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PERDUOKITE SVEIKINIMĄ 
LIETUVIŲ TAUTAI ...
Sv. Tėvo Jono-Pauliaus II kalba, pasa
kyta Lietuvos vyskupams Vatikane 
audiencijos metu 1983.IV.22 ir iš
spausdinta "L'Osservatore Romano" 
1983.IV.23 (čia pateikiamas vertimas)

GARBINGIEJI BROLIAI VYSKUPAI
su ypatingu džiaugsmu noriu pa

sveikinti Jus, kurie iš Lietuvos atvy
kote "ad limina apostolorum", tam 
tikru būdu pasekdami šv. Pauliaus 
apaštalo pavyzdžiu, kuris, pašauktas 
skelbti Evangeliją pagonims, "nukelia
vo j Jeruzalę pamatyti Petro" (Gal. 1, 
18). Kaip žinote, Petrui ir jo įpėdi
niams yra pavesta "stiprinti savo bro
lius" (Lk 22,32).

Jūsų atvykimas, laimingai įsijungda
mas j sukaktuvinius Atpirkimo Metus, 
sustiprina vienybę, kuri riša Jus su 
Apaštalų Sostu ir sutelkia man malo
nią progą pasakyti Jums, kiek daly
vauju Jūsų rūpesčiuose, Jūsų džiaugs
muose bei jūsų viltyse, ir pasikalbėti 
su Jumis klausimais, kurie liečia Jūsų 
tėvynės krikščioniškąjį gyvenimą.

Gerai žinau, kad Jūs nešate "dienos 
ir kaitros naštą" (Mt 20,12), atlikda
mi kasdienines savo sielovadines parei
gas, taip pat gerai žinomos sunkeny
bės, su kuriomis tenka Jums kovoti. 
Iš tikrųjų, ypač kai Dievo valia perė
miau visuotinės Bažnyčios valdymą, 
sekiau su ypatingu dėmesiu ir tėvišku 
rūpesčiu Lietuvos Bažnyčios gyvenimą. 
Man malonu pabrėžti šios man bran
giausios tautos išlaikytą tvirtą tikėji
mą amžių eigoje, išbandytą lyg auksas 
ugnyje, ir nesvyruojančią ištikimybę 
Apaštalų Sostui, kuris nepaprastai su
spindi ypač sunkiaisiais Jūsų istorijos 
momentais, kai vyskupai, kunigai, vie
nuoliai, vienuolės ir pasauliečiai liudi
jo Kristų ir Bažnyčią, išpažidami jį iki 
kankinystės.

Man sudaro džiaugsmą Jūsų uolumas 
visais būdais pakelti krikščioniškąjį gy
venimą; paruošimas sielų ypatingu ir 
veikliu būdu sekančiais metais švęsti 
šv. Kazimiero, kunigaikščio ir katalikiš
kos Lietuvos Globėjo, 500 metų mir
ties sukaktį. Tam pasiruošimui pašven
tėte trejus metus: pirmieji skirti Eucha
ristijai, antrieji — gyvenimo padorumui, 
tretieji — gerumo ugdymui. Iš tikrųjų 
Švenčiausios Eucharistijos garbinimas, 
gyvenimo padorumas, ypač jaunimo ei
lėse, gerumas, t.y. brolių meilė — tai 
dorybės, kuriomis ypatingai pasižymė
jo šv. Kazimieras — turi vyrauti kasdie
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niniame lietuvių tautos gyvenime. Rei
kia ugdyti jas visuose, kurie yra pasinė
rę tokioje galvosenoje ir-gyvensenoje, 
kuri veda į dvasinių vertybių apleidimą 
ar atmetimą.

Reikia taip pat pabrėžti, kad Jūsų 
tėvynėje katalikų bendruomenės rodo 
nuostabų gaivališkumą, kuris reiškiasi 
gausiu sakramentų priėmimu, ypač At
gailos sakramento, Švenčiausios Eucha
ristijos garbinimu ir prisirišimu prie 
šios paslapties. Tai patvirtina ypač da
lyvavimas Mišių aukoje ir įvairiose pa
maldumo formose. Taip pat ryškus pa
maldumas j Kristaus kančią, iš kurio 
atsirado vadinamasis "Kryžių kalnas" 
ir "Kryžiaus keliai" , kuriuos tikintieji 
yra įpratę lankyti maldingomis kelionė
mis.

Tai pagaliau rodo ir karšta meilė bei 
garbinimas Švenčiausios Mergelės Mari
jos, Dievo ir Bažnyčios Motinos, ypač 
Jūsų vyskupijų šventovėse, kaip Aušros 
Vartai, Šiluva, Žemaičių Kalvarija, Kre

kenava, Pivašiūnai ir daugelis kitų. Ti
kintieji jas nuolat būriais lanko, dažnai 
sunkiomis sąlygomis. Bet Dievo Moti
nos meilė nugali visas kliūtis.

Aš trokštu, kad šis gyvas Dievo tau
tos tikėjimas rastų reikiamos erdvės, 
kad būtų galima jam reikštis visoje sa
vo pilnumoje, ir tai tiek pavienių asme
nų, tiek šeimos, tiek pačios Bažnyčios 
gyvenime su pilna sąžines ir religijos 
laisve visų asmenų ir bendruomenių, 
kuriems tokia laisvė reikalinga, kaip 
esu pabrėžęs dokumente, išsiuntinėta
me 1980 metų rugsėjo 1 dieną visoms 
valstybių galvoms, drauge su Šv. Sos
tu, pasirašiusioms Baigiamąjį Helsinkio 
Aktą.

Žvelgdamas į Jūsų mylimos tėvynės 
reikalus, visuomet stengiausi, kad Lie
tuvos Bažnyčia turėtų vertus i r .ištiki
mus vyskupus, kurie vadovautų tikin
tiesiems išganymo kelyje. Tai iš dalies 
pavyko, ir turiu viltį, kad ateityje vi
sos Lietuvos vyskupijos turės savo —>
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pas juos myli kaip savo akies lėlytę ir 
kad stengiasi uoliai juos ginti nuo pa
vojų, gresiančių jų pasaukimui. Gaila, 
kad nevisi, kurie nuoširdžiai nori tap
ti kunigais, gali būti priimami j semi
nariją; reikia dėti visas pastangas, kad 
būtų atvertos seminarijos durys visiems 
tiems, kurie yra pašaukti j Viešpaties 
tarnybą, Tiems, kurie yra priversti pa
silikti už seminarijos sienų, reiškiu sa
vo tėvišką užuojautą.

Ganytojiškai rūpinkitės dvasiniais 
pašaukimais; visos parapijos temeldžia 
Viešpatį, kad į savo vynuogyną pasiųs
tų daug ir gerų darbininkų.

PERDUOKITE SVEIKINIMĄ. .
vyskupus. To reikalauja. Bažnyčios tra
dicija bei paskirtis ganyti Bendriją,ku
rią Viešpats Kristus yra patikėjęs apaš
talams ir jų įpėdiniams (žiūr. "Lumen 
gentium", 20).

Vyskupų pareiga yra iš tikrųjų la
bai reikalinga, nes jie "prakilniausiu ir 
matomu būdu eina paties Kristaus - 
Mokytojo, Ganytojo ir vyriausiojo Ku
nigo pareigas bei veikia Jo vardu" 
(t.p., 21).

