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Duokite laisvę arba mirtį!

ti jis sušuko “Duokite man
laisvę arba mirtį'

Liudnajai 40 metų sibirinių trėmimų sukakčiai paminėti

Sio garsaus šūkio žodžiai te
bėra populiarūs ir šiandien. Sa
vo darbais tą patį sako jaunieji
mūsų didvyriai. Jie yra senovės
karžygių palikuonys: laisvės
troškimas toks didelis, jų dvasia
nenugalima! Anksčiau ar vėliau
jų pastangos triumfuos — Lie
tuva ir vėl bus laisva’ Kas išma
tuos jų pasišventimą jų auką
savai tautai9'

AUDRIUS ŠARŪNAS
Gyvulinių vagonų ešalonai
pajudėjo | Rytus.
į nežinią,
i mirt|
Pravažiuojamais miš
kais nuaidėjo vaikų klyksmas
ir motinų skausmingos aima
nos
Kas jų ašaras, kas jų
skausmą išmatuos9!’ Girdėjusių
širdys ir dabar suvirpa, kai jų
mintyse vėl suskamba į pražūti
v vk.stančių žmonių šiurpą keiiantis aimanavimas nuaidėjęs
i letuvos miškais Ar kas kada
stengs pasverti tą nežmonišką,
dužiais negirdėtą nusikaltimą
pasaulinio masto tautžudys'e ' Ne vieno asmens, ne tūks-anėio žmonių nužudymas, bet
masinės pasaulio žudynės! Še
šios dešimtys milijonų nekaltų
žmonių kūnais nuklojo “darbo
žmonių rojaus’ ir tautų broly
bes šūkiais besidangstančių ti
ronų imperijos toli siekiančius
plotus Ji nuolat jieško Bra
žinskų dėl vieno žmogaus gyvy
bes praradimo komplikuotomis
aplinkybėmis
O kas teis tuos,
kurie palaidojo milijonus?!!
Šimtatūkstantinės pasmerk
tųjų kolonos slenka į rytus,
per tyrus
per neapgyventas
taigas
į nežinią
Jų tarpe
u lietuviai Ne kaip vergai, pa
sidavę likimui, bet žengia į mir
ti iškeltomis galvomis.
kaip
ryžtingi kovotojai dėl Lietuvos
ii pasaulio žmonių laisvės! Ka
lantos ir kitų liepsnose žuvusių
jų dvasia juose tebeviešpatauja.
Jų širdyse žėri tos pačios lieps
nos, kurios mėgino pasauliui at
verti akis Ir tos liepsnos neuž
ges tol. kol Lietuva nebus lais
va’
Galingi tironai, bet ir jų ga
lia ribota, jie gali sunaikinti kū
nus, bet negali užgniaužti lais
vės siekiančių idėjų, ryžtingų
didvyrių dvasios. Dvasia nesu
naikinama! Ateis laikas, ir ta
dvasia prasiverš pro durtuvus
ir raketas, pro KGB užtvaras, ir
Lietuva vėl pakils naujam gyve
nimui! Kaip anąsyk.
kai gimė
“Aušra” ir “Varpas”. .
Dar didesnis dvasinis atgimi
mas dabar: nebesuvaldomas nei

retežiais, nei grasinimais, nei
psichiatriniu ’gydymu”, nei.
mirties sprendimais.
Nežiū
rint didžiausio KGB sekimo
okupuotos Lietuvos “katakom
bose” išeina visa eilė pogrindžio
leidiniu. LKB Kronika”. “Rū
pintojėlis’Aušra” “Tiesos
Kelias’
Alma Mater
“Var
pas”
Aušrelė“Perspekty
vos’ “Pastogė
Vvtis” ir kt
Tie visi leidimai gimė naujų
jų laikų ’katakombose” ryžtin
gų jaunųjų didvyrių dėka. Jie
gerai žino, kad už šią drąsą jie
gali užmokėti savo gyvybe, bet
yra įsitikinę, kad savo tautai
gelbėti jokia auka negali būti
perdidelė: jų šūkis yra tas pats
kaip ir revoliucinio karo kovo
tojo Patricko Henry, kovojusio
už Amerikos išlaisvinimą iš ko* lonijinės britų “globos”. Pami
nėjęs, kad ir gyvybės auka nėra
perdidelė tautos laisvei iškovo-

O kad ir šių kraštu lietuviškojo jaunimo širdyse įsižiebtų
nors kibirkštėle Lietuvoje liku
sio jaunimo patriotizmo, kad
pajustų pareigą dirbti ir savai
tautai, ne tik sau.
Ar ir di
džioji birželio tragedija jums
nieko nepasako, jūsų širdžių ne
pajudina kažkam kilnesniam9'
Ten jaunimas kenčia ir miršta
už savo tautos reikalus, o čia
dauguma savo tautos kančioms
sumažinti nė piršto nenori pa
judinti.
Jaunime, susimąstvk'
L

