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LIETUVA

Brazilijos lietuvių dalis atstovų BLB Seime Čikagoj. Iš kairės: Aleksandras ir Marytė Dumbliai, 
Aleksas ir Magdalena Vinkšnaičiai, Jonas Bratkauskas ir Jonas Tatarunas.

Muotr. V. Tatarunienės

Juozas Kojelis

PIRMĄ KARTĄ ISTORIJOJE
Lietuviai ir kiti pabaltiečiai turi tai 
pajusti

Lietuvos laisvinimo pastangose šiais 
metais jau yra įvykę du išskirtinai reikš
mingi įvykiai, apie kuriuos Amerikos 
lietuviai dar praėjusiais metais nė svajo
ti nesvajojo. Ir reikia raudonu rašalu 
pabrėžti, kad tas aštrusis posūkis pa
krypo gerąja linkme, nors aplamai visa
me lietuviškajame gyvenime rodosi 
silpnėjimo žymių. Tie du istorinės reikš
mės įvykiai yra: prez. R. Reagano bir 
želiu 14 iškilmingai pasirašyta prokla
macija ir jo asmeniškas susitikimas su 
Amerikos pabaltiečiais Baltuosiuose 
"ūmuose ir liepos 26 prez. Reagano pa 
reiškimas, pasiųstas JT gen. sekretoriui 
Javier Perez de Cuellar, visiems JT na
gams ir Amerikos spaudai.

Kaip atsirado
VII. 26 pareiškimas?

Prez. R. Reagano raštas JT nariams 
nėra koks nors atskiras įvykis, o sąry- 
šynė Baltų laisvės dienos proklamack 
jos tąsa. Amerikos Baltų laisvės lyga 
birželio 13 Baltuosiuose rūmuose pre
zidentui įteikė memorandumą su visa 
eile rekomendacijų Pabaltijo valstybių 
laisvės reikalu. Viena tarp tų rekomen
dacijų buvo tokia: JAV vyriausybė 
kasmet oficialiai painformuoja visus 
Jungtiniu Tautų narius apie Pabaltijo 
valstybių okupacijos nepripažinimą. 
Baltų Laisvės Lygos delegaciją priėmė 
ir memorandume iškeltus klausimus 
diskutavo Tautinės Saugumo tarybos 
direktorius Sovietų Sąjungos ir Rytų 
Europos reikalams dr. John Lenczows- 
ki Jis pažadėjo pateiktas informacijas 
giliau pasiekti ir su Laisvės lygos vado
vybe vesti tolimesnius pokalbius.

. Baltų Laisvės lygos vadovybė manė, 
kad kasmetinis Jungtinių Tautų na
riams priminimas Pabaltijo valstybių 
okupacijos neštų dvejopą naudą: aktua
lų Pabaltijo valstybių laisvės klausimą 
pasaulio viešojoje opinijoje ir informuo
tų tuo reikalu Trečiojo Pasaulio valsty
bes. Jei tokius priminimus darytume 
mes patys, vargu jie pasiektų tikslą. O 
Amerikos ambasadorės prie Jungtinių 
Tautų pareiškimai pasiektų visų vyriau
sybių viršūnes.

Siekiant šio tikslo, buvo išrūpintas 
Laisvės lygos delegacijos priėmimas 
JAV prie Jungtinių Tautų ambasadoje 
New Yorke. Baltų Laisvės lygos pirmi
ninką Valdi Pavlovskj ir direktoriato 

narę Daivą Kezienę liepos 20 priėmė 
Carl Gershman, JAV ambasadorės 
Jungtinėse Tautose vyr. patarėjas ir 
JAV delegatas Jungtinių Tautų Deko
lonizacijos komitete. Kitą dieną V. 
Pavlovskis buvo priimtas Baltuosiuose 
Rūmuose ir Valstybės departamente. 
Visur Baltų Laisvės lygos minčiai gau
tas palankus pritarimas. Iš tikro gauta 
daugiau, negu tikėtasi: pareiškimą pasi
rašė ne JAV ambasadarė Jungtinėms 
Tautoms dr. Jeane Kirkpatrick, bet 
pats JAV prezidentas Ronald Reagan.

Pareiškimas buvo suredaguotas Carl 
Gershman (JAV ambasada Jungtinėse 
Tautose, peržiūrėtas Lino Kojelio (Bal
tieji rūmai) ir galutinai patvirtintas 
Valstybės departamento.

Tą pareiškimą JAV ambasada išsiun
tinėjo ne tik visiems JT nariams (ir so
vietiniam blokui), bet ir Amerikos 
spaudai.

Negalime tylėti
"Amerikiečiai remia Pabaltijo vals

tybių žmonių teisėtus troškimus atgau
ti tautinę nepriklausomybę", rašo prez. 
Reagan. "Mes negalime tylėti akivaiz
doje fakto, kad SSSR vyriausybė pas
toviai atsisako leisti tiems žmonėms 
būti laisviems. Mes remiame jų teisę 
patiems nuspręsti savo tautinį likimą; 
ta teisė įrašyta Helsinkio deklaracijoje 
ir patvirtinta, kad visi žmonės visada 
turi teisę ir pilną laisvę, kada tik jie pa
nori, apsispręsti savo vidaus ir užsienio 
politikos statusą be jokio svetimųjų įsi
kišimo ir pasirinkti norimą politinio, 

ekonominio, socialinio ir kultūrinio 
vystymosi kryptį". Savo pareiškime 
prezidentas dėsto, kad Sovietų Sąjunga 
pažeidžia tarptautinius įstatymus:

"1983 liepos 26 minime 61-mą me
tinę sukaktį, kai JAV de jure pripažino 
tris Pabaltijo respublikas — Lietuvą, 
Latviją ir Estiją. Kiekviena jų buvo pil
nateisės Tautų Sąjungos narės ir buvo 
pasirašiusios su Sovietų Sąjunga nepuo
limo sutartis. O tačiau negarbingo Mo
lotovo — Ribbentropo pakto pasėkoje, 
kuris Rytų Europą padalijo j nacių ir 
sovietu įtakos sferas, visi tie kraštai dau
giau negu prieš 40 metų buvo prievarta 
įjungti į Sovietu Sąjungą. Molotovo — 
Ribbentropo pakto priedangoje tęsda
ma nelegalią okupaciją, Sovietų Sąjunga 
pažeidžia tarptautinius įstatymus, ypač 
laisvo apsisprendimo teisę, kuri aptar
ta Jungtinių Tautų čarteryje ir vėliau 
priimtoje Generalinės ansamblėjos re
zoliucijoje"...

NAUJAS SV. KAZIMIERO 
KOLEGIJOS VEDĖJAS

Gautomis žiniomis, kun. Algimantas 
Bartkus (Burkevičius), gyvenęs São 
Paule ir pradėjęs seminariją S. Roque, 
tėvams persikėlus j Š. Ameriką, baigęs 
studijas Lietuvių Kolegijoj Romoje ir 
klebonavęs Frackville, Allentown vys
kupijoj Amerikoj, dabar paskirtas Lie
tuvių šv. Kazimiero Kolegijos Romoje 
pro-rektoriujTi. Ir jau užėmęs paskirtas 
pareigas.