Kolegijinė vyskupų prigimtis reiškia
si tuo, kad ganytojai periodiškai susi
renka į vadinamąją vyskupų konferen
ciją, kad pasitarę ir pasidalinę žiniomis 
bei patyrimu (žiūr. "Christus Domi
nas", 37), aptartų religijos gynimą, 
skleidimą ir bendrą sielovadinę veiklą. 
Per Jus, Garbingieji Broliai, kreipiuosi 
j Jūsų kunigus ir tėviškai juos raginu • 
j glaudžią vienybę su savo vyskupais 
pagalš šv. Ignoto Antiochėečio žodžius: 
"Nieko nedaryti be vyskupo" (Ep. ad 
Trail.," 2,1). TMcrai, iš minčių ir šir
džių vienybės išplaukia energija, kuri 
stiprina Bažnyčios vienybę ir padaro 
sėkmingesnių rūpinimąsi sielomis.

Kunigai tebūnie Jums kaip broliai, 
sūnūs, draugai, tikri Jūsų bendradar
biai, glaudžiais ryšiais suvienvti su Ju
mis ir broliškai susijungę vięni su kitais. 
Vienu žodžiu, Bažnyčios meilė teįkve
pia gyvenimą visų, kurie yrą įvairaus 
Kunigystės laipsnio. Šiuo kausimu no
riu priminti Jums nuostabius žodžius, 
kuriuos Dievo Tarnas Jurors Matulaitis 
įrašė savo dvasiniame dienoraštyje: 
"Duok,Dieve, kad mes bukume pagau
ti tos didelės vienos mintiji — Bažny
čiai dirbti, vargti, kentėti; kad Bažny
čios kentėjimai, vargai ir žaizdos būtų 
mūsų vargai, kęsmai ir p Ąsų širdies 
žaizdos, kad mūsų širdy j degtų tuo 
vienu troškimu: nieko čc, žemėje, ne
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sitikėti, nejieškot■ sau jokio pelno, o 
vien tik pašvęsti savo gyvenimą Dievui 
ir Bažnyčiai... kad mes tik to vieno be
jotume — numirti nieko dar nekentė
ją, nevargę, nedirbę Bažnyčiai, sielų iš
ganymui ir Dievo garbei" (1910 m. 
spalio 27 d.).

Tai pasakę, dabar norime pereiti 
prie kaikurių rūpesčių bei problemų, 
kurios slegia Jus sielovadinėje tarnybo
je.

1. Kaip žinoma, daugybė asmenų 
Jūsų tėvynėje trokšta dvasinių verty
bių ir nori naudotis religijos pagalba; 
deja, trūksta kunigų, kurie galėtų pa
tenkinti jų dvasinius reikalus. Iš tikrų
jų jau nemažai parapijų neturi savo ga
nytojų ir galbūt, deja, aetolimoje atei
tyje jų skaičius didės, ypač dėlto, kad 
daugelis gerų bei pilnų uolumo kitų 
išganymui kunigų,,pasižymėjusių savo 
ištikimybe ir kilniu pasiaukojimu Die- 
VÕ tautos tarnyboje, jau yra senyvo 
amžiaus arba ligoti. Visus juos prisime
nu ypatingu būdu savo maldose, pra
šydamas Viešpatį, kad juos palaikytų
ir jiems padėtų statyti Bažnyčią.

2. Dvasiškijos trūkumas yra surišto 
su seminarijomis, kuriose kunigai yra 
tinkamai auklėjami šventajai tarnybai. 
Kadangi negali kiekviena vyskupija tu
rėti savo seminarijos, yra tik vieninte
lė tarpdiecezinė seminarija Kaune. Ji 
yra tarsi Lietuvos Bažnyčios širdis, ku
rią visi dvasiškiai ir pasauliečiai kilniai 
remia. Reikia negailėti jokių pastangų, 
kad būtų padidintas j kunigystę kan
didatų skaičius. Reikia, kad šios semi
narijos auklėtiniai būtų tinkamai pa
ruošti šventajai tarnybai dvasiniu, teo
loginiu ir sielovadiniu atžvilgiu; reikia 
parinkti tinkamus vyresniuosius ir pro
fesorius, budėti, kad j seminariją bū
tų priimami tik tokie kandidatai, ku
rie turi tikro pašaukimo ženklų. Tie, 
kurie priimami, tejaučia, kad vysku-

3. Kitas sunkus Jus slegiantis klausi
mas - tai krikščioniškas jaunimo auk
lėjimas, Reikia stengtis visomis jėgo
mis, kad jaunimui būtų perduotos reli
ginės tiesos, kad jis pažintų tiesą, kuri 
"padaro laisvus" (Jn 8,32). Tai išplau
kia iš pačios Bažnyčios misijos, tai pn 
mena jos mokomoji paskirtis aiškiais 
žodžiais. Antroji Vatikano santaryba 
moko, kad "pamokslai ir katekizacija 
turi užimti pirmą vietą" ("Christus Do
minus", 13), o mano pirmtakas garbu
sis Paulius VI tvirtino: "Užmojis skelb
ti Evangeliją nėra pasirinktinis Bažny
čios dalykas. Tai pareiga, kurią įsakė 
Viešpats Kristus, kad žmonės tikėtų ir 
būtų išganyti" ("Evangelii nuntiandi", 
5; AAS 68, 1976, p. 8). Jaunimą rei
kia saugoti nuo šiuolaikinio pasaulio 
pinklių, kurios yra priešingos tikėjimui 
ir ugdo indiferentizmą. Žinau, kokiose 
sąlygose turite atlikti šią svarbiausią 
tarnybą.ir linkiu, kad Jūsų jaunimas 
būtų vedamas į stiprų tikėjimą ir sakra
mentinį gyvenimą,

4. Gerai žinote, Garbingieji Broliai, 
kad Bažnyčios pastangos ka.tekizuoti 
jaunimą nepasiekia savo tikslo be šei
mos bendradarbiavimo; dažnai šeima 
lieka vienintelis pakaitalas. Tad reikia 
rūpestingai ir labai stengtis, kad būtų 
išlaikytas ne tiktai prigimtinis ir religi
nis šeimos tvirtumas; reikia, kad ji galė
tų laisvai perteikti vaikams tikėjimo 
dovaną. Nuo vaikų juk priklauso būsi
mas Bažnyčios ir tautos likimas. Šeima 
palieka sekančiai kartai kaip kraitį do
rybes, dvasinius turtus, garbingus krikš 
čioniškuosius papročius. Tai sudaro km 
tūrinį ir dvasini lietuvių tautos lobį 
Šiuo laiku, kai yra pavojus, kad šeima 
gali būti iškreipta klaidingais mokslais, 
kai sunku išlaikyti šeimos neišardomu
mą ir santuokos šventumą, reikia įtikin
ti tėvus, kad kilniaširdiškai priimtų vai
kus, kaip Dievo dovaną. Girtinos taip 
pat Jūsų pastangos kovoti su alkoholiz-
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mu, kuris daro daug žalos pavieniams 
asmenims, šeimoms ir dažnai yra šalti
nis skaudžių nelaimių tiek pavieniams 
asmenims, tiek ir šeimoms.

Pagaliau, grįždamas prie pašaukimų 
klausimo, noriu dar pridurti štai ką: 
jei šeima yra sveika ir stipri, jei yra gai
vinama tikėjimo dvasia, meile rr pamal
dumu, ji yra tartum "pirmoji seminari
ja", kaip moko II Vatikano santaryba 
(žiūr. "Optatum totius", 2).

5. Negaliu pamiršti Dievui pasiauko
jusių vyrų ir moterų, kurie gyvena pa
gal Evangelijos patarimus ir stengiasi iš 
arčiau sekti Kristų. Pasakykite jiems, 
jog mano širdis yra jiems atvira, už 
juos karštai meldžiu Dievą, kad jie iš- 
tvertųrsavo pasiryžimuose, degtų tikėji
mu, veikliai skleistų meilę, rūpintųsi 
Evangelijos augimu savo širdyse.

(Iki šioj popiežius, kalbėjęs lotyniš
kai, paabilo lietuviškai).

Pagaliau, Brangieji Broliai, baigdamas 
šj savo žodį, prašau jus: sugrįžę į tėvy
nę perduokite mano sveikinimą, einan
tį iš mylinčios širdies, perduokite ma
no tėvišką padrąsinimu visiems kuni
gams, Dievui pasiaukojusiems vyrams 
ir moterims, kunigų seminarijos auklė
tiniams ir visQiistikimai lietuvių tautai. 
Savo nuostabiu pavyzdžiu ir toliau vi
si teliudija nepalaužiamą tikėjimą, pa
grįstą viltį ir nenugalimą meilę; teliudi
ja uolumu ir pasiaukojimo dvasia.

Pasakykite, kad aš su jais esu savo 
širdyje, kad myliu juos, dalyvaudamas 
jų kančiose ir džiaugsmuose.

Katalikiškąją Lietuvą pavedu Šven
čiausios Mergelės Marijos, Gailestingu
mo Motinos, globai. Karštai meldžiuo
si, kad šventasis Kazimieras ypatingu 
būdu,gintų visus ir ypač globotų Lie
tuvos jaunimą.

Maldaudamas Viešpatį, visokio gė
rio davėją ir "visokios paguodos Die
vą" (2 Kor 1,3), kad visą lietuvių tau
tą apdovanotų savo dangiškomis malo
nėmis, su meile Jums teikiu apaštalinį 
palaiminimą. ,
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NUTEISTAS SVARINSKAS,

TASS agentūra pranešė, kad gegužės 
6 d. kunigas Alfonsas Svarinskas buvo 
Vilniuje nuteistas septyneriems me
tams kalėjimo už "antikonstitucinę ir 
antivalstybinę veiklą". Tai griežčiausia 
bausmė pagal sovietinio baudžiamojo 
kodekso 70-tą straipsnį ("antisovietinė 
agitacija"). _

KARDINOLAS BERNARDINAS 
SMERKIA SVARINSKO PERSEKIO 
JIMĄ

Prieš pat kun. Svarinsko nuteisimą, 
jo persekiojimą pasmerkė Čikagos kar
dinolas Bernardinas. Savaitraštyje The 
Chicago Catholic (1983.1 V.22) išspaus
dintame straįpsnyje jis aprašo religijos 
persekiojimą Lietuvoje ir pamini kai- 
kurių vakariecip viltis, kad "Vakarams 
atviresnis" Andropovas švelniau tvar
kys religinius ir žmogaus teisių reika
lus. "Šios viltys", pabrėžia kardinolas 
Bernardinas, "pasirodė esančios be pa
grindo. Buvęs KGB direktorius pasiun
tė tvirtą signalą plintančiam religiniam 
ir žmogaus teisių sąjūdžiui Lietuvoje, 
areštuodamas Tėvą Alfonsą Svarinską, 
vieną šio sąjūdžio vadovų, ir jkalinda- 

mas jį Vilniaus KGB centrinėje...Kaip 
Lechas Walesa simbolizuoja lenkų dar
bininkų siekimus, taip tėvas Svarins
kas tapo Lietuvos religinio sąjūdžio 
vadovu ir jo centriniu tašku. Už tai 
jis dabar kenčia kalėjime. Sovietų val
džia bijosi to, ką jis atstovauja — tikė
jimo kupinas kunigas, kuris įžiebia ti
kėjimą savo žmonių sielose. Kardino
las Bernardinas ragina Amerikos kata
likus paremti lietuvių protestus prieš 
Svarinsko suėmimą. (ELTA)

LENKU "KULTŪRA" APIE LKB 
KRONIKĄ"

Paryžiuje išeinantis lenkų žurnalas 
Kultūra 1983 m. kovo mėn. numery
je šiais žodžiais mini Lietuvos Katali
kų Bažnyčios Kronikos 11-os metų 
sukaktjr "Suėmimai nesustabdė leidi
nio. Žinome suimtųjų ir nuteistųjų 
pavardes, tik nežinome plataus veiklių 
žmonių ratelio — jie surenka faktus 
ir duomenis, rašo straipsnius, perraši
nėja ir platina Kronikos egzempliorius. 
Kronika yra pavyzdys ir impulsas Lie
tuvoje išsivysčiusiam nepriklausomų 
laikraštininkų sąjūdžiui. Šiuo metu ten 
išeina mažiausiai 44 laikraščių. (ELTA)
SENATORIAI DOLE IR PERCY 
SVEIKINA EUROPOS PARLAMEN
TO REZOLIUCIJĄ

Senatorius Robert Dole įtsaukė 
Europos Parlamento rezoliuciją Pabal
tijo klausimu j JAV-ių- Kongreso už
rašus ("Congressional Record", 1983 
kovo 1 d.). Dole pagyrė Europos 
Parlamento akciją ir pareiškė, kad re
zoliucijos priėmimas tokia didele bal
sų dauguma rodo, jog Europos šalių 
atstovai yra tvirtai įsipareigoję atsta
tyti Pabaltijo tautų nepriklausomybę.

Senatorius Charles H. Percy laišku 
padėkojo VLIKO įstaigai už jam pri
siųstas Europos Parlamento ir Austra
lijos Senato rezoliucijas. Jis išreiškė 
savo didelį pasitenkinimą, kad "to
kios institucijos balsuoja už šias rezo
liucijas". (ELTA)
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Sutanas Butkus

E

sienio, aprašinėjo vietos darbininkų 
kovą su nedarbu ir gvildeno besifor
muojančius lietuvių tarpusavio santy
kius dėl mokyklų, organizacijų, švieti
mo ir bažnyčios, neaplenkiant, žino
ma, ir čia esamos Lietuvos valdžios

UETUVIU AIDAS BRAZILIJOJE 
(tęsinys iš praeito nr.)

Pasirodžius naujam laikraščiui, re
dakciją užplūdo sveikinimų ir linkėji
mų banga. Laikas buvo nepalankus 
dar vieną laikraštį leisti, greta jau an
trus metus einančio "Lietuvis Brazili
joj", tačiau, atsižvelgiant i jo apibrėž- | 
tą kryptį ir siauro nusistatymo gvildenu 
ti kolonijos reikalus, negalėjo paten
kinti didesnės skaitytojų dalies, todėl 
su entuziazmu buvo sutiktas "Lietu
vių Aidas Brazilijoj" ir kasdien didė
jančio skaitytojų skaičiaus, moraliai ir 
materialiai buvo remiamas. Tas labai

metu tai buvo didelė moraline paspir
tis ir padrąsinimas nenuleisti rankų. 
Kad ir "L. Aido Br." pirmtakunasjš 
pirmojo pasimatymo, pranašavo "Gar
so" likimą, tačiau tas neįvyko per vi
sus gyvenimo vienuolikę metų. O 
daug kas geidė, kad tas įvyktų". "Lie 
tuvių Aidas Brazilijoj" savo pirmaja- 
me žody pasisakė,jog ištikimai tarnau- Lietuvių Kultūrinės organizacijos "Žiburys" Meno Sekcija, pasivadinus B-vės Aido Meno sekcija,
siąs vienodai visiems visuomenės 
sluoksniams bei jųjų grupėms, — kas 
gero, tas gėris bus rodomas ir kelia
mas kaip pavyzdžiu, o kas pikta, 
kenksminga, — negailestingai viešai 
bus plakamas, nekreipdamas'savo dė
mesio iš kokio pašalio tai rodytųsi.