L

Tėviškės Žiburiai

aPv^stas sunkvežimis latvių surengtoje demonstracijoje Toronte priminė

s sibirinius trėmimus iš Baltijos valstybių^
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ŽINIOS IŠ VYSKUPIJŲ
Andrių TUČKŲ, talkininkavusį su kurso
draugais kolūkyje prie Kėdainių, išsikvie
tė rektoriaus pareigas laikinai einąs uni
versiteto prorektorius mokslo reikalams
Br. SUDAVIČIUS. Atvykusį jaunuolį
prorektorius pasitiko žodžiais: "Tai ką,
esi tikintis?? Gal ir ant kaklo ką švento
nešioji? " - "O, ką? Blogai, kad aš ti
kintis? Tarybinė Konstitucija garantuo
ja sąžinės laisvą", - drąsiai atsako stu
dentas. "Sąžinės laisvės ieškok kur nori,
tik ne universitete", — arogantiškai taria
prorektorius SUDAVIČIUS. Čia pat A.
TUČKUI perskaitomas rektoriaus pasi
rašytas raštas, kuriame sakoma, jog už
veiksmus ir įsitikinimus, nesuderinamus
su tarybinio studento morale, už šmeiži
ŠIAULIAI. 1980 m. rugsėjo 10 d.
Šiaulių gimdymo namuose eilinio "pokal kiškų dokumentu pasirašinėjimą, už an
bio" metu du, pavardes neišdrįsę pasisa titarybiną veiklą, už "nepadoru" elgesį
SASNAUSKO ir TERLECKO teismo
kyti, saugumiečiai pusantros valandos
"auklėjo" ir ragino su jais bendradarbiau metu priimtas nutarimas pašalinti jį iš
ti šios įstaigos darbuotoją Dalią TAMU- universiteto. Suprasdamas, kas priiminė
ja visus nutarimus mūsų visuomenėje,A.
tytę.
Čekistus domino Eucharistijos bičiuliu TUČKUS paskambino į saugumą ir pa
veikla, teiravosi, ar pažįstanti šiauliečius prašė paaiškinti, už ką šalinamas iš uni
versiteto. Atsiliepęs jaun.lt. A. BIMBY
- M. JUREVIČIŲ, J. PETKEVIČIENĘ
RIS paaiškinti nesiryžo. Jis suvedė An
ir kaip juos charakterizuojanti.
Saugumiečiai rimtai patarė apsvarstyti driu su papui k. BALTINU. Pastarasis iš
savo gyvenimą ir padaryti reikiamas išva didžiai patvirtino: "Metam mes"'., t.y.
saugumas, bet vis tik turėjo tiek "politi
das. Jų nuomone, Dalia TAMUTYTÉ
bendrauja su labai blogais žmonėmis.Če- nės išminties", kad prie šalinimo moty
vų nepriskaičiavo religinių jaunuolio įsi
kistai pareiškė, jog reikia pažinti visus
žmones, galinčius ateityje šaudyti jiems tikinimu. Papulk. BALTINAS pažadėjo
į nugaras. Be to, grasino neleisią aplanky-' kleisti" studijuoti psichologiją kitais
ti ušienyje gyvenančius gimines, o darbe metais, jei jis nutrauksiąs visas veiklas ir
pasistengs sudaryti kliūčių; kartu primi mesiąs dEaugystes su nacionalistais.
nė, kad nedrįstu skelbti šio "pokalbio",
JOSVAINIAI (Kėdainių raj.). 1980
kad nesužinotų Vatikano radijas...
m. vasario 28 d. popietiniu laiku, buvo
Sekančiomis dienomis panašius "po
kalbius" turėjo buvusi Dalios bendradar laidojama senelė Mikalina VASYLIENÉ.
Josvainiu vid. mokyklos mokinėms Ro
bė N. RADAVIČIŪTĖ.
mai BERNOTAVIČIUTEI (IIo kl.) auk
lėtoja- ABUKAUSKIENÉ, Vb kl. Lili
TARYBINĖJE MOKYKLOJE
janai ŠILKAITYTEI (auklėtoja KUDAVIČIENĖ) ir Va kl. Genutei BRIGYTEI
VILNIUS. 1980 m. spalio 3 d. VVU
Istorijos fak. psichologijos spec. I k.stud. (auklėtoja KAMINSKIENĖ) sumažino

GIRDŽIAI (Jurbarko raj.) Girdžių
apyl. Vyk. komitetas š.m. rugpjūčio mėn .
27 d. parašė raštą Girdžiu parapijos kle
bonui kun. V. ŠAUKLIUI:
"Yra žinoma, kad nepilnamečiai vai
kai patarnauja pas jus Mišioms, gieda
chore, dalyvauja kitose apeigose; net bu
vo organizuotos ekskursijos, kur taip pat
dalyvavo apeigose. Buvo dėstoma tikyba.
Įspėjame Jus, kad ateityje tokie dalykai
nepasikartotu, kaip tai prieštarauja Lie
tuvos TSR AT Prezidiumo 1976 m. lie
pos 28 d. įsaku Nr. IX.748 patvirtintiems
Religiniu susivienijimu nuostatams". Pa
sirašė komiteto pirm. D. BOSIENÉ.
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Temos lietuvių
katalikų
šviesuomenės
dėmesiui
1. Religinė laisvė — laidas
tautų santarvei ir taikai.
2. Tautinė kultūra — kiek
vienos tautos gyvybės ir nepri
klausomybės pagrindas.
3. Kultūra — tautos vienybės
pagrindas.
4. Bažnyčios ir valstybės
uždaviniai
tarptautinėje
plotmėje.
5. Bažnyčios ir valstybės
bendradarbiavimo
reikšmė
valstybei ir tarptautinei bend
ruomenei.
6. Pasaulio lietuvių katalikų
uždaviniai savo kenčiančiai
tautai.
7. Etninės grupės, jų reikš
mė ir padėtis valstybėje ir Baž
nyčioje.
Šios temos buvo dr. Juozo
Meškausko pasiūlytos Pasau
lio lietuvių katalikų bendrijos
posėdyje kaip pasirengimas
švęsti Šv. Kazimiero 500 metų,
mirties jubiliejų 1984 metais.
Jų tikslas yra tas, kad mes,
sekdami Šv. Kazimieru,
aktyviai jungtumės į mūsų lai
ko krikščioniškų uždavinių
tyrinėjimą, o ne vien sektume
praeitų laikų sprendimus,
kurie šiandien nėra aktualūs.
elgesio pažymi iki nepatenkinamo tik
dėl to, kad dalyvavo laidotuvių pamal
dose ir giedojo religines giesmes.

BIRŽAI. 1980 m. rugpjūčio 27 d. .
Biržų II vid. mokyklos direktorius KON
RADAS koridoriuje sulaikė Villa kl.
mok. Virginijų MEŠKAUSKĄ ir nusive
dė pasikalbėti. Direktorius pradėjo mo
kinį barti, kam jis nešiojąs ant kaklo
kryželį, be to, teiravosi, iš kur jį gavęs?
Virginijus paaiškino, kad kryželį rado
pamestą ir dabar iš pagarbos jį nešiojąs.
Direktorius, nieko nesakydamas, nuplė
šė kryželį nuo mokinio kaklo ir iki šiol
jo negrąžina.
ŠIUPYLIAHŠiaulių raj.). 1980 m.
birželio 18 d. Šiupyliuose buvo švenčia
mi šv. Antano atlaidai. Mergaitėms ren
giantis procesijos drabužiais, prisistatė
komjaunimo sekretorė Vida PILIBAI
TĖ ir pradėjo mergaites terorizuoti:"Ne
drįskite rengtis. Jei apsirengsite, plėšte
nuplėšiu drabužius." — plyšojo PILIBAI
TĖ. Atėjęs kun. Antanas YLIUS paprašė
Vidą PILIBAITĘ apleisti šventorių-
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40-ji SUKAKTIS LONDONE
LIETUVOS TRISPALVĖ PARLAMENTO

RŪMUOSE.

