
NR. 41 (1728) - SEMANÁRIO - 1981 SPALIS - OUTUBRO 15 D.- 20,00 Cr.- Rua Juatindiba, 28 - Caixa Postal 4421 - 01000 SAO PAULO, TeL 273-0338

&

ELIZIEJUS DRAUGELIS
K. Pranas Gavėnas

PAL OŽO TVIRTAS LIETUVOS 
ĄŽUOLAS .

Ilgai braškėjęs, bet vis spiriamasis 
prieš vėjus, spalio 8 dieną, eidamas 93 
metus, palūžo ilgametis plačiašakis Lie
tuvos giriu ąžuolas, d a^k t a r a s E L f- 
Z! ĖJUS D R A U G E L ! S.Paseno 
ir palūžo ir jis, kaip tūkstančiai kitų lie
tuvių, ne savo gimtojoj Lietuvos žemėj, 
o išeivijoj - tremty, Brazilijos tropikuo
se.

Daktaras Eliziejus Draugelis — ilgo 
amžiaus ir įvairios veiklos žmogus. Jo 
asmenybei galimai pilniau nušviesti ne
pakaks, aišku, vieno straipsnelio laikraš
ty. Apie jį ilgai rašys įvairių sričių musų 
istorikai, visuomenininkai, veikėjai. Čia 
tik kelios užuominos, kurias užfiksavo 
''L /etų vių Enciklopedija ".

Eliziejus Draugelis — sūduvis (suval
kietis), gimęs Bardauskų kaime, Vilka
viškio apskrity, 1888 m. balandžio 11 
d. Tėvas buvo Bardauskų pradžios mo
kyklos mokytojas, ir Eliziejus, išėjęs 
gimtojo kaimo mokyklą, stojo Marijam
polės gimnazijon. Tėviškės aplinka bu
vo perankšta mokslo ištroškusiai jo dva
siai. (stojo į Maskvos universiteto medi
cinos fakultetą, kurį baigė 1914 metais.

Betgi nepasitenkino vien tik mokslu. 
Dar studentaudamas, 1910 m. suorgani
zavo Lietuvių Katalikų Studentų drau
giją RŪTĄ ir buvo pirmuoju jos pirmi
ninku. Kaip tik šios draugijos nariai 
(Pr. Dovydaitis, K. Bizauskas, V. En- 
dz i u ta it i s, P. Grajauskas, Z. Starkus), 
E. Draugelio vadovaujami, davė pradžią 
ateitininkų sąjūdžiui, kurio šūkis ir 
programa — Visa atnaujinti Kristuje.

Kilus pirmajam pasauliniam karui, 
tuoj buvo mobilizuotas kaip fronto gy
dytojas. Persikėlęs] Voronežą, kurs bu
vo lyg Lietuvos atgimimo centras Rusi
joj, buvo išrinktas Vyriausios Lietuvių 
Tarybos Rusijoje bariu. Ten su keliais 
kitais šios tarybos nariais buvo bolševi
kų suimtas ir kalintas.

Išleistas iš kalėjimo^ 918 metais grį
žo į jau laisvą Lietuvą, čia dar daugiau 
atsidavė visuomeninei veiklai. Tuoj bu
vo išrinktas Marijampolės miesto tary
bos nariu ir pirmuoju miestu burmis
tru; buvo kooptuotas Lietuvos valsty
bės nariu; 1919 m. buvo vidaus reikalų 
(nukelta į 6-tą psl.)

PALAIDOTAS DR ELIZIEJUS DRAOOELB

Aprūpintas Bažnyčios sakramentais, spalio 8 d. rytą mirė Dr. ELIZIEJUS DRAU 
GELIS, eidamas 93 metus amžiaus. Tą pačią dieną buvo palaidotas Morumbi kapi
nėse. Mišias kapinių koplyčioj atlaikė klebonas kun. J. Šeškevičius. Laidotuvėse da
lyvavo prel. P. Ragažinskas, B LB-nes p-kas p. J. Tatarūnas, BLS-gos p-kas p. Al. 
Bumblis, BLJS-gos ir Ateitininkų atstovai Robertas Saldys ir dr. Sandra Saidytė ir 
gausus būrys lietuvių veikėjų bei Velionio draugų.

Liūdesy paliko žmoną Juliją, sūnus Kęstutį ir Gediminą su šeimom, seserį Petro-
nėlęrVosylhnę ir plačią gimi nę.
7V. Zelinos bažnyčioj, spalio 14, trečiadienį, 19,30 vai.

M.Mažvydo biblioteka
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GFWC (SUVAŽIAVIMAS PARĖMĖ 
PETKAUS NOMINAVIMĄ (NOBELIO 

TAIKOS PREMIJAI
Birželio 8-11 d. Cedar Rapids, Iowa, vy

ko tarptautinis 'General Federation of Wo
men's Clubs suvažiavimas, įkuriame daly
vavo virš 1500 delegačių. Lietuviu Moterų 
Klubo Federacijos pirmininkė Margarita 
Samatienė, .atstovavusi lietuves moteris, 
įnešė pasiūlymą, kad suvažiavimas parem
tų JAV Kongreso „Commission on Secu
rity and Cooperation“ nomlnavimą Orlo
vo, Ščeransky, Rudenko ir Petkaus Nobe
lio Taikos premijai. M. Samatienės pasiū
lymas buvo suvažiavimo delegačių vien
balsiai priimtas.

(Elta

Iš LKB Kronikos Nr 47
N. įSADŪNAITėS protestas 

Vilnius.
Lietuvos TSR (Prokurorui

1980 liepos 8 d., baigusi nutrėmimą Si- 
bire-Bogudanuose, gavau pasą ir per Ry
gą išskridau į Vilnių. Liepos 9 d., vos nu
sileidus lėktuvui Rygoje, stiuardesė liepė 
v Įsiems keleiviams paruošti pasus ir bilie
tus, kuniuosi, išlipant iŠ lėktuvo, tikrino 
trys uniformuoti milicijos darbuotojai. 
Patikrinę mano pasą, mane sulaikė ir, 
pasakė, kad yra neaiškumų, įsodino į ša
lia lėktuvo- stovinčią „Volgą“ kurioje ma
nęs laukė du saugumo darbuotojai ir jų 
vairuotojas iš Vilniaus. Kartu su manimi 
sulaikė atvykus^ manes parsivežti į Vil
nių giminaitį. Vietoje to, kad mes par- 
skristume lėktuvu iš Rygos į Vilnių per 
1 vai., turėjome praleisti 5 vai. saugu-; 
miečių „Volgoje“. Kas davė jiems teisę 
naudoti grubią moralinę prievartą -be jo
kios tam priežasties sulaikyti mus milici
jos pagalba ir dar meluoti kad yra neaiš
kumų, 'kurių taip ir nebuvo. Parvežę į 
Vilnių, jie taip ir nepasakė, kodėl buvome 
jų Rygoje sulaikyti ir kas jiems buvo 
neaišku. Tuo jie pademonstravo savo 
sauvalę, prisidengdami melu ir sulaiky
dami mus kaip nusikaltėlius. Pasirodo, 
ir po 6 metų Lietuvoje niekas nepasikei
tė, čia taip pat, kaip ir ankščiau, grubiai 
pažeidinėjamos elementariausios žmogaus 
teisės, tyčiojamąsi iš žmogaus orumo kar
dą tik to panori saugumo darbuotojai, 
kuriems viskas leidžiama.