Dėl pranašavimo "Garso" likimu, 
"L.Aidas Br.", dar pirmosiomis savo 
gyvenimo dienomis, susilaukė užuo
jautos ir besą I/gi nes paramos. Pradė
jus veikti, Bom Retiro rajone, "Žibu
rio" draugijai, ji pažadėjo laikraštį 
remti. Tuoj draugija suorganizavo me
no sekciją kuri pasivadino Spaudos 
Bendrovės "Aido" meno sekcija. Ji 
daug yra parėmusi laikraštj. Gaila, 
kad neilgai Žiburiui ir jos Meno sek
cijai teko gyventi. Vidujiniai nesutari
mai sužlugdė Žiburio veikimą, tuo 
metu tirščiausiai lietuviais apgyventa
me rajone. Turėjo įsikišti edmínictra- 
tyviniai valdžios organai ir 1935 me
tais draugijos veikimas laikinai tapo 
suspenduotas. Ėjo tada gandai, kad 
tai buvo padaryta tikslu pakenkti 
"L.Aidui Br."’, pridedant savo "pirštą' 
"lietuviškiems namams" iš Bandeiran
tes. Gandai ir liko gandais..,.

1930 met. liepos 2 d. redakcija ga
vo pranešimą, jog tą pačią dieną j 
Rio de Janeiro atvyko Lietuvos Ge
neralinis Konsulas Prof. Tadas Dau
kantas. Nors "Lietuvių Aidas Brazili
joj" nemirė iš meilės dėl esamos Lie
tuvoje tautininkų diktatūros, kaip ne

daug prisidėjusi prie laikraščio. Sėdi trečias iŠ kairės j dešinę “Lietuvių Aidas Brazilijoj“ redak 
torius Antanas Dutkus ir ketvirtas iš kairės Stasys Tolutis, Žiburio draugijos pirmininkas.

sišypsojo jokioms kitoms diktatūroms, 
tačiau, kaip valstybės, o kartu ir mu
sų visų Brazilijoje gyvenančių lietuvių 
atstovą, pasveikino j j ir palinkėjo sėk
mės jo misijoj. Liepos 5 d., Prof.fbu- 
vęs generolu), Tadas Daukantas pri
siuntė padėkos telegramą: "Lietuvių 
Aidas Brazilijoj" Redakcijai ir Admi
nistracijai. Nuoširdžiai dėkoju Lietu
vių Aidas Brazilijoj Redakcijai ir Ad
ministracijai už sveikinimo telegramą 
mano atvykimo dienoje į Rio de Ja
neiro.- T. Daukantas, Lietuvos Gene
ralinis Konsulas Brazilijoje".

Su šia Lietuvos įstaiga, "Lietuvių 
Aidas Brazilijoj" palaikė gerus santy
kius iki Gen. Konsulo išvykimo. Jisai 
nesikišo j čia veikiančias lietuvių or
ganizacijas, neskaldė kolonijos, neskirs
tė jos j gerus ir blogus, j lojalius ir 
nelojalius lietuvius ateivius, dėl pasisa
kymu Lietuvos diktatūros atžvilgiu. 
Prof. T. Daukantas, begyvendamas 
Brazilijoj, įsigijęs buvo kavos fazendą 
(dvarą). Karui baigiantis iš Lietuvos 
pateko Argentinon, kur, to meto 
spaudos pranešimais, mite prieglaudoj 
neturte.

Nežiūrint to ir kito, "L.Aidas Br." 
vis daugiau plėtėsi kolonijoje, vis di
desnį skaitytojų, o taip gi, ir bendra
darbių skaičių prie savęs prisitraukė. 
Plačiai informavo apie Lietuvą, davė 
daug žinių įvairiais klausimais iš už-

jstaigos, - konsulato ir jo tarnauto
jų laikysena kolonijos atžvilgiu. Laik
raštis pirmuose žingsniuose, informuo
ja iš Lietuvos apie buvusios "Alfos" 
bendrovės vadų bylą, kuri jau nagri
nėjama Kauno teisme. Kaltinamųjų 
suole svarbiausi kaltininkai, pagal liu
dininkų parodymus, yra Jagučiauski, 
J. Laskauskas, V. Kirštainas ir kt.
(Mes juos pažinojome kituose aprašy
muose). Jie kaltinami apgavyste, nes 
sudarę "Alfos" bendrovę, apgaudinė
jo žmones Lietuvoje, o taip pat ir 
Brazilijoj. Kaltinamajame akte proku
roras, tarp kita ko, sako teisėjams: 
"Alfos" bendrovė visokiais būdais 
stengėsi suvylioti žmones važiuoti 
Brazilijon, ėmė iš jų pinigus, falsifika
vo dokumentus, kurie nebuvo atlikę 
karinę tarnybą, bet daugumoje jų vi
siškai neišvežė. "Alfos" bendrovė, veik
dama Kaune, pardavinėjo žemes Brazi
lijoj kolonizuotis Nova Lituânia fantas

tiškoje kolonijoje. Apie kolonizacijos 
gerybes jie varė visoje Lietuvoje šito
kią propagandą: "Brazilijoje žemės 
ūkis duoda didelį derlių, bulvės užau- 
gančios per 25 dienas, kviečiai piovi-

I Lietuvio Viktoro Lukavičiaus 
RESTORANAS VITUS 

Lietuviški ir europietiški valgiai 
MALONUS PATARNAVIMAS

Rua Espirito Santo, 118 Tel.441-6846
SÃO CAETANO DO SUL I
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DSA DE ORAÇÕES PELA LITUÂNIA
“Hoje, em todo o Brasil, a pedido de 

Dom Luciano Mendes de Almeida, Secretá

MÜSU LIETUVA

EM PORTUGUÊS
NR. 25 (105)

rio Geral da CNBB, seré um dia de orações 
pelo povo lituano", comunica Dom Pedro 
Fedalto, Arcebispo de Curitiba, aos seus 
fiéis através de semanário VOZ DO PARA
NÁ

Alguns Outros bispos do Brasil quiseram

5
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expressar também pessoalmente na carta-ao 
Pe. Pr. Gavėnas, presidente da União do 
Clero Lituano no Brasil seus sentimentos 
de solidariedade com o povo lituano.

A imprensa de São Paulo também deu 
informações sobre a Lituânia em ocasião 
deste Dia. Isso foi em particular o mérito 
de Al. Valavičius, presidente da Brazilijos 
Lietuvių Jaunimo Sąjunga, o qual forneceu 
à ipiprensa de bons e condensados serviços 
jurnalísticos.

PÁG. 12 — FOLHA DA TARPS São Paulo, quinta-feira, 9-6-1983_________ ________________
NOTICIÁRIO GERAL

LITUANOS LEMBRARÃO VÍTIMAS DOS SOVIÉTICOS
O Dia de Oração pela Lituânia será lem

brado com a realização de uma missa na 
Catedral da Sé. no próximo dia 12. às 
10h30, oficiada pelo bispo d. Luciano Men
des. secret ário-geral da CNBB. A ceri- 
mónib religiosa tem o objetivo de cultuar 
a memória dos milhares de lituanos e pes
soas de outros povos que foram depor
tados e mortos pelos soviéticos.

A Aliança da Juventude Lltuano-Bra- 
sllelra. através do seu presidente AfôWh 
dre. Vai ay a dus.compôs um relato hlstorlco 
da desgrí^a que se abateu sobre a nação 
lituana há 42 anos, quando se Iniciou a 
deportação em massa, para a terras 
gélidas da Sibéria, da população lituana 
pelos soviéticos, um ano após terem 
ocupado crlminosaruente esse pequeno 
pais europeu, a Lituânia. Os demais 
paisęs bálticos, a Letônia e Estônia, nessa 
mesma época também sofreram, de for
ma idêntica, cruel e sanguinária violência 
perpetrada peio colonialismo soviético.

GENOCÍDIO COMUNISTA

Na noite do dia 14 para 15 de junho do 
corrente ano. transcorre o 40.0 aniversário 
de um dos mais tenebrosos crimes de 
genocídio praticados pelo comunismo 
soviético — de onde deriva todas as outras 
correntes comunistas — contra os povos 
cristãos da Lituânia. Letônia e Estônia,

“Naquela noite — rememoram os 
lituanos — tenebrosa do ano de 1941, o 
poderoso aparelho das tropas da policia 
política do governo soviético Invadiu 
milhares de residências das vitimas, as 
quais, sem pressentir qualquer sinal do 
seu infortúnio, foram acordadas do seu 
sono tranquilo e. sob a mira de fuzis e 
baionetas, transportadas para vagões de 
gado, a fim de ultimar a obra de depor
tação para os lugares desertos da Sibéria. 
Nessa primeira ação de desterro em mas
sa na Lituânia, executada sob as ordens 

diretas do Comissariado Popular de As
suntos Interiores (“NKVD“) em Moscou, 
foram expatriados, numa única noite, 100 
mil’ pessoas aproximadamente, durante 
uma razia policial de sobressalto por 
tropas especiais, que operaram simul
taneamente nos três países bálticos, que 
contavam, juntamente, com uma po
pulação de seis milhões de almas”.

“O dia 14 de junho passou para a His
tória como o Dia de Luto Nacional dos 
Povos bálticos. Poucas são as famílias 
Htuanas. letonianas oú estonlanas que, es
capando do desterro, foram poupadas de 
não terem sido enlutadas pelo Infortúnio 
de seus parentes próximos. Ao evocar a 
memória das vitimas, os lituanos emi
grantes e seus descendentes, espalhados 
em vários países do mundo, apelam aos 
povos livres, por obrigação de sobreviven
tes. denunciando os crimes soviéticos de 
genocídio, qualificados sob este nome na

Convenção das Nações Unidas em de 
dezembro de 1948.”

Destaca a Aliança da Juventude Li
tuano-Brasileira que. “não apenas os 
países bálticos foram vitimados pelos 
crimes de genocídio, visto que em outras 
regiões sob o domínio soviético já se 
verificaram análogas ações de punições 
humanas em massa, e estas continuam a 
se repetir. Dentre outros exemplos do pas
sado, quando nações Inteiras sucumbiram 
à dominação comunista pela força das ar
mas, como foi o caso da Polônia. Hungria, 
Checoslováquia e Romênia, também na 
atualidade as agressões e genocídios se 
repetem, a exemplo do Afeganistão. An
gola, Moçambique, onde são usados como 
esbirros de sua força policial os cubanos 
amestrados pelos soviéticos, como é 
exemplo o extermínio dos Índios misquhos 
da Nicarágua, que são trucidados pelos 
marxlstas-sandinistas, simplesmente por 
se oporem aos desígnios comunistas.

0 — 0 ESTADO DE Si PAULO

Lituanos lembram repressão russa
' Os imigrantes lituanos no Brasil 

e em oito outros países relembram 
hoje as vítimas da invasão soviética 
na Lituânia, Letônia e Estônia. Na 
noite de 14 de junho de 1941, tropas 
da polícia soviética invadiram milha
res de casas numa ação simultânea 
nos três países bálticos e deportaram 
cem mil pessoas em trens de carga 
fechados para os campos de traba
lhos forçados na Sibéria. Os escolhi
dos foram cadastrados pelo Comis- 

, sarlado Popular de Assuntos Interio
res, NKVD, soviético, entre membros 
dos partidos políticos proscritos, de 
organizações culturais, e policiais, 
funcionários públicos, dissidentes do 
Partido Comunista, padres, proprie-

LIETUVIU SPAUDA BRAZILIJOJ (tęs.) 

mui prinoksta per 3 mėnesius, vasaro: 
jus galima sėti per metus 5 kartus. 0 
dėl jaunųjų mergaičių, kurios ūkinin
kauti nepanorėtų, jos labai greitai ir 
labai gėrę karjrrę susidaryti gali, nes 
Brazilijoj yra I bai daug turtingų, ne
vedusių vyrų, kurie jaunų mergaičių 
tikrai laukia". Teismas tęsėsi ilgai. 
"Lietuvių Aidas Brazilijoj" nepasako, . 
kaip baigėsi byla ir kokios bausmės 
nusikaltėliams buvo paskirtos, žinoma 
tik, kad "Alfa", ilgai veikusi Kaune 
Laisvės alėjoje, buvo uždaryta.

"(bus daugiau)

tários de terras, empresários, ban
queiros e familiares de presos.

Os três países ocupados pelos 
russos desde 15 de junho de 1940' 
tinham juntos uma população esti
mada em seis milhões de pessoas que 
sofreram uma socialização forçada, 
graças ao expansionism© soviético.

Nesse “Dia de Luto Nacional dos 
Povos Bálticos”, respeitado nos Es
tados Unidos, França, Inglaterra, 
Alemanha Ocidental, Argentina, 
Austrália e Canadá, milhares de fa
mílias bálticas que escaparam do 
desterro denunciam os crimes da 
União Soviética. Segundo dados da 
Aliança da Juventude Lituano-Bra- 
sileira, com sede em -São Paulo, 400 

' mil lituanos foram deportados ou 
mortos desde a invasão de 1940 até 
1958. Outros grupos étnicos foram 
perseguidos pelos soviéticos entre 
eles 200 mil alemães da República 
Autônoma do Volga foram deporta
dos em 1941; 71 mil karachais, em 
1943; 425 mil chechenos e íngushis 
em 1944; 190 mil kabardinos e balka- 
ris em 1944, das repúblicas do Cáuca- 
so; 100 mil Kalmyks da região costei
ra do mar Cáspio, em 1944; 300 mil 
tártaros da República Autônoma da 
Criméia, também em 1944.

Os imigrantes bálticos relem
bram hoje, também, a fuga de 12 
milhões de alemães e a transferência 
de milhares de poloneses em 1945, o 
massacre de 4.500 oficiais poloneses 
na floresta de Katyn e de outros 

11.500 prisioneiros de guerra levados «' 
não se sabe para. onde. Repudiam a 
repressão à insurreição húngara em 
1956, a invasão da Checoslováquía 
em 1968 e a ocupação militar do 
Afeganistão, em 1979.

No último domingo, a Aliança da 
Juventude Lituano-Brasileira, a Co
munidade Lituano-Brasileira e a 
União do Clero Lituano na América 
Latina assistiram uma missa cele
brada por dom Luciano Mendes na 
Catedral de São Paulo em memória 
dos heróis anônimos da repressão 1 
russa. - - -

NEMUNAS NA TV
Quinta feira (30.VI), as 9 horas, 

o conjunto NEMUNAS vai se apre
sentar na TV, canal 7, com danças 
folclóricas lituanas.

----------CURSO ----------‘\
AUDIOVISUAL

DO IDIOMA LITUANO 
POR CORRESPONDÊNCIA

CP4421-01000SPaub, SP
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BUS BEAT! PIKUOTAS LIETUVIS?
Laikraščiai praneša, kad Popiežius, 

prieš grįždamas j Vatikaną, didžiausioj 
Krokuvos aikštėj laikys Mišias, per ku
rias paskelbs palaimintuoju kunigą 
"Rafael Kalinowski".

Ir aprašo, kad šis "Kalinowski",drą
sus jaunuolis, savo metu buvo caro ka
riuomenės kapitonas ir 1860 metų 
Lenkijos sukilimo prieš rusų valdžią 
metu Lietuvoj vadovavo sukilėliams. 
Suimtas, gavo 10 metų tremties Sibire. 
Išėjęs laisvėn, įstojo j karmelitų vienuo
lyną ir mirė Popiežiaus Jono II gimti
nėj, Wadowice, 1907 m.. Žmonės jj 
laikė šventu; ir net aplink jo kapą 
graibstė žemę, kurią laikė galinčią pa
šalinti kūno ir sielos ligas.

Lietuvių Enciklopedija apie jj sako 
plačiau: Tai Juozapas Kalinauskas,pas 
karmelitus gavęs Rapolo iš šv. Juoza
po vardą; gimęs Vilniuje 1835 m. rug
sėjo 1 d., miręs Vadovicuose 1907 lap
kričio 15 d. Mokėsi bajorų institute,

BAGHDAD
A Igreja católica, durante as missas fica 

lotada de estrangeiros, ingleses, filipínos, ale
mães, etc. O padre reza em?inglés. Dessa úl
tima vez deu pra acompanhar melhor pelo 
folheto. A missa é práticamente igual á nos
sa com pequenas diferenças, na Consagração 
todos ficam em pé, na saudação da paz 
cumprimentam-se só com o inclinar da cabe
ça. Foi muito interessante o sermão do pa
dre, foi muito bom, falou sobre o mistério 
da grandiosidade de Deus.

No dia 12 de junho começou o RAMADÃ 
isso é o jejum que os muçulmanos fazem du
rante um mês; começou na lua nova e vai 
até a outra. Eles não podem comer enquan
to o sol estiver aparecendo, isso é mais ou 
ou menos das 4:30 hs. da madrugada até 
mais ou menos 20:15 da noite. É proibido,- 
não só comer, corno, não beber nada, não 
fumar, mentir, ter pensamentos obcenos. 
Com o calor que faz aqui, «maginėm só não 
poder beber água. Temos dois alunos nisso, 
ficam dormindo e parecem mortos.

Por falar em calor, os dias esfriaram um 
pouco, a temperatura tem oscilado entre 
40° e 45° C. Eles dizem que está frio e que 
isso não acontecia há 25 anos.

Fizemos um passeio à Habanya. É um 
lago imenso bem no meio do deserto, e é 
de água potável. Dizem que os lençóis d'á- 
gua no Iraque são muito perto da superfície, 
com o vento que faz lá no deserto, foi des
coberto um lençol que depois de centenas 
de anos ficou daquele tamanho, com peixes 
de até 40 cm. e uma água azuizíssima.

A temperatura estava entre 55° e 60°, 
calor que jamais senti em minha vida. Tive
mos que voltar ao ônibus rápidamente, pois 
o vento que vem percorrendo quilômetros 
e quilômetros pelo deserto, quando passa 
lá, está fervendo e queima a gente.

Lembranças a todos

Flavijus Bacevičius

MUŠU LIETUVA

RAPOLAS KALINAUSKAS.
Sis spalvotą paveikslo nuotrauką su trumpu 
palaimintojo gyvenimo aprašymu įdėjo pla
taus tiražo žurnalas VEJA 22.6.82 laidoje

agronomijos mokykloje Morkuose ir 
inžinerijos akademijoj Petrapilyje. Kry
mo karo metu (1855/m.) buvo paskir
tas caro kariuomenės inžinierium su 
karininko laipsniu; 1857 m., išlaikęs 
egzaminus, buvo paskirtas tos pat aka
demijos profesorium; vėliau perkeltas 
į Lietuvos Brastos tvirtovę ir pakeltas 
inžinerijos kapitonu. Prasidėjus 1863 
m. sukilimui, nenorėdamas kovoti 
prieš savo tautiečius, išėjo j dimisiją 
ir netrukus perėjo j sukilėlių pusę. Vy
riausioji sukilimo vadovybė paskyrė jj 
sukilimo vadu Lietuvoje su būstine 
Vilniuje. 10 mėnesių veikęs Vilniuje, 
Muravjovo įsakymu suimtas ir nuteis
tas pakarti; tačiau liko gyvaa per bu
vusių jo draugų rusų užtarimą, įtikinė
jus Muravjovą, kad Kalinausko nužudy
mas sudarytų jam kankinio aureolę,o 
tai dar daugiau pažadintų sukilėlių 
dvasią. Tad buvo nuteistas ištrėmimu 
j Sibirą visam gyvenimui. Tremtiniai 
draugai jj laikė šventu vyru; ir tremti
nių sustatytoje litanijoje buvo įsidėję 
posmą: Per Kalinausko maldas, gelbėk 
mus, Viešpatie.

Po 10 metų, pasinaudodamas amnes
tija, atgavo laisvę, nuvyko j Krokuvą, 
o iš ten j Paryžių, kur tapo kunigaikš
čio Augusto Čartoriskio mokytoju ir 
auklėtoju. Neužilgo Augustas Čartoris- 
kis įstojo pas saleziečius (ir įvesta jo 
kanonizacijos byla), o pats Kalinauskas 
1877 m. tapo karmelitu Graze. Teolo
giją mokėsi Vengrijoj. Lenkijoj tapo 
kelių vienuolynų viršininku. Karmeli
tai jį laiko vienuolinio gyvenimo at
naujintoju Galicijoje.

Kiek jis lietuvis, tepasako lietuviai 
istorikai.

Italų rašytojas, kunigaikščio Augus
to Čartoriskio (tapusio kunigu salezie
čiu) biografijoj, prisimindamas Rapolą 
Kalinauską, tiesiai sako: Ouesto litua- 
no (Šis lietuvis).

N R. 25 (1815) 1983.VI.30

. NEMUNAS TV
Ketvirtadienį (quinta feira), 9 vai. 

ryto šokių ansamblis NEMUNAS pa
sirodys TV 7-am kanale.

PASAULIO LIETUVIU SEIMO, 
JAUNIMO KONGRESO IR ll-JU 
PASAULIO LIETUVIU DIENŲ 
DALYVIAMS

Sis svarbus išeivių gyvenimo įvykis 
tebūnie apvainikuotas visų pastango
mis sutartinai sprendžiant ir vykdant 
mūsų tautinės kultūros ir lietuvių ben
druomenės išlaikymo bei puoselėjimo 
uždavinius.

Linkime Pasaulio Lietuvių Bendruo
menei stiprėti ir telkti jėgas žūtbūtinė
je tautos išsilaikymo kovoje. Tegul Lie
tuvių Charta, priimta Vyriausiiojo Lie
tuvos Išlaisvinimo Komiteto, būna kel
rodžiu išeivių bendruomenių ir organi
zacijų darbo pasiskirstymo ir sutarimo 
reikaluose. Vyriausias Lietuvos 

Išlaisvinimo Komitetas
"KUR DU, TRYS SUSIRENKA MA 
NO VARDU; TEN IR Aš ESU"

Renkamės, su KRISTUMI, kiekvie 
ną sekmadienį, 20 vai., Ramovėj, už 
Šv. Juozapo bažnyčios.

Meldžiamės už Lietuvą ir už kiek 
vieną lietuvį. PrašOme, kad padarytų 
mus "naujais žmonėmis", kad padi
dintų mūsų tikėjimą, kad paruoštų 
prie Šv. Sakramentų, ir 1.1.

Ateikit, ir Jūs, nors retkarčiais.
Kviečiame taip pat j Švč. Sakra

mento adoraciją ateinantį sekmadienj 
17 valandą, Šv. Juozapo bažnyčioj.

E. Bendoraitienė
"Šventosios Dvasios kvėpimas atė

jo pažadinti, Bažnyčios viduje, užmig
dytas energijas, atrasti paslėptas cha
rizmas (dovanas), skleisdama aplink 
Bažnyčios gyvastingumą, jos džiaugs
mą, josios jauaatvę' .

(Pop. Paulius VI kardinolų kolegi
jai 1973.XII.21)

RELIGINĖ PROGRAMA TELEVIZIJOJ
Pradėjo veikti televizijoj religinė ka

talikų programa: šeštadieniais, 10 vai. 
ryto, canal 11, TV Gazeta.

Naudinga taip pat ir radijo progra
ma: Programa Católico "Caminhando 
com Jesus", Radio Super Cultura de 
Santos, 930 Kilowertz - AM, nuo 7 
iki 8 vai, ryto, kasdien.

f Dra. HELGA HERING ''
MÉDICA GYDYTOJA

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

Fone: 265-759Ü
De 2a a 6a. das 8 às 12 hs. e das 14 às 18 hs.

< KALBAMA LIETUVIŠKAI )
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MŪSŲ ŽINIOS 
Vll-sios IMIGRANTU KULTŪRINĖS 
PARODOS ATIDARYMAS

Birželio 24 d. 20 vai. buvo iškil
mingai atidaryta metinė 7-ji Imigran
tų Kultūrinė paroda.

Po oficialaus atidarymo pasirodė 
Armėnijos imigrantų mišrus choras, 
susidedantis iš kokių 30 choristų, ku- * 
ris labai puikiai atliko savo uždavinį, 
padainuodami keletu Armėnijos liau
dies dainų. Choras puikus, vadovauja
mas vienos gabios dirigentės. Choro 
dalyviai: dalis jaunimo, o kiti gerokai 
vyresnio amžiaus. Choras susilaukė 
gausių aplodismentų, nes tikrai buvo 
vertas.

Armėnų tauta yra taip pat mažytė 
kaip ir Lietuva, bet jie yra begaliniai 
dideli patriotai. Yra daug iškentėję ne 
iš caristinės Rusijos, o iš turkų valdy
mo, kurie juos žudė dar žiauriau kaip 
dabar komunistinė Rusijos valdžia. 
Dabar Armėnija priklauso Sovietinei 
Rusijai ir yra pavergta kaip ir mūsų 
Tėvynė. Armėnija atsižymi vienu bib
linių nuotykiu, nes ten ant Ararato 
kalno nusileido Nojaus Arka; tad jų 
paviljone galima matyti ir vaizdą to 
kalno ir ant jo nusileidusį Nojaus lai- į 
vę.

Po armėnų sekė itališkos muzikos 
ir dainų valanda, kurią atliko šaunus 
orkestras su keturiais puikiais daini
ninkais. Ši muzikos valanda publikos 
buvo priimta su didele simpatija, nes' 
itališkos dainos buvo visai publikai 
pažįstamos, todėl daugumoje ir publi
ka dainavo ir linksminosi kartu su or
kestru ir dainininkais.

Sekė pasirodymas kiekvienos kolo
nijos gražiausios mergaitės su palydo
vu, visi tautiniais rūbais. Beveik kiek
viena kolonija išstatė po dvi ir net 
keturias poras, o mes teįstengėme iš
statyti vos vieną — tai 17 metų So
lange Banevičiūtė, palydima jaunuo
lio Markaus Saukps. Solange labai gra
žiai pasirodė. TiS; žinoma, gaila, kad 
nebuvo antros poros, nes kiekvieną 
kartą išeidavo pasirodyti po dvi poras 
tos pačios kolonijos. Mūsų gražuolė 
privalėjo pasirodyti kartu su Libanie-' 
čių pora. Kas sumažino galimybę lai
mėjimui titulo, nes teisėjai tokiu at
veju nepaspėja teisingai įvertinti dvie
jų skirtingų kolonijų pasirodžiusias 
poras.

Parodos oficialiajai atidarymo daliai 
pasibaigus, jau gana vėlokai, visi sku
binosi apžiūrėti įvairių paviljonų? kur 
buvo tautinių valgių ir gėrimų, ten 
smaguriavosi dar beveik iki pusiaunak
čio. Mūsų paviljone buvo puikaus 
krupniko ir įvairiausių saldumynų,ku
riems vadovavo ponia Silene Silickas, 
nekalbant apie ponią Aldona Valavi-

MŪ SU LIETUVA

Vaizdas iš praeitų metų imigrantų Parodos. Iš kairės: fsenrikas ir Janina Valavičiai ir 
Jonas Tatarunas

čienę, kuri neša ant pečių visą orga
nizavimo darbą ir visą atsakomybę, 
ypač už paskolintus eksponatus, ku
rių vertė sunku ir įsivaizduoti.

Stebint iš arti ir toli, be perdėjimo, 
maloniausias ir įdomiausias įspūdis vi
soje parodoje, tai Lietuvos paviljonas. 
Jis neperkrautas stilius daug lengves
nis negu anais metais, daug žinių a- 
pie mūsų Tėvynę. Visur pabrėžiama 
apie dabartinę komunistinę okupaciją 
ir, bendrai, kiekvienas vizituojantis 
mūsų paviljoną išsineša puikiausią įs
pūdį apie mūsų Tėvynės kultūrą, jos 
meną ir papročius. O kryžiai gražiai 
atvaizduoja mūsų Tėvynės religingu
mą.

Paroda yra didelis propagandos 
įrankis. Čia praeina begalybė žmonių, 
ypač jaunimo, abejojančių ir ignoran- 
tų apie šių dienų okupacjją. Jie visi 
išsineša tikrą vaizdą apie mūsų Tėvy
nę ir jos likimą.

Anksty besnėse parodose, beveik vi
suomet dėl lėšų stokos, atspausdinda
vome tik atskirus lapus, o šiais me
tais ši propaganda jau net nedidelės 
knygelės pavidale ant gero popieriaus 
ir apsčiai iliustruota. Tai didelis infor
macinis įnašas čia Brazilijoje, portuga
lų 'kalba, supažindinimui svetimšalių 
ir čia gimusių su mūsų Tėvynės isto
rija, jos praeitimi ir dabartine padėti
mi bolševikų vergijoje. Laidinį paruo
šė ir redagavo p. Jonas Valavičius, 
spausdino “Mūsų Lietuvos“ spaustuvė 
ir išleido Brazilijos Lietuvių Bendruo

Vicente Vitor Banys Ltda.

R.ua Coelho BarradaàJ04 • V. Prudente • Fone: 274-06-7 7

■jxaàu.

Guarda Chuvas de todos os tipos, para homens, senhoras e cnançzs.

Mim-sombnnhas. tipo italiano e Alemão.

menė.
Dabar, taįp pat. su didelia pagarba, 

reikia paminėti veteranę, menininkę, 
ypač juostų ir kitų liaudies išdirbinių 
srityje — ponią Mariją Remenčienę. 
Ji pirmoji suruošė meno parodą Bra
zilijoje, Prefeituros patalpose, ant Pra
ça Patriarca. Antroji paroda buvo su
ruošta Ibirapueroje, taip pat Prefeitu
ros patalpose. Paskui 13 mano suruoš
tų kėekvienais metais. Ir dabar, šiais 
metais, p. Aldonos Valevičienės. Lin
kiu poniai Marijai Remenčienei dar 
ilgus metus dalyvauti parodose, kaip 
visuomet su dideliu kraičiu įvairiausių 
juostų ir kitų jos meno išdirbinių.Tai 
dar vienas pavyzdys kaip reikia pasi
švęsti savo Tėvynei ir ją mylėti.

Šią parodą visi lietuviai, ir ypač 
čia gimusis jaunimas, būtinai turėtų 
aplankyti. Kiekvienas čia ras daugybę 
naudingų žinių. O be to, visi galės 
įsigyti įvairių dalykėlių sau ir dovanė
lių savo draugams bei pažįstamiems. 
Tai puikūs rankų darbo išdirbiniai, 
kuriuos sukūrė jaunimas, vadovauja
mas p. A. Valavičienės ir dabar orien
tuojamas p. S. Silickienės, kuri yra 
taip pat pasišventusi kiek išgalėdama 
padėti visose rengiamose parodose.

Paroda yra atidaryta kasdien nuo 
15 vai. iki 22 valandos. Uždarymas 
su gražuolės išrinkimo paskelbimu 
įvyks liepos mėn. 3 d. 22 vai.nakties.

Kapit. J. Čiuvinskas

Kes,: 2744886

R.ua


8

Šių metų birželio 12 dieną suėjo 
50 metų, kai kunigas Antanas Milius 
buvo įšventintas kunigu. Ši auksinė 
sukaktis buvo atšvęsta kukliai bet 
prasmingai. Birželio 10 dėeną lietuviai 
kunigai, iš viso septyni, kartu su jubi
liatu suvažiavo į Lituaniką. Sodybos
Jubiliato lėšomis pastatytoje koplyčio
je atlaikė koncelebruotas Mišias. Kar
tu papietavo, pabuvo kartu, pasikal
bėjo ir po kavos grįžo j namus. Šven
tės pietus parengė ponios Angelika 
Trūbienė ir Ona Masienė.
vi 1-tą birželio Vila Zelinos bažny

čioje dalyvaujant vietos Vyskupui 
Dorn Luciano Mendes de Almeida bu
vo iškilmingos Mišios. Vyskupas pasa
kė pamokslą, kartu ceiebravo keletas 
lietuvių kunigų. Po pamaldų Mišių da
lyviai susirinko j Jaunimo Namus, bu
vo supjaustytas jubiliejaus pyragas 
(kurį iškepė p. Valerija Šatienė) sugie- 

/ • dota "parabéns" ir įteiktai dovana — 
gražiai įrišta Jeruzalės Biblija.

Lietuviškai sukaktis buvo paminė- 
tavbirželio 19 dieną 11 vai. Mišias ce
iebravo jubiliatas ir pora kunigų. Iš
kilmių pamokslą pasakė prel. Pijus 
Ragažinskas pastebėdamas, kad iškil
mės būtų didesnės jei jos būtų gali
ma švęsti kunigo Antano gimtojoje 
parapijoje, gražioje Dzūkijoje — Seiri
juose. Pamaldoms baigiantis pats jubi
liatas papasakojo keletą apybraižų iš 
savo gyvenimo.

Po to gražus būrelis tautiečių kle
bonijoje dalyvavo iškilminguose pie-

i .... ........... i   i »—«—«w

ou klausimai lambasôio skaitytojui: 
A •

1. AR ATNAUJINOTE ML PRENUMERATĄ ?
2. AR NETURITE GIMINIU - DRAUGU, KURIEMS 

GALĖTUMĖTE UŽSAKYTI M.L. ?
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MŪSŲ ŽINIOS
ATŠVĘSTAS KUN. DR. ANTANO 
MILIAUS KUNIGYSTĖS JUBILIEJUS

tuose. Susirinkusių vardu buvo įteik
ta kukli dovana. Visi pagiedojo Ilgiau
sių Metų. Pora valandų pabendradar- 
biavę prie šventiško stalo užbaigė ju
biliejaus minėjimą: Jubiliatas nežiūrint 
metų kryželio yra sveikas, žavus, jau
natviškas. Teleidžia, Viešpats jam, dar 
ilgus metus darbuotis savo vynuogy
ne.

Sekančiame numeryje bus patalpin
tas jubiliato žodis.

IŠVYKO ATSTOVAI | PLB SEIMĄ
IR II PASAULIO LIETUVIU DIENAS

Birželio 23 d. Congonhas aerodro
me susirinko nemažas būrys tautiečių 
atsisveikinti ir palinkėti laimingiau
sios kelionės išvykstantiems BRAZI
LIJOS LIETUVIŲ BENDBUOMENĖS 
atstovams į PLB Seimą Čikagoje. Visi 
mano pabūti ilgesnį laiką: nekurie 
rengiasi aplankyti Europą, o dar kiti 
net Tėvynę Lietuvą. Dabar kaip Ame
rikoje, taip ir Lietuvoje šilta ir malo
ni vasara. Tad dar kartą jiems visiems 
laimingos kelionės ir sėkmės atstova
vime*

SOFIJA ŠILINGAITE 
GRIGALIIUNIENĖ

mirė birželio 22 d. turėdama 83 me
tus.

Velionė buvo kilusi iš Šiaulių ir 
Brazilijon atvyko 1927 m. Daug me
tų gyveno Agua Rasoj, paskui 5 me
tus pas seserį Eleną Marcinkevičienę 
C. Verdėj. Prieš 5 metus Sv. Kazimie

ro parapijos kunigų pastangomis bu
vo priglausta Itaqueros senelių namuo
se, kur patenkinta praleido paskuti
nius gyvenimo metus.

Senelių namuose buvo lankoma se
sers Elenos ir jos vaikų. Reikalui 
esant vežama j ligoninę ir prižiūrima 
namuose.

A. a. Sofija buvo ramaus budo ir 
geros nuotaikos, labai pamaldi. Būda
ma senelių namuose niekad nesiskun
dė gyvenimo sąlygom ar kitais.

Paliko sesuo Elena su vyru Antanu 
Marcinkevičium ir jų vaikais Povilu, 
Algirdu, Lidia ir Vanda.

Buvo pašarvota senelių namų kop
lyčioj ir palaidota Chora Menino kapi
nėse.

Mišios už velionę bus N. S. das Do- 
res bažnyčioje, liepos 3 d. 16 vai.Visi 
C. Verde lietuviai prašomi dalyvauti.

Birželio 24 d. mirė Onos Tamaliū- 
nienės brolis VLADAS POCIUS turė
damas 73 metus. Velionis buvo profe
sinis fotografas ir turėjo foto studiją 
Quarta Paradoj. Nuo pirmų laikų bu
vo ML skaitytojas ir dar š.m. balan
džio pabaigoj pasiuntė laiškelį su če
kiu prenumeratai apmokėti.

Buvo palaidotas Quarta Parada kapi
nėse Tamaliūnų kape.

Paliko liūdesy seserį Oną Tamaliū- 
nienę, žmoną Clarą, tris dukras ir sū
nų su šeimom.

Septintos dienos mišios bus birželio 
30 d., 19 vai. S. Lucia Bažnyčioj — 
Sapopemba.

MŪSŲ LIGONIAI
ELENOS NADOLSKIENĖS sveika- 

ta susilpnėjo. Nupjauta antra koja 
negyja. Jai reikalinga visokeriopa pa
galba. Adresas R. Adelaide Boschetti, 
30, Vila Ede.

JULIJA MATELIQNYTÉ SATKŪ- 
NIENÉ' Labdaros Ratelio pastango
mis, gavo vietą S. Vicente de Paulo 
senelių namuose, S. Bernardo do
Campo, Estrada dos Alvarengas,2875 
(Vila Flora).

Lankymai tik sekmadieniais ir šven
tadieniais nuo 15 iki 17 vai. Autobu
sai 1,10 ir 11 iš S. Bernardo Centro.

Tuose pačiuose aamuose yra taip 
pat Petras Žolvis ir Magdalena Valai
tytė Pastorczyk.
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