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Ruošiamės Rugsėjo 8-tajai, liturginei Švč. Mergelės Marijos Gimimo 
Šventei. Ji, paties Vytauto Didžiojo pasirinkimu, turėjo tapti ir didžiausia 
Lietuvos valstybingumo šventė. Stengsimės nors trumpais rašiniais nušvies
ti Vytauto Didžiojo asmenybę ir jo neišdildoma įnašą ne tik j politinį, o ir 
j religinį Lietuvos žmonių gyvenimą. Ši ištrauka is’ L. K.B. Kronikos nr. 46. 
(Red.)

1430 m. Trakuose mirė Didy
sis Lietuvos kunigaikštis Vy
tautas, išvedęs lietuvių tautą į 
platų visos Europos tautų krikš
čioniškosios kultūros kelią.

1930 m. Nepriklausoma Lietu
va šventė penkis šimtus metų 
nuo DLK Vytauto mirties. Laik 
raščiai, knygos titulavosi Didžio
jo Kunigaikščio metais; sukaktu
vėms paminėti buvo sukurti spe
cialūs komitetai, statomas mu
ziejus, paminklai,aplink Lietuvą 
keliavo Vytauto Didžiojo pa
veikslas, skatindamas tautą nau
jiems pasiryžimams ir užmojams.

Prabėgo 50 metų. Spalio 25 d. 
lietuviai, mylintys savo tautą ir 
gerbiantys Vytauto Didžiojo at
minimą, atvyko i Trakus pami
nėti 550 metų Didžiojo Kuni
gaikščio mirties jubiliejų.

Trakų bažnyčios klebonui val
džia jau iš anksto buvo įsakiusi 
tą dieną užrakinti bažnyčią, o 
pačiam kur nors dingti.

Milicijos pareigūnai ir saugu
miečiai įvairiausiais pretekstais 
trukdė kelionę į Trakus: stabdė 
užsakytus autobusus, automaši
nas, kibo prie vairuotojų doku
mentų, iš mašinų išlaipindavo 
važiavusius — daug teko pėsčio
mis pasiekti kelionės tikslą. Į iš
kilmes atvykti buvo sutrukdyta 
eilei kunigų: kun. Algimantui 

j Keinai, kun. Alfonsui Svarins
kui, kun. Antanui Gražuliui, 
kun. Jonui Kauneckui. 'Kun. A. 
Reiną autoinspekcija lydėjo iki 
namų; kun. A. Svarinską ir kun. 
J. Kaunecką — saugumo maši
nos lydėjo į namus visą kelią: 
kun. A. Gražuliui buvo atimti 
mašinos dokumentai.

Atvykusieji susirinko į 1409 m. 
Vytauto Didžiojo pastatytą Šv. M. 
Marijos Aplankymo bažnyčią 
kurioje yra išgarsėjęs stebuklin
gas Dievo Motinos paveikslas.

Bažnyčioje nuolat sukosi sau 

gurno darbuotojai ir visokio tipe 
šnipeliai. Jie stebėjo žmones, jų 
nuotaikas arba šventoriuje, pri
sėlinę prie besišnekančių, klausy- 
'lavosi jų Kalbų.

12 <al. šeši kunigai — kan.

Jaunimas ruos'ia specialų ML numerį, kurio medžiaga, ypač nuotraukos, primins šių me- 
tų bir^jjg -|/|-to?ins švente. Tai bus malonus prisiminimas šventėje dalyvavusiems, ypač gi 
vaikar nimas dar veikliau tokiuose minėjimuose dalyvauti.

M.Mažvydo biblioteka

Bronius Antanaitis, kun. Vincen
tas Jalinskas, kun. Leonas Ka
linauskas, kun. Kazimieras Mont
vila, kun. Algis Pasiliauskas ir 
kun. Antanas Lukošaitis — kon- 
celebravo Šv. Mišias, mergaitės, 
pasipuošusios tautiniais rūbais, 
adoravo. Kun. Vincentas Jalins
kas pasakė pamokslą, kuriame 
nušvietė istorijos įvykius, Vy
tauto Didžiojo vaidmenį lietuvių 
tautai, jo gausų įnašą į Lietuvos 
krikščionybę.

(Bus daugiau)
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Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos Nr. 46

DOC. VYTAUTO SKUODŽIO, 
GINTAUTO IEŠMANTO IR POVILO 
PEČELIŪNO TEISMAS

1980 m. gruodžio 15 diena. Vilniuje 
Aukščiausiojo Teismo posėdžių salėje 
Nr. 101 daug žiūrovų, o tarp jų ir trijų 
teisiamųjų — G. IEŠMANTO, P. PEČE
LIŪNO ir V. SKUODŽIO šeimos nariai 
bei artimi giminės. Ant teisėjo stalo pūp
so 24 tomai bylos medžiagos. įveda tei
siamuosius. Visi išvargę, bet tvirti dva
sia. Įeina prokuroras BAKUČIONIS,tei
sėjas IGNOTAS, tarėjai — DIDŽIULIE
NĖ ir vyras rusiška pavarde. Teisėjas pa
klausia, ar kaltinamieji turi pastabų dėl 
teismo sudėties. Visi trys teisiamieji at
sisakė advokatu, nes jie buvo paskirti 
gruodžio 8 d., tuo pat metu, kai teisia
miesiems buvo įteikta kaltinamoji išva
da, ir jie nespėjo susipažinti su byla. 
Povilas PEČELIŪNAS dar pažymėjo, 
kad jis negavo jokios juridinės konsul
tacijos, nors advokato laukė rugsėjo 9, 
11 ir 12 dienomis. Tačiau advokatas 
KUDABA vis dar neturėjo laiko susitik
ti su ginamuoju. Doc. SKUODIS dar 
prašė pakeisti teismo sudėtį, nes jie bū
dami komunistų partijos nariais, tokio 
pobūdžio byloje, kaip ši, negali būti ob
jektyvūs. Teismas advokatus nušalino, 
ir jie nuleidę galvas išėjo iš salės. Be to, 
dar buvo svarstomas IEŠMANTO pa
geidavimas nekviesti sūnaus liudyti 
prieš tėvę. Šį pageidavimą palaikė ir PE
ČELIŪNAS su SKUODŽIU. Sj prašy
mą teismas atmetė.

Teismui prisistato teisiamieji:
SKUODIS, Vytautas, pagal metrikus 

Vytautas-Benediktas SCOT (SCOTT), 
gimęs 1929 m. kovo 21 d. Čikagoje, 
JAV, TSRS pilietis, neteistas, vedęs, iš
silavinimas — aukštasis, dirbo Vilniaus 
Valst. universitete, docentas.

IEŠMANTAS Gintautas gimęs 1930 
m. Lietuvoje, TSRS pilietis, vedęs, 20 
metų dirbo žurnalisto darbą respubliki-
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niuose laikraščiuose, vėliau knygų rū
muose, baigęs VV Pedagoginį institutą, 
lietuvių kalbos ir literatūros spec.

PEČELIŪNAS, Povilas, gimęs 1928 
m. gegužės 17 d. Panevėžio raj. TSRS 
pilietis, faktiškai vedęs, nors prieš suė
mimą nesuspėjęs apiforminti santuo
kos. Dirbo Vilniaus 14 pamaininėje va
karinėje vid. mokykloje. Dėste lietuvių 
kalbą ir literatūrą.

Skaitoma kaltinamoji išvada:
Doc. V. SKUODIS kaltinamas tuo, 

kad sistemingai klausėsi užsienio radijo 
laidų ir jo pasekmėje susiformavo jo 
antikomunistinės pažiūros, susidomė
jęs antitarybinio pobūdžio nelegalia li
teratūra, šmeižiančia tarybinę santvar
ką. Nelegalūs leidiniai buvo dauginami; 
kratos metu rasta rašomoji mašinėlė 
"Optima”. Skuodis kaltinamas "Pers
pektyvų” leidimu, dalyvavimu "Alma 
Mater” leidime, kuriame patalpintas 
SKUODŽIO straipsnis "Kraštotyra — 
visų mūsų rūpestis”. Svarbiausias kalti
nimas dėl veikalo "Dvasinis genocidas 
Lietuvoje” (300 psl.), kuris buvo padau
gintas ne mažiau 4 egz. Docentas kalti
namas dėl pareiškimų, rašytų JAV pre-
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zidentui KARTERIUI, Helsinkio Baigia
mojo Akto signatarams, Helsinkio gru
pės Lietuvoje nariams. Tuose rašiniuose 
varoma šmeižikiška antitarybinė propa
ganda, siekiant pakirsti tarybinės valsty
bės pagrindus, iškreiptai ir šmeišikiškai 
nušviečiami tarybinės tikrovės faktai, 
siekiami apjuodinti ją prieš JAV, per
duodant ten dezinformaciją ir 1.1.

IEŠMANTAS kaltinamas antitarybi
nio turinio eilėraščių, tokio pat turinio 
straipsnių (IEŠMANTO teigimu — stu
dijų) rašymu ir pateikimu nelegalių lei
dinių redakcijoms su tikslu, kad būtų 
juose atspausdinti. Didesnė dalis straips
nių išspausdinti "Perspektyvose”. IEŠ
MANTAS, kaip ir SKUODIS, kaltina-, 
mas sistemingu užsienio radijo laidų 
klausymu, susidomėjimu nelegalia lite
ratūra ir dalyvavimu jos dauginime ir 
platinime. Kaltinamas tuo, kad savo 
straipsniuose kėlęs Lietuvos išstojimo 
iš TSRS idėjas, taip pat str. "RUBIKO- 
NAS” keliamomis idėjomis.

P. PEČELIŪNAS kaltinamas parašęs 
eilę straipsniu, kurie pateko j "Perspek
tyvas”. šmeižęs tarybinę satvarką, vie
name jų liaupsinęs psichinio ligonio R. 
KALANTOS poelgį, kaip protestą prieš 
žmogaus teisių ir laisvių pažeidimą ta
rybinėje Lietuvoje. Tuos straipsnius 
spausdinęs pas D. KERŠIŪTĘ rasta ma
šinėle. P. PEČELIŪNAS taip pat kalti
namas "Alma Mater” leidinio redagavi
mu.

Visų veikla vertinama kaip antitary
binė, pakertanti tarybinės santvarkos 
pagrindus, šmeižikiška, nes kaltinamie
ji šmeižikiškai tvirtina, kad taryb. Lie
tuvoje tariamai nėra demokratinių lais
vių, Lietuva tariamai okupuota, tary
bų valdžia yra fašistinio pobūdžio, sie
kianti morališkai ir fiziškai sunaikinti 
Pabaltijo tautas. Visi kaltinamieji lai
komi valstybiniais nusikaltėliais, teigia
ma, kad jie turėjo nusikalstamus ryšius 
su JAV "reakcingaisiais” emigrantų 
sluoksniais ir perdavė savo kūrinius j 
užsienio spaudą ir radiją.

Bylą sunkinančiu ir lengvinančių 
aplinkybių nėra. Kaltinami už veiklą 
pagal 68 str. 1 d.

Kaltinamieji nevienas kaltu neprisi 
pažino.

Teisminis tardymas.
Perskaitomos teisiamųjų charakte

ristikos. G. IEŠMANTAS ir P. PEČE
LIŪNAS charakterizuojami kaip neak
tyvūs visuomeninėje veikloje. Doc. 
SKUODIS buvęs aktyvus visuomeni
ninkas.

(Bus daugiau)

Be religijos žmogus virsta gyvu
liu; tada jam pasidaryti kraujo trokš
tančia pabaisa betrūksta liūto dantų ir 
vilko nasrų.

Plutarchas
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TETOS ONOS VARDINĖS

Žinau, kad S. Patilo lietuviu Moterų Katalikių d r-ja bene 
kasmet dailia programa ir vaišėmis mini Šv. Onos dieną. T? 
liepos mėnesį prisimenu ir aš praeities dienų mirgėjime, kai 
atostogaudavome pas mielą tetą viešnagėje.

Vasara tėviškėje. Ant kalvų iškilusi Griežionėlių sodyba 
skęsta vešlių medžių žalioje tankmėje. Sirpsta ankstyvieji 
obuoliai, serbentų kekės raudonuoja, užu namų, lanku svy 
ruoja apsunkusios vyšnių uogomis liaunios šakelės.

Takeliu jkalnėn žąsyčiai ir ančiukai vejasi pypsėdami pas 
kui basas kojas, skubėdami ten, kur medinėse geldose jiems 
jau paruošti balandų ir dilgėlių kapoti lapai pabarstyti sėle
nomis. Jie susimeta viens kitę stumdydami, vos sparnelių žy 
mėmis plazdendami. Bematant gelda ištuštėja ir jie išpampu
siais gurkliais krypuoja j pavėsį nutūpti.

Nuo ankstyvo ryto saulė nulieja visą gamtę. Vyturėliais 
skamba erdvė virš banguojančio javų derliaus, plačių ganyk
lų, tolumoje nusidriekiančių miškų.

Ir mano širdis pilna džiaugsmo, kai matau jšovusj spindu
lį pro langinių properšas. Pašoksiu, nusiprausiu ir bėgu lau
kan.

Veriu gonkelio duris, bet jos sunkiai veriasi vainikais nu- 
puoštos, gėlių gėlelėmis iškaišiotos. Apsisukusi skubu į "val
gomąjį". Čia viskas kaip įprasta: stalas padengtas pusryčiams. 
Vidury "stulpas" prikeptų žirninių blynų dar ką tik iš virtu
vės, čia pat dar čirškiančių spirgučių bliūdas. Kavininkas su 
kava, mums "miestiečiams", pieno milžiniškas ąsotis ir kve
piančios tik ką iškeptos duonos riekės, kaip plekšnės, svies
tas ir sūrio su kmynais trikampis boluoja. 0 gale stalo stovi 
kėdė visa nukaišyta gėlėmis.

Staiga prisimenu, juk tai tetos Onos vardinių diena. — Ma
no atsiminimuose vasaros metu vardininkams visada išpuoš
davo kėdę Lietuvoje, ir niekas kitas negalėdavo jos užimti.

Teta Ona buvo labai mylima ir gerbiama visų apylinkės gy
ventojų. Ji buvo baigusi jaunystėje akušerijos ir gailestingo
sios sesers kursus. Ištekėjusi už med. daktaro, turėjo čia pat 
namuose praktikos, bet tapusi anksti našle, po pirmojo p. ka
ro grįžo j tėviškę ir pradėjo ūkininkauti. Čia reikėjo vyriškos 
rankos, o jos nebuvo. Pasitarusi su broliais atidavė žemę "pu
sininkams" — darbščiai Kirtiklių šeimai. Jie puikiai viską 
tvarkė ir kai atvykdavome atostogų, smagu būdavo jų drau
gystėje. Taigi jų ir talkos dėka, teta kas met turėdavo savo 
vardinių šventę.

Ir štai anais metais, kaip tik sutapo su rugiapjūtės už
baigtu vêm is"

Ramus pavakarys. Jstryži besileidžiančios saulės spindt 
liai slenka medžių viršūnėmis. Gandralizdyje kleketena gar 
driukai raitydami ilgus kaklus. Palangėje svyruoja įvairia 
spalvių floksų kekės svaigindamos savo kvapu. Razetų kuok 
teliai besiskverbiantys tarp rūtų kelmelių, ugniniai nasturtai 
ugninėmis taurelėmis spinksėdami stiepiasi j išsistiepusius te 
važandžius, o tarp erškėčių krūmelių šimtažiedžiai rožiniai 
kilimais sklaistos - žiedų aromatai veržiasi pro pravirus lan 
gus į menę.

Iš tolo jau skamba daina grįžtančių iš lauko pjovėjų. Ru 
giai nukirsti, gubosna sustatyti. Merginos įkaitusiais veidais, 
skarelės nublokštos nuo išdrikusių kasų, dulkėtos palaidinei 
kės limpa prie kūno. Vyrai atmaukšlinę kepures, dalgiais ii 
grėbliukais ant pečių, pilna krūtine traukia dainą: — Valio 
dalgeli, valio. — Šypsena veiduose, ugnis akyse. Dainuoda 
mi artinasi prie sodybos vartų. Čia sustoja ir laukia šeiminio 
kės.

Teta Ona, mažytė, storulė, sujaudinta. Matau jos paraudu 
sius skruostus ir šypsnį pasitinkantį tarpuvartėje. Iš būrio iš
siskiria viena merginų ir įteikia jai rugių varpų vainiką pa
puoštą paskutinių rugiagėlių akutėmis. Teta priėmė vainiką, 
mačiau kad jos mažos rankos kiek virpėjo. Ji apžvelgė visus 
pilnu šilumos žvilgsniu ir lyg kažką ruošėsi sakyti, bet teišgir 
dome — "Dėkoju jums visiems...", uždėjo merginai vainiką 
ant kasų ir ją paėmusi už rankos, mostelėjo visiems įeiti j na
mus.

"Stalavoje" jau laukė paruoštas stalas: lašinainiai, dešros, 
kindziukas tik ką prapjautas, sviesto, sūrio, giros ir naminio 
vyno. — "Vaišinkitės iki sočiai" — kvietė teta. Susėdo visi 
ant uslonų. Praalkę, ištroškę vaišinosi kas kaip mokėdamas. 
Vynas ir gira atgaivino, daina veržėsi kartu su prakaito laše
liais. Visi užtraukė ilgiausių metų "Mūsų Onai" ir įsodinę iš- 
puošton kėdėn vyrukai iškėlė tris kartus tetą Oną. O kai sta
las greitai ištuštėjo, jaunimas pakilo, padėkojo ir išskubėjo 
kas sau persirengti, pasipuošti, nes teta užleido didžiąją klė
tį pasišokimui.

Kol mes tvarkėme "stalavą" ir likučius nuo stalo, neužil
go jau pasigirdo armonikos smagūs garsai. Pradžioje dainų 
melodijos, o vėliau polkutės, valso, kadriliaus ritmas... — 
Nuskubėjau ir aš pasišokti, padainuoti su visais.

Jaunimas šoko, trypė iki kitos aušros ir liko nepamiršta
mos tos nuostabios tetos vardinės Didžiulių Griežionėliuose

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

IrwefTtârto, Despejo, Desquita, Divorcie, 
Processo Crime, Processo Trabalhista, Etc.

Rua 15 de Novembro, 244 • 4 and. • Coa). 9 • Foqsk 37-89S8
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ESPERANTO -
DRAUGYSTĖS KALBA

(Iš Lietuvoj leidžiamos spaudos)

Musų savaitraščio skaitytojai — tau
tiečiai užsienyje teiraujasi apie Esperan
tininkų veiklą Lietuvoje.

Manome, kad žemiau spausdinama 
medžiaga supažindins besidominčius 
su šios srities entuziastais.

Siek tiek istorijos

Pasakoja Tarybiniu esperantininku a- 
sociacijos Lietuvos skyriaus prezidiumo 
pirmininko pavaduotojas POVILAS JE- 
GOROVAS:

- Esperantininku sąjūdžio musu res
publikoje ištakos siekia XIX a. pabaigą 
- XX a. pradžią, taigi tarptautinė espe
ranto kalba musu krašte populiari nuo 
pat jos sukūrimo. Tas sąjūdis, kaip ir bet 
kuris kitas visuomeninis reiškinys yra ar
timai susijęs su visuomenės vystymusi, 
laiko įvykiais. Po karo esperantininku 
veikla musu respublikoje suklestėjo šeš
tojo dešimtmečio viduryje. Pradėjo kur
tis esperantininku klubai — 1957 m. Vil
niuje, 1958 m. Kaune, vėliau Šiauliuose, 
Panevėžyje ir kitur. 1961 m. Vilniuje į- 
sikūrė atskiras jaunimo esperantininku 
klubas "Juneco", 1968 m. dabar vienos 
aktyviausiu — Klaipėdos esperantininku 
klubas. Pradėti organizuoti esperanto 
kalbos kursai, stovyklos, kiti renginiai. 
1967 m. Lietuvos draugystės ir kultūri
niu ryšiu su užsienio šalimis draugijoje 
buvo įkurta esperantininkų sekcija. Da
bar respublikoje yra 21 esperantininkų 
kolektyvas, jungiantis daugiau kaip 
1000 organizuotu esperantininku, kelis
kart daugiau turime mokančiu esperan-

AR DOMĖTIS LIETUVOS GYVENIMU?

Vladas Šakalys, žymus Lietuvos laisvės ko
votojas, neseniai atvykęs iš Lietuvos, paklaus
tas, ar musu Spauda turi rašyti apie Lietuvos 
kultūrinį, visuomeninį gyvenimą, pareiškė, 
kad mums reikia pažinti savo krašto gyveni
mą. Lietuvos kultūra kuriama vergijos sąlygo
mis, bet toje vergijoje stengiamasi ką nors pa
daryti, sukurti.

Kas padaroma, pasiekiama lietuvišku tauti
niu mastu, pasiekiama ryžto keliu, kartais vis
ką apmokant kalėjimu, gyvybe (pvz. kalbinin
kas Jonas Kazlauskas).

Tad kai kurios mūsų spaudos išpuoliai.kad 
nereikia rašyti apie Lietuvos gyvenimą, yra ne
protingi — bijomasi pačių susikurtų ir įsivaiz
duotų baubų. Mums būtina domėtis Lietuvos 
kultūriniu gyvenimu.

MŪSŲ LIETUVA

to kalbą, aktyviai nedalyvaujančių šioje 
veikloje.

Nuo 1968 m. respublikos vidurinėse 
mokyklose fakultatyviai mokoma espe
ranto kalbos pagal Švietimo ministerijos 
patvirtintą programą. Fakultatyvą baigė 
apie 3000 moksleiviu. 1969 m. vasarą 
Respublikinis mokytoju tobulinimosi 
institutas suorganizavo esperanto kalbos 
kursus mokytojams, dėstantiems fakulta
tyviai esperanto kalbą vidurinėse mokyk
lose. Nuo 1979 m. Vilniaus universitete 
oficialiai įvestas privalomas interlingvis- 
tikos ir esperantologijos spec kurso dės
tymas studentams filologams, veikia es
peranto kalbos fakultatyvas.

1979 m. kovo 14 d. Maskvoje buvo 
įkurta Tarybiniu esperantininku asocia
cija (TEA), o tu pačiu metų lapkričio 
39 H — TEA Lietuvos skyrius (jo prezi
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ESPERANTO DEODATO DĘ FRANÇA MELLO

Papa Joio Pauto II também 
é conhecedor do espemto

Popularizou-se corno “es- 
perantismo” o conjunto de 
atividades e disposições que 
visam à divulgação e emprego 
da Língua Internacional.

0 termo gerou, por se
melhança sonora, uma afini
dade com o termo “espiritis
mo” e, consequentemente, com 
sua bagagem filosófica. Em 
decorrência dessa confusão, 
nasceu o preconceito contra o 
Esperanto, que passou a ser 
visto como um ramo da árvore 
espirita, sob cuja sombra não 
se abrigam outros obreiros. E, 
assim, mantendo um conceito 
errôneo acerca da Língua In
ternacional, muita gente bem 
qualificada deixou de se in
teressar por ela, ignorando a 
sua neutralidade em termos 
não só de religião, mas ainda 
quanto a qualquer ideologia. A 
justiça pede que se diga que os 
divulgadores do Esperanto 
receberam e recebem ainda 
grande apoio do movimento es
pirita, inclusive através de far
ta publicação de obras tra
duzidas e originais, apoio que 
lhe é dado também por outras 
linhas doutrinárias.

Um antigo boletim infor
mativo da Liga Brasileira de 
Esperanto (dez/78), eviden
ciando tal colaboração, fo
calizou o interesse que tem a 
Igreja Católica e assim se 
manifestou naquela ocasião:

“Habemus Papa”, noticiou, 
recentemente, a imprensa 
mundial, por«casião da eleição

do cardeal potones Karol Woi- 
tylacomoonovoSumoPontifice 
da Igreja Católica Apostólica 
Romana. E na biografia divul
gada por toda a imprensa des
tacou-se o fato do novo Papa 
ser um poliglota, embora, inex
plicavelmente, não se divulgas
se que idiomas o Papa conhece.

Há pouco, entretanto, parte 
do véu de mistério foi desfeito, 
quando o cardeal brasileiro 
Aloísio Lorscheider, em repor
tagem de sua autoria sobre 
João Paulo II, publicada numa 
revista semanal brasileira, 
declarou textualmente: “E se 
estou bem informado, o novo 
Papa ė conhecedor exímio da 
lingua Esperanto” (O próprio 
d. Aloísio é também conhe
cedor do esperanto).

Informações recebidas pos
ter iormente indicam que o 
conhecimento que o Papa tem 
do Esperanto é apenas super
ficial, mas seu apoio dado ao 
movimento foi claro quando, 
ainda como arcebispo de 
Cracóvia, Karol Woityla 
aceitou ser patrono do 37.° 
Congresso Internacional da 
União Esperantista Católica 
Mundial, realizado er.tre 17 e 20 
de agosto de 1978, em Czens- 
tohova (Polônia).

Não há dúvida que; desde seu 
aparecimento, os (Papas da 
Igreja Católica sempre reco
nheceram o valor to Esperan
to.

O primeiro Pap* a manifes
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diumo pirmininku išrinktas Vilniaus V 
Kapsuko universiteto prancūzu, kalbos 
katedros vedėjas doc. A. Skūpas). Aso 
ciacijos tikslas — esperanto kalbos pagal 
ba plėsti tautu draugystę, skleisti tiesą 
apie tarybinį gyvenimą, koordinuoti 
tarptautinius esperantininku ryšius, pa 
dėti norintiems išmokti esperanto kai 
bos.

DRAUGYSTĖS KALBA

— Esperanto — draugystės kalba. Ji 
sujungia įvairiu profesijų, amžiaus, tau 
tų žmones. Vilniaus universiteto IV k. 
studento esperantininko Laimiaus Stra 
žnicko straipsnis apie musu Alma Mater 
ir jos garbingą 400 metu jubiliejų buvo 
išspausdintas tarptautiniame žurnale 
"Scienca mondo" ("Mokslo pasaulis")

tar-se favoravelmente ao Es 
peranto foi Pio X (183,5-1914 
que, certa vez, declarou ‘Eu 
vejo na língua Esperanto um 
instrumento valioso para a 
comunicação entre os católicos 
do mundo inteiro. 0 Esperanto 
tem diante de si um futun» 
radiante.”

Outros Papas, como Benedito 
XV (1854-1922) e Pio XI (1857- 
1939), manifestaram, em diver
sas ocasiões, seu apoio ao Es
peranto.

Outro a opinar posítivamente 
foi Pio XII (1876-1958), que. cer
ta feita, afirmou: “Eu antevejo 
para o Esperanto, no futuro da 
civilização, um lugar se 
melhante ao do latim na Idade 
Média. Como língua mundial 
ia se tornará, após alguns 
nos, instrumento de paz e 

amizade entre os povos.”
Concisa, porém objetiva, foi 
opinião do papa João XXIII 

‘O Esperanto ė a lingua univer 
sal de nossa época.”

Paulo VI, embora sem se 
•eferir diretamente ao idioma, 
utilizou-o no final de sua men
sagem pascal, no ano de 1967 
quando disse “Cristo ressus
citou” em 10 línguas, entre as 
quais estava o Esperanto”

. Sabemos que muitas pessoas 
;ulgam que o Esperanto está 
comprometido com filosofias 
que elas não aceitam e por isso 
é útil esclarecer que o Esperan
to nada tem a ver com seitas, 
partidos políticos ou ideologias.
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JIE ATSTOVAUS LIETUVAI 
ESPERAIOWÍWU KONGRESE

Šiemet liepos 25 — rugpjūčio 1 d.d. 
įvyks 66-tasis PASAULINIS ESPERAN
TININKŲ KONGRESAS. Tai bus pir
masis pietiniam žemes pusrutuly, ir 
kaip tik Federatyvinėj Brazilijos sosti
nėj, Brasilijoj.

Kongresu atidarys pats Brazilijos Res
publikos Prezidentas, dalyvaujant sosti
nėj reziduojantiems įvairių valstybių 
ambasatoriams, konsulams, delegatams.

Šios tarptautinės kalbos — ESPERAN
TO - kūrėjas, d-ras LOZORIUS LIUD
VIKAS ZAMENHOFAS, yra, kaip ži
noma, Lietuvos izraelitas, gimęs Balsto
gėj (Bialystok), istorinėj Lietuvoj, 1859. «

DRAUGYSTĖS KALBA 
(tęsinys)

Kaip plinta po pasaulį kita medžiaga a- 
pie Tarybų Lietuvę?

Nuo 1971 m. leidžiame informacinį 
almanachę "Horizonto de Soveta Lito- 
vio" ("Tarybų Lietuvos horizontas"). 
Jis pasakoja apie respublikos ekonomi
ką, kultūrą, mokslą, esperantininkų veik
lą, supažindina su lietuvių grožinės lite
ratūros kūriniais. Šis leidinys siunčiamas 
daugiau kaip j 70 šalių. Nemažai medžia
gos iš šio leidinio persispausdino užsie
nio laikraščiai ir žurnalai esperanto ir na
cionalinėmis kalbomis, pvz., Portugalijo
je, Japonijoje, JAV, Čekoslovakijoje, 
Lenkijoje. | daugelį užsienio šalių (Suo
miją, Belgiją, Angliją, Prancūziją, Šveica
riją ir kt.) ten veikiančioms esperantinin
kų draugijoms išsiuntėme spalvotų skaid
rių komplektus su komentarais esperan
to kalba, paskaitų tekstų, brošiūras apie 
Tarybų Lietuvą. Išleistos dvi plokštelės 
esperanto kalba — liaudies dainos, įdai
nuotos TSRS liaudies artisto V. Norei
kos, ir dabartinės lietuvių estradinės dai
nos, atliekamos geriausių lietuviškos es
trados dainininkų.

Tarybų Lietuvoje išleistas J. Petrulio 
ir I. Cieškos esperanto kalbos vadovėlis, 
A. Poškos esperanto raktas, S. Sabalio 
lietuvių — esperanto ir K. Puodėno bei 
A. Vaifilavičiaus esperanto — lietuvių kal
bų žodynėliai.

1972 m. Panevėžio lėlių teatras daly
vavo 5-ajame tarptautiniame lėlių teatrų 
festivalyje Zagrebe, kur parodė esperanto

fDra. HELGA HERING į
MEDICA - GYDYTOJA

HOMENS SENHORAS CRIANÇAS

KALBAMA LIETUVIŠKAI
Av. Eulina. 99 v. Su. Mana das 800 às 12 h. 

das 1400 às 1800 Fone: 265-7590 
Rua Quartím Barbosa, 6 • B. do Limão í

12.15, o miręs Varšuvoj, Lenkijoj, 1917.
4.14. Lenkai jį savi nasi, nors jis pats 
Lietuvę laiko ir viešai skelbia savo tėvy
ne ("Mia kara Litovujo, mia malfeliča 
patrujo").

Lenkai j Kongresą atvyks atskiru or
laiviu "Esperantotour" su virš 40 espe
rantininkų lenkų delegacija; numatyta 
ir iš kitų kraštų kelios panašios karava- 
nos.

Reikia, kad ir lietuviai perdaug nea
tsiliktų. Ir kad nepražiopsotų ir šios, 
taip svarbios progos, istorinei tiesai ap
ginti.

Ar kas galės atvykti iš Lietuvos, neži
noma; bet jei ir atvyktų, tai butų pasiųs
tas su Maskvos iš anksto numatytais 
tikslais.

kalba inscenizuotą pasaką "Trys paršiu
kai". Už ją gautas paskatinamasis prizas.

I esperanto kalbą išversta ir greitai bus 
išleista nemažai lietuvių grožinės literatū
ros kūrinių: K. Donelaičio ,,Metai", A. 
Baranausko ,,Anykščių šilelis", B. Sruo
gos ,,Dievų miškas", V. Mykolaičio-Puti
no ,,Altorių šešėly", E. Mieželaičio „Žmo
gus", kelios Just. Marcinkevičiaus poe
mos, lietuvių tarybinių rašytojų apsaky
mų rinktinė, nemažai poezijos ir kt.

Įvairi turininga esperantininkų klubų 
veikla. Plačiais tarptautiniais ryšiais žino
mas Klaipėdos esperantininkų klubas,kas 
met jis rengia dideles temines parodas. 
Panevėžio esperantininkų klubas pasižy
mi aktyvia literatūrine veikla, grožinės Ii 
teratūros vertimais j esperanto kalbą, šis 
klubas apdovanotas Tarybinio taikos for 
do garbės raštu. Gerai dirba Vilniaus, Ki 
šėnų, Pasvalio, Kretingos, Molėtų, Jurbar
ko esperantininkų kolektyvai.

Respublikos esperantininkų jėgomis or
ganizuotos penkios Pabaltijo (1961,1964, 
1967, 1970, 1976 m.) ir viena sąjunginė 
jaunimo esperantininkų stovykla (1967 
m.). 1967 m. Pabaltijo esperantininkų 
stovykloje dalyvavo daugiau kaip 100 es
perantininkų iš Bulgarijos, Vokietijos D R, 
Lenkijos, Vengrijos, Jugoslavijos, Suomi
jos.

Mūsų respublikoje lankėsi žymūs Bul
garijos, Čekoslovakijos, Japonijos, Jugos
lavijos, Suomijos, Vengrijos, Vietnamo,' 
Vokietijos DR, Liuksemburgo, Vokieti
jos F R ir kitų šalių nacionalinių esperan-' 
to organizacijų atstovai. Palaikome ry
šius su 50 šalių esperantininkais.

ADVOCACIA

CIVIL. Inventario, Dofpejo, etc. COMERCIAL. Falência, Cobrança, etc.
TRIBUTÁRIA: Imooswoe Ronda. ICM, IPf

Rua B&rào de iguspe, 212-4° and.s/45 • Liberdade Fone: 279-593 > 
Horáik) das 900 às 11 00 e das 1400 às 1800

Rua Campas Novos, 590 - V. Zeíiaa - Hcaáno das 1900 às 2100

KALBAMA LIETUVIŠKAI

Taigi reikia, Kad kas nors iš čia atsto
vautų Lietuvai.

Iš São Paulo šio mėn. 23 d. išvyks 
10-ties jaunų lietuvių atstovų delegaci
ja. Jie savo pačiu dalyvavimu, dalimi 
programos, paties Zamenhofo žodžių 
deklamacija pristatys Lietuvę kaip šio 
tarptautinės kalbos kūrėjo tėvynę.

Su jaunimu vyksta p. Eugenija Bace
vičienė, kuri jaunimui padės išpildyti 
lietuvišką programą. Juos palydi kun.P. 
Urbaitis, Brazilijos krašto Katalikų Es
perantininkų Federacijos atstovas ir tri- 
mėnesinio "Brazilą Katoliko" biulete
nio redaktorius-leidėjas. Jis Kongrese 
organizuoja ir atskiras esperantiškas pa
maldas katalikams.

Iki šiol Brazilijoj esperantininkų sę-

ESPERANTO 
a segunda lingua de cada povo

Dr. LAZARO LUISZAMENHOF 
hasceu em Bialystok (Balstogė), L i 
t u a n i a em 15 de dezembro de 
1859; faleceu em Varsovia, Polonia, 
em 14 de abril de 1917.

jūdis buvo beveik visas labai išplitusių 
spiritistų rankose, kas kėlė didelį nesu
sipratimą ir atgrasino katalikus prie šio 
sąjūdžio prisidėti. Mat, lengvai buvo 
maišoma "esperantista" (esperantinin
kas) su "espirita" (spiritistas, viena iš 
žalingiausių religinių sektų). Tikimasi, 
kad šis Kongresas padės padėčiai išsi
aiškinti. Ir paskatins katalikus įeiti į es
perantininkų sąjūdį, kuris, kaip bendra 
ir lengva pasaulinė kalba, pasitarnauja 
žmonėms suartėti, vieni kitus geriau 
pažinti, susivienyti. Taigi, esperantinin
kų sąjūdis yra savaime evangelinis sąjū
dis. Ir kaip tokį, net ir Popiežiai remia.

ML linki mūsų atstovams laimingos 
kelionės ir sėkmingo atstovavimo.
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I DOMUS POSĖDIS

įvyko š.m. liepos m. 5 d. susirinkus 
Lietuvių Sąjungos Aliança nariams pa
sitarimui. 50-mečio jubiliejaus svarbiam 
atžymėjimui.

Daug kalbėta, diskutuota. Nutarta 
suruošti Sąjungos nario Antano Augus- 
taičio filatelijos ir jo tapybos paroda. 
Jo pastangomis bus paruoštas laiškams 
antspaudas, kuriuo spalio m. pirmosio
mis dienomis bus antspauduojami vo
kai atžymint šj garbingą L.B. Sąjungos 
Aliança jubiliejų. Taipogi bus paruoš
tas specialus biuletenis ir atskirai L.B. 
Sąjungos metraštis, kuriame liks įam
žinta šios seniausios lietuvių ateivių Bra
zilijoje organizacijos veikla nuo 1931- 
1981 metų. Šio leidinio redagavimas 
pavestas p. Antanui Dutkui.

Kilo problematinis klausimas dėl me
džiagos metraščiui, bet paaiškėjo, kad 
Sąjunga turi 13-ka protokolų knygų,ku
riose yra įrašyta visa organizacijos veik
la, taigi telieka visa tai pasiskaityti ir ga
limai įdomiau sukomplektavus gausis j- 
domi knyga, ypač p. Dutkui pabrėžus, 
kad Sąjunga turėjo labai iškilių ir labai 
sunkių kovų metų.

Čia norėčiau įterpti vieną sugestiją 
visiems didesnio ar mažesnio masto or
ganizuotiems vienetams lietuvių išeivijo
je. Rašykite protokolus, kitaip sakant, 
atžymėkite raštu savo susirinkimų, po
būvių tikslus ir jų eigą. Nenumeskite, 
saugokite, nes visa tai lieka istoriniais 
lietuvių gajumo dokumentais. Jei kada 
nors turėsime ištikrųjų nuosavą “Lietu
vių Brazilijoje Archyvą", tiems, kurie 
panorės rašyti musų išeivijos istoriją P. 
Amerikoje (o šituo aš neabejoju.*), tie 
visi "protokolai" labai ir labai pasitar
naus.

Jei kas pasirodo spaudoje, darykite 
iškarpas, saugokite atskirose "papkėse", 
atžymėtinas fotografijas būtina išlaikyti, 
tai butų kiekvieno organizuoto vieneto 
pareiga.

Pasitarimų eigoje buvo pasiūlyta pri
sidėti prie steigimo Brazilijos Lietuvių 
Fondo, kurio iniciatorė pirmuoju savo 
įnašu galėtų būti L. Sąjunga-Alianęa, sa
vo "Auksinio Jubiliejaus" proga.

Sužinojome, kad dabarties metu Są
junga remia maistu vieną paliegusį savo 
narį ir Vienam studentui duoda mokslo 
stipendiją.

Taipogi numatyta rugpjūčio m. su
ruošti "Tėvo Dienos" pietus, ir vėliau iš
kilmingą balių. Kun. J. Šeškevičius ir p. 
Jonas Tatarūnas pasiūlė Sąjungos dispo
zicijai Atibajos "Lituanica", jeigu būtų 
sumanymas suruošti smagią gegužinę.

Posėdis praėjo darnioje nuotaikoje 
pirmininkaujant valdybos pirmininkui p. 
Al. Bumbliui ir sekretoriaujant p. Anelei ~ 
Dutkienei.

a
Halina Mošinskienė

Halina Mošinskienė

ttai ALEKSANDRAS V'. ARM8NAS 
IAŪŽIHTAS

Tekės upės į jūras - atgal nebegrįš.
Praeis dienos - dienų jau daugiau nebebus. 
Tiktai tu, tiktai tu amžinai būsi vis 
Neįveikiamas laiko - žmogus.

Venancijus Ališas

Padėjus fioletinių chrizantemų 
puokštę kriptoje, kur po juodo mar
muro lenta ilsisi genialaus žmogaus šir
dis, ilgai žiūrėjau j kuklią fotografiją — 
šypsojantj Monsinjorą — tokį mes jį 
pažinojome.

Šiandieną, Mauá mieste auga velio
nio darbų paminklai, dėka energingo 
klebono Pe. Belisário Marques Elias 
de Souza, kuris ypatingai gerbia Mons. 
Armino asmenybę. Priėmęs mus labai 
draugiškai klebonijoje, jis štai ką pa
pasakojo: — Mons. Aleksandras buvo 
įsteigęs "Escola de Enfermagem", ku
rioje tebuvo 14 — 20 mokinių. Šian
dieną, turime "Colégio de Mons. Ale
xandre Arminas", kuriame jau mokosi 
750 mokinių, (steigta "Berço de ami
zade Ana Arminas., (velionio motinos 
vardo) — nėščioms motinoms ir vargin
goms šeimoms duodant pašalpą ir glo
bą.

"Mensageiro de fraternidade Jonas 
Arminas" (velionio tėvo vardo) labda
ra skirta vargingiems ir paliegėliams 
padėti maistu, rūbais ir medicinos pa-
gelba.
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Pe. Belisário Marques Elias de Souza, Mauá klebonas, kuris su didele pagarba tęsia 
pret AL Armino darbą ir palaiko jo atminimą.

Š.m. birželio 6 d. buvo laikomos Mi 
šios kolegijos patrono Al. V. Armino 
šviesiam atminimui, kurių metu moki 
nukai atliko nuostabiai jaudinantį spėk 
taki) — "Primavera das crianças - ao 
querido Monsenhor". —

Šių metų gruodžio m. 6 d. Mauá, 
"Mons. Al. Arminas" aikštėje — prieš 
bažnyčią, įvyks iškilmingas pašventini
mas Mons. Aleksandro V. Armino 
"biusto" — paminklo, Velionio kuni
gystės 50-čiui jo pastoracijos darbų 
derliui atžymėti.

Tokios nuoširdžios ir tyros pagar 
bos tegali sulaukti Žmogus, kuris 
1954 m. liepos m. 7 d. man taip kai 
bėjo: "Mes, kurie pasaulį imam dau
giau širdimi negu galva, mes manome, 
kad šitaip suprastas pasaulis gražesnis 
yra.

Mes norim paimti pasaulį it kūdikį 
mažą,

paimti jį platų ant rankų 
ir nešti gyveniman didį ir gražų, 
kur meilės šaltiniai nesenka"...
Šeštųjų mirties metinių proga poe 

to Venancijaus Ališo — Mons. Al. V. 
Armino amžino poilsio buveinę aplan
kė velionio bičiuliai Jonas Antanaitis 
ir Alg ir H. Mošinskiai. Ta proga Pe. 
Belisário įteikė keletą užsilikusių dar 
velionio rankraščių, kurie bus persiųsti 
rašytojui K. Bradūnui, ruošiančiam 
Venancijaus Ališo poezijos pilną rinki
nį Čikagoje.

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

Mim-sombnnhas. tipo Italiano e Alemão. 
j

Vicente Vitor Banys Ltda.
4 
H

Rua Coelho Barrada ,104 • V. Prudente • Fone: 274-0677

T. f

Res.: 2744886
I . ...................... B
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mūsų žinios
189 TAÇA DAS NAÇÕES DE 

SÃO CAETANO DO SUL

DESFILE DE ABERTURA

O desfile de abertura terá lugar no 
dia 2 de agosto de 1981, às 9 horas, no 
Ginásio do Santa Maria, à R. Cavalheiro 
Ernesto Giuliano, n° 1.301 (Bairro Olim-

O programa constará dos seguintes 
atos:

a) Concentração das delegações
b) Desfile das delegações
c) Execução do Hino Nacional do

Brasil
d) Juramento do Atleta
e) Execução do hino nacional da

Lituânia
f) Abertura oficial da competição
g) Execução do hino nacional de

Portugal
h) Execução do hino nacional da 

Itália
i) Execução do hino nacional do

Japão
j) Execução do hino nacional do 

Chile
k) Show folclórico com a apresenta

• Būti 70 metų jaunu yra kartais 
daug linksmiau, kaip būti 40 metų 
seniu (Oliver Wendell Holmes).

lu

$
£ *
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ção pela ordem das seguintes delegações; 
Itália, Lituânia, Portugal, Chile e Japão.

1) Sorteio de brindes e premiação.
Observação: Cada colônia terá 30 mi

nutos para apresentação do seu show ar
tístico.

Da Lituânia participarão os Conjun- 
,tos de Danças Folclóricas "Nemunas" e 
"Rūtelė".

2) Haverá contagem para a presença 
das torcidas, pois a Comissão vai ofere
cer um troféu à maior torcida presente 
durante o certame.

TABELA DOS JOGOS DE FUTEBOL
Os jogos serão realizados no Estádio

LAURO GOMES DE ALMEIDA

Primeira rodada: Dia 4 de agosto — 
Terça Feira

Í9,30 horas: Itália x Chile
21,15 horas: Portugal x Lituânia 

Segunda rodada: Dia 6 de agosto — 
Quinta Feira

19,30 horas: Lituânia x Japão
21,15 horas: Portugal x Chile 

Terceira rodada: Dia 11 de agosto — 
Terça Feira

19,30 horas: Lituânia x Chile
21,15 horas: Itália x Japão

Quarta rodada: Dia 13 de agosto —
Quinta Feira

19,30 horas: Lituânia x Itália
21,15 horas: Portugal x Japão

naassEaassi®

PEDIMOS O COMPARECIMENTO 
DE TODA NOSSA TORCIDA.
E também do maior número possível 
de jovens com roupas típicas no Desfi
le de Abertura.

PLIAS - BRAZILUOS SKYRIAUS 
VALDYBA

Šių metų liepos mėn. 3 d. pas L. Mi- 
trulį buvo sušauktas Pasaulio Lietuvių 
Inžinierių ir Architektų Sąjungos - 
PLIAS — Brazilijos skyriaus visuotinas
narių susirinkimas su sekančia darbo
tvarke:

1) Skyriaus valdybos pranešimas
2) Centro valdybos pranešimai
3) Mokslo ir Kūrybos Simpoziumas
4) Valdybos rinkimai

Skyriaus valdybon buvo išrinkta:

Vicepirmininkas — Leonardas Mitrulis 
Sekretorius — Juozas Vaikšnoras 
Iždininkas — Algimantas Žibąs
Ryšiai — Nardis Antanaitis 
Revizorius Antanas Tyla

KITATAUČIAI APIE BIRŽELIO 14- 
TĄJA

Ukrainiečių laikraštis PRACIA, išei
nantis Prudentopoly (Paranoj), birželio 
25 d. laidoj įsidėjo žinią apie Lietuvos 
Dieną São Paule. Informaciją davė šven
tėj dalyvavęs ukrainietis prof. P. Bilyns- 
ki, kuris ML-vai pasiuntė kelias nuotrau
kas: "Espero que estas desessete fotogra
fias estejam de seu agrado. E um presen- 
tinho para a caríssima Colonia Lituana 
de São Paulo". Jos bus panaudotos ruo
šiamam specialiam ML-vos numeriui.

ETC. ffHDPiE
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MŪSŲ ŽINIOS
ŠV. TĖVAS DĖKINGAS LIETUVIAMS

BLB-nės valdybos p-kas, p. Jonas Ta- 
tarūnas, gavo per São Paulo arkivysku
pijos raštinę Sv. Tėvo padėkę už išreikš
tus lietuvių jausmus dėl žiauraus pasikė
sinimo prieš Jo Šventenybės gyvybę.

São Paulo, 10 de Julho de 1981.

Cumpre-nos, com gratíssima satisfação, co 
municar a V. S. que a Secretaria de Estado do 
Vaticano, em ofício n° 66.500, de 26 de junho 
de 1981, enviado ao Emm° Senhor Cardeal Ar 
cebispo de São Paulo, pede para dirigir-nos a 
V.S. a fim de transmitir-lhe, em vista de sua re
cente manifestação, a mensagem de gratidão 
de Sua'Santidade, o Papa João Paulo II, com 
votos de todo o bem, sob as bênçãos de Deus.

Aproveitamos a oportunidade para expres- 
sar-lhe nossos sentimentos de estima fraterna 
em Cristo.

Cônego Francisco de Assis Gandolpho 
Serviço de Comunicação Social do 

Arcebispado
Av. Higienópolis. 890 - CP 30.405 
01238 ■ São Paulo SP

LIETUVIAI PAS APARECIDA

Nelijo, ir saulutė nekaitino, kai 3 au
tobusai iš Zelinos, Mookos, Casa Ver
des, su dar kitais prisidėjusiais net ir iš 
tolimesniu vietų, keliavo aplankyti Die
vo Motinos didžiausioj Josios švento
vėj ne tik Brazilijoj, o ir visoj P. Ameri
koj. Tai metinė lietuvių s'ventkelionė.

0 tu maldininku iš visur — tikros ma
rios. Tad nėr ko stebėtis, jei viena kita 
moterėlė pasimetė ir paklydo ne tik di
džiojoj užkandžiu salėj (ji talpina, sako 
10.000 peregrinų), o ir pačioj bazilikoj, 
kurię prieš metus pats Popiežius pašven
tino. Tačiau čia buvo lengviau susirasti: 
buvo praneštas susitikimas prieš didžią
sias duris 11 vai. ir žygiuoti prie alto
riaus paskui Brazilijos ir Lietuvos vėlia
vas.

Aparecidoj lietuviai buvo laukiami, 
nes buvo susitarta iš anksto, ir jie pažįs
tami kaip tikri, pamaldūs maldininkai.

ALį^IM')MŪSŲ LIETUVA

Redakcija ir administracija

Šio ML numerio
Garbės Leidėja yra

ONA ŠERMUKSNIENĖ 
savo vardinių proga.
Mielajai Poniai Onai geriausi linkėjimai ir 
nuoširdi padėka

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

v. o n o s Šventės proga" —
liepos 26 d.

(tuoj po sumos) Jaunimo Namuose — Vila Zelina - rengiame

pietus
ir kviečiame lietuvius, ypatingai Onas, juose dalyvauti.

Lietuviu Katalikių Moterų Draugija

12 vai

Mišių komentatorius pakvietė São 
Paulo lietuvius maldininkus, ir, po įžan
ginės giesmės, pakvietė kun. Pr Gavė
ną pristatyti Lietuvą, jos kančias, jos iš
tikimybę.

Prieš pamaldas buvo išdalinta keli 
tūkstančiai lapeliu su Šiluvos Apsireiš
kimu ir trumpa informacija apie Lietu
vą portugališkai. Gi per "tikinčiųjų mal
dą" visa pilna didžiulė šventovė buvo 
pakviesta sukalbėti kartu "Maldą už 
Lietuvą".

Musų choras, nors negausus, bet su 
gerai parinktais balsais sugiedojo komu
nijai "Jėzau, pas mane ateiki", o Mišių 
gale "Marija, Marija", už ką ir tenai ga
vo viešą pagyrimą.

Mišios buvo aukojamos už kenčian
čią Lietuvą, ypač už Lietuvos jaunimą 
ir už pašaukimus. Šiuo tikslu, pasistip- 

į rinę, maldininkai apėjo, nor kad ir su- 
jį trumpintą, Kryžiaus Kelią (kadangi 
U "Golgotos", kalno viršūnės, nei nesima

tė — buvo apsupta debesų), melsdamie- 
R si tom pačiom intencijom.
įį Visi liko dėkingi ne tik Dievui už to- 
Jj kią įspūdingą dieną, o ir Vyrų Brolijai, 

ypač jos pirmininkui Ant. Rudžiui,kad 
nepabijojo vargo šią šventkelionę orga- 

$ nizuojant.

Gerbiamam klebonui kun. Juozui Šeškevičiui už paaukojimą šv. Mišių ę 
ir už pasveikinimus; Vyrų Brolijos pirmininkui Antanui Rudžiui už rūpės- ji 
tj mano 80 metų amžiaus sukakties priminimo; ir visiems kitiems, mane jt 
prisiminusiems sveikinimais, linkėjimais ir malda. $

v 
Dėkingas $

Jonas Paukštys |
I 

ML administracija dėkoja p. Jonui Paukščiui, kuris, švęsdamas savo am- Jį
žiaus 80-metj, prisiminė savo auka ir lietuviškos spaudos rūpesčius. į

JAUNIMO STOVYKLA

Sekmadieni, su 10 valandos pamal
dom ateitininkai ir skautai užbaigė sa
vo žiemos stovyklą, kurią šiemet turė
jo abidvi organizacijos tuo pačiu metu 
Lituanikoj. Tikimės, kad patys stovyk
lautojai aprašys stovyklos eigą ir savo 
pergyvenimus bei nuotykius.
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