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/ES KLOS ATNAUJINIMAS

TRAGIŠKĄJĮ BIRŽELI PRISIMENANT
Birželis yra gražus vasaros mėnuo. 

Lietuvius, bet kur pasaulyje gyvenan
čius, ir visus pabaltiečius jis nukrečia 
šiurpu. Prisiminimai tų tragiškų dienų 
tiek prieš keturiasdešimt, tiek prieš 
trisdešimt devynerius metus yra palikę 
tokias žaizdas tautoje ir pavienių žmo
nių širdyse, kad jų nei istorija, nei gyve
nimo pasikeitimai ištrinti negali. Prieš 
keturiasdešimt dvejųj metų, biržely ~ 
praradimas laisvės, prieš trisdešimt de
vynerius metus masiniai trėmimai yra 
įsispaudę tautos sąmonėje kaip juo
džiausias istorijos laikotarpis, kurj ir te
galima pavadinti tiktai Juoduoju, Tra
giškuoju ar Baisiuoju Birželiu, nors šie 
visi vardai dar yra persilpni išreikšti 
toms siaubingoms dienoms, kurias išgy
veno tauta, paskiros šeimos ir pavieniai 
asmenys už savo tikėjimą ir tautiškumą.

Tas Tragiškasis Birželis prasidėjo kai 
Hitlerio — Stalino suokalbiu Pabaltijo 
tautos buvo perkamos ir parduodamos, 
kai Lenkija, dalis Suomijos ir Rumuni
jos buvo pasidalintos.

Ruošiantis Tragiškojo Birželio minė-
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jimams, neužtenka grįžti tik prie bolše-
vikinės okupacijos ir didžiųjų trėmimų.
Reikia priminti pasauliui ir to niekšiš
ko suokalbio išdavas, kuriose sunaikin
ti milijonai žmonių, pavergtos dešimtys 
tautų, trėmimais, koncentracijos stovyk
lomis, psichiatrinėmis ligoninėmis ir 
nuolatiniais persekiojimais iki šiol taip* 
pat naikinami milijonai.

Ar laisvosios tautos ir valstybės turi 
užsimerkti prieš šį tarptautinį nusikalti
mą žmoniškumui? Tai priklauso ne tik 
nuo paskirų valstybių, kurios mėgina is
toriją palikti tik istorikams, bet ir nuo 
tų liudininkų, kurie patys ar jų vaikai, 
nors svetur išaugę, yra įsipareigoję ginti 
laisvę, žmoniškumą, žmogaus teises ir 
pavergtųjų likimą.

Komunistinė propaganda savo garsia- 
kalbiškumu ir mėginimu užimti kuo 
daugiau komunikacijos priemonių jau 
bent dalinai yra užslopinusi padarytų ir 
daromų skriaudų prisiminimą. Laisvieji 
pavergtųjų atstovai prieš šią propagandą 
turi pastatyti tiesos žodį, žmoniškumo 
reikalavimus, laisvo žmogaus ir savo tau
tų siekimus.

Kiekvienas savo aplinkoje ir savo są
lygose turi skelbti neteisybę, kuri yra 
daroma komunistinių tironų ir kurią ty
lomis praleidžia laisvieji, susirūpinę tik 
savo laikinais reikalais.

TikinčiyjŲ gausiai lankomas Kryžių kalnas okupuotoje Lietuvoje. Nuo-
traukoje — saugumiečiu persekiojama DALIA TAMUTYTĖ, atleista iš
visy tarnyby dėl religiniy savo įsitikinimu, niekur nepriimama į darby

Reikia džiaugtis, kad okupacija dar 
nėra pripažinta teisėtu veikimu. Bet kai 
politinėje veikloje mėginama užmaršty 
paskandinti Pabaltijo ir kitų tautų oku
pacijos faktą, nutylėti persekiojimus,trė
mimus ir žmogaus nužmoginimą paverg
tuose kraštuose, tai Tragiškasis Birželis 
iš naujo žadina veiklai. Čia ir yra didžio- * 
ji dirva, kurioje gyvieji mirusių ir gyvų 
pavergtųjų atstovai turi pasireikšti, nors 
ir partizaniškai, nors ir tik savo vietovė
se, nors ir tik vietinėje spaudoje. O ji tu
ri ne mažiau įtakos, negu didžioji komer
cinė spauda, užmirštanti viską, kas nėra 
sava. Laisvųjų liudininkų kelias — žodis 
ir riksmas pasaulio sąžinei budinti.

Birželis negali likti tik ašarų slėniu.Jis 
toks buvo prieš keturiasdešimt metų ir 
kelerius metus po antrosios bolševikų 
okupacijos. Birželis dabar turi būti ko
vos, riksmo, sąžinės budinimo mėnuo. 
Jeigu mūsų žodis ne garsus, turime jung
tis su kitų pavergtųjų balsais. Jeigu mū
sų kumštis per silpnas, turime jį kartu 
su kitais sugniaužti taip kietai, kad jis 
pasidarytų kūju, prakalančiu abejingu
mą, užmiršimą ir nesidomėjimą svetimo
mis kančiomis bei komunistų persekio-

L i et u vos naci o n ai i nė 
M.Mažvydo biblioteka 

j-imais. Neužtenka tiK "okupacijos nepri
pažinimo", neužtenka tik "leidimo" 
apsispręsti. Komunistų pavergtosios tau
tos seniai buvo apsisprendusios, seniai 
turėjo savo tautinę savisąmonę. Šian
dien reikia laisvųjų aiškaus pasisakymo 
už pavergtųjų išlaisvinimą.

Ne malonės prašymas, o teisingumo 
šaukimasis yra Tragiškojo Birželio pa
grindinė prasmė. Mes esame laisvės liu
dininkai ir šiandien turime pasauliui lais
vės vertę ir atsakingumą už laisvę rody
ti visomis pastangomis.

Gerai, kad ruošiami minėjimai ir ge
dulo dienos. Mirusieji mums rūpi, nes 
jie yra .mūsų broliai. Svetimiesiems jie 
tėra tik praėjusio karo statistika. Gerai, 
kad skelbiama maldos diena, nes Dievas 
veikia žmonijos istorijoje. Bet tai neturi 
būti vienkartinis prisiminimas, o savo 
tarpe galingesnis susijungimas, kad pa
vergtųjų balsas visa jėga ir aiškiais reika
lavimais būtų girdimas viešumoje. Pasau
lio didžiūnai turi suprasti, kad laisvė yra 
nedaloma ir kiekviena tauta turi teisę j 
laisvę. Komunistinė prievarta šiandien 
turi būti parodyta visiems. Pavergtųjų 
tautų atstovų pareiga ir yra ją parodyti 
pasauliui. pr> Gr.
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Iš Aušros Nr. 2IT
KURIUO KELIU?
(Žvilgsnis j Lietuvos dvasininkiją)

AUŠRA Nr. 28 (68)
Lietuva, 1981 m. rugsėjis
Artėja visai tautai nepaprastai svarbaus ir 

reikšmingo įvykio — Lietuvos krikšto 600 me
tų - jubiliejus. Daugiau nebpusę tūkstančio 
metų lietuvių tauta eina po Kristaus vėliava, 
žengia su visa Europa, naudojasi Vakarų krikš
čioniškos kultūros vaisiais, dalyvauja šios kul
tūros kūrime.

Per šį laikotarpį tauta pergyveno daug links
mų ir liūdnų, šviesių ir tragiškų įvykių. Spin
dėjo garbės viršūnėse ir dejavo tamsiose nevil
ties bedugnėse. Didžiavosi galinga valstybe ir 
nešė žeminantį svetimųjų jungą... Visaip vin
giavo istorijos kelias, įvykiai keitė įvykius, bet 
šviesiais ir sunkių nelaimių metais tautos sąži
nė, jos dvasinių jėgų, jos ištvermės šaltinis bu
vo Lietuvos Katalikų Bažnyčia. Tautos džiaugs
mas buvo jos džiaugsmu, tautos skausmas - 
jos skausmu. Ji su tauta ėjo į pergales ir į sun
kius bandymus. Ji padėjo tautai šių pergaliu 
siekti ir išlaikyti bandymus, vedė į naujus lai
mėjimus. Tauta kartais atsikeldavo tiesiog iš 
svetimųjų paruošto kapo. Be Bažnyčios, be 
tautai įdiegto gilaus religingumo ir įskiepytos 
aukštos moralės šiandien gal jau nebūtų mūsų 
tautos, arba ji būtų toli gražu ne tokia, kaip 
dabar. Bažnyčios nuopelnai tautai ir jos kultū
rai akivaizdūs ir nepaneigiami.

Tačiau, žvelgdami į krikščioniškąjį Lietu
vos istorijos laikotarpį ir aiškiai maty darni,ką 
Bažnyčia, jos mokslas, jos skelbiamas tikėji
mas davė tautai, kaip išugdė prigimtąsias lie
tuvio būdo, jo charakterio savybes, kaip ji 
net paprastą, neraštingą kaimietį padarė tau
riu žmogumu, dažnai dvasios milžinu, visa tai 
matydami ir įvertindami, negalime nepastebė
ti ir to, ko tautai nedavė kai kurie jos vadai, 
hierarchai. Praeities klaidomis, apsileidimais 
ar silpnybėmis šiandien naudojasi ateistinė 
propaganda, visa tai dar išpūsdama, iškreipda
ma ir sukarikatūrindama...
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Tautos gyvenime pačio reikšmingiausio 
įvykio jubiliejų sutinkame itin sunkiu ir pavo
jingu laikotarpiu. Galbūt net pačiu sunkiau
siu ir pačiu pavojingiausiu, nes tiek tauta,tiek 
jos Bažnyčia vėl pastatyta prieš dilemą: žūti 
ar būti. Neužsimerkime prieš grėsmingą tikro
vę: tautai tikrai gręsia mirtinas pavojus. Užten
ka apsidairyti aplinkui ir tuoj pamatysime, 
kiek mažesnių tautų šiandien Tarybų Sąjungo
je miršta tikrąja to žodžio prasme. Po taria
mos tautų draugystės bei suartėjimo priedan
ga vyksta baisus niveliacijos ir asimiliacijos 
procesas. Nereikia toli dairytis. Pažvelkime 
tik į kaimyninę Baltarusiją, kurios sostinėje 
jau nėra baltarusiškų vidurinių mokyklų, kur 
įstaigose darbuotojai net bijo kalbėti baltaru
siškai, kad nebūtų palaikyti nacionalistais.Be 
to, dvasinės kultūros vietoje moraliniai įvairių 
tautų griuvėsiai, pasileidimas ir alkoholismas... 
Riedame į bedugnę, į tautos degeneraciją ir 
mirtį.

Bet nužudant tautą, pirma reikia numarin
ti jos tikėjimą. Reikia pirmiausia pasmaugti 
Bažnyčią. Šią baisią tiesą mes kartais gal ir už
mirštame. Bet ją lab~ gerai įsimena Dievo ir 
tautos priešai. Įsim a ir vykdo gudriai, už
maskuotai, metodiškai. Tačiau Bažnyčia stip
rėja apšlakstyta savo kankinių krauju. Jos vai
kų kančios ir ištvermė didina jos galią ir jos 
žavesį. Šitai priešas taip pat žino. Todėl dabar 
ją stengiasi pasmaugti tyliai nejučiom, uždu
sinti jos pačios vaikų rankomis.

Pažiūrėkime, kas šiandien pas mus dedasi. 
Ilga, atvira ir įžūli kova norimų rezultatų ne
davė. Baisus ateisinių paskaitų, knygų, brošiū
rų, straipsnių, filmų, plakatų ir kitos propagan
dinės medžiagos srautas tikėjimo iš žmonių są
monės neišplovė ir jų sąžinės purvais neužpylė. 
Dvasininkų suėmimai, teismai, trėmimai nepa
dėjo. Kunigų šmeižtai savo tikslo nepasiekė - 
tikinčiųjų nuo jų ganytojų neatskyrė. Atviras 
puolimas ir atviras teroras nedavė to, ko karin
gieji ateistai norėjo ir tikėjosi. Dargi priešingai 
- prasidėjo atginimas, tikintieji susiorientavo, 
padrasėjo, ėmė kelti savo skriaudas ir reikalau
ti savo teisių. Vis daugiau jaunimo ėmė atvirai 
reikšti savo įsitikinimus.

Tačiau ateistinė valdžia Bažnyčioje apčiuo-

NR. 23 (1762) 1982.VI.10

pé vieną silpną vietelę - kai kurių dvasininku 
bailumą, charakterio minkštumą, nuolankumą 
kančios ir aukos baimę, norą prisitaikyti, lavi
ruoti, iškilti.. Šituo jie bandė naudotis visa lai 
ką, bet ypač intensyviai ėmė spausti ir išnau
doti dvasininkiją, kai kitos priemonės nepasi
teisino. Rugienis daužė kumščiu į stalą - gra
sino straipsniais. Tumėnas ėmė meilintis - 
nuo aukšto kalno rodyti žemiškąsias karalys
tes..O kai atsiranda kandidatų parklupti ir jį 
garbinti — šėtonas suaktyvėja. Dvasininkų pa
galba turėjo būti suklaidintas net Vatikanas 
į vyskupų vietas turėjo patekti ateistams nuo
laidūs ir paklusnūs kunigai. Kandidato į vysku
pus tinkamumo laipsnis pasidarė tiesioginiai 
proporcingas jo paklusnumo ateistų užmačiom 
laipsniui. Kunigų ir klierikų verbavimas slap
tam darbui, saugume, viliojimas pažadais (ge
resnėm parapijom, ramesniu darbu, kelionėm 
į užsienį ir 1.1.), jų kiršinimas, stropesniu kuni
gų apšaukimas ekstremistais ir skaldytojais 
seniai su nerimu buvo stebimas Lietuvos tikin
čiosios visuomenės, ypač inteligentijos. “L.K. 
B. kronika” - ne tik vienų kunigų nuopelnas, 
kaip skelbia, o gal ir galvoja saugumas ir ateis
tai. Tai visos Lietuvos Bažnyčios šauksmas, vi
sų tikinčiųjų bendros pastangos. Šimtai įvai
rių skundų, pareiškimų ir šimtai tūkstančiu 
parašų — tai ne kunigų darbas (kunigai labiau 
stebimi, daugiau sekami, kai kurie iš viso nega
lėjo niekur prisidėti.). Tai galingas ir vis drąsė^ 
jantis tikinčiųjų pasauliečių protestas prieš jų 
teisių varžymą. Ir šio protesto, šio pakilimo 
jau nepasiseks sulaikyti ir užgniaužti.

Tačiau tikintieji negali būti atitrūkę nuo 
savo ganytojų, negali eiti atskirai, o ypač prieš 
jų valią. Todėl labai suprantamas vis didėjantis 
tikinčiosios Lietuvos susirūpinimas savųjų ku
nigų laikysena ir jų elgesiu. Neabejingieji tikė
jimui — neabejingi ir savosios dvasininkijos rei
kalams. Jiems ne vis viena, kaip elgiasi jų gany
tojai. I kunigą jie žiūri su pagarba ir su pasiti
kėjimu. Ir su reikalavimu pateisinti šį pasitikė
jimą. Bailiai, kolaboracionistai, klusnūs ateisti
nės valdžios įrankiai šios pagarbos ir šio pasiti
kėjimo negali tikėtis...

Mes nenorime ir negalime laukti, kad Lietu
vos Bažnyčią ištiktų Rusu stačiatikių Bažny
čios likimas. Ehbar jau patys rusų tikintieji in
teligentai mato, kad jų Bažnyčia pavergta iki 
negalimybės, kad hierarchija virtusi tik ateisti
nės valdžios klusniu įrankiu. Solženycino žo
džiais tariant, rusų Bažnyčios krūtinę slegia 
kapo akmuo.

Kapo akmenį ateistinė valdžia nori užristi 
kai kurių jos ganytojų rankomis. Pačius gany
tojus padaryti bailiais ir klusniais jų valios vyk
dytojais, kokiais yra daugumas stačiatikių 
aukštųjų dvasininkų. Todėl su džiaugsmu ir 
pritarimu Lietuvos tikintieji sutiko Tikinčiųjų 
teisėms ginti Komiteto įsikūrimą. Visi Lietu
vos tikintieji už jį meldžiasi ir nuoširdžiai linki 
sėkmės tokiame svarbiame ir reikalingame dar
be. Bet štai nustebę sužinome, kad kai kurie 
net atsakingi dvasininkai, klysdami ar valdžios 
įstaigų spaudžiami, ima pulti Komitetą ir jo 
narius... (nukelta i 4-tą psl.j

DR. JONAS NICtFORCIUKAS 
CIRURGIÃO DENTISTA

CROSP. 6049

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

R. Itapeva, 49 - Cj. 35 fone: 288-4770
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AUKŠTYN
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MINTYS 
SEKMADIENIO 
SUSIKAUPIMUI

GYVENIMO DUONA

Didjjj Šeštadienį švenčiamas Eucha- 
istijos /steigimas. Kasmet dar švenčia- 
>ia 'Kristaus Kūno" šventė. Tai Baž-
• včios troškimas vis giliau pažinti Eu- 
laristinj Kristų ir vis artimiau su juo

nusigyventi. Toks pat turi būti ir kiek- 
•jno krikščionio kataliko troškimas.

« Pasipiktinimą sukėlęs 
pažadas
K'istaus klausytojai ir mokiniai buvo 

ibiausiai nustebinti, kai Viešpats jiems 
pareiškė- "Aš esu gyvoji duona, kuri iš 
Jangaus nužengiau. Kas valgys tos duo

nos, bus gyvas per amžius; o duona, ku
rios aš duosiu, yra mano kūnas dėl pa
saulio gyvybės" (Jo 6,51-52).

Tuomet žydai ginčijosi tarp savęs,sa
kydami: "Kaip jis gali mums duoti val
gyti savo kūną? "

Jėzus gi jiems tarė: "Iš tikrųjų sakau 
jums, jei nevalgysite Žmogaus Sūnaus 
(:Kristaus) kūno ir negersite jo kraujo, 
neturėsite savyje gyvenimo. Kas valgo 
mano kūną ir geria mano kraują, tas tu-
• • amžinąjį gyvenimą, ir aš prikelsiu jj 
paskutinę dieną" (Jo 6,53-55).

Ši Jėzaus kalba apie jo kūną ir kraują 
ouvo klausytojams didelė staigmena, 
nes nesuvokiama ir neįsivaizduojama, 
kaip galima jo kūną valgyti. Tačiau Jė
zus savo žodžių minties nešvelnino ir 
nepakeitė, bet dar labiau pabrėžė: "Nes 
mano kūnas tikrai yra valgis, ir mano 
kraujas tikrai yra gėrimas. Kas valgo 
mano kūną ir geria mano kraują, tas pa
silieka manyje ir aš jame" (Jo 6,56-57).

Kai kurie iš klausytojų pasipiktinę ši
tokia Jėzaus kalba, pasitraukė šalin.Tik 
apaštalai pasiliko ištikimi savo Mokyto
jui.

Dra. HELGA HERING
MÉDICA - GYDYTOJA

HOMENS SENHORAS CRIANÇAS
Rua Quartim Barbosa, 6 - B. do Limão

Fone: 265-7590
De 2a a 6a. das 8 às 12 hs. e das 14 às 18 hs.

KALBAMA LIETUVIŠKAI

IL Sakramento įsteigimas
Jėzus savo pažadą įvykdė per pasku

tinę vakarienę. Jis paėmė duoną, laužė, 
davė apaštalams ir sakė: "Imkite ir val
gykite; tai yra mano kūnas". Jis ėmė ir 
taurę, dėkojo ir jiems davė, sakydamas: 
"Gerkite iš jos visi, nes tai yra mano 
naujosios sandaros kraujas" (Mt 26,26- 
28).

Tada paaiškėjo, kokiu būdu Jėzus 
davė apaštalams valgyti savo kūną ir 
gerti savo kraują. Tai buvo visai priimti
nas būdas.

Tokiu pat būdu Kristus duoda valgy
ti savo kūną visiems tikintiesiems.

Šitas būdas išliko iki mūsų dienų.
Tai Eucharistija, šventoji komunija 

arba Švenčiausiasis Sakramentas.
Taigi, kas nori turėti amžinąjį gyveni

mą, turi priiminėti Kristaus paliktą ko
munijos sakramentą.

Šiuo sakramentu gaunama pašvenčia
moji Dievo malonė. Tai reiškia, kad pri
imantis komuniją susijungia su Kristu
mi, nes pats Kristus sako: "Kas valgo 
mano kūną ir geria mano kraują tas pa
silieka manyje ir aš jame" (Jo 6,57).

1 Geriausia šventinė 
s dovana: 1

UŽSAKYKITE MUSU LIETUVA' i
& V K
? GIMINĖMS - DRAUGAMS - PAŽĮSTAMIEMS §
« Šią brangią dovaną jie prisimins 50 kartų — visus metus |

III. E u c h a r i st i j a ir aš
Šį sakramentą Kristus įsteigė ne kad 

būtų dar viena "paslaptis" daugiau, o 
tam, kad mes galėtume dar gyviau jung
tis su Juo ir su kitais žmonėmis.

— Eucharistija vykdoma per Mišias, 
kurios yra "naujoji sandora Kristaus 
kraujuje". "Klausyti" Mišių, bet per 
Mišias nepriimti komunijos — tai nesis
kaityti su Kristaus noru ir valia. Juk jo 
valia yra "Imkite ir valgykite..."

- Eucharistija yra taip pat tarpusa
vio meilės bei vienybės "ženklas"."Nors 
esame daug, bet kadangi visi maitinamės 
viena irta pačia duona, sudarome vieną 
bendrą kūną" (1 Kor. 10,16-17).

Taigi komunija per Mišias ne tiktai 
išreiškia vieningumą tarp mūsų, bet ir 
padeda jj vis didinti, vis kurti.

Kalendorius
MALDŲ UŽ LIETUVA

Lietuviu Kataliku Religinės Šalpos Tarny
ba (Brooklyn. JAV) sustatė kalendorių Mal
dos už Lietuva. Ir paskyrė kiekviena 
metų dieną vienai ar kitai lietuvių parapijai, 
misijai, organizacijai, lietuviškam vienetui,
taip, kad nepraeitų diena, kurioj nebūtų kieno 
nors ufiei aliai, viešai ir organizuotai meldžia
masi už bedievių komunistų pavergta Lietuvą.

Čia dedama ištrauka turi tikslą priminti 
Pietų Amerikos lietuviams jėems skirta maldos 
dieną už Lietuvą.

Pastebima taip pat, kad kalendoriuj nusta
tyta “Maldos diena” gali būti perkelta i kita 
artimą patogesnę dieną, kurioj tikimasi subur
ti daugiau maldininkų.

Birželis-Junho
3. Šv. Kazimiero seserys, Buenos Aires ir

Šv. Kazimiero seserys, Cordoba - Argentina
4. Šv. Kazimiero seserys, Pittsburgh ir

Šv. Kazimiero seserys, São Paulo

15. Tautos Gedulo Diena — Visi meldžiasi
16. T. Saleziečiai, Rosario ir

T. Saleziečiai, São Paulo
17. T. Saleziečiai, Manaus ir

T. Saleziečiai, Campinas
1 B. T. Saleziečiai, Punta Arenas - Čilė ir

T. Saleziečiai, Barranquilla - Kolumbija
19. T. Saleziečiai, Medellin ir

T. Saleziečiai, Popayan - Kolumbija
21. T. Saleziečiai, Cuchanza - Ekvadoras ir

T. Saleziečiai, Roma
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LITERATŪROS BŪRELIO 114-sis
POBŪVIS
įvyko š.m. gegužės 29 d. Šv. Kazimie
ro parapijos salėje.

Šis pobūvis buvo ypatingas tuo, kad 
jo pagrindinis tikslas buvo supažindinti 
susirinkusius su leidiniu "Mūsų Dešimt
metis" — knyga, kurioje telpa 24 ben
dradarbių straipsniai, atsiminimų epizo
dai ir poezija.

Pakvietimai buvo išsiuntinėti visiems 
šios knygelės turinio dalyviams ir jų ar
timiesiems. Iš Rio de Janeiro atvyko 
rašytoja Gražina Boleckienė, iš Santos 
dailininkė Stasė Steponaitienė. Vieti
nių, atžymėtina, kad savo tarpe turėjo
me garbingo 100 metų amžiaus ponią 
Onę Kemeklienę, kurios duktė a.a.Bru- 
na Merani yra įamžinusi šioje knygoje 
savo poetinės sielos polėkius, ir ponią 
Juliją Silickienę, tos dienos 90 m. amž. 
Jubiliatę atvykusią su vyru ir dukra Da
nute Jones.

Būrelio darbų koordinatorė p. Hali
na Mošinskienė pasveikino susirinku
sius ir paprašė tylos minute pagerbti 
būrelio mirusius bendradarbius ir rėmė
jus. Pagerbti: inž. Zenonas Bačelis, Bru
na Kemekiytė Merani, kun. Zeno Igno-", 
nis, poetai Venancijus Ališas ir Rachel 
Portela Audenis, rėmėja Aleksandra Ba- 
čelienė. Po to H. Mošinskienė pakvietė 
Alf. Petraitį pravesti šio pobūvio progra 
mą. Savo kalboje būrelio iniciatorius 
bendrai nusakė, kokią reikšmę turi lie
tuviškas spausdintas žodis išeivijoje, sa
vo jaunystės pirmą stiprų įspūdį, kai 
Italijoje jam pateko j rankas pirmas lie
tuviškas lai kraštelis. "Spauda yra kaip 
šviesa... Tai ką galima perduoti spauda, 
neįmanoma perduoti paprastu žodžiu 
— tai yra stipriausia savitarpio bendravi
mo — komunikacijos forma..." Toliau 
paaiškino, kad tuo pagrindu radosi ini
ciatyva ir paskatinimas būrelio pobūvių 
dalyviams pasireikšti savo sugebėjimais 
raštu perduoti savo mintis, pasirenkant 
individualiai temą ir ją skaitant susirin
kime. Surinkus visus tuos "kūrinius" 
per 10 metų, nutarta juos išleisti atski
ra knyga.

Čia pat p. Petraitis atsiklausė dalyvių 
nuomonės, ar šis darbas pateisinamas, 
ir ar verta toliau rinkti medžiagą pana
šiam ar dar vertingesniam rinkiniui. 
Dauguma pasisakė, kad pradėtą darbą 
reikia tęsti ir pasižadėjo, pagal išgales 
prisidėti savo naujais rašiniais, o B. L. 
Bendruomenės pirmininkas Jonas Tata- 
rūnas apgailestavo "kad per 10 metų te
pasirodė tik viena knyga — pirmoji, tu
rėtų,būti jau bent 10 knygų." ir palin
kėjo kad būrelis toliau gyvuotų, veiktų, 
tuo pačiu praturtindamas Brazilijoje lie

tuvišką spaudą. Po visų pasisakymų 
įteiktos gėlės vyriausiai amžiumi mamy
tei Onai -Kemeklienei ir būrelio "spiri
tus movens" Alfonsui Petraičiui žen
giant j 115-tąjj pobūvį, kuris įvyks birže
lio m. 26 d.

Knygos spausdinimo apyskaitą davė 
kun. Petras Rukšys. Jos išleidimas šian
dieną kaštuoja Cr$.300.000. Knygos 
kaina nutarta — Cr$. 1.000,00. Visi da
lyvavę savo rašiniais jos turinyje gavo 
po 1 egzempliorių veltui.

Ši programos dalis užbaigta poeto 
Česlavo Milošo (Nobelio premijos 1981 
m. laureato) kūrybos ištrauka iš "Vale 
dos demonios" — Dolina Issy, kurią 
portugalų k. paskaitė Liucija Jodelytė 
Butrimavičienė.

Toliau sekė pasitarimas poeto Mairo
nio 50-ties metų mirties minėjimo rei
kalu. Balsų dauguma nutarta paruošti 
programą lietuvių ir portugalų kalbom. 
Kadangi šį viešą minėjimą ruoš B.L. 
Bendruomenė, tai sudaryta komisija: 
L.B. Pirmininkas Jonas Tatarūnas ir 
būrelio nariai Alf. Petraitis, Stasė Ste
ponaitienė ir Halina Mošinskienė.

Čia pat buvo pasiūlyta pasveikinti 
Vardo Dienos proga pastovų būrelio 
bendradarbį kun. Antaną Saulaitj ir vi
si susirinkusieji pasirašė ant "Mūsų De
šimtmečio" knygos, kurią jam įteiks as
meniškai p. Algimantas Saldys Venecu- 
eloje p-lės Sandros Saldytės ir inž. Aro 
Mažeikos vestuvių šventėje.

Pobūvis užbaigtas įprastomis vaišė
mis, tik šį kartą vietoj arbatos pakėlė
me šampano taures už "M.Dešimtme
tį" ir tolimesnį glaudų bendradarbiavi
mą.

c H.M.

BERNARDAS BRAZDŽIONIS TORONTE
Balandžio 25 d. Toronte buvo suruoštas 

literatūros vakaras, kuriame savo kūrinius 
skaitė poetas Bernardas Brazdžionis, at
vykęs i’š iKailifoimijos. 'Mirga Bankaitytė, 
atvažiavusi iš Klevelando, palydėjo poeto 
lipiką kanklėmis.

iLiteratūros vakarą, kuris užruko dvi 
valandas, surengė KLK Moterų draugija. 
Per šį parengimą -buvo surinkta daug lė
šų kalinamiesiems tautiečiams Lietuvoje 
ir Sibiire bei jų išeimoms paremti.

SKAITYK IR PLATINK
"MŪSŲ LIETUVA " 1981 m. rugsėjis.

•'MŪSŲ DEŠIMTMETIS"
Išleido: B.L.B. Literatūros Būrelis 
Redagavo: Halina Mošinskienė 
Spaudė: "Mūsų Lietuvos" spaustuvė 
Viršelis ir vinjetės: Onos M. Petraitytės 
Liblik
Tiražas: 500 egz.
São Paulo, Brazilija, 1982
Kaina Cr$. 1.000,00

Knyga gaunama "Musų Lietuvos" 
redakcijoje-

Iš Aušros Nr. 28
Saugumas labai nori Komitetą sunaikinti. 

Bet prieš tai reikia jį sukompromituoti, izoliuo
ti, paversti kažkokių nenuoramų ir išsišokėlių 
būreliu. Ir labai labai nori, kad čia jam padėtu 
ateistu peršamos tariamos ‘"vienybės šalinin
kai. Jiems reikia, kad prie Komiteto pasmau
gimo prisidėtų ir kai kurių Lietuvos Bažnyčios 
vadovų rankos... Vis dėlto nesinori tikėti,kad 
tokiam aiškiai juodam darbui atsirastų talki
ninkų...

Pastaraisiais metais Lietuvoje siautėja tam
sus, paslaptingas teroras, vykdomas nakti ban* 
ditų-chuliganų rankomis (nors už jų pečių, be 
abejo, stovi kovingieji ateistai ir saugumas). 
Plėšiamos bažnyčios, išlaužiami tabernakuliai, 
išniekinamas Švenčiausias Sakramentas, kanki
nami ir žudomi kunigai. Visa tai daroma su šė
toniška neapykanta ir žiaurumu. Šitas teroras 
turi aiškiai ideologinį pobūdį ir siekia labai 
konkretaus tikslo: įbauginti tikinčiuosius,ypač 
kunigus. Tačiau pirmasis teroro smūgis teko 
tiems kunigams, kurie anksčiau buvo moraliai 
terorizuojami, kurie dėl šventos ramybės nusi
leido saugumui, nors bandė jo užduočių nevy k- 
dyti. Žinoma, “neklusniuosius" už toki “ne
vykdymą” saugumas ir pasistengė pamokyti 
savo pagalbininkų iš nusikaltėliu pasaulio ran
komis. Tai pamoka ir įspėjimas, kad “neik su 
velniu riešutauti"...

įvairūs saugumo metodai, turtinga jotpotir
tis. Žiaurus nakties teroras - tik vienas iš jo 
veiklos būdų. Suaktyvėjo ir kitos, priešingos, 
“švelnios" ir “kultūringos" priemonės. 
Vėl dedamos pastangos įtikinti Vatikaną pri
imti valdžios numatytus kandidatus i vysku
pus. Čia veikiama atsargiai ir delikačiai. Kre
čiami talkininkauti nuolaidesni vyskupai ir pa
rapijos. Pinklės rezgiamos tikrai gudriai. Bet 
ar pasiseks šitos ir kitos užmačios - daug pri
klausys ir nuo mūsų dvasiškijos budrumo.prin
cipingumo ir ištvermės.

Dieve, padėk, kad šito jiems nepritrūktu .

Pasaulietis
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Em preparação ao 13 de junho,
MA DE ORAÇÃO PELA LITUÂNIA

No ano anterior, na Missa pela Lituânia, ce
lebrada na Catedral pelo Eirmo. Sr. Cardeal 
Dom Paulo Evaristo Arns, Arcebispo de São 
Paulo, ao momento do Ofertório foi apresen
tado o seguinte:

C: Vamos apresentar ao altar não sómente 
o pão e vinho, matéria para o sacrifício euca- 
ristico e nosso alimento espiritual, mas tam
bém outros elementos que simbolizam o mar
tírio, a fé e a tenacidade do católico povo li- 
tuano, como também sua firme vontade de 
sobreviver e ressurgir livre e espiritualmente 
renovado:

- uma VELA acesa, símbolo da fé viva do 
povo que, apesar do vendaval da perseguição 
e das trevas do ateismo impe rante que o cer
cam, brilha como único povo totalmente cató
lico na infausta União Soviética;

- uma COROA DE ESPINHOS, símbolo 
de 40 anos de martírio contínuo. Os mártires 
lituanos firmemente confiam que também os 
espinhos um dia vão florir.

- um ramalhete de RŪTA (arruda), planta 
aromática, verde também debaixo da neve, 
simbolo tradicional da vitalidade deste povo 
nórdico, do mesmo modo que da pureza de 
suas heróicas moças, que também no dia de 
hoje preferem a morte antes de perder sua 
“coroa de arruda”, te. sua pureza virginal;

- uma JUOSTA, trabalho primordial e pri
mário do artesanato têxtil da mulher lituana,' 

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

Mini-sombrinhas, tipo Italiano e Alemão.

Vicente Vítor' Banys Ltda.

Rua Coelho BarradasJ04 • V. Prudente • Fone: 274-0677 Res,: 2744886

simbolo da amizade, continência e fidelidade 
conjugal:

- MARIJA, GELBĖK MUS - Maria, salva- 
nos: um livrinho de orações, que 4 moças litu- 
anas deportadas para a Sibéria, escreveram e 
confeccionaram secretamente. Livrinho que, 
traduzido para outras línguas, é considerado
o documento mais autêntico da piedade cris
tã do século XX e definido por cardeal Cush
ing (arcebispo de Boston) “um documento 
imortal que comprova de que as virtudes da 
fé, esperança e caridade não podem ser destru
ídas por métodos desumanos do comunismo 
ateu”;

- uma cópia do original da CRÔNICA DA 
IGREJA CATÓLICA NA LITUÂNIA, uma 
publicação clandestina, que denuncia aberta
mente todos os abusos dos dirigentes comunis
tas na Lituânia; um samizdat escrito, diriamos, 
com o sangue, pois não só desvenda a cruel 
perseguição, mas também porque, encontrada 
em casa nas frequentes buscas policiais, para 
não poucos lituanos causou condenação a tra
balhos forçosos na Sibéria, como foi de Nijolė 
Sadünaité;

- a dita CRÔNICA no mundo livre é recol
hida e impressa em volumes em lituano, inglês, 
alemão, francês, italiano, espanhol e português. 
Aqui um exemplar em espanhol, impresso em 
Chicago, USA;

- um exemplar do CANTO DO MARTÍRIO 
LITUANO. ou “AO FLORIR DOS ESPINHOS’ 
poesias escritas e cantadas pelos lituanos depor
tados para a Sibéria, editado aqui em SP pela 
Aliança da Juventude Lituano-Brasileira no ori
ginal lituano com a tradução para o português; 

um exemplar de MŪSŲ LIETUVA, o jor
nal cultural lituano, que publica-se semanalmen
te em SP, sinal e simbolo da vitalidade do povo 
lituano na imigração para o Brasil, elo de infor
mação e formação cultural, religiosa e patrióti
ca; é apresentado aqui como agradecimento a 
Deus e ao povo brasileiro pela liberdade que 
nos é garantida de se manifestar na imprensa, o 
que é totalmente impedido na Lituânia;

- um dos 35 volumes da LIETUVIU ENCI
KLOPEDIJA - ENCICLOPÉDIA LITUANA, 
editada e publicada no exterior, em Boston, 
USA, sinal de trabalho intelectual e de capaci
dade organizativa dos lituanos no exterior, e 
de sua vontade inquebrantável de manter e 
propagar sua antiquissima lingua, sua história 
milenária, sua cultura nacional e cristã;

- APAŠTALO PAULIAUS LAIŠKAI - 
CARTAS DE SÃO PAULO, o primeiro fascí 
culo do Novo Testamento, editadoaqui em 
SP em lituano e português, sinal também do 
esforço de difundir a Palavra de Deus na anti
ga língua dos pais.

VI EXPOSIÇÃO DOS IMIGRANTES

Foi aberta na sexta-feira passada dia 04/06 
a VI Exposição dos Imigrantes, na Bienal do 
Ibirapuera, que se estenderá até o próximo 
dia 13/06, domingo, quando haverá o encer
ramento.

Logo após a cerimônia de abertura, reali- 
zuo-se o desfile das misses representantes das 
várias colonias participantes, trajando as rou
pas típicas de seus países, transformando o 
evento em um desfile de cores, graça e beleza.

Na mesa dos jurados para eleição da mais 
bela miss dos Imigrantes, destacamos a presen
ça do Sr. João Tatarünas e esposa.

As colonias participantes da exposição trou
xeram para os seus estandes, amostras de arte
sanato e produtos típicos, bem como comidas 
e bebidas.

O estande da Lituania conta com a exposi
ção de cintos típicos (Juostas), trajesnartesa- 
nato em madeira, ovos pintados, jóias de am- 
bar (gintaras), rocas de fiar originais da Lituâ
nia, mapas e painéis explicativos, dando ao 
público uma boa base para compreensão da 
história, cultura e costumes lituanos.

É esperado um grande público durante es-' 
ta semana, o que servirá para motivar os parti
cipantes às futuras atividades do gênero.

MISSA

PELO PAI'S DAS CRUZES, pela
Terra de Maria — aLITUANIA 
VAI SER CELEBRADA por S. Excia. 
Revma. DON DÉCIO PEREIRA
Bispo Auxiliar da Região Sé
NA Catedral Metropolitana de São
Paulo
NO DIA 13 de junho de 1982, 
ÁS 10:30 horas
LEMBRANDO o 41° aniversário do ge
nocídio do povo lituano iniciado aos 
14 de junho de 1941.

PARTECIPE
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MŪSŲ ŽINIOS
ATIDARYTA VI-JI IMIGRANTŲ 
KULTŪRINĖ PARODA "BIENAL" 
PATALPOSE

Visą praeitą savaitę "Bienal" patal
pose, antrame aukšte, kaip jau tas atsi
tinka šešti metai iš eilės, nepaprastas 
žmonių judėjimas. Tai įvairiausiu tautu 
atstovai, kas tik turi bet kokj ryšį su 
imigracija Brazilijoje. Nesuklysiu pasa
kęs, jog beveik nėra tautos, kuri neturė
tu čia imigrantu, didesniame ar mažes
niame skaičiuje, nes Brazilija yra milži
niškas kraštas su begaline ateičia, ypač 
yra turtinga dar žemėje tebesančiais 
turtais, iki aukso imtinai.

Kaip žinome, lietuvių kolonija yra 
gana gausi ir turtinga liaudies meno da
lykais, kuriuos kiekvienas atsivežė iš 
Tėvynės. Tas paskatino ruošti kultūri
nes parodas - propaguojant mūsų Tė
vynę, jos meną ir kultūrą.

Pirmoji paroda, jei neklystu, buvo su
ruošta Lietuvos Konsulato globojama, 
padedant kolonijos menininkams, kaip 
ponia M. Remenčienė, nes ji turėjo dau
giausia meno išdirbinių, paveikslų ir kit. 
Vėliau, visą kultūrinę parodą organiza- 

•' vo inž. M. Ivanauskas (dabar gyvenan
tis Šiaurės Amerikoje). Po to, įsikūręs 
Baltijos Komitetas Lietuva, Latvija ir 
Estija, nutarė drauge organizuoti kiek
vienais metais kultūrines parodas. Trijų 
valstybių atstovams pasisekė sudaryti 
Prefektūroje gerus santykius su įtakin
gais pareigūnais, kurie suprato mūsų Tė
vynės padėtį, nes Tėvynė jau buvo už
grobta ir nebeturėjome nei mūsų Kon
sulato nei atstovybės. Prefektūra užlei
do mums, "Ruzvelto" aikštėje, beveik 
miesto centre, puikią salę, vadiname 
"Salão Portinari". Tenai, mes Baltiečiai 
ruošėme kiekvienais metais po vieną pa
rodą, laike šešių metų. Parodų ruošimas 
"Portinari" salėje užsibaigė, kai buvome 
pakviesti dalyvauti, jau ruošiamuose kul
tūrinėse imigrantų parodose, kuriose da
lyvauja kelios dešimts tautų. Šių parodų 
ruošimu rūpinasi ir jas organizuoja idea
listas pulkininkas Sergio Barcellos ir jo 
žmona p. Marisa Barcellos. Tai yra tik
rai pasišventę žmonės, nes jų tikslas — 
Tautų suartėjimas, juk čia dalyvaujantie
ji visi yra imigrantai, arba jų vaikai. Čia 
jie susipažįsta vieni su kitais, su jų kultū
ra, jų menu, jų tradicijomis, valgiais, gė
rimais, papročiais ir kit. Svarbiausias da
lykas, tai asmeninės pažintys su įvairių 
kontinentų žmonėmis, tarp kurių prasi
deda tautų suartėjimas ir užmezgamas 
tarpusavio santykiavimas.

Galima įsivaizduoti, kokia didelė yra 
reikšmė propagandos srityje. Tatai galiu 
patvirtinti, nes turiu praktiką iš trylikos 

<• metų kultūrinių ir meninių parodų ku
rias aplankė apie pusantro miliono lan
kytojų: ketvirta dalis iš jų buvo mokslei

viai, kuriems buvo puiki proga arčiau su
sipažinti su įvairiausių tautų kultūra ir 
jų menu.

Šių parodų ruošimas yra didelis nuo
pelnas mūsų Tėvynei, nes mūsų visų 
šventa pareiga propaguoti mūsų Tėvynę, 
ypač mūsų Tėvynės dabartinę padėti ko
munistinėje okupacijoje. Kai ateis spren
džiama valanda, kiek mes būsime pasau
liui pažįstami, tiek palinks mūsų naudai 
pasaulio opinija ir mūsų Tėvynės atvada
vimas politinėje tarptautinėje plotmėje.

Tad dalyvaujant visiems Brazilijoje 
gyvenantiems imigrantams, birželio 4 
d. 8-ta vai. vakaro įvyko šeštosios kul
tūrinės imigrantų parodos atidarymas. 
Parodą atidarė Armėnijos kolonijos at
stovas (pernai ta garbė teko kapit. J. 
Čiuvinskui). Ta garbė tenka ne dėl gra
žių akių, bet atsižvelgiant į nuopelnus 
jau kelių parodų bendrame darbe. Po 
parodos atidarymo įvyko parodos gra
žuolių pristatymas. Iš viso jų pasirodė 
50, atstovaujančių įvairių kontinentų 
tautas, kaip tai, Europą, Aziją, Afriką, 
Pietų Ameriką ir kit. Tai buvo tikras gė
lių buketas, tiek spalvų, tiek įvairiausių 
papuošimų, aukso ir brangenybių Mūsų 
abi kandidatės turėjo atsverti tą visą, sa
vo skaistumu, grakštumu ir žvilgsniu, iš 
kurio tryško tikras lietuviškas nuoširdu
mas. Gražumo karalienės rinkimo davi
nius matysime tiktai parodos uždarymo 
metu.

Komitete gražuolių rinkimo šiais me
tais buvo pakviesti ir kelių kolonijų at
stovai, jų tarpe ir lietuvių kolonijos:p.p. 
Jonas Tatarūnas ir ponia Vera.

Prieš pradedant gražuolių pristatymą, 
parodos organizatorius Pulk. S. Barcel- 
los, pagerbė ponią Mariją Remenčienę, 
pakviesdamas ją j sceną ir pristatyda
mas kaip nuolatinę parodos dalyvę su 
savo nepaprasto grožio juostomis ir ki
tais meno išdirbiniais. Taip pat prieš 
pasirodant lietuvių kolonijos karalai
tėms, buvo pagerbtas ir Kapit. J.Čiuvins- 

Magdalena ir Povilas BUITVYDAI, po 50 metų, vol sumaino aukso žiedus, kurious 
palaimino kun. P. Rukšys Nuotr. J. Delininkaičio

kas, kaip nuolatinis parodų orgamzan 
rius, dalyvaujantis jau 13-toje metinei 
kultūrinėje parodoje.

Šių metų paroda yra labai gražiai su 
tvarkyta. Daugelio dalyvių nuomone 
lietuvių skyrius yra pats įdomiausias 
turtingas naujais eksponatais. Šiais me 
tais padidėjo parodos rengėjų skaičius 
Pirmoje eilėje Br. Lietuvių Bendruome 
nes pirmininkas Jonas Tatarūnas su po 
nia Vera ir menininkės ponia Aldona ■> 
Janina Valavi čienės, ponia Si lene Silic 
kienė nepaprastai darbščia ir išradinga 
dukrele Danute o kap. J. Čiuvinskas 
šiais metais dalyvauja kaip koordinato 
rius, bet mano, kad jau po 13-kos su 
rengų parodų turėtų teisę ir pasilsėti <» 
tą darbą turėtų pilnai perimti Br L Rp<- 
druomenė, kaip vienintelė Brazilijos ue 
tuvių oficiali atstovė. Šiais metais Br 
L. Bendruomenė prisiėmė visas pa r o 
dos organizavimo ir išlaidų padengimu 
pareigas.

Parodoje veikia ir mažytis bufetas 
kur kas dieną parduodami įvairūs lietu 
viski skanėsiai, žinoma ir krupnikėlis 
Taip pat galima nusipirkti ir įvairiausių 
suvenirų: raktinukų, lipinukų ir daugy 
bę kitokių įvairenybių.

Kasdieną parodoje padeda padežuruu 
ti geros širdies lietuviai, o kiti prisideda 
sussiasisiekimo priemonėmis. Tas pats 
Bendruomenės Pirmininkas p. J Tata 
runas, p.p. Jonas Silickas ir ponia Šile 
ne ir kit. Ponas Jonas Valavičius visad 
mielai parūpina sunkvežimi parvežimu' 
parodos reikmenų ir prisideda dovano 
damas įvairių reikmenų parodai

Ponia Marija Remenčienė, su gausia 
gimine, kaip ir visuomet, dalyvauja ir 
užima beveik 1/4 mums skirtų patalpų 
parodoje.

Parodos įrengimo darbe nuolat dar 
buojasi p. Antanas Rudys. Gaila, kad 
šiais metais nebegalėjo dalyvauti p. P 
Šimonis. Visi parodos rengėjai linki jam 
sustiprėti ir pasitaisyti.
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Praeitų metų parodose lietuviai nepa
žymėjo savo atsilankymu, Sunku ir ap
lyti tą maža susidomėjimą, palyginant 

•i kitomis kolonijomis, kur kaip bitės 
vilį apstoja savo paviljonus, dainuoja, 

. iksminasi ir džiaugiasi, nes tai yra fak- 
•inai visos kolonijos atstovybė šioje tarp-
• autinėje bendruomenėje. Šiais metais 
ypač norėčiau pakviesti visus kas tik ga
li, senus ir jaunus, pradedant nuo vienų
■L i šimto metų, nes čia visiems yra kuo 
pasidžiaugti ir pasilinksminti ir gražiai 
.Hdleisti kelias valandas lietuviškoje ap- 
; trikoje. Be to, turėsite progą, pamatyti 
ir įvairiausių tautų kultūrą ir jų papro
čius.

Paroda veikia kas dieną noo 15 iki 
/2 valandos. Be to, kiekvieną dieną va- 
’ are nuo 20 valandos yra bent penkių
* < Jonijų gražuolių pasirodymas ir bent 
penkių kolonijų tautiniai šokiai. Paro
dos užbaigimo sekmadienį dar bus gali
ma matyti šokant "Rūtelės" ansamblį, 
nes šį sekmadienį jau šoko "Nemunas".

Tose pačiose "Bienal" patalpose, pir
mame aukšte, veikia ir moksleivių olim

piada su įvairiausiais pasilinksminimais 
i-iuniesiems. Tokiu būdu galima aplan- 
b yti dvi olimpiadas vienu sykiu.

Kitame "Musų Lietuvos" numeryje 
parodos eiga jos uždarymas ir karalai
tės 'inkimų rezultatai.

Kapit. J. Čiuvinskas

ŠVENTKELIONĖ Į APARECIDĄ
Metinė São Paulo lietuvių šventkelio- 

nė j Aparecidą birželio 6 d. buvo, daly
vavusiųjų pasakojimu, nepaprastai įspū
dinga. Ji sutapo su visos Brazilijos "Ma
rijos Legijono" skyrių suvažiavimu.Tad 
buvo daug kunigų ir visa gausybė maldi
ninkų. Ir per pamaldas, sako, nuolat 
skambėjo Lietuvos vardas. Laukiame iš
samios reliaci jos.

SUMAINĖ AUKSO ŽIEDUS
Silvania Aradzenka ir Peter Brevak 

sumainė aukso žiedus praėjusį šeštadie
nį São Bento do Morumbi bažnyčioj. 
Paskui vyko priėmimas Clube dos Ofi
ciais da Policia Militar, Santos Dumont, 
patalpose.

Silvania — ilgametė Rūtelės šokių an
samblio vedėja.

Naujam šeimyniniam židiniui laimės 
ir gausios Viešpaties palaimos.

METINĖS MIŠIOS

už a.a. PETRONĖLĖ SAULYTIENĘ 
ir ANELĘ MOČECKIENĘ bus atlaiky
tos birželio 20 d. 9 vai. šv. Kazimiero 
parapijos koplyčioje.

Giminės ir artimieji nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti.

Izidorius Saulytis ir 
sūnaus šeima

 MUSU LIETUVA

Halina Mošinskienė

VistLMS SI LAIKRAŠTI SKAITAI 
TIEMS PATARIMAS
eikite ir skubėkite į "IMIGRANTŲ PA
RODĄ" Ibirapueron . — Ji ypatingai 
įdomi turtinga eksponatais, jauki savo 
aplinka ir svarbiausia — pasigerėkite sa
vo tautos eksponatais. LITUANIA — 
LIETUVA. . . net savotiška šiluma jau 
pasitinka tas vardas, toji trispalvė iš to
lo atpažįstama.

Čia mūsų išeivijos — Lietuvos vaikų 
pastangomis įdėta visa širdis, visa nos
talgija, visa, kas liko nepasiekiama, ne
beprieinama, nebeapčiuopiama. Bet 
kiekvieno duota, kaip relikvija praeities »r 
ir nušviesta dabarties tikrovėje.

Tikrai pagirtinas rengėjų tas "Stendo" 
išplėtimas. Erdvesnėje patalpoje matai 
visą grožį ir prasmę kiekvieno, kad ir 
mažiausio daiktelio — medžio koplytė
lės, keramikos, verpstelės, gintaro pa
puošalo, irtų juostų margumo, kurios 
mena ne vien Lietuvos sesės ilgesingas 
svajones, bet ir dainas. O jau toji "statiš
kos dalis" tai dar labiau papildyta, nes 
lietuviai paminėti ne vien laisvo pasau
lio kraštuose gyveną, bet ir Sibiro nepa
siekiamose tundrose. (Kaip jie ten gyve
na, spręsti gali kiekvienas iš ryškių pos- 
terių...)

Manekenai, lietuvių tautiniais rūbais 
ties tuo nuostabios kompozicijos vitra
žu primena ne vienam mūsų liaudies il
gesingą dainą "Sėdžiu po langeliu, žiū
riu pro langelį..." tik deja, ne ^čiūčiuo
ja linguoja ant marių laivelis..." bet ten 
praeities karžygių dvasios pakilusios iš 
ūkanų skrieją į kovą. Tai nuostabi mū
sų menininkės ponios Pavilonytės kom
pozicija. - Ir taip man pasirodė simbo-' 
liškai, kad tas ratelis, kuris verpė karžy
giams seseries išverptų linų marškinius, 
stovi jau aplūžęs, tylus, kaip tie sustin
gę manekenai. - įsijauskite visi j tą sim
boliką, pajuskite ją širdimi, ir sugrįšite 
iš parodos j namus susimąstę.

Nuostabi keramika. Paveikslai... — 
Lietuva čia gyva ne vien praeity, dabar
ty. Lietuva, kurią taip, kaip brangiausią 
dovaną saugoja LIETUVIAI Lietuvoj, 
ir tie patys talentai čia Brazilijoje. Jų 
nedaug, bet jie stengiasi perduoti kiek
vienas savo jausmus ir nuotaikas,kiek
vienas savo sugebėjimais, savo intuicija.

Jei mylite Lietuvą, jei dar ilgesys svi
lina širdį, aplankykite tą parodą. Nesi
gailėsite.

Labai įdomūs ir kitų kraštų "Sten
dai". Čia ir Egipto senovė ir dabartis. 
Čia ir Japonija, ir Kinija, ir P. Ameri
kos ne visiems dar pažįstamų kraštų 
turtai ir kultūros istoriniai eksponatai. 
Nuostabiai gražūs vokiečių ir austrų vi
sokie daiktų daikčiukai... Yra kur paga
nyti akis, o turint "pilnesnę mašną' ga
lima įsigyti labai dailių ir įdomių išdir-
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binių butui papuošti ir dovanoms.
Nuėję — nesigailėsite, o tuo pačiu įro

dysite, kad dar nevisai "užmigote" vien 
TV novelių tuščiame ir nėeko neduodan
čiame nei kūnui nei sielai ekrane.

KYLANTIS ARTISTAS

Sergio Augusto (19 metų vaikinas) 
išleido LP — savo dainų plokštelę. Jo 
tekstas, jo kompozicija, jo įdainuota. 
Ilgo grojimo plokštelė jau parduodama 
laikraščių kioskuose.

Jis viešai pasirodys su savo kompozi
cija birželio (junho) 19 d. 21 vai. TU- 
CA teatre (Monte Alegre, 1024).

Sergio Augusto yra p. Monikos Klei- 
zienės vaikaitis.

PARAPIJOS KERMOŠIUS
Praėjusį šeštadienj ir sekmadienį šv. 

Kazimiero parapijos kaimynai suruošė 
"festas juninas", kurios ypač pasireiškė 
kermošium. Šeštadienj netikėtai užklu
pęs smarkus lietus, aišku, daug pakenkė; 
tačiau sekmadienį buvo graži popietė ir 
malonus vakaras, tai susilaukė daug lan
kytojų.

MOŠŲ MIRUSIEJI
Gegužės 15 išsiskyrė su šiuo pasau

liu LEVUSÉ PILIPONIS SILVA. Gi
musi Žesmariuose 1914 metais, Brazi
lijon atvyko 1926 ir gyveno Vale dos 
Sonhos, Mato Grosso.

Paliko vyrą Zakariją, tris dukteris, 
tris sūnus ir septynis vaikaičius. Dar li
ko brolis Zigmas Piliponis — Kuritiboj, 
ir seserys Anelė Ribačianskienė - Tucu- 
ruvi, Emilija Piliponis Pinto — Kuriti- 
boj, ir Anastazija Santos — Kuritiboj.

Tepriima ją Viešpats j savo Karalv*- 
tę.

JONAS TAUJANSKAS
mirė praeitą antradienį, birželio 1 d. na
muose Planalto Paulista. Velionis buvo 
gimęs Vilkijos miestelyje, Kauno apsk. 
1901 m. lapkričio 20 d. Brazilijon atvy
ko 1935 m. Liūdesy paliko žmoną Jie- 
vą, sūnų Albiną, dukras Irenę ir Maria 
Sonia bei keturis anūkus. Buvo palai
dotas V. Marianos kapinėse. 7-tos die
nos mišios buvo birželio 7 d. Šv. Ritos 
bažnyčioje.
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MŪSŲ ŽINIOS
BL KUNIGŲ VIENYBĖS POSÉDIIS

1982 m. birželio 2 d. šv. Juozapo p- 
jos klebonijoj įvyko metinis B L Kunigų 
Vienybės posėdis.

Po trumpo susikaupimo, maldoj bu-.: 
vo priminti po plačiąja P. Ameriką pa
sklidę Vienybės nariai ir jau iškeliavusie
ji j amžinybę.

Ir tuoj buvo pristatyta kunigų svars
tymui "Lietuviškų parapiją metų" te
ma.

Kadangi visos visur pasireiškusios re
zoliucijos pabrėžia reikalą, kad pasaulie
čiai aktyviai dalyvautų lietuviškų para
pijų metų tikslų nagrinėjime ir eitų prie 
jų įgyvendinimo, nutarta šaukti, BL Ku
nigų Vienybės ir BL Bendruomenės val
dybų vardu, visas liet, organizacijas bei 
veikiančius vienetus j bendrą susirinki
mą.

Susirinkimas bus šv. Juozapo p-jos 
klebonijoj, V. Zelinoj, šio mėnesio 15 
d., antradienį, 20 vai. Šiuo tikslu išsiųs
tas ir asmeninis pakvietimas organizaci
jų pirmininkams.

STOVYKLA
Ateitininkų Federacijos vadas p. J. 

Laučka praneša, kad stovyklą pravesti 
atvažiuos iš Čikagos Arvydas Žygas. 
Stovykla vyks Lituanikoje nuo 17 iki - 
25 dienos liepos mėnesio. Paskutinis 
stovyklos savaitgalis liepos 24 ir 25 tu
rės specialią programą tiems, kurie dir
ba ir savaitės metu stovykloje negalės 
dalyvauti. Visi įsidėmėkite datą, kad 
galėtumėte stovykloj dalyvauti

REIKŠMINGA SUKAKTIS

Šių metų gegužės 29 d. Julija Bičku- 
naitė Silickienė minėjo savo 90 metų 
amžiaus sukaktuves.

Julija gimė 1892 m. Steigviiių kaime, 
Biržų Pasvalio apskrityje. Baigusi Liepo
jos mergaičių gimnaziją, dirbo pas savo 
pusbrolius Požėlų vaistinėje, Petrapilyje. 
Prasidėjus pirmajam pasauliniam karui, 
grįžo j tėviškę ir Žeimelyje organizavo 
vaikų mokyklą, kurioje pati mokytoja
vo. Vokiečių okupacijos metu mokyto
javo Joniškėlio prad. vaikų mokykloje 
ir buvo jos vedėja. Mokėdama vokiečių 
kalbą, daug padėjo savo tautiečiams, ap
gindama juos nuo įvairių vokiečių oku
pantų skriaudų.

1919 metais aktyviai dalyvavo Joniš
kėlio apskrities partizanų veikime, kur 
jai buvo pavesti svarbūs ir pavojingi už
daviniai.

Lietuvai atgavus nepriklausomybę, 
Julija tarnavo Valstybės Prokuratūroje 
kaipo vokiečių kalbos vertėja ir kartu

M ŪSŲ
SS®

J O A S S i L I C A S
žmonai Jukjai Silickienei, atšventusiai 90-tą gimtadienį 
pagerbti.

Dėkojam savanoriui-kūrėjui Jonui Silickui ir nuošir
džiai sveikiname sukaktuvininkę ponią Juljją.

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA .

Gedulingų birželinių įvykių minėjimo proga
São Paulo Arkivyskupijos

Maldos diena už Lietuvą
Birželio (junho) 13 dieną, 10,30 vai.

São Paulo katedroje S V. MIŠIOS, 
kurias laikys D. Décio Pereira, Bispo Auxiliar da Região Sé.

Giedos jungtinis VOLUNGĖS ir L.K.B-nės choras 
Dalyvaukime visi. Kas gali — su tautiniais rūbais.

23\i?02) 1982.vi.lt1

Visų liet, organizacijų pirmininkai bei jų atstovai yra kviečiami j 
susirinkimą

LIETUVIŠKU PARAPIJŲ METU kampanijos reikalu V. Zelinoj, šv. Juo
zapo p-jos klebonijoj, šio mėn. 15 d. 20 vai.

B L Kunigų Vienybė, p-kas kun. Pr. Gavėnas
B L Bendruomenė, p-kas J. Tatarūnas

lankė Kaune aukštuosius mokytojų kur
sus. Tais pačiais metais ištekėjo už ka
riškio valdininko Jono Silicko, mokyto; 
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m DO IDIOMA LITLANO 
PO R CORRESPONDÊNCIA

C.P.4421-01000S.Rju1o, SP

Įavo prad. vaikų mokykloje Obeliuose 
ir nuo 1920 m. gyveno kartu su vyru 
Lietuvos kariuomenėje.

1929 m. atvyko su dviem vaikais Jo
nu ir Danute j São Paulo pas savo vyrą, 
kuris jau buvo čia atvykęs ankščiau ir 
dirbo Telefonikos kompanijoj.

1930 m. pradžioje įvyko pasaulinė 
depresija, kuri skaudžiaTpalietė čia gy
venančius lietuvius; ir jai teko pergyven
ti daug vargo.

1939 m. įsikūrus Sao Paulo Lietuvių 
Moterų katalikių Draugijai, ji buvo jos 
narė ir pirmininkė. Minėta Draugija 
sėkmingai veikia iki šiam laikui, jos duk
teriai Danutei pirmininkaujant.

Julija Silickienė, sulaukus gilios se- 
į natvės, gyvena Vila Zelinoje savo vyro 

ir vaikų globoje.
São Paulo, 1982 m. Birželio 1 d.

Reporteris

CURSO
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