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XE VYSK. ANTANO VAIČIAUS KONSEKRACIJA IR 
INGRESAS

1982 m. liepos 21 d. Šv. Tėvas paskyrė kun. Antaną VAI
ČIŲ Telšių vyskupijos ir Klaipėdos prelatūros apaštaliniu ad
ministratorių, o kartu ir vyskupu. Konsekracija buvo pramaty 
ta Kauno arkikatedroje liepos 25 d. Lietuvos kunigai ir tikin
tieji šį šv. Tėvo paskyrimą sutiko palankiai, nes kun. Antanas 
VAIČIUS yra gražiai užsirekomendavęs pastoracijoje, pritar
damas ir palaikydamas blaivybės sąjūdį ir patvirtindamas Tel
šių vyskupijos Kunigu tarybą. Jis, eidamas Telšių vyskupijos 
valdytojo pareigas, pajėgė surasti kontaktą su vyskupijos kuni-gg 
gaiš. Savo laiku kunigai, ypač už Telšių vyskupijos ribų, kėlė 
abejonių dėl kun. Antano VAIČIAUS kandidatūros tinkamu
mo. bet laikas vis labiau tas abejones sklaidė. Visi labai apgai
lestavo, kad praėjusiais metais kun. Antanas VAIČIUS buvo 
įjungtas j Lietuvos Bažnyčiai nepriimtiną trijulę ir dėl to turė
jo pergyventi aštru opozicijos puolimą.

Konsekracijos iškilmės buvo labai gračios. Vyskupą Anta
ną VAIČIŲ konsekravo vyskupai - Liudvikas POVILONIS, 
Vincentas SLADKEVIČIUS, Julijonas STEPONAVIČIUS ir 
Romualdas KRIKŠČIŪNAS' Šv. Mišių metu tartame žodyje 
vysk. Liudvikas POVILONIS perskaitė popiežiaus JONO- 
PAULIAUS II telegramą-sveikinimą Lietuvos Bažnyčiai, pra
nešė apie vysk. Vincento SLADKEVIČIAUS paskyrimą po 
23 metu tremties Kaišiadorių vyskupijos apaštališkuoju admi
nistratoriumi ir plačiau apsistojo ties vyskupo tarnyste, pa
brėždamas, kad "vyskupo tarnystė yra ne garbės, o darbo ir 
aukos tarnystė". Baigdamas kalbėti, vysk. Liudvikas POVILO-^ 
NIS kreipėsi j konsekruojant) šiais žodžiais: "Mielas Broli Kris 
tuje Antanai, šiandien, Tavo konsekracijos diena, ryškis siekti 
vyskupo idealo, Dievo tarno arkivyskupo Jurgio MATULEVI
ČIAUS pasiryžimu: "Duok Dieve, kad sudegčiau, kaip žvakė 
ant altoriaus nuo darbo kaitros ir meilės ugnies Tau ir Tavo 
Bažnyčiai".

Katedros šventoriuje naujai konsekruotąjį vyskupą ir kitus 
vyskupus, ypač Julijoną STEPONAVIČIŲ ir Vincentą SLAD-
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KEVIČIŲ sveikino Lietuvos jaunimo atstovai.
Pakeliui į namus vysk Antaną VAIČIŲ pasitiko ir pasveiki

no Viduklės, Varnių ir Viešvėnų parapijų tikintieji. Telšių 
katedra, šventorius ir net gatvės buvo užtvindytos žmonių. 
Žemaičiai neslėpė savo entuziazmo, sulaukę naujo vyskupo, 
kuris savo gerumu jau buvo spėjęs užkariauti tikinčiųjų širdis.

Mišiose pamokslą pasakė kan. Kazimieras GAŠČIŪNAS, ku 
rio metu perskaitė popiežiaus telegramą-sveikinimą Po šv. Mi
šių Terštu vyskupą sveikino žemaičiu jaunimas. Ypatingai vi-' 
sus sužavėjo jautrus Telšių jaunimo sveikinimas. Vyskupą 
taip pat pasveikino Tikinčiųjų teisėms ginti Kataliku komite
to vardu kun. Alfonsas SVARINSKAS. Tarp kita ko jis kal
bėjo: "Kataliku komitetas su dideliu dėmesiu sekė visu musu 
ganytoju pastangas išsivaduoti iš bedievišku varžtu, sekė ir 
Jūsų pastangas. Mes dėkingi Jums už pravestą vyskupo kanki
nio Pranciškaus RAMANAUSKO minėjimą, mes dėkingi Jums 
už Žemaičiu Kalvarijos atgaivinimą, už rožančiaus maldą, ge
riausiai paplitusią Žemaitijoje, dėkingi Jums už blaivybės ak
ciją. Kartą Vatikano radijas pasakė šiuos žodžius: "Tik vienas 
Telšių valdytojas kun. VAIČIUS nesužlugdė blaivybės idėjos". 
Manau, kad tai gražiausias jo pripažinimas.

Telšių vyskupijos kunigu vardu kalbėjo kun. Klemensas A R
LAUŠ K AS, išreikšdamas visų kunigu džiaugsmą dėl šio šv. T&etiWòâteêftirâyííite1 t usiuose mano gyvenimo^ momentuose.Ypa- 
vo pas k ,• omo. “

Naujasis Telšių vyskupas An tanas Vaičius

Atsakydamas į sveikinimus, vysk. Antanas VAIČIUS taip 
kalbėjo:

"Broliai kunigai, svečiai ir savieji, brangūs telšiečiai, labai 
brangus ir mielas jaunime, vaikučiai mažieji ir seneliai, aš giliai 
sujaudintas ir tiesiog sukrėstas, nerandu žodžiu, kaip padėko
ti už šitą sutikimą. Pirmiausia noriu tarti ačiū Visagaliam Die
vui už begaline meiię, kurią Jis man parode, leisdamas gimti 
ten, ' kur bėga Šešupe, kur Nemunas teka ten, kur Šatrija, 
Rambynas, Vilija srauni, leisdamas gimti ir augti tikinčiu tėvu 
šeimoje, kur buvo daug vargo ir skausmo, kur dažnai truko 
net juodos duonelės, bet kur buvo malda ir giesmės, kur skam
bėdavo vakarais dainos.

Noriu padėkoti šv. Tėvui JONUI-PAULIU! II už ypatingą 
pasitikėjimą, kad man, menkam, silpnam, eiliniam kunigui pa
tikėjo šias atsakingas pareigas — būti Telšių vyskupijos ir Klai
pėdos prelatūros apaštaliniu administratoriumi. . Noriu tarti 
nuoširdžįausį ačiū Telšių katedros garbingiems kapituliarams 
ir Klaipėdos prelatūros tarėjams, kurie sunkiais, vargingais ma
no, kaip kapitulinio vikaro-valdytojo, metais visu nuoširdumu 
mane rėmė ir palaike. Ačiū visiems Telšių vyskupijos ir Klai
pėdos prelatūros kunigams, kuriu paramą visada jutau, bet

M.Mažvydo biblioteka {nukelta į 4-tą psl.)
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<tą rezoliucijos 
joje, Latvijoje 
ruošiamuosius 
remit i.

projektą apie padėtį Estl- 
ir Lietuvoje, ir apie oa- 

darbus šiai rezoiliucijai pa-
(Elta)

KONGRESMANAI BREŽNEVUI —
LAIKAS BAIGTI PABALTIJO 

OKUPACIJĄ
Liepos 28 d., šešlaisdešimtųjų Pabaltijo 

valstybių pripažinimo metinių proga, šim 
tas JiAV-ių Atstovų Rūmų ir Senato narių 
pasiuntė Brežnevui šio turinio laišką:

„Šiandien Jungtinės Amerikos Valstijos 
mini 60-jų laisvų Estijos, Latvijos ir Lie- * 
tuvos vyriausybių nuolatinio pripažinimo

VLIKo PIRMININKAS LANKĖSI
USTRALIJOJEi

sukaktį. Pastarųjų 41-erių metų bėgyje, 
visos JAV-d-ų vyriausybės palaikė šį ryšį, 
nežiūrint Sovietų Sąjungos nelegalios Pa
baltijo valstybių okupacijos. Sovietų prie
vartinė okupacija neleidžia estams, lat
viams ir lietuviams naudotis tarptautiniai

VLIKo pirmininkas Dr. K. BOBELIS

VLIKo pirmininkas Dr. K. Bobelis pa
sikeitė laiškais su Amerikos Balso direk- 
įtoriuimi John R. Hughes, (jis rugpjūčio 
mėnesį buvo paskintas vyriausiuoju. JAV 
Valstybės Departamento referentu — 
„spokesmen“). Savo liepos 15 d. laiške 
Dr. Bobelis pareiškė, jog klausytojai So
vietų okupuotoje Lietuvoje yra dėkingi 
Amerikos Balsui už jo perduodamą infor
maciją. Jis taip pat išreiškė VLIKo pasi
tenkinimą Hughes planais iškalbiau pab
rėžti JiAV-ių požiūrį ir jo paskelbta nuo
mone, kad Sovietų dominuojama Europos 
dalis sudaro „pirminę“ Amerikos Balso 
■auditoriją. Primindamas, jog Amerikos 
Baisas tik sekmadieninėse nro?ramose te- 

pranėša apie Amerikos lietuvių gyvenimą, 
Dr. Bobelis pasiūlė, kad A.B. lietuvių sky
riaus personalui būtų suteikta daugiau 
laisvės, įgalinant juos kasdien atrinkti ir 
transiliuoti bent vieną pranešimą iš Ame
rikos lietuvių kultūrinės, visuomeninės, 
tautinės bei religinės veiklos. Tokie pra
nešimai galėtų būti transliuojami tuoj po 
bendros žinių apžvalgos. Dr. Bobelio nuo
mone, tokiu būdu programos lietuvių kal
ba pasidarytų patrauklesnės ir svaresnės.

.Savo liepos 30 d. atsakyme, direktorius 
Hughes padėkojo VLIKo pirmininkui už 
jo linkėjimus ir „rimtą kritiką“, Jiis suti
ko, kad transliacijos lietuvių kalba yra 
svarbios ir kad jas reikia padaryti veiks
mingesnėmis. Kalbėdamas apie konkrečius 
Dr. Bobelio pasiūlymus, Hughes taip pat 
pareiškė sutinkąs, jog į Lietuvą tramsliuo 
jamose Amerikos Balso programose turi 
atsispindėti Amerikos lietuvių gyvenimas, 
kultūra ir atslekimai. „Mūsų požiūriu, pra 
nešimai apie Amerikos lietuvių veiklą ne
siriboja sekmadienio programomis; mes 
•tuojau pranešame apie svarbius ’įvykius“, 
rašė direktorius Hughes, kaip pavyzdžius 
paminėdamas Pavergtųjų Tautų Savaitę 
ir Pabaltlečių Laisvės Dienos paskelbimą. 
Jis užtikrino, kad Amerikos Balsas ir to
liau išsamiai informuos apie Amerikos 
lietuvių veiklą ir, kur tik įmanoma, tokią 
informaciją išplės. Hughes kvietė VLIKą 
talkinti komentarais ir sugestijomis.

Elta)

Iš VLIKO Veiklos: Dr. Domas Krivic
kas, VLIKO pirmininko pavaduotojas, lan
kėsi Chicagoje, kur š.m. rugpjūčio 6 d. da
lyvavo VLIKO Tarybos politinės komisi
jos posėdyje, aptariant A. Rinkūno paruoš 
tą rankraštį „Lietuvos Keliu“. Rugpjūčio 
7 d. dr. Krivickas VLIKO Tarybos posė
dyje padarė pranešimą apie VLIKO valdy 
bos darbus, plačiau nušviesdamas Euro
pos Parlamento politinės komdsijos_ paruoš 

garantuota laisvo apsisprendimo teise.
„Jungtinių Amerikos Valstybių pilie

čiai, savo Atstovų Rūmų ir Senato narių 
pastangomis, nuosekliai rėmė laisvą Esti
ją, Latviją ir Lietuvą. Kongrese po Kong
reso, .abiejų politinių partijų atstovai as
meniškais pareiškimais ir rezoliucijomis 
reikalavo, kad Pabaltijo valstybės būtų 
sugražintos į jų teisėtą vietą tarptautinė
je bendruomenėje. Mes Jungtinėse Ame
rikos Valstijose esame įsipareigoję siekti 
tarptautinės bendruomenės, kuri remtųsi 
teisybės .principu ir pagarba žmogaus oru
mui.

„Mes čia pasirašiusieji Atstovų Rūmų 
ir Senato atstovai, tvirtai remiame savo 
vyriausybę, kuri ir toliau pripažįsta lais
vas ir teisėtas Estijos, Latvijos ir Lietu
vos vyriausybes. Amerikiečius Ir pabaltie- 
čius jungia tvirti ir ilgalaikiai ryšiai. Šios 
60-ties metų sukakties proga, mes vėl 
kreipiamės į Sovietų Sąjungą, kad ji tuoj 
baigtų neteisėtą Pabaltijo valstybių oku
paciją, ir mes viltingai laukiame laisvės 
atstatymo Pabaltijo valstybėse“. (Elta)

Europos parlamente
EUROPOS PARLAMENTO KOMISIJOS 

REZOLIUCIJA APIE PABALTIJĮ
Europos Parlamento Politinė Komisija 

rugsėjo 23 d. priėmė rezoliuciją Pabaltijo 
Valstybių klausimu. Apie tai VLIKO Val
dybą iš Europos telefonu informavo inž. 
Adolfas Venskus VLIKo atstovas pile Eu
ropos Parlamento.

Šią rezoliuciją, liečiančią padėtį Esti
joje, Latvijoje ir Lietuvoje, pasiūlė Euro
pos Parlamento nariai — keturi britų ir 
d,u danų parlamentarai. Rezoliucija dali
nai remiasi 1979 m. rugpjūčio 23 d. Mask
voje padarytu 45-ių pabaltiečių pareiški
mu, pasmerkiančiu Molotovo - Ribbentro- 
po paktą. Politinė Komisija rezoliuciją pri 
statys Europos Parlamento pilnaties posė
džiui, kuris įvyks Strasburge lapkričio —

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

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

Riia 15 de Novembro, 244 • 4 md. ■ Coūj. 9 • Foot: 37-8958

sausio mėn. bėgyje. (Elta)

JONAS NICIPORCIUKAS
CIRURGIÃO DENTISTA 

CROSP. 6049

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

R. Itapeva, 49 • Cj. 35 fone: 2884770
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AUKŠTYN
ŠIRDIS!

Kun. Pr. Gavėnas

MINTYS
SEKMADIENIO
SUSI KAUPIMUI

EINAM | VESTUVES.'

Liturgija per sekmadienio skaitinius 
mus veda prie vis gilesnio žvilgsnio j sa
ve. Šiandien mus skatina permąstyti di
dįjį mūsų "pakvietimą". Juk esame pa
kviesti j vestuves (Mt 22,1 — 14).

i. Karaliaus sūnaus vestu
vės
Neseniai matėme scenoje "lietuviškas 

vestuves", suvaidintas tiek lietuviškai, 
kiek ir portugališkai. Ir Kristus prisime
na tai matąs. Ir pasakoja su giliu įsigyve
nimu: "Su dangaus karalyste yra pana
šiai, kaip su karaliumi, kuris kėlė savo 
sūnui vestuves".

Vestuvės Evangelijoj! Artai tik lite
ratūrinė priemonė klausytojams sudo
minti?

Atrodo, kad čia gali priminti ir Die
vo "sutuoktuves" su žmogumi, per Sū
nų: dieviškoji ir žmogiškoji prigimtis 
susijungia vienam, Kristaus, asmeny. 
Nėra kitų, tobulesnių, vestuvių!

Ir tai ne dėl ko kito, o tik dėl mūsų 
— "dėl mūsų išganymo": kad, per žmo
gumi tapusį Dievą, Kristų, ir mes galėtu
me įeiti j Dievo šeimą. Todėl šios "ves
tuvės" reikšmingos ir svarbios ne tik 
"karaliui" — Dievui, o ir "pakviestie
siems" — būtent kiekvienam iš mūsų.

Čia iniciatyvos imasi Dievas:
jis rengia vestuves

eleborarão os Contratos necessários.

Rua Santo Amásio, 327 - Vila Bela — (Esq, c/ Rua das Giestas, alt, ns 1.090) - Creci 22.140 
Fones: 274-9002 - 274-8187 - e 274-2192

CONISA IMÓVEIS é uma Imobiliária amiga dos Lituanos / 
. '.VENDEMOS, COMPRAMOS, ALUGAMOS E ADMINISTRAMOS

lí® es Nuas tas w i

Instalada no Prédio “Grão Duque Vytautas"■ Vila Bela

IMÓVEIS EM GERAL

Nós oferecemos as melhores Casas e Terrenos nesta redondeza
Nossos advogados lhes orientarão, com prazer, em todos os negócios Imobiliários e 

lARBAMÍlS SI IA VISITAI Juntos tomaremos aquele Cafézinho/
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— siunčia kvieslius pakartotinai: au, 
tris kartus;

— neatlyžta prieš atsisakymą;
— pristato dalyvavimą kaip būtinai 

reikalingą: "Mano jaučiai ir penimi ver
šiai papjauti, ir viskas surengta. Ateiki
te j vestuves!"

ILKas pakviestieji?
Pirmi pakviestieji — žydu tauta. Koks 

jų nusiteikimas?
— Atsisako: "Nenorėjo eiti";
— nepaiso kvietimo: "Nuėjo kas sau: 

vienas lauko arti, kitas prekiautu." Sa- 
kytupn; tikri apkiautėliai l

Ne kad šie dalykai — arti, prekiauti...
— butu blogi savyje, ne. Kvietėjo užgavi- 
mas ne kad rūpinasi savais reikalais,bet 
kad juos stato pirmoj eilėj. Nusikaltimas
— ir nuodėmė —, kad sukeičiam dalykų 
vertą. Ir tuo užgaunamas kvietėjas. Juk 
čia — "karaliaus sūnaus vestuvės' — ne
koks kasdienis įvykis. Jos svarbios ne 
tik "karaliui", o ir "pavaldiniams"!

Dar kiti "tarnus (kvieslius) nusitvėrę 
išniekino ir užmušė". Tai ne tik prilygi
nimas, o ir istorija. Pats Kristus sakys: 
"Jeruzale, Jeruzale, tu žudai pranašus ir 
užmuši akmenimis tuos, kurie pas tave 
siunčiami..." (Mt 23,17).

Tai ar nepikta "valdovui"? (būtų pik
ta ir kiekvienam mūsų1.). "Tuomet kara
lius užsirūstino ir, nusiuntęs kariuome
nę, sunaikino anuos žmogžudžius ir pa
degė jų miestą". Visuotinas sunaikinimas

Ar neatsitiko taip Jeruzalei (70 me
tais)?

Ir kiti, kurie sistemingai atmeta Dievą, 
ar gali ilgai išsilaikyti?!...

III. Esam pakviesti ir mudu
Pirmi pakviestieji atsisakė; netgi ne

mandagiai pasielgė. Betgi tatai nenumušė 
"karaliui" ūpo — nesumažino karaliaus 
vestuvių puotos. Priešingai, ją išplėtė. 
"Eikite j kryžkeles ir, ką tik rasite,kvies
kite j vestuves... Ir surinko visus, ką tik 
sutiko, blogus ir gerus", reiškia — visus.

3

esam pakviesti.
Tik — dėmesio/ Esam pakviesti į ves

tuves. Tad reikia ir tam tinkamo prisis
tatymo .

Anais laikais toks "karalius", kelda
mas vestuves ir j jas kviesdamas, papras
tai pakviestiesiems pasiųsdavo ir tam 
tinkamą aprangą. Čia ji reiškia vidinį 
drabužį — per krikštą gautą ir išlaikytą 
Dievo malonę.

Taigi, Dievo malonė, kaip tas vestu
vinis rūbas, yra dovana: negalima jos už
sipelnyti, o tik ją priimti ir joje išsilai
kyti

— priimant "pakvietimą' ir
— pagerbiant kvietęją (prisistatant su 

"vestuviniu rūbu").
"Karalius atėjo pasižiūrėti svečių 

(Ar tik ne teismas po mirties? ). Ir pa
matė ten žmogų neapsirengusj vestuvių 
drabužiu". (Gal su kokia sermėga, su 
klumpėm, visas purvinas...).

Dievas yra reiklus. "Ir tarė: Bičiuli, 
kaip čia įėjai be vestuvinio drabužio? 'z 
Juk tai mūsų vidinis krikšto rūbas.

"Anas tylėjo" — nežinojo nei ką sa
kyti. (O aš, taip užkluptas, ar mokėčiau 
— ir galėčiau — kaip nors pasiteisinti? ).

Kur dėjo tą "drabužį"? Sudėvėjo? 
pragėrė? pardavė ar leido kur nors su
trūnyti, visiškai juo nesirūpindamas? - 
Tai nepasiteisinimas.

"Suriš kit jam rankas ir kojas ir iš
meskite jį laukan, j tamsybes!"

Ir pats per krikštą esi gavęs "vestuvi
nį rūbelį" ir pakviestas, savo gyvenimu, 
j "karaliaus sūnaus vestuves", būtent 
būti sąmoningu krikščioniu dabar ir 
amžinybėj.

O kur tas "vestuvinis Dievo malonės 
rūbas'*?

Gal sudėvėjai, ar pardavei kokiam... 
kipšiukui?

O gal guli kur nors suterštas?
Reikia duot "išplauti" — gera išpa

žintim.
Ir bandyti dažniau sėstis prie "Dievo 

Stalo" jau dabar, kad... geriau mokė-
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DR. ELIZIEJŲ DRAUGELĮ 
PRISIMINUS

'Tęsinys iš praeito nr.)
Mitingui vykstant, atvyko dvaro ūkvedys vietinis vokietis 

vedinas Amtsvorsteher ir apie tuzinu kareivių. Mitinge dalyva
vo daugiau šimto pajėgių darbininkų ir didelis būrys šeimos 
narių. Amtsvorsteher įsakė miniai išsiskirstyti, bet darbinin
kai jo neklausydami apsupo vokiečius tvirtu ratu. Vokiečiai 
matydami darbininkų grėsmingą nuotaiką ir pavojų, kad gali 
būti nuginkluoti, norėdami juos nuraminti, pažadėjo ordinari- 
ją ir kitą atlyginimą pakelti 100%. Bet darbininkų tuo nesu
viliojo. Paprašęs leidimo darbininkus nuraminau, juos įtikinęs, 
kad smurtu nieko nepasieks. Vokiečiai pasitraukė niekam nie
ko nedarydami. Bet sekantį sekmadienį mane suėmė ir užda
rė kalėjimam Miesto Tarybos, ypač dr. Draugelio rūpesčiu iš 
kalėjimo paleido už 10.000 Rm. užstatą, kurį įnešė miesto 
valdyba.

1919 m. sausio 15 d. gimnazijos moksleiviai ir kiti jaunuo- 
liajTšvykome savanoriais j kuriamą Lietuvos kariuomenę. Dr. 
zDraugelis persikėlė j Kauną 1919 m. kovo pabaigoje, kur Rau
donojo Kryžiaus pavedimu karmelitų apleistose patalpose su
organizavo ligoninę.

1919.X.9 ligi 1920.VI.T9 Laikinosios vyriausybės Vidaus 
reikalų ministras E. Galvanausko kabinete. 1920.V. 15 Steigia
mojo seimo narys. Sekančio I-jo Seimo narys ir II-jo Seimo - 
sekretorius. Seimuose pirmininkavo: Krašto apsaugos, Admi
nistracijos, Savivaldybių, Darbo socialinės apsaugos ir kt. ko
misijoms.

Primenant dr. Draugelio prielankumą ir nuoširdumą, kai 
1920 m. VI. 15 d. baigiau brandos atestatui egzaminus, per 
apskrities viršininką pasiūlė Darbo inspektoriaus tarnybą. 
Pasiūlytų pareigų atsisakiau, nes turėjau pažadėtą tarnybą 
Kaune.

Iškilus Želigovvskio avantiūrai, antru kartu stojau savano
riu kariuomenėn. Pradžioje buvau Lietuvos gynimo komiteto 
žinioje, o Karo mokyklos IV laidos mokslui prasidedant sto
jau Karo mokyklon. Jau esant karo mokykloje, spalių 17 d. 
Bobriškių km. lenkai partizanai sunkiai sužeidė lietuvių parti- ’ 
zanų vadą Steigiamojo seimo narį lt. Antaną Matulaitį, kuris 
nuo žaizdų mirė ir buvo laidojamas Marijampolės kapinėse. 
Labai norėjau dalyvauti artimo draugo laidotuvėse. Jaučiau, 
kad Karo mokyklos viršininkas j laidotuves neišleis. Išėjęs j 
miestą paskambinau dr. Draugeliui, pasiguosdamas noru daly
vauti Matulaičio laidotuvėse. Mano su a.a. Matulaičiu santy
kiai jam buvo gerai žinomi.Jam užtarus, kitą dieną Krašto ap
saugos ministras pulk. K. Žukas įsakė Karo mokyklos virši
ninkui išleisti j laidotuves ne tik mane, bet ir mano nurody
tus kariūnus. I laidotuves vykome viso arti 12 kariūnų. Iki 
Vilkaviškio vykome traukiniu, o iš ten iki Marijampolės — 
pėsti.

1926 m. dr. Draugelis grįžo prie privačios gydytojo prakti
kos, bet greitai buvo paskirtas Sveikatos departamento direk
torium. Tuo metu ėjau Piliečių apsaugos dep-te spaudos refe
rento pareigas, bet buvau Sveikatos dep-to kanceliarijos virši
ninko etate. Departamento direktorius dr. Draugelis reikalai 
vo mane grąžinti j turimą etatą eiti pareigas. Ministras VI. Po
žėla partiniais sumetimais, matomai iš atminties jam nebuvo 
išdilęs skaudus pralaimėjimas mitinge Kudirkos Naumiesty
je prieš rinkimus j Steigiamąjį Seimą, todėl manęs ne tik ne
grąžino j mano turimą etatą, bet atleido iš tarnybos neišmo
kant tuomet įprasto mėnesinio atlyginimo.

1927 m. liepos mėn. pasitraukęs iš Sveikatos dep-to direk
toriaus pareigų, dr. Draugelis ligi 1928 m. kovo mėn. buvo 
Kauno ligoninės vyr. gydytoju. Tuo metu iš politinės veik
los buvo pasitraukęs. Būdamas seimų atstovu priklausė Ūki

ninkų sąjungai ir buvo vienas iš jos vadų. Ūkininkų s-ga, nore-, 
dama patenkinti ūkininkų medžiaginius reikalus, steigė varto
tojų kooperatyvus, liaudies bankus, pienines, vaisių ir linų per
dirbimo punktus, produktų supirkimo sandėlius, kurie aprūp 
pindavo ūkininkus jiems reikalingais padargais, sėklomis^ trą
šomis ir pan. Kad sudarytų apyvartai reikalingą kapitalą, iš 
ūkininkų buvo paimti vadinamieji draugiški vekseliai ir depo- ’ 
nuoti Lietuvos banke. Po perversmo, susi komplikavus politi
nių partijų santykiams, Lietuvos bankas nutraukė Ūkininkų 
sąjungai kreditus. Ūkininkų s-gos bankas nepajėgė diskontuo
tų vekselių.išpirkti. Lietuvos bankas išvaržė kai kurių ūkinin
kų ūkius. Prokuratūra iškėlė Ūkininkų sąjungos vadovybei ir 
jos'banko valdybai baudžiamąją bylą. Vadovybės nariui St 
Šilingiui byla nebuvo keliama. Po perversmo jis buvo Teisingu
mo ministras. Kauno apygardos teismas daugumą kaltinamų
jų išteisino. Dr. Draugelis buvo nuteistas ir kalėjime išlaikytas 
nuo 1929 m. spalio iki 930 m. kovo mėn. Jis buvo sufabrikuo-v 
tos politinės bylos auka.

Nuo 1932 m. iki bolševikų okupacijos buvo Suv. Kalvarijos 
psichiatrinės ligoninės direktorium. Pasitraukęs nuo antrosios 
bolševikų okupacijos, Vokietijoje, Hanoverio rajone kelių sto
vyklų UN R RA vyr. gydytojas. 1947 m. išvyko j Braziliją,kur 
gyveno jo sesuo Ap. Čemarkienė. Kol buvo pajėgus, dirbo 
São Paulo universitete medicinos fakultete asistentu.

Spaudoje bendradarbiavo nuo 1908 m. — "Viltyje", "Šal
tinyje", "Ateityje", "Garnyje". Po karo - "Lietuvoje", "Lais
vėje", "Ryte", "Ūkininke", "Darbininke". Po rašiniais daž
nai pasirašydavo slapyvardžiu "K.K. Lizdeika". Parašė dra
mą "Vergas "ir komediją "Slidžiais takais".

Gyvendamas Pietų Amerikoje bendradarbiavo Brazilijos ir 
Argentinos lietuvių spaudoje ir retkarčiais "Drauge".

Dr. E. Draugelis minėtinas'kaip ateitininkų sąjūdžio pirmū
nas, vienas žymiųjų valstybininkų; žymų vaidmenį atliko svei
katingumo plotmėje. Spaudoje įžvalgiai gvildeno iškilusias 
problemas. Buvo aukštos moralės nuoširdi asmenybė.

Buvo vedęs Juliją Čepulytę, tėvo Kazimiero Čepulio, OFM 
seserį. Mirė išgyvenęs 93 metus.

J. F VYSK. ANTANO VAIČIAUS KONSEKRACIJA. . . 
tingas ačiū mažiesiems vaikučiams, jaunimui, tėvams ir moti
noms, seneliams — visiems tikintiesiems, rėmusiems ir palaikų-, 
siems mane savo maldomis. Ačiū Lietuvos vyskupams, kurie 
mane šiandien konsekravo: jų meilę, prielankumą visada jutau. 
Ypatingas ačiū Panevėžio kapitulai. Žinau, kad visiems nepa
dėkosiu...

Jūs žiūrite j mane ir klausiate? "Koks tu dabar būsi? Kaip 
atliksi vyskupo pareigas? " Iš tikrųjų aš esu baimės ir rūpes
čio pilnas. Žinau, kokį žingsnį šiandien žengiau ir kokią atsa
komybę aš prisiėmiau. Man šiandien buvo pasakyta daug gra- r 
žiausių žodžių, kuriuose buvo įpinta ne tik įspėjimų. Atvykus 
šį rytą pas Lietuvos vyskupų konfrencijos pirmininką vysk. 
Liudviką POVILONĮ, turėjau kartu su Kaišiadorių vyskupijos 
apaštaliniu administratoriumi vysk. Vincentu SLADKEVI
ČIŲ prisiekti, ką mes ir padarėme. Šią valandą norisi tą prie
saiką savais žodžiais atkartoti: visas jėgas skirsiu tik Dievui ir 
vien tik Kristaus Bažnyčiai. Neieškosiu nei poilsio, nei ramy
bės ir ką tik galėsiu, darysiu, kad klestėtų<Kstalikų Bažnyčia 
mielojoje mūsų Žemaitijoje. Kaip priesaiką duodu jums žodį 
ir užtikrinu, kad visą save paaukosiu ir visas jėgas atiduosiu 
dėl Kristaus ir Bažnyčios. Kartu prašau jūsų pagalbos. Šian
dien Kaune pasakiau: glaudžiuosi prie Jūsų, ekscelencijos vys
kupai, kaip prie savo dvasios Tėvų, kurie šiandien mane pa- 
gimdėte vyskupu. Šį vakarą kartoju jums: glaudžiuosi prie jū
sų, broliai kunigai, kad jūs man padėtumėte, kaip palinkėjote 
ištverti ir, ką galima, padaryti dėl Dievo ir Bažnyčios; glau
džiuosi prie jūsų, brangūs tikintieji, kad savo maldose mane 
prisimintumėte ir palaikytumėte".

(Kalba sutrumpinta. - Red.)
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Esperamos que os inKeressados,em 
estudar nas escolas estaduais que po 
ssuem sómente o II Grau, façam com 
exito a prova classificatória e que es
tas escolas correspondam às suas ex
pectativas.

Boa Sorte.

ESPORTE «^2
Lituana, promoverá no próximo dia 7 
de novembro, na quadra do colégio 
' CIVITATIS " Rua Américo Vespú— 

cio, o início de suas atividades esporti 
jas. Compareçam para um bate bola\ 
sem compromisso, OK. TODOS ESTÃO 
CONVIDADOS.

Lembramos a nossos amigos que 
no próximo domingo, dia 24 de outu - 
bro, em Atibaia, será realizada a 
FESTA DA PRIMAVERA. Como já 
sabem, este ano a festa será anima - 
da pelos coralistas do Coral VOLUN
GE. Comapeçam. Todos estão convi - 
dados.
As pasagens de ônibus podem se re
servadas com o sr. Endrikas Guzíkau- 
skas ou o sr. J 
skas: fone 274-9924, ou com o sr. 
Jonas Tatarünas: fone 63.73.44

UTILIZA QWtQuW

TP/WPqPtè ,

£)A PPifofiVERA a

VISITANTES NA LITUANIKA
Os alunos da Escola Infantil da 

Tia Adalgisa, da Vila Zelina, estive
ram no dia 15 último, visitando a 
Estancia Lituanika junto com sua 
diretora e com a Dona Angélica Tru- 
biene, que preparou uma boa refeição 
para os 78 pequeninos que brincaram 
muito nos campos da Lituanika.E no 
caminho de volta, já perguntavam 

quando poderíam regressar , para es
te lugar tão gostoso.

Também os jovens da Escola Prof. 
Américo de Moura, passaram um a- 
gradável fim de semana, na estância 
junto com as Profas. Júlia TYIa e 
Janete N. Zizas e também o Zizas.

Conheceram a família do Sr. Petrai 
tis, e aproveitaram para dar uma en 
trevista sobre o trabalho que realiza 
ram sobre a Lituania,para que seja 
enviado para a revista Pasaulio Lie
tuvis. Cantaram e dançaram na noi
te de sábado, como se fossem todos 
descendentes de lituanos.

Observação: Agradecemos aos idear 
lizadores da 'Estância Lituanika'que 
está proporcionando não só à nós 
da colônia, como também aos nos
sos amigos, momentos agradáveis de 
lazer, num local que não deixa es
quecer a nossa Lituania.

Labai Aciu,

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
INSCRIÇÃO ESCOLAR - II Grau

Aos jovens que estão cursando a 
8a série do I Grau, informamos que 
o Diário Oficial de 15 de outubro, 
dispõe que as unidades escolares es
taduais, que mantém o ensino de II 
Grau, receberão inscrições, por tur
no, de candidatos à matrícula na 1a 
série do II Grau, no periodo de 18 
de outubro à 5 de novembro de 82, 
nos próprios estabelecimentos.

Para auxiliar nossos jovens leitores 
resolvemos fazer uma pesquisa das 
escolas próximas da colônia, que por- 
suem condições necessárias pr.ra com
portar adequadamente os alunos ao 
nível que se pede no ensino atual - 
mente.

As escolas que aqui citamos, forne 
cem um corpo docente especializado 
um prédio escolar, com salas ambien 
tes, laboratórios, bibliotecas, anfi-te- 
atros, quadras e um ótimo treiname
nto para os vestibulandos.

Dentre elas, temos a Escola Estar? 
dual 'Prof. Américo de Moura' na 
V.Prudente, que por sinal tem mui
tos descendentes de lituanos.Temos 
também a Escola Estadual 'Prof.Ma
rio Casassanta' na Vila Bela,uma Es^ 
cola Técnica na V.Prudente,que é a 
Escola 'prof.José Rocha Mendes e 
outra na Sta. Clara, que é a Escola 
'Mario Marques'.

t
BIOGRAFIA DE MAIRONIS

Nasceu em 21 de outubro de 1862, em 
Pasandravis, no município de Šiluva, distrito 
de Raseiniai. Morreu em 28 de junho de 1932, 
em Kaunas. Prelado, o maior poeta do peri o-, 
do da restrição à imprensa lituana. Manifes
tou em sua poesia os anseios nacionais da épo
ca e tricou de tal forma o povo sendo por is
to chamado o poeta do renascimento nacio
nal. Foi também, na literatura lituana, o cria
dor da escola Maironiana.

Seus pais eram pequenos fazendeiros que 
mantinham relacionamento estreito com no
bres polonizados. Este ambiente, adverso ao 
nacionalismo lituando. teve grande influência 
em sua formação espiritual. No aspecto reli
gioso, M. viveu as tradições patriarcais; tinha 
uma fé viva e profunda que o manteve firme 
e livre do assedio de idéias ateistas e liberais 
da época. No aspecto social, M. procurou evi
tar dentro de si, o conflito social antre peque
nos fazendeiros e nobres, entre pobres e ricos 
e por isto não tomou partido nesta luta de 
ciasses. Sob aspecto patriótico, aceitava influ
ências culturais exógenas, desde que elas não 
se chocassem com seu grande amor à sua ter
ra, à sua gente e às tradições lituanas, senti
mento este, enraizado profundamente dentro 
dele, desde a infância.

De 1873 a 1883, estudou no ginásio russo 
em Kaunas. Começou a escrever poesia, em 
polonês, na 6a. série. Em 1883 ingressou na 
universidade de Kiev, para estudar literatura. 
O curso não lhe agradou e as idéias religiosas 
de seus colegas eram lhe completamente ad
versas. Por estas razões, em 1884 voltou para 
Kaunas e ingressou no seminário, onde ficou 
até 1888. De 1888—1892 estudou na Acade-
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mia de Peterburgo, dedicando-se ao estudo 
de teologia moral, obtendo o titulo de mes
tre por seu trabalho “De Justitia et Jure”. 
Lecionou durante 2 anos no seminário de 
Kaunas. De 1894 a 1909 foi inspetor e pro
fessor de teologia moral, na Academia de Pe
trapilis, onde em 1903 doutorou-se em teok 
gia.

A presença de Msironis na Academia de 
Peterburgo teve influência indireta, no crescí 
mento nacional. O fato de estar nas funções 
de inspetor da Academia, despertava nos uni
versitários lituanos um orgulho nacional. Na 
condição de inspetor, ajudou a outros litua
nos ingressaeem na docência da Academia e 
apoiou diversos trabalhos benéficos para a Li
tuânia. É de se notar, neste sentido, o seu 
apoio ao Jornal Lituano, editado oficialmen- 
te por A. Smilga. A partir de 1908 foi mem
bro da Associação de intelectuais lituanos. 
Em 1909 foi convidado a ser reitor do Semi
nário de Kaunas. Em sua primeira palestra, 
falou aos clérigos em lituano, quebrando a 
tradição do uso de latim ou polonês, em tais 
ocasiões. Naquele tempo houve uma reviravol
ta no seminário, a favor do nacionalismo litu
ano. Fora do seminário, a presença de M. en
tre estrangeiros significava que os lituanos 
tinham um intelectual de gabarito em seu 
meio eclesiástico. Deu apoio à atividades litu- 
anas, permitindofque as sedes de várias orga
nizações lituanas se instalassem no prédio da 
antiga biblioteca de Pacas, readquirido por 
Maironis. M. foi reitor do seminário de Kau
nas até sua morte. Ausentava-se de Kaunas 
apenas por alguns curtos intervalos, no verão, 
quando viajava para o balneário de Palanga. 
Ausentou-se por um período maior durante 
a I guerra mundial, pois o seminário interrom
peu suas atividades e M. morou em Krekena
va, Upyte, etc.

A partir de 1922 foi indicado para lecionar 
teologia moral na faculdade de Teologia e Fi
losofia da Universidade Lituana, onde minis
trou, por pouco tempo, aulas de literatura li
tuana e literatura universal. Impressionava os 
universitários por sua didática clara e simples, 
procurando sempre o cerne da questão e não 
a retórica. Mantinha certa distância dos univer
sitários e quando era por eles procurado, tra
tava-os patemalmente.

Em 1922 foi nomeado professor de honra 
da Universidade Lituana e em 1932 foi-lhe 
atribuído o título de Doutor Honoris Causa 
de literatura. Participou pouco da vida social. 
Em 1917 foi convencido a integrar a delega
ção lituana na conferência de Berna.

A independência trouxe muita alegria ao 
seu espirito patriótico, mas por sua sensibilida
de, experimentou alguma decepção com cer
tas medidas adotadas no entusiasmo da inde
pendência. O radicalismo social apresentado

Res.: 2744386Rua Coelho BarradasJ04 ■ V. Prudente • Fone: 2 74-067

ne tik Žalgiriu, bet ir Kra- 
DR. J. GIRNIUS

Bibliografia: Enciclopédia Lituana 
Tradução: Lucia J odely té Butrimaviciené 
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KĄ mirusį Lietuvoje rugsėjo 5 
d. bus atlaikytos šeštadienį, 
spalio 23 d. 18 vai. Vila Zeli- 
nos bažnyčioje.

Giminės ir pažįstami kvie
čiami dalyvauti.

Sesuo Anele Kalvinskaitė

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

Mini-sombrinhas. tipo Italiano e Alemão.

E
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A A INŽ. PETRUI BALTÉNUI

visiems, kurie pareiškė užuojautą asmeniškai 
ar per spaudą, kurie dalyvavo 7-tos dienos 
mišiose Vila Zelinoje išreiškui nuoširdžia ir 
gilią padėka.

Sesuo Pauloa Baltėnaitė—Rimšienė 
švogeris Jonas Rimša ir giminės

NAUJOS KNYCOS
IŠEIVIJOS VAIDMUO 

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS’ 
ATKŪRIMO DARBE

Vincentas Liudevičius; apie kuilį Hgšiol 
daugiausiai girdėjome kaip Pasaulio Lie
tuvių Archyvo, Čikagoje, steigėją ir ilga
metį direktorių, dabar atliko didelį ir la
ibai naudingą darbą. Jis parašė stambią 
ir gerai dokumentuotą knygą „Išeivijos , 
vaidmuo nepriklausomos Lietuvos atkūri
mo darbe“, kurią šiais metais išleido Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės Valdyba.

Knygos leidėjai savo įžanginiame žody
je sako: „Istorijos raidoje kiekviena tauta 
turėjo savo išeivi j as. To neišvengėme ir 
mes. Tačiau išeivija visuomet buvo ir te
bėra gyvai susijusi su savąja tauta. Šis 
leidinys atskleidžia išeivijos įnašą mūsų 
tautos gyvenime tik vieno laikotarpio plot 
mėje, tais lemtingais metais, kai Lietuva 
ir vėl tapo laisvųjų ir nepriklausomųjų 
pasaulio valstybių (šeimos nare“.

Šios knygos autorius yra gerai žinomas 
Lietuvos istorikas, išėjęs mokslus Lietu
vos universitete ir daug metų mokytoja
vęs Lietuvos mokyklose, V. Liulevičius 
•įimtą mokslinį darbą pradėjo dirbti išei
vijoje. Darbas Pasaulio Lietuvių Archyve 
palengvino jam rinkti medžiagą istorijos 
veikalui, šalia darbo archyve, V. Liule-,

na reforma agrária, causou estranheza ao seu 
espirito conservador. Neste aspecto, os nacio
nalistas pareciam-lhe mais chegados, do que 
os democratas — cristãos. Esta tendência era 
devida também, aos seus contatos pessoais. 
Evitando aparecimentos em público, ele pre
feria reuniões de artistas intelectuais, com po
esia, canto e música. Foi enterrado perto da 
arquicatedral basílica de Kaunas. Em seu tú
mulo, a inscrição que ele mesmo escolheu, da 
poesia “Raseinių Magdė” —

“Kaip man gaila to balto senelio...” - “Co
mo tenho pena daquele branco velhinho...”. 

vičiui teko dėstyti Lietuvos istorijos kur
są Pedagoginiame Lituanistikos institute 
ir kitur. Tas privertė paruošti studentams 
užralsus, kuriuos vėlau .teko išleisti atskiru 
leidiniu. Tokiu būdu atsirado keli- leidi
niai, kurie vėliau palengvino paruošti sp-au 
dai „Išeivijos vaidmenį nepriklausomos 
Lietuvos atkūrimo darbe“.

Knyga apima laikotarpį nuo Lietuvos 
ir Lenkijos valstybės padalinimo (1795 
m.) iki nepriklausomybės atstatymo ir vi
są nepriklausomos valstybės gyvavimo lai 
ką (iki 1940 m.). Lietuvos nepriklausomy
bei atstatyti reikėjo daug pastangų netik 
prieis 1918 m. vasario 16-tąją, bet ir po to. 
Tą darbą dirbo netik lietuviai, gyvenę sa
vo žemėje, 'bet ir įvairiuose kraštuose už
sienyje, daugiausia — Amerikoje.

Nepriklausomybei atstatyti didžiausias 
ramstis buvo išeivija. Kaip teisingai' sako 
knygos autorius, ji atliko milžiniškus dar- A
bus. Tas yra apraišyta šioje 400 psl. knygo
je. Joje yra keturios dalys: 1) Išeivija Lie 
•tuvos garsinimo darbe, 2) Išeivijos politi
nė veikla Lietuvos labui, 3) Išeivijos kul
tūrinė parama Lietuvai, ir 4J Išeivijos eko 
nominė parama Lietuvai.

’Knyga bus laibai naudingą dabartinės 
išeivijos jaunajai kartai, kuri galės daug 
pasimokyti kaip reikia dirbti savo tautai. 
Knyga ’bus reik aringa ir tiems, kurie ieš
kos istorinių dokumentų savo studijoms 
bei kitiems moksliniams darbams.

d.b.
Vincentas (Liulevičius, /. Išeivijos vaid

muo nepriklausomos (Lietuvos atkūrimo 
darbe, išleido PLB Valdyba, Chicago, 19'81 
m. Knyga galima gauti iš PLB būstinės, 
5620 S. Claremont Ave., Chicago. IL, 
60636, USA. Knygos kaina 12,50 del.

DIPLOMATUOS ISTORIJA
Dr. A. 'Genučio parašyta Lietuvos diplo

matinės tarnybos istorija, kurią leidžia 
Cleveland© veikiantis Lietuvos Nepriklau
somybės Fondas, jau pradeda rinkti „Dir
vos“ spaustuvėje.

Šiam veikalui leisti yra renkamos aukos.

® Esame didingos istorijos tauta 
ne tik laimėjimais, bet ir pralaimė
jimais 
žiais-
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MŪSŲ ŽINIOS
IR VĖL SUSIRINKIME

TARTIS SVARBIAIS REIKALAIS ’

Lietuviškos parapijos metuiškelta i- 
deja, lietuvių gyvenančių laisvajam 
pasaulyje, rado vienur didesnio, ki
tur mažesnio atgarsio.

Visose lietuvių kolonijose, atkre- 
iptas dėmesys, susirūpinta, kaip ma
tyti išspaudos, lietuviškų parapijų 
likimu. Parapijų organizavimas, jų 
oastatai atsiėjo daug lėšų ir darbo.

Gyvo atgarsio rado ir São Paulo 
lietuvių tarpe. Tai parodė rugpjūčio 
mėn. 29 d. pamaldos, j kurias gau
siai atsilankė, atčiau ar toliaugyvena- 
ntieji. Nuotaikingai mišių metu sk
ambėjo giesmės visai bažnyčiai gied : 
dant. Nuotaika buvo pakili.

Po pamaldų rinkosi j Jaunimo Na
mus svarstyti kaip sustiprinti lietuviš
kų parapijų viekimą ir gražinti nuo 
jos nutolusius lietuvius, šiuo klausi
mu įdomiai ir praktiškai kalbėjo Jo- . 
nas Valavičius. Po kalbos buvo gyvos 
vos ir įdomios diskusijos, nes susirin
kusieji domėjosi iškeltomis mintimis.

Susirinkimas nutarė, kiekvieno 
mėnesio paskutinį sekmadienį, 16 
vai. , kviesti lietuvius dalyvauti pa
maldose ir susirinkime, kuriame bus 
svarstomi lietuviams svarbūs reikalai. 
Kitais mėnesio sekmadieniais šv. 
mišios Vila Zelinoj, kaip ir lig šiol, 
laikomos 11 vai.

Rugsėjo mėn. paskutinį sekma
dienį nebuvo lietuviams šv.mišių Vi
la Zelinoj, nes tą dieną Lituanikoj bu
vo šventinama koplyčia.

Parapijos veikimo pagyvinimui yra 
suorganizuota komisija iš visų organic 
zacijų atstovų Komisijos veikimui va
dovauti, paruošti susirinkimams pro
gramų projektusfkomisijos susirinki
mai būna pirmą mėnesio penktadie
nį), išrinktas prezidiumas: Prel.P. Ra- 
gažinskas, L. Mitrulis, N. Antanaitis, 
V. Tatarūniene ir L. Butrimavičienė.

Po ilgesnių diskusijų susirinkimuo
se, ar privačiuose pokalbiuose, prieita 
išvados, kad lietuviškos parapijos sti
prinimas uri prasidėti naujų narių va
jumi Liet. Katalikų Bendruomenei 
Jos nariais turi teisės būti lietuviai ka
talikai, kurie moka mėnesinį nario 
mokesti, arba parapijai dešimtinę.

Numatomi darbai, kaip vargonų 
remontas, Jaunimo Namų reforma, 
atsieis nemaža pinigo. Šiems darbams 
įvykdyti reikalinga visuomenės para

M Ü U V

mas tai jaunimo artimesnis ryšys su 
parapija bei lietuvišku veikimu.

Chorų likimas yra vertas visų dė
mesio ir paramos kam rūpi lietuviš
ka daina ir giesmė.

Sekančios pamaldos ir susirinkimas 
bus paskutinį šio mėnesio sekmadienį 
31 d. spaliaus, 16 vai. V. Zelinoje. 
Bus kartu ilgasis savaitgalis. Daug 
kas išvyksta j pasūrį, ar laukus. Taip 
sutvarkykime išvykas, kad bent vie
no sekmadienio popietį galėtume 
paskirti lietuviškiems reikalams. Be 
aukos gyvenime nieko neatsiekiama. 
Lietuvybės išlaikymas, stipresnis su- 
siorganizavimas yra neįmanomas be 
aukos.

Atėjo metas, kaip rašo poetas Br
azdžionis, kad lietuvis glaustųsi prie 
lietuvio, kad lietuviususitikimas gy
venančių tolimesnėse vietovėse bū
tų dažnesnis. Viena artimiausių pro-' 
gų bus 31 d. spaliaus^dalyvaujant 
pamaldose ir susirinkime...

Iki susitikimo.
Prel. P. Ragažinskas

M 0 S U LIGONIAI
Dantų gydytojas Antanas Šapola bu
vo sužeistas eismo nelaimėje ir da
bar yra gydomas "Deficiências de 
Face" ligoninėj, Ibirapueroj.

Norbertas Stasilionis, turėjęs dizi- 
drataciją, jau grįžo iš ligoninės ir na
muose sveiksta.

Teofilė Labuckienė sunkiai serga. 
Paskutiniu laiku buvo labai lankoma 
draugių ir pažįstamų.

Ona Sakalauskienė sunkiai serga 
ir yra paguldyta João XXIII ligoni
nėje, Mokoj.

Vladzė Januškevičiūtė jau daug 
metų turi širdies problemų. Dabar 
sveikatai pablogėjus atvyko iš Vila 
Caiçara ir būna pas Oną Sinkevičie
nę, V. Beloj.

SKAITYTOJAI RAŠO...

Punta Arenas, 1982.X.7

Mieli Bendrabroiiai, 
Širdingai Jums dėkoju už nuolat 

man siunčiamą "Musų Lietuvą" oro 
pastų. Išlaidoms padengti siunčiu 
Jums US$50,00. Pas mus doleris 
beveik dvigubai pabrango. Čilė tuo 
tarpu pergyvena didelę ekonominę 
krizę. Lai Dievas ir Nekalčiausioji 
Marijos Širdis laimina jūsų pastan
gas pastoraciniame Brazilijos lietuvių 
darbe, tautinių ir dvasinių vertybių 
palaikyme.

Dėkui Jums už įdėtą straipsnį ma
no 40 metų kunigystės sukaktuvių 
proga. Ši a is metais drauge su savo no
viciato draugais k u n. Naujoku, Petrai 
čiu, Per kurnu, Aleksandravičium ir 
kitais atšventėme 50 metų vienuoliš
ko gyvenimo. Kiti musų draugai pa
simirė ar pasimetė kelyje. Mes, dėkui 
Dievui,ištęsėjom savo salezietiškame 
pašaukime ir visi jau traukiam į gy
venimo saulėlydį.

Aš turiu apie desėtką lietuviškų 
knygų. Nežinau ar jums butų naudin
gos Brazilijoj, jūsų lietuviškoje kolo
nijoje. Aš čia Magelane esu vienas lie
tuvis ir neturiu kam jas palikti.

Linkiu Jums visiems broliams sale
ziečiams dirbantiems šv. Kazimiero 
asmeninėje parapijoj didžiausios sėk
mės jūsų spaudos ir pastoracinėje dar
buotėje.

Perduokite mano sveikinimussavo 
kolegoms bendradarbiams.

Jūsų Brolis Mečys Pusčius SDB

-ic. . ....

. BUTRIMAVICIUS
ADVOCACIA

CIVIL Inventário, Despejo, etc. COMERCIAL: Falência, Cobrança, etc.
TRIBUTÁRIA: Imposto de Renda, ICM, IPI

Rua Barão de Iguape. 212 -4° and. s/45 • Liberdade Fone: 279-593*’ 
Horário das 9:00 às 11:00 e das 14:00 às 18:00

Rua Campos Novos. 590 - V. Zelina - Horário das 19 á)0 às 21.00

KLABAMA LIETUVIŠKAI

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
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MŪSŲ ŽINIOS
SPAUDOS ŠVENTĖ

ML administracija tarėsi su kun. J. 
Šeškevičium, dar prieš vykstant Eu
ropon, apie šių metų SPAUDOS BA
LIŲ. Buvo nustatyta data lapkričio 
21 dienai Jaunimo Namuose.

ML kvies visas organizacijas prisi
dėti prie spaudos šventės pravedimo. 
MŪSŲ LIETUVA YRA VISŲ BRA
ZILIJOS LIETUVIU SAVAITRAŠ
TIS IR YRA REIKALINGAS VISŲ 
PARAMOS.

AUKOJO MUSU LIETUVAI
T. Jonas Giedrys SJ,lankydamasis 
Sanpaule,gražiai jvertino saleziečių 
spaudos darbą ir savaitraščiui pare
mti paaukojo Cr. 15.000,00.
Mielam svečiui širdingas ačiū už mu
sų darbo įvertinimą ir už dosnią au> 
ką. T. Giedrys Urugvajuj išplatina 
jcas savaitę po 20 ML egzempliorius.
Sueíy Vazgauskartė, ML be n d rada r- 
bėfdaro vertimus j portugalų kalbąf 
s.m. 7 dieną ištekėjo už Luiz Mam-‘ 
brini Jr.. Vestuvių proga paaukojo 
šv. Kazimiero parapijai ir ML-vai 
Cr.3.000,00. Širdingai dėkojame 
musų bendradarbei Suely už auką 
ir linkime laimingo naujo gyvenimo.

ML Administracija

LIETUVIŠKA MOKYKLA
Padidėjo dėmesys lietuvių kalbos pa
mokoms. Kiekvieną šeštadienį, I5 vai. 
Jaunimo namuose vyksta pamokos 
mažučiams. Be Lietuvių kalbos, mok 
Licija Banytė moko vaikus dainavimo 
ir tautinių šokių.Ji suorganizavo nau
ją tautinių šokių grupę — GINTARAS 
— kuris jau pasirodė keliuose paren
gimuose. '

Šioje mokykloje metų pradžioje, 
buvo 30 mokinių. Kaip ir kitais me 
tais, taip ir šiemet, metų pabaigoje 
mokinių skaičius sumažja.

Šią mokykla globoja Brazilijos Lie
tuvių Bendruomenė. Vyresnio am
žiaus mokiniams yra pakviesta' mo
kytojauti Sofija Žutautaitė. Tikimės, 
kad dar šiais metais ji galės pradėti 
pasižadėjusias pareigas.

Lietuviška mokykla yra svarbiau
sias židinys lietuvybei iškaikyti tarp 
musų vaikučių ir jaunimo.

Galime pasidžiaugti, kad musų ja
unimo tarpe- padidėjo dėmesys lie— 
tuviikalba ir noras jos pramokti. 
Kiekvieną pirmadienį ir trečiadienį 
Prel. Pijus Ragažinskas, savo namu
ose, dėsto lietuvių kalbą Volungės 
choristams. Mokosi 15 jaunuolių. 
Jei dar kas norėtų išmokti ar pato
bulinti lietuvių kalbą, gali kreiptis į 
Prel. Ragažinską tom dienom 20 vai.-

Į /ĄLp Í/-KAÍ 'fâtâ S

Šiai lietuviškos spaudos rėmėjai reiškiame širdingą 
padėką ir geriausius linkėjimus.

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

Administracija

-
.. . H ■ ...........—..

Nuoširdžiai sveikiname

IL

Švento Kazimiero parapijos kleboną
KUNIGĄ PRANĄ GAVĖNĄ 

sulaukusį dar vieną gimtadienį ir jam linkime 
iš širdies geros sveikatos, ištvermės ir stiprybės 
sunkiame religiniame ir tautiniame darbe.

Šv. Juozapo Vyrų Brolija

Ponia Eugenija Bacevičiene irgi 
pradėjo lietuvių kalbos dėstymą še
štadieniais 14 vai. Jaunimo Namuo
se Palangos skautams ir Rūtelės šo
kėjams. Kas norėtų, gali kreiptis j p. 
Bacevičienę minėtu laiku.

Visa tai rodo, kad dabar netrūk
sta, kur būtų galima lankyti lietuvių 
kalbos pamokas. Yra ir mokytojų ir 
vietos nuo mažesnio amžiaus iki su
brendusio' jaunuolio.

REIKIATIK NORĖTI.
JT

LIETUVIŲ SĄJUNGOS—ALIANÇA 
METINĖS

Lietuvių Sąjunga—Aliança atšven
tusi, pereitais metais Lapkričio mėn. 
, savo gyvenimo ir veiklos penkias
dešimtmetį, ryžtasi ir šiais metais 
savo Metines atšvęsti Lapkričio 
mėn. 17 dieną, šeštadienį20 vai. su 
savo nariais ir kviestaisiais svečiais. 
Šventės programa ir kitos parengi
mo smulkmenos bus pranešta vėliau. 
Prašome jau iš anksto ruoštis Lietu
vių Sąjungos—Aliança metiniam su
sitikimui.

Valdyba

PAVASARIO ŠVENTĖ
LITUANIKOJ

1982 m Spalio (Out) 24 dieną
Churrasco — Žaidimai — Pasilinksminimai

Dalyvauja Volungės Choras
PAVASARIO KARALAITĖS VAINIKAVIMAS

Pelnas skiriamas Jaunimui kelionei j V Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresą 
Rezervuokite autobuso vietas tel. 274-9924 arba 63.73.44

Brazilijos Lietuvių Bendruomenė
Rengėjai: Brazilijos Lietuvių Jaunimo S-ga.

Volungės Choras
Aplankykite jaunimo sodg. Jūsų pasodintas medelis praeitų metų 
^Pavasario Šventėje gražiai auga.

DEMESJ O!
Buvusieji chorų choristai kviečiami 
dalyvauti 31 d. spaliaus, 16 vai. pa
maldose V. Zelinoj įsijungiant j be
ndrą giedojimą, kuriam vadovauja 
chorvedis V. Tatarūnas.

Kristina Valavičiūtė, Volungės 
choro dirigentė pasižadėjo dainomis 
paįvairinti parapijiečių susirinkimą 
31 d. spaliaus Jaunimo Namuose.

SVEČIUOSE PAS PETRAIČIUS 
iš Italijos mūsų bendradarbio Alfo
nso žmonos sesuo ponia Dina. 
Praeitą savaitgalį ji praleido Lituani
koj Petraičių vasarnamyje. Ponia Ro
za, Italų literatūros profesorė USP 
universitete, tris mėnesius praleido 
Italijoj.

LITERATŪROS RATELIO sekantis
susirinkimas bus š.m. spalio 23 d. 19 
vai. Alfonso ir Rozos Petraičių bute, 
Rua Haway (buv. Nova York) nr. 28, 
ap. 32. Telefonas 65-3286.
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