• Kas bėga nuo lietuviškos spau
dos, bėga nuo savo tautos
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dvasia skrieja ir krypsta į Tave, Gar
bingasis Broli, į tolimą Lietuvos kraš
tą, j garsią to krašto tautą,kuri Mums 
dėl jos krikščioniško tikėjimo yra la
bai miela ir Apaštalu Sosto ypatingai 
vertinama, iš kurios Tu esi kilęs, ku
rioje lig šiol gyveaai ir dabar tebegy
veni". Ta proga popiežius sveikino vi
sus tikinčiuosius lietuvius ir vyskupui 
Steponavičiui rašė: "Tegul jie žino, o 
taip pat tegu jaučia ir būna įsitikinę, 
kad Romos vyskupas - Petro įpėdi
nis ir Kristaus vietininkas žemėje — 
yra ir ateityje bus visuomet su jais 
visais, nes manome, kad labiausiai de-

JONASPAULIUS II ir LIETUVA
Spalio 16 d. prieš penkerius me

tus buvo išrinktas popiežius Jonas- 
Paulius II, ligtolinis Krokuvos arkivys
kupas kardinolas Karolis Voityla. Jo 
išrinkimas sukėlė pradžioje nusistebė
jimą ir buvo tikra staigmena. Pirmą 
kartą nuo 1523 m. šv. Petro įpėdiniu 
išrinktas ne italas. Netrukus naujasis 
popiežius pavergė visus savo nuošir
dumu ir neišsenkančia energija, jau 
nekalbant apie tą entuziazmo bangą, 
kurią sukėlė persekiojamai Rytu ir 
Vidurio Europos tikintiesiems artimo 
žmogaus atėjimas j šv. Petro sostą.

Pirmaisiais savo žodžiais Sv. Tėvas 
pradžiugino bei padrąsino ir Lietuvos 
katalikus. Netrukus po to 1978m.’ 
lapkričio 13 d. Lietuvoje buvo įsteig
tas Tikinčiųjų Teisėms Ginti Kataliku 
Komitetas (TTGKK),kurj pradžioje 
sudarė penki uolus kunigai: Jonas 
Kauneckas, Alfonsas Svarinskas, Sigi
tas Tamkevičius, Vincas Vėlavičius ir 
Juozas Zdebskis.

Pirmajame savo dokumente Sv. Tė
vui komitetas rašė:

"Šventasis Tėve. Ilgą laiką, net ir 
tada, kai musu tikinčiųjų vargai gar
siai šaukėsi pagalbos, kai buvome per
sekiojami ir kovojome, mes buvome- 
laikomi "tylos Bažnyčia". Labai nu
džiugome išgirdę iš Jūsų Šventenybės 
lupu, kad nuo dabar "tylos Bažnyčios 
nėra, nes ji kalbės Popiežiaus lūpomis.

Toliau TTGKK Sv. Tėvui taip dės
tė savo nusistatymą, kuris įkvėpė jo 
steigėjus imtis šios iniciatyvos:

"Bažnyčioje garsiausiai yra girdimas 
apaštalu įpėdiniu — vyskupu balsas, 
tačiau kovojančio ateizmo sąlygomis 
šis balsas kartais būna visiškai prislo
pintas. Suvokdami savo atsakomybę 
prieš Dievą ir Bažnyčią, taip pat žino
dami, kad objektyvi informacija apie 
Kataliku Bažnyčios padėtį Lietuvoje 
nevisada pasiekdavo Apaštalu Sostą, 
mes, Lietuvos kunigai, ryžomės kalbė
ti ir ginti švenčiausias Bažnyčios ir ti
kinčiųjų teises, nes musu tyla ir lau
kimas sudaro palankiausias sąlygas

griauti Bažnyčią iš vidaus ir išorės. 
Šiuo tikslu mes ir susibūrėme į Tikin
čiųjų Teisėms Ginti Kataliku Komite
tą.

Išreikšdami savo sūnišką meilę ir iš
tikimybę Apaštalu Sostui, mes prašo
me Jus, šventasis Tėve, palaiminti 
musu pasiryžimus ir darbą".

Taip nepraslinkus nė mėnesiui nuo 
Jono-Pauliaus II išrinkimo, šio popie
žiaus dvasia buvo jaučiama Lietuvoje.

Po kiek laiko "Kronika" rašė: 
"Mes stiprūs, mes ne vieni - Dievas 
musu prieglauda ir stiprybė. Su mu
mis "Rytu Popiežius", kalbąs tylim 
čios Bažnyčios lūpomis, o Lietuvos 
persekiojamai ir kovojančiai Bažny
čiai paskyręs pusę širdies". Dar vėliau 
"Kronika" teigė: "Lietuvos kunigai ir 
tikintieji jau seniai suprato tiesą, ku
rią gražiai išreiškė popiežius Jonas- 
Pauiius II, sakydamas, kad religinės 
laisvės tikintieji tiek turėsią, kiek jos 
išsikovosią".

Antraisiais savo pontifikato metais 
Jonas-Paulius II, sveikindamas vysku
pą Julijoną Steponavičių jo vyskupiš
kojo darbo 25 metiniu proga, pažy
mėjo: "Iš tikrųjų, kai rašome, Mūsų

ra Vyriausiajam Ganytojui, ypač rū
pintis tais vaikais, kurie gyvena sun
kesnėse aplinkybėse".

Kai 1981 m. pavasarį pasikėsinto
jo šūviai sunkiai sužeidė Joną Pauliu 
II Šv. Petro aikštėje, Lietuvos katali
kai susijaudinę rašė: "Gegužės 13 die
ną šūviai j Jūsų Šventenybę labai 
skaudžiai palietė ir musu, Lietuvos 
kataliku širdis... Mes puikiai supranta
me, ką reikštu šiuo metu Kataliku 
Bažnyčiai, pasauliui ir mums, komu
nistiniu kraštu katalikams, netekti Jū
sų, kuris taip drąsiai ir taikliai moka
te prakalbėti "tylinčios Bažnyčios" 
lūpomis".

Nebuvo lengva Lietuvos katalikams 
suprasti, kai šių metu pradžioje, skir
damas kardinolus, popiežius aplenkė 
kovojančią Lietuvos K. Bendrjją, bet 
jie nesuabejojo, jog jis, rūpindamasis 
bendrąja gerove, kitaip šiuo metu 
pasielgti negalėjo.

Lietuvos tikinčiųjų nusistatymą ta
da gražiai išreiškė "Kronika": "šiuo 
sunkiu metu, kai uoliausi kunigai areš
tuojami, o uolumas tarsi neįvertina
mas, Lietuvos kunigams ir tikintie
siems labai svarbu nepasimesti, bet ir 
toliau išlaikyti pirmykštę pagarbą ir 
ištikimybę Apaštalu Sostui. Pati Ap
vaizda pasirūpins, kad tikroji ištikimy 
be triumfuotu. O krikščioniškasis 
triumfas visada prasideda nuo Kry
žiaus". Kai sekmadienį spalio 16, Lie
tuvos šventovėse tikintieji su viso pa
saulio katalikais meldėsi už popiežių 
Joną-Pauliu II, pažymėdami jo ponti
fikato penktąsias metines, savo maldo
se jie prisiminė ir savo karžygius ku
nigus, ypač tuos, kurie, kaip Alfonsas 
Svarinskas ir Sigitas Tamkevičius, ati
duoti plėšriems žvėrims. A. L.

• Lietuvių šeimos kalba yra lie
tuvių kalba

į DR. JONAS NICtPORGlUKAS 
CIRURGIÃO DENTISTA

CROSP. 6049

Rua Cap. Pacheco Chaves, 1206 | 
V. Prudente - Fone: 273-6696 |
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KULTŪRINIAI JAUNIMO KONGRE
SO NUTARIMAI

1. V PLJ Kongresas pritaria litua
nistikos katedrai, steigiamai Ilinojaus 
universitete Čikagoje. Kongresas ragi
na finansiškai pajėgius PLJS narius 
duosniai aukoti katedros fondui. Tai 
ypač svarbu šiandien, kai artėja lai
kas padaryti pirmąjį jmokėjimą uni
versitetui.

Kongresas prašo PLJS-gos valdybą 
puoselėti katedros mintį PLJS narių 
tarpe, ypač tų, kurie dabar studijuo
ja ar ruošiasi studijuoti, nes jų tarpe 
tikriausiai yra norinčiu studijuoti li
tuanistiką.

Kongresas prašo P LB valdybą ar
timiausiu laiku sudaryti komisiją,ku
ri atstovautu lietuvių interesams san
tykiuose su Ilinojaus universitetu Či
kagoje ir pateiktu rekomendacijas 
universitetui dėl lituanistikos kate
dros pobūdžio ir krypties.

2. Suprasdami Pedagoginio Litua
nistikos Instituto neakivaizdinio lie
tuviu kalbos kurso svarbą, raginame 
PLJS valdybą skleisti informaciją 
apie šį kursą, kad būtų galima leng
vai juo naudotis.

3. V PLJ Kongresas, įvertindamas 
lituanistinio švietimo darbus ir su
prasdamas, kad PLJ Sąjunga nepajė
gia visų švietimo problemų išspręsti, 
įpareigoja PLJS valdybą rūpintis sa
vo narių savišvieta, naudojant visas 
esančias priemones, o ypač raginant 
dalyvavimą lituanistikos seminaruose.

4. Išeivijos jaunimas auga ir bręsta 
gyvenamojo krašto kultūros įtakoje. 
Siekiant, kad kiekvieno lietuvio jau
nuolio susipažinimas su lietuvių kul
tūra, ypač kalba, nebūtų užgožtas gy
venamojo krašto įtakos, reikia pato
bulintų ir kūrybingu, šiems laikams 
pritaikytu švietimo metodų ir prie
monių. V PLJK ragina PLJS valdybą 
ištirti galimybes ruošti medžiagą, ku
rioje atsispindėtų vaikų ir jaunuolių 
galvojimas bei dabartinė laiko dvasia, 
pvz. vaizdajuostes, skaidres ir popu
liarių pieštinių paveikslų knygelių 
(comics) vertimus j lietuvių .kalbą.

5. Atsižvelgdamas j tai, kad išeivi
jos lietuviu kolonijos yra išsisklaidžiu
sios po visą pasaulį ir atkreipdamas 
dėmesį j mokytojų bei švietimo prie
monių stoką, V PLJK ragina PLJS
ir PLB valdybą koordinuoti talkinin
kų siuntimą į įvairius kraštus. Talki

PIRKITE LIETUVIŠKUS
KALĖDINIUS SVEIKINIMUS

ninkai vadovautu lietuviu kalbos kur
sams, organizuotu stovyklas pagal 
krašto sąlygas bei reikalavimus ir su
pažindintu vadovus bei vietinius mo
kytojus su nauja medžiaga ir moky
mo priemonėmis.

6. V PLJK pageidauja, kad ruoš
dami stovyklas, seminarus, studijų 
dienas ir panašius renginius, rengėjai, 
šalia kitu temų, supažindintu jaunim 
mą su dabartinės Lietuvos kultūra — 
menu, literatūra, muzika, tautodaile.

Tarpusavio bendradaebiavimas
1. Suprasdami, kad dalyvavimas 

lietuviškuose renginiuose bei suvažia
vimuose pagilina jausmą, jog esame 
viena didelė lietuviška šeima, ir suda
ro progą užmegzti naujus lietuviškus 
ryšius, raginame JAV ir Kanados 
LJS valdybas pasinaudoti proga, kat 
susiburia jaunimas j šokiu ar dainų 
šventes, suruošti lietuvišką stovyklą 
arba pateikti informaciją apie kitas 
rengiamas stovyklas.

Prašome stovyklos rengėjus iš anks
to pasitarti su įvairiom organizacijom 
(skautais, ateitininkais), siekiant iš
vengti stovyklų datų susikryžiavimo.

2. Suprasdami, kad nelengiw orga
nizuoti kultūriniu vienetu bei atskiru 
menininku keliones j įvairias lietuviu 
kolonijas, ir kartu norėdami, kad vi
sos kolonijos turėtu progą išklausyti 
arba pamatyti vertingus kultūrinius 
renginius, Skatiname kraštu LJS val
dybas rūpintis įvairiu renginiu rekor- 
davimu j garsines ir/ar vaizdines juos
teles, kurias PLJS valdyba globotu ir 
platintu.

3. Atsižvelgdami j faktą, kad ne
mažai lietuviu kolonijų turi įvairaus 
pobūdžio kultūrinės medžiagos (pvz. 
skaidriu, filmu, juostelių), kuria bū
tu naudinga dalintis, skatiname kraš
tu LJS valdybas sudaryti sąrašus, ku
riuose būtu ir turinio, ir informaci
jos apibūdinimai, PLJ Sąjungos valdy
ba, surinkus šią informaciją iš įvairių 
kraštu, paruoštų vieną bendrą sąrašą, 
kuris būtų nuolat papildomas, ir jj 
perduotų kraštų LJS valdyboms.

4. Skatiname PLJ Sąjungos valdy
bą paruošti skaidriu montažą ar vaiz
dajuostę su paaiškinimais apie Lietu
vą — jos istoriją, kultūrą bei dabarti
nę padėtį ir perduoti kraštų LJS val
dyboms, kad jos galėtų išversti j gy
venamojo krašto kalbą. Kiekvienas 
kraštas galėtų pridėti savo veiklos api

būdinimą ir tuo būdu supažindinti 
lietuviškai nekalbantį jaunimą ir ki
tataučius su ’.lietuviais ir jų veikla.

5. Skatiname kraštų LJS valdybas 
paruošti skaidrių montažą su žodiniu 
apibūdinimu apie jų kraštų lietuvių 
menininku darbus ir šį montažą nu
siusti PLJ Sąjungos valdybai, kad jis 
būtu prieinamas tiems kraštams, ku
rie jo pageidautų.

6. Jaunimo vadovai savo kraštuo
se darbuojasi politinėje, kultūrinėje 
bei visuomeninėje srityse, tačiau daž
nai pasigenda informacijos bei veik
los priemonių greičiau savo uždavi
nius atlikti. Todėl V PLJK skatina • 
kraštų LJS valdybas savo vietovėse 
rinkti medžiagą informaciniam leidi
niui — “Žinynui", kuriame būtų 
spausdinami organizaciniu vienetu 
bei paskiru asmenų adresai, telefo
nai ir jų veiklos apibūdinimai. Si me
džiaga turėtų būti siunčiama PLJS 
Ryšių Centro darbuotojui, kuris rū
pintųsi jos redagavimu ir leidimu. 
“Žinyno" apimtis: lietuvių politinės, 
kultūrinės ir visuomeninės sričių dar
buotoju bei organizacijų, spaudos, 
knygų leidyklų ir kitų institucijų 
adresai, telefonai ir veiklos apibūdi
nimai.

7. Suprantame, kad išeivijos Lie
tuviu kultūra yra gyvas procesas ir 
kad yra būtina ją pastoviai puoselė
ti, o ne tik išlaikyti. Todėl, siekda
mi pritraukti nuo lietuviškos veiklos 
atitolusi jaunimą, skatiname įvairius 
LJS vienetus kultūriniuose renginiuo
se panaudoti ir naujesnės kultūrinės 
išraiškos formas.

Kultūriniai ryšiai su Lietuva
1. Atsižvelgdami j IV PLJ Kongre

so nutarimus dėl kultūrinių ryšiu su 
Lietuva, patiksliname, jog darome 
skirtumą tarp organizuotų ir neorga
nizuotų kultūrinių ryšiu su kraštu. 
Nors kultūriniai ryšiai su Lietuva ap
lamai yra teigiamas reiškinys, bet 
oficialiu mainų forma mums nepriim
tina, nes netiesiogiai tarnauja okupan
to propagandai ir bando skaldyti lie
tuvių visuomenės vienybę.

Už lletuvliką knygą Ir spaudą 
lietuviai tiek daug kovojo Ir 
kentėjo. Dabar lietuviška kny
ga stovi Ir dulka kioskų lenty
nose, laukdama, kol kas ją 
nupirks.
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Antanas Dulkus
LIETUVIŲ SPAUDA BRAZILIJOJ

Tąsa iš praeito Nr kartę j Stankūnas su p Girdausku 
viešai kolonijoje pasirodė sutelktiniais

Bendruomenės, Ryto ir Vyčiu cho“MUZIKOS MENAS"

KAZIMIERAS AMBROZEVIČIUS
Dažnas lietuvių kultūrinių parengimų
solistas, buvęs S.Paulo operos choristas,

rais ir jaudino publikos jausn s.
Nežiūrint j savo darbo teigiamas iš

davas, besiruošdamas vykti j Šiaurės 
Ameriką 1949 m., M.L. koresponden
tui išdėstė savo sielos nusivylimo dra
mą. "Matydamas, kad visos mano pa
stangos palaikyti lietuviškę dainę S. 
Paulo lietuviu kolonijoj nedavė paten
kinamų rezultatu, nutariau persikelti 
kitur Didesnę dalj savo planų įvyk
džiau. Visu ryžtingumu ėmiausL dar
bo. Statėme koncertus, mėnesinius mu
zikos popiečius, vakarus, operetes,me
no audicijas - sau ir brazilams. Po 15 
metų įtempto darbo, žiūriu, kad daly 
kai vystosi priešinga linkme: vietoj, 
kad augti, stiprėti - kažin koks vėžys 
naikina musų kolonijos pamatus. Me
tas po meto smunkame žemyn. Nepa
sisekimai pakirto daugelio ryžtingumę, 
ugningę dainos dvasię. Daina musu šir
dyse žadino tėvynės meilę, 'Igesj, 0 
svetimiesiems parodėme Baltijos kran
tų meno perlus, iš mūsų Šienpiovėlių 
ir grėbėjėlių krūtinių išplaukiančių dai- 

mo, pastovesnio neatsiekėme. Nebuvo 
bendro sugyvenimo. Stoka lietuviškos 
"dūšios". Visais laikais pasireiškė as
meniškumas. Asmeniniai interesai bu
vo statomi aukščiau visko. Tarpusavy 
iššaukė aštrias kovas, kurios tęsėsi iki 
tol, kol Brazilijos įstatymai mus su
tvarkė. Vieni grūmėsi dėl pirmenybės, 
teisingiau pasakius - dėl lito ir visuo
menę nustūmė j šalį. BRAZLIJOS 
LIETUVIU ORGANIZACIJŲ CENTRO 
(Bloc), metu, turėjau gražių vilčių 
Nes buvo didelė jėga, kuri tikrai gale 
jo išspręsti visas kolonijos problemas 
Bet veltui..."

"Muzikos Menas" ne ilgai lankė 
menininkus, trokštančius ką nors dau 
giau išmokti šioje srityje. 1941 metų 
pabaigoje, su savo organizatorium ir 
vedėju J. Stankūnu, užbaigė savo ryž 
tę vos kelis mėnesius besiblaškydamas 
neramipje lietuvių kolonijos jūroje, 
kurios audringas bangas sukeldavo at 
plaukiantis iš Kauno litas.

NOBELIO LITERATŪROS PREMIJA
Anglas rašytojais William Goldimg gavo 

šių metų Nobelio literatūros premiją. Vie 
na i'š dauginusia žinomų jo knygų yra 
Lord of the Flies. Švedų rašytojas Arthur 
i.undkvist, vienas iš Nobelio komisijos 
narių, kuris yra gavęs Sovietų įpenimo pre 
imifją, pradžioje premijos paskyrimą ang
im kritikavęs, vėliau savo nuomonę pa 
keitė ir sutiko, kad William Goki'img yra 
vertas tą premija gauti. Arthur Koestler

nelių balsus, bet ko nors apčiuopas- _^yra pasalkęs, kad William Golding ir jo
, ~ ... ...........—. J žmona yra Neanderthal laikų žmonės.

Supažindinęs skaitytojus, kò-| 
Kia yra "Muzikos Meno" paskirtis, f 
dar jiems parodo, kokią turi galią |
liaudies vidiniame gyvenime daina:

"Vienintelis ir kilniausias prieš gy- | 
venimo audras, pasaulio tuštybes, stipri 
riausãâs ginklas - daina. Ką mums ge-| 
resnio, prakilnesnio gali duoti, — mū- | 
sų dainužė, kuri lietuviui užglosto kū-f 
no ir sielos žaizdas, jo vargus, lydi jį | 
nuo lopšinės iki karsto raudos. Tad į I 
būrį visi, kas tik gali už mūsų tautos * 
idėjas, už mūsų meną, kalbą, už lietu-'! 
vio vardą, sukruskime ir ženkime drą-1 
šiai su daina. "Oi dainos dainelės/jūs | 
tiktai man vienos galite nuraminti ir | 
pasaldinti mano dienas". |

"Muzikos Menas" įstengė išjudinti | 
muzikos ir dainos menininkus, sustip- g 
rinti chorus, suorganizuoti orkestre- || 
liūs, L.M.M. ratelis Rytas, sporto są-> j 
junga Lituania, jaunimo sąjunga Vilnis, 
— visi turėjo savo orkestrus. Atsirado ^aUD1 ° _S-gos 
pavienių muzikų ir dainininkų. Ne

«Viltis» B. Re iro sk. dūdų orkestras. Vidury sėdė 
pirm. V. Godliauskas, jam iš kairės ork. vedėjas p. II. Budrevičius.

MES ESAME KOVOJANTI TAUTA .
Vienas iš mūsų ginklų • spauda. Ji turi boti tvirta ir laisva. Skaitytojau,tavo tautinė 

pareiga ją remti ir platinti. Surask bent vieną naują skaitytoją! Nedelsk!
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1918 -1983
LIETUVOS KARIUOMENEI 65 M.
1918 metais Lietuva vienintelė iš savo 

kaimynų neturėjo savo tautinių ginkluotų 
daliniu, kurie sudarytų branduolį ginlkluo 
tų krašto .pajėgų. Latviai su estais turėjo 
gerai organizuotus, savų karininkų vado
vaujamus dalinius carinėje armijoje, ku
rie buvo įgiję kovos patyrimą kare prieš 
vokiečius. Lenkų legijonai, vadovaujami 
Pilsudskio, .buvo sudaryti Austro-vengrų 
imperijos armijos sudėtyje.

Nors nemažai lietuvių buvo pašauktų 
tarnauti caristinėje armijoje, bet tautinių 
dalinių jiems nelbuvo leista sudaryti iki 
vasario revoliucijos 1917 metais. Bet dėl 
spalio mėnesį '.įvykusios 'bolševikų revo
liucijos, rė vienam iš tų dalinių organi
zuotai nepavyko 'gristi į Lietuvą ir 1918 
m. pabaikcje, vokiečiams pralaimėjus ka
rą, tuolaikinė Lietuvos. vyriausybė turėjo 
Imtis žygių suorganizuoti kariuomenę, 
kuri rcosaugotų .naujai įsikūrusios respub^ 
likos sienas nuo kaimynų ir visokių ka
rinių avantiūristų kėslų.

Lietuvos kariuomenės įkūrimo data lai
koma lapkričio 23 d., kai buvo 'išleistas 
pirmasis Lietuvos kariuomenės įsakymas. 
Tuo laiku ją sudarė apie 100 karininkų 
ir 200 kareivių, kurie savanoriškai pasi
siūlė prisidėti (ginklu prie Lietuvos nepri
klausomybės apsaugojimo. Visi pirmieji 
Lietuvos kariuomenės kariai Ibuvo sava
noriai iki 1919 m. kovo 15 d., kada buvo 
paskelbtas naujokų šaukimas, vykdomas 
priešo neužimtose Lietuvos dalyse.

Kariuomenės kūrimasis buvo sunkus, 
bet per nepriklausomybės karus, trukusius 
iki 1920 m. pabaigos, ji išaugo ir sustiprė
jo. Jos dėka nepriklausoma Lietuvos val
stybė sugebėjo atremti išorinius priešus 
ir s u konsoliduoti didaus gyvenimą.

Nepriklausomo gyvenimo laikais kariuo 
menė atliko didelį auklėjimo darybą. Tie
sioginiai savo reikalams, netiesioginiai vi
sai Lietuvai, kariuomenė duodavo sti
pendijas studentams norintiems studijuo
ti mediciną, technikos mokslus, veterina
riją, jūrininkystę, kurie vėliau, atitarna
vę kariuomenėje, ‘įsijungdavo į krašto gy
venimą. Kariuomenės sukurtose mokyk
lose buvo mokomi medicinos ir veterina
rijos feldšeriai, auto vairuotojai, mecha
nikai, kalviai, kurie atlikę karinę tarny
bą, savo patyrimą pritaikindavo kasdieni
niame krašto .gyvenime. O kaip galima 
įvertinti auklėjimą, ypatingai pirmaisiais 
nepriklausomylbės metais, kurį neišpru
sęs ir tankiai neraštingas kaimo jaunimas 
gaudavo atlikdamas karinę prievolę.

Kariuomenė neapsiribojo kariniu mo
kymu. Ji turėjo savo chorus, orkestrus, 
dramos grupes, bibliotekas, radijo pro
gramas, kurios visos prisidėjo prie krašto 
kultūrinio gerbūvio kėlimo.

Daugelis .per .kariuomenę perėjusių vė
liau pasireiškė ir dalyvavo krašto admi
nistracinio gyvenimo įvairiuose lygiuose.

Minėdami Lietuvos kariuomenės 65 me
tų sukaktį, pasidžiaukime jos atsiekimais.'

AUTOMOBILIAMS

LIPINĖLIUS - Adesivos 
SKYDELIUS su grandinėlėmis 
Chaveiros com emblema Vytis.

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJ

MUSŲ LIETUVA 5

700 MELDĖSI UŽ LIETUVĄ 
KANKINIU ŠVENTOVĖJE

TŪKSTANTIS DOLERIU UŽ 
RASINIUS

Sekmadienį, rugpjūčio 28, Šiaurės 
Amerikos kankinių šventovėj prie Au- 
riesville — New Yorko, apie 700 mal
dininkų iš viso rytinio pakraščio daly
vavo Maldos dienoj už kenčiančią-ko
vojančią Lietuvą.

Jau eilė metų Maldos dieną organi
zuoja gretimų kolonijų lietuviai, Lie
tuvos vyčiai ir Lietuvių Katalikų Re
liginė Šalpa, drauge su amerikiečiais 
jėzuitais, kurie globoja šventovę.

Prie šventovės veikė informacijos 
kioskas, kuris išplatino tūkstančius 
leidinių apie Lietuvos tikinčiųjų per
sekiojimą.

1:30 vai. Lietuvių Katalikų Religi
nės Šalpos bendradarbė Marijona Ska
bei kienė pasakė gerai paruoštą kalbą 
angliškai; kalbėjo kitataučiam apie ti
kinčiųjų persekiojimą Lietuvoj.

Po to klebonas Juozas Grabys gra
žioj gamtoj pravedė Kryžiaus kelius 
iš Lietuvos Ktalikų Bažnyčios Kroni
kos, Sibiro maldaknygės ir Šventraš
čio.

Procesijos dalyviai nešė didžiulius 
kryžius su lietuvių kalinių kunigų var
dais ir pavardėmis.

Po to buvo procesija su Švenčiau
siu Sakramentu j įdomią apvalios for
mos bažnyčią, kur kankinių kryžiai 
buvo išrikiuoti prie altoriaus, sukalbė
tas rožančius ir suteiktas palaiminimas 
Svč. Sakramentu.

Po trumpos pertraukos, kurips me
tu keturi kunigai klausė išpažinčių,mi
šias lietuviškai koncelebravo keli ku
nigai.

O kaip kazimieriniais metais vyks 
mūsų, Brazilijos lietuvių, šventkelionė • 
j Aparecidą? (KPG)

Lietuviškos spaudos rėmėjai
YRA SAVOS TAUTOS GYNĖJAI

*''***"*'7^ _ "Ateities" redakcija

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

Mini-sombrinhas. tipo Italiano e Alemão.

Vicente Vitor Banys Ltda.

Rua Coelho BarradasJ04 • V. Prudente ■ Fone: 274-0677 Res.: 2744896

Konkursas jaunimui apie šv. Kazimie
rą.

Sv. Kazimiero 500 metų mirties 
sukakties komitetas pavedė "Ateities" 
žurnalo redakcijai skelbti konkursą 
jaunimui apie šv. Kazimierą.

Konkurse gali dalyvauti jaunimas 
nuo 15 iki 30 metų amžiaus.

Rašinių'tema turi būti apie šv. Ka
zimierą bei jo reikšmę mums šian
dien.

Rašinių žanrai gali būti įvairūs pro
za, poezija, straipsnis ir kt.

Mecenatas kun. dr. Juozas Pruns- 
kis skiria 1000 dolerių premijoms.

Konkurso kūrinių vertinimo komi
sija turi pilną teisę padalinti 1000 
dol. sumą savo nuožiūra premijoms 
pagal dalyvių amžių, žanrus ir kt.

Rašinys pasirašomas slapyvardžiu 
ir nurodomas autoriaus-ės amžius. 
Autoriaus-ės slapyvardis, tikroji pavar
dė, vardas, adresas ir telefonas užra
šomi ant atskiro lapelio, kuris įdeda
mas į mažą voką. Mažas vokas užkli
juojamas ir kartu su rašiniu, įdėjus j 
didesnį voką, siunčiamas adresu: 
JAUNIMO KONKURSUI, 7430 South 
Maplewood Ave., Chicago, ILL. 
60629, USA.

Visi rašiniai vertinimo komisiją tu
ri pasiekti iki 1984 m. liepos 10.d. 
vidurnakčio.

Premijų laimėtojai bus paskelbti 
Religiniame Lietuvių Katalikų Kongre 
se 1984 m. rugsėjo 1-2 d. Toronte.

PremijjiDti rašiniai tampa šv. Kazi
miero 500 metų sukakties minėjimo 
komiteto nuosavybe ir bus atspaus
dinti "Ateities" žurnale. Nepremijuo? 
ti rašiniai autoriams negrąžinami, bet 
gali būti spausdinami susitarus su 
jais.

Konkurso vertontojų komisijos na
rių pavardės bsis paskelbtos vėliau.



II PASAULIO LIETUVIŲ DIENŲ 
ĮSPŪDŽIAI

Jorio Tataruno pranešimas B L B-nes 
Tarybos viešame posėdyje, Šv. Kazimie
ro Parapijos Salėje, spalio 23 d.

Man tenka garbinga pareiga perduoti 
Jums šį pranešimą apie B L B-nés VI Sei
mo nutarimus ir bendrai apie II Pasau
lio Lietuvių Dienų renginius, įvykusius 
Čikagoje, šiais metais nuo birželio 21 
iki liepos 4 dienos. Seime dalyvavo Bra
zilijos lietuvių delegacija sudaryta iš 7 
atstovų, kuriai man teko garbė pirminin
kauti.

Prieš Seimo nutarimų nagrinėjimą, 
aš noriu Jums nors ir trumpai apibūdin
ti kokios buvo įspūdingos II Pasaulio 
Lietuvių -Dienos, nors daugumas Jūsų 
apie tai jau skaitėte mūsų spaudoje.

II Pasaulio Lietuvių Dienos subūrė- 
Čikagoje didelę masę lietuvių, iš 14 pa* 
šaulio kraštų. Jose dalyvavo daugiau 
kaip 10.000 lietuvių, žinoma, daugiau
sia iš artimesnių ar tolimesnių Amerikos 
miestų, po to iš Kanados miestų, trečio
je vietoje iš Australijos, paskui iš Pietų 
Amerikos ir Europos. Net Saudi Arabia 
pasiuntė savo atstovą, nes ir ten yra ma
ža grupelė lietuvių.

Kaip žinote, Marquete Park tai Čika
gos lietuvių rajonas, kurį galėtume pa
lyginti su mūsų Vila Zelina. Ten yra 
Jaunimo Centras, lietuvių bažnyčia, lie
tuviški klubai, lietuviškos krautuvę^ ir 
restoranai, didelė lietuvišku vardu aikš
tė, Lithuanian Plaza. Mums buvo nuo
stabu: visur girdėjome tik lietuviškai 
kalbant, aplinka tikrai buvo lietuviška, 
jautėmės kaip Lietuvoje. Apsupti lietu
viškos aplinkos, mes buvome atgaivinti 
meilės mūsų tėvynei. Ne veltui, skaito- 
ma, kad Čikagos lietuvių kolonija yra • 
antra Lietuva, nors, kaip teko išgirsti, 
ir ten lietuviai mažėją* daug kas persi
kelia j kitas šaltesnes vietas, ypač j Flo
ridos miestus.

Mus sužavėjo Seimo atidarymo iškil
mės. Atidarymas įvyko su visų kraštų 
delegacijų pirmininkų išsirikiavimu, 
kiekvienas nešdamas savo krašto vėlia
vą. Tas įvyko prie Jaunimo Centro, va
dinamo Laisvės Kovų Sodelio, kur yra 
paminklas žuvusiems už Lietuvos laisvę, 

Nuskambėjus trimito garsams ir už
degus paminkle simbolišką laisvės švie
są, prie paminklo buvo padėtas vaini
kas, prie kurio kiekvienas atstovas pri
segė gėlę, kuri simboliškai reiškė kiek
vieno krašto pagarbą žuvusiems už Lie
tuvą. Man teko nešti Brazilijos vėliava,

EZ8

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

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

Rua 15 de Novembro, 244 • 4 anu. • conj. 9 • Fone: 37-8958
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o p. Henrikui Valavičiui — prisegti gėlę 
prie vainiko.

Iš abiejų pusių, vėliavų įnešimą lydė
jo uniįormuoti garbės šauliai. Sauliai 
veteranai dėvėjo skrybėles su didelėm 
baltom plunksnom, sudarydami gražų 
įspūdį, ypač tiem, kam teko juos pirmą 
kartą matyti.

Oficialus Seimo atidarymas įvyko 
birželio 26 dieną, bet Pasaulio Lietuvių 
Dienų renginiai prasidėjo anksčiau, bir
želio 21, kuomet buvo atidarytos Jau
nųjų Lietuvių Dailininkų Meno Paroda, 
dailininko Domsaičio Paroda ir Lietuvių 
Dailininkų Paroda, ši Čiurlionio Galeri
joje. Birželio 25 dieną įvyko Lietuvių 
Mugė. Joje buvo parduodama visokių 
lietuviškų suvenirų, rankdarbių, tautiš
kų rūbų ir juostų. Be to, visokių lietu
viškų užkandžių ir gėrimo. Visą laiką 
grojo lietuviškas orkestras, buvo girdė
ti per garsiakalbį lietuviškos dainos. 
Mugė buvo didelė, įspūdinga, gražiai 
paruoštą. Į ją atsilankė minia lietuvių, 
atvykusių j II Pasaulio Lietuvių Dienas.

Tą pačią birželio 25 dieną, vakare, 
įvyko Literatūros Vakaras. Poetas Ka
zys Bradūnas skaitė savo kūrybos eilė
raščių ciklą. Dramaturgas Algirdas 
Landsbergis paskaitė ištrauką iš humo
ristinės komedi jos "Onos Veidas", jo 
parašytos. Rašytoja Birutė Pukelevičiū- 
tė skaitė ištraukas iš savo kūrybos reči
talių. Vakaras buvo įdomus ir, manau, 
visiems patiko.

Birželio 26 dieną, be Seimo atidary
mo iškilmių, dar įvyko katalikų ir, at
skirai evangelikų-liuteronų, pamaldos, 
o po piet, '^Aušros" šimtmečio Parodos 
atidarymas. Tos pačios dienos vakarą 
Seimo atstovų ir svečių priėmimas ir 
jaunimui šokiai.

Per II Pasaulio Lietuvių Dienas buvo 
surengta, be minėtų, ir daugiau parodų. 
Tai buvo Lietuvių Filatelijos, Lietuvių 
Pinigų ir Medalių, Lietuvių Tautodailės 
ir Lietuvių Žemėlapių Parodos. Kiekvie
no krašto Bendruomenė surengė taip 
pat savo veiklos parodėle. Mūsų Brazili
jos Bendruomenės parodėle rūpinosi p. 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

SERAFINAI DIDŽIULIENEI
mirus (Lietuvoj), jos dukra ir žentui, — Lietuvių 
Sąjungos-Aliança nariams, — Halinai ir Algirdui 
Mošinskiams, o taip pat giminėms ir artimiesiems 
liūdint, reiškia nuoširdžią užuojautą

Lietuvių Sąjungos - Aliança 
VALDYBA

Magdalena Vinkšnaitienė. Tai buvo mu
sų kolonijos, Lituanikos ir parengimų 
nuotraukos, kurių nors nebuvo daug, 
bet buvo rūpestingai parengtos ir gra
žiai atrodė.

Lietuvių sceninio humoro ir satyros 
Antrojo Kaimo grupė vaidino kaimo 
lietuvių papročius ir satyrą iš okupuo
tos Lietuvos. Kadangi vaidinimas įvyko 
mažoje salėje, daug kam neteko šio 
spektaklio matyti.

Ii Pasaulio Lietuvių Dienas dar suda
rė kiti dideli parengimai. Iš jų, Sporto 
Žaidynės sutraukė apie 1.000 lietuvių 
sportininkų iš įvairių sporto šakų. Daly
vavo Amerikos, Kanados ir Australijos 
sportininkai. Mums nepavyko pasiųsti 
nei vienos komandos iš Brazilijos, dėl 
žinomų sunkumų. Gaila, Sporto Žaidy
nių organizatoriai mus laukė ir tikiu, 
jei būtume dalyvavę, nebūtume padarę 
gėdos, nes musų sportininkų techniki
nis lygis nemenkesnis už tų, kuriuos aš 
mačiau, ypač futbolo ir krepšinio srity
je.

Birželio 29 dieną teko dalyvauti Lie
tuviškų Filmų Vakare, kur buvo rody
ta filmai iš laisvos Lietuvos gyvenimo. 
Įdomu buvo pamatyti mūsų paskutinio 
prezidento Antano Smetonos iškilmių 
vaizdus. Buvo rodyta jo išvykimas į 
Amerika ir matėsi, kaip jis pervažiavo 
per Rio de Janeiro miestą ir susitiko 
su Rio de Janeiro lietuviais.

Liepos 1 dieną, labai lauktas operos 
"I Lituani" spektaklis. Buvo įspūdinga 
matyti šią operą, kuri vaizduoja dalį 
Lietuvos istorijos. Opera buvo rodyta 
Auditorium Theatre, kuris buvo pilnu
tėlis, jame tilpsta 4.000 žiūrovų. Mums 
buvo įspūdingiausias spektaklis, kurio ~ 
taip greitai neužmiršime. Šią operą pa
statyti kainavo 100.000 dolerių, nes 
reikėjo atvežti dekoracijas iš Italijos,pa
samdyti didelį orkestrą. Bet buvome 
sužavėti šiuo renginiu ir, manau, kad 
didelės išlaidos yra pateisintos spektak
lio įspūdingumu ir meno lygiu.
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Savaitei bėgant
— ■ — ■ Alt. D. Petraitis

Prieš kurj iaiką gavau laišką su pakvieti
mu dalyvauti V. Formosos vietovės draugi
jos šventėje. Nustebau, kas čia gali mane 
kviesti, nes aš ten nieko nepažjstu. Turiu 
pasakyti tiesą, kad mano São Paulo pažini
mas neperstiprus, net nežinau, kur tai ran- 
dasi.Tiesa, ant kvietimo pasirašęs tos drau
gijos pirmininkas, kurio irgi neturiu garbės 
pažinti. Kaip gi vyksi j vietą, kurios nepa
žįsti, lankyti draugų, kurių irgi neatsimeni.

už MARIJĄ STANKŪNIENĘ
kuri mirė 1982 metu gruodžio 8 dieną, bus 
gruodžio 4 d. 16 vai. N. S. das Dores bažnyčioj 
C. Verde.

Prašome gimines, draugus ir pažįstamus daly
vauti.

Stankūnu šeima

Galvoju, gal jau visai pasenau, kad net ne
pamenu draugų pavardžių. Toji šventė taip 
ir praėjo, o aš likau nemandagus net neat
sakiau į kvietimą.

Apie vidutį spalio iš ten pat atėjo kitas 
laiškas. Gausiu pabarimų už nemandagumą, 
— pagalvojau. Bet gal paaiškės, kas čia ra
šo. Ir taip atsitiko. Pasirodo, kad ten ruo
šiama filatelijos paroda paminėti V. Formo
sos įsteigimui 54 metus ir minėtos draugi
jos 3O-ties metų sukakčiai. Gražios progos, 
kur prisidėjo net Secretaria do Estado de 
Cultura. Tai įvyko spalio 21, 22 ir 23 dd. 
Bet kas man įdomiausia, nagi tai Lietuvos 
ženklų, lietuviškų'pašto ženklų paroda, ku
rią pravedė mums visiems gerai pažįstamas 
filatelistas Antanas Augustaitis. Dabar jau 
visiškai paaiškėjo, iš kur tie kvietimai pas 
mane atplaukė. Tautietis savo tautietį prisi
minė. Labai ir labai ačiū už tai.

Dabar kalbant apie lietuviškus ženklus 
lapelyje pridėtaddešimt ženklų reprodukci
jos, Baltijos juros pakraštys su Lietuva ir 
kaimyninėmis valstybėmis ir vieno puslapio 
paaiškinimas apie lietuviškus pašto ženklus, 
jų gamintojus ir pagriddinės žinios apie Lie
tuvą. Reikia dar pabrėžti, kad pažymėta ir 
faktas, kad nuo 1940 metų Lietuva buvo 
okupuota Sovietų Sąjungos. Šis reikalas jau 
buvo kartą iškeltas spaudoje ir kiek neigia
mai atsiliepta apie patį filatelistą. Tai šį 
kartą negalima tokios pastabos dėti. Gal 
tai buvo paprastas neapsižiūrėjimas, nepa
minint okupacijos. Reikia tik pasidžiaugti, 
kad Antanas Augustaitis surado laiko ir 
energijos vėl parodyti savo tautos gražius 
pašto ženklus, šiandien jau skaitomus rete
nybėmis. Ypač filatelistams tai dviguba nau
da: pamatyti retus pašto ženklus ir kartu 
sužinoti apie jiems gal nedaug girdėtą mū
sų tėvynę Lietuvą: kur ji randasi, kiek gy
ventojų turi, kokia jųttikyba, kokėe įdomūs 
jų pašto ženklai.

MIRUSIŲJŲ CHORISTŲ PRISIMINI 
MAS

Vincas Grabauskas 
Kazimieras Martinaitis 
Albina Grabauskaitė 
Vitas Sauka 
Juozas Karpavičius 
Antanas Ralickas 
Vladas Milius 
Aleksandras Velutis 
Bronius Stankevičius 
Kazys Sliumba 
O. Paškauskaitė 
Bronius Šatas 
Aldona Junoraitė 
Jonas Dimša 
Magdalena Paškauskaitė 
Jonas Visockis 
Juozas Matulionis 
Pranas Dziedulionis 
Albinas Mecelis 
Valentinas Beivydas 
Pranas Mikuckis 
Anastaze Serbentaitė 
Ir įvairiu choru globėjai: 
Kun. A. Arminas 
T. Jonas Bruždcas 
Kun. K. Miliauskas 
Mokyt. Stasys Remenčius

PRIMINTI LAISVĖS KOVOTOJAI
"Padėkime rožės žiedą" šūkiu šv. 

Kazimiero koplyčioj buvo suruoštos 
pamaldos už visus kritusius už Lietu
vos laisvę.

Prieš pamaldas buvo trumpa paskai
tėlė — skaitinys iš Lietuvoj leidžiamo 
pogrindžio leidinio "Alma Mater": iš
trauka iš Alfonso Andriukaičio knygos 
"Bausmės be nusikaltimo". Skyrelis 
užvardintas "Kalėdos Gulage". 0 tas . ——n——— ! ...... .......... .

ELEIÇÕES P/ DIRE 
MANDATO 

gulagas - Stolbo saloj, šiaurės ašigaly, 
kur 1942 m. buvo išvežta ir 500 lietu
viu. Retas iš jų liko gyvas. Skyrely apra
šoma 13-kos metu berniuko, vyresnio
jo Alenskienės sūnaus, mirtis: ieškoda
mas "ponu" išmatose nors trupiniuką 
duonos, mėsos iš konservu dėžučių, žu
vies atliekanu, ir vis kovodamas su alka
nais šunimis, paslydo, prišalo, neįstengė 
pasikelti.

"Vakare Alenskienė nebesulaukė sū
naus, o pati jo ieškoti nepajėgė... O bu
vo Kalėdos..."

Choras, Liudo Ralicko vadovaujamas, 
priminė ypač žuvusius partizanus, su
dainuodamas "Partizano dainą". O per 
Mišias, kurias laikė kun. Pr. Gavėnas, 
išpildė giedotines Mišių dalis.

Po pamaldų vyko kuklios vaišės - 
"širdies arbatėlė", kaip jas pavadino 
viena choristė.

UŽSIMOKĖJO UŽ "ML"
Joaas JODELIS Cr. 10.000,00 
Stasys TURČINSKAS Cr.10.000,00 
Pio Oswaldo BUTRI-

MAVIČIUS Cr.10.000,00
Viktoras ZUBELIS Cr. 5.000,00 
Juozas SKURKEVIČIUS 5.000,00 
José NAVIKAS Cr.10.000,00 
João R IMS A Cr. 5.000,00
Roberto KARSOKAS Cr. 5.000,00 
Danutė SAUKA-GRU-

NAUER Cr.10.000,00 
Vytautas TUMAS Cr. 5.000,00 
Kazimieras AMBROZE-

VIČIUS Cr.10.000,00 
Vanda VALIULIS Cr. 5.000,00

T O R I A 
1983/1987

D A B L J S

Lapkričio 13, per Mišias už mirusius 
choristus, buvo prisiminti šie choristai, 
kuriu sąrašą perskaitė Stasys Šatas 
(praėjusiam ML numery netilpo).

Vincas Buzilas 
Kazys Triūba

Convidamos os jovens lituanos interessados a dar continuidade nos 
trabalhos da BLJS a formar chapas para concorrer às eleições que se
rão realizadas no dia 10 de dezembro próximo na Ramovė. As cha
pas concorrentes deverão ter cinco membros os quais deverão preen
cher os seguintes cargos: Presidente, Vice-Presidente, Secretário, Te
soureiro e Membro da Diretoria.

As inscrições poderão ser feitas com quaisquer dos membros da 
atual diretoria até o dia 8 de dezembro próximo:

Aleks, Fone: 275-2619
Roberto/Douglas, Fone: 273-3224
Elizabete — Fone: 266-3695 Aleks. Valavičius
Nilza — Fone: 274-9924. BLJS — Pirmininkas

._______________ —_____ __ - - . - . - _ -- -.... ...........
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MŪSŲ ŽINIOS
SPAUDOS PIETUS

Spaudos pietų bilietai yra platinami 
V. Zelinoj, šv. Kazimiero parapijoj, Są
jungoj, pas Vyrų Broliją ir pas Mariją 
Stankūnienę Casa Verde. Kun. J. Šeš
kevičius jau išplatino virš 100 bilietų. 
Jubiliejiniai pietūs bus iškilmingi. PRIE 
DURU BILIETAI NEBUS PARDAVI
NĖJAMI. Prašome bilietus įsigyti iš 
anksto arba užsisakyti parapijose.

LITERATŪROS BŪRELIS
Literatūros Būrelio narių susirinki

mas šaukiamas šį penktadienį, lapkri
čio 25 d., 20 vai. pp. Tatarūnų namuo
se, Av. Zelina, 1135 (telef. 63-7344).

Mielai kviečiami ir kiti, besidomin
tys lietuvių literatūra.

Mons. P. Ragažinskas, pirmininkas

POPIETINĖS PAMALDOS ZELINOJE
Ateinantį sekmadienį, lapkričio 27, 

pamaldos V. Zelinoje bus ir 4 vai. po 
pietų. Jas laikys neseniai grįžęs iš Lie
tuvos prel. Pijus Ragažinskas. Celebran
tas turės progos papasakoti apie kata
likišką gyvenimą Lietuvoje.

DĖMESIO 
PRASIDĖJO KARŠTAS LAIKAS

Lapkričio 24 dieną 19 vai. Vila Ze
linoje, Jaunimo Namuose, daktaras 
duos sveikatos pažymėjimus maudy
mosi baseinu naudotis. Kviečiami visi 
pasinaudoti proga.

Dia 24 de novembro às 19 horas 
na Casa da Juventude (Vila Zelina) o 
médico dará atestados de saúde para 
uso da piscina. Aproveitemos a opor
tunidade.

Müsu LIETUVA

GARBES LEIDĖJA
JONAS IR VERA TATARŪNAI

35 metų vedybų sukakties proga

Administracija

KULINARIJOS KURSAS
Žvelgiant į šv. Kazimiero Jubilėji- 

nius Metus, per kuriuos, tarp kita ko, 
numatyta įvairių liaudies meno, margu
čių, piešinių ir kt. kursai bei konkursai, 
čia tuoj pat prisistato lietuviškos kuli-
narijos (valgių gaminimo meno) kursas. 
Tai specialus kursas — gaminimas val
gių LIETUVIŠKOMS KŪClOMS. Gi 
lietuviškoms Kūčioms reikia 12 patie-' 
kalų. Enciklopedija sako: avižinis ir 
spalgenų uogų kisielius, barščiai, šusti- 
nis, miežių grucė, šutinti kopūstai su 
baravykais, pločinys, šližikai, silkės, 
žuvys, šermukšnynas ir dar daugiau. 
Bus mokoma ir kitokių patiekalų ga
minti, kaip juoda duona, krupnikas ir 
tt.

Kursui vadovaus p. Emilija Bendorai- 
tienė. Su ja reikia susirišti telefonu: 
273-2317.

AUKOJO ML-vai
Liudvikas Jermalavičius Cr.5.000,00
Aloizas Gegiminas Racke-

vičius Cr.5.000,00
Stepas ir Salomėja

Narušiai Cr.6.000,00
Aukotojams širdingai dėkojame.

Administracija
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numerio

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMĄ 
VILA ZELINOJE RENGIA SV. 
JUOZAPO BENDRUOMENĖ.

I VISI KVIEČIAMI DALYVAUTI.

PAKRIKŠTYTAS
Thomas Linas Bumblis STEPONAI

TIS lapkričio 4 dieną, šv. Gabrieliaus 
bažnyčioje. Krikšto močia buvo Tomu 
ko teta Arlete Bumblytė de Abreu Car
valho ir krikštotėvis Fernando Augusto 
Pinto.

IŠVYKSTA | S. AMERIKA
Elektronikos inžinierius Aloizas Ge- 

deminas RACKEVIČIUS darbo reika-
lais. Lankysis Los Angeles pas pusbroli 
(irgi elektronikos inžinierių), Čikagoj 
ir Neujorke. ML skaitytojui linkime 
geros kelionės ir laimingo sugrįžimo.

SUGRĮŽO
prel. Pijus RAGAŽINSKAS iš kelionės 
po S. Ameriką ir Europą. Prel. Pijus da 
lyvavo PLB Seime kaipo atstovas.
VERA TATARÜNIENÉ taip pat grįžo 
iš ilgos kelionės. Dalyvavo PLB Seime 
apvažinėjo Š. Ameriką, Europą ir lan
kėsi Lietuvoj.

rnSTin© .MŪSŲ LIETUVOS

SPAUDOS ŠVENTĖ
GRUODŽIO (DEZEMBRO) 11 D.

M I S I O S už gyvus ir mirusius spaudos darbuotojus

PIETŪS 12’30 vai. Jaunimo Namuose
LOTERIJA sii originaliais tapytojų paveikslais

VILA Z E L I N OJ - JAU N I MO NAMUOSE

VISI DALYVAUKIME IR SAVO SPAUDĄ PAREMKIME
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