D. BRITANIJOS' PARLAMENTO
ATSTOVAI PASMERKĖ SOVIETÇ
ŽIAURUMUS BALTIJOS
RESPUBLIKOSE IR PAREIŠKĖ
LIETUVIŲ, LATVIŲ IR ESTŲ
TAUTOMS (SOLIDARUMĄ

Birželio 15 d. 6.30 vai. vak. Didžioje po
sėdžių salėje, Parlamento rūmuose, at
stovo Teddy Taylor kvietimu susirinko per
300 anglių ir Rytų europiečių prisiminti
So\ Sąjungos įvykdytą Baltijos valstybių
užgrobimą r Estijos. Latvijos bei L'.etuvos
p; it’CJ!. genocidą
pi t pTezr.uu.mo stalo stovėjo gedulo
kaspinais perjuostos Lietuvos, Latvijos ir
Estijos tautinės vėliavos. Prezidiume vie
tas užėmė susirinkimo pirmininkas, Bri
tanijos parlamento atstovas Teddy Tay
lor ir kalbėtojai: dr. I. Spilners, Pasaulio
Baltų konferencijos pirmininkas, Parla
mento atstovą'! Sir Bernard Braine ir L.
G. Thorne, Lordų rūmų atstovas lordas
Chelwood, žinomas rusų disidentas Vladi
miras Bukovskis, Keston koledžo bend
radarbė Marite Saipiets ir Eurcpian Liai
son grupės pirm. R. Mareetic.
Rytų europiečių organizacijos ELG pir
mininkas R. Mareetic (jugoslavas) pir
miausiai paaiškino šios dienos reikšmę
ir organizacijos, kuri ruošė šį minėjimą,
tikslus. Jis pasakė, kad šioje organizaci
joje atstovaujami šie kraštai; Albanija,
Bulgarija, Baltarusija, Čekoslovakija, Es
tija, Gruzija, Vengrija, Latvija, Lietuva,
Latvija, Rumunija, Rusija, Ukraina ir
Jugoslavija. Šio susirinkimo tikslas yra
pareikšti Baltijos tautoms (Lietuvai, Lat
vijai ir Estijai) solidarumą ir moralinę
paramą. Tos tautos kenčia Sovietų oku
pacijos žiaurumus nuo to laiko, kai jos
buvo užgroibtos ir prievarta įjungtos į
Sov. Sąjungą 1940 metais. Prieš 40 metų,
t.y. 1941 m. birželio mėn. Sov. Sąjunga iš
trėmė iš tų kraštų tūkstančius gyventojų
moterų, vyrų, vaikų, senių ir jaunų žmo
nių.
■'
R. ^Mareetic padėkojo parlamento atsto
vui T. Taylor už šio susirinkimo globą ir
sutikimą jam pirmininkauti.
Teddy Taylor, būdamas Škotijos atsto
vu, gerai pažįsta Rytų Europos tautų prob
lemas ir todėl mielai stoja ginti pavergtas
tautas. Jis pažymėjo, kad labai yra svar
bu neužmiršti tų nusikaltimų, kuriuos pa
darė 1939-40 metais Sov. Sąjunga susita
rusi su nacių Vokietija, ir taip pat prisi
minti to susitaiimo aukas, ištremtuosius
į nežinią tūkstančius nekaltų žmonių, iš
kurių tik nežymi dalis grįžo į tėvynę. Jis
paprašė dr. I. Spilnerį, latvių atvykusį iš
JAV, papasakoti apie įvyktus Baltijos
kraštuose prieš 40 metų.
Nors mums, lietuviams, tie įvykiai yra
gerai žinomi, nes juos patys pergyvenome,
ar apie juos skaitėme savo spaudoje bei
knygose. — daugeliui anglų ir kitataučių,
kurie buvo susirinkę salėje, tas pasakoji
mas atidarė akis. Pabaigoje dr. Spilners
pasakė apie dabartinlį rezistencinį sąjūdį
Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje, ir pami
nėjo disidentus, kurie pastaruoju laiku
buvo nuteisti sunkiomis bausmėmis.

LAISVĖS KOVŲ paminklas ir
NEŽINOMO KAREIVIO kapas XX-tę
amžiaus barbarų išniekintas ir su
griautas .
pažįsta Baltijos
kraštus iš prieškarinių laikų. Jis pasakė,
kad tų kraštų užmiršimas būtų paskatini
mas tarptautiniams nusikaltėliams. Todėl
Lietuvą, Latviją ir Estiją reikia atsiminti
ir priminti jų likimą kitiems. Tos valsty
bės buvo Ribbentropo-Molotovo pakto au
kos. Prieš 40 metų Baltijos tautos pergy
veno žiaurias Sovietų deportacijas
Po
to sekė nacių persekiojimai tuose kraštuo
se. O prieš karą Lietuva, Latvija ir Estija
buvo pavyzdingos demokratinės valstybes
su puikiai tvarkomu krašto ūkiu. Tautos
su skirtingomis tradicijomis ir savita
kultūra.
Sir Bernard pabrėžė, kad D. Britanija,
Sir Bernard Braine

kaip ir JAV, niekad nepripažino ir niekad
nepripažins tų kraštų įsijungimą į Sov
Sąjungą. „Tie, kurie priešinasi nepaken

čiamam režimui anoje pusėje geležinės už
dangos, kartu kovoja už mūsų laisvę“,
pasakė britų parlamento atstovas. Melas
gal užvaldė pasaulį, kaip sakė 1972 m
Solženicynas, bet ne per mane.
Labai svarbūs įvykiai vyksta pasaulyje
šiuo metu. įvykiai Lenkijoje — tai voties
aušra. Darbininkų laisvos profesinės są
jungos reikalauja laisvės. Jie siekia lais
vės, kad galėtų pasisakyti dėl pagrindinių
žmogaus reikalavimų. To reikalauja ne
tik darbininkai, bet net kai kurie Lenki
jos komunistų partijos vadai. Tas fenome
nas yra viltis visoms pavergtoms tautoms,
nes nieko panašaus nėra buvę nuo pat
Rusijos revoliucijos laikų. Tas suteikia

Auka prisidėk prie lietuviškos
spaudos išlaikymo!
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vilčių, kad permaina ateis be karo ir be
kraujo praliejimo.
V. Bukovskis prisipažino, kad jis nepri
simena Baltijos gyventojų deportacijų, nes
jis gimė porą metų po tų šiurpių įvykių.
Bet 1960-taisiais metais jam teko susitik
ti darbo stovykloje su Baltijos kraštų lais
vės kovotojais, kurie yra žinomi kaip di
sidentai ir šiandien. V. Bukovškis apgai
lestavo, kad jo tautiečiai tokiu žiauriu bū
du pasireiškė Rytų Europos kraštuose ir
padarė gėdą visai rusų tautai, kuri taip
pat neša komunistinės diktatūros naštą,
..Mūsų pareiga tuos nusikaltimus kuo pla
čiau garsinti,“ — pasakė V. Bukovskis.
L. G. Thorne yra jaunesnės kartos paramentaras, neseniai dėvėjęs kario unifor
mą .lis kalbėjo apie Sov. Sąjungos grėsmę
laisvajam pasauliui ir apie reikalą pasi
ruošti ginti savo krašto laisvę. Šiame rei
kale tam tikrą vaidmenį turėtų suvaidinti
ir Rytų europiečiai, gyveną šiuo metu D.
Britanijoje.
Marite Sapiets kalbėjo apie deportacijų
metų nukentėjusius dvasiškius ir religi
nių bei labdaros organizacijų narius. Jai
šiuo metu tenka dirbti organizacijoje, ku
ri tyrinėja religijos padėtį komunistiniuo
se kraštuose. Ji pasakė, kad neatsižvel
giant ką komunistai kalba apie religijos
laisvę, tikinčiųjų persekiojimas Sov. Są
jungoje yra pasiekęs neįtikėtiną laipsnį.
'Kaip pavyzdį ji nurodė 'įvykį Lietuvoje,
kur jauna lietuvaitė Jadvyga Stanelytė
neseniai buvo nuteista trim metams darbo
stovyklos už religinės eisenos organizavi
mą. Ar gali kasnors patikėti, kad tokie
dalykai vyksta pasaulyje XX amžiuje?
Lordas Chelwood, neseniai parašęs kny
gą ,,Gremlin's dilema", yra tarptautinės
politikos žinovas, nemažai studijavęs ir
Baltijos kraštų problemą. Jis buvo pasku
tinis kalbėtojas šiame istoriniame susirin
kime, kokio Britanijos parlamento rūmuo
se dar niekad nėra buvę. Jis pareiškė savo
nuomonę, kas daryti, kad netilk pašalinus
pavojų laisvajam pasauliui, bet kad ir Ry
tų Europos tautoms būtų perspektyvos at
gauti laisvę.
Tam tikslui pasiekti, Vakarai turi būti
vieningi. Vakarai turi tustabdyti techno
logijos, kuri reikalinga Sov. Sąjungos ka
ro pramonei, eksportą. Reikia atkreipti
dėmesĮį į komunistinių kraštų jaunąją kar
tą, kuriai nusibodo jiems peršama ideolo
gija. Reikia taip pat atkreipti dėmesį į
pavergtųjų tautų gyventojų 'Pergyveni
mus, apie kuriuos kai kas šiandien išgirdo
pirmą kartą. Reikia taip pat neužmiršti,
kad laisvė ir nepriklausomybė yra kiek
vieno žmogaus prigimtinė teisė.
Pirmininkaujantis .perskaitė Europos
parlamento kelių atstovų telegramą, ku
rioje jie pažadėjo iškelti Baltijos valsty
bių klausimą Strazburge.
Pasibaigus turiningoms ir viltis suke
liančioms kalboms, kalbėtojai atsakė į ke
lis klausimus, o pirmininkaujantis padėko
jo visiems kalbėtojams.
Tautiniais rūbais pasipuošusios lietu
vaitės išdalino susirinkimo dalyviams nau
ją knygutę „Frozen Inferno", kurioje jau
na lietuvaitė aprašė savo šiurpius pergy
venimus Sibiro tremtyje. Šios dienos su
sirinkimo dalyviai buvo raginami visuo
met juos prisiminti.

EUROPOS LIETUVIS
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EKSPONATAI MŪSŲ KOLONIJOS
MUZIEJUI—ARCHYVUI
Sumanymas organizuoti Brazilijos
lietuviu kolonijos Muziejų ir Archyvu
buvo labai palankiai sutiktas visu dabar
veikiančiu lietuvišku organizacijų ir pa
vieniu asmenų. Tokį muziejų ir archyvu
jau turi iš seniau Argentinos lietuviu
kolonija. Grupė iniciatorių, kuri ryžosi
organizuoti tokį muziejų musų koloni
joje, šj reikalą pavedė Brazilijos Lietu
viu Bendruomenė valdybai. BLB valdy
ba šioje srityje jau dirba. Bet kad šis
darbas būtų vispusiškai sėkmingas rei
kalinga parama visu musu kolonijos lie
tuviu, kurie prisidėtų prie eksponatu

parinkimo ir jų perdavimo tokio muzie
jaus vadovybei, kuri, be abejo, bus su
daryta, kai išsispręs patalpų reikalas.
Eksponatai tokiam muziejui ir archy
vui šiuo metu randasi lietuviškų organi
zacijų ir pavienių asmenų žinioje, ypa
tingai pastarųjų, kurie praeityje dirbo
buvusiose mūsų kolonijos organizacijo
se. Eksponatai tokiam muziejui ir archy
vui tinka lietuviškų laikraščių komplek
tai ar atskiri svarbesnieji pavieniai nu
meriai, kolonijoje spausdintos knygos,
žurnalai, kalendoriai, įvairiu parengimu
programos ir visokie kiti spausdintai.
Taip pat lietuviu menininkų paveikslai,
įvairus meno dirbiniai ir visa kita, kas
vaizduoja musu kolonijos kultūrinį gy
venimą. Tiktų taip pat, ypatingai buvu

O IDIOMA LITUANO

siu lietuviškų organizacijų protokolų
knygos, įvairus raštai, fotografijos, ženk
lai, narių knygutės ir kt.
Be aukščiau paminėtu dalykų butu
brangūs muziejui eksponatai tai buvu
sios Sporto S-gos "Lituania" laimėtos
taurės, kurios, kiek žinau, dabar randa
si Liet. S-gos "Aliança žinioje. Čia dar
norėčiau priminti du labai gražius ir
vertingus eksponatus, tai buvusios Bra
zilijos Lietuviu Jaunimo S-gos "Viltis"
ir mok. Ed. Pažėros, dar prieš karą, su
organizuotų lietuvių skautų vėliavos.
Kur tos vėliavos yra, pas ką jos randasi,
neturiu žinių. Bet jei kas iš lietuvių jas
turėtu dar nesunaikintas, tai būtinai tu
rėtu perduoti jas tokiam muziejui.
Didelės reikšmės tokiam muziejui tu
rėtu lietuviškos kultūrinės veiklos nuotraukos-fotografijos buvusiųjų ir esamų
lietuvių organizacijų valdybų, suvažiavi
mų, visuotinų narių susirinkimų ir ben
drai tokių, kuriose atsispindi buvusioji
ir esamoji lietuviška kultūrinė veikla.
Tokių nuotraukų ir kitų eksponatams
tinkančių dalykų daugiausia turi atskiri
asmenys, kurie turėtų prie šio darbo pri
sidėti.
Dar nėra išspręstas muziejaus patalpų
reikalas. Dabartinis Lietuvių S-gos Bra
zilijoje "Aliança" pirmininkas Aleksan
dras Bumblis, kiek teko girdėti, turi su
manymą pasiūlyti tokiam muziejui Dr.
J. Basanavičiaus vardo rūmu patalpas,
tai yra jų dalį, neužimant salės, kuri ir
toliau galėtu būti naudojama lietuviš
kiems kultūriniams reikalams. Jei tam
sumanymui pritartu tos organizacijos
nariai, tai butu labai gražus gestas iš
Liet. S-gos "Aliança" pusės, kad įgalin
tų lietuviu kolonijos muziejų galutinai
suorganizuoti.
Umorizmo antisovietico in Lituania ,

(lAntisovietis humoriamas 'Lietuvoje)
Vinco Mincevičiaus surinkti anekdotai
italų kalba, 136 psl. knygelė, išleista Tylos
bažnyčios komisijos rūpesčiais Ufbani.ioje, Pesaro, Italija, 1981 m. sausio men.
Ši knyge’ė yra jau septintoji tos pat lei
dyklos išleista italų kalba lietuviškomis
temomis. Anksčiau išleistos knygelės jau
yra išparduotos. Tai: Kankinamoji Lietu
va, Persekiojimo kronika, Sibiras — lie
tuvių tautos kapinynas, I ir II dalis, Baž
nyčia, audroje ir Lietuvio
v kankinio dainos,

Os lituanos, ao contrário do que muitos pensam, não são eslavos nem tão pouco germânicos.
Eles possuem uma língua própria, antiquíssima, rica no seu vocabulário e muito sonora. Esta
língua enquadra-se no ramo báltico de línguas indo-europeias
RAŠYKITE SAVO MIRUSIUS
O lituano é uma das mais antigas línguas faladas no mundo contemporâneo. O povo da Litu ARTIMUOSIUS į MŪSŲ LIETUVOS
ânia, graças às condições histórico-geográficas, aliadas ao seu espirito conservador, preservou pa
S1ÀUSTUVÉS FUNDATORIUS.
ra a ciência o mais precioso monumento linguístico. Além do dual, conhecido dos gregos, o lituano conservou uma declinação com dez casos: nominativo, vocativo, genitivo, dativo, acusativo, T. o būdu prasmingai įvertinsite jų
ablativo, locativo, e mais tres casos, formados mediante sufixos, para indicar o movimento (ati _Į_ ATMINIMĄ
vo e passivo), a direção e o fim. Uma assombrosa prodigalidade em sufixos e prefixos, capacita
um lituano de dar aÈualquer vergo mais de vinte significações e sentidos diferentes.
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Atsiprašom, kad, sugedus mu
sų IBM composer, turėjom rašy
ti paprasta mašinėle,

J' NO PAUKŠČIO 80-TOJO
Hw'ADISNIO PROGA
Kartų kalbėjau su vienu
žr.o Tum, kurs labai skundėsi
savo motina, kuri senatvėje
•asidarė labai keista ir įky
ri. >andžiau jam išaiškinti,
Kad nė vienas iš musų negalim

PADĖKA
Širdingu padėką reiškiu visiems dalyvavusiems mano
sukaktuvių "churraske” Lituanikoje, už sveikinimus ir
dovanas, Tėv. Pr. Gavėnui už aukotas mišias, p, Vytau
tui ir Donai ir šeimininkėms p* Angelikai, uošvei Onai
ir Tetai Teklei už "churrasco” ir valgių pagaminimų*
Visiems lietuviukas Ač£u!

Jonas Tatarunas

visi jų pasiges. Prie šių pa^
ponija, Chile ir, penkta, Lie
starųjų priklauso JONAS PAUKŠ
tuva, kas liudija musų koloni
TYS, kurs šiomis dienomis šven jos prestižą.
čia savo aštuoniasdešimtąjį
Lietuviai dalyvaus su savo
gimtadienį.
futbolo komanda, kuri neseniai
Paukštys išaugino šeimų, bu
Vi Imigrantų Olimpiadoje lai
vo aktyvus liet iviškoje ben
mėjo garbingą trečią vietą ir
druomenėje, eilę metų buvo
bronzo medalį. Varžybos dėl
Švento Juozapo Vyrų Brolijos
"III Taça das Nações” įvyks di
džiuliam municipaliniam stadio
primininku. Šiandien nors jau
aštuoniasdešimties metų naštos
ne, Lauro Gomes de Almeida, ku
ris randasi S. Caetano do Sul,
slegiamas, dar stiprus, tyliai
gyvena gyvenimo saulėleidį.
Vila Santa Maria baire.
Šokių vienetai Nemunas ir Rū
Taip tyliai, ne tik sekmadienį,
bet ir šiokiomis dienomis at
telė dalyvaus šventės atidary
eina į Vila Zelinos bažnyčią,
me, kuris įvyks rugsėjo 2 die
išklauso mišias, kartais važiuo ną (sekmadienį) 9,00 vai. ryto,
ja aplankyti dukters į interijo- Gimnasio Santa Maria Salėje,R.
rą. Paskaitęs laikraštį, kad
Cavalheiro Giuliano, 1.301,
kas nors iš pažįstamų serga,ei Bairro Olímpico, Vila Santa
na aplankyti, nuneša medaus,pa Maria.
sėdi valandėlę. Švenčių proga
Kviečiam visus, kurie norė
apdovanoja draugus savo darže
tų dalyvauti šiose šventėse,
ypač jaunimą ir sportininkus,
užaugintais krienais. Išgirdęs
apie kokį lietuvišką projektą,
kad musų "torcida” ir vėl ga
užeina į klebonijų, pareiškia
lėtų paskatinti musų žaidėjus
futbolo rungtynėse ir prestisavo nuomonę.
Vieną dieną, kai Viešpats pa žuoti musų šokėjus.
pasirinkti savo senatvės. Jei
Visa programa ir vietos pla
gu galėtume pasirinkti, tikriau šauks savo ištikimą tarną, mu
sų kolonija liks neturtingesnė. nas bus paskelbti ateinančiam
siai pasirinktume tokių, kuri
"Musų Lietuvos" numeryje.
Sveikinam Joną Paukštį šio
butų ne tik mums, bet ir visiems
malo-L, Nors žmogus dėlto yra
gražaus jubilėjaus proga.
J. Tatarunas
visiškai nekaltas, kad jis sen
Telaiko jį Dievas sveiką ir
BLB-nės Valdybos Pirmininkas
damas vaikėja, darosi įkyrus,
gyvą dar visą eilę metų savųjų
bet ir be savo kaltės jis daro—
ir visų musų džiaugsmui.
si artimiesiems sunki našta.
Vila Zeliniečių vardu
Jis nesuranda ką veikti, nori
LIGONIŲ DIENA
Dėdė Juozas
viską "kaip seniau” sutvarkyti,
Praeitą sekmadienį Brazilijo♦
nepatenkintas nė savim nė ki
je buvo atminti mūsų broliai IR VĖL LIETUVIŲ PASIRODYMAS
tais visus bara, kritikuoja ir
sesės ligoniai.
1.1.
Po sėkmingo musų sportininkų
Rūpindamiesi ligoniais, juos
Tašiau yra ir kito tipo senų
pasirodymo VI Imigrantų Olimpi lankydami ar sušelpdami medžią
žmonių. Jie jaučia savo mažėjan
adoj ir mūsų šokėjų Kultūrinėje giniai, neužmirškime jų dvasi
čias jėgas, supranta, kad jau
Parodoje, jie ir vėl kviečiami nių reikalų.
nebe tie kur buvo, kad ne jiem
per Brazilijos Lietuvių Bendruo
Daug kas miršta be jokios
gyvenimų tvarkyti, kad savo jau
menę, šį kartą dalyvauti S.Cae- dvasinės pagalbos.
atliko. Šie moka surasti sau
tano do Sul miesto 104 metų įAtsiminkime Popiežiaus pa
užsiėmimų, kuris kitiems nekliūsteigimo šventėse.
vyzdį. Jis prieš sunkią ir
va, kuris daro juos kitiems sim
J šias sukaktuvines šventes
skubią operaciją atliko išpa
patiškus, ir vis mato, kad kai
kviečiamos tik penkios koloni žintį ir prašė ir gavo ligonių
jie pasitrauks, paliks spraga,
jos - Italija, Portugalija, Ja patepimą.
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MOŠŲ ŽINIOS
IS RIO DE JANEIRO

Rio de Janeiro lietuvią kolo
nija susirinko š. mén. 21 die
ną savo koplyčioje, pasimelsti
už Lietuvą, prisiminti prieš
40 metą prasidėjusius masinius
lietuvią išvežimus į Sibirą,^
taip pat pagerbti savanorį kurėją, 80 metą p* Igną Dubaus
ku
Mišios buvo koncelebruotos
kun. Mečislovo Valiukevičiaus,
parapijos klebono, i ■* svečio iš
São Paulo, kun. Prano Gavėno,
SDB. Kunigas Gavėnas šiuo metu
yra Brazilijos Liėtuvią Bendruo
menės Tarybos Pirmininkas*
Pasimelsta taip pat už a. a.
PETRONĮ, jo artimąją prašymu*
Po Mišią kolonija susirinko
parapijos salėje, kur įvyko ci
vilinis aktas. Kun. Gavėnas iš
kėlė p. Igno Dubausko asmenybę
ir p. Ernestas Petraitis primi
nė, kad, be aną laiką kūrėjąsavanoriu» butą ir savanoriu
1941 metais, kai prasidėjo vokiečią-rusą karas. Viena iš
pirmąją auką buvo p. 0P0 sū
nūs, ponios Gražinos Beleckie
nės brolis, kuris pirmą karo
dieną, kovodamas su bolševi
kais, žuvo Kauno miesto gatvė
je*
Pasistiprinus iš suneštą val
gią ir gėrimą "jaunimas” padai
navo visą eilę gražią lietuviš
ką, o vėliau ir vietinią dainą,
JEP.
Iš Amerikos p. Bronius Auš
rotas, kuris keliauja su žmo
na Veronika, naudodamasis va
saros oru, pranešė, kad atvy
kęs į Vancouver’į> Kanadoje,
ten nerado p* Petro BARONO,ku
ris, po dvieją vėžio ligos operaciją, išvyko į Europą po
ilsio. Iš Vancouver!o p. Auš
rotas vyksta į Toronto, o vė
liau sustos pas suną JAV ry
tuose. Linkime senam musą ko
lonijos rėmėjui gražiai pra
leisti savo "atostogas".

JEP.
SPAUDOS VAJUS

>.

P. Juzė Taleikienė, iš Moi
nho Velho, spaustuvės mašinai
apmokėti aukojo Cr. 1*006,00.
Jai nuoširdžiai dėkoja ML ad
ministracija.

NAUJI ML SKAITYTOJAI

Bronė Seselgis «■ V. Anastá
cio (surado Flavijus Bacevi
čius)
Alberto Plenckauskas - Sta,
Terezinha.

U2SI MOKĖJO PR ENUMERATE
Nijolė Zaikauskas - Gr.1,000
Bronė Seselgis
1.000
Alberto Plenckauskas
1.000
Pranas Griškonis 750
Albinas B udrevičius
1.000
Algirdas Idika (už
9 mėnesius)
800

DĖMESĮ O!
D Í O S 1 u
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PABRANGO pastas
Nuo liepos 1 d, vėl pakilo
pašto tarifos. Laikraščio iš
siuntinėjimas pabrango net 50
nuošimčią. ML administracija
yra priversta pakelti ir laik
raščio prenumeratą nors kad ir
tik beveik simboliniu pakėlimu.
Anksčiau metinė ML prenumerata
buvo Cr. 750; nuo liepos 1 d.
yra Cr. 1.000. - Musą savait
raščiui palaikyti yra, aišku,
reikalinga parama ir iš šalies.
Tad dėkojam visiems - organiza
cijoms ir pavieniams asmenims už betkokią paramą vieninteliam
musą laikraščiui Brazilijoj.
(ML administracija).

MOTELI M S

LIETUVIŲ KATALIKIŲ MOTERŲ
DRAUGIJA
kviečia savo nares susirinkiman, kuris įvyks šio mėn. 12
dieną, sekmadienį, 4-tą valan
dą po pietą.
LKM Draugijos pirmininkė
Danutė

Naujas Lietuvių
Enciklopedijos
papildymų tomas?
JAV LB kultūros taryba, pir
mininkaujama Ingridos Bublie
nės, ir “Lietuvių Enciklopedi
jos” leidėjas J. Kapočius išsiun
tinėjo spaudai pranešimą apie
planuojamą naują LE papildy
mų tomą. Esą nuo pirmojo pa
pildymų tomo, išleisto 1969 m.,
praėjo tuzinas metų, atsirado
daug naujų* dalykų lietuvių gy
venime, kuriuos reikėtų įglausti L. Enciklopedijon. Taip daro
visos didžiosios enciklopedijos.
To reikalauja kultūriniai lietu
viu tautos interesai.
Deja, užsimoti tokiam darbui
neįmanoma be plačios visuome
nės paramos. Reikėtų bent 3000
prenumeratorių, kad numato
mas papildymų tomas galėtų
būti išleistas ir kainuotų $20 —
$25. Dėlto minėti atsišaukimo
autoriai kviečia visus suintere
suotus šiuo užmoju iš anksto
užsisakyti numatomą papildy
mų tomą, nesiunčiant pinigų,
šiuo adresu: Lithuanian Ency
clopedia Press, P. O. Box 95,
So. Boston, Mass. 02127, USA.
Atsišaukime pranešama, kad
dar galima gauti visus LE to
mus už $366.00, o “Encyclope
dia Lituanica” — už $125.

JUBILIEJAUS KOMITETAS

Liepos 1 d. šv. Juozapo p-jos
klebonijoj susirinko 12 lietu
višką organizaciją atstovą tiks
lu suruošti jubilėjinę šventą
prel. Pijui Ragažinskui, žieme*
mininčiam auksinį kunigystės j ubilėją.
Iškilmią diena ir programa
bus paskelbta vėliau, ją tiks
liau aptarąs.

KERMOŠIUS WOKOJ
Liepos 4, šeštadienį, šv.Ka
zimiero p-jos patalpose vyko
"festas juninas” pabaiga, su
kermošium, kurį suruošė ir pra
vedė apylinkės vietiniai gyven
tojai. Jis surinko nemažai fan
tą ir pravedė visą propagandą.
Todėl šeštadienio vakarą, nors
dangus grūmojo lietumi ir buvo
gana šalta, prisirinko daug
žmonią - daugiau negu buvo nu
matyta. Ir, atrodo, visi liko
patenkinti - tiek rengėjai,
kiek lankytojai.
SUSITIKIMAS CASA VERDE
Sekmadienį po piet N.S. das
Dores bažnyčioj, Casa Verdėj,
kun. Pr. Gavėnas atlaikė Mi
šias už neseniai mirusį broli
Antaną Gavėną, dalyvaujant asaverdiečiui broliui Juozui,ki
tiems giminėms, casaverdiečiams ir net iš tolimesnią apylinkią susirinkusiems tauti čiams. Gavėnai ypač dėkingi
choristams, kurią lietuviškos
giesmės maloniai aidėjo skam
bioj Casa Verdės bažnyčioj.
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CAMPINAS

Stasys Vancevičius

DIDELIS LIETUVIUI SUBUVIMAS
PP. RIMŠŲ DVARO PARKE
Siu metu birželio 28 dieną įvyko
didžiulis lietuviu subuvimas p.p. Dr.
Kom. Jono Rimšos ir jo ponios Pau
los Rimšienės dvaro parke "El Dou
rado", kuris randasi prie "Marechal
Rondon" vardo plento, maždaug
apie 80 kilometru nuo São Paulo.
I šį subuvimą buvo kviečiami mu
su kolonijos žymesnieji veikėjai ir
darbuotojai kultūrinėje veikloje bei
visi kiti, kurie daugiau dalyvauja lie
tuviškame veikime. Į pobūvį suvažia
vo trim autobusais ir daugybe priva
čiu automobiliu.virš 200 musu tau
tiečiu. Tai pirmas musu kolonijos is
torijoje toks didelis lietuviu susibūri
mas São Paulo estado provincijoje
p.p. Rimšų nuosavybėje.
Visus mūsų tautiečius, kurie pir
mą kartą čia buvo atvykę, didžiai nu
stebino parko grandioziškas puikumas.
Pats parkas užima 32 alkierių, arba
80 hektaru plotą. Visas parkas išraiz
gytas puikiais asfaltuotais keliais, ap
šviestais elektros šviesa. Parkas pilnas
gerai prižiūrimu įvairiu dekorativinių medžiu ir vaismedžiu (daugiausia
vadinamu "miširikų").
Parko viduryje didžiuliai tvenki
niai, kuriuose, kaip teko patirti, yra
nemaža žuvu. Aukštesnėje parko vie
toje randasi labai gražus ir didžiulis
gyvenamasis namas su visais puikiau
siais įrengimais. Jame vien svečiams
yra net 18 kambariu. Gyvenamų rū
mu priešakyje didžiulė maudyklė (pis
cina) su aplink ja apstatytais labai
patogiais ir gražiais baldais. Yra dar
keletas namu, kuriuose gyvena par
ko aptarnautojai. Tokį didžiulį, taip
skoningai organizuotą ir prižiūrimą
parką gali išlaikyti tiktai toks mūsų
tautietis kaip p. Dr. Jonas Rimša.
Ne visi mūsų kolonijos lietuviai ži
no, kad industrialas Dr. J. Rimša yra
netiktai turtingiausias mūsų tautietis
Brazilijoje, bet ir didelis filantropas.
Jo keramikos fabrike, Imbituba mies
te, Santa Catarina estade, dirba virš
tūkstančio darbininkų. Jis tame mies
te išlaiko du neturtingųjų vaikų dar
želiu su 250 vaikų ir 12 apmokamų

SAO PAULO

mokytoju-auklėtojų. Stambiomis su
momis šelpia neturtingus mokslei
vius, šalpos ir religines organizacijas.
Dėl to p. Rimša ir p. Paula Rimšienė
yra labai plačiai žinomi visame Santa
Catarina estade ir net São Paulo augštuose valdžios bei švietimo ir mokslo
sluoksniuose. Už savo labdarybės
darbus yra apdovanotas net keliais
ordinais. Visus jo filantropijos darbus
aprašyti neįmanoma trumpame laik
raščio straipsnyje.
São Paulo lietuviai atvykę į šį po
būvį buvo maloniai ir šiltai Dr. Kom.
J. Rimšos ir ponios Paulos priimti ir
vaišinami. Prieš pietus, apie 12 vai.
salezietis kun. P. Urbaitis atlaikė Sv.
Mišių pamaldas, kuriam asistavo lie
tuviai skautai ir giedojo L.K. Ben
druomenės choras. Po pamaldų,prie
išstatinėtų padengtų staliukų visi su
buvimo dalyviai buvo vaišinami šil-

tais valgiais ir įvairiais gėrimais. Per
pietus aptarnavo specialiai pakviesti
padavėjai ("garsonai' ).
Po pietų šeimininku leidžiami mū
sų tautiečiai rinkosi vaisius ir grybus
parko dideliuose soduose, kiek kas
norėjo. Virš 200 mūsų tautiečių links
mai ir gražiai praleido petrinių išvakario sekmadienį, iš kurių dalis užtru
ko iki vėlesnio vakaro, grįždami j São
Paulo patenkinti ir dėkingi mieliems
šeimininkams.
Vaišių ir pasikalbėjimu metu Dr.
J. Rimša apgailestavo, kad j šį pobū
vį atvyko ir jame dalyvavo tiktai vie
nas iš lietuviu kunigų, — P. Urbaitis.
Pasigedo jis ir kitų neatvykusiu lietu
vių veikėjų, ypač iš jo buvusiu ben
dradarbiu ir žymesniųjų lietuviu industrialų.
Šis didžiulis lietuviu kolonijos su
sibūrimas vienos mūsų tautiečiu šei
mos nuosavybėje buvo pirmas ir lin
kėkime, kad jis nebūtų paskutinis.
Šia proga linkėkime mieliems šeimi
ninkams p.p. Rimšams daug laimės
ir sveikatos, kad jų ryšiai su lietuvių
kolonija ir toliau augtų ir stiprėtų.

S. Paulo, 29.VI.1981.
V”

Šypsenos

uomendador Dr. João Rimša Diretor Presi
dente da Indústria Cerâmica Imbituba S/A.

Dr. ALEKSAS KALINAUSKAS

Vairuotoja
Jauna vairuotoja Zuzana pra
kaituoja, norėdama įsprausti sa
vo automobilį į vieną tuščią autoaikštėje vietą tarp kitų auto
mobilių. Ji atsitrenkia į užpa
kalinį automobilį, tai į prieki
nį. Vargšę vairuotoją stebi poli
cininkas. Prieina, pabarškina į
langą ir klausia: ’
— Panele, ar tik nesate bili
jardo žaidėja?

Dr. PAULO KALINAUSKAS

--- ---------------------------- advogados ------------------ —--------Inventário, Dospejo, Desquits, Divorcio,
Processo Crime, Processo Trabalhista, Ete.
Rua 15 de Novembro, 244 - 4 and. • Conj. 9 *
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LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

Šio ML numerio

Garbės
Lietuviu Katalikių Moterų Drau
gija maloniai kviečia
visus į ŠV. ONOS PIETUS
liepos 26 d., 12 vai. Jaunimo Na
muose, V. Zelinoj.

Leidėja
Š ü

K

savo Motinos, Elzbietos Šukienės, mirties metiniu proga.
Mielam ML rėmėjui gili padėka ir geriausi linkėjimai.

Redakcija ir administracija

Danutė Silickaitė Jones
pirmininkė

BOM RETIRO

PIRMASIS VATIKANO LEIDINYS
LIETUVIŲ KALBA

Preletas Audrys Bački&, Vatikano Rei
kalų pasekretonus. pranešė Kad netikėtai
susilaukėme Šv Tėvo pirmosios enciik'Hkos, pavadintos ,,Redemptor Hotminis’ —
netuviškai ,,Žmogaus Atpirkėjas’
lie
tuviškos laidos, ir tai iš pačio Vatikano
„Tai graži popiežiaus Jono-Pauliaus kl
ojo dovana lietuviams."
rašo prelatas
Bačkis, ,,Pažymėtina ir tai," sako prela
tas. ,,kad ši knygelė (apie 100 psl. > yra
pirmasis Vatikano spaustuvės
leidinys
lietuvių kalba
SVEIKINA IS KANADOS
Atsižvelgiant i enciklikos mintis bei jų
Kun Petras Rukšys, ketvirtadieni nu aktualumą, viso pasaulio lietuviams, kaip
dvasiškiams ir vienuolėms, taip ir pasau
vykęs i Kanadą, rado ten streikuojanti
liečiams, pravers šią knygelę įsigyti.
paštą. Todėl paskambino, pranešdamas:
Atskiruose kraštuose enciklika bus per
laimingai nuvyko, rado 80-ties metu Ma atitinkamas institucijas platinama.
mytę atsipeikėjusią po neseniai turėto
J.A V-bių Kunigų Vienybės nariams
minėtas leidinys bus automatiška sum
širdies priepuolio, visus sveikina.
.'lamas

lietuviškos pamaldos įvyks šio mėnesio
12 dieną, 10,^5 valandą.
Metines Padėkos Mišras užprašė pp.
Antanas ir Genė Ratautaitė Girčkai.
Be to, bus prisiminti abieju šeimų
mirusieji.
Ta pačia proga bus atminti ir 40-ties
metu musu tautos genocido kankiniai.

© Kas bėga nuo lietuviškos spau
dos, bėga nuo savo tautos

MISIOS
už A.A. Elzbietą Šukienę mirties me
tiniu proga bus liepos (julho) 9 d. 7 vai.
ryto sv. Kazimiero p-jos koplyčioj. G
minės ir Velionę pažinusieji mielai kvie
čiami dalyvauti.

Liepos 19, sekmadieni, 8 vai n/
to, šv. Kazimiero p-jos koplyčioj.
30-tos dienos Mišios už a.a. PET
RONELĘZUBRYTĘSAULYTIE
NĘ. Ypač giminės ir pažįstamieji
maloniai kviečiami dalyvauti.

BAIRUOSE PAMALDŲ NEBUS
Ryšium su šventkelione j Aparecida
šio men. 19 dieną, (trečią mėnesio sek
madienj) nei Moinho Velho, nei Agua
Rasa lietuvišku pamaldų nebus.
Parapijos Centre — Mookoje, pamal
dos bus įprastu tvarkaraščiu.

ŠVENTKELIONE l APARECIDA
Šiemet lietuviai, latviai trestai mim
40 metu nuo to laiko, kai Sovietu Sąjun
gos N.K.V.D. ir kariuomenės daliniai sui
minėjo tu tautu gyventojus, neišskirdam*
amžiaus, lyties nei specialybės. Tie asme
nys buvo sugrūsti į gyvulinius vagonus n
vežami į Kazakstano bei Sibiro tundras
Ši sukaktis buvo gan plačiai paminėta
visoj Brazilijoj, ypač gi S. Paule ir Rio de
Janeire. Norime ją paminėti ir Švč Man
jos šventovėj, Aparecidoj.
Šiemet norim padaryti ypatinga, Švent
kelionę į Aparecidą, kur stengsimės pa
tys daugiau suartėti su Dievu ir Švč. Die
vo Motina, ir prašysime Aukščiausiojo
Nepriklausomybės Lietuvai, o musu mi
rusiems broliams-sesėms kankiniams am
žinos garbės.
Esame kviečiami šioje Šventkelionėie
dalyvauti ne tik Sanpauliečiai bei São
Paulo apylinkių lietuviai, o ir Rio de Ja
neiro lietuviai su asmeninės Rio lietuviu
parapijos klebonu, kun. M. Valiukevičiun
Šventkelione bus liepos (julho) 19 d.
Mišios ir maldos už Lietuvą bus naujojoj
bazilikoj 11 vai.
Sanpauliečiai iš Praça da República Li
tuana išvažiuoja 6 vai. ryto.