Reiškiu protestą. ir pasipiktinimą tokiu 
jų elgesiu.

N. Sadūnaitė 
1980 m. liepos 21 d.

1080 liepos 30 d. N. Sadūnaitė gavo tokį 
atsakymą:
pareiškimas, ‘kurį rašėte Respublikos Pro
kurorui, prokuratūroje gautas ir tikrina
mas“.
Pasirašė LTSR prokuroro padėjėjas 3-os

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

Inventário, Despejo, Desquite, Divorcio, 
, 4 Processo Crime, Processo Trabalhista, Etc.

Rna 15 de Novembro, 244 - 4 and. • Conj. 9 • Fook 37-8958

klasės valstybinis justicijos patarėjas
A. Kirijenka

Jau praėjo 8 mėnesiai kai LTSR Pro
kuratūra „tikrina“ ir tyli.

KOMUNISTŲ ^SAUVALIAVIMAS
Rainiai. (Telšių raj.). 1980 m. gruodžio 

42 d., vykstant rajono partinei konferen
cijai, buvo nupjautas ir sunaikintas kry
žius, stovėjęs toje vietoje, kur 1941 m. 
tarybiniai pareigūnai labai žiauriai nu
kankino 73 vyrus. Tikintieji juos vadina 
žemaičių kankiniais. Žmonės, juos gerb
dami, prie kryžiaus dažnai atnešdavo gė
lių. To negalėjo pakęsti komunistai, ku
lių nusikaltimą primindavo šis kryžius, 
.pastatytas maždaug prieš pusę metų.

Kelmė. 1981 m. kovo 3 d. naktį pikta
dariai nusiaubė Kelmės kapines — sudau
žė 32 paminklus.

Bukonys (Jonavos raj.). 1981.1.1 d. bu
vo apiplėšta Bukonių bažnyčia: išlaužę 
tabernakulio dureles, piktadariai išnieki
no Švč. Sakramentą, pavogė komuninę, 
žvakides, keletą paveikslų.

Vilėkai (Ignalinos raj.). 1980 m, rude
ni! ateistiniai vandalai nudaužė nuo kry
žių visas Nukryžiuotojo figūrėles, esan
čias Ignalinos raj., Dysnių apylinkės, kai
mo kapinėse.

Kuprelišk*is (Biržų raj.). 1981 m. vasa
rio 13 d. Kuprefriškio parapijos tikintieji 
išsiuntė pareiškimą RRT įgaliotiniui P. 
Anilionlui, kuriame reikalaujamą, kad į 
Kunigų Seminariją galėtų įstoti tiek kan
didatų, kiek, Bažnyčios nuožiūra, jų rei
kia aptarnauti tikinčiuosius. Taip pat 
reikalaujama netrukdyti eiti' savo parei
gas kunigams, baigusiems neakivaizdines 
•teologines studijas ir gavusiems kunigys
tės šventimus. Pasirašė 50 tikinčiųjų.

KGB KAMANTINĖJA SKUODIENĘ IR 
TERLECKO SŪNŲ

USSR News Brief (Briuselis, 1981 bir
želio 15 d.) praneša, kad vasario mėnesy 
KGB perspėjo I. Skuodienę, politkalinio 
Vytauto Skuodžio žmoną, nesusitikinėti su 
užsienio korespondentais. Balandžio 14 d 
politkalinio Antano Terlecko sūnų Ramū
ną mokykloje apie pogrindžio spaudą ka
mantinėjo KGB pareigūnas. (Elta

PERSEKIOJAMAS BUVĘS LIETUVOS 
HELSINKIO GRUPĖS NARYS

FINKELŠTEINAS
Buvęs Lietuvos Helsinkio Grupės na

rys Eitanas Finkelšteinas su šeima jau 
devynerius metus Vilniuje laukia leidimo 
emigruoti į Izraelį. Apie jo sunkią padėtį 
gegužės 28 d. JAV-ių Atstovų Rūmuose 
pranešė kongresmanas Phillip Burton (Ca
lif.). Finkelšteinas yra fizikas, o jo žmona 
Aleksandra biologė — okeonografė. Jam 
draudžiama dirbti savo profesijoje ir kliu
doma net gauti fizinio darbo. Finkelštelnų 
šeima gyvena beveik visiškoje izoliacijoje 
—- juos nuolat seka, klausosi jų pasikal
bėjimų telefonu, nepristato laiškų. Burton 
ragina geros valios žmones visame pasau
lyje atkreipti dėmesį į šį „grubų žmogaus 
teisių pažeidinėjimą“. (Elta'

BLAIVYBĖS SĄJŪDŽIO PERIODINIS 
LEIDINYS

LKB Kronika (47 nr.) praneša, kad šį
met Lietuvoje pasirodė naujas periodinis 
leidinys, Blaivybėje — jėga. Leidėjų žo
džiais, „šis kuklus leidinukas" pasirodė 
„blaivybinio entuziazmo ugnelei visuome
nėje kurstyti, gerai patirčiai publikuoti, 
blaivybės aktyvistams suburti, blaivini
mo fronto veiklai plėsti“. LKB Kronika 
sveikina „entuziastus, kurie, gelbėdami 
alkoholyje skandinamą Lietuvą, ryžosi 
leisti taip reikalingą leidinį“. Pogrindžio 
spauda tvirtina, kad Sovietų valdžia me
todiškai trukdo blaivybės veiklą Lietuvo
je ir stengiasi užkirsti kelią blaivininkų 
sąjūdžio suorganizavimai.

Kronikos žiniomis, 1980 m. lietuviai pa
siuntė LASR'KI* CK'-sekretoriut'-GTfškevi- 
čiui labai daug pareiškimų, kuriuose pra
šoma gelbėti, tautą nuo alkoholizmo: bent 
50 nuošimčių padidinti bealkoholinių gė
rimų asortimentą, apriboti alkoholinių gė
rimų pardavimo laiką ir kiekį, griežtai 
kovoti su degtinės perpardavimu, leisti 
įkurti Blaivybės Draugiją. (Elta)
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Savaitei bėgant...
. ........ .......Alt D. Petraitis

LIETUVIAI TARP GERIAUSIU

Japonų kultūros draugija São Panty
je šiemet mini tarptautinių folkloro pa
sirodymų dešimtmetį. Ir kaip tik š. m. 
rugsėjo 26 ir 27 dienų vakarais suruošė 
tarptautinių šokių festivalį.

Suprantama, kad po dešimties metų 
be pertraukos tokių pasirodymų, japo
nų draugija turi nepaprastai daug patir
ties. Taip pat ir patalpos erdvios, pa
čiame miesto centre, Liberdade rajone, 
netoli nuo požeminio stoties. Visapu
siškai patogu ir arti.

Rugsėjo 27 dienos programoje buvo 
tikrai gražių momentų. Atgiedojus Bra
zilijos himną, trumpu žodžiu pasveiki
no Japonų Draugijos pirm. Shin it i Ai- 
ba, o po jo folkloro festivalio tvarkyto
jas dr. Hiroshi Banno įteikė prisimini- - 
m o medalius tiems, kurie per tuos 10 
metų pasirodė programose. A trodo, 
kad lietuviai surinko beveik visus me
dalius: Jonas Lukoševičius, SU via Ben- 
doraitytė Machado, Sonia R. Bareišy- 
tė, Claudio D Uis, L u is A. d e Andrade, 
kai dauguma tautų negavo nė vieno 
medalio, nes įsijungė j pasirodymus vė
liau.

Šios šventės programoje pasirodė 
pirmoje dalyje šios tautos: Japonija, 
Ispanija, Libanas, Lenkija, Armėnija, 
Vokietija ir Vengrija. Įdomus numeris 
japonų būgnų mušimas. Ispaniški šo
kiai taip pat labai vykę ir įdomūs. Ven
grai pasirodė puikiai paruošta vyrų gru
pe. Mergaitės netik šoko, bet ir dar pa
čios dainavo. Kitų tautų grupės varto
jo magnetofono juosteles.

Antrajai daliai organizatoriai paliko 
taip sakant pačią sunkiausią artileriją. 
Tarp tų buvo lietuviai ir ukrainiečiai. 
Paminėtina, kad ukrainiečiai šiemet 
ypatingai stipriai pasirodė per imigran
tų parodą. Toji grupė atvykusi iš Brazi
lijos pietų. Šioje šventėje pasirodė irgi 
labai gerai, puiki režisūra, geri garso ir 
judesių efektai. Vartojama net teatro 
ar cirko technika. Ir dar turi savo kai
mo kapela-orkestriuką. Lietuviai pasi
rodė š/ kartą irgi nepaprastai gerai. 
"Nemunui" teko sušokti "Landytinj" 
ir "Malūną", (vad. Jonas Lukoševičius), 
o "Rūtelei" H ko "Gyvataras" ir "PI tauš
kutis" (vad. SHvania Aradzenkaitė). 
Gale abi grupės sušoko, dainuodamos 
"Suk, suk, rateli". Tai buvo puiki 
staigmena. Abiejų grupių skaičius už
pildė visą sceną. Publika negailėjo plo
jimo. Šį kartą musų šokėjai tikrai verti 
pagyrimo. Puikią pažangą padarė " 
"Rūtelė ". Tiesiog negalima a tpažin ti, 
kaip per paskutinius mėnesius ši grupė 
išvystė gerą techniką, koordenaciją ju
desiuose ir vienodumą figūrose. Mato-

M ÜS U LIETUVA

ARGENTINOJE

ADRIANA JOCYTÊ
Miss Joven Argentina

Argentinos lietuvius pasiekė maloni 
naujiena, jog mums žinoma jauna dai 
nininkė bei gitariste Adriana Monika

................................įtumtĮiii.....  i u.riwnw i iiui» ,r 

mai, kad tie pasirodymai duoda pro
gos pasitobulinti. Vadovė SHvania Ara
dzenkaitė įdėjusi daug darbo.

"Nemuno" ansamblio technika jau 
visiems gerai pažįstama ir sveikintina 
mintis įjungti į šokius ir dainas. Nors 
yra labai sunku šokti ir dainuoti, ta
čiau įspūdis yra nepaprastai geras. Dar 
norėčiau pasveikinti "Nemuno" vado
vybę, už puikius iš Amerikos atvežtus 
eksponatus ir suruoštą parodėlę prie 
Japonų Kultūros Draugijos įėjimo. Tai 
Jono Lukoševičiaus pastangos. Mažutė 
lietuviško meno parodėlė, bet turėjo 
daug įdomios ir jaunimui patinkamos 
medžiagos, kaip visokios rūšies Hpinu- 
kai, juostelės, paveiksliukai. Parodėlę 
prižiūrėjo St. Lukoševičienė. Antroji 
"Nemuno" vadovė — Silvija Bendorai
tytė Machado.

Abiejų grupių šokius palydėjo du 
akordeonistai. "Rūtelės" programoje 
pažymėta, kad tai akord. Ežio Sversut 
"Nemuno" skyriuje akordeonisto var
do nėra. Gaila, nes akordeonistas yra 
svarbus elementas šokių grupėje.

Bendras vakaro įspūdis, kad lietu
viai drąsiai gali pasirodyti tarp visų čia 
esamų imigrantų meno vienetų. Mes 
galime tiktai pasididžiuoti savo jauni
mu. Jie gražiai atstovauja Lietuvą.

Jocytė, Berisso mmdaugietė, gyvenan 
_ ti La Platos mieste, šių metų rugpiūčio

30 d. laimėjo Miss J oven Argentina 
titulą. Konkurse dalyvavo 19 argenti 
niečių mergaičių iš įvairių šio krašto 
vietovių, nuo 16 iki 19 metų amžiaus. 
Šiame konkurse toji garbė teko Adria
nai Jocytei, kurią visi nuošinrdžiausiai 
sveikiname!

Spalio 24 d. Santa Marta mieste, 
Kolumbijoj, įvyks tarptautinis gražuo
lių konkursas, kuriame iš įvairių pa
saulio kraštų dalyvaus apie 60 kandi
dačių, jų tarpe tikriausiai vienintelė 

- lietuvaitė, - mūsų Adriana, kuriai lin - 
kime geriausios sėkmės!

Šia proga Adriana Jocytė nuošir
džiausiai dėkoja visiems lietuviams už 
malonius sveikinimus, kuriuos ji gavo 
iš įvairių asmenų, laimėjus jai Miss 
J oven Argentina titulą.

A Lietuvių Centro ansamblis "In 
karas”, SLA ir L. C. organizacijų 
atstovai, rugsėjo 27 d. dalyvavo Be
risso mieste Imigrantų šventėje. Pak
vietė Berisso miesto valdyba.

RASA ŠOLIŪNAITĖ, PLB valdy 
bos pasiųsta talkinti P. Amerikos 
lietuvių jaunimui, liepos 19 d/ at
skrido į Buenos Aires orzuostį, 
kur ją sutiko Argentinos Lietuvių 
Organizacijų Tarybos pirm. L. Stan
kevičius, Lietuvių Centro pirm. J. 
Mičiūdas, o dainomis su gitarų pa
lyda pasveikino būrys jaunimo. Lie
pos 21 d. R. Šoliūnaitės veikla buvo
aptarta ALOS Tarybos ir Argentinos 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos posėdy
je Aušros Vartų parapijoje. R. Šo- 
liūnaitė mokė jaunimą lietuviškų 
dainų ir tautinių šokių, dalyvavo jau
nimo stovykloje V. Elisoje, visuose 
kituose jaunimo renginiuose, dir
bo ir su mokyklinio amžiaus vaikais. 
I Argentiną R. šoliūnaitė atskrido po 
panašaus darbo su Kolumbijos lie
tuvių jaunimu. Trumpam teko su
stoti Rio orauostyję Brazilijoje. Iš 
Buenos Aires R. šoliūnaitė vienai sa
vaitei buvo nuvykusi į Urugvajų pa
dirbėti su Montevideo lietuvių jau
nimu.

DR. JONAS NICIPORCIUKAS
CIRURGIÃO DENTISTA 

CROSP. 6049

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

R. Itapeva-,49 - Cj. 35 fone: 2884770
ssa
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VOKIETIJOJE
LIETUVIŠKOS "VESTUVĖS

nnivui .IPAJAIĮJĮ-YJE
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Liepos 11 d. aukso žiedus sumainė Jū
ratė Jurkšaitė ir Romas Žaliukas.

Penktadienio vakarą į Vasario 16 gim
naziją suvažiavo nemažas būrys jaunųjų 
giminių ir draugų. Visi susėdę parke vai
dinosi skaniais valgiais, gėrimais ir ilga* 
linksminosi bei dainavo.

šeštadienį atvažiavo daugiau svečių, iš 
viso apie 100. 2 vai. po pietų visi rinkosi 
Huettenfeldo katalikų bažnytėlėn. Jauną
jį, į bažnyčią palydėjo jo keturi pabroliai 
Kęstutis Ivinskis, Mečys Landas, Algis 
Valiūnas, Wolfgang Fischer ir piršlys An
tanas Šiugždinis sr. Jaunąją lydėjo pamer 
gės Živilė Vilčinskaitė, Ramunė Bulvytė, 
Vida Paulikaitė, Angelė Vilčinskaitė ir 
svočia Marytė Šmitienė. Mišias atnašavo 
ir jaunuosius sutuokė tėv. A. Bernatonis. 
Giesmes vargonais palydėjo K. Bedoraitis 
iš Schwetzingeno.

Sugrįžę į gimnaziją, svečia1! rado vartus 
uždarytus ir priešais juos ožį su rastu, 
kurį jaunieji turėjo supjaustyti. Piršliui 
išsipirkus vartai buvo atidaryti.

Prie gimnazijos pastato Jūratės tėvai ir

Lietuviškoji ” bakūžė ” St. Louis miesto festivaly. Pozuoja Civic Centei 
šokėjos,attikusios tautinių šokių programą. Lino Meilaus nuotrauka

J. A. VALSTYBĖSE
SAVO PAVILJONĄ liepos 3 5 d.d. 

Įvykusiame festivalyje St. Louis 
mieste, Missouri valstijoje, turėjo ir 
lietuviai. Tą lietuvišką nameli pri
menantį paviljoną pastatė vietinis 
lietuvių komitetas su bendrovės 
“Baltic Associates” darbuotojais iš 
Bostono ir Čikagos. Lankytojus be
ne labiausiai domino prie paviljono 
stovintis lietuviškas 15-kos pėdų 
augščio kryžius. Paviljoną aptarnavo 
bendrovės atstovai — Gintaras Karo
sas, Mykolas Drunga, Linas Meilus 
ir vietinis lietuvių komitetas, vado
vaujamas Broniaus ir Agotos Tiškų. 
Net kelias dešimtis paviljono lanky
tojų sudarė lietuviai, daugiausia lie
tuvių kilmės asmenys, pirmųjų atei
vių ainiai. Kaikurie jų dar nebuvo 
matę Lietuvos trispalvės vėliavos, 
nežinojo Vyčio, Geležinio vilko, Ge
dimino stulpų prasmės. Jie mielai 
pirko dr. A. Geručio redaguotą vei
kalą “Lithuania 700 Years” bei kitas 
angliškas knygas, anglų kalba iš
leistą J. Daužvardienės lietuviškų 
maisto patiekalų receptų knygą. To
kie svečiai taip pat norėjo žinoti, ar 
St. Louis mieste yra kokia nors lie
tuviška veikla. Iš tikrųjų čia dabar 
gyvena apie 40 naujųjų lietuvių šei
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mų. Rytinėje dalyje jie spiečiasi ap 
link parapiją, kuriai vadovauja kun. 
Vytautas Balčiūnas. Yra įsteigta LB 
apylinkė, veikia Lietuvių Tautinės 
Sąjungos skyrius. Lietuviškų tauti
nių šokių programą festivalyje at
liko baleto studijos “Civic Ballet” 
šokėjos, beveik visos amerikietės. 
Jas paruošė tai baleto studijai vado
vaujanti Irena Adomavičiūtė-Gintau- 
tienė. Su pačiais šokiais žiūrovus 
anglų kalba supažindino Zigmas Gry- 
binas. Festivalyje dalyvavo ir “Exile 
Bar” šokėjai, pasižymėjęs St. Louis 
kabaretas, kurio savininkas ir muzi
kinis vadovas yra Frank Mockus, 
trečios kartos lietuvis, dar nepamir
šęs savo tėvų kalbos. Jo šokėjai at
liko jau sukabaretintus įvairių Rytų 
Europos tautų šokius.

GAJAUSKUI PASKIRTA 10.000 
dol. TAIKOS IR LAISVĖS PREMIJA. 
Spauda praneša, kad mirusio dailininko 
vardu pavadinta "The Rothko Chapel", 
įsteigta Houstone, USA, ir palaikoma 
de Menil fundacijos lėšomis, pirmąkart 
paskyrė premijas po 10.000 dol. dvyli
kai asmenų, pasižymėjusiu kovoje dėl 
žmogaus teisiu ir teisybės. Jų tarpe du 
asmenys, sovietu nuteisti dėl kovos už 
žmogaus teises: tai lietuvis istorikas Ba
lys Gajauskas, laikomas Permės darbo 
stovykloje nr. 36 ir lietuvius užstojusi 
rusė matematikė Tatjana Velikanova, 
laikoma Mordavijos darbo stovykloje 
nr. 3. Premiją Balio Gajausko vardu pri
ėmė Tomas Venclova. Pinigai padėti j 
banką ir bus panaudoti Gajausko nuro
dymu.

Eit. Inform. 1981,nr.7-8 

Romo brolis ir sesuo pasitiko jaunuosius 
su duona ir druska. Visiems išgėrus šam
pano ir pasveikinus jaunuosius, padaryta 
■bendra vestuvių nuotrauka ant gimnazi
jos laiptų.

Valgykla buvo gražiai išpuošta lietuviš
kom juostom, rūtų šakelėm, gėlėm ir žva
kėm. Bet jaunųjų stalą buvo užėmę kiti 

- vestuvininkai (jaunoji Arminas Lipšys ir 
jaunikis Danguolė Kviklytė iš JAV) ir 
vėl teko piršliui išsipirkti. Tėv. A. Berna
tonis perskaitė Jūratei ir Romui skirtą 
Šv. Tėvo palaiminimą vestuvių proga. 
Kalbėjo piršlys ir jaunųjų vardu visiem 
susirinkusiem dėkojo Romas Žaliukas. 
Visi pakėlė šampano taures ir sugiedojo 
ilgiausių metų jauniesiems. Ir valgio ir 
gėrimo netrūko, o akordeonu linksmino 
M. Landas. Vėliau atvyko ir kitas muzi
kantas.

Sekmadienio rytas pradėtas su keltu
vėm. Grupelė žmonių perėjo visus kamba 
rius ir svečius .prikėlė su muzika ir šam
panu. Bepusryčiaujant atvyko netikėta 
viešnia. Kiek vėliau paaiškėjo, kad tai bu
vo piršlys persirengęs moteriškais rūbais. 
„Budeliai“ jį pagavo ir nutempė į parką, 
kur įvyko piršlio teismas. Vyriausias tei
sėjas (Manfredas šiušelis) išvardino pirš
lio melagystes ir visiem pritarus nuspren
dė piršlį „pakari“. Po to sekė piršlio „lai
dotuvės“. Dar visą sekmadienį svečiai 
linksminosi gimnazijos parke, o kiti pasi
liko net iki pirmadienio.

Jūratė ir Romas yra buvę Vasario 16 
gimnazijos mokiniai. Jūratė dirba Heidel
bergo klinikoje laborante, o Romas studi
juoja architektūrą Darmstadto universi
tete. Šiuo metu abu priklauso Vokietijos 
Jaunimo Sąjungos valdybai. Linkime šiai 
naujai lietuviškai šeimai gražios ateities.

M. Šmitienė

---------CURSO —--------
AUDIOVISUAL

IX) IDIOMA LITUANO 
POR CORRESPONDÊNCIA

C.P4421-01000S.Piulo,SP
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NAUJOS KNYCOS
TOMO VENCLOVOS PUBLICISTIKOS 

KNYGA
Žymus lietuvių poetas, vertėjas, kultu-1 

ros veikėjas, Lietuvos Helsinkio grupės 
narys Tomas Venclova Vakaruose jau iš
leido savo trečią knyg’ą. šį kartą 'tai pub- 
.L istikos rinkinys, pavadintas „Lietuva 
pasaulyje“. Čia surinkti svarbiausieji To
mo Venclovos straipsniai, (pranešimai bei 
pašnekesiai. Kai kurie iš jų buvo paskelb- 
A lietuvių išeivijos spaudoje, o straipsniai 
paskutiniame skyriuje („Glavlito leista“) 
buvo pasirodę tarybinės spaudos pusla
piuose.

Knyga kupina įdomių, originalių min
čių apie sudėtingas dabartinės Lietuvos 
problemos (disidentų sąjūdis, demografi
nė padėtis ir t.t.), .kultūrą įr jos kūrybą, 
išeivijos gyvenimą ir lietuvių santykius 
su kaimyninėmis tautomis ibei Lietuvos 
tautinėmis mažumomis. Autoriaus stilius 
tikslus ir aiškus, kalba gyva, lengva bei 
v( izdinga. „Lietuva pasaulyje“ neabejoti
nai ;.domi kiekvienam, kuriam rūpi „au
gančios laisvės link“ Lietuvos problemos.

Išsamią pratarmę, charakteringai pava
dintą „Lietuviškojo universalizmo ištako
se '. šiai knygai parašė ilgametis autoriaus 
bičiulis ir bendradarbis Aleksandras Štro
mus. Čia analizuojama Tomo Venclovo as
menybės plėtotė, jo meninių bei politinių 
idėjų formavimosi raida, o taip pat patei
kiamas knygos detalus įvertinimas.

Tomo Venclovos knygą „Lietuva Pasau
lyje“ galima užsisakyti sekančiu adresu:

Akademinė Skautijos Leidykla 
8913 South Leavitt Street 
Chicago, Illinois 60620 
U.S.A.
Kaina 10 dol.

Violeta Rakauskaitė

LIETUVIŲ DIENOS
RUGSĖJO mėn. yra skirtas ilga

metės ir nepavargstančios visuome- 
nininkės Alenos Devenienės pagerbi 
mui.Rašyt. J. Gliaudą trumpai per
žvelgia A. Devenienės įnašą mūsų s- 
pandai.Ilgesnis aprašymas raš.A. 
R Ūtos, einantis per kelis puslapius 
ir gausiai iliustruotas nuotrauko
mis nuo pat vaikystės dienų.

Vienuolė sės. O. Mikalaitė trumpi: 
duoda Putnamo vienuolyno istoriją 
ir jo veiklą,pailiustruodama nuotrai 
komis.

Keli puslapiai skirti lietuvio kūrė 
jo pagerbimo šventei,įvykusiai 1981 
m. gegužės 17 d. Clevelande. Raš. A. 
Šalčiuvienės-Gustaitytės novelės tę 
sinys iš praeito numerio.

Lietuvių Dienas leidžia Antanas 
F. Skirius, 4364 Sunset Blvd. , Los 
Angeles, CA. 90029.

TEISYBE IR MITAS APIE TANENBERGO MOSIU!
1914 ir 1410 m.

ANTANAS GAUUA

Ši įdomi istorinė studija buvo atspausdin
ta pernai DRAUGO puslapiuose Dabar ją mie
lai pristatome ir ML skaitytojams.

Red.

Dar saulei neprašvitus, jau generolas-majo- 
ras LUDENDORFFas. trindamas akis ir vos 
išlipęs iš lovos, prisiartinęs prie lango nervuo- 
tai žvilgtelėjo per jį ir šiek tiek patenkintas 
pradėjo rengtis. Jis dar nebuvo apsipratęs nau
jame fronte, nes vos trečią dieną, perkeltasis 
vakarų į rytus, turėjo baisų uždavinį: išvengti 
dviejų rusų armijų susijungimą, kurios sutelk
tos sudarytų virš pusės milijono karių su 1580 
patrankų, prieš kurias vokiečiai vos turėjo du 
šimtų dešimt tūkstančių karių su 600 patran
kų. Su jais Berlyno viršininkas reikalavo išgel
bėti Rytų Prūsiją, kurios trečdalį rusai degi
no ir teriojo visame pasienyje, nuo Nemuno 
iki Vislos.

Šaltas ryto oras, bet sausas. Nelijo,kas re
tai atsitinka Rytprūsiuose rugsėjo mėnesį. 
1914 metais buvo ypatingai karšta vasara,be 
drėgmės. Visi susisiekimo keliai, negrįsti,sau
si, keldavo tikrus debesius dulkių, kai jais žy
giavo kariuomenės daliniai ir riedėjo sunkios 
patrankos su kavalerijos pulkais.

Šiame rytų fronte vokiečiams nesisekė, 
nors viename kitame susirėmime atmušė rusu 
kelius eskadronus. Bet jie pralaimėjo Gumbi
nės mūšį su dideliais nuostoliais. Po to gene
rolas Von Prittwitz nutarė pasitraukti link Vis
los, nes nusigando sužinojęs, jog rusai pajudino 
savo antrąją armiją iš Lenkijos ir ji jau randa
si arčiau Vislos ir turėjo tikslą pakirsti vokie
čiams pasitraukimo kelia, į geresnes pozicijas.

HINDENBURGas su LUDENDORFFu 
užimdami barono Prittwitz‘o ir grafo Walder- 
see vietas, kurie buvo rugsėjo 21 ir 22 dieną 
pakeisti, dėl jųjų pesimizmo ir nervų sukriki
mo, tuojaus pakeitė įsakymas, nes priėjo prie 
išvados, jog nebėra laiko trauktis į Vislą, nes 
rusų antroji armija jau buvo arčiau ir ‘pakirto 
kelią trauktis.

Vos aušdamas rugsėjo mėnesio 24 dienos 
rytas su gražiais saulės spinduliais davė visiems 
ramų rytą. Betgi vokiečių 8-tosios armijos šta
be nebuvo geros nuotaikos, bet arti panikos , 
visų nervai buvo įtempti. Prie generolo v on 
Hindenburg‘o stalo buvo visai kas kita:nuotai- 
ka atrodė net linksma. Prie jo susimąstęs pri
ėjo Ludendorff‘as, pasveikinęs savo viršinin
ką, kuris ramiai sėdėjo ir jau baigė pusryčius, 
atsisėdo, bet apsidairęs nepradėjo tuoj valgy
ti, nes prie stalo dar trūko pulkininko-leite- 
nanto Markso von HoffmamTo, štabo virši
ninko ir svarbiausio padėjėjo, kuris, nors ir 
paskutinis, bet paskirtu laiku, pasirodė. Su
trenkdamas užkulnius ir atiduodamas kariš

ką pagarbą, generolams, sarkastiškai, kaip vi
suomet, bet pilnas gero ir linksmo humoro^t- 
sisėdo kairėje nuo sąvo viršininko, kuris nusi
ramino ir greit pradėjo pusryčiauti.

Nors nuotaika buvo įtempta, tačiau links
ma ir neatrodė, jog visoje Rytų Prūsijoje vy
ko žiaurus, jau trijų savaičių Pirmasis Pasauli
nis Karas ir šiame rytų fronte dvi rusų armi
jos buvo įsiveržusios. išžudė ir sudegino Prū
sijos trečdalį.

Staiga Ludendorff‘as, baigęs greit valgyti, 
nervuotai pradėjo tarp piistų sukti gabalėlį 
minkštos duonos, kas reiškėjo didelį susimąs
tymą,, kuri jau visas štabas pažinojo. Jo ne
kantrumas turėjo pagrindo. Dar traukinyje, 
stovinčiame Berlyne, jis numatė ir sugalvojo 
strateginį planą, būtent, sumušti rusų armijas 
atskirai, o ypatingai išvengti jų susitelkimą . 
Tuo tikslu jis įsakė generolui vonFrançois, Io 
korpuso vadui palikti tik kelis kavalerijos da
linius prie Gumbinės ir greit perkelti savo di
vizijas į Montovo, pietų Prūsijos vidurį; o tų 
dalinių perkėlimas turėjo būti slaptas ir baig
tas rugsėjo 24-tai temstant. Generolo von 
Mackensen‘o 17-tas korpusas ir von Below‘o 
divizijos dar nepasirodė. Jos buvo išdalintos 
šiaurės Prūsijoje ir turėjo tikslą apginti jos 
sostinę, kuriai grėsė pavojus: Vokiečių tiks
las buvo, kaip jau aiškiai atrodė, pagauti įsi
brovusias į Prūsiją naują rusų armiją, apsupti 
ją ir likviduoti, kol pirmoji prie Nemuno po 
keleto mažu pasienio laimėjimų, ilsisi.

Klemensas Jūra, MONSINJORAS. 
Spaudė Pranciškonų spaustuvė. 
Brooklyn, 1979 m., 382 psl. Tira
žas — 1.000 egz. Kaina: Cr.500
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NEUŽMIRŠTINAS AUKSINIS 
KUNIGYSTĖS JUBILIEJUS

g

i

Kaip jau buvo rašyta ML 40 numery, 
Prel. Pijaus Ragažinsko auksinis kuni
gystės jubiliejus buvo tikrai vieningai ir 
didingai atšvęstas V. Žolinoje š.m. spa
lio 4 dieną.

Pirmasis pas mus auksinis kunigystės 
jubiliejus lieka dabar aukso raidėmis j- 
rašytas j São Paulo ir Brazilijos lietuviu 
istoriją. Įvykis liko neužmirštamas ypač

Jubiliejaus koncelebracija V.Zelinos bažnyčioje 

nems šimtams iškilmių dalyviu ~ jau
niems ir pagyvenusiems.

Dalyviu atveju reikia ypač pasidžiaug- telis musu kolonijoj auksinis kunigystės 
ti gausiai — gal gausiausiai negu bet ka
da — ir vieningai dalyvavusiu jaunimu, 
pradedant nuo jaunučių ir einant iki 
dvidešimtamečių ir toliau. Šv. Juozapo 
parapijos bažnyčioj jubiliejinėse Mišio
se jie visi dalyvavo tikrai rimtai ir pa
maldžiai. Daugumas jų buvo tautiniais 
rūbais, taip kad užpildytos šventovės 
vaizdas darėsi spalvotai Šventiškas ir 
jaunatviškas.

Dera manyti, kad nevienas iš tu jau
nuoliu pagalvojo ir apie kunigiško pa
šaukimo kilnumą.

Kai kam tikriausiai dingtelėjo mintis, 
lyg koks įkvėpimas, kad mūsų kolonijo
je reikėtų, kas senstelėjusius ar pasitrau
kiančius iš darbo kunigus pavaduotų.lš 
tikrųjų, tokios ar kitokios kunigystės 
sukaktys turėtu kaip tik pasitarnauti

Lietuvių Sąjungos-Aliança Garbės Nariui
DAKTARUI ELIZIEJUI DRAUGELIUI

mirus, velionio žmonai Julijai, sūnums Kęstučiui ir Gediminui, seseriai Pet
ronėlei Vosylienei, visiems artimiesiems reiškia gilią užuojautą ir su visais 
kartu liūdi

myhmam tėveliui 
A. A. ELIZIEJUI DRAUGELIUI 

MIRUS
širdingai dėkojame tėvam saleziečiam už ligonio lankymą ir suteiktus ligo
nių sakramentus, kun. Juozui Šeškevičiui už palaidojimą, organizacijų at
stovams ir visiems bičiuliams dalyvavusiems laidotuvėse.

Maloniai kviečiame dalyvauti 7-tos dienos mišiose trečiadienį, spalio
14 d. 19,30 vai. Vila Zelinos bažnyčioje ir iš anksto širdingai dėkojame.

Draugeliu šeima

Nuotr. J. Dielininkaičio 
naujiems pašaukimams sužadinti. Duok 
Dieve, kad šis retas, net, iki šiol, vienin- 

jubiliejus, nepraeitu be tikresnio susi
mąstymo,sisirūpinimo bei įsipareigoji
mo dvasinių pašaukimų būtinu, net dra
matišku, reikalu.

Po tokių įvadinių, šiuo atveju pras
mingu ir net būtinų, minčių, reikia už
fiksuoti vardus ir veidus tų, kurie iškil
mių planavime ir vykdyme turėjo ypa
tingesnę rolę, įdėjo daug darbo, o gal ir 
nemigo valandų. Jiems ypatinga visų 
dalyvių padėka ir pagarba.

Žinia, kad bet koks svarbesnis tauti
nis bei kultūrinis minėjimas neprasilen
kia su padėka Aukščiausiam už visas pa
tirtas malones, atliktus darbus, pasiek
tą tikslą.

Jubiliejinėse PADĖKOS MIŠIOSE

(nukelta j sekantį psl.) 

Lietuvių Sąjunga-Alianęa
VALDYBA

ELIZIEJUS DRAUGELIS
ministeriu; 1920 tapo Steigiamo Seimu 
ir / bei H seimų nariu. Seimuose pirmi
ninkavo krašto apsaugos, savivaldybių 
administracijos, darbo socialinės apsau 
gos ir kitose komisijose. Dar 1919 m. 
Lietuvos Raudonajam Kryžiui pavedus, 
Kaune suorganizavo ligoninę, o vėliau 
grįžęs prie pilno gydytojo darbo, buvo 
sveikatos departamento direktorium ir 
III Kauno ligoninės vyresniuoju ordina
torium. Nuo 1932 Ugi bolševikų atėji
mo vadovavo S. Kalvarijos psichiatrinei 
fígo n inei. Apleidęs Tėvynę, Hannoverio 
rajone, Vokietijoj, buvo keliolikos 
UN R RA stovyklų vyriausiu gydytoju. 
1947 m. atvykęs j Braziliją, keliolika 
metų dirbo São Paulo medicinos f aku' 
teto asistentu.

Dr. Eliziejus Draugelis reiškėsi taip 
pat Lietuvos Ūkininkų Sąjungoj ir ilgus 
metus buvo jos pirmininku (o ryšium 
su šios sąjungos veikėjams iškelta byla, 
buvo išlaikytas katėjime nuo 1929 X 
iki 1930 II); aktyviai dalyvavo eilėje 
ūkinių organizacijų. Buvo taip pat Lie
tuvos Raudonojo Kryžiaus valdybos na
rys.

NeantraeiHs daktarui Eliziejui buvo 
ir plunksnos darbas. Pradėjęs rašyti dar 
1908 metais, bendradarbiavo daugely 
laikraščių ir žurnalų, kaip Viltis, Šalti
nis, Ateitis, Garnys, Laisvė, Rytas, Ūki
ninkas, Darbo Sveikata. 1920 XII - 
1921 XI redagavo dienraštį Laisvę, o 
vėliau kurį laiką savaitraščius Ūkininką 
ir Darbininką. Išleido nemaža medici
nos poputiarizacijos brošiūrų. Be to, pa
rašė dramą Vergas ir komediją Slidžiais 
takais. Atvykęs į P. Ameriką, bendra
darbiavo ir Brazilijos bei Argentinos lie
tuviškoj spaudoj.

Pabrėžtina, kad Dr. E. Draugelis su
kūrė ir pirmąją Brazilijos Lietuvių Ben
druomenę.

Tai tikrai augalotas plačiašakis Lietu
vos girių ąžuolas, kuriam apkabinti ne
pakanka vieno žmogaus rankų ar žvilgs
nio.

Ir didelė, įvairiose veiklos srityse išsa
miai pasireiškusi asmenybė: gydytojas, 
visuomenininkas, politikas, žurnalistas, 
organizatorius, sąjūdžių įkvėpėjas.
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Kuucelebravo trys kunigai - prel. Pijus, 
ui) Petras Urbaitis ir kun. Feliksas Jo- 

hauskas, o asistavo klebonas kun.
iHozas Šeškevičius ir kun. Vytautas Ka- 
oiis. Ministrantų buvo tik keli. Pagal 
.rei Pijų, jo jubiliejinėse Mišiose Lietu

voj jų buvo keturiasdešimt.
Mišių skaitymus pravedė p. M. Vinkš- 

ditienė ir mokyt A. Joteikaitė, atsto- 
h-damos L K. Moterų Draugijai ir Mal

dos Apaštalavimui.
L K B nes choras, atsidavusio maes- 

o V Tatarūno vadovaujamas, puikiai 
•špildė muzikinę dalį. Buvo visai naujų, 
oent daug ka, tikrai žavių dvasię kelian- 
< ių lietuviškų giesmių. Patiko p. Vacį.

■ aunnaičio solo Komunijos metu.. 
Pamokslininkas, kun. J. Šeškevičius, 

nškiai išryš ino kunigo pašaukimą, 
prel. Pijaus nueitą pastoracinj kelią, o 
laip pat ir reikalą susirūpinti pasitrau
kiančiųjų pavaduotojais.

Aukojimo atnašas pristatė jaunučiai, 
o Angelikai vadovaujant.

Iš viso, pirmoji šventės dalis buvo 
jauki ir pamaldi, rimta ir įpareigojanti. 
Padėkos malda yra geriausia malda, nes 
tik atsidėkojant gaunamos kitos malo
nės

MINĖJIMO PROGRAMA vyko se
selių pranciškiečių kolegijos salėj. Pra
nešėjais buvo p. Liucija Butrimavičienė 

• mž. Ali D. Petraitis.
įspūdinga invokacija, kurię išpildė 

L K.B-nės choras. Sekė pagrindinė įdo
mi, sudėtinga p. Al. Vinkšnaičio prakal
ba.

Sveikinimų buvo lygiai tiek, atrodo, 
kiek mūsų kolonijoj gyvuoja organiza
cijų - tautinių ir religinių —, o jų yra 
bene penkiolika. Sveikinimus trumpais, 
taikliais žodžiais pradėjo BLB-nės p- 
kas, p. Jonas Tatarūnas.

įeinant j meninę dalį, pirmoje vieto-

Sąjungos - fllianęa Jubiliejaus
SWBIITÉ

įvyks šių metų lapkričio men. 7 d., šeštadienį, 20 valandą, būstinės salėje 
Rua Lituânia, 67 — Moóca, prisiminti 50 metų Sąjungos-Aliança nueitą 
kelią ir pagerbti savo narius, kurie dirbo ir jau išėjo iš gyvenimo, o taip 
pat ir tuos, kurie dar nenuilstamai stovi organizacijos gretose ir prižiūri už
žiebtą lietuviškumo ugnelę. Narių dalyvavimas būtinas. Užsirašyti telefo
nais! 93-5470; 274-5116; 853-6423; 92-3309.

Kalba preL Pijus — jubiliatas

“Rūtelė" (vadovė Silvanija Ardzen- 
kaitė, akordionistas Ežio Sverzut) pa
šoko Gyvatarą ir Pliauškutj, o “Nemu
nas (vad. Silvija B. Machado ir Jonas 
Lukoševičius, akord. Klaudijus Butkus)

MOŠŲ LIGONIAI
SUNKIAI SERGA

Agota Sereikaitė, gyvenanti Rua So
lon 44 (fundos) - Bom Retiro, SP. Ago
ta neturi jokių giminių ir yra reikalinga 
pastovios priežiūros.

Tikimės atsiras viena, kita mielašir- 
dinga moteris savanorė vargšei ligonei 
pagelbėti.

MŪSŲ Ml RUS II JI

ALFONSAS BALTADUONIS
je paminėtinas ateitininkų Gyvasis pa
veikslas.

Solo ir duetą su sąmojum ir galin
gais balsais išpildė baritonas Vacį. Lau-' 
rinaitis ir tenoras Kaz. Ambrazevičius.

Visuomet maloni yra “Lietuviškos 
mokyklėlės“ šokių ir dainų pynė, ir šį
kart p. Magd. Vinkšnartienės ir pianis
tės Liucijos Banytės paruošta o vaiku
čių nuotaikingai išpildyta.

“Volungė“, p-lės Kristinos Valavi
čiūtės diriguojama ir pianistės Silvanos 
Banytės palydima, priminė tautiečiams 
“Tėviškės žemę“, “Tėviškės šilus“ ir 
dar ką kita.

— Landytinj ir Malūną. Visiems ypatin
gai patiko, ir dėlto susilaukė daug ka
tučių, abiejų ansamblių junginys.

L.K.B.-nes choras, p. Viktorui Ta- 
tarūnui diriguojant ir Mo. Feliksui 
Girdauskui bei p. Irenei Kunickienei 
akompanuojant, meistriškai išpildė 
Stankūno “Oi, kas gi kėlės? ", Gaubo 
“Čigonėlį“ ir Stankūno “Išeivių dainą“.

Pagaliau atėjo ir paties Jubiliato ei
lė. Prel. Pijus visiems priminė jau minė
tą jubileijų Lietuvoj; o po to, po padė
kos Dievui, nuoširdžiai išvardintai dė
kojo visiems Jubiliejaus rengėjams ir 
ausiems dalyviams. (Krsp.)

Pirmosios BL Bendruomenės Brazilijoj steigėjui
Dr. ELIZIEJUI DRAUGELIUI

mirus,
Velionio žmonai p. Julijai, sūnums Kęstučiui ir Gediminui, seseriai Petro
nėlei Vosylienei bei visai giminei gilią užuojautą reiškia

BLB-nės Valdyba ir Taryba

mirė rugsėjo 27 d. Casa Verde nesulau
kęs 70-ties metų. Velionis buvo kilęs iš 
Labanoro, Utenos apsk. ir Brazilijon at
vyko 1927 m. Pradžioj gyveno Can in
dė, o paskui Bom Retire, kur susipaži
no ir 1943 m. vedė Bronę Pūkenaitę.
Su šeima persikėlė gyventi j Casa Ver
de ir dirbo savo siuvykloje. A.a. Alfon
sas dalyvavo lietuviškose organizacijose 
ir buvo lietuviškos spaudos skaitytojas 
bei rėmėjas.

Liūdesy paliko žmoną Bronę sūnus 
Sergio ir Robertą su šeimom, seseris 
Sofiją ir Oną gyvenančias Casa Verde. 
Sergio yra elektronikos inžinierius ir 
dirba Fortalezoj, o Robertas mokyto
jauja Sta. Ines kolegijoj Bom Retire.

7-tos dienos mišios buvo Šv. Jono 
bažnyčioje, C. Verde, o 30-tos dienos 
mišios bus lapkričio 1 d. 16,15 vai. N. 
Sra. das Dores bažnyčioje su lietuviš
kom pamaldom.

C. Verde lietuviai reiškia užuojautą 
visai Baltaduonių giminei.
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PRANEŠIMAS
MIŠIOS VĖLINIŲ PROGA

Ypatingam mūsų mirusiųjų prisimini 
mui lapkričio mėnesį numatytos Mišios 
sekančiai:

XI. 1: Pque das Nações — 10,30 vai.
Casa Verde — 16,15 vai.

*XI.2:Šv. Kazimiero koplyčioj:
— 8 vai. lietuviškai
— 9 vai. portugališkai
Agua Rasa — 8 vai.

XL8: Bom Retiro — 10,30 vai.
XI. 15: Moinho Velho — Rudge Ra

mos — S. Bernardo 
(dar eina pasitarimai)

XI.22: V. Anastácio—Lapa—Bonilha 
(dar eina pasitarimai)

JUBILIEJINĖ VAKARIENĖ

Prel. Pijaus Ragažinsko auksinio ku
nigystės jubiliejaus iškilminga Vakarie
nė — Banketas įvyko spalio 10 dienos 
vakarą Jaunimo Namuose.

Po susitikimo-pasisveikinimo priean 
gyje su stikliuku, didoka salė prisipildė 
organizacijų atstovų, veikėjų, parapie 
čių, bičiulių. Pats Jubiliatas atsisėdo už 
stalo, ant kurio jau laukė milžiniškas 
50-mečio tortas.

Jubiliatui palaiminus stalą, gausūs 
svečiai "kibo į darbą", nuo bendro sta 
lo pasitarnaudami jau prityrusių šeimi 
ninkių pagamintais apsčiais ir skaniais 
patiekalais, pačiam klebonui kun. J. 
Šeškevičiui diriguojant.

Baigiantis vakarienei, BLB-nės pirmi 
ninkas, p. J. Tatarūnas, viso šventės ren
gimo komiteto vardu Jubiliatui įteikė 
"vienintelę dovaną, kuria jis tikrai ga
lės naudotis" — auksinės spalvos telefo
ną.

LKB-nės chorui vedant, visa publika 
sugiedojo Prelatui "Ilgiausių metų", o 
paskui gardžiavosi Jubiliato prapjautu 
'šventės pyragu" — 50-mečio tortu.

dėmesio
Norintieji ten vykti autobusais teuž- 

sisako nedelsiant vietas pas Antaną Ru
dį (tel.: 216-7880), ar pas Kazimierą 
Rimkevičių (tel.:215-7852).
SANTOS
MALDOS DIENA UŽ LIETUVĄ

SKELBIMAS
Išnuomuojamas kambarys turistams, 

norintiems savaitgalius ar atostogas pra
leisti Santų kurorte.

Teirautis: Rua Godofredo Fraga, 173 
José Menino 
11100 Santos, SP.
Tel. 37-1913

DĖMESIO

Š.m. spalio (outubro) 25 dieną pa
maldų bairuose nebus.

Visi kviečiami j Pamaldas už Lietuvą 
į São Vicente, SP.

Santos vyskupija skelbia Maldos Dieną už Lietuvą spalio 
(outubro) 25-tą;

Mišios už Lietuvą bus São Vicente mieste, Matriz de São 
Vicente Mártir bažnyčioj, 10 valandą.

Esame kviečiami visi — pajūrio lietuviai ir sanpauliečiai, 
choristai, jaunimas, vyrai, moterys, vaikai. Kas gali, su tauti
niais rūbais.

Taigi,
ŠIO MĖNESIO 25-TĄ, 10 VAL.:
VISI SÃO VICENTE

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

Sio ML numerio

GARBĖS LE Õ DEJAS
Brazilijos Lietuvių Kunigų Vienybė

auksinio Kunigystės Jubiliejaus atminimui.
Gerbiamam Prelatui, ML-vos steigėjui ir ilgameciui jos 
redaktoriui, padėka, pagarba ir ypatingos Visagalio 
palaimos linkėjimai.

PAVASARIO ŠVENTĖ
LITUANIKOJE

1981 m. Spalio 18 d.

Rengia: Brazilijos Lietuvių Bendruomenė
Brazilijos Jaunimo Sąjunga

10,00 vai. Mišios
10,30 " Vaismedžių sodinimas
12,00" Pietūs

Po pietų: Bingo, žaidimai, pasilinksminimai.
Įėjimas: Laisvas

Jau yra išrinkta sodui vieta. Kas norės pasodyti savo vardu vaismedį 
prašome užsisakyti iš anksto. Medelis ir jo priežiūra kainuoja Cr. 
500,00 . Pelnas — baigti įrengti sporto aikštes. Aukotojo vardas bus 

užrašytas medelyje.

Dalyvaus: Jaunimas, sportininkai, Kultūrinės Parodos rengėjai
Autobusai iš Vila Zelinos išeis 7,00 vai.
Daugiau informacijų: Tel, 63-7344.

BAZAR AS - FILATELIJOS PARODA

Primename visiems lietuviams, São 
Paulo ir kitų vietovių, kad Lietuvių Są 
jungos-Alianęa Moterų sekcija ruošia di 
dingą ir įvairų Bazarą, o filatelistas An 
tanas Augustaitis išstatys savo pašto 
ženklų kolekcijas iš Nepriklausomos 
Lietuvos laikų. Bazaro ir parodos atida 
rymas įvyks lapkričio 21 dieną 14 vai 
Bazaras bus atidarytas svečiams dvi die 
nas, o pašto ženklų paroda tęsis ištisą 
savaitę, Rua Lituânia, 67

Krsp.

"RIO DE JANEIRO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ IR YPAČ 
LIETUVIŲ KALVARIJOS PARAPIJOS NARIAI sveikina 
didžiai gerbiamą

Prelatą PIJU RAGAŽINSKĄ
jo penkiasdešimt metų kunigystės Jubiliejaus proga.

Neužmirštame, kad, kada neturėjome Rio lietuvių parapųo 
je klebono, mirus a.a. prelatui Ignatavičiui, prel. Pijus Raga- 
žinskas dėjo visas pastangas mūsų parapiją laikinai aptarnauti 
Negailėjo nei laiko, nei sveikatos. Už tai jam amžiną ačiū.

Adv. Antanas Gaulia 
dipl.ekonom. Kazimieras Gaulia 

Uršulė Gaulienė
J. Ė. Petraitis
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