuvių Moterų draugijos surengtos Lietuvių Kultūros
savaitės metu.

JAV vidurio rajono skautu ir skaučių
stovykla bus liepos 11 — 25 d. su daly
viais iš Čikagos, Detroito, Clevelando,
Omahos. Viena dalis — pastovyklė — pri
tyrusiu skaučių (14 — 16 metų) vadinsis
MŪSŲ LIETUVA. Mat, skautų sąjungo
je šie yra SPAUDOS METAI.
Pastovyklei vadovaus Rita Kasputienė.
Skautės turės visai stovyklai pravesti pro
gramą vieną dieną, pristatydamos Brazi
lijos savaitraštį MUSU LIETUVA bei su
juo surištus kitus Brazilijos lietuviu ypač
paskutinius leidinius, kaip Penkiasde
šimtmetis, Almanachas, Žinynas, Sėjėjas,
abu tomai Žodyno ir t.t.

pasaulyje vienas iš tūkstančio žmonių Kalôa
lietuviškai...

ęfyr tu vienas iš jų:

Auka prisidėk prie lietuviškos
spaudos išlaikymo!

MŪSŲ
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AMERIKOS BALSUI" 30 METU
(iš 1-mo psl.)
vos, Latvijos ir Estijos suverenitetas bu
vo sužlugdytas. Šių kraštų žmonės buvo
svetimšaliu pajungti. Ateizmas buvo išaugštintas, religija puolama... Daug žmo
nių buvo deportuoti ir ne baltiečių kil
mės žmonės buvo atvežti. Tačiau 41 -rių
metu laikotarpyje Lietuvos, Latvijos ir
Estijos žmonės su Dievo pagalba išlaikė
savo tapatybę, savo kultūrą, savo religi
nius įsitikinimus ir savigarbą. Jie nusipel
no musu pagarbos, mūsų susirūpinimo.
Mes niekad jų nepamiršime. Šio krašto
nusiteikimas juos palaiko — jie žino esą
nevieni šiame pasaulyje ir kad ilgainiui
jie nugalės". Taip kalbėjo įtakingas sena
torius respublikonas Charles Percy iš (Ili
nojaus valstijos. Jo žodžiai per "AB" ne
trukus nuplaukė j Lietuvą.

Mll Tliiin»maj.
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Nida Remenčiūtė 16 metų, "Volun
buvo apdovanoti garbės adresais, kuriuos gės" choristė, susipratusi lietuvaitė,Gra
įteikė dr. L. Kriaučeliūnas ir kun. dr. J.
žinos ir Henriko Remenčių pirmoji duk
Prunskis.
tė, birželio mėn. 28 dieną išskrido į V.
Gerai suorganizuota
Vokietiją maždaug vienam mėnesiui.
Nida Remenčiūtė, "Porto Seguro" Ko
Tenka pastebėti, kad minėjimas, ku
legijos 2° klasės mokinė, puikiai kalba
riame, šalia lietuvių, latvių ir estų, daly
vavo tiek daug augštų amerikiečių parei vokiškai ir buvo išrinkta Vokietijos val
džios per vietinį konsulatą kaipo geriau
gūnų, buvo gerai suorganizuotas ir inž.
šia mokinė Brazilijoje laike paskutinių
V. Adamkaus taikliai bei diplomatiškai
jų dviejų metų ir gavo premiją — kelio
pravestas. Taip, juk tai buvo Amerikos
nę veltui į Vokietiją, nukonkuravusi di
valdžios įtaigos minėjimas, ir kažin ar
delį skaičių vokiečiu kilmės kolegių. Gy
kas butu sugebėjęs išlaikyti tokį diplo
matinį taktą, kaip tai atliko inž. V.Adam vens vokiečių šeimoje, be to turės atlik
ti jai. paskirtą programą.
kus.
Linkime Nidai sėkmingos kelionės ir
Priešpiečiams ir minėjimui pasibaigus
didelio pasisekimo. Lauksime jos laimin
daug kas dar neskubėjo skirstytis ir vy
go sugrįžimo. Tai didelis džiaugsmas ir
ko įvairūs pokalbiai būreliuose, nuo sa
pasididžiavimas Nidos tėveliams ir mu
lės sienos žvelgiant sen. Mansfieldo por
sų kolonijos jaunimui.
tretui. Tik kažin ar vietoj buvo vienos

lietuvės advokatės bandymas čia kalbin
Lietuvių pareiškimai
ti augštuosius svečius Bražinskų bylos
reikalu?
Taip pat trumpą žodį tarė ALTos
ALTa ir VLIKas, finansavę šį turtin
pirm. dr. K. Šidlauskas ir VLIKo pirm,
dr. K. Bobelis, minėjime dalyvavęs su vi gą minėjimą ir nešę nemažą organizacinę
naštą, atliko pozityvų uždavinį ir už tai
sa VLIKo valdyba. JAV Lietuvių Ben
druomenės krašto valdybos pirmininkui verti visų lietuvių padėkos. Dalis naštos
V. Kutkui atstovavo Aušra Zerr, o PLB teko ir kaikuriems "AB" lietuvių tarny
pirm. Vyt.Kamantas, negalėdamas minė bos tarnautojams bei jų šeimų nariams,
jime dalyvauti, atsiuntė specialų sveikini ypač A. Petručiui ir jo žmonai Reginai.
mą raštu. Teigiamai reikia vertinti ALTą
už tai, kad ji minėjiman buvo pakvietusi
PLB ir JAV LB krašto valdybos pirmi- >
Auka prisidėk prie lietuviškos
n inkus.
spaudos išlaikymo!
Sen. C. Percy ir "AB" lietuviu tarny
ba per jos viršininką A. Petrutį ALTos

Birželio mėn. 11 dieną Rio de Janei
ro Karo Laivyno Akademijoje (Escola
Navai), Andrius Valavičius liko galutr
nai jkorporuotas j Akademijos Aspiran
tu eiles. Jam buvo įteiktas kardas — es
padim. Šventė buvo jaudinančiai žavi 240 jaunuolių (pirmokų) su paradinė
mis uniformomis dailiai pasirodė Mo
kyklos sporto aikštėje. Po priesaikos
Vėliavai ir kitų oficialių cerimonijų,An
driu i buvo įteiktas kardas. Sekė koktei
lis, o sekančios dienos vakare buvo As
pirantų balius.
Andrius laimingas savo tėvų, brolių,
giminių ir draugu tarpe, dėkoja už atsi
lankymą jo šventėje Rio de Janeiro
mieste ir siunčia daug nuoširdžių linkę
jimų savo draugams São Paulyje.

Janina Valavičiene

AUKSINIS JUBILIEJUS
Vinco ir Pranciškos K I i u k ų auk
sinis vedybų jubiliejus (1931 —1981)
gražiai buvo paminėtas praeitą šeštadie
nį, birželio 27 dieną.
Padėkos Mišias.atlaikė kun. Petras
Urbaitis, pilnutėlėj šv. Kazimiero para
pijos koplyčioje.
Minėjimas tęsėsi erdviuose solemnizantų namuose. Sudėtinės tėvų ir vaikų
šeimų svečiams iškeltos vaišės buvo ver
tos tos neužmirštinos sukakties.
Lai Visagalis ir ateityje laimina Vin
cą ir Prancišką. Ilgiausių metų.

4
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Rūmai, kuriuose yra įsikūręs “Amerikos Balso” radijas Vašiigione su daugybe skyrių, transliuojančių
įvairiomis kalbomis- Lietuvių skyrius š.m gegužės mėnesį pani nėjo savo darbo 30 metų sukaktį

ĮRAŠYKITE SAVO MIRUSIUS
ARTIMUOSIUS į MŪSŲ LIETUVOS
SPAUSTUVĖS FUNDATORIUS.
Fuo būdu prasmingai įvertinsite jų
ATMINIMĄ

___
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ŠILUVA IR APARECIDA

RIO-LITUANIKA
Sekmadieni, birželio 21, po pamaldų
senosios katedros lietuviu koplyčioj, Rio
de Janeire, lietuviškam subuvime iškilo
pasiūlymas: Ar nebūtu gražu, jei Rio lie
tuviai suruoštu išvyką susipažinti su Li
tuanika?
Visi dalyviai entuziastingai pritarė; ir
tuoj susikūrė komitetas tokiai išvykai or
ganizuoti. Komitetą sudaro: Edmundas
Dubauskas, Antanas Gaulia, Zosė Jurelevičius, Kazimieras Gaulia, Antonio Hen
riques Loureiro, Teklė Savickienė ir kun.
Mečislovas Valiukevičius. Jie tarsis tar
pusavy ir su São Paulo lietuviais kada ir
kaip tokią išvyką įvykdyti.

IEŠKOMA
vyresnio amžiaus moteris leng
viems namu darbams ir priežiū
rai lietuvės butui. Geidžiama
miegoti bute. Kreiptis telefonu:
853-8750.

____

___

;

Dalysim lapelius apie "kankiną Lietu
vą"; ir kviesim žmones melstis už Lietu
vą ne tik šventovėj, o ir namie, kas jau
daug kur praktikuojama.
Rio de Janeire vienas būrelis jaunimo
man užtikrino, kad kasdien kalba rožinį
už komunizmo pavergtus kraštus, pirmoj
vietoj dėdami intenciją už Lietuvą. Gavę
daugiau informacijų, jie dar gyviau mel
sis už Lietuvą.
Mes patys esam perdaug tylus, mažai
kovingi. Gi tuo tarpu turim kovot. Ne
kad mes ką nors užpuolam ar norim atimt;
mes čia tik ginam savo brolius—seses ir
savo Tėvynę. O ši yra šventa par
eiga, įrašyta 4-tam Dievo įsakyme. Tuo
pačiu ginam nuo komunizmo ir brazilu
tautą, už ką jie mums dėkingi.
Taigi, neturim nutylėti tiesos, kuri lie
čia musu Tėvynę. Neturim būti mes "ty
los bažnyčia"; nes už tai busim atsakingi.
O turim šaukti, nors tai ir butu “ty
ruose". Vis kas nors išgirs. Išgirs musu, ir
musu broliu-seskj balsą. O musu tautos
slopintojai kaip tik šito ir bijo.

MŪSŲ ŽINIOS
Lietuvoj, nors varžomas susisiekimas
ir baudžiami šventkelioniu organizato
riai ir maldininkai, kasmet vyksta šventa
kelionė i Šiluvą, kurioj kasmet vis didėja
jaunimo skaičius, iš visos Lietuvos. Taigi,
virš 1000 jaunimo, iš Tytuvėnų, kur susi
renka išvakarėse, pėsti žygiuoja (7 kilo
metrus) j Šiluvą, melsdamiesi, giedodami,
nešdami kryžių, kalbėdami rožančiq:reiškia savo tikėjimą ypač išpažintim ir ko
munija; ir pasikeisdami rožiniais — tikė
jimo, solidarumo ir vienybės ženklan.Tai
gi, virš 1000 to jaunimo, kuriuos kunigai
neturi teisės mokyti tikėjimo tiesu, kurie
yra išjuokiami, jei nešioja ant kaklo kry
želį ar medalikėlj, kurie baudžiami, jei
lanko bažnyčią, kuriems žeminamas elge
sio pažymys ir uždaromi vartai j augštesnes mokyklas, jei pasireiškia tikintys ir
praktikuojantys... O čia, laisvam krašte? .
Grįždamas iš Rio, užsukau į Aparecidą. Susitikau su šventovės rektorium ir
kitais kunigais ir broliukais salvatoriečiais, kurie aptarnauja šią didžiausią Bra
zilijoj Marijos šventovę. Kalbėjom apie
lietuviu šventkelionę — Lietuvoj, ir čia.
Ir aptarėm pamaldas liepos 19 dieną.
Nors liepos mėnesį jau įregistruota
daug ir dideliu pelegrinažu, tačiau lietu
viai ypatingai laukiami. "Žinom, kad jie
atvyksta organizuotai, tvarkingai ir su
tikru pamaldumu; ir yra pavyzdys ki
tiems".
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Lietuviai įeis į šventovę organizuotai,
su Lietuvos Trispalve, ir bus pristatyti
gausiems maldininkams, kad ir jie jung
tus! maldoj už Lietuvą, ypač šiais metais,
kai Lietuvos vardas labiau negu kada nors
kitados nuskambėjo per visą Braziliją —
bažnyčiose, per spaudą, radiją, televiziją.
Tai bus tam tikra LIETUVOS DIENA ir
Aparecidoj.
Lietuviai yra kviečiami per viešas pa
maldas pagiedoti lietuviškai per komuni
ją ir pabaigoj giesmę j Mariją. Butu gražu,
kad butu nors šiek tiek ir lietuviu kilmės
jaunimo.

Pr. Gavėnas

"VOLUNGĖS" LINKSMAVAKARIS
Paskutinį birželio šeštadienį VOLUN
GES jaunimas suruošė "Linksmavakarj
II", kurį p-lė Kristina Valavičiūtė prave
dė šv. Kazimiero p-jos salėj. Buvo daug
šaunaus jaunimo, o prie jo — ir simpatizantu. Kartu vyko ir "Literatūros Ratej
lio" vakaras.
Jaunimas, o ypač "literatai", tikime,
plačiau informuos apie jaunimo šaunu
prisistatymą ir jo užmojus.

"LIETUVOS DIENA"
RIO DE JANEIRE

KERMOŠIUS MOOKOJ

Rio de Janeiro arkivyskupas, kard.
Dom Eugenio Sales, birželio 14 dieną
Liepos (julho) 4, šeštadienį, vietiniai
mokiečiai (ypač gi mokietės) ruošia ker
laikė už Lietuvą Mišias, kurias "Globo"
televizija perdavė visai Brazilijai. Kalbė
mošiu, kaip birželiniu švenčiu užbaigą,
šv. Kazimiero p-jos patalpose. Yra ne
jo apie persekiojamus ir ištvermingai iš
tikimus lietuvius ir pamaldas užbaigė
mažas būrys geros valios bendradarbiu
"Laisvės malda": "Dieve, kuris myli tau — ir nemažai pririnktu fantu.
tas ir joms įkvėpei laisvės troškimą, su
Lietuviu dalyvavimas kermošiuj —
didelis padrąsinimas vietiniams, šv. Ka
grąžink musu broliams lietuviams ju tė
zimiero "kaimynams".
vynės laisvės dienas".
Pradžia — 16 valandą.
Kelias dienas prieš tai Rio kardinolas,
kalbėdamas per TV, prašė 5 savo vysku
pus augziliarus ir kitus 5 vyskupus sufra
ganus, kad skatintu kunigus ir tikinčiuo
LIETUVIŠKOS SPAUDOS RĖMĖJAI
sius ypatingai melstis už persekiojamą
YRA SAVOS TAUTOS GYNĖJA
Lietuvą, minint 40 metu lietuviu tautos
kančių-

FÁBRICA

DE

GUARDA -

CHUVAS

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

Mim-sombnnhas. tipo Italiano e Alemão.

Vicente Vítor Banys Ltda.
Rua Coelho BarradasJ04 • V. Prudente • Fone: 274-0677

Res.: 274-1886
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MESQUITA - RIO PRIEMIESTY
Rio de Janeire, tiesa, lietuviu nedaug,
bertgi kur jų nėra? Jie pasklidę ir miesto
centre, ir po įlankas bei visus priemies
čius. Vienas jų — Mesquita.
Prieš kiek laiko p. E. Petraitis pasige
do lietuviškose pamaldose p. Onos 2vironienės, kuri, paprastai, visuomet punk
tuali kiekvienam lietuviškam parengime.
Sužinojo, kad serganti. Tad, pasinaudo
damas proga, kad atvyko kunigas iš São
Paulo, nutarė: Vykstam aplankyti tau
tietės!
Sėdom į priemiesčio traukinį ir — už
10 kruzeirų — važiavom apie pusantros
valandos (autobusu butu reikėję mokėti
70 kruzeiru). Nors buvo tik antra valan
da po pietų, bet traukiny jau buvo ne
mažas susigrūdimas — darbininku, jaunu
moterų su vaikais, juoduku, visokiu par
davėjų.
Pagaliau Mesquita — stotis, kur mums
reikia išlipti.
Rio priemiestis; bet jau labai toli nuo
didmiesčio, ir savaime jis pats — miestas:
krautuvės, teatrai, bažnyčios... Ir čia yra
lietuviu. Tik surasti tą gatvę — Rua das
Oficinas — reikėjo klausinėti keliolikos
asmenų — baltu, juodu, "maišytų "'Civi
lių ir policininku. Pagaliau ant kampo
toks mėsininkas — jis žino ne tik gatvę,
bet ir pažįsta "dona Ana". Taip ir sura
dom.
Už upelio tropikinių augalu sodelis ir
gėlynas, o jame-'dar šiek tiek trypinėja
šeimininkė — Ona Žvironienė. Viena,
našlė, toli nuo lietuviško centro. Anks
čiau, būdama sveika, lankė kitus tautie
čius, o dabar — skundžiasi —, niekas jos
neaplanko. Dar gerai, kad kas savaitę ateina MŪSŲ LIETUVA. Tad nudžiugo
senutė, sulaukusi kad ir netikėtų svečiu.
Vienas namas, kuriame pati gyvena ir
kur stovi, jau beveik aprūdijusi, siuva
moji mašina. Anksčiau abu, su vyru,siū
davo žydų krautuvėm jau sukirptas kel
nes — ir pasistatė, kieme, dar kitę name
lį; jį išnomuoja kokiems tai "baianams",
kurie moka nuomą, "kada gali". Dabar
likusi viena, ir jau negalinti dirbti. "Jei
tikrai būtu kokia lietuviška prieglauda
ar seneliu namai, viską palikčiau ir ei
čiau tenai", prisipažįsta.
Kaimynystėj dar kita lietuviu seimą
— Telksniai, o geriau, tik p. Telksnienė
su sūnum ir dviem dukterim. Tėvas, Lie-

C Dra.HELGft HERING
MEDICA
HOMENS

tuvos rusas, ne tik pats kalbėjo lietuviš
Gaila tik, kad darbas buvo vėlokai
kai (kol gyvas buvo), bet ir vaikus to
pradėtas ir parodos montažas buvo pa
mokė.
darytas "ant greitųjų". Tokie dideli dar
Ir jie turi namą ir nemažą sklypą že bai, darbai kaip reprezentacija lietuviu
mės. Tai, sakytum, lietuviška sodyba,
tautos vietinėje parodoje, turi būti or
net su šuliniu vidury kiemo. Tyku, ra
ganizuojami ir pramatomi bent 6—8
mu, kaip kaime; tik kad viskas apleista
mėnesius pirmyn.
- "net svetimos kiaulės į kiemą ateina",
Tikiu, kad sekančiais metais paroda
skundžiasi šeimininkė, pati sunkiai pa bus dar gražesnė, turiningesnė ir turtin
kelianti savo 120 kg. svorį.
gesnė eksponatais ir menu.
Tai nevienos lietuviškos šeimos padė
Dar kartą ačiū visiems už talką.
tis. Žmonės (vyras ir žmona) sunkiai dir
Janina Valavičienė
bo — susitaupė, nusipirko sklypelį že
mės, pasistatė namą, gyveno ir dar dir
bo; bet vyrui mirus ir atėjus nepagydomai ligai — senatvei —, verkiamai skver
IŠVYKO KANADON
biasi išeitis: seneliu namai.
Reikia, kad tuo pasirūpintų sveikieji;
Liepos 1 d. išskrido Kanadon kun.
mat, sergantieji įsisenėjusia "velhice" li Petras Rukšys, ML redaktorius ir admi
ga, jau sunkiai gali imtis rimtų sprendi nistratorius, savo 80-me'tės Motinos ap
mų. Yra kaip vaikai, kuriems reikia mo lankyti. Ypač šiuo metu ML reikalinga
kyklos; tačiau mokykla rūpinasi ne patys daugiau žmonių, kurie rašytu ir pagel
vaikai, o suaugusieji. Taip turi būti ir su bėtų pasilikusiam redaktoriui-administratoriui, kun. Pr. Gavėnui.
senelių namais.
Dabar bus taip pat dar sunkiau ir re
K. Pr. Gavėnas
liginiai plačiai išsisklaidžiusius paupie
PARODOS NUOTRUPOS:
čius aptarnauti.
Tikiu, kad kas apsilankė V-toje Imi
grantų Parodoje ir pamatė mūsų lietu
višką kampelį, neišėjo nusivylęs. Ben
drai paėmus, viskas išėjo gana gerai.
Lankytojai ilgai studijavo ir žiūrinėjo
žemėlapius, moksleiviai ir studentai
džiaugėsi "atradę" Lietuvą...
Norėčiau nuoširdžiai padėkoti visai
tai grupei žmonių, kurie bet kuo nors
.prisidėjo prie šitos parodos. Sunku bū:
tų išvardinti visų, ir bijau, kad ko nors
nepamirščiau, bet norėčiau padėkoti
visiems kurie prisidėjo darbu, transpor
tu, eksponatais, budėjimu, dalyvavimu,
geru žodžiu, patarimais ir kritika. Ypa
tingas ačiū jaunimui, kuris su dideliu
atsidavimu ir meile prisidėjo prie šios
parodos organizavimo ir pasiruošimo
darbų.

CRIANÇAS

kalbama lietuviškai
Av. Eulina, 99 v. Sta. Mam das 800 às 12 h.
das M 00 às 18500
Fone: 265-7590
Rua Quartim Barbosa, 6 •
B. do Limão

LAVRINHAS - LIETUVOS DIENA
Lavrinhas miestely, prie Cruzeiro, yra saleziečiu seminarija. Joje mokosi ir
Stasys Rimkevičius, visu pažįstamas
kaip Stasiukas — lietuvis. Nors jau čia
gimusiu tėvų sūnus, ne tik jaučiasi, o ir,
progai pasitaikius, reiškiasi, kaip lietu
vis. Kovo 4-tą, pavyzdžiui, pasiūlė ir iš
reikalavo, kad būtų laikomos šv. Kazi
miero Mišios ir būtų seminaristams pri
statytas mūsų šventasis; o birželio 14tą seminarijoj buvo švenčiama "Lietu
vos Diena". Per pamaldas dalyvaujant
São Paulo saleziečių provincijos vyres
niajam, buvo kalbama apie pavergtą ir
persekiojamą Lietuvą, o bendrą visų
"Maldą už Lietuvą" užvedė mūsų Stasiu
kas.

Dėkojam visoms-visiems už mūsų brolio A.A. ANTANO GAVĖNO^
palydėjimą į amžinybę malda ir už mums išreikštą užuojautą. Lai Vieš
pats gausiai jums atlygina!
Juozas, Vincas ir kun. Pranas Gavėnai

U. BUTRIMAVICIUS
ADVOCACIA

- GYDYTOJA

SENHORAS
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CIVIL Inventario, Despejo, etc.

COMERCIAL; Faiênca. Cobrança, etc

TRIBUTÁRIA: liwostobe Renda. ICM, IPI
Kus Barão de íguape, 212 • 4o and.s/45 • Liberdade Fone: 279-593 ?
Hodno das 900 às 11D0 e d» 1400 às 1800

Rua Campos Novos, 590 - V. Zdma - Hceário das 1900 às 2100

KALBAMA

LIETUVIŠKAI
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kūrėjas

IGNAS DUBAUSKAS
(Tąsa)

Pasibaigus karui su rusais (bolševikais),
i as Pėstininku Pulkas grjžo iš fronto po
ilsiui i Šančius (Kauno priemiestį). Bet
už keliu dienu Kauno batalionas buvo pa
siustas kovoti su plėšikais-bermontininkais (rusu generolo Avalow-Bermonto su
daryta iš rusu belaisviu, grįžtančių iš Vo
kietijos, vokiečių apginkluotų ir neva ei
nančių kovoti prieš bolševikus, armija,
bet faktiškai piešusiu Lietuvos kaimus).
Kauno batalionas pirmame mūšyje su
bermontininkais smarkiai nukentėjo. Ta
da buvo pasiustas j frontą l-as Pėstininkų
pulkas Pulkas nuvyko traukiniu ir išsikė
lė Baisogaloje. Puolė bermontininkus
prie Linkaičių ir juos smarkiai sudaužė.
Bermontininkai nustebo, kad lietuviai
mokėjo taip gerai pulti ir įtarė jų vadovy
bę esant anglų arba prancūzų. Iš Lenkai
čių pulkas traukė Radviliškio link. Ten
ėjo be perstojo jau septynias dienas mū
šis Ignas Dubauskas 15 vai. priėmė tele
fonogramą iš generalinio štabo Kaune,
adresuotą l-os Divizijos Vadui LADYGAI
su jsakymu atsitraukti nuo Radviliškio.
LADYGA sušaukė pulkų vadus, paskaitė
tą telefonogramą ir pasakė: "Paspaudžia-

Tėvynės Laisvės Kovų savanoris, IGNAS DUBAUSKAS,
nuoširdžiai dėkoja visoms ir visiems, kurie, jam švenčiant amžiaus 80metj, birželio 21 dieną jj prisiminė malda ir pagerbimo vaišėmis. Ypatin
ga padėka kun. Meč. Valiukevičiui ir kun. Pr. Gavėnui, atlaikiusiems as
meninės Rio lietuvių parapijos koplyčioj padėkos Mišias; darbščiom šei
mininkėm, ypač gi nenuilstančiai p. Uršulei Gaulienei, už paruoštas vai
šes, sveikintojams ir dainininkams, priminusiems gražias praėjusias die
nas ir tolimą Tėvynę, savan o rio-kūrėjo asmenį MUSŲ LIETUVOJ iškė
lusiam p. J.E. Petraičiui ir visiems kitiems tautiečiams. Vardan tos Lie
tuvos vienybė težydi.'

me ar trauksimės? ", Buvo nutarta "pa
spausti"; ir 18 vai. Radviliškis buvo pa
imtas. LADYGA gavo papeikimą už įsa
kymo nepildymą ir pagyrimą už Radviliš
kio paėmimą.
Įsimaišė Aliantų Komisija, kuri nutarė,
kad bermontininkams reikia leisti su vi
su karišku turtu (artilerija, amunicija,
gurguolėmis ir visais kitais ginklais) grįž
ti j Vokietiją, bet Lietuvos karininkas

Išėjęs iš policijos tarnybos, Dubauskas
išemigravo j Braziliją, j kurią atvyko
1929 metais.
São Paulo mieste, dirbdamas "Antarc
tica" bravore susipažino su Anele KO
VAITE iš Virbalio miesto ir ją vedė 1931
5.4 dieną. Iš jos susilaukė dviejų sūnų:
EDMUNDO, gim. 1934 metais, kuris bai
gė gimnaziją su brandos atestatu ir kari
ninkų kursus, išėjęs atsargos leitenanto
laipsniu. Šiuo metu jisai, baigęs teisiu fa
kultetą, yra savo pusbrolio Irvio PAULIUKONIO bendrininkas turizmo biure;
ir Igną, gimusį 1938 metais. Ignas Du
bauskas persikėlė su šeima į Rio miestą,
išmoko staliaus amatą ir dirbo iki išėji
mo į pensiją. Įsigijo namą, kuriame pp.
DUBAUSKAI davė prieglaudą daugeliui
"dipuku", atvykusiu 1946/47 metais į
Rio. Retas "dipukas" nepagyveno kiek
laiko p.p. Dubauskų bute, kol susirado
darbo ir butą arba išsikėlė į USA ar Ka
nadą. Ir šiaip lietuviams-turistams iš sve
tur p.p. Dubausku namas buvo visuomet
atdaras. Ponia Anelė mirė 1978 metais.
Sūnus Edmundas sukūrė gražią šeimą,
turi dvi dukteris ir sūnų, o Ignas Dubaus
kas II, gyvenąs Čikagoje, turi dukrelę Zi
tą ir sūnų Igną III.
Š.m. birželio 21 dieną Rio lietuvių ko
lonija pagerbė p. Dubauską - kovos už
Lietuvos laisvę veteraną, subuvimu lietu
viu koplyčios salėje, po Mišių, ir vaišė
mis. Linkime jam dar daug metų džiaug
tis gyvenimu ir savo įpėdinių meile.

ŠIMAUSKAS, kuris buvo tarnavęs caro
kariuomenėje ir paskui prancūzų, pareiš
kė, kad įeisiąs bermontininkams pasiimti
šautuvus, bet kad visa kita kariška me
džiaga turinti likti lietuviams. Po kiek
ginču Aliantų Komisija su tuo sutiko.
Tuom pasibaigė karas su bermontinin
kais. Iš Radviliškio l-as Pėstininkų Pul
kas nuvyko į Panevėžį ir Alytų. Dalis pul
ko liko Kėdainiuose, o iš ten per Jonavą
nuvyko j Ukmergę.
1921 m. žiemą Dubauskas buvo demo
bilizuotas ir grjžo į tėviškę.
Panorėjo stoti į Kauno Miesto Policiją,
bet pasirodė, kad jam trūko 1/2 cm.ūgio.
Jo buvęs viršininkas iš fronto, gen. ČAPLIKAS, nurodė, kad, kaip čia sakoma,
"ūgis nėra dokumentas" ir padėjo savanoriu i-kū rėjų i stoti j Kauno Policijos 3-ją
nuovadą eiliniu policininku. Po to Du
bauskas įstojo į Žemesniąją Policijos Mo
kyklą Rokišky ir ją baigęs buvo pakeltas
į vyresnius policininkus.
Iš lll-čios nuovados Dubauskas buvo
perkeltas j IV-tą nuovadą, ir vėliau į Vąją nuovadą. Iš ten jj perkėlė į kriminali
JEP.
nę policiją kaipo vyr. valdininką, o vėliau
(po atentato prieš Ministrą Pirmininką
Šiandien
Augustiną VOLDEMARĄ) buvo priko
Rusijos imperija
mandiruotas prie politinės policijos.Dar
LABIAU BIJO PLUKSNOS
bas ten jam nepatiko, nes dažnai buvo
naudojama provokacija, įveliant nekaltus NEGU ŠAUTUVO
žmones.
"Vytis", 1980 m. nr. 5.
į

Ignas Dubauskas su p. Anele ir vienu
iš vaikaičių
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LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

SVENTKELIONĖ ĮAPARECIDĄ
Šiemet lietuviai, latviai ir estai mini
40 metu nuo to laiko, kai Sovietų Sąjun
gos N.K.V.D. ir kariuomenės daliniai sui
minėjo tų tautų gyventojus, neišskirdami
amžiaus, lyties nei specialybės. Tie asme
nys buvo sugrūsti j gyvulinius vagonus ir
vežami j Kazakstano bei Sibiro tundras.
Si sukaktis buvo gan plačiai paminėta
visoj Brazilijoj, ypač gi S. Paule ir Rio de
Janeire. Norime ją paminėti ir Svč. Mari
jos šventovėj, Aparecidoj.
Šiemet norim padaryti ypatingą Šventkelionę j Aparecidą, kur stengsimės pa
tys daugiau suartėti su Dievu ir Svč. Dievo Motina, ir prašysime Aukščiausiojo
Nepriklausomybės Lietuvai, o musų mi- |
rusiems broliams-sesėms kankiniams am
žinos garbės.
Esame kviečiami šioje Sventkelionėje
dalyvauti ne tik Sanpauliečiai bei São
Paulo apylinkių lietuviai, o ir Rio de Ja
neiro lietuviai su asmeninės Rio lietuvių
parapijos klebonu, kun. M. Valiukevičium.
Sventkelionė bus liepos (julho) 19 d.
Mišios ir maldos už Lietuvą bus naujojoj
bazilikoj 11 vai.
Sanpauliečiai iš Praça da República Li- KOPLYČIA LITUANIKOJE
tuana išvažiuoja 6 vai. ryto.
Netrukus Lituanikoje bus pradėta
Reikia užsimokėti autobuso bilietą iki
statyti koplyčia. Koplyčios fundatorius
liepos (julho) 9 dienos.
yra kun. dr. Antanas Milius.
Sv. Juozapo Vyrų B-jos valdyba

PAKE-C1PA
m<*tUį
• Lietuvių Katalikių Moterų Drau
gija maloniai kviečia
visus į ŠV. ONOS PIETUS
liepos 26 d., 12 vai. Jaunimo Na
muose, V. Zelinoj.

PAGERBTI KRYŽIAUS STATYTOJAI

JUBILIEJUS PAS "KARIOKUS"

L.K.Sv. Juozapo Bendruomenės Val
dyba pagerbdama Lietuviško kryžiaus
Lituanikoje statytojus, birželio 17 die
ną suruošė vakarienę. Be valdybos, da
lyvavo visi savo darbu prie kryžiaus sta
tymo prisidėjusieji su šeimomis. Pra
džioje bendruomenės pirmininkas pa
sveikino visus ir padėkojo už atliktą
darbą. Visiems darbu prisidėjusiems:
Vincui Baniui, Augustui Zalubai, Vla
dui Zizui ir Jonui Jodeliui p. Angelina
Tatarüniené prisegė lietuviškus ženkliu
kus. P. Vincui Baniui, kuris buvo darbo
sumanytojas, atliko didžiąją dalį to gra
žaus darbo, ir apmokėjo visas išlaidas,
buvo įteiktas Vilniaus Universiteto Ju
biliejaus medalis. Laimingu supuolimu
tą dieną buvo p.p. Vinco ir Lucilos Ba
nių išvakarės 20-ties metų vestuvių su
kakties. Sukaktuvininkams buvo įteik
ta gėlių ir sugiedota ilgiausių metų. Vi
siems kryžiaus statytojams, ypatingai
p. Vincui Baniui, Šv. Juozapo Bendruo
menės Valdyba nuoširdžiai dėkoja-už
Lituanikos papuošimą šiuo labai gražiu
lietuvišku kryžiumi.
Kai Lietuvoje okupantas su bedieviš
ku įnirtimu naikina pakelių kryžius, jie
auga laisvam pasaulyje, kur tik yra lie
tuvių.

Danutė Si lie kai tė Jones
Savanorio kūrėjo — p. Igno Dubaus
pirmininkė
ko jubiliejus Rio de Janeire sutelkė bir
želio 21 prie senosios katedros esančion
lietuvių koplyčiom bei parapijos salėn
vietos lietuvius. Šventė, praėjusi pakilioj vimu, "mišrikavimu" bei kitom pramo
nuotaikoj, paliko visuose gerus įspūdžius. gom, gal iki šiol išviso mūsų kolonijoj
dar nebuvo.
Pati šventės aprašymo korespondencija
Plačiau apie šį reikšmingą įvykį para
dar kelionėj — ji bus patalpinta vėliau.
šys, manau, kas nors daugiau - iš vyrės
"GEGUŽINĖ" ELDORADE
niųjų ir net iš jaunimo.
Birželio 28, sekmadienį, įvyko įspū
dingai didingas lietuviškų organizacijų
subuvimas pp. JONO IR PAULOS RIM
ŠŲ vasarvietėj.
Dalyvavo virš dviejų šimtų, tarp vy
resniųjų ir jaunimo.
Gamtos šventovėje kun. Petras Urbaitis atlaikė šv. Petro ir Povilo Mišias, pri
mindamas metinę Popiežiaus dieną.Ben
dro visų dalyvių choro balsai didingai
aidėjo po plačią apylinkę.
Šeimininkai norėjo, kad, pirmoj vie
toj, jų namai būtų kunigo pašventinti.
Jono ir Paulos, ir kitų penkių Jonų,
dviejų Janinų ir dviejų Petrų vardinių
paminėjimas — kita prasminga iškylos
programos dalis.
Tokio susitikimo ir pabendravimo, ir
su tokiom puikiom vaišėm, ir dar gryba-

KVIETIMAS
Sąjungos-Alianęa Valdyba kviečia na
rius apsilankyti 1981 m. liepos 5 d. 17
vai. pasitarimui dėl Sąjungos Penkiasde
šimtmečio Paminėjimo.

Va I dy ba _____

MiŠlOS
Pirmojo liepos mėn. sekmadie
nio Mišios C. Verde bus už ANTA
NĄ GAVĖNĄ, Šv. Kazimiero pa
rapijos klebono kun. Prano Gave
no brolį. Mišias laikys pats klebo
nas. 16,15 vai. N. S. das Dores
bažnyčioje. Casaverdiečiai ir kiti
I tautiečiai prašomi dalyvauti